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Prancūzijoje pasiteigč riiėterk kas llfeiją, rietą turi 230,000,000
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etinis konįmas* kuriame dalyvi* 
vq 4 karLlinol«ir 60 vysknpij ir 
300,(XX) tikinčiąją -žmonių minia. 
Kongreso dalyviai ižklause iv. mi* 
Ąią, kutina buvo laikomos Popie
žiaus intencijai.

(gyventoji), K kurią katalikų yra 
1,662,000, šioae rietime katalikai 
mbijonierist užlaiko 3873 mokyk
las, kuriaa lanko 155,655 mokiniai. ■■ <MTI

Monsinjorus P. Į. Diinne iš Rt
Louh, Mo. nupirko didelius na,
mus. kuriuose bus įrengta prieg
lauda negru vaikams. e

Ispanijos rinkimtmae dalyvavo 
snorganteuota kataliką partija 
“Aceion Naeional”, kuri turi tik* 
dą ginti tikybą, tėvynę, vienuoly- 
ni«, teimyną, darini ir nuosavy
bę. Tosios nariai gali būti monar- ■A"

virintai ir rpspufrfiksflafz Tat yra
Dublino mieste, Airijoj, jau ofe Įpnrtija, kuri pnsiryžuri kovoti 

daliai susidarė komitetas pasauli-
niam eucharistihiam kongresui 
reftgth Kongresas įvyks kitam me
tate

prieis valstybini ištylimų.

f
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Pirmoji Amerikos policinįnkč 
Mary A Boyd, katillkči tarnavu
si Chieagos policijoje, p^aimirč 

. liepos 10 d. Policijoje ji ištarnavo 
lino 1013 metą.

Padaryta# gyventojų surašine- 
jimas Škotijoje parodu kad pro- 
teafantų skaičius žymiai mažėja, 
o katalikų skaičius smarkiai pate
ko.

<irn *atririt J M«riUy t|

Kalifornijoje Amerikos Legio-
nas buvo surengęs privatinių ir 
viešąja mokyklą moidnią kontes- 
tų, kurio pirmas 6 dovanas laimė
jo katalikišką mokyklą 
<*i. . ■

■ Popiežius Pins..XI įsakč Itali
jos Katalikų Veikimo organizaci
jos centrui perkelti savo įstaigą į 
Vatikaną, į kur Italijos Matai 
negali kištis. ‘Tuo tikimasi apsau-

studen

goti Italijos katalikų jaunimo or
ganizaciją, nuo didėsnią nuosto
lių, kurią fašistai ir taip nemažai 
padare.

Brazililoje baigiama gaminti 
bus di-t - MrtetruiK stovyla, kurį 

drauste vimme pasaulyje. Stovy* 
U bmt 150 pfdų aukščio. Jos sta
tymo dariom pradėtas 1927 nariais 
te kaštuos apie 720 tūkstančių <lo-

i San Fmnefeea mieate yra Kiinia- 
nyfa pastatyti paminklą šv. Pran
ciškui Aayžiojteu, šio miesto Glo- 
bčjui. Jau yra atidaryti planai ir 
darlias bus greitai pradėtas.

Amerikoj utriverritetų sąjunga
pereitais metate gavo auką 3S ml«

(pnteaitox) vaMtffat nHVrrjJIHii WBAwtf»gUne te’fo.
met lanko 1444 staiklentai. Tai y- 
r& didžiaiuris skaičius, kokio ši

per 3 milijonus dolerių.

kataliką mokykla dar neturėjo, 

giau įvertinamos kataliku mokyk-
Tai rodo, kad vis labiau it dau-

č'echoslovakijos katalikų jauni
mo sporto organizacijos “Orei
iškilmingoje šventėje dalyvavo

los. 10,000 žmonių.

Misiją organizacijos Centras
Paryžiuje pranešė apie savo dar*
bnotę 1930 metais. Per visus 1930 
metus misijonieriai Kinijoje, Ja
ponijoje ir Indijoje apkrikštijo 
31^28 sUauffusitts ir 63,174 vai-

1930 metais Amerikos kataliką, 
kunigą seminarijose buvo 1500 
studentą daugiau, negu 1928 me
tais. Tai parodo, kad Amerikoje 
pašaukimų Į kunigus skaičius vis 
auga didyn.

Amerikos Lietuvių R. K. Federacija šiemet mini 
savo gyvavimo 25 metų sukaktuves (1906—1931) arba 
sidabrinį jubiliejų. Federacijos Centro Valdyba, nore-
dama tas sukaktuves iškilmingiau paminėti, save pasku
tiniame susirinkime nutarė: kviesti visus pirmojo kon
greso dalyvius ir garbės svečiais J. E. Vyskupą P. Bučį,. 
buvusį Federacijos pirmininką, ir abudu lietuvių pra
lotus.

Kadangi nuo Federacijos įsikūrimo jau daug kas 
gyvenime yra pasikeitę, todėl ir Federacijos konstitucija
tenka kiek pakeisti, kad prisitaikius šių dienų reikalavi- 
niams. Todėl šiame jubiliejiniame Federacijos kongrese,
riigpiūčio 24—25—26 dd., reikės priimti naujai perre
daguotą 'Federacijos konstituciją

Kad kongresas būtų įdomus ir reikšmingas, yta už* 
kviesti geriausieji mūsų visuomenininkai parašyti refe
ratus temomis: “Artimiausieji Federacijos uždaviniai/* 
“Bernaičių Kolegija’* ir “Jaunimo reikalai.’*

South Bostono lietuvių klebonas kliu* F. Vinnauskis,
rūpindamasis Federacijos jubiliejinio kongreso pasise
kimu. jau yra gavęs Boston’o Kardinolo Federacijai pa
laiminimą ir leidimą J. E. Vyskupui P. Būčių! laikyti 
pamaldas Rytinėmis apeigomis.

Visi Federacijoj Apskričiai ir skyriai prašomi šauk
ti susirinkimus, daryti kongresui įnešimus* svarstyti per
redaguotos konstitucijos projektą, nominuoti būsimai 
Centro Valdybai kandidatus^ rinkti kongresui atstovus* 
Visi gi Federacijos rėmėjai ir priėteiiai prašomi pasi
stengti šiame istoriniame Federacijos kongreso dalj*- 
vanti. f

Frdėft5fėijox ^elirrforiįtiįriit
180 Halo Avė,, Brooklyn, N. Y.
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75000 DAKSNINKU NETEKO B

Dehoit, Midi. — Praneša, kad Fi 
uždarė dirbtuves ir išmetė iš darbo 75‘į 
bionikų; Šis uždarymas esąs laikinis, 
permainytas Fordo ‘‘modelis*’ ditbfuri 
darytos*

NUVIRTO DM VENAS M

Saulingo, Chilč. — ChUite valį 
koje) kilusi revoliucija priverti B
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i feunpanija 
iaueiiiK dar- 
tkįp tik Ims 
žbūsią ati-

petą'Ainen- 
pndŪentą 

am nuvers-

CAP0NEPASI9AKLABAI 
DMNGAS

C^icaija, UI., liepos 29. — 
Pagarsėjęs gengsterhj vadas 
Alphotise Capone, būdamas 
teismo išvakarėse, privnie 
spaudu atstovus, kuriems 
paaiškino apie savo gyveni- 
riią. .

Jis pažymėjo, kad buvo

Pagarsėjęs gengstcrių vadas

gavęs pasiūlymą parašyti
knygą apie gengstcrius, už
ką jm kiltų gavęs 2 milijonus 
dojerią, bet atsisakęs rašyti.
Judamųjų irnYcihdil kompa

Įtepane vaidinti
niją* si Ūlė milžinifium kuuumi

tDiktatorių IbaiieK ^nuvertus, preaidento vietą 
ėmė Opazo, bet ir šis turėjo atsisakyti ir užleisti preai- 
dento vietų naujai paskirtam ministeriui pinnininkui

‘Montavo.

PADAUGĖJO 175,000 
BEDARBIŲ

as=ss=ayėssssĘrš======

CENTRO POSĖDIS
LDS. Centro Valdytei po- 

sšdis įvyks r«<piūčio 4 d, 
antradienį, 7 vai vak.

irgi atsisakęs.
Capone pareiškęs, kad ne

doros knygos ir nedori jodo
mieji paveikslai labai tvirki
na jaunimą. Jis labai pusi-
piktinęs bankieriais, kurie
nešvariais darliais nuskrian- 
džią darbininkus, het jie ne
baudžiami.

Nors Capone’i grasoma 32
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NETESHHK ŽINOS APIE PASU

PER LIETUVA SKRIDO
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oran
siaučiančiu nedarbu ir piv

SUAREŠTAVO

Amerikos tūloje spaudoje tilpo žinią, kad noria 
atimti iš Lietuvos Pnsiuntinybes rūmus, dvi kurių pį 
kimo kilo neaiškumų. Bet gautoji telegrama iš Li 
pasiuntinybės liudija, kad nėra jokių abejojimų dM fi 
pirktųjų rūmų. *

fttai toji telegrama:
f,WaMįgl{in,—Ryšy su Amerikos spaudoje pasin 

džiusiu pranešimu dr! Lietuvos Pasiuntinybes namų 
kinio pareiškiama* kad tame pranešime žinios nėra 
tos iš Pasiimt inybčs, bet matomai iŠ nitų nvautorit 
gų šaltinių. Pats pranešimas didžia dalimi neatatifį
t ikrenybę, pavjTzdžiui pranešime sakoma, kad buvusi 
mų savininkė pasirašiusi sąlyginę namų pardavimo i 
tartį, tuo talpu kai sutartis yra besąlygine. BaimS S 
dokumentų Žuvimo ir pnstalm, kad esti nežinoma, Jd 
už namus buvo įmokėta yra visai be pamato, 
prie pranešimo fotogmfija nėra.Lietuvos Pasiimttaš 
lies, bet Ispanų Ambasados vaizdas.

Lietuvos Patimitiiiyb?<.Ąmerik

Kmliauciufif liepos 31. — 
AnKTikieČiai lakūnai Ilugh 
Herndon ir Gydę. Pangbor, 
skrendantieji „ orlaiviu apie 
pasaulį, skrisdami į Maskvą, 
pralėkė per Lietuvą,

BOSTONIEČIAI U 
PASIEKI TUKUI'

Turkija, Ihį 
;1O. — Bostoniečiai Jai 
Rusątdl Bbąrdman ir % 
Pohmdo Jaiiniugai nusk

susilaukė širdingo mi
Amerikos amba 

juos sutiko ir i«wwikfe 
menkos nmlMsadoritart

parodęs ausirūpiniino šalyje 
siaučiančiu nedarbu ir pą- 
kvietė Raudonojo Kryžmus 
vadovą John Borton Paync į 
Baltuosius Rūmus imsRari- 
mams.

Darbo Federacijos pit*zi* 
dentas Williain (litam yra 
pareiškęs,
žiemą bus 7 milijonai bedar
bių, jei biznio reikalai nepa
gerės.
SHAW JAU GIRIA

KOMUNISTUS

namą paamntiL ih 
telcgriunas.

Abu lakūnai nuskr
020 mylių per 49 vak 20

kad ateinančių
35 STIEK

T Maskvą apsilankęs An

um,
Tarp suareštuotųjų yra

tų pusėn. Jis giria kmnunis- metu amžiaus liernaitis,Anglija neisivcdiisi tokios viešai save vadino kontų tvarki).
tų partijos jaunuolių p«M

patentavo. Instrumentas bus nu.

Paryžiuj liepos 30.—Lai-

!*

nmiNCU* visur vienoda

liūs, kaltinamus niižudymc

#

Wftehhigton* liepos 29. — 
Amerikos Darbo Fcderaei-

Bernad Shaw, socialistas, 
nuvykęs iš Anglijos į Sovie
tų Rusiją pakrypo komunis

skaičiavimu* IMT liepos mė
nesį vėl neteko darbo 175,000 
žmonių. Dabar Amerikoje e- 
są 5,200,000 bedarbių^ o iki 
žiemos šis skaičius pašoks į

tūlo Willimn Daly anksti 
sekmadieiiio rytą. Vienas iŠ 
suareštuotųjų yra lietuvis* 
Petras Znlanskas, gyv. Sar- 
geni St.

Angliją, p. Slm\v, gal būt vėl 
padarys naują atsivertimą. 
Socialistų nepastovumas jau 
nuo senai yra žinomas.

piijos žvhmsis rašvtoias

tarine.”

vų kompanijų konferencija 
nusprendė nuo šių mettj rug-

nietų kalėjimu, bot jis tikisi 
būti nubaustas tik 2 metams*

■ SMOaitroTSTAJl

Latcrence, liepos 28*—Po
licija suareštavo du jaunuo*

fe

Airterikos Lietuvių 1L K. Federacijų* VaM; 
vairiu

7 milijonus, jei nedarbas 
taip tęsis ir tolinus.

>Shaw vardas jau ir komii- 
nistams nebaisus* Sugrįžęs į

Bernard Shaw pasakė kalba. 
kurioje apgailestavo, kad

jos pivžidento W. Green <ip-

ATPIGS LAIVAIS 
IEUOHĖ

LIETUVIS IŠRADĖJAS
Pitfsburffb, Pa,—“Boston 

Tra veler” liepos 24 d. nume
ry paduoda* žinutę apie Dr. 
Barton Sklar, gimusį "Lietu
voje, buiivusį didžiojo karo 
metu Amerikos armijos ka
pitoną. Dr. B. Sklar išradęs 
naujų instrumentą, kurį už-

birnabd shaw
PAVtULVO

’ Pitlfraon, N. J., liepos 
— Policija suareštavo 
streikuojančius darbini^ 
kurie piketavo. Po kelitf 
landų juos paleido, kai b 
įnešta tam tikrai pinigų

piūčio-Aiig. 17 ’d. nupigiiiti 
laivais susisiekimo kelionę 
tarp Furonos ir Šiaurines *A- 
merikos. * Kelione bus piges
nė nuo 10 iki 30 procentų.

Kompanijos pranešė, tad 
ios nupigina dvi dabartinių 
sunkiu Inikii* nors tai kom
panijoms ir nuostoliu būsią.

vartojamas muzikos ar susi* 
rinkimų salėse užgniaužti 
nepageidaujamoj bildesį. Šis 
aparatas galės tiksliai legti- 
liuoti šviesas.

. Dr. Sklar yra išradęs ir 
daugiau dalykų. Jis yi*a pa
dirbdinęs invalidams specin- 
les lovas* kurios yra varto- 
jamos valdžios ligoninėse*

.fvarkos, koki yra Sovietų 
Rusijoje.

Anglijoje ricšpataitja va
dinama kanifalistine tvarka, 
o Sovietų Rusijoje—“prole* 

Bet ponas Sliau*
užmiršo nasiteirauti apie So
vietų diktatoriaus Stalino 
nesenai pasakyta kalbą* ku
rioje labai pabrėžta apie rei
kalą grįžti j kapitalistinę sis
tema. Taigi, Slmw laimi ap
siriko.

Suomija, liejios 29.—Amerikos kungiv* 
so narys William K Hali, ^publikomis, yra išvykęs į 
Suomiją, kur nori gerai susiimžinti su Suomijos CFhi- 
hmdijos) proliibicijos įstatymu ir jo vykdymu.

Ir Suomijoje* vit^jiatauja būtlegeriai su savo koni- 
panijomis. ; Visuose viešlničiuoso ir valgyklose galima 
gauti nikelinių gėralų, . /

Bet Suomijos VjTiausylie im«iiyžusi laikytis prohi- 
bicijo* jstatymA Jos vienas atstovas viešai pareiškė, 
kad suomiai turi kovoti prieš “šlapitt<miusn lygiai tiek, 
kirk irrhš komnnintus* net ir^“šiapioji” ir komunistai 
esą vienodai pavojingi ląmmių tautai;

1Į streikuojančių, dari 
kų ginčą įsikišo miesto 
or*as»,kurs tiki sutail 
darbininkus su darbditf

JUHUEJIIIIS FBEUMUOS K0H6UESK
Amerikos Lietuvių R. K* Fedemdjos 25 metų 

(1906—1931) Hldabrinio Jubiliejaus Kongre®w į- 
vyks Rugpiūčio 24—25—26 dienomis, šv. Petre 
Lietuvių Parapijos Svetainėje, So. Boston* Mm

Kviečiame ir prašome visiį Gerb. Federacijoa 
skyrių, visų į Fetleraeiją priklausančių prauri}% 
vi^t mūsų Gerbiamąją DvasiŠkiją. ir visų
rėmėjų ir prietelių kno skaitlingiausia dalyvauti 
Federacijos Kidabrmio Jubiliejaus šventėje. f

Padarykime Fintoracijoa Ridabrinio Juhilitį
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K gWL Ptadro raštinėjeI mo veik

pa mpapraatoa muštynes* 
įpr^antaci jo« organo ns

Hfetlenč bu Į>o«ūniu, kaip 
mdte; apie 3 vai. iw pie* 
Bftriove fp-W Jiirgelift- 
M dro iKtotmlh <ir 
E|||$ triukšmų ir muriyneg. 
ųfpU šiai muštynes “Vii* 
bfe” Štai kaip rašo:

“KrmaUai ataidi. Apie 3 vai.
i pietų į 8LA. sekretorės p-lės 

'f. Jurfritatfc raštinę, lųriliri’’ 
įfia į duriĄ irivarrii MTW*' 
*W* redaktarteua p- & Vi- 
' žmona, Žwte Vitaitieuė W 
^iivo-vyresiiiuoju pmUhiu Įy an-

bųvi* ponija. Vitalių 
ttiakkj< | ‘Tivyg*’ redakcijos 

\ kambarį te prikijo# ncįrileido, 
aiškindami, kad jie navų rašti
nėj ir poliežja neturinti leidimo 
jų areštuoti. Taip ir liko*

“šiai bylai liudininku yra vi
ri HLA. Centro tariptaoM W 

t pat vira rite pašaliečių,
‘♦Aeštariiciiį p-te Jurgelei? i 

raštinę negalėjo ateiti; sirgo. 
Sekmadienį ir į raštinę atėjo 
tik Htinai reikiamu atliktų 
darbų spiriama, ir dirbo.

fctrisb traukti*. Laikraštį į 
spaudų leidžiant, patyrėme. jog

apėj> momta 
(titaomi* - fyt ro su rauta ‘su
mesta 3fi grimtos, Minmna, 
kad 1m granatos buvo m* 
įimtos kurie pfidn- 

visų eilę utentatil Pnintrz- 
dtj gripšinkelip atut^

K ar Mft reiškia, kad MritauU 
K? “kimiu faktų, kad ponai Vi- 

jau senai nritanęte p-l& 
Klintčs ir mažesnių skarute- 

vis vos nqvykdavo'anks- 
Įt nestebėtina, kad šį kartų 
jgpJB Jurgellnt? greit traukM 

attyn spaustuvės, dėl aiwg0*. 
kariate batų jai pavojus. 

■|fbMaų ponia Vltsitiene parei- 
K> joUavus: ‘Žinai, aš esu ponia 

Vitajtien?, supranti, 
‘ Tltafticnė, SLA. narė, ir man 

tari duoti darh|, nes bailu ma- 
A»bh» vaikas nemiref p-lč Jurge- 

pareiškusi, jog »SLA. da- 
JMtee vaknnrijų centre darbui ns- 
h Wr te ji te negalinti duoti, ta

periu Vitritieite P-lę durge- 
! puota mušti ir draskyti. Įš- 

gttate triukšmą, Bpaimtav^ dat-
I ponai Kaščius ir Vaai- 

tuoj atbėgo žiftrMi, ir 
p, Vitaitieng draskan- 

p4g Jųrgdittę. £te pat bu
te B D* Angeles, Calitarui- 

'* atvykusi viešnia ponia Ra- 
ienė, kuriai ir teko

fe VKaltienę nuo JurgcltatJg 
Mkruukč, nežiūrint, kad ji vi

lk ipahte, daužš ir rėkė. 
“Prieš iš Jurgriintės raštines 

$Wamfc poųia Vitaitionė pali- 
TriiČiukg, kuriam nurodo,

kad juodvi dar susitik«iančioii.
[ /‘ĄjdnaHunUM- Apie 9 vai. 
’ i&kare p-lei Jūrgoliatei riw- 
.Ihatt ekzaminieriams raportų, 
' yrieš p-lę Jurgclifttę pasirodė

M. jŽ. Vitaitis. Jis buvęs la- 
neaavaa jr permuštai Iftpa. 

j paklausęs Jurgdiūtės, ar 
buvęs dienoB metu 5SUA. 

IbAttVi nes Vitaitienf jį įtą- 
^rianti su p-le Jurgcliatc buvus 

a, Jurgvliūtė atsako, kad ne
is, nes apie metai laiko juo- 

L Uri nesikalbu. 7ada Vitai- 
ttai puoluri Jurgeliatę ir an-

AnuntB Mib*ta«8kM pimi«die> 
nio rytą U v«L p. Vitaitį mwpmi* 
<bvo ir prašė ‘Tėvynėje“ ir S. 
h. A. Centre ataitankytį iki by- 
ta bim ištiri* ir buigia.

“ Vritau ątvyko 8LA Centro 
pmlJontak p. Sta»yą ftagužk

‘‘I’-lė Jurgelinta popią Vi- 
taltkmę ruoštam arriitiioti.*” •*

Socialistų /‘K-nos” rašo, 
kad tuoj po mušiynių S. B, 
A, prezidentas buvo sušau
kęs slaptų konferencijų.

