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įbiRBININKŲ

IŠ KATALIKŲ 6YVĖMIMO

ORGANAS

Sveikiname Gerb. Jubiliatą J. E
Vyskupą Bučį ir Jubilejinį
Federacijos Kongresą.

MORI NUSAVINTI BAANTČIOSJikų vaikų brigados «uv. VahtijoŠio* brigados trims narhmu su
TURTUS .
DAUmONA; — Politiška par- teikė krežių “Pro ŠooMt et Ėon-

lamento komisija Ispanijoj hute r? tifico,
įteikti imrlnmontnt bilių, kurkto
būtą panaikintos visos religljinė* VAJUS KATALIKŲ UMIVEBįstaigos ir botų nusavinta BažnySITBTUI
ėios turtai. Tos komisijos pirmi- ATLANTU’ CITY, X J. — Kuv.
jiinko šias žinias užginčija pa Vnhtyų kataliką vyskupin turėjo
reikšdamas, kad tik soeiidisttn susirinkiftią, kuriame Hcomėndnotaip nori, o kiti priešingn Bet per* jant PrMottti ^L H. Ryan» Rėkto
lamcntas vWek turės tartį savo riin Katith
AVashin^
žodį- Tai vaj prie ko eina sočia- ,Tone, tapo nutartu daryti viduti« laitai katalikiškoje »*alyjė.
riftirn uinvemh’Hi vajų. Reikia
sukelti apie £20,(MM,000. įad atmo
NUFILMAVO MIKAS ‘ kėjus skalna ir pagerinus imivemBAŽNYČIOJE
teta stovĮ.
*

.

r

vysknpas Stritch pakvietė knn.
■ •
Bott, šv. Edvardo parapijos kloJ. E. VYSKUPAS PETRAS BOSYS, Uita*
Boną, organismoti maldininkus ir BO8TONIETI8 PROK. E. STONE
jiems vadovauti kelionėje Į Tarp
atvykrta w Chicagos į Bostoną. fckmadfcnk
LIETUVOJE
tautinį Euehnriatlnį Kongresą, ku
bridge’luje, 6 pirmadienį, antradienį ir ifrečta&enį,
Ka imas. — Rugpiūėio 5 d.
ris įvyks kitą motą Dubline.

t,
tragedija. Nc- Lietuvos nepriklausomybe.
lafaningij vaikelių motina ir pate* Mamckusetts valstijos lovis neturėjo Pinigu kuo pakuloti. gislatūroje jis įnešė bilių,
Jie buvo protei^onai.
kad pripažinti! Lietuvą 4<de
Tėvai kreipė«ipfi« pralotą Irojure.” Jis kovą laimėjo. To
ton, kuris ėjo kk'lxmo kun. Myer
pareigas prašydami pinigą. Pra je valstijoje Lietuva pir
lotas Iroton ižklnusęs tėvą prašy miausia buvo pripažinta.
mo nuėjo į ŠV. Va-do draugijos
Adv. E. Stone dalyvavo
delegatų susirinkimą, pranešė liūd
prof. Biržiškos priėmimo va
ną įvykį ir tėvų prašomą. Delega
tai tuojau sudėjo $140.0(1 ir pa karuose Bostone ir Kataliku
siuntė protestonam tėvam polaido- Eederaeijos surengtose pra
tįSavo vaikus.
kalbose jis įteikė prof. Bir

IsBfeHĮt

pameldtooa ir kongma thmet suėjo« mtfcą, k
niame darbe. Jto yra dču< nnripelnąs »• jttt 1

kalti nirnaf perdaug esąl
XWJ/
’
P1OF. VOLDEMABO ffifl
MO LAIKAM IAILCHJITArf--

, Kaunan — Vidaus BeOĮl
lų Ministerija pranešė «pįj
dm\ kad proL Voldemaro >
trėmimo laikas pailgintas
sam karo stoviui, ikonai
kad prof. Voldemaras vlęhįi
tižrubežių Valstybės
liam asmeniui yra pt
7
dos dėl Lietuvos vyriausybį
neteisėto jo laisvės varįriA