Liepos 30 d. MVienybes** 
raimrteris dėl muštynių 8. L. 
A, centre rašo:

“Reporteriui tenka patirti, 
k*d 8LA. Centro .Valdybos tuo 
reiknhunuumtomfls telikti eks
tra įsmėdte

“itavo kelta 8L4. Sekretorės 
skunda* įteikta 8LA. Kontro
lės Komtaijai, kuri ir tara savo 
žodį. Policijos ir. valdžios pro
tekcijos norima išvengti, tikslu 
apsaugoti lietuvių vardą temt 
svetimtaučių MŠysa. -

** *TWMta* rodąktoriua p, & 
E, Vitaitta į darbą ateiĮin ry
tais, per pietus vėl teeinąs,

<€8LA. Centro sekretorė Jųr- 
gelintė pareigas pilnai eina, 
šiuo laiku ’ turi dar daugiau 
darbo, nes komtaionivriama iš
dumta 8LĄ. vijimo atskaitą.

MP-li - DraųgeiiOtė taip pat 
dirba, liet skundžiasi skaudą 
krfttinę, nes ji buvo dauginu 
apmitetn, nei te karto manyta.

“Vaistininko Varno ranka 
pradeda gyti, nors labai baisiai 
dar atrodo.

“NukentėjusiemsSLA. nariai 
siunčia nuoširdžiausią užuojau
tą iš plačiosios Amerikos laiš-

- VMfa^ikU-P 
Itj miniMtėrija per už nedideliu* mni-
konmilft Bykoje. gnva ^> 4^^ taKjfaMr atnihi 
praiyini} iŠ IjIdumui knAel^Vr""" .. ...
gyveiianeiij lietuviu’, ’kurieĮ""*T5,^ *! 
praio*, knd Hitu jictiiH M-HM"

Maliui «?’** ®'wntl k"r ”°- 
Je. 175 toki pnilymni jnnr1, - -
»pw4«wni. Btw>M 1Wfln>0H(tf

_ 1‘ilviikiu v»W, Tiiniu- 
. G<ywni|Q Įciškrg km, mlegč pH. Blįop* 

mft’slv rasfag tai*I lio Kuzio kbnwwK, tvartas,

metų nmiiaiM Spejaių#, Whr m-hųgy Viso nuostolių pn- 
ppiJmiC* dėl skimW gyvo- u® litųkųnmL Su- 
ww<>* jege tw|MHmri lmw ąiidrattg-

»ABnivainiwrnnitTi r*' ^w’sroprii*in«ti« — W 
PARDA^ BO»rTUrtBtIl |nfw.g1|ft clghmuiik tai Ilgui* 

EAVO PVAR4
jęinipčdoa krašto djivkio4 Keūumlakių valse, k 

hjoh pirmininkas . ^^įkin. taij^r piL Bmgrlofc Pi* 
tjjeną ptmlavc iiz ^^Įjnus gyvenant mamutai 
htų s:no didelf (apie 4 PĮjmne esanmig baldais ir ki- 

“Bmi’gii.) dvarų KlabLnjft ^j-į^ įrankiais. Be to, 
IMkbm apskrityje, Bvara mi-Ln(leg? jx paukščių. Viso 
pirko nkminkaųK Blikaitialyų^foįių pajaiytn apie 14r 
iš Kirbvlinčs, Afurijnmindės (MX) ntu< CąMirag prasidėjo 
aiĮŠkritieg. Įišrgyvcnann) namominkšto ir,
------------- —‘—r—— ------ 1 spėjama, kad iš kamino.

kais, telegramomis, telefonais ir Aliroslavo valse. Kernu- 
asmeniškai. naiio km. gyventojo Pivam
namie. Jos' reikalus -vedanti taldcge Šie trobesiai >
Dnktarimč Vinikienč. |gyvemww Ramas, kluonas?

“Ponia Ranmimiiskicnč dari ir tvartus su klėtim po vienu 
vis neguli įrivąizduoti ir neatsi-1stogų. TrobeSigį neąpdl’«RS- 
stebi, kad toki įvykiai lietuvių j f j„ Nuostolių padalyta 11.- 
gyvenimo vadų tarpe įvyksta. LglO litų sumai. Gaisro pHe- 
Tįkrai revijbs AVvv Yorke.” Į zastig u- j '

? “V-be” nštaiigia tuo, kad ugnimi, 
įnik jos reporteris girdėjęs, -----
kad ir bolševikų susivieiųmio AiiiiBBG iteTiiiffiiE fHietl niMlIililtlI
Centre buvę imnašm muš’ UtlUfU^ 1wK?lR lJ#nB|rll“nŲ
tynęs. •.. 'r - ..: L
, Šios muštynes^ra ženklą* m lUm# ATOim 9AW 
visiško boltemkų-Uutiuiukų . : MtOMttA* . 
-soeiuliBtu l»WJęroto.; HLAJ Įl(1b^įu Tįyp. GwU>rapetJ 
y«dovyWj« »&•« įtarimo f klIlt Htld4,g5 jj.j palllBtu pro- 
.jnii nuo seiliui. Visu smur- 1Į0 sidftmmrto Hojunas, 
ftunrn eina rungtynės už tie- trartej klojime vien- 
tas Centre. Visi treniruoja- kmkls vežtam ir už Mojimo 
si i, laukia 1932 m. seuMo. lSiawlu 8tirta. Viao nuostoliu 
Ten gali kilti dar baisesnės .,a(jal.vta apie lOjOMl litu- 
j " * -----  -- 1 '■ - ■ " ’
tame seime su Mševikais irj|Mn* gaištų,- geisdamas de- 
negu ftoses su Petronėle. Tns gantį turtų, apdegė pats šei- 
jų oi’ganizueijni neišeis i ge- mimnkas Sklizmantas, kuris 
rų. SLA. eiliniai narini dėl Į pagiikMųs ?ayų»U apstai 
tautininkų vadų manievrų ties &invaldyh®s ligoninėn, 
daugiausia . nukentės^, nesi gujama, kad flkj l^ulege jo 
jiems ne vadų vietos rupb Į paties nepįhnimeciai vaikai, 
bet organizacijos gerove, j —-——-

Iš Didžiojo New Yorko 
irNewJersey

IM im iipety Vilniau* 
vypimpi jot Kurįjn para-
vyitpĮMiog Kmja įei
ni: birdavo vignoniet to
kiu# kunigus, kurie norą gn- 
Irdavo liHuviškni inuikulbe- 
:Il Be to pn- didminiosiiis 
fttlaidug.Mdąvo ir lietuviški 
pauiokšlni/ Piiteir virto ki
taip. 8u kmngn lietuviukai 
jau nrfmtaikaitei, liotuviS- 

, kojuuuokslo taip pat jjribe* 
TOgirai net ir įkt didžimmhm 
ntlmdusf kada puse Amoniu 
prieina, priya^iuoia* iš kitų 
liclimukij pa rupijų. Ar tai, 
tefey1>ę* apu* kurių taip daž
nai gintinu? kalbant

AIMUTAi.
—Praeitoje savaitėje apylinkė' 

je tank&i Marijonų Kokrijo* Di- 
rektorius kun. Dr. J. Knvkkas su 
savo broliu k> tik atvykusiu iš 
Lietuvos kum Dr. PodoJskiu.

*-4teno <tatevos raštinvjo Me- 
pos 28 (L vakare įvyko “Droten” 
akeininkų susirinkimas. Sako, bu
vo ir piulgų vtafenm petaiųstg te 
Lietuvos. HDrobv” gorų birių da
ro Lietuvoje*

—“Kunigų Vienybės” (Centro 
Wkretorius prisiuntė visiems ku
nigams pakvietimų dalyvauti K. 
VČ Seime, rugp. 4 d., Strand liū
tei, Atlantic <‘ity, N. J.

• —*' Vytauto ’ ’ Spaust uvės kom i-

WU|1NM*»
IUSSPAUŲ4D.

'Spalių 0 dienw arta Vilniau# 
užgrobimo mhivjtaiaa įvyk# hjmiHu 
4 d. Klnnciaiis Klliitdn Parke, 
Maspetke. Vytauto Komitetai jau 
yra užrakęs minėtą vieta ir viau 
uolumu pradedu ruoštis prie 
MvarimiiH ir didelio parengimo. 
Programoje, immotmi, dalyvami 
viri apylinkių lietuviu chorai ir 
žyinfiK kalbėtojui.

Vieta ir apylinkių organiraei- 
jos yra prašomos tai dienai nieko ' 
nerengti, bet viri ruošti* dalyraii-

IfpOSTOilMGAS GAISRAS

Šėtos valse# Glausiu km. 
dėl nežinomos priežasties bu
vo gaisras- Sudeki* Juozo 
Didžiulio klojimas ir tvartas 
pp vienu stogu. Be^b sude
gė 4 karves, 7 avys, Šuo, ku
liamoji arklinė mašina, veži
mas, pakinktai^ dobilai ir šie- 
na.s.‘Nuostoliu padaryta 5000

wj<« p^Mis buvo SankMiM>w liė- Jnrisp.tanlOB gvMo Hvtnttjo; 
pos-M d. Kur. Anurtę w. Hel»-lĮa7“,1.vku>lt'- **•“«« 

nyoje.
— Vyčių lųmkritis turėjo savo 

priešsrimini miririnkimų Blizabc- 
the, K J. liepus 26 d. ® v. p. p.

—Vargonininkai riropiai ruo
šiasi prie «nvo seimo ir pramogų..

—Kini. Ig. Albuvičius išplaukia
,Lietuvon nigp. 8 d. “Fretlcrick 
VIII” laivu. Vežiosi su savim 
Stiidclmkcrį. Svečias sirgo visų sų- 
vaitę šalčiu.

—P-as Trečiokas Neuarko lai
vakorčių agentas rugp. 3 d. “Ma- 
jestfcu” važiuoja Lietuvon.

imtBargiinjas sn Įįfų gniuai. TnrtftH ftnvo ne-
* * apdraustas*

' Vasaros darbyinečiiii ate- 
oj*—fciau-

Lietnvos sostinė Vilnius rūpi ir 
Imd mes Vilniaim neatsižadam Ir 
neatsižiidėsiin I

j. r. m.

VARDUVĖS m ĮKURTUVĖS

jus, Aiautts*1 
lin, Paneyfžįo.'Kretingos ir 
Mažeikiu n^krityse ftkiriin*' 
kai negaunu prie laukų dar
bų užtektinai darbininkų.

Padieniui darbininkui xno 
ka iki 8 litų ir diiodfi valgį, 
bet vistiek darbininkų neprU 

muštynes, negu buvo> pwi-Į Turtas neapilTau^tas. Be to, teklius • labai jaučiamas* 
Daug darbininkų atitraukia 
nuo Įaukiį darbų geležinkelių 
stafylia, lankų nusnusinimps 

■ir miškų gamyba, nes kaip 
tik šiuo laiku gaminami au
dros išversti medžiai — iš
vartos ir vejolaužos.

. Be to, dųlis darbininkų iš 
anksto pavasario yra išvyku
sių Jaitvijon.

Liepos 26 d. buvo šv. Onos die
na. Ta proga pil. Juozas ir Mari
jona Steponaičiai tekėle šaunią 
“parę” (pokylį) savo jaunos duk
reles Onute# gariiri ir įkurtuvėmis 
paujo moderniško gražių plytų 
kampinio trijų šeimynų namo, 
1W2 DeKalb Avcpue, kinį nesenai, 
pirko per J. P. Mačiulio of isą, į

Kadangi minėto namo “bvla- 
mente’* yrą puikini įrengtas taip 
vadjimmas “finished room,” kur 
apie 10 porų gali laisvai šokti, tai 
Onutės draugės ir draugai turėjo 
puikių progų šokiams, kuriems 
grojo šaunus jaunuolių orkestras. 
(U svečių kambaryje Onutės tėve
liai maloniai vaišino savo gimines 
ir artimus draugus, kurių tarpe 
buvo: p. p. Sklarai, Dekeriai, Kar- 
tftvičiai ir kiti. Tarpo tų “kitų,” 
žinoma, buvo ir namų pardavęs 
brokeris.
♦ Onutė priklauso prie Karalienės 
Angelų parapijos choro. Ji yra 
pilna gyvumo ir linksnums bfido 
grakšti lietuvaitė. Daug laimės! *

KRIAUČIŲ STREIKUS
BROOKDYN, N. Y — Liepos 

2lJ d. Amalgameitų Union svrial- 
rnėje, Brooklyiie, susirinkę nkait- 
d liilje 2000 amu,, nutarė nuo 10 v. 

ryto siu# dienon, paskelbti geners- 
lį streikų. Streikų# apima visų 
Nciv Yorkų, kur tik riuvanm vy
riški drabužiai.

Streiko priežastiu, kaiipį už dar
bų i'nažinimas ir vežini^ darbų iŠ 
mieuto ribų, Streikuoti manoma 
iki paskutiniųjų.

New Yorke dar daugiau bus be- 
Jarhiip Kam bus nuostoliai, bet 
komuniriamR bu« prinok nes jų 
“žvalgai” pradės mvo “d^bt0 
ir aukų rinkimų atrrikuojautimus.

Kew Yorkas jau antra savaitš , 
gete baisaus karščio naštą. Jlet 
Iiaveaiuose žmonts karščio negali 
įmkęsti.

Ncw Yorke pradėjo vaikai sirg
ti” vaikų paralyžium,” Keliolika • 
jų mirė, o daugumas paliko nelai
mingais visam amžiui.

JUOKELIAI

Ba Apsidirbsiu P ir pradėjusi 
■'j4| Jurgelidtę draskyti, muš* 
*tį pagaliau kąsti. Tuo tarpu 

odo vaiatįninksa Varnės, 
i matydamas, kad nori p-lei 
įlietai įkilti į kaklą, pats

► ‘Viteitlenę sutaikyti, bet 
jam perkando ranką, kurio* 

jų dantų žymes staiga py
ktauju, ir nubėgta į vata- 

Iį| pirmosios pagalbos, Vėliau 
ubino į ligoninę, kur japi 
I* rauko* dalį išpiovė. I 

Jurgriimci šaukiantį 
pribėgo ir daugiau 

ifc. VįtaitHv* teko ap«L 
Irisu sargu. N’un Vitaitle- 

dar kliuvo ir mčghiu«ia| 
•JtaitHlAte apginti p-lei PtaU-

ai, kurią V|taitknė ąpkft- 
, (P-lė Ppaugriifitė einą p*llš 

Ifttės padėjėjos parcl-

VjteUif vįaą talką 
gbgrišjąa ir Įdarėte* muštyiuu, 

*“ m, nepadėdamas, tik vi 
ai rėkdamas: ‘Nemuškit

L **J«rgriiWri ta raštines p* 
«h taiWs žemyn, Vital- 
gAddarina jos kambary ir 

Jtfgrilnta MlgėtaWf per*-

j šioinik (lienomfo Vilkaviš
kio katedroje vyskupas Ka-

Irosas iskilmiin
luinos kuniguai
|J. Kiibilkų J&fjšuditką’, I*. w
t Manelį* A-‘ JIMdnii, P. Ra-Į ty siautė, sutarki Vėtra. Kai 

gažinskų* J* lautkevirių jr nur nunešu stogus, malūnų 
|P. BusPcka; Dljukanųs—A.

. Lfiiudegį, J. Kražikų, J. Sta-

įšventina 
Čiauška, ĖJO SMĄBKI VĖTRA

Liepoį 8 d. Šianlįų apakti

sparnus, išlaužu rugius, kvie
čius (kviečiai kų tik pradėję 
žydėti).

sumini DERBI! sfflBHmy monetų 
TUTDTOJAIB PMUKHI

Tauniges milžtu liiivo su* 
* į laikytus beplatmibit iięrikia* 

l lito sidaĮtrim^ ittenetita 
Taimtgčs nn gyviuitojus Pi- 
Ij^aš Jonu*. Jflimitu UinF p<>- 

|lima sųryuy «v ttm siihiikc 
ir PilyiHi knumį ki|rį tas 
tiunuduK putete platinti* Be 

to, kįdHiiHiirti pi-
[uigų platintojai tarityt artį 
Įmiis tamtykhta mi 
lin’Hųit<‘lio gymito|aik Kon- 
lraWin 11.^ Bagdnmitu A. ir 
j hmm »h jmm kuriuo* imdn- 
rįna iMituom* krata nwt« vinį 

* įrankiai pinignina ilrUk

linijoj platintojai ir- jų 
‘"faĮmkantai*7 <i kvota ir 
rastais, įranta>ik l)mį!ioti 
•teismo tardytojui- • - /

NAUJAS GYVUMAS DčL 
OKI NEIMI

Jeigu jnmt nmst ir rogmenta yra 
sllimturjnių KynwUuirtep onmimlniu- 
x»<>> *r imkite Ntnm>T«**m 
fiH T**»«?***>-» u.

hlą viiMMė ImumHIHo tW>». 4jš I***oH- 
jm R kino Jhm per^ kada Kiurio IL 
m* ir urraną 4ka Kalite
rttrtl aptiHirit*. Jriittt
Uritinlnkaw ortart M iMnraiykUe Jj

‘ BAtOJflOš, I. J.

A. 3. Antanai Rivarįs. 
r ■

v iliržclid 29 ’dtenų buvo palaido
tu* visų mylimas Vytis* Antanas 
Kiveris. A. u. Antanas buvo dar 
jaunas vyrukas ir paliko daug 
daug iiiditriusių’ilmugų M drau- 
riu*

Ą, il Antanas niirė Birželio 26 
jut neilgo* ligos^ Jisai buvo visų 
mylimai m# bu\*o labai gero 
ir malimam: hftdo. Velionis yra 
pasižymėjęs sporte.

A. <. Antanų apgailestaują Vy
čių 67 kuopa, Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubas, Sv. Beiro ir, Po
vilo Lietuvių, draugi ja ir daug 
kitų įvairių nrgmiteijų.

Prie vriimiks ktltio sėdėte gar* 
bčs tmrgčtoifai tennteji wte> Bv, 
Petro |t*Povįlo Draugijos, ttarbvs 
nikėjam buvo tesi teuri vaikinui ir 
tešte* ntergiuos.

Mišią* teikė kunigui i Pctrnilb, 
iš Įteycmjm, Vrivekmiska* U ITur- 
riMomi ir JltaUKvlte te &Mtain Pu. 
* Ag. Antanų Wte ta te >tamų 
į Imžnj'rte. • ta įtešnyšute lydėte 
pro puštų kur jh dhteiupi, drhu- 
rik* wu vrltevnmte ir kurie va
itavo 26 karote

Anteną* paliko apart savo 4r»n 
gų savo tevrilM ir įkerta dklelte* 
me indiftdhMe. R. >. Jfr*

Miestely į turgu priveža daug 
kiaulių. Kąž koks iš svetur atvy
kęs ponas klausia ant vežimo 
dineio kaimiečio; — Kas čia atsi
tiko, kad šiandien į turgų privež
ta tiek kiaulių?

— Matot, ponuli, — atsako, — 
dabar pas mus į aplinkinius kai
mus privažiavo daug vasarotojų iš 
miestų ir dar vis nauji važiuoja. 
Keikia gi kaip nors paruošti vie
tos.

Mokytojas kiaušiu Jonukų:
— Jonukas, kas yra sunkesnis: 

kilogramas geležies ar kilogramas 
plunkšuųl ■» .

— Kilogramas geležies yra sun
kesnis. ■

— Kodėl?
— Jeigu paimtumėt, pone mo

kytojau. kUogramą gėHįea ir ki
logramų plunksnų ir mratumvtea- 
bu kilogramu sau aut basos kojos, 
tai luitų aišku, kad kilogramas 
geležtes yra ritakeąnk

MĖGAU EIPMKTL..
itetafote Apierikos SingSing 

kalėjimo kalini’ii ** sportininkai 
kreipiasi i kalėjimo ririininkt, 
proįdami leisti >p<>rIu«)tL

— o ar mokate šokti su karti* 
mlt

— Yra tarp nųteų tokių, kurie 
teugvai jierikiim 4 metrus.

(taila, autikti negaliu.
. | .

Kės kalėjimo tvoros aukšti* 
yro vw lt metrų.

t
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W1N LAIKRODIS

Hąvo. Inikrodžius ws mi- 
Matinčjam Hulig aaule. Tci- 
singiau tariant, ne aulig sau
le, bet *»ųlig žente, nes žeme 
beaisukduma apie savo ašį 
sudaro iliuziją tarsi saule 
kelinutų aplink žemę.

Taigi ne saule, bet žemė 
yra* mūsų? tikras ’liukrojis, 
Deja, pasirodo, kad šitas lai
krodis’ eina negerai. Pasiro
do, kad Žeme besisiikdama 
aplink sava ašį kartais vė
luoja, kartais skubina, bet 
bendrai rodo tendenciją ve* 
įnori Astronomija dirbama 
begaliniais didėjančiais ar 
mažėjančiais skaičiais* As* 
tronomįja vartoja skaičius 
ir kurie turi po dešimtį dvi
dešimtį nulių po skaitlines 
ir skaičius, turinčius beveik 
po tiek pat nulių prieky. 
Astronomiškų instrumentų 
.ir apskaičiavimų precizija 
leidžia konstatuoti ir milijo
nines sekundų dalis. Be to, 
astronomai gali remtis šimt
mečių otaervaeijomis. Jie 
savo išvadžiojimus gali pa
remti Keplerio, Galilėjaus, 
o kai kur ifct kiniečiu tyri
mais ir skaičiavimais.

Taigi astronomui ir‘atro
do jog daugiau gulima pasi
tikėti geru precizijos laikro
džiu, negu žemes sukimosi 
punktualumu. Jau žinomas 
astronomas Halley (kurs at
rado jo vagili pavadintų ko
metą) ir George Darvin 
(ganiojo Darvino sūnus) 
pastebėjo jog žemės sukima
sis darosi vis lėtesnis. Lygi
nant senų astronomų ir da
bartinius apskaičiavimus, 
tikrinant visokiais būdais 
dabartinį laiką, atrasta, kad 
žemės sukimasis eina lėtyn, 
būtent, 1 sekundą per 10,000 
metų. Tiesa tai baisiai ma
ža. Bet tik dėl mūsų. Dėl 
žemės tas nėra taip maža. 
10,000 metų žemės amžiuje 
turi mažiau reikšmės negu 1 
sekunda žmogaus amžiuje. 
Astronomai randa, jog ka
daise. kai mūsų senutė žemė 
buvo jauna, vikri, ji atlik
davo tą patį per 5 valandas, 
ką dabar per 24 valandas.

^Vadinasi, pridedant tik po 
1 sekundą kas 10,000 metų 
per labai ilgą laiką pasida
rė 24 valandos. Tas laikas 
nesunku apskaičiuoti: (24— 
5) X60X60X10,000=6^4 mU 
lionai. Žemes amžių vertina
ma keleriopai anksčiau.

Taigi žemes laikrodis kas
dien vėluoja apie 1/3650000 
sekundos. Tiesa, pavėlavi
mas labai .nedidelis ir tokio 
laikrodžio precizija būtų ga
lima pasitikėti. Bet to nega
na.

Daug blogiau, kad žemes 
laikrodis kartais skubina, 
kartais atsilieka* Sitai pa* 
tetnytą observuojant plane
tų ir Žvaigždžių keliąs. Tai* 
gi pnskodo, kad žemės imki- 
mosi greitumas nėra lygus, 
bet svyruoja ir tai palyginti i

nemaža. 1875 m> Žm? ?jo 
vigiMkai lygiai. 1900 ji 13 ae- 
kimtty skubino. 1925 ia bu
vo 2^ sekundna atsilikuMi. 
Datar žeme yra atailikuai 
net 30 sekundų.
- Galingi astronomų dabar 
precizijų* tatruineiitai Jei- 
džia knWien nustatyti—vė
luoja žeinč, ar skubina, jr 
kiek?

■ #

Kas gi yra litų nercgulia- 
nunu pri^Žastial MoMimn- 
kų nuomones čia dar skiria
si. Vieni mano, kad žemčs 
kamuolys tai susitraukia, tai 
kartais išsiskečia. Susitrau
kus žemes kamuolys sukasi 
greičiau^ o išsiskėtęs lėčiau.

Kiti mokslininkai mano, 
kad nereguliarauszžemės su
kimosi priežasties reikia ieš
koti skysčių pakilime ir nu
puolime. Kaip žinoma, me
nulis iM^isukdamas aplink 
žemę veikia pritraukiančiai 
į žemę ir visi skysčiai paky- 

‘ la. Sitų mėnulio veikimų 
galima observuoti vandeny
nuose (vokišk, — Ebbe und 
Flut, prancūziškai—maree). 
Tačiau vien tik Vandens pa
kilimas ir nusileidimas to
kios 4 stabdančios reikšmės 
negalėtų turėti. Čia stabdan
tį vaidmenį vaidina dar kk 
toki skysčiai.

Geofizikai, tyrinėdami Že
mes vidaus prigimtį, pasta
ruoju metu priėjo išvados, 
kad žemė susideda iŠ kieto 
branduolio apsupto suakme
nėjusia pluta,“ ant kurios 
mes gyvenam. Tarp bran
duolio ir plutos yra lyg 
skystokos košės sluoksnis. 
Tokiu būdu pluta, ant ^ku
rios mes gyvenam, nėra stip
riai sujungta su kietu bran- 
duoMu. Ji lyg plaukioja ant 
skystos košės sluoksnio. Mė
nulis ir kiti dangaus kūnai 
prisiartindami prie žemės, 
veikia visų pirma į kietu me-
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Putatota laitai* m*k«tafa 
tai getgraH tyyrt, tad vhi«rin« 
Arij* mtet dMtate. P**t*btt*,

no vidury* j*wm ri* mariau kri- 
toliu, nėr* aritoHau, Mokrilninkų 
ntMMwx>M» Tarimo irto* bearia** to 
Kitoje* Tartaataao tyrai p* Wų 
gadynė* mtavą #driulfo ežero 
dugną. T* eta* totoriai dar to da
bar yra rihfiEty Tai vadinami 
Lob-N<w ataat Dabar vi*oj toj 
arity, kar tadata tavą* dideli* 
etas*, per tiMtaa vaoara* nrii*

. ■ II . »IU.Į

mes kamuolio plutą Ir Ją 
sulaiko. Kadangi ąitg pluta 
nėra tvirtai susijungusi su 
kietu Žemes branduoliu, tai 
veikiant į jų iš. Žalios pri
traukiančiai mėnulio įei ki
tų dangau^ kūnų jėgai,, ta 
pluta pradeda arba truputį 
atsilikdinėti tino žemės bran
duolio, arba kartais ir sku
bėti, atsižiūrint į tai, iš ku
rios pusės t veikia pritrau
kiančios jėgos. Šitokiu bū
du prof. Wegenėt ir kiti 
stengiasi išaiškinti žemės 
sukimosi apie savo ašį nere
guliarumus. '

Taigi pasirodo, kad taria
masis saulės laikrodis (ge
riau pasakius Žetn&r laikro-

Indų g«*lo**i (femte tyrinėto- 
jai upėUoj*, tad latai tolimoj **-• 
w?j Titatojbtatitalnfc buvę* 
Žymiai femm&ia segu dabar? Be
nito pintai tarirtukšlėjant to ausi-

narna, drėgno* wu ii vandenyno 
pusė* vto vĖmMan galėję* patekti 
j tai jo* Valiui Tuo to aiškinama* 
centrallnė* Arija* dMfivima*.

Bet «u Bita indų motalininkų 
nuomone niekaip nenori atitikti 
klimatologai (Wim*ttj tyrinėtojai) 
to kiti mokalirinkai, kurie tvirti 
na, kad. vidurinė* Arijo* Žemyno 
pakilimą* negriį* būti tok* dile
li*, kad- aririikdytų drėgno oro 
priėjimi.

Taip vidurinė* Arijo* džiūvimo 
klausima* galutinai to neišaiškin
ta*. Bet motai** tori laiko, Gal, 
po ilgesnio laiko pariaptto mota- 
liAkais tyrfnėjitob>i* bu* išaiškint*. 
Bet lakta* paaBtota faktu, kad 
'eentraltoto Arija* tritya, frario* 
to taip menkai tėra apgyvento*, 
nuolat tiaštėj*. Jan prieš keletą 
šimtų toęt% viėtorinki Arijo* gy- 
ventojų-Mongoį* tardo* pradėjo 
traukti f vakmnm to tavo, uiltojn- 
rio* vi*ą rytų Mtaropą Matyt, dėl 
to* p^rio* prūžMrtta to Kfatljo* gy
ventąją tauctato Mtritelkė kraito

gaus padaryti prėchdjoB lai* 
krudžiai gali būti geresni, 
Vėlavimasi* i sekundų per 
10,000 metų, Žinoma, dar ne
būtų precizijos stoka. Bet 
yėlavimasis 30 sekundų per 
keletą metų jau yra preci
zijos trukumas, Bes žmogus 
šiandien jau galį; sukons
truoti precigiškesnį laįkro- 
di- ■ ' .

Sekant prof. TTe^rnerj

-j

prtvineijo* Uta Ajyhritė*.
“M. K”

GAVTAS

ją nk*ctadšką nrtte tyrią, M jriridfc >ri* rtdto >*<*ririmo.

ŠIS TAS APIE MNŲ GYDYTOJUS
__ ____ . —

Tur būt, niekur kitur nėr* tiek 
daug gydytojų, kaip Kinuose, nes 
ten gydyti gali kas tiktai nori. 
Ten gydytojai net nėr atsakangi 
už Mvo darbą, ir ligoni* pats sa
ve tegali kaltinti, jei davėsi mul
kio gydoma* ir nuo to gydymo vi* 
kai nustojo sveikatos. Gydytojo 
tokiu atsitikimu neapkaltinsi, no* 
kinų įstatymai jokių neleistinų 
gydymo būdų nenumato irf tnl 
svarbiausia, jokio tam; tikro moks
lo iš gydytojų nereikalaują. IŠ šių 

1 kelių Žodžių aišku, ičad Kinų gy
dytojai cento atžvilgiu niekuo ne
siskiria nuo mūsų lietuviškų šun
daktarių. Todėl gydytojo vąrdu, 
M ir nė visai patogu jie vadinti.

Visi jie gydo daugiausia iš kny
gų, kuriose tiesiog nurodyta, kuris 
vaistas duotina* nuo to* ir to* li
gos. liąbai keisti pasirodytų mums 
ir vaistai, pav.: briedžio ?i- 
gų mojas, Žuvų kaulai, Sliekai, 
kirmNĘk vobadžUi ir t. t. Daž- 
niaul^d betgi vatan* sudaro žo
lė* irJbendrti, «ugal*L

|į«jąa ligonį, gydytoja 
vatotą, kuri* vbada e*.

sudėtingai, audėt** ma
li kokių 10—12 atskirų 
Skystą vaistą kiekvieną 

duodami ligoniui, su-
MALDŲ RIMKUMIAZ,

j«*d*i*
MAŽAS NAUJAM AUKSO ALTORniS.

j**ą«t* p***tel* viriell*ta......50e.
MALDŲ RIMKtNMLTB,

Mitai* ViEtateta.............. 11.73.
MALDU BDCKIKtalB
MALDŲ ĖIMKDrtalg,

Mitai* VtoME*te.7..».>.a ...flM
“n*>wiWfwrrAM”

ti 
žiaiu 
daly 
kartą^j „ . ,
Šildo*. Jei ta* yra žirnelių pavida
lo, tai žirnelis būna geroko nefrito 
didumo : mat, mažesnio davinio ki- 
rdeeiar nepripažįsta. Pro europie
čio gerklę lota ^žirnelis’* kažin 
ar laimingai prasmuktų, bent pa
lietoms tai tikrai būtų su juo striu-,

■ TlW
Kiniečių gydytojų rota* tenusi

mano apie žmogaus ktlno anatomi
ją, b chirurgijos jie “Visai nežino.

MAGIŠKI SPOSAI
«TAa.®rCoo;q

TELL1NG THE TIME WITH A OUARTElį A STftlNG AND 
AGLASS
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Keaveikų kūno dalių paSalinimas 
jų ynai nenrakfikuojainaH, W jie 
nuostabiai mokomai antvarato ir 
puikiai sugydė sutsužyiiii ir net 
sntriirikintus sąiiariirs ir kaulu*.

Be to, Kinuose laimi y m iKsipIn- 
tinęa savotiškas gydymo bftdM — 
gydymą* dūriai*, kuriuo pastaruo
ju laiku suaklomėjo ir Europos 
mokslininkai. Štai ką paaukoja 
vienas europieti*, pat* matę*, kaip 
tuo būdu gydoma ;

“Kartą viena* mano pažįstama* 
staiga suairgo kelyje, užsikrėtęs 
cholera. Aš radau jį gulintį be są
mone*, išblyškusj ir atkilusi. Du 
kiniečiai smaigė jam į blauadn* ir. 
į rankų raumenis didele* geležines 
vinis plačiomis varinėmis galvelė
mis. Kraujas nesirodė. Tada jie 
iūftrč j keli piršto ilgumo adatą, 
1r ištryško tiršto, juodo kraujo la
ša*. — Išgelbėtas ! — sušuko jie ir 
ramiai grįžo prie savo'prieŠ tai pa
liktų pypkių ir arimto*. Matyda
ma*, kad ligoni* via dar nejuda, 
ėmiau metai “gydytoju*” jį geb 
JHHi. —Nerirtpink, tamst* — at
imta jie man: — kraują* pasirodė,

. vadinas, mes dar turim laiko...
Ilgokai papypkiavę Jie v?l ėmė

si savo darbo, ir po 15 minučių lt- 
* gonis, baisiu, panašiu į numirėlio 

Veidu, pakėlė galvą ir paklausė 
mane, kur jis esąs.

Kai aš pasisakiau gydytojams 
norįs ligonį gabenti į miestą, jie 
y visam kam” įsmeigė ligoniui ap
link bambą 4 adatas, kurių kiek- 

j viena buvo’ 8 centimetrų ilgumo.
Visą naktį po to ligonis miegojo 

gana ramini, o kitą rytmetį pakilo 
visai sveikas.”

' Dideliuose Kinų miestuose par- 
darinėjami tam tikri Žmogau* kū
nu piešiniai, kuriuose nurodyta, į 
kurias vietas galim* be pavojaus 

\ daryti dūrių nuo tos ir tos ligos.
Šitokio gydymo besimoką būsi- 

: mieji gydytojai iš pradžių lavina* 
si ne su gyvu Žmogum, bet su me- 
džio ar vario stabu, kuriame rei
kalingose vietose es^ prigraižyta 
skyleliy. l’er egzaminus stabas ap
dengiama* popierium, ir mokinys, 
mokytojo klausiamas, turi įsmeig
ti adatą, kur reikiant, 
, šitaip nepaprastai gydydami, 
Kinų gydytojai ima už savo darbą 
visai paprastą atlyginimą, daug 
mažesnį už mūsų daktnrų ir pro- 
feoorių: taip antai, uM atsilanky
mą pas ligonį tik koks didžiąnains 
garsenybė tedrįata paimti 1—2 do
leriu, o Šiaipjau gydytojas pasi
tenkina nei 20 eentų. Taigi, bent 
pigumo atžvilgiu kiniečiai gydy* 
tojau yra mums nepasiekiamas i- 
dealaa

Pągal Maharahno **Šhj dienų 
KiriaFHrkit

sudarė A V-yt

»S YRA mm 
VYRO DRAUGAS? į 
(Bumj tautišką pasaka) J 

Kadnioc, — psaikoją jto^d
vilkas pcr*«>kioj» velnią, keriofl 
m«* jį HUeHti, ’Tal jmmatė rdh] 
kuris dirbo lanko, ir pąjutąi^j 
delį velnio pnMgąilėjimą, riteNl 
vilką *U (lidžiaUKhl
“tni.” Velnins dėkojo ***^0 
kvietė jj ateiti, sekantį penktoji 
rtį, į tokią ir tokią gilumą, Jtott 
rįs atlygint! jam mvo dėklngsii| 
Dar pridėjo, kad rusą* neatra 
vienas, tat kartu «n sava gmfl 
žhrąjįt draugiu Kums nutari, 1| 
geriančias vyro <!fnu5jn* y tok. 
Žmona ir todėl jis ėjo ten dmų 
su savo Žmona* 7

Kai jie atėjo į sutartą vietą, 15 
nio dar nebuvo. Kad greičiau jh 
leistų laiką, msas padėjo 
vą ant Žmonos krūtinė* Ir, jo 
ji vaikė atakuojančius kraug^H 
vabzdžiu*, jissaldžiaiužmlg*, N 
tik Užmigo, veinūis, pąrikri^g 
gražiausi jaunikaitį, artfnąri M 
moteriškės, meilinosi jai,ir n*r į 
h tą minučią, jik via^cri ją4*M 
jo, taip, kad ji mielu noru p^gįj 
velnio jai paduotą peilį, kad ji 
plautų gerklę savo miegąsAi 
vyrui. • -

Turi momentu, kndąji.n*M 
tai padaryti, velnią*, paaikrifl 
savo paprastą stovį ir, neapsd 
nni balsu sušuko: HTui.,y $5 
pabudo ir laiku dar galėjo ŽbM 
ti pavojaus, kuris jam grt*A 81 

Taigi šiuo nuotykiu velntor^ 
vč rusui pamokymą, kad n* ifl 

. na, kaip ji* datai* pamatė, y»r| 
1 riausias vyro draugą*, tat štav

Žmoną galimą niivylioti;
nai palieką *avp vyrą, tu* UM 
Šuo lieka visuomet ištiki*** B 
šeimininkių Ji* niekuomM j£| 
palieka, dalinasi su juo pta&Į 
ir, kada miršta jo šeimlniMto£ 
Širdingiau liūdi jo, negu kč*^ 
minaiti*.

, -H T*i, — p***kš YrinlM^^ta 
( patariu tau kreipti BMd 

mvo tikru* draugu*, rtfikųM 
. M pagalbą, kurią tu eri augĮą 

dar^s*
<<■

E. D. K NAUJOS AMEZ4II 
KUOPOM!

P R IK E ŠIMAS
* Šiuomi pranešame, kad Litai 
Darbininkų 8ąjungo« Nauj«£iĮ 
įlijos Apskritie* antras šių gi 
ifra&vhnu įvyks RugpJaštadl 
2 d>, Palangos Parke, I*wMg 
Mas*. Todėl, šįiomi krtoBį 
gerb. kuopų valdyba* pati! 
rengtis prie šio išvažiavime JĮ 
Jonėkite suorganixuotf mvo kl 
nijose kompanijas, kad kWWį 
Naujos Anglijos kuopa pąąteąi

|tų šiame išvažiavime «ka&ta| 
Turėsime visokių įvairumų, | 
tai: muziką, dainos, prakaS 
žaislai ir t. t. Palangos Pae 
yra gražiausiai pasipuošęs 
mis ežere maudynėmis. į

Lauksimo vtaj ir malonkd* 
vaišinsimo. 1

' R«nghnaXM|

. HUEHMU
PAIMKO Stepono Aptolrio. Jk 

išvyta j Ameriką ketori metai 
prieš didįjį karą, bet jo Įryvrntao 
vieta nėra rinoma, 4b paeina N 
Darbėnų vriačtaM Ftatanų kai* 
mo, tanktaMito parapijom 4fe pats 
arta ta* apie jį Mno pranrilktte 
“ltoridntokn**a<tainbt tori 1*1 
W. Broadvray, Ra, Itaton, Mam.

Į Greičiaus 
j WUUHttTIAWAtJ 
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EUROPm 
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Užmiršta, Bet Svarbi Tavų 
Pasaka

DAĘBIJIIJINA*
(TheWorker)

fi : f PublitafdevetyTUBiDAYiUMi mDAT
'■ -.... . — tay ».. .. .......

Ibc uravAMuv & a taMKumtitr mm»
tinti *• MffMti’rttat m*Uw tata* ItaM ta ita tata tinta ta Btatta, M*ta 

. tatar tta Act oc fette A lite «
tiptiM* for mtilkv at ftattiM taąvHtil fi* ta Ktalita 11®

...nte

Vtoag įtart J*®
wrt*aa*,.|a®

f' DARBININKAS
|į te SBOASfort aouTii booton, majm.

mjcruoNg ūovm jtotaMta

kuriu tntatalū gnntes Ame
rikoje. °

Bųtaimijo yra atidarytas 
ajjorlalua fondas, kurs rūpi
nasi žemės au|nrkįnHi. jos
gerinimu ir 1.1 Palestinos 
šemra viettM šeštoji ctelhjnu 
žydų rankose. \ Į

Vito pasaulio Žydai yra 
akatimtmi aukoti savo joja
mų dešimtųjų dalĮ Patetei- 
uos fondui. Pakte Itms teika- 
temt teikia daug |dnigų, nra 
tik vienos šeimyna# »|<y- 
vendMmns kaštuoja <i tūks- 
imtftei dolerių.

Hūrtitatiti, supirkę žemę iš 
arabų, iimuHHuoja savo tau- 
tieČiam# žydams 40 metams. 
Per pirmuosius 5 metus ap
sigyvenusi Žydų Šeima yra 
atleistu nuo bet kokių mokes
čiu. Naujakūyys žydas gau
na jau gerai išdirbtų žeme ir

wl *

K Vienas airių klebonas nė- 
Bfeii Bostono surangė spmi- 

*T tyi savaitę, kurios mętu pa- 
■ ktf didelį vajų su labai gra- 

Sįojuu j pasekmėmis. Ne tas 
Kerim, kad jis padare spau- 
Btravajų — ir mes panašius 
H$jtis darome — bet tas įdo- 
Kgęikokiais budais jis sten- 
|įįri;Žmo*tes Įtikinti, kad pa- 

®teų skaitę nedorų spaudų, 
Bę imtųsi geros, katalikiškos. 
Frte argumentavo šitaip: 

tėvai, labui dapojatė 
te vaikelius, kad nesuside- 
m blogais draugais. Per 
tates rūpinatės, per naktis 

[egate, galvodami, ir ną- 
iSdami, su kuom drau- 

jusų sūnūs ir dūkto 
O kuomet surandate, 

į jie eina su nekerais, iš- 
tisiais draugais, tai juos 

late ir draudžia su jais 
s, kartais net ii* iš namų 

n^mgeidimjsmus 
sėtas. Ta* teted 

aa, bei ar visus jų 
tegus turite dėmesy 1 Ar 

ote, koks nedoras drau- 
iąrgali būti negera knyga t 

jas taip pat persekiojate 
suradę ismetat iŠ namų?

i apie tai Išgalvokite, 
ta nedora knyga padarys 

t pat žalos jūsų vaikams 
dar daugiau, negu negu* 

fe draugas. Taigi žiūrėkit e, 
te jūsų vaikai skaito ir iš to 

mysitė, su ktfom jie 
įgauja ir kas juos sugit- 

Įta. Negera knyga, tiesa, 
tMfpaduos jūsų vaikams deg- 
ttta stiklelio, ln?t ji iŠmo-l

kyn juos Užtūrėti blogas min
tis, sukels jų širdyj dar jnm nerūpi jų nusausinti ~ 
jiehiH įieŽiBomtis šlykščius 
geidulius, pašiepė Dievų ir 
tikcjiriiijh paskatins juos prie 
visokių išdykavbuų ir didvyv 
lystės Skraiste papuoš viso
kius vagilių, gangsterių ir 
ištvirktdių nedorus elgesius. 
Taigi, kaip dabojate savo 
Vaikelius nuo gyvų nedony 
žmonių, taip juos mgekite 
i v nuo negyvų, bet gyvai Vei
kiančių nedprit draugų — 
blogų knygip

Bepigu duoti tokius pata
rimus tėvams, mokantiems 
miglų kalba ir suvokian
tiems, kokias knygas jų vai
kai skaito, bet kas dalytina 
tėvams lietuviams, kurie ne 
žinote nežino apie jų vaikų 
skaitomas anglų kalboj kny
gas! Vaikai gnU jiems ]msn- 
kyti, kad skaito kuo geriau- 
eta makalo knygas, o ištie- 
•ų tai gal peni savo protų ir 
tvirkina saro Širdis kuo 
šlykščiausiomis apysakomis, 
kuriomis knibždėte knibžda 
geltonoji anglų literatūra: 
Taigi čia jjųvojus labai dide
lis, ypač dėlto, kad nežino
mas. Bet vis tik kas nors teik 
daryti, bent visokiais būdais 
iuontraliūoti vaikų skaitomas 
ftiygas ir painažeK, kantriai 

pratinti juos skaitytį nau
dingas, katalikiškas lietuvių 
knygas ir laikraščius. Bent 
šiuo atžvilgiu tėvai turėtų 
suprasti, kaip yra naudinga 
išmokyt savo vaikučius lie
tuvių kalbos. K.