AN6LALTIRSlį VETOJ UKRAINIEČIŲ
NKMMS

26 d. d, bus 2o. Boetone. Dalyvana JttMJSjtnio

lyvaus JtfrfMjlteame Federacijea K«<m

Gyvendamas Bostone jis

Kaltui*, rugp. 18. — Kuro
teisme prasidėjo kriminale
Chicfiįjo, Mk—Agnia Nes- byla, kurioje kaltinami «ą*
« tor Moten> unijos pirmiuin 'inokslu prot A. Voldemaras
kė pamiške/kad sekanti žie iv 24 jo šalininkai. Jie visi
ma Marinams bus laimi kaltinami, kad metai atgal
sunki.
jie buvo sudarę ^mokslą utįversti praz. Smetonos vy
MBTOLI KAUNO BUVO
riausybę. •
...'•. '
U1SIDEGU8I GIĖIA
Kalbama, kad sąmoksli
Kauiui*.--Rugp, 6 d., Fro* ninkai būsiu ai riai nubaus
viųiškiuose buvo* užsidegusi ti.
giria. Išdegė apie 30 hekta ProL Voldemaras atvežtas
rų.
iš ištrėmimo vietos į Kauną.
Jis sakąs, kad vyriausybes
<,bwO*m ,
ispanuos karalius
BUSUUMKI

seilini dekanatų kunigai įtei
ki* nrinistmų piriniuinkni
atatinkamą raštų apie kata
ĮDUBLINĄ
MHAVAUKEE, Wis. — Arki- liku veikimų Lietuvoj.

Š. m. iš Berlyno traukiniu at
tV. VARDO DR40B NARIAI vyko Bostonietis prokuroro
PALAIDOJO MRKATApadėjėjas adv. E. Stone. Jis
LIKUB
LAUREL, Md, — Pereitą savai yra gimęs ir augęs Merkine*

t

Prof. Voldemaro Byla Jau Prasid

ROCHESTER,N, Y. — šv. Pet
riko Katedroje, Vyskupui John LIETUVOS KUNIGAI ĮTEIK*
I’mneis O’IIern diriguojant nufil
VYRIAUSYBEI RAŠT4
muota .“Mišių Auką** Švietimo
Kaofl#.*--JoniŠkiij ir Ratikslui.

tę maita vaikutis besimaudyda
mat prigėHF. Kuomet dar vaiku*

84JUNGO8
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binanuoisumetų
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IŠ Klaipėdos praneša, kad
Ispanijos karalius, kuris da
.v
uluu*' bar vadinasi Toledos kiiriilt VMS*
jraikštis, šiomis dienomis Jurtai piktiMd dil ttea MfW ] ištirti vHpj ukrainįc^
fantam Pabalta Valstybių

T*

ryčių

j

į Kauną.
BYGOi FOnroms

dą, praneša, kad. du Anglį- šhio aftgftytfrtar
jos darbo partijos atstovai šią kelionę* anglų ne
faktuos greitu laiku atvykti į Lvovu lenkę Mutoa įžeidimu. \