Tie, Kurių Neapkenčiama
•> —--------

Nora yra nemažas papro
tys, ypač tarp lietuvių, pa

eiti žydus dėl jų nešvaru- 
ted, dėl jų cibulių, bet vis 

feHo žydų tautos dvasios sti- 
negali nepriversti su-| 

ietį jais, 
lų visame pasaulyje- 
altotnaa tik apie 15 mi

nių, ta jų visur rasi* J|ds 
finšlos btenio ir mokslu į- 

bigna (ofisai)? Jų rankose 
didysis kapitalas*

-Benovės romėnų nugalėti, 
pildžius Kristaus prann- 

timaiiis, žydai iškeliavo 
taris į jiems visai neši 

nų pasaulį kuriama jie iš- 
jikė mažomis grujielC- 

Bot jie tirišfmifejo ir 
ui pasiliko suvu tauty- 

inmlntineje sargy Imjo. 
dų tautoje vyksta 

teutinis judėjlmims, kurte 
Mioiiteum vardų. Bhmis-

jie rūpinasi Palestisoje žy
dų valstybę atsteigti.

Sionistų užsimojįniams la
bai daug kliudo Palestinoje 
gyvenų arabai. Arabai yra 
atsilikę kultūroje te jiems 
visai msuprantomns žydų 
pastangos viską dirbti nuu- 
juviškumis priemonėmis.

Žydai savo valstybes plo
tuose nutiesė gražiausius 
plentus, kurinis važiuoja 
gražiausi autoniobiliai.* Ara
bai autompblĮių nenori pri
pažinti, jie tenkinasi kupra
nugarių susisiekimu. Žydai 
viską tvarko nrideiinŠkal 
kuo 
nepasitenkinimą iš arabų 
pusva.

Žydai sionistai vru mitraitr’ 
kę į Palestina Ruletes su* 
inas jilnigų. Apskaičiuoja
ma* kad jier pasktiHnį de
šimtmetį į Palestinų niislųs- 

yra gerai susiotgantavędta fu- 50 inilijonų dolerių,

ar šiaip daug pagerinti.
Kiekvienus naujakurys, 

prieš paimdamas žemę Į sa
va rankas, turi imsisakyti, 
kaip jis diriis jų: af asmeni
niai (vien tik taro šeimos 
raikąįanis) ar bendrai (visos 
pajamos su produktais deda- 
nut Į .vienų bendrų vietų, iš 
kur kiekvienas nmijahurys 
gauna tai, kas jmn reikalin
ga)*

Antros rūšies žydai nau- 
jalfūi’iai, lyg savotiški komu
nistui, turi bendras valgyk
las, Ijcndriis pasilinksmini
mus. Jų. vaikai atiduodami 
į bendrų prieglaudų, kur jie 
būna dienų ir naktį : juos 
prižiūri pastatytos auklėto
jos.

Žydai jau yra parodę Pa
lestinoje gražių galMimų. 
Nora arabai ir teitai peikia 
jų ūkininkavinjų ir visiškai 
nepakenčia žydų, bet šie, 'pa
gauti didelės meilūs savo 
;pr»tėVbj tėvynei, lieja savo 
prakaitų ir nori paversti Pa
lestinos laukus derlinga že
me, iš kurios išgautų kilo 
(^augiausia vaisių^ Ne tik 
žydų vadai; bet ir šiaip įvai
rūs keliauninkai liudija, kad 
jau daug Palestinos balų pa
virto labai derlinga žeme, ku
rios daugelį vietų, puošia į- 
vairūs fabrikai, mokyklos.

Vienoje vietoje, kur tik 
•vėjas kauke ir pustė smėlį, 
dabar jau iškilo žnVejantis 
miestas Avie, kuris jau turi 
50,000 gyventojų.

Žydai savo darbštumu 
karatai pasiryžę iš'Palesti
nos kieto kalnuoto pavir
šiaus išgauti gerų dirbamų 
dirvų, iš kurios, kaip viena 
pasaka sako, tekėtų medus ir 
piemiš.

susi liiijlm didžiausio

■WllVWUiM 
marijojt.
“MorfoiK” tavjfete į Kri štafe vdfctijoj*, Aplijo* karo įtarų pirma* tok* »tell*akyin*i Į 
Vokfctift 99 Mfeojo karo. 1—Bwrta jrraridtnU* (kiviu CooUdn uvo akyj* dirt* lauko 
Marinę. ’ .

Sveikata.Brangųs T urtas
kį nAMyTT jn.tAwy tint

Kiekvienas žmogusguli 
praktikuoti atsivėsinti vasa
ros metu. Mes visi žinome, 
kad vasarų turime dėvėti 
lengvesnius ir liuosesnius 
drabužius. Šilumalengviau* 
apleidžia kūnų kuomet dra
bužiai Imtam Mes šįlfatne o- 
re klausimai yranekaipnc- 
prileisti šilainę prie kūno, 
bet kaip kūnų nito jos pa- 
liuosuotU

Nepaisant oru, turime nor- 
mališkai užtaikyti kūlio tem- 
peratftrų., Šaltame ore, Ži
luma pereina nuo rūgštes
nės Į temperatūrų 
taip lmųrviii, kaip viįnduo te
ka nuo kalno. Temperatūra 
aplink kūnų priklauso nuo 
temperatūros kūno viduje. 

; Neleisti kūnui Įkaisti rei
kia labai mažai valgyti y- 
imtingai to maisto, kuris tu
ri augŠtų fe® vertę. Tie 
maistai yra saldainiai, krak
moliniai maistai ir riebu
mai."

Vanduo prašalina dau
giausia šilumos. Tad, turi
me gerti daug vandens. 
Žmones, kurie neprakaituo
ja šiltame ore, tūri gerti 
karštos kavos arba arbatos, 
o ne visokių- atšaldintų ir 
ledo gėrimų.

Paduodame sekaneip8*taį- 
sykles kų daryti Šiltam orui 
atėjus: r

, Ąfažai valgyk. Tarpe val
gių nevalgyk Valgyk tokį 

hnaistų, kuris neturi daug ši-

lamos. Patartina valgyti 
daug salotų ir daržovių.

Nešiok muštas drabužių, 
negu ‘ žiemos metu, t Tegui 

būna Laisvi ir lengvi.
, įplauk kūnų drungnu'van
deniu kelis kurtus Į dienų, 
jeigu patogu. Jetayne, tai 
iš ryto ji* yakafe. j

Gerk užtektinai salto van- 
dm ..\

Gerk kalėtos arbatos, ar 
kavos, be atŠaldintos.

Vengk saulės’kaitrių spin
dulių. Jeigu te negjali1 iš- 
vehgti, tai nešiok fdaėiais 
kraštais skrybėlę arba liet-

Negerk •nU£iiMU>Jii/ g6ri-

Vartok včdyklų eirkuliuo- 
ti orę. -
’ Be to, apie Olų vigui ne
kalbėk.

FLIS.

Bitės, kaip ir skw<W% yra Tai’ *
kailKę protingMiuriaia vabidžhi*. 
Bivių srity yra tokia pavyzdinga 
tvarka, kad žmonės gali pavydėti. 
Tariau apie bičių vidaus gyveni
mo siMilvarkymi liyšiol buvo ne* 
daug kas žinoma. Bendrai buvo 
manyta, kad kiekviena bitė, atni- 
Žvelgiani Į sąlygiu<, gali dirbti Į- 
vairius darbu*: prižiūrėti penia, 
eiti sargybą, rinkti medy. Tariau 
paskutiniuoju laiku‘atlikti riste* 
matiški birių gyvenimo tyrinėji, 
mai, padaryti Mlunehcny unlvensj. 
teto zoologijos instituto, davė vi- 
sai kitokį bsčitj gyvenimo vaizdą. 
Pasirodo, kad kiekviena bitė turi 
iSeiti visą eilę atskirų darbo laĮps* 
uiti, kol ji gauna teisę rinkti mc> 
dų, Medus rinkti yra aukžriuusins 
laipsnis, kurio bitė savo gyvenimo 
gali pasiekti.
' Pirmoji tik isririlurioa B akutės 

bitės tarnyba yra patį ŽemianHmjV* 
nes ji turi išvalyti mvo akutę* & 

! kurios ji išsirito,‘o taip pat ir tas 
akutes, kur, perai dėl kokių prie* 
žaseių žuvo. Po trijų dienų Mvam 
tarnylms jauna bitė pakeliama Į 
eukafestiį tarnybos laipanb būtent, 
jai, pavedama pristatinėti maistas 
suaugusiems, senesniems perams. 
Suaugę perai minta tik medum ir 
Žiedų dulkėmis, kurių avilio sau* 
dėliuose nuolat yra didelė atsar
ga, Todėl jaunai bitei reikia tik 
imti medus ir dulkės ir jmdavinėti 
perams. Pamnitluusi tris dienas / 
seneHiiiuoslm perus, jaunoji bitė

. . •' 
kurie medaus daiMievaigo, o mai
tinasi* tam tikra sunka, kurių pa
gamina bitė savo snapely, ši tar
nyba tęsiasi maždaug lig dvyliktai 
bitės gyvenimo dietai. Po to jau
noji bitė gali trumpam laikui iš
lįsti iš avilio, bet ne medaus rink* 
ti, o tik ttpaBiftrėti apylinkės ir / 
patirti, kur,jos avilys stovi. Tuo 
pat laiku ji padeda medaus rinkė* 
joms. Ji tupi avilo laktoj ir lau
kia grįŽtknčiųjų iš lauko au »e- 
dum ir vašku bičių, iš jų ji atima 
medų ir viską, taip kad senatam 
bitės gali vėl tuoj likti Į laukų, t 
net neužėjusios į avilį. Ji taip-pat 
mokosi statyti korius ir atlikinėti 
kitus reikiamus darbus. Šioj tar
nyboj jauna bitė išbūna šešias die
nas. Vėliau dvi dienas ji eina tar
nybos pareigas. Ji stovį avilio 
laktoj ir atidžiai kontroliuoja, kad 
kas svetimas neįeitų į avilį. Pa-, 
mačius nekviestų pašalieti, ji tuoj * 
jį puola, o jai į pagalbų skuba kiti 
sargybiniai. Taip, dirbdama įvai- 
ritm darbus, jauna bitė sulaukia 
dvidešimtos gyvenimo dienos, ka
da ji yra paskelbiama “pibiame* 
te/’ Nuo tada ji jau lekia rinkti 
medaus ir tų darbų dirba lig pat 
savo mirties. Kiekviena medaus 
rinkėja turi pareigų pranešti savo 
draugėms apie rastas naujas vie
tas, kur yra daug medaus. Jei tik 
bite, sugrįšim iš lauko, lakteivj 1- 
ma sukinėtis, lyg šokdama,' tai y- 
ra ženklas, kad ji rado gerų vietų. 
Ir tuojau draugo su ja pakyla ki< 
tos bitės ir lekia i naują vietų. Me
dų bitė renka apje tris taraites* 
Sulaukusi 40 dienų bitė jau yra 
sena ir paliegusi. Daugiau diųbui 
ji netinka. Ji nutupia k laukia 
mirties.

Taip praeina nuolatiniam darbe 
visas trumpas biteles gyvenimas.

davo vartoti f‘eod liver oH,” 
Bet šiandien, pasirodo, daug 
geriaus vartoti gyvulių ke
penis, Kombinacija vitami
nų A; B ir Cj geležim, fos
foru te kalkėmis, kuriuos 
vįsus kepenys turi,' ištikto,. 
Padaro lįvurliu killiui nmjg. ir»uim mitinti j.unertito fiem 

tų; Kepenys ypatingai pa
gerina žmogaus kraujų.

^ianfe sezone, kuomet yra 
daug trimačių, taikantis re- 
eeĮrtas gali šeiininiiikei pa
tikti:

išpiauk nuritu Šmotelį tino 
kotiiuo galo vidutinio dįdu* 
ino tomaČių. Išimk šaukštu
ku sėklas ir minkštumų. Fa* 
sūdyk tomačlų vidurius 
druska, apverta ir tegul pa
stovi inisyalandi* Truputi 
pavirink Į | svarų veršio 

(calf’s) kepenų, išimk iš 
vandens ir sumalk. Pasko-

Gyvuliu kepenys ištikto 
turi daugybę Įvairių maisto 
elementų, Nėra kitp maisto 
kaip kepenys, kuris turėtų 
tielc daug vitaminų ir mine
ralų. Nelabai seniai medi
kai tyrinėtojai rado, kad ke
penys, ypatingai .verslo,išgy
do “atremia” (kraujo netu
rėjimų). Kepenys, ypatin
gai geras maistas kuomet 
vartojamas su šviežiomis 
daržovėmis.

Per daugelį metų gydyto
jai silpniems Žmonėms, ligo
niams ir kūdikiams, patar-

sulapotų ęibutitj, 1 arbatini 
feukŠtnkų druskoj ir aš
tuntu dalį šaukštuko jripi- 
tų. Įdek į tomates. Ant 
įmatčB dėk sViratuoto duo
nos trupinius, arba raažus 
lašinių šmotukus, ir kepk |)e- 
pat viršauk prikimštos to- 
čiuj vidutinėje temperatūro- 
je apie pusvalandį.
į utini oš kepenys yali ki- 

tiems patikti. —Paimk vie
nų morkų, vienų eitai, vTe- 
uų kotelį tajeros, ir* vienų 
tep& supiaustyk kubais. Į- 
dėk į taių tikrų Hhldelį 
^eataerole,*’ kuria ttiti vte* 
šų. Ant tų daržovių dek 
svarų kciHUiių mpiąustytų Į 
šlrtotdjiuš. Ant kepenų uždek 
Mpte M »varo lašimikų (irai! " 
ŠĮiintcliaia), Apdcngk 
deniu, klnianie irijiono ku- pt'viije vidutinėje tempera- 
ba» (bullion cnl>e) autdrpin- tūraje iipiė dvi tatadhš. 
ta, Vdengk bliūdelį te tepk FIW.

JONO KMITO EILES
Imlmi graži knyga audeklo aiKtnrate, it$ pus* 

lapių, tik už 7Ū remtis, ^OaibliUpkiri** prisiuntęs 
cėntUt gauni Jpno Smito gražiai vite& 
domte Kmitiu vienintelis Amerikoj lietuvis po* 

riM <Tp eilrx pilnos imtrijoriškiy jausnnp
Ubpk nfeftkvrit i
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Ivanu* i*nmb

kodėl gi jie negeria?

sąimmintf musą tautą, ko*

leitie

ataa toriai; KmuF. JaMalIto—rert 
briOes, Mass.

skiete^__ ^.^ItS-UA ;
Dr. Vtaoe Pietario MtaL . 

istorijos apysaka. Du tomai UJA

UtaMMM £WL V«ri» 
Kttn. P, AtarnaaUis __A 

. Vaitai Kayfell —■ au pta 
raikdaiė »■•. Wt.w».■■■^■■dl

legyvoji capta: ieml, m* ./ 
Ino, oras. Periu L BahnuMuJte

avit, a. nnraJOM ,,„ ,..,, , ,...„,.ttei 
> Kaili (Potaa*)- Farail lt
(hteMtk .

jmiww sramiMTMo cyntbo 
valdyba

Km. X X JtaaUta-a*aa teo; te. Jte libess itej
M. tacHHrmt M. Ur»»te-H-ji ***<!*•*:
**▼♦<**•—ntot, 118 Wtate AW? (terite Mm ; O. Mete

AtyvA,—Ha

te

teri teti arta Mekftif___
MWdą iUakbeHif, 

»HWWf—__ ____♦l.tt-iJM •’

Lietuvos Kataliką Blaivy* 
bes draugija buvo paruošusi 
klausimą siirašą-anketą svai
giąją gėralu vartojimo klau
simu ii- pasiuntusi Lietuvos 
žymesuiesiems ‘ asmenims, 
prašydama atsakymo.

Cla talpuiauie Vyskupo 
AI. Reinio, proLkan. J*. Ke* 
mūšio ir prot Pr. Dovydai
čio atsakymus. Visi šie 3 vy
rai yra žymus Lietuvos va
dui, mokslimnkai, visuome- 
ninkai. Ją atsakymams ga
lima suteikti ’ dideles reikš* 
mes.

Leiskime šiems vyrams 
kalbėti:

— yra lx‘jau«mis gauineife 
lutcligemtmĮ, jierengiimtte 
pavoju įsitraukti į girtavi
mą, yra leugvaHidis iierim? 
tas žmogus, žnrdžiaiitis ilgui* 
im. t

Inteligentas alkolikas—tai 
krantu B’laimr ir didžiiiusm 
mmife&j jo okmu»miiiiame ir 
kulturutimu balaiMs

AlMtois valdiniukas—tai

-te.

mitinsią forma -

A

NAIVMįĮ SENAS
«y*

Pilnųjų Blaivininkų tetivtata*

: Deklama*

DJUOA VAIDYBA

366 Broadway,ritate ***• ** *

Centro Valdyba;
KUM. <. BAKAMAS, Pirm 
A* ZAVECKAS, Bažtin.

tų. Verti Akelaitis ______ J
litaaM-fai dalie diktatai 

■‘(te tautos Gertjta?* Pa-

MskieltyiML
OtataMS—aprtoysum apjo 

tenaų per Ttat Faberf’M-

variHantirae _- -.-.■ — M

U J. GąrątU , ., , u,.. te .

I Muilą žmonių teturi progos ne- Blaivyte savaitės, tihtaiaiJ^Hems didvyri, d^riU- 
vedamas galPti) bent kiek |-' M. PeČkauskaM

pimpiJm Kta0*wH> MMb
Vhoe tawpM ^raJoatM jaa ano 

dabar rengtu. Vbee 'krMemac 
atsiųsti didiiauaį skaičių atetoVų 
ir pagaminti naudingų eunaany- 
mų.

lyft KaraMfti *- Arame 4^ 
ikt^ 6 pev< Yettt Kt & *11 ’ 
?int*» : . • ■ iw ■

Viri Geri—3-jų vetkamų vakh 
delbi pateM F. V. r >

Patrid& krix nefinoatel 
kankine 4 Aktų draauk

.IrtlIimMH j4 tywM* * 
MMW_______ ___________

Sūdant) oivyMB
vakariliaiM ir Mnžfo&n« ra 
Itetiomi®. SutaiM Matei Gri- 
fonh-— ----------- 60«.

itbii — (potaui). Parai* 
Vaitkui   ------------- 50e.

Ateargiai ra tyška*. Vari* 
ii lenkiate kun. į. A......A08.

MM* rtWmta Uaiikini. 
aįte ptetindų mįkų tikėjimo. 
Wt« mM M. iirvintta----- 50«.

Lietevoa taakM. — litekto 
J, MtevHiua k -B-tI, Kas* 
im----- ------------- 1---- ----------- 4C*.
teta ir KaJbHč: Deklama

cijos, MtaMtyai h Dialogai. 
POtei* *x»8M V. Kovas  ----30e.

Chntedfts Vartomai — Ver- 
ti Vysk. A. Baranausku---- 10e
Baduiristites Bteeljte—Su

lietuvino Kun. P. Juttaitia-lBs.

Kristau Kryte: Stacijos, 
Granite Verksmai, Maldo* Ga- 
gūžta, Bktelio ir Spalių mA * 
lesiame. libido tam. K, A. Va* 
lys .ii... ' ____ _ ■ m ' , Į. te.

Bute oųfratei įtartjej
Itaįji W friw»
Ujtiinkji F. Jonaiti* (Ką> -

Ghtatats Vartom# Sudari ta 
iWd« knn. j, koneerkins^JHfc

rliūyl, Kaune — -------- ——Itak

darais —_________ _|L00
Arnotas ir OyMtalys, Pen

ta kun. P. Bužya.,.,..... -.. . te.
testatomae ir IrikHteyM.

V. Jurgutė  ------ ^Jte

tydta ftetimrtė. ŪmU 8. 
KaimhMe  ------------- ------ —lOe.

Malte telyto, btorUku 
piešinys 1V40 Mmtmečio krt- 
tiiteyte btamvių kalte 
Ugiildi F» B. ___

AjMiriktel ĮUteMfU Atak 
*4kter i< dtaariannteo tyre 
nte lifaldi tetek Vab 
ase——-—>_«——^io«

leno Kate - iMte

Utevta AMmb, te H*
ritohb ta anr«lrmata--_.l.W

'tatai

wu |ti» - HMkto MikliauKaLTitojteAį

—apysaka ita.

1) Anketa
t) d r tamsta tjeri alMi- : 

nius gerinus ir kodėl/ Ne.
g) Jei įicyei’ij Mėli 'Štai 

^kodel negeriu: 1) mkoiizmas 
yra baisi žmonijos nelaime; 
kas negeria, tas nepasidarys 
alkolikas ir neprisidės prie 
Šitos nelaimes; 2) daug kas 
iŠ gerhinčiąją kartais pasi
geria ir per tai pridaro daug 
bloga kuo įvairiausiais atžvil
giais: save pažemina, nesan
taika sukelia, paslaptis iš
duoda, turtą niekais nulei
džia; 3) mada gerti ir svab. 
galais kitus vaišinti skau
džiai atsiliepiu pragyvenimo 
išlaidose ii* labai priešingii 
gyvenimo išlaidą raeionali- 
zucijai lu‘i taupumui, kuris 
gyvenime laimi reikalingas;
4) negerti, būti abstinentu, 
reiškia kelti tylu, kultilringą 
protestą prieš labai nekultu- 

fc. ringą madą versti kitus ger
ti bei tuo badu palaikyti ne
kultūringus ir žalingus pa
pročius. *'

5) Negerimas, susivaldy
mas daugiau palaiko žmo
gaus dorovę.

3) Kaip tamsta žiūri į ri- 
suomenes ir valdžios dalyra* 
rimą krašto blaivinime/ Lie
tuvos visuomene, deja, maža 
rūpinasi krašto blaivinimu, 
tinkamai neįsisąmonino visą 
pavojų.'

Vysk. JL Keinys 
1D31. VI. 10.

2) Anketa
1) Ąr Tamsta geri alkoli- 

nhts gėrimus ir k tūlei / Ne
geriu. < Retai alaus stiklą ar 
vyno stiklelį).

2) Jri netjf'ri. budri ? Brau 
ginu savo sveikatą ir dvasi
nes jėgas, kurios gyvai yri 
Teiknliimos krašto Irūrybm 
Noriu būti visada normalus 
žmogus. Turiu būti atsuku* 
miegas už savo sveikatą ir 
veiksmus.

votojas; tai girtas krašto 
turto, brangenybių sargu®.

Visi alkoiikai ir į juos 
kandidatai turi būti apdėti 
žymiais mokesnius alkoliką 
sanatoriją steigimui inr/Jai- 
kymui. Tu mokesnių tinka- 

netiesiogi
ne. Vyrinnsbe turėtų skirti 
alkoliką sanatoriją reika- 
lapis (taip ir blaivaus gyv<*- 
nirno 'ugdymui) žjumy nuo
šimtį nuo savo pelno iš mo
nopolių ir akeizų, • . j

4) Kaip Tamsta siūri'į 
blaivybes savaičių mimčji- 
my/ Naudingas daiktas. Tik 
reikia didesnes ir gniisesnes 
blaiviu jėgą iiiobilizacijos.

. F. Kemėšis 
1931, VI. 16 <L

3) Anketa
1) Ar Tamsta geri nikeli

nius gėrimus ir kode! I
2) Jei negerif kodėl/ Ne

gertu ir nerūkau todėl, kad 
nikeliniai gėrimai ir narko
tikai svaigina, taigi temdo 
žmogaus protą, vadinasi..ma
žina jo sugebėjimus; o juk 
žmogaus protas ii* taip jau y- 
ra laibai aprėžtas. Todėl silp
ninti savo, jau ir lx» to meti
kus dvasinius sugebėjimus 
yra tikra, nieku nepateisina
ma nesąmonė, tiesiog kvai
lybė.

3) Kaip Tamsta žiuri į n- 
suome nes ir valdžios dalyta*- 
rimų krašto blaivinime? 
Valdžios ir visuomenės vir
šūnėse stovį šviesuoliai pri
valo be jokiu išsikalbinėjimą 
duoti blaivumo pavyzdį, vi
sose, pradžioj bent ofieiali- 
nio pobūdžio turimose iškil
mėse nevartodami alkolinūi 
gėrimą.

f .

4) Kaip tamsta žiūri į blttb 
^vybes savaičių inineįiinai

ta, ir nuteikti jai mirmlymų 
bei pagalboj kaip, ji galėtą 
iš tbs balos išbristi it kokios 
naudos ji iš to tnn’fą. jei 
jau Įwm>dytą: kad Omu lai* 
kn visai neljegaUiąa žmouią 
afptatinti mio girtavimo, tai 
beūt reiketą siektų kad niko
lio vartojimas įgautą bent 
kiek jaemiialesnou atseit 
žmoniškesnes formas, kitaip 
sakant, mokyti žmones pado
riau kultūros kėlimo. Todėl 
kovon su alkoliii privalo bū
ti pakviestas ir toidrasis 
Liehivos kultūrinimo dar
bas.

• Prof. Pr. PovĮįdmtb

PRIEŠSEIMINIS 
IŠVAŽIAVIMAS

Pilnųjų Blaivininkų N. Anglijos 
apskrities priesseimiuis milžinių’ 
kas išvažiavimas bus rugpitteio 23 
dienų Maironio Parke, AVorcestet, 
Mass. Todėl visos Blaivininkų kuo* 
pos malonėsite iŠ kalno susiorga
nizuoti ir išvažiavime skaitlingai 
dalyvauti.

Kelrodis: Važiuojant nuo Bos
ton *o ir privažiavus AVhite Pity, 
reikia važiuoti po kairei; iš WSr- 
eester važiuojant—po dvšiniai.

širdingai visus kviečia
Komisija

ČCEtMBt&AlU'Y'rk VAIDA ESIr EKlAN>0 R»^^LB A,

Espemuto yra tarptauti
ne kalba. Tarikautuiią kal
bą pbijektą buvo iš viso l>er 
200, Bet jie pasirodė nerea
lizuojami. Tik vima etape-s 
ranto kalba įi*ode praktikoj 
savo tinkamumą. Jos auto
rius yra dr, L* žSumeohofas, 
gimęs 1859 m, Baltstogėj 
(Lietuvoj). * *

Nors jiabuvo Žydų tauto®, 
liet jis Li^tuvo^ueužmiršOy 
pav., III esp, kalboj koit- 
grėsė Londone jis kalbėjo: 
“1*11 stovi dabar prieš mano 
akis, mano brangi Lietuva, 
mano nelaimi)ign tėvynė, knr 
rios ąš niekadok iM’galiu tiž- 
iniišti, nors aš tave palikim 
dar jaunas bernukas. Tu, 
kurią aš dažnai matau sap
nuodamas, tu, kurios mano 
širdy uegttK* niekada išva
duoti jokia šalis.n

Pirmas vadovėlis išleistas 
1887 m. Varšuvoje. 1905 m. 
įvyko I kongresas, dalyvau
jant 800 atstovą iš 30 kraš
tu. Nuo to laiku esperanto 
pradėjo smarkiai plėstis.

Esp. kalini yra per 5000 
verslią ir originalią raštų, 
eina apie 80 laikraščių įvah 

į riose šalyse. Iš lietuvių lite
ratūros į esp. kalbą yra iš- 
vėistii: i* Krėvės “Milžin
kapis/’ Lietuvos Himnas, 
keletas Maironio ir liaudies 
Ūaimdių, keli prof. Šalkmis* sąjungų.

kio straipsniai ir kiti daly
kai. Ją vartoja Tautą Są 
jungos diirbo ir pri>f. biurai, 
įvairiausi kongresai, ergtitii- 
rai’ijos, telegiąfMelefotio į- 
sta igos, . rtulio> stotys, did- 
inieseįų policija* turistai, vi
si kurie įdomaujmii plačium 
Ju imsauliu — susįrašinėda- 
tni, Žyihesni miestai išleidi- 
nėją prospektus esp? kalba. 
Daugelio vnlstyhių esjieran- 
to yra įvesta, kaip privalo
ma kalba, į mokyklas, ki
tur, kaip neprivaloma,

BsįMunnto yra paprasčiau
sia kullm, gramatika tik iš 
16 taisyklių, žodynas turi ;t- 
pio 1000 šaknų. IŠ tą šaknų Valkų DatbyiaaMd 
l»nwdvliuui>iw8ng>JRnK’l- ■ . » 
buputaromi viii nĄrtlingi „iniio. KaakMteil*. 
žodžiai. * i

IVr 24 mėn. kiekvitnuiaį 
gali išmokti ar bent gerokai 

; pramokti <«p. kalbos. Es{>e-
raiito žodynas didėja priŽitl- 
Tint Kalte Kanittctni (I- 
U K.), kuris organmioja

i kasmet kongresus ir kitais 
ridkalais rūpinasi. Ženevoj

i yra Visuotinė Esperanto Są- 
r junga (H. Ė. A.), turinti 
f atstovus (delegitoj). visliose 
• Į »švarb(‘sniu<ise* miestuose, ku

rie nemokaiftai patarnauja 
kuo galėdami esperantams. 
Be to yra titfizmo siijtinga,’- 
daug jaunuomenes irkitokių

“P. B?*

- f-M -t- .,t
kati. Pr. Bitiįte, M. 1

MFripKti (Nbfaiyjįi. Jiotaa.
cm kriiotita 1 Pt-
tfilų ir atfll Mikildjtįi 'k 
GlBjririM Iy»n©m,.. Mgnl& 
Ma<nu« PamUrktif . J50

* ». ■ •

■ KiiliMil' AyilAk Ata
80' AM^Afl* vbta iferyEu

tilo (dtaMte nųGtiW<l k*
k"1”!, rt. iT?!?ot Fg%BsTT-y*^
pįkUk pSiM Vtalt - ----- -786.

fanMs ifaita Knn. t» 
taueiki*, kalite ---------- -—--Kh.

ArtbataikM
1 - Rin-«

ItinlUa kalboa taokaĮai----- ^-fiOo.
Patrinkta ĮaKkai vhttų

’fltali Alfai
ka. 8i5ai«5 K.X ŠkrnodyA-Mto* j 

įtekite Mažadarai AtMtt
Prie lltafa ButaiH KuPra* 
tW»

tlAIBAl
Vfetatatetfcptrta ta M ';

M. Vieno telkinio juokai Su* A 
licturino Vaidevutis „----- —

Jie>*isytoja—keturių veikta ’* 
mų drama. PariM knn.Pr. M. 
Jttrie. Kaina

koftedUa; pi 
rita-———
BMų MriUfti, 3-jlį T8Bte» 

mų KoaiedljB, PateK M4ji 
uoznkas _______ . -' - ,»■!
tfbBKi AJtedtadj* |r UHM '

Mm — tatei»<lyw t» 1 ii ' 
i|, FtteM Baltiją| AiMMiiEiAd*

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI 

t.-.';_;_____ • ....

3) Kaip Tfiumta žiūri į rb .* 
Momi-a/s ir 'aidžios dalyrg- 
rlma 'krušia bįnįrinime į Irt 
vfeumuciie ir i’aldžia turi’ 
svarbią pareigą krašto blai-| 
vinimi* Neužtenka suprasti 
alknli^inr) blodį kraštui. Rei-l 
Ina dar dėti visą pustaugą tą 
priešą nugalėti ir iš Lietuvos 
ŽenlfS išvyti* a .

Blaivus inteligentas, liesi-1 
dedantis {prlešalkuliuv kovą1

Ale tryn vyrai — W. W. Lufkin, rtmtaa ir Magma 
rAplaf gaudymu žmutslutaką. Per peakutiu| dettmteiį jie ta- 
M ii Žtettų stalfti^Tjų |4talų riūgiių.

' .M K Jhm Mte-M. 
Vfce-Pir»tahrtte — MaM MUralslOim^ 

402 E. 5th St. 8«. BeMtMC, Mia*. 
erot KaSt Ktabteta

87 C SU Ho. Btem Mm
TwL M. BMtott 471»-W.

FlH. m*t. -* Mm$m» MartttĮUote
08 U SU So. thtete, Mate, 

muilinki — <>«• mMUttjtete
m H'«t «th M«m

Tvuik<h»rC — 0m Mtagirdtai« .
1312 <k»lumW» n»U Be*tw Mm 

Kum* Gfobčla — JMMtenlttifi
1420 (’olumbla lt»K S®. Mim 

Draugi!* i«lVii iw4rtnkl*iw laiko k« 
antį* utnroi»tei< tMi*i**» 
i:30 yni. 'rafaartv jpteinytlnM rr*» 
uan&--

24 ftetos Perk, ta. teta*, MMS 
Vke-MrKinIntaUH-JttoeM JueteevIMas, 

02 Sawyer AK, Dorciw*i«r, Hess. 
l*rot Ftotelnte *— A* Netlecsį

048 E. J hr»y, ta. Boetou, Mase 
Mn. ttnMlntnka* — Ousrvičiu*.

2T Tempe ftu Mitupsn, tes 
imilMlHiiMH — VlNtMrKitHm

«T G 8tmU taatb teteeų Meta 
rvetteHe -* įtarė* (tetek

H Vinimi BU -tettl Beetai. tiesė.
i TMiuflJ<* satairiiikbtMl Imu* Be* |Hrm 

nmfcklteM Metate atimta t tai 
po. ptoty. pMntjrih* sitij, .etKl ta*’ 
tavatith Ht., So, Btelw>, tite

pBjt* tAiatnA 
eirmiuhilchM — M. teta ' •

IW tat rtln B<L teteUr. Meta
Tetaten* Otatela 94B1

Vi^l’lrmlnlBtaa -* J. IMremtei
2i Thtaiu te A. te

i*h>t namiiitaū - & T’"™*., 
r» Ttemat terk. te teįte Mte

Fbi ihiAtlnlRte — M. taUmt
2?UI K Kintk FU te; teteu M^*

. nuihilaka* — A. teetaitass
.sw. Unwliri^te tetate M»» 

MnrtaiaeJ. 'tekis _
T IVIntel BU te tete Mas*

•V KAlUMim k- K,
VAIDTAOA ADUtel

rirmluiaku Grubintata, .
iii ItamMt Ml.. tatahllK Mhm 

Vk>L*irmteWwa — J. Miftetek
148 Bewu BU te. teita. Mata

rrH. utausiiteu r 'L r*teteiiii tewm» tu te tek ite.
m tettitete ~ Ml*!**\.

‘JM K NtateBt, te- teta*, tam
rilli»*aite ** v. tehtlK
m Mercrr ąt./o. M** ;

te te WMta »8<rW|
Vartaltai —-J. telkia. * I

T WtateW BU te. teita. Meta f 
Btatatie tetfc** Mtartotate

Btljknte ir irnulmte ant Ak 
m*8 Jteam KriataM. Vik* 
.MM ta gaidomis —..........„Jįi

Drtetett 1) GtriMMM t|
Fabloln—a aktų; 3) U«»4| 
AiabAklte — 4 frktų; .
J. tinjdu___ _______ ___I*

taatkU ;
> i-Me akt*- i’MteM GhHim

Faįtbrdk U Oteh D J? 
Utat; M) nttkrk Mano J 
>1, Aemkė B. K , D. k N

Vaikų w|Mtr daile Wtj 
tittiretae pmuh S). AateiM* ...^ 
i.mi Harkiite A 1U D. A



KOLONUOSE

5 kuopoj raft. P. X

LAKĘS YYSSUPAS

Tikrai žinanti*.

BiKOlBT.PA.
DM.H* iikilmta.

Profeulnnnlftl, bknlcrlal, pramoūlft- 
kal, Kurie ricelblral “Darbininke,” tik* 
ral verti KkaltytoJu paramoj 

Visi garsinkite “Darbininke.’*

M« K Vv*tapt* Bėčys labai 
džiangM afvykpf ir reiškė padė
kos klebonui tau. A. Petraičiai už 
malonų priėmimą. MtpOrt.

kapo Ūte's. Buvo suparalyžiuo
tas nuo ITftfr ik1 jta mirė rugy. 1 
,d. 1787 m. Neužilgo buvo pankvlh- 
tas nvontnobi, '

OAMUSSISMKMAS
V»WrtW7, ot — įam 5 kuo-

aALFIMSOIAžNTilOS 
ISTNUA

pripuola kartu — nigpittffe A 4. HnhuaMadt, J. • febaliatakįenė, 
ŠU švmtaaia gimė Neapoly, Ital|* K HtanhtiMa, Baėkmė, A, 
joj, rugsėjo 27 <1 JdfMi. disai buvo 
nepaprastai išmintingas ir gabiu* 
advokatu* jaunystėje. JH 
karjerų metęs, jotoje j įteminarij* 
ir liko kunigu. 173$ meteis jknrė 
Jledemptorhfų Vienuolyną (dėlko

I . ...............  llft
naikino, 8r, Alfonso bažnyčią irgi 
pastekčf ir stogą vietomis apdegi- šieJI taip gėi-ita). pakeltas Vys- 
no, liet didesnio nttostolfo jai ne* 
padarė. Net už tetayčjb* ant 
Mataerry HL <l*ug namų nuken
tėjo* Tariau vtaiškai sudegusią 
salf tafc pttiabi metais vėl atsta
tė, ir ji žianjlon mums dar tebe* 
tarnauja.
’ Vokiečiai katalikai Mlaikė šią

Mtbnor*, MA— Kun, Antanui 
' Mdimkui paminėjus pajaokrie, 

• J»d rugpiftčio pirmą dtaną bkn* 
* parapijinės bažnyčios Kon- 

; . rakracijo* diena, gana daug klau- 
r Artojų susidomėjo savos bažuy^te-bužnyčią daugiau kaip šimtą tne

M
Geriau pasakius šį kampą, nes 

pirm* bažnyčia buvo kitokia. Jų 
būta daug dkugtau, negu lietuvių 
Šiandien. Tačiau, turėdami vienu 
laiku iki 800 mokinių* pradinėje 
mokykloje, laikui bėgant tas skai-

Kašėtimė, M. ITaviėtaiė, A. Lu* 
kterričfeaė, A lAikoševIčins, P. 
Alirvntate, M. Gražtraltanė, A, 
Namltanč, M. Valattevičtate. O. 
Hdahritmė, 0. Lfotklenė, A. Pftu- 
’lauskknė.

Prie to dalyvavo tr balny tinta 
choru* kark vadetanjtft varą, 
X tataaH&V Jmdafaavo keletą 
rysžb, dafoeHą.

fctarija ir pageidavo papildomų 
fetiy. AtsiŽvelgtant į tai, manome 

‘Etbttų pro Šalj, patiekti trumpą 
to* tatorijta apžvalgą.

Tame kampe, kurtame šiandien 
r gtovi šv. Alfonso Bažnyčia, 18H0 

gtetata stovėjo maža medinė kop- 
Įytflč vardu šv. Jono ^vangelis- čius pradėjo mažėti, Nuamuko iki - 
|o. ši koplyčia buvo vietinės Vo
kiečių Katalikų kolonijom nuoga* 
Vybė. NetrukuM vtaa parapijom 
dvasinė vatlovybč bttvo perduotą 
Jtvama Itedemptoristams. fiie, 
jnatydami smarkų Žmonių augimą 
ir klestėjimą, pasiry žo griauti jau 

s pemnažą etamą namą ir statyti jos 
vietoj nauta. Pradėjo darbą 1841 
EMtais. Gegužės 1 d., 184Š2 m., įvy
ko naujos bažnyčios kertinio ak- 
|ncns pašventinimas. Iškilmėse dn- 

i lyvavo tuolaikinis Baltimorės 
ArkivyskuiTas Keeleston, daug 
B ės dvnsiškijoH ir specialiai 

usis jš Austrijos vokietis 
Salzhaeher. Pats mūra* be- 

toks, kokis jis šiandien yrą, 
buvo pabaigtas po trijų metų. De- 
ftaaeijos Iškilmės, L y. bažnyčios 
atidarymas, laikytas Kovo 14 d., 
Ifi45m., 
» ■- '

* Z IMČtau daug skolos buvo nŽ- 
F traukta ją bestatant, ir parapijo- 
į tams reikėjo aukų ieškoti. Tam 
| tifonui vietoje buvo'surinkta daug 
t .Itatab' neg tuo laiku Vokiečių 
f ta*Yo apsigyvenusių gan* apš- 
k Jkį®*hta*orfje, BeMto neužteko. 
K jjytantte ^htmorMal Arei ~

penklų šimtų, paskui iki trijų, pa* 
galinus tebeliko keletas desėtkų. 
Tas išamklnidymas įvyko papras
tu ištautf jimo kcHu, įmonės misi* 
spįetę pirmiau apie Imžtiyčią pa
mažu ėmė, skirstytis į priomies- 
čius, vaikus pradėjo leisti į kitos 
mokyklas iki parapija priėjo prie 
laipto galo, ir buvo priversta su 
tokia dideles ir grasia bažnyčia 
atsiskirti. Lietuviams, tai atsitiko 
1917 m. ir iki šiai dienai 34 laiko.