BUOBIASI FJtlE BUIKIMŲ

suims kibime

Kapitonas P. Jurgėia skaitė re
-Latvija, —- Sąryšy
feratą apie Lietuvos katalikų jau
L. Vyčių 19-tns Seimas prasidė
' %■
nimo nuopelnu* kovoje dėl Lietų- isu seimo rinkimais, kurie į*
jo rūgpiriėio 18 d. rytą Apreiškia
vos nepriklausomybės. Pi. Jurgė- vyks Šį rudenį, visafceilė po
ino parapijos bažnyčioje iškilmin
los gyvai ir sklandžiai parašytas,
gomis šv. Misiomis, kurias laikė
Havana, iugp. 18. —• Su
širdingai perskaitytas, referatas litinių partijų’ jau yrn su
Vyčių Dvasios Vadas kun. Pr. Vai
palydėtas karštomis ovacijomis. 'dariusios savo-kandidatų są kilimas Kuboje dar nonųVisa lenkų spauda
tukaitis, asistuojant kurt. J. Vai
Referato skaitymo metu Seimo ats- ;rašus.
maišytas.
500
revolineijoniečiūnui — dijakoiiu, kun.» Pr. Viraprašo neseniai per?
tovai ir svečiai atsistojimu pager
nmusldui — subdijakonu ir kun.
rių
laivų
atjilaukė
į
Gibraiį
per Liubliną baisią
bė žuvusius dėl Lietuvos laisvės.
KIEK FAUSTŲ ITALIJOJ
S. Vembrei — eercnioųijų vedėju.
200 kareivių iš Havana pri if IIustrowany Kurjer C
Vakare Tranafiguration salėje įžiškai, žydų vardu, fontaninę Pamokslą pasakė lum. Ėd. GraFašistų imtljos adminis sidėjoprie 400 kareivių &v. rašo, kad Roakopačevv į
vyko teatras —koncertas, į kurį
vr. TAVAS PAGBRBA KATA.
plunksną. Dabar jis nuvy deckis.
prisirinko apipilnė didžiiič svetai tracijos sekretorius paskel Claroje, Kuomi reraliurija
LIKŲ VAIKŲ BRIGADA
Liuįmrtovo apylinkėse
Tuoj
po
pamaldų
Vyčių
41-mos
ko
į
Lietuvą
pasidžiaugti
sa

ne.
NEW YORK. — šv. Tėvas pa
bė, kad dabar fašistų* ptirfL baigsis nežinią. Kol kas ji ri oro srove ištrenkė iš
kuopos
kambaryje
Įvyko
Seimo
Koncertą pradėjo kalba Vyčių
rodė nepaprastą Įvertinimą kata- vo darbais.
pirmasis posėdis, kurį pradėjo 41-mos kuopos dvasios vadas kum ja fiiri 730,341 iiarį. Mote plečiasi į rytus. Daug žalos ro vandenį ir jį išlaistė
centro pirmininkas Albinas Ohai- j. Aleksiūnas. Vyčių choras,'mu rų skyriuj yra 113,154 na- ten datomis B vėliausių šal
laukus. Po audros, vis
tis. Maldą sukalbėjo kun. Pr. Vai ziko A. Vismino vedamas, sugiedo res?nJaunųjų fašistų” gru
tinių
sužinota
jog
W
revogyventojai
vaikščiojo poli
tukaitis.
jo Lietuvos ir Vyčių himnus su pėj — 29,816 narių.
liucijonieriu užniuŠta.
kus ir rankiojo išmi
8efmą žodžiu sveikino miesto dainavo pasveikinimo dainą. Po
atstovas, vige-konsulas P. Dauž- to tuoj pradėta vaidinti operetė
žuvis, kurios pateko į e
Ntioąmt pradžios Katalikų Baž Paėmus ir iš tų devynių dideliu vardis (pasakė draugišką ir šir “ Vonsilium Facultatis.** Operetę
no susuktą vandens srovų.
nyčioje nebuvo vienodos apeigos. dalių, kiekvieną apeigą atskirai su dingą kalbą), vietos klebonas kum suvaidino V. Paulauskas, M. BaRozkopaeoro miškuose j
Skirtingi šalių Įstatai, Įpročiai pri mažesniais skirtumais rasime. Pa- K. Paulonis, Kunigą Vienybės pir liūnaitū, M. Paplauskaitė, K. Hof
ji pati audra išvertė 45
vertė bažnyčią išoriniai apeigas vyxdiii lotynų apeigos. Doininiko- mininkas kun. N, Pakalnis, kun. J, manas, A. Eimutis.. K. Kuzmickas,
kaobian- gus miško, nunešė ir su
Atariamai apie Lietavoe pietų mis. ^Lenkai
pakeisti. Esencinliai apeigos, kaip nai, Pranciškonui ir kiti turi savo Vaičiūnas, kun. Pr. Virmaiiskb, X čemerka, Ant; Busaitč.
pavyzdin laike šv. Mišių konsek senų senovės nekurtuos Įpročius, Lietuvos pavasarininkų atstovas J.
Operetę režisavo A. Visminas.
rimisin tnutm Moralinį to ve daugelį namų, sod
racija, sakramentų teikimas lieka kurių jie tebesilaiko. Jie skiriasi B. Laitvka, kun. Karužiškis, kun. Jos vaidinimas praėjo gražiu pasb
Farfuta.—“Nmtvelle Re* krašto portretą jąu tiirime išrovė medžįm su ŠaknW
nuo mūsų apeigų.
tos pačios.
sJ. Ambntas, kun. Alešlis, S. J., sekimu.
~ ■
pas Montmpeii; Nuo tų lai Pačioje Liublino gėlė
Šiomis dienomis lanko lietuvių kun. J. Simonaitis ir kiti.
Operetei pąsilmigus, choras su- vnį Francaise” savo liepos
Iš viso Katalikų Bažnyčioje
kolonijas J. E. Vyskupas P. Bū
Seimui vesti pirmininku išrink* dainavo 5 dainas. Ypatingu šivdįra mem numery puškeli*“ įmm- kų’ jis nė kiek nepasikcitėt lio stotyje audra numa
šiandien priskaitoma net devyni
rys.
Jis
buvo
pirmiatts
kunigas
lo