ši apžvalga turėtų-ir lietuvimiLs 
įrodyti reikalingumu didesnio pri
sirišimo prie Mivųjįp Bendradar* 
biaujant viens su kitu, jie priva
lėtų rūpintis savo ateitimi. Vo
kiečiai juk dar šiandien Baltimo- 
’rčje gali girdėti &a.va kalba pa 
mokslų. Kažin ar beliks po šimt
mečio taip ir lietuviams. ’ Jd to 
siektam, reikia visienja jungtis 
dabar, ir stovint petis į petį, nebe
pasiduoti visiškam išnaikinimui. v

' šv. Alfonao <te Ligotiri, mūsų 
bažnyčios globėjo* Varduvėm irgi

ISTMie DĖKA
Worotat ar, Mm«, *

šv. Kazimki'o jmmpijojc liepta 
19 d. tanW K, Raktum 
ras Bnčys ir jo palydovės ktin. »t 
J Jjikaitis, M. £ 7 valandą
atlaikė pamaldų; H valandą iš 
klelnmijoM MBmiftgai buvo, lydi* 
mss į bažnyčių. Lydėjime dalyva- 
vn šimtas mintstrantų ir draugijų 
atstovų, J. E. pasakė gražų pa
mokslą Ipike sumos, Tą pačių die
ną po pietų buvo didelis išvažia
vimas Maironio parite, kuriame 
daįmvo ir »T. K. Vyskupas ir pa
sakė prakalbą.. Prie to kalbėjo 
kum J. d. daakitis, kinu V. Pnulo- 
kas; Kalbėtojai sutikta griausmin
gu Valio. Pelnas naujai papirktos 
Kolegijų# naudai.

Minėtą išvažiavimą surengė K. 
Iteracijos skyrius, Pelno liko 
$2flO.(Mbr Gegužinėj darbavosi kuli. 
A. Petraitis,, kun. J. Bnknnfis. V. 
Parulis, J. Bnčys, M. triuką, X 
Kazlauskas, S. Jank^uska?, F. 
Maukus, X Svirskas, P. Milius, M. 
šiškevičjene/ J. Augustinavivius, 
P. Dalyvinis, V. Qražka, V. Pili- 
ponis, J. Bendorąltis, 1\ Alavo- 
žilis,.A. Ginkus, J. Dzidolika, -F. 
Daueiftniutč, V, Kupstienė, K. 
Sinkus, P.’Sinkiene, A. Roglicnė; 
J. Rogliutč, V. Rimša, J. Tautam, 
P. BačinskienČ, V. Sipovičienf, F. 
‘Kandratftvičieiiė, M. ŠČhikkmė, O. 

: Žiurinskienė, O. Ltndžiuvienė, A.

J Liepos 21 d. Šv, Pranciškaus 
k lietuviu pampijoje lankėsi X E. 

Į Vyskupas Bgjy*> . .
Sutikti garbųjį asmenį ausirin- 

ko Tiso* lietuviųdraugi jos, Trys 
didžiulė*, būtent, Aušriui Vartų 
dr-fa,šv. Pranciškau* dr-j* ir Šv 
Onos dr-ja, atėjo pasipuošę savo 
Ženklam., Prakirtu laiku minėto* 
draiigijoa tvarkini austojo eilPsim 
tarp hažnyčta# ir klebonijos, iš 
kur išėjo Vyskupą.* ir buvo nuly- 
<ji$tas i b»Žny?i*.

ši tvarka Ir skaitliukas sutiki
mas pa ii ar? Vyskupni malonaus j- 
sytldžio, neš po visam iš bažnyčios 
ta pačią-tvarka palydytas iki kle
bonijai apsistojo ir maloniai dė
kojo minMama/lroųgijoms ir vi
siems kitiems už tokj ypatingu pa-, 
sitikim*, kas, sake, pasiliks jo at
minty ant visados. * ’.

Tokia pat padek* savo pavapi- 
jonams už pamtikim* ir auką sa* 
vo laiku ižrvjške ir klebonas Kun. 
Pijus Juraitk

Liepos 2# d. senai gyvuojanti ir 
ikaitlinga Šventos Onos draugija 
aapvgikAMojo tavo metinę šventę. 
Ji rj-to bažnyčioje »arf& ta oorpo- 
*• ptičjo prie Komunijos, o vėliaus 
t* dien* turėjo ssyo nikniką.

Tlį <lt-* - t ... - - .
WUm*VMMM, i

Tą ptrią dk ną tarėjo tavo Iš-Į 
važiąvimą iršv. PranciškaiiK pa.Į 
rapijta ehora*. šbj gfalorių fmalrinkYm** įvyks rūginčio
rimmmct laikoma lient po vienąhft d, tiU,j paskutinių mUių. 
metuose tokį išvažiavimą, Tai Kadangi rugtiiftčio 2v d. Jlartfor- 
bfina teitu* grynai privataus po-Įde įvyksta ConnceAknt apskrities 
btalžio dėl jų pačių ir jų artimų*kva^Uvimė»f tai Žta sutirinkimas 
jų: *b» k«Y tai prk upė* ar prtehgbai svarbus.
elerčlio, toliau nuo namų, dėl gv-j yW nariai kviečiami atsilankyti 
veanln smagumėlio (ar didesnloy *į suairinkimą ir užsimokėti už* 
ramumėlio), , Liiikualn* mokrsėina.

VyAkl jMMtMta, v f Susirinkime visi sutitaraime va* 
. • 1* > v* ■ Ižiuoti i apskritie* išvažiavimą.
Fikmkų dirvoje ?U hartfor<liečiai turės

džta net viena draugija programą •—žaislų, dainų,
1W šiemyt savo lokių Ir kitokių pamarginimų. 

netarėjun vyrių J«kH širdingai kviečia
rengta rugpiGvio 2 d. šis taipgi »t«Į -• - -
tibus Aušros Vartų dr-jta darže, Į 
Inte tikimasi atvykstant daug jau-į 
nųjų ir senųjų kaip iš namų, taip Į 
Ir iš toliam I

Jauni įdėtai nepaseno, tat va-Į 
lio visi! . A. K. L. I

HARTFORD, M.
Kviesta ir ragiu*.

| L, D. S. Cmm. Apskritis kviečia 
ta sykiu raginą, kad netik nė vie- 
įte*. kuopa nepasiliktų nedglyva- 
vns išvažiavime, gegužinėje, rug- 
pittčm-Aug, 23 d„ Glastonbiiry, 

Leonu. St. 24, Lietuvių Parke, bet 
RugphiČta 1d dieną Jėzaus Nn-į nuoširdžiai moldiųija ir tų kolo- 

kryžiuoto Seserų Vienuolyno ant-r1’^ lietuvius, kur ir nesiranda U 
rą valandą po pietų, įvyks dide- Į B. Taipgi Cottu, Apskritis

Irs iškilmės Apvilktiiviii ir Proto-Pv^5*a 1 «večju« Mas*., N. r. ir 
sijos. Nuoširdžiai mos kvtačtamel ^ J. Apskričiua gorcsniain siwr- 
vlsus lietuvius .dalyvauti Kkilipe- ĮpEŽimnnii ir draugmgunnu. ^ate'r 

Koks tai graudingas įspūdis Visi ir visos renkite Kuopos, bei 
matyti tas jaunas sielas. Dievui pUOPU Valdybos tari turėti pa- 
pastauknojančias! Vienos dat5*srsnm^ę busus ir tiKietus ąykm p*- 
pirmą žingsnį vicnuolyniškamo Įkainmę. kad svoriai is kalno jų 
gyventam, kitos gi padarys pilną! nusipirkę. %

1 Užtikrinta, kad gegužinė bus 
viena iš gražiausių ir darbinin- 
Aiškiausių.

UEimSNNIU
MmprilmM" LTBTUVOB 

BOKįT kuponng uJŠ pįlnug 
pinigus? " *

Perkam LIETUVOS BO
NUS h mokam pngal dieno* 
kursų*

MOsų krautuve atdara, ir 
vakarais iki 9 valandai. \

Parduodam laivakorte* ir 
šiųn&fam pinigu*—doleriais 
—į Lietuvą, Iienkijų ir lai- 
vijų.

Nuo dabar ant ^evetyk^ 
gkiybėllijį marškinių ir baltų 
8krylji?lių numušam 10%,

Baltų šiaudinių skrybėlių 
turėsim iš Italijoj vėliauaios 
mado&

Malonėkit mus nepamirš
ti, . • *i

AJOMIOA^r DKT GO0W 
rroii >

P. BARTKEVIČIUS, S*v„ 
®78 Mo. M*in MonteHo, Mara,

r. '

Dievui auka, sudedamos įžadus. Į

Mergaičių rekolekcijos L
Rugpjūčio 17 dienų ryte prasi- į 

dės mergaitėms rekolekcijos. [■ 
Mergaites, jaunesnės negu 14 me-Į 
tų, nebus priimamos. Bus gražltel 
pamokslai sakomi. Kiekvienai dio-į 
vohaimingai sielai yra patogus Ini-Į 
kas sustiprinti save dvasioje. No-j

KETA PIKNIKAMS' 
VELTUI

Graži vieta prie ežero, tinki pik- 
rinrios atlikti šias Rekolekcijas, | nikams. Draugijoms ir organiza- 
malonėkit pranešti mums iŠ snkJcijoms duodame veltui. Yra gera 
SfO> [svetainė šokiams. Jeigu kas no*

Metary* Jm« MukryžtaMo, rėtų gauti ir svetainę, tai nuoma 
už svetainę IIO.OO. Kreipkitės pas 

M MOHMAM

(9-24)

METIMUS

V

w >onww tomui, kam

* .

M | hkaftatra trasą Ugram

CHARRON’S
PIANAI—JUDI08 

ŠALDYTUVAI

t

LaHAat kreki

PAGRAŽINEUENAMį 
IRKAMBAMIS

Gerlanaiu pentu. Mas parduodama, 
gerą penta Jr popteri pUtau aegu 
kitur. Be to, m«< pcnttname Jmumtm 
M vidaus Ir lauko. Grindis atnanjl- 
nama, ■' ■

CHKSMAS * ftCHUKA 
178 Mlllbnrry St, Wor«*ter, Mae.

Dial 4H-W

buvo Ipnsta siųsti pinigus 
Jitatikų, o ne imti S Amerikos, 

i žiamlien. Ir vienuoliai neap- 
ko. Austrijoj Ėraneiucijos ir 

B* Bavarijos (Vokietijos kraštas) 
Brtaiškijos ir katalikų visuomenė 
abmtė pinigų Baltimorvu. Sako, 

Bavarijos karalius iŠ savo ki-
* ėmiaus aukavo 4,000. Fagaliauk, 
L fjBgpMo 1 d. 1869 m.—lygiai 62 
į laetai atgal, išsimokėta skola ir 

ir. Alfonso Bažnyčia buvo konse- 
įroota. 4 '

J Salė gi skersai nuo bažnyčios 
Bkvo pirmiausiai pastatyta 18471 

į tu Tačkii didelė nelaimė ją ištiko 
m. Pačiame vasaros karšty.] 

|4epoa 25‘ d. kilo bagius gaisras.
' $<uo Lokington Sf. iki Saratoga, 

ir ntio Howard iki Liberty ugnis 
i ‘ §vi dienas smarkiai siautė ir be

veikvfeus namus tam* plote sn-

* L. Dt ,£L Conneetieut apskrities 
- gtatitdk jžva^ąviniaR |^’ks rug- 

^&6o 23 d. Lietuvių parke, Glos- 
tjnbury—Hartford, Conn. Vieta 

k viena iš gražiausių ir laikas 
mi patogus. Hartfordiečių ren
io komisija veikia sutartinai 

Įa apskrities valdyba ir pasiry* 
l pasirūpinti, kad šis išvaŽiavi- 

butų gražiausi*, linksmiau- .. * ■ *

5 Apskrities vsldybn kvifjin kno- 
*• ir pavienius asmenis skaitlirr- 

■iNH dalyvauti, o rengėjai užtikri- 
«* malonų patarnavimą,

L Baniotaa, - .
Vonn. Apakr. yaldylkis pirm.

m it hiobriėi jauna
ma* pas savo aąratą artai 

*WEtiIKH AMKUIGAN LINE 
State SU Ne* York City

Methuen (prie Lawrence), Hess,

MlĮžini škan 
Lietavią Dubininką Sąjungas N. Anglijos Apskrities 

' * šių metų antrai '

Išvažiavimas!
Sekmadlen,, O 1QQ1 

Rugpiučio-Aug. £į^ ĮUO1 

Gražiausiame Lietuviu Parke
44 1 S »

voBoaaEBt, ium.
M. 4400

raM*MM*ra*M*M*MOMa

Visiems yra gerai Jinoma, kad WŠ. Naujos Anglijos Apskrities išvažiavimai 

visada bunarskaitliugi ir linksmi, nes suvažiuoja iš vhų Naujos Anglijos kolonijų 

kaip'jaunimas, taip lygiai it senesnieji, ?

Aiame išvažiavime programa gttsidvs &: nimsikoa, dainų, prakalbų, žaislų, Ženo- 
tų vyrų (milžinų) su nevedusiais (stipmoliais) virvgg trabkimas, o įdomihusm — 
bus armonikit koniitantinku icanMrt», tai yra: kas gražiausia ir geriausia mirte* 
tais instrninentnis pagmtgnus aukso dovanu •— Mn^cimtaų temykit!

Visi žinotePalaugne gftižuitpl, jos plačias pievai; ošiantį pušynų ir sidabrinį e- 

žerti su puikiomis maudantis. » . ■ ' :
. *

Todėl tirus ir iš visų kolonijų nuolankiai kviečiam atsilankytu NcsigaUčaite*

Visus Kviečia Rengėjai.

FMBKOMA ’
PRANAB lAZKASEVlOlUS, Jtyv. 400 

|Ė. ėevėnth St* Boston iefcko wo- 
llirolUi Kastanto Lnka&evlėlras gyręntt* 
IkIo neolHU apfct Krramoh, I*s. Arlm 
I Jis pat* nr kai apie. $ Mino, malonėkit 
iprancktl.

BKOVBOS
I Vkrgoai^iJikM, jaunas nevedę*, 
Itnrja 2 metų patyrimo, ieško vie- 
[tos. Kreipti* j “Darbininko” ad- 
ĮmWtr*eiją.

GERA PROGA ĮSIGYTI 
HBĮIKNYGy

Tlkftžfl.00
ŠIm IdomfMi knygas galimu |- 

Mgytl “Darbininko” aOmintamcl- 
JoJe Ui puię normalė* kalno*.:

AUKSINIO OBUOLIO IS
TORIJA (GrMką Mythologl- 
Jta žlupanelia) am pavelkalaia. 
Lietuvių kaiboa iėguliis Aly* 
va .........................50c.

TRUMPI SKAITYMMLUT— 
hbai graita paal**aitymal *- 
ple Jnlrita ovtalmo MttatP 
kimu??. Parašė X TarvyOMi. .46c.

TURTO NORMA—itakMHi- 
kl jMUlakaijrtmal. Parai* Uo- 
ai*

"f
BARgŪA IR BAMDASKU- 
TIS—agįtaka  ..................15c.

ATSARGIAI SU UGNIMI. 
Vert* W kmkUHto kttn. K A. .lOe.

UŽ |t.OO
KATALIKU BAŽNYČIA IR 

DRMOKRATIZMAS. ParaM 
kun. Tamaa MUrwka*....«...fiOc.

XXIX-tM TARPTAUTINIS '■. 
EUCHARISTINIS KONGRE
SAS. Para** kun. Pr. BMya, 
M. L C. ..1JSG

PRAMONINES DEMOKRA- . , 
TUOS PAGRINDAI. ParaM 
Uosi* ..«».•• •••««•«• ,75c.

ROIAKVIRMAS—Km tai y- Į 
ra bol*evi»uaM ir jo vytaiy- . I 
mak Kurijoj ................15c. |

SOCIALIZMAS IR KRIK*.
CIONYBR. ProT. V. Jnrgttao 10c.

MOTERYSTE IR ŠEIMY
NA. Vartė J. Gerutis........40c. I

LIMPAMOSIOS LIGOS Ir 
kilp nno jų apelimugotl? Para- 
M Dr, X VHeUte...............  .50c.

MOTERYSTES NESUAR- 
DOMYBE. J. LraanaklA «r. 
Kax.'D-jo* Mny*. Kauna..10c.

UžjlSO

JONO KMITO EILES.....100 
MRIL* (Itam). Para** M-

Gustaiti* »• .».♦■»»»x»15Ck

SUNKIAUSIAIS LAIKAIS.
Para** A* Rttcevlftta...............

ANDKHSONO PASAKOS— 
*ti parrlkalMiate.....«......20c.

Ift KELIONES PO EURO
PA IR ASIJA. Parai* PtanaL 
Člft Juj* .*.»«,■» » »♦ ’iUM’iii •* .2.50

PETRIUKAS—Ulikal vtara 
I tklkaUo. Vert* S. RakauakM 15c.

ŽAIDjMU VAINIKAS—S«k- 
tybftĮt vakarčiam* Ir ga«uM- 
ntaia na gaidktaU Batai** M. 
Grigtala ■ą -*H f » *•* *! *• *• <-• A A * a. A A5Ee. ]

'. • tmAftipiynf ft'Ąy» 
l*w*y, Sę. Btata*, W«m.

MUMAUMTO* I Ali PUMMI KAIMO* 

(KAUNI IR ATGAL 
PEKHAHBUKGA 

S173«0

U S. Atarė
TRECIA KLAUSANT W MtBŲ LAIVU



T • •

*8PCE*88*mPajCĮ i i
■fr-   .. . __  -f     .... ,—L * PĮPBflfl ĮĮĮB ’ 

IAKANOOI
SPORTASmuaai HMŪTAB

I Uapae 3I d. 7 )3Q vri. vakare į- 
yykota parapMta auMja vbą pa- 
jrapijM draugiją valdybą tamirin- 

I jkimaa dėl Jo Bkieetem?ita« Vy^u- 
Įpu Bario prišpihno, kurį vi“

* Į Liem* 30 11* ketvirtadienį, |m parapija rugp- Mi d.
- ^Darbininko’* rr<takaij»ta tanbA I » o •

ri kun* J* VąlautHju* W«t»rbury, fcpg. to Vyrią JT Algfnta M“* 
(km* lietuvių peraptjo* ktobomtaĮpiM smarkiai organUuupi buaus į 
ir kun. « VHabrfi. We*tffeidu sutrą MM apskyittoa išvažiavimą* 
kietuma** Abu klebonai išvyko j įvykdantį 'FrimiMta* LmrreoM' 
Lotfgib kur buvo Bostono pravhi- Mtlbuen, Mas* riltp* 2 d.
rijos Kunigų Vienybės poačdia. Į e e ♦

ABIWW ąUMBJMJHMAS |K 7{|| ištekėjo už Leono 
Federaeijos rietimu skyrių* tu-Waluut tit„ Quin- 

rfjo ekstra susirinkimą liepos 28 Į * v |yMW
7:36 vaL vakare, tietao vakaro L
rengimo komisija pranešė, kad]
Vyčiai maloniai sutiko surengti Į kuomia
gerą Italių rugpifieio25 d. 7:30 va-Į*
kare, bažnytinėje salėje* Ženklį ir praėjusių mritę wft» U ke* 
puošimų koniisjoH trasia. KomLĮlionča autoinohittam Praiiąs Gali* 
aiju darimotta prie Jo BkaecleneL | nto ąn Alb. Petriku. ^Krifonėjo 
jos Vyskupo BCrita priimtuvių Į juml u prabuvo 4 diėw ir nplan-

- nepradėta veikti, ura Kunigų Vfe4M-Bą» vietos: Pravidenee, D L, 
hiybės pravincija nėra taruri P*** tNew Bavėių BrŠdgcport, Gontį,

VIETINES ŽINIOS
MUM« MTJtJB^ LAKAMA

Liepos 25 d., kun. F, Lckesm ii 
Brooklyno užvažiavo 8d. Bosto
nan, grįldainas ii Canade* Tą 
priHą dieną atjauki Darbinin
ką” Cąrubridge’o ir tie. Bostono 
kunigui,

Ant rytojaus f erb. svečias atiti
ki fiv. Petro lietuvių bažnyčioje 
gumą ir taki gražy pamokslą apie 
pašaukimą.

Pp pietų kun, Bekrita nufja mt 
vietinigia kunigai* į Moterų 8ą- 
(dngoff apriciftta kustvalavimą. 
Viii 4 kunigai arimely patalkio 
po to jie viri atbūta riwri»ty me- 
tini■'.ilvužfiaviiuą Cdliasett, Mata

*

t

Aį nriuMaitoBk MMMšftšfo A <£ 
t»wj |ą pcrimttak «tiMą mm m* 
rapita* Mmrita* MA WMvr 

išeic bto«w į Frimųpto parką, 
Lawwiee-Mribura. Įtos*, kur į* 
vyksta LIM M. A»gtijw apakr. 
Mvažlavim«*^ludkc* Briamras 
parkas visus vilkija, todėl kvbrk* 
ms kuo daufhmria važiuoti,

ta IjClHJl II ■firii ir .

flilfKUTfttB M AM
Ą4W, O OOpCC susinu*

ktaiaa |vykto. mAmuAmiI, rugp. B, 
tuoj >o cmm LfaUrrią brifoyti* 
nė j mtaMb VW sūriai maloni* 
kita iMlaskyti to ušctaioklti u| 

I vilktus mskeaMa* . Wd/H

šv Petro Ir Povilo draumjtai^™ provmeija nėra tarusi pas* p Ne w iiayeių wrwgcpon, yoni^, 
mėnesinis susirinkimas įvykstaĮkutinio Žodžio ar viąŠbuty Ims J. įNW York, AlbW, Canada. Ap- 

’ nirmadieni ruinnūčio 3 d. 7-30lE- pagerbimui parengtas bankie-| lankė Adfrondaėk kalnus, Ver*
* / .’ _ ,»• n<i».uiwltinla^ lutrtlrir.^ t .in.l Y.i*liti SjrtUtt
yaL vakare parapijos svetainėje.
SusirinkimaB turėjo įvykti šį sek
madienį, liet dėl susidėjusių aplin
kybių nukeltas į pirmadienį. Vt-_ 
si nariai kvieėmmi būtinai daly
vauti.

pa gėri mu ui parengiamas l>uiikk-ĮnipntŽaliuoHhiMir Ne\v IJami^hirv 
tas ar parapijos salėje. ' jlialtuosius kalnus,

Į

Valdyba

uuuow
yTOOta ADVOKATAS

Paims <!« UalvaraltMa 
00UKMIJ. UNIVtRUtTr M IR 
G. taAKBINGTOM Ūp IV. M M. 

^Darbininko” X«DW
(antro#tuboa)

N* anaivaT, Bm# SmM

JUOZAS B. 60$
UTBSU (kampas Br*b*way)

Trisfonaa: Šou Boston 2732
Namų;TalbotM74

MUZIKOS MOKYKU
SKUIKAMAKAB

Latodfo? duodam)# prhraBal tatfv 
*mMmm w» ir ataMaritaM taĮto

/ Tai GotomHa 9176

*

DOBCHMTBB CLOTSDrai 
AKOM

Vtookiua drabnilaa eluva, vaUra Ir 
partelMU. Padarau Račai uloaky- 
mo. Futraa (Mctaloma Ir Uratai. 
Ką Mloota reikta aioUtl |a&oa aa 
tik g* 8Į15O. Darbas farąntuoja- 
VM0, MC ta* tikras MM* tariu.

MABTHT fALUIJS
MM DOBCHBSTBR ĄVB

M. fMWM, SMO

PASAGO K AUMIAI I

Liepos 29 <L naktį iš Charles-1 šią savaitę Bostone ir iipylin- 
town kalėjimo pabėgo trys kali- Į kėw siaučia Imistts karščiai, mm 
iiiai. dic iššoko per kalėjimo aic-Įkyri? apsigipliąbbai sunku: Nors 
nu. Du kaliniai liepos 30 d. anks- | įvairių priemonių netrūksta, bet 
ti rytą sugauti ir Vėl patalpinti į Į — 
kalėjimą, o trečias dar nesurastas.! v

AB jAV MABIBBMGIS 1
VADUOTI H

* Ateinantį aekmadienį Palango-Įl 
je, Lawrence, Mata^ įvyksta didu-1Z 
lis išvažiavimu, kurį rengia LD& 11 
Naujos Anglijos aiaikritb Į<į

Boston’o ir apylinkės lietuviai, |S 
turiu norėsite važiuoti butais, pra-ĮB 
šerne ateiti JO vai, ryte prie Ik’* IJ 
tuvių bažnyčios Air iš ten viri IJ 
trauksime į Palangių Važiuoti ver- lg 
ta, nes teko sužinoti, kad šis išva- J 
žiavimas bus vienas iš šauniausių, S 
‘ką darbininkai yra kada surengę. X

MtttaaM X

MP1AUDA V. QMUĄ
Praėjusį sekmadienį įvykusiame Į j 

senoribs Kazimierinūs draugijos J j 
susirinkime kilęs ginčas dėl vienos Ii 
pašalpos išmokėjimo. Vincas Ge-|| 
gužis dėlei to pareiškęs didelio ne-|į 
jaukinimo ir v.ldyb, pavadi, Pnlt„|Wul|l,|t btaWa}. ,ma,«in- 
nta bnriujais Pirmininkas P. Pa-L,, kurle «p„t)iatato." tik- 
laimu, ųausihimasis esąs tikras!
proletarini, už burnojimus p. (k- <***p,mm*
gūžį nubaudęs vieno dolerio baus. I VM “Darmnlute.”
me, įspėdamas p^ Gegužį daugiau Į 
nekalbėti. Po. nulNUidimo p. Gc-f 
gužis nusiraminęs ir viskas bnvęj 
tvarkoje.

jo# per silpno* karšMama nugašti., 
8 j aeknmdieuj rugpiūih 2 <1, Fa* 

hingos parke, Ijaimnee-Mt'thuen, 
JTtaa. įstatą LB8. N. Anglijos 
apskrities wvažiavimu*-piknikas, 
Pabūgta pikta yra ribbriniu pa
viršiumi ežeras, kurio vanduo la
bai tinka mauęiymtari. Todft |iu 
geriausia proga išbfcti U karštojo 
Btatono j vešiąją Falangą,

Vyčiai ir L1M 1 kuopa yra pa' 
samdžiusi busiw, kario išeit «ek- 
madiepį 10 vai, rytą nuo žv. Bet- 
ro parapija# bažnyMo* Kelionč 
abi puses kaštuok tik $1AO,

į MAJESTIG T»IIES^Mng« g I
t Trtmeot Bpąton . “ i

į Amkino Mentalo

15 METU PLANĄ 
kUSJJOS ATGIMIMAS IR ATSTATYMAS 
Pamatyk te PaklMcfk S|t Sttkiiąata

5 RBolMihi|s
Ii Mimą Kartą Atafrikoja VakaTO 1$*,

MULAM AG 0AMMOLO

PrAay lietuvių ąpnus Krnie 
Heliaat pariraš6 sutartį kumšriuo- 
tk sm Argentinoj čvtnpuinu Vieta- 
Ho Campota. KumŠtynčs įvyks 
riMrpiaH*- 26 d., W>ets Wld, 
Urooklyz., ten pat, kur įvyko 
hharkey-Wa1ker rungtynes. Kum- 
štymtrna laikas nuskirtas 13 mm* 
dų. Bengta pmimterta Jiasmy 
JtantotoU’

Kaip žinoma, Kruta Hebaaf ne* 
persemri perėjo į ahsrkcy Burk- 
ky globą. Pim to jią buvo jau* 
nas, stebHiitai proporeingai nuau
gęs ir vidutinio gabumo Imkrinin- 
kąs. Bet nieku ypatingu’nepasi
žymėta . Jtat, kuomet tibarkey li
ko iš dalies Jo manadžeriu ir w- 
kytojum* SeimaFas pradėjo dary
ti neimpraatą pažangą. YĮmttagai 
•pastarimju laiku savo oponentus jaunų atletų proferionalų—kumš- 
pradėjo guldyti, kaip šiaudų gft- 
IJus. Labinusia visų sportininkų 
dėmesį; | save atkreeipe, kuomet 
pagarsėjusį airių kmišitainkų. 
įim Maloney paguldė į 70 sekun
dų. Sekaneių savaitę. nuvyko į 
Nevv Yorką ir į 46 sekundes pa
guldė tvirtą pranelbą* Jnek Gng- 
non. UŽ savaitės laiko turėjo 
^iringfieldta kumstynra su *U)ne 
Puneh” AVilliams, kurį Schaaf’as 
paguldė antrame raunde. Tuomet 
įuvo surengtos jam antras kumš
tynės su <Jnn Slaloney, nes pasta
rojo draugai manė, kad jis pralai
mėjo tik atsitiktinai. Bet antru, 
syk Schaaftas Maloney paguldė 

.trečiame raunde. Tuomet visi pa- 
’niatė, kad. SebaiiFas, Sharkey glu- 
Jboje, tapo visai nauju kumžtinin- 
ku. S [Mirta rašytojai pradėjo pra
našauti, kad Sehaattas btlriąs se- 

į kautis pasaulio čempionas.' To
dėl pramoteriai ir pradėjo už jį 
varžytis. Galutinai dojmsfoniii pa- 
sfoekč gauti HchaaFą it dalnir vi
sų sportininkų akys Ims nu
kreipto* į jo pasirodymą prieš šį 
Argentina* milžiną Campolo.

(furnitūrą) > kambariam Fi> « 
dumiu vhmą karią arito dilbriA 3 

i- * '1
Friąšu«|b pardavimo, gr*U w- ’l 
iluoju Lietuvon, ll|ii lį*li^l tut g^žlĮt* 
matyti nuo 4 vąl. po piety ligi 7 j 

cari. Iš via© turfjo 6 knitatyrt^ Į vai, vakaro ateją pu T, ĮtoMta , 
ir vkoiM lainšjo knoekoutak Ije*| H ^toinkt 10 Wfaftold SU SA / 
pta 23, Btaton Gard<m . , T j
kumštym* ir aavo opmiriitą «an» Į *•** <*W į
jiec, buvuri Brown KoJegljta ui r 
Irių* poguidė pirmame ronnde. | 
l^ikrtačuii, aprtaydumi apie,šitai 
kumštynes, Dirsą vadina t Jie Į 
Tcan lįithuaulan irom NommrtLH į 

pirm trenoriu-unikytoju yral 
ganą pagarnejęs Harry KdU‘y,| 
kuris senino buvo treneriu dim Į 
Malonvy ir Jack Shiirkey. Į 

Taigi, lietuviai aurilauta dviejų į

(,’arsuria Batono Kolegijos at- < 
etas, buvęs tos kolegijo* fiMitito- 
*» komandoj kapitonas, Jonas 
Jim^ohn Dixoii* nepersenai į* b 
stojo i profcaioitalų kumžtiniukųj 
eiles ir Įkritai J«Ul tatati gerai jie-f

tfninky, kurio mo aktyvunpiĮ 
ringyje gurMUiH Iktoviy vantą, tai Į 
jonas Dim Bostone ir tMiw| 
Birutis JSaw V<»rta Abu jie jnto> II 
Jigcntttt, univcrsilety aukštiniai, Į 
todgl reikia tiketrn, kad jy iškili- 
Inas bua daug greitėtijh* nei P#* Į 
prtaty utietiį T

* pi«ri toiyga *'K*B$mww P*-! 
bolševikus.” Parašė kun. E Do-| 
gelto. Jis pats pergyvenotsi, ką 
parai®. Galima ją gauti pta auto
rių už 3 Įtinai su pėrriuntimu į A- 
meriką. Kreipkite, ądretu i 1*» 
na* Kas. M, Dogrito, taMtfta, Lta- 
tąva. Knyga įdomiai p«Myt* !r 
nemaža—160 pmlapty.

&

169 *WTO BBOADWAY

so. lorroMp mam.

Algi* kmatariją «Hm» 
taM aamtainkSMą Iraart* ri* 
torinvlmo matosi* tatoto, alfą- 
Ją, vinto Ir visokio ntrąiao. gt* 
tams tataara nuo ta. irt loe. ui 
roiĮ. silkių vbwk|o Oktane, Am* 
kito perattlkrintl.

M jBZLI/A L 

Mptknbšans

*r •.

MAHOPASraiM ■ “YT*Ti*r y ■Tywrw**wwtarwą|r 
, Marmtaa Maktak ■< 

1—i’rMktttta* Mtrritai* 
įj“~* Kiekvletuni ifritaii# 
nMiMlugijiMi iMirliiimia, t 
y, nnulrtamta a«rąj, s— , 
Vaistai hUtnliKuni m#m» 
talMHUtorijoj Mtal Uta* < 
ka<l gjilriu ta RjtotaL 

mą. mnogtis netari gydytis tau- 
ginu arta imti ihtagtau vątaą ta 

D^MEna-A

....................HHĮiylllĮwįį

jvAntį? BBAumy 
KBAUfUVS

PAors am
AM W. BK0ADWAT

(turpo F Ir Do«h«tl,r 8K) 
South Morton* Man.

IJiliilkome ytHUmdos nm<k>s vy
riškus drabužiu* tlruliausins va* 
mrĮnea akr>M4«* N* ”»«• viekai 
■igliiu rirtalto*

Kartotokat l»om4S

t ŠIDLAUSKAS
MAV<AS ĮIIMMIMMIŪS 

91d |JAST iiWADWAY 

Ikuth Beatos, Man.
M & B. 1392 

jn kta&Mdjo galima gauti 
toplta ir kito

kių yąlmy 4riki$ Aidkito
■ h paraUlkriUkllA
, g * # y» ą jį jg į»!#.»■**! # a a # * g w a » ai*

8TAUMAA
SĮĄTO NAUJĄ OWJU£U*

TAS. B. 0441 HabtaHMM
advokatai

P. II I, KMHIMISKM
KAMPAI RR0ADWAY IB »gT. 

so. MORTOS, MAM

MIAMAl X KAI4MAVSKAS

80 Stoto gtotat, Koma 86 
d gi* flta

kTiLTalbrtMTg
Otatartdąrąą:*AM.tollP.M.

I.0II<I|MIIMII|I»IHIIIIIIIII|IIIIIIUII|IIIIII»W,IIIWMIHIMIIh8 Tri. Upfrerrit, HM 

DR. SUSANGLOtnENEI
(GŪBRY)

LietU^G Dantistd 
VaUudou; R—* ir T—# 

«n MAmcHūsrrr* *vi j 
(Central BkvJre) 

oominaa mąm.

Į»lllHimimilll......i,lll,IXH0MIHHiUH,IMpwlWIHlHMl|||lĮ*ą

PENTIM NAMUS
iš laukų ir vi
daus i iškalu 
“ penalus* * nau
jausio* m*doc* 
ir visus tatay-

; mo darbus at- 
r lieku, gerai ir nebrangiai.

JOM AG BURBA 
į Pentoriua ir Dekoratorius 

423 W. 2nd St., So. Boston
| Tekti. B. »2-J

SŪDRIAI PENTDRIUS
Feliksas Benkis* Beitas pento 

tins, sugrįžo į savo biznį. Jis nu 
dažo įr triiw namus; gražiai pope 
riuoj* kambarius^ senus sfliugui 
atnaujina ir padaro kaip oąujUH 
Dii^ padaro gerai ir pigiai. Dar 

h tų paĮmn visur — bu»ume ir i<py 
linkėję, lleiknle kreipkitės j-Gat 
erai Trado BMmtb W11^ I® 
Moatorn gyveiumo udr<w 

IFelVksasBinkU* H03 E. Fourtli ti|. 
Itio. Boston. (8—14'

•ą tintam* talka.
• J. L. MAUKABMIfc 0. >

Šį vakarą, liepos 3J £ L. Vyčių 
kuopos baaclMilliinnkaiĮsusitiks bu 
pagarsėjusiu šv. Lozoriaus tymu. 
Žaidimas /įvyks Coluinbus Parke 
6:30 vai. vakaru.

Kviečiu kuo daugiausia daly
vauti Žaidime ir priduoti daugiau 
energijos Vyčiams,

nmuTiĮi

OTOMEtlIHAI

AutomobiliitM ir Buvo
tai MfiM Kay* Dw, padėką

MutpaN 110 mylią Į valandą.
Jl'lljlinilf'-'T KIMME.U..-„4.,'JI-1 1 I. ...... ..........................I'

tos. KuopųSusirinkirriai
MASKVA, M. H.

LDS. 66 kp. mėnesinis susirinki- 
ma» įvyta rugp.. 2, tuoj po pas’ 
kurinių mišių, pobažnytinėj tve- 
tatašj. Kvintoms narius ateiti, nes 
yra keistą svarbių sumanymų. 
Taipgi atrivsddto ir a*vo draugai

X|T0M, MA,
LDS. <0 kuopę* suoirinkimas į- 

vyta rugp. 2 d., tyoj po Btpnoa, 
Iv. Mykolo parapijos, svetainėj. 
Malonėkit visi nartai atsilankyti 
ir minorine? mokestisuMimokMi.

M Aongtito

TW. Bo. Morton 9H6
TJrtmrla Dantistas

*. t. iiroavs
661 ArotdMVi
Ofiso yatanOM n«« 9 Iki 13, ant 
ltao-ą jr aito e JO—9 ntasea 
tSehNhMgte ano 9—12 vab 41*** 
gtttetoMls nuo 9 Iki C vai valąs* 
MotMlloniis nuo 9 UU 12 vgb riša* 

(p«CRl antarip

I ,n,<WMI.Il*llM’.1.l.M7Mį«i l̂l«ll ĮRJBMli. '• Į llf-y

HMM 0Wim AŠIM

OI. J. LANDŽIUS
mstc/r amrtOf^ w 

CHIRURGAS
Vkhjrių Llfom IWrU Vartoja 
X-R»y. (jHra-Vkfcthta *rimą ttjb 

ta lta»«V Ir 04w LMM

7®l' A p. *WI2
aaa b BrmAmv Sa. Bmftm'

taita* ‘ita-J.-'-*'-- ■■ tomtartTM. jFArtp^ w<to
BCKU16 11 A Julffl ncr«wd| Ui p

' '-iMąjį •

■ oeita YriaMtaš >^4 ir 
661 Mm* Ar*, arti MM1|

Otfke TetonhHR ĮIKiT
. JlmT<VnlvmHyl»G7

W0 JMJASTBB, MAMS.
LD3.106 kuopos suririnkimM b 

vyks rugp. 2* Aušroti Virty pa* 
rapijoa aalij, tuojaui po aumo* 
Viri netiri prašomi pribūti* ne* 
turime svarbių reikalų-

Kviečia Valdyto

LPS. 2 Up- luririnkbnM įvykt 
rugpiūčio 4, šv. Bako svetainėje. 
Viri nariai prašomi * teiti | šį *o»* 
rinkimą ir užsimokėti acmtf už
trauktas xn$nc«iita* duckte*

Valdyto

ŠATO OLAUt, MA,
LD& 107 kp. mėnesini* susirin

kimas įvyks rugp. 2, tuoj po hu« 
moą, Rv% Kazimiera parapijos oalėji 
Kviečiami via nariai dalyvauti ir 
ufejfnotaH mčnrainra mokrath ir 
naujų narių ųfrivrati prirašyti. .

Valdyta

BIASABBTH, M, X
LIM 11 kg* sąririnkimii* |ryk» 

trečiadienį, nigpitriio 5 d., 7 vak 
vakare, bažnytirtaja avstalnėje. 
Hariui kvhrilumi gauriri rtriti ir 
ntrivrati naro draugus(•*) Para
šyti. fiOdyb*

"ILGE GUJI"

Mttf taga • Miną 
paMfcrita J* vartą. Dm* ta

tilo

cnt cMviinr

*.
!

Pti<mxĮ|tAVHAH

e, G. STOKUS
athimė miują numito «

’°*W^2Sa’5,?>?Q
Jtafani BI4«.i lam M 
' Mcrvood, Mac* 

Tel.-irlU
tonnu Usnim** rflėien ravelkdus 

iirtonątal
AMTBA flYutMJA

45li Broiriway* tto. Morton, Mm 
Trt. P, Ik*.

meti’vis (Hutuimirs m

Piigrnbtt* atlh-kn arfai )r lrid«b 
Kalim viertato vinar, Vlialkan a* 
ttatoUUtMf, Vieta atiūm atoaą Ir 
h h k 11, r <m teartoms netnlktaitt eta
to* miftiMtal,

M 
BAMt

■ 1 ?r' 1 '* • ""
aaMataptaMitaĮta^
MU|. ja— ąbHMM Mta

ttuffTiini AAMtĮBTAB

Dl. M. V. CHFEI
Ml * *M4w«y, Mk Miitap

Mta » IM 1» Ir M* 1UM M
6> Bta «1H g vrt nUtara. 00.

yy 1Į|ypĮ

d. a, niETini

T*Owt narna »r JE-ray



MktadMb ttapss *L Amr lUf

TALIMDOlt
r

Itae t-U M ryta, 2-gvritKsHoliką metų atgal, būvu it>

BROOKLYK, X. Y.

į jau patiekta kelios dešimtys

Fsdsradjos įkyriau*

"ŽIDINYS”
HUHK0S Choro darbai.

Vardiačs,' 365.2425, arba 26 sekundas per-i

skatinę dieną. Tai supuola su var

'turės laikytis. Nors įstatai griež
tą, mes gautumėm 146,097 dienas.

vyksta ra&Ofto J& 19 ir 20 d. Vyčių

Krikštai

Namo HEW TWI Liepos 3 d. apkrikštyta Marijo
je patarė visos dar. na, Jono ir Emilijos Kerehoff

ŽyntajtaM raitą.

'John Carroll ir Mar^areta Dūki

me laikotarpy aplankius bažnyčią

turėtų dar vieną mėnesį daugiau.

564 Grand *t. *Hm 1W8 R. 91 St.

ir tie HJKUS KONCERTAS Vytauto 41 kp. kambariuose,

(mtos)

i

šiai išpuošto ir ilhimlnuoto Šv, O-

am

VHAUTO SPAUSTUVE BIMLI AtJS KAI

>Ma

naują
IBOOKLTM, X. Y. ;Tri. N«wtown 4MIlietu- mta*****"**' ANŲ VAUNTOJSABC.

HSEM 1£VAMU
i

3L

3) Kiekvieną matą geriausia at« 
ąttymPjvMiam Iteiuvių Jkatalikų

kas žemės tarp 48 ir 51 gatvių ir 
3 te 6 ava. Priimta'3000 darbi
ninką tuojau* ir vėliaus bus ga
lima gauti apfs 5,000 darb. darbo.

TtLMamrMMI teetary HM*

U, P, ĮMINS HtG,

4N oraxd rrmr 
(tas*** Cateu kva,) _

OBAUBihK Aianę 
PARAPIJA.

« Musų klek kun. Ig. Kelmelio 
vardinis įvyksta liepos mčn. pa-

ir pasimeldžius Šv. Tėvo intencija 
■ (šešis poterius) įgijami .visuotini

Spalių 10—19 d. A ApreHHdmo ąara- 
ptjM dlriHuli* buarM.

VionlnUU katalikų spaustuvė 
1 ir krautuvš apylinkėje

RRARORIUR
Uita 19T iRBta mvv«i <■>*>

xnuSmANnni,akv,

h<je, 7^0 vai vakaro. Šiame BU- 
ririnkime ptųfoma visų dalyvau
ti, nes bus tai prieš kongresinis 
mitingas te bu* renkami Apskri
čio delegatai į kongresą. ..