tas
stud. A. J. Mažeika, jė pajū* pakilimu sudainuota A. Vanagai rilSĖų rašytojo P. Leautaud Histeriškai nacionaliniai len nuo geležinkeli bėgių ■
.ritni—apeigos. Jos sekančiai dali
tynų apeigų. Liepos 6, lOJK) šv. jvjąis
Monstavivius ir K Pau čio “ Vilnius?1 P-1O1 Bamoškainamos:
kai Įiadengs visų Eunųnt. vagonus, kai knriuoa |
Tėvas Pins XI paskyrė jį Rytų lauskas; į sekretoriatą r-• Vaške* tč labai artistiškai sudainavo solo aforizmų' rinkinį, kuriame
1) Lotynų
Slavų apeigoms vyskupu. Nors vienis ir Pąlilitinaitū. Išrinkta į* dvi lietuviškas daineles, bet, publi lenkai yra šitaip apibudina- Jau W metų tai mtkau «dvo kai aplamdydama. LiuHtl
2) Graikų
draugams. 8enasi« dalykų nuo audros nukentėjo
Slavų apeigos laimi skirtingos nuo vairios komisijos.
kai prašant, sudainavo ir trečią.
ii) Sirijonų—■Maronitų. Chalde- Lotynų, — vienok visi katalikai AntrndienĮ išklausyti pįrminim P-lės Ant ir Ad. Buraitės jaus
stovis buvo
tegul 150 gyv. nanaj. be to ii
jų ir Mnlnbarų
vienybėje su Šv Tėvu lailmntie-11:0 Alb. Omdčio ir pirmo vicc*pir mingai sudainavo duetą “Plaukia ėhttMetts, Comiectieut, N*mv Jcr- kiekvienai iš kaimynų turi
tyti arba sugadinti gėlo
j;esi tų apeigų yra gerais katuli- J rofo|nkft A. Lapinsko raportai. A sau laivelis?*
sey, New York ir kitų valstijų
.
4) Koptikų
*
Heimn snritaičjimaK dideliu, . po dalį tos f autos, -*> tada keiksiu 22 namai. Tad
kais.
Lapinskas paskutiniu laika lmw Beimo viešpatauja organizacinio
5) Atmijonų
Alums mūsų apeigos yra gra vice-pirmininku, ir sekretoriumi, durim nuotaika. Visi atstovai «u- ,Ne*‘ YnrVo \ nmerikoniškoji būtų galima išlaikyti lenkim vietmnis nebegalima
0) Atftb'ų
žiausios, praktiškiausios, o kitiems iždlninku, na, ir nuolatiniu '' Vy- jos gerove. Ataiovaiyama per 20 spauda patalpino gralius straipu- ramybėj?* šis pmicibrtj n* ti kokie buvo pnaRl j*
7) Slavui
[kitos. Kas prie ko esame pripratę ties” redaktorium t jl« savo pra- slopinę savo Brangina organiMd-jneliuK. *‘New York Tiru e* ° buvo pibudinimns lenkmwtukvlė
nes veja? viaką rav? Ir
8) Georgian ir
Į tas mums ir atrodo gerinusiai ir nešimu labai aiškiai nušvietė Vy* kuopų. Yn •tryknrfp » lllin«fa,j
net ųpvei^ij korwpondidelio
piisųnktinimo.
| gražiausiai.
te i krūvas.
p) Rumininn.
v ,
OM<>, Mum-1
ėių nrgahišumŲos dnbkrtlnę būklę. WĮw.win,