Minimo apskrities suvažiavi- 
mas įvyko tesu 19 d.*Aprriškb 
mo puri »wklo>, Liet. Vyčių

TateptaM: >-9106

M. N. PETIIU

SMnouuio' 
f GeHkeIU WdnMų Unija pro
testuoja .ui paleidimą 860 tamsu- 
tojų, sudjmųpia Miehigan Central

M-ll-ftad BU (4 tomtM Avė.) 
AttICmHPU 

suitmu K I, & Y.

tahmlaotaa Clrahorius tr
BateaMuotaja*

AMr**l* Vb* šatenes '

NstarylMHk

. mmaaittr

TRERMIKAMSI lUb' 11 nmUnOlV

* Liepos 26 d, įvykusi parapijos , 
ekskursija gerai parisekč. Bet ga- , 
Ujo boti daugiau žmonių,

- - - T-awlrtnk**

Karalienes Angelų ir Poreijun- 
kulią atlaidai prmddsda ragu £ 
d. vidudieny (šeštadienio) ir tę
sias ligi rugp, 2 d. vidunakčio 
(sekmadienio). Atlaidai yra totiM
ąnotiss, t. y. kiekvienu kartu ta-

- k*’ MmaiSiaHt eefasreis iki P 

AAtnHŠMri* vafrarrts ataimsja J*

smniM ir k. čia saliam sami k 
vairaus turtam mtaštagą khjrgu tr 
gmMą atvirUČią — SU UrturSUtalB 
ąantfaia.

dūkti; kriUkstČviai buvot Tadu 
Paliokas ir Isabelft VaiČiftnlenč,

Liepos 19 d. apkrikštytas Ed
vardu Jonas, sūnus Jono ir Ale- 
sė Dubinių ; krikštatėviai buvo

na; krikštatėviai buvo Juosaš 
'Mažeika ir Angelą KruŽauskaitč.

gonininkų seimu. Sveikinsime Visi, 
viri. *.

BcdrarsUa pąvyko.

ŠskiUMi Ir vboldMM' 'pastMaliiMU4> 
.štamu NsaglsMta vieta tašote- 
lyM-Vaapstha Jss takas tiMu

CUNTON PAIKAS

B DOtalOJO M1W YORK’O 
FKtaBAOUO* ATfO.

valandose 
tta t va ryte ta « vau vatas*. 
Pfektatanlatei Jr taentsdfaetai

ftrabortiii tr Įtelimiitriiiai 

TMGraad B^ikoridyn, V. Y.

Profmkmilal, btatartah praaori^ 
tai, katfe Staltetari •'Iterblnlatee,^ tik
rai verti ricritytojų paruMR.

Viri saralnkitė “Tterbinlnka."

Spalis 25 d, Aprellklmo par. metfsl- 
rtų ateitojo choro koaeertM.

LtetaYta Vyčių vlmtotlnaa admaa J- 
vyksta nogHftrto 18, 1» ir 20 d. Vyčių 
taataariaoae, N*. 5th Ir Havemeyer 
gis., Brooklyn. N. T.

9tat,,,*,,***,*****0»W^^M*0W«^»*WwiWi0tW^«w«^*MWwW*WMmW"****W********’**,****,**i

1) Reikalauti studentų skolingų 
Federacijai atsiteisti; negavus tai-

Itaimterto 22 (L Kte4a«wi Clintoo 
parke, Mtapeih, L J. Šv. Vente disjoe 
pikalkta AprelSklmo parapijos metei.

1 . . i
ItafrijS 18 d. Karalienė An®ehl !*• 

rapljos RteaeHkmi Draaiije tarė Mr 
r© rikrikų Forert Parke.

•nrytasū* aąMūsta pritaa rtter- 
Mriakri” atalttmsa, prsatatoratta 
Inpantarite atritini* “DeriHriabe*

» i t ... . ■ ......... ' 1 '"

* WATP ŽftRODO MAUJAI ffiKRL- -.... '<....... 1 1 ",Į"ri r 7r"
-Trim*ta>t STriKi s-tiąą

h. Mus i ratais
DANTISTAS x-jur

liMoniE mansi
40 mažinėto tašytą jwtata?fų juoką 

IS rita tataute ui vieną tetari iMąs: 
Rtaytote* Arėte* VUtatetas, Katamą 
Lilhnanta.

škojoa kalendoriaus motai turi

daug. Tos ekstra sekundos per 3,*

IS DIDŽIOJO NEW YORK'O IR NEW JERSEY
taftas klausimas, taisyti dabartį* 
aj Kalendorių. Padaryti ji vieno- 

1 dėsniu, parankesniu, kaip darbo,
• taip te pramonė žmonėm. Galvei 

Šiai tuojau* pradėjo darbą ir bu-

, projektų-būdų, Jxd tie nesurado 
' fasonėe atbalsio—prigijimo.

• Šiomis dienomis, San Franciaeo 
Universiteto profesorimę kun. J.

: A. Colligan, Jėzuitas, po ilgų stu- 
’ Ąjų ir skaitHavimų, tedirbo ks- 

lendorių, kuriam, rodos, nei vie- 
’ nes protaująs žmogus ‘negalėtų 

priešintis.
Genesniems išradėjams — rčfor- 

matoriains d.iug priešindavosi žjr- 
dai ir kitos protestonų sektos, kti- 
rfų šventos dienos, šeštadienis, 
•buvo kilnojami. Bet dabartimi 
būdas .sutiko Žydų ir adventistų ti 
pritarimą, nes jo tvarka yra labai 
suprantama — paprasta. Jis—ka- 
testariua-~*iskinamas šitaip:

Paprasti metai turį 365 dienas, 
" vai., 48 min. ir .46 sekundas.

įhdijoniškojo kąlendoriaua metai 
turi 365 d. ir 6 vai. .arba 1 min. 

? te 14 sek. daugian. Grcgonijoni-

Pcnktadicnj, liepos 24 d. vaka
re, Karalienė Angelų psrap. mo
kyklos kambai^i įvyko minimo 
apskrities mitingas. Dalyvavo ne
daug atstovų.

Lietuvių Dienos pranešimą pa- 
tieki J. Tumasoni^ sakydamas, 
kad Diena pavyko, bet ne taip 
kaip rcikljo, Buvo vĮsmnte P«*č- 
įdU trukdymų, ar tai bloga valia 
aar nežinojimu. Apmokėjus visas 
išlaidas, pcfno paliko H2.49. Ra- 
porini patvirtino ir p. Brangaltie- 
nč, kuri tojo komisijoje dirbo.

Kalbama apie išvažiavimą, ku
ris bus rugpiflčio 9 d. Forest Par
ke. Ižkomirijos pranešimų parito- 
df. kad chorai yra parižadčję, bet 
netiki, kad bus galima daug ko 
nuveikti. Bus ir kalbČtojaL Ki
tais reikalais veikti 'palikta X Tu- 
masonint Ir p. Brangaitienei.

Skaitomas gautas iš Fėd- Cen
tro laiškas. Priimamas. Einama 
pirmiausia prie nomiųavimo busi
mai' WL Centro Valdybai kan
didatų. 'Statomi Šie; K. KrUŽins-

j; 9831/3 metus sudarytų 1 dieną.
&anjąi projektuojamu kalendo

rium turėtumėm tvarką tokią: 
Pradėjo* 19*28 metate, per 400 me
tą, mes gintumėm 146,097 dienas, 

keno įcalcndoriaus, tai bu
tą per tą 400 metų laiką 97 nepa
prasti (po 366 d.) metai te 303 

į paprasti (po 365 d.) metai. Nau
ją gi kalendoriaus tvarki butų 
trida: Pradėjus 1928 metate kiek- 

" ' vienas paprastas metas turėtų su- 
. ■ / ridįt R 13 mėnesių, mėneate M 28 

dtenų, arba metai iš 364 d.

sakysim, kad M KohA- 
te ji* išpultų—taip lapkričio 

|| gruodžio mėnesių. Pirma diena 
kiekvieno mėnesio ar naujų metų 

■- prasidėtų sekmadiemn.
Pradėjus 1930 metais, kiekvie- 

* pas metas, kuris turi vieną ar dvi 
, patrintąsias skaitlines, kurios butų 

galima padalinti lygiomis ant 6,

Butukai keturioliktas mčnuo ir 
turčių tik vieną savaitę—7 dienas. 
Tokius trumpus mčnerius — 1 
dienų—turčtų ir tie metai, kurie 
baigiasi D9 sktttlinčmte 
ffihntmečiai, ' kurie baigiasi 99| 
skaitlinėmis ir tie šimtmečiai, ku
rie būtų negalima padalyti ant 
400 lygiai. Tasai 7 dienų mčneriš 

■ butų galima pavadinti **Pax*’— 
' Taika—Ramybč, ir jo pirma diena

.praridetų sekmadienu. Tas 
mčneris sektų po Kolumbo mčn. 

l. Tokiu bildu pasidarytų 329 metai 
po 364 dienas ir 71 metai po 364. 

( d. ir po vieną 7 dienų mčn., ir 
i- tie 400 metų sudarytų lygiai 146,- 

097 dienas.,
Šventes tokiems metams labai 

lengva pritaikinti. Sakysim, lie
pos 4, butų trečiadienį; Dčkonė 
Diena — “Ketvirtadienį lapkričio 
96, Kapų Vainikai^mo—Ceg. 28 

r d. Šeštadienį ir tt* Velykų Šventi 
f galima butų padaryti ir kilnoja

ma. Gi naujam 14 mčnesiui šven- 
Į ' ten butų galima duoti šv. Jono 

Evangelisto garbei. x
Tai tiek tuo tarpu apie 

* kalendorių, kuriuo gal ir 
vfid suridomė.

FEDEIMCUOS AFSUR. 
IšVAKAVtMAS

l4fva pilna MnyČte Po teumte 
jis taipgi psaskė Šventei pritai- 
kintą ptmokdą apie pašaukimus 
j dvarinį luomų, 
»
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Parapijos Federacijos skyrius 
laikys savo susirinkimą liepos 31 
d. 8 vat vakare. Visos draugijos 
prisiunčia po 2 delegatu* Dieno- 
tvarkoje yra delegatų rinkimas 
kongresan, kandidatų nominavi- 
inas, parapijos auting, /valdybos 
rinkimas ir k.

skus, J. Mačiulis, J. Tuinaaoniš, 
L, Šimutis, kun. J. Balkonas, kun, 
P. Lekešis, kun. N, Pakalnis, kun. 
P. %Karaliua, kdn, J« -švagždys, 
kun. K. Urbanavičius, A. Kneižys, 
kun. J. Ambotas, kun. I. Albavi- 
čius, kun. IL Vaičiūnas, kun. Dr. 
Navickas, kun. P. Virmauskas, 
kun, P. Juškaitia, S. Subttienč. 
Viso 18 kandidatų.

Įnešimai Federacijos 904am 
tattgreatti

šiuoml pranešame, kad Jurgis 
Tumaaonte yra įgaliotas rinkti 
^Darbininkui" prenumeratas ir 
skelbimus. Jis patarnauja su 
Notary Public užlindymu ir pa
gelbsti siųst pinigus Lietuvon. 
Kreipkitčspąs:

giamo atsakymo skelbti juos 
spaudoje.

2) Prašyti per Kunigų Vienybę, 
lietuvių parapijų klebonų, pada
ryti prie bažnyčių vieną karią me- 
tuooc rinkliavą Marijonų Bernai-

kad nuvažterūstans j Lietuvą, 
įjungt. Vairi. piliečiams lietu
viams, butą leista ten be jokią 
kliūčių apsigyventi, tol kol jie ten 
gyventi panorės.

‘ 5) Kad Jung. Am.-Vairi. pilie
čiams, lietuviams, butų leista be 
jokių kliūčių įsigyti nejudomą 
nuosavybę Lietuvoje, įrodžius Lie-

NEWARK, N. J. — Senai lau
kiamas Vargom’Sąjungos seimo 
koncertas jau čia pat. Tad rugpjū
čio 2 <L pMiŽymlkit koncerto pra
džią 5 vai. po plet Šv. Trejybė pa
rapijos bažnyčioj. Po to koncer
tas svetainėj. Po koncertų šokiai. 
Tikietai geri tie patys ir į banyčią 
ir į svetainę, Tikietų kaina 75e. 
Koncerte dalyvaus apylinkė cho
rai. Pagražini savo dainomis p. 
Pt Petraitfe, operos artistu J. By
ra ir kiti

Rugpjūčio 3’d. įvyksta Skilmln- 
ga vakarienė. Tikietus į ją iŠ kal
no reikia uŽsteąkyt pas vietos var- 
gonininkus. Tikietų kaina 9159.

Didžiojo’ Neir Yorko Federaci
jas Apskrities išvažiavimas įvyks 
rųgptačio 9—sekmadieni, Forest 

Parke, Gmtind No, 2, pmridčs t 
vai. po pietų.

Viri Ir visos Bfooklyno lietuviai 
M Itetuvls esat maloniai kviečiami 

| dalyvauti. Bos dainų ir kalbų. 
Bus ir visokių užkandžių ir gčri- 
milio. Atvajiuokit persitikrinti t

Mus, J. Brundxt,A. Btanšauskas, 
E. šlapelis, P. Modelis. Apylinkės 
vargonininkų chore dalyvaus dar 
Pf Dulkė, J. Kaminskas, V. Norei
ka, Visi pasiryžę gražiai sugiedoti 
šv» mišias pirmadienio rytą.

ir BŽg Faur geležinkeliams.
Paateraona, N. X Šilką dirb

tuvėse rtrrikuooja 8000 ^darbinin
kų. Uždarytą 115 dirbtuvių. Čia 
yra dvi unijįįs; komunistų ir fe- 
derantų. Jee sayo tarpt pėdam.

į fcr —jl'lL* , f < -1 - 4 -AK rig ANt 
^pnrattlr |o
šauly .munas 1

, P** 
» Oty. ftte na-

Nrir Ysrita

tavai ištikimybę* (
6), Reikalauti Liet, valdžios, 

kad Jungt. Am. Vairi, lietuvių 
jaunuomenė, norinti siekti mokslo 
Lietuvos mokyklose, butų priiuo- 
ąuota nuo visokių žyminių mokes
čių tol, kol jų mokslo šaką *to rei
kalaus, (šiuo laiku J. Am. V. lie
tuvių jaunimas, Lietuvoje skaito
mas svetimšaliais ir kiekvienas 6
mčn,, jie tari duoti prašymus, kad 
butų jiems geidžiama Lietuvoje ]
gy venti, O kiek toki prašymai su
naudoja ir laiko ir pinigų, tai vi
ri tie, kurie Lietuvą mat^ jau ge
rai žino.).

7) Smarkiai reaguoti į visus 
liętnvių katalikų Lietuvoje perse- 
kkijimuą, protestais.
' Sekantis Fed. Apskrities susi- 
^rinkimas nutarta šaukti ekstra 
Rugpmao U < PeririadSeaį, Ka
ralienė Angelų parapijos avėtai-

NELMHOTE MIK DYIUS
Nelaikykite pinigus UŽ mažti? nuošimčius ir nesaugiuose 

bankuose. ĮdMdte savo atliekamus taupta** į Bejudamą nue 
•atybę# nes Šį* invertmentss yra saugiausias ir neša geresnį 

.nuošimtį. «
Dabar yra nepapraitai gerų progų įsigyti pigiai nejudo- 

1 iną nuosavybę, NAMĄ gyvenimui, btenlui ar investmentni.

Apžitlršjimas parduodamų nuosavybių jums nieko nekaV 
nuo*. Praneškite tik savo antrašų, o paskui galėsime asme* 
niai paaikalbčti Ir susitarti Jums patogiu laiku pamatyti ge
rų Inmitmcntų proposlelja*.

J. P. MACHULIS
REALRRTATR *

9719 RLDRRT5 Ull WOODMAVXX, X. Y.

Galima kreiptis ir " Vytauto0 spaustartte adresu,t M4 Cfcatal
Bteūrt, RrMkfym, X. Y. 7

. ■■inutar

Parapijos Outteg.
Parapijos outing įvyks mgpi 

16 d. Klaščiaus salėje, Mūpethež 
Jį rengia parapijos draugijos su-į 
si jungusios federacijos rityriuje. 
;Shr išvažiavimas yra antru šikis 
metais, jj x^’>Miar'l>aklaryti milžini
šku. Draugijos sukruskite. 4

MTIRSOM, X. J.
Kun. P. KaraHūi išvažiuoja.

■»

Kun, P. Karalius, Ateitininkų 
atstovas Amerikoje, pabuvęs čia 
keletą mėnesių klebonu, rugp. 3 
d, laikinai lavužiuoja Lietuvon 
“>Iajcšlie” laivu, jo vietą užtins 
fiv. Kashniero Dr. atstovas kum 
8tonh, Parapijiečiai tikisi, kad 
gerb, kun. klebonas pasisvečiavęs 
tėvynėje ir atlikęs savo reikalus 
grįš PaterMinnn. Mes linkime lai* 
miugoa kelionės, sveikatčlfs te 
greito^ sugrįžimo I

■ Antra sąvaitė kaip svečiuojasi 
pas mus kun. Ig. Albavicius, Kat, 
FederaeįjdK pirmininkas. Jte svei
katos <lelei važiuoja metams Eu
ropon pasigydyti..'

, Vasarą kaista—mažiau lankosi 
į praktikas, Visgi choras ruošiasi 
’prie pilno suairinkimo. Nauji cho
ro įstatai jau paruošti. Pilnas su
sirinkimas kartą juos priėmęs, jau

■-■■ — - -i —- «. *■ i- - •*

ti, bet naudingi.^Choras nusikra
tys nepageidaujamo elemento. 
Tvarkysis kaipo draugija. Choras 
nedalyvaus Vargonininkų seimo 
koncerte, hm tą, dieną yra para- 
pijos atlaida!. *

Prof. Dr. T. Myteotačlo-Patto® įritama 
Ernas HtaraUiroSj amtakt vhaommls 
!r akademiškojo gynaltao tUsatniatas 
aUtasbils taraata yra dldtkastaa, » 
rtaCtatata, tamlarilM ir IctetartaMr 
praūtalaiMSam tananl ttetasriaasta 
Itetavlų šurMtu. TortSI Vta paStaMId- 
ta sutaikyti rtHdinJ.”

-Aminio': tata uetovote: sut L 
patai. 99 lt; AtarlkęJs amtasta |t*R 
MMmriHnl Ū.Mk .

Adr.: *tldlnyaM Kasau įrištai AL

/ * Apskrities ptemln. p. Šervytic- 
nč atidarą muriakįiuą malda. 
Mandatas surinko p. Dobroovil
kienė.
» Siame luvritavime ne visos kuo
pos pristumtą atstovu. Turbūt 
dauguma pabijojo vasaros karš- 
čių ir išvyko į pamarius.

Iš!kuopą pranešimų pasirodė, 
kad jos gMUtafrtta gyvuoja. Aps
krities prautaiu apie vakarienę, 
pavyko gūri. * *

Galop kalbėta »pi& įnešimus 
Mot Sąj. Etatui.

Po uairinktaui, Mot. Sąj. 29 
kp. iidininką pakvietė susirinki
mo dalyves vakarienei; kur parei
kšta daug grašią minčių apie Mot 
Sąj. nandteąmą. Vakarienėje 
svečių tarpe dalyvavo ir mokrieiv. 
K. Baltroėnalds, kurią tąrp kitko 
kvietė metate dalyvauti VyČiųj 
Apskričių atrinkimuose te M. 

| Pabaigų įaUriehę, dalyviui 
palinkėjo išrinktai seiman delega
tei laimfasta taltata Ir iŠtakirs- 
t< visos gera»2* Ūpe. ’ B B

atlaidai. Įgijimo sąlygos yra; iš
pažintis, komunija^ aplankymas 
įr maldos. ■ ‘

Išpažintis btm klausoma nuo 3 
; val, p. p. ligi 6 v. ir nuo 7 vai. va
kare. Z '
’ Pamaldų tvarka: šeštadieny 7 
30 y.y. iškilmingi-mišparai, ir p* > 
mokslas; sekmadierfy—mišios 8, 9 
Ir suma su pamokslų IDval., mi
šparai ir pamokslas 7 :30 vai. va* 
kare. Pamokslus sakys Tčvas Bo
naventūra M. Pauliukas, O. P.

nis, *
f Liepos 26 <L apkrikštyti Vin
cento te Antaninos kelnių duktė 
Aldoną Antonina, krikštatėviai 
buvo Juosaa Malinauskas te Ele
na Lužeckaitė; Jurgio it Onos 
'KasakėviČių dvktė Florencija.‘O-

Maldoa atidarant ir užda
rant mėnesinius trctinin|cų 
susirinkimus atspausdintos 
atskirai. Viena knygeli tik 
5e., Reikalaukite.

"na>»Twnrra>”
991'1’vray, Sę. Sostai, Mos.

■w***taW*tel*W*9|

tv. Onos atlaidai.
Sekmadieny mūsų bažnyčioje 

šventė šv, Ori)® atlaidus. Kun. J. 
Balkonas atlaikė miEas prie gra- 
i ........................ ... ..... . , R
nos altoriaus 9? vii. ryto. Žmonių

NevraA, N. J.~~ Staua ir kam 
ceriu, tat ta psi—rugjHūčte 2 d. J 
Chorni te ssdteM j*u ptarmgt. 
Dalyvmu- Lfeteves Operos artis-’ 
tu J. Byė, P. PstrtaH M. lemai- 
tytA .......... ..... *
dalyvaus ir 
riUasVaiMcuaJ

kkhlOgaldar
Or«M«Iku-

■MUMNMtaV Ra
ta> štai* gMtataatas vatarais ga
ma aUltetl te "tari tauta" ta- 
tahM bri Mtatatai tagyaras. /
gctastatata M mteriąb raita-

■•vyiaw aurran
aut® fe W TMM VHMM Mk, Mūtaliyo, M* «*

aasssemūsūosssaasūaso
TeL Greenpoint 9—2320
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