(BIiisą korespondento pranešimas)
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Katalikų Bažnyčios Apeigos—Ritai

“LENAAl-KUOBIAURIAUSIA TAUTA"

'

Visi i LD.S. Conn. Apskrities PIK N IK Ą, Rugpinčio 23 d. I m. Lietuvių P«r
Glastonbury, Conn. Sta. 24. Gros Vagabond benas, vadovaujant lietuviui S. Laui

WW——

f Žinios'Iš Lietuvoj
’lj

W

si hitterimnką pastanr*
Hpaąlięikšlh” lilutk laiko-j
ma klaipėdiečių hitlaitaniką
centru. Ugškį jie

*

AUMUM wwBnro» MMamV**
guma**
«mh***4.

Darbininko” Katalogas

’

WJ0«MCUI rusų jr 6
vokiečiu tauty
“Darbininko” udunnistra<?ija, nmedahM praplatinti
Jaudavo tik šukavimai# prieš Į
bes vaiką.
turimas knygas, skelbia didelį nupiglnimą — parsidumla
liHiįvhtor Tačiau, itomb dto-knygos už pusę kainos. Kas atsiųs ^09, tas gaus kąygij
Žaliakalny *** viso 2,503,
r. r
nunds
tieš
Šilute,
kur
stovi
(
nž šlO.to) vrn’tvs. Pinigai turi būti prisiunčmmi su iižsa*
b VAIKŲ
.
kurią : 1,721 — lirtuvią, 507
IMuvoh kariuoUKiū* dalyki
kymu. Surašykite, kokią knygą norite. f,
*Utai
—
Fį-Smum mferto aavivakly- į*- iMb w
buvo nupieštos kalkurius iš*’
Su užsakymais prašome posivėluoti, nes pardiUMlamąją
r
ivietimo skyrius kaip lenką, 45 *** vokiečių ir 9— kabot* ml draudimu pušnliįmygą
skaičius aprutežiuotos.
* tite yrahmg<į» «Uiwti Vfe kitą tąutytoą vaikai.
nianto awm‘iuia» vaikščioti1
Neįižmirškiti*—visos knygos pusiau nupigintos, bet su
lietuvią taufyt
Kmme (drauge att šieŠiame rajone. Maža to. Vie-j
užsakymu turi būti prisiųsta teta ♦53X1.
į 5M naujai pHjuiĮgtaU prie- bea pradžios mokyklinio uą naktj Imvu mipiautos te*
IVMAio* «MWi
midi makMAi, baltais
į ^Btačiaiįį vwwWM m.pra' amžiaus Vaiką yra V»#W leftmo vielos, jungiančios
▼irifelisb
.Aricttofo
Obw>Hn
>totortj%
(Graiką MytkolofijiM Žhi)>sf 4žm» mokykliąio amžiaus Kapno tuiesto diąw alisoliu- tonimnimies dalis m šihitčs1
Mkldą liakMK )twdab
pdia) iw taVeikskkL- hiatu*
rituliais ---- ---- ----- il7A-W
F '*vaikus, Pasirodo, visame Imč ilaugua, teišskyrus sc- pašto įstaiga. Pagulimu m^-1
rią kaitau fegtdtli Alyva—^$0*
l>r, Viu<» mirta JWta*
r, Kaune abiejų lyčių tokiu namieriį ir Vitifmąmly, kur tį į Hc|kjs 31 dieną buvo šau-!
TryiKrtHtaiU-KrikiiioD^
htorąos
pu Wal fl.fl
už
lietuvius
daugiau
yra
žy

žyd«« ir TurUi pamokinan
į T»ik; mūšyta vim 8,907.
ta į stovintį prie Lietuvai
ti ap^ka, Parrife T. VyA
tarterym Ir Hmyla Fa*
r Atekįmmte tautybėmis viso dą taut. vaiką ,(kitm* visose Intako skyriaus Šilutėje sarti j, Gerutis
. .-.4^
ntaiskat. VrttR
miesto *dal.we, taišskyruK
Tetari
MirityaUta
—
Ukri
mi IMuvįų — W vaikai
gybiut Tą paHą naktį iš
Šančius, žydą vHkai pagal
vartyti žydą kapy^pamink-į
virina ryvenuna atliktom
IfaątaataM* tel* ir ItaJl
- t į ^rr^dąa
Hlle
Wra|¥
lai ir antkapiu Khupe<M.j
antroj vietoj). Vokiėvią
Tirta
Mama
—iuokdilH pi“
“
'**temA
“
w«yviSi
mmtoi
Taip* ĮHit^buvo apgriautą#
| #ą — 249 vaikai (t y,
4akritywi
Parai!
Uoria
—
w
45«.
duo,
orai.
Parai#
J.
BaronaiuJOi
tautybė vaiku daugiūiiaia
| 3,76% ); nišą — 306 vaikai
tose pačiom* kapinėse ’ esąs
Gerumu — aprakymu apįi
Fftatoąsi Lriri^ri, *— hH®ido
yra štmčiuose, o iw tautyvemaii p*r Tiv% Fabata’kh
Kua. A, Miliuku k-^^uJĮOft
b ‘j't y. 3,40%); lenką — 236
žydą maldom namelis. Doli*
lipia*. Vert® Knn. P. I#* ——lta>
MMlž (Potma). ParaM M.
f vaikai (t. y. ^10%) £ kity b?s vldką ~~ feliakaluyrjjū -Vedu, griežtą kvotą.
*
TatakM—Ktadri rtlkyAtoatota* »■
.
ita kcrtktatolį M?*l d’to
r tautybių — tik 30 vaiku.
kohkį pirengB & Kaimieti*—15«
4VEDAI DMtaI
tapyti
L > ' M tendm visame Kaime to
"r
■
Uitoftto Mufril ta
ritavMM įstate fW
urtruvA
f adžiau* vaikų skaičiaus įš‘ Ke«a«*. Neseniai įvairią
šįmuto dtouomu apw.v vm Ha, Wwkme p# Valen- d* ir Ban^ukrit*—apyuka 15« Hton. P. SaunuaMiš —M*.
| .(W) Šiemet naujai peri- ai^kričią valdybos vyr. sta Kaip kitos tautos, taip Ir litai
JtoMJto Jtoiaylta te P*
ir atidtov mitoikootadiją pu utaneValku Kny«W — «u HiMtįkrapmaa.
Parrife kuu.
vrikslaii —_——HM
I jungtum Kaupo prieimes- tybos inspekcijai taipinin- švedai paskutiniu laiku in riii kta H
kur nmkya mimikos TataM itttekM.
'
* čimme gyvena 1,10a vaikai,» koujant užsakė dešimtį ko- do didelio susidomėjimo Liė* pymto JMč Vai Italtauntičtotč yra teigusi N. K, KonkenitoIvrito Maldei Utotalai.—Virti Kun. B. fetanfi8 Kun. j. F. donaitia (Kakuriu 863 yra lietuviu tuu-' liams taisyti mašinų. Vienu timi, jo& krašto kultūra ir ^rvatorUą>*toue ir turi gerokai praktikm muksime,' taltte
......,l^„fl.1l,^c..'.-r ).,-riJl.. . ,■:■,■ jH*. prilonaa)-----,..
iačiuje
kmwvahmi<4%
Tąą<i
turėjo,
ncXXIX Tarptautinis Rncbu’ mašina kaštuoja apie 45,000 gražiomis ruetomis. šiuo lai m moki^
Tatarita ūMmrtteAMte
mnMuią gyveiubuM Womiater, Masu? ir risUnls Kongresu., Pirato
lMta>
-'rasą ir ^^Mitą,
; : i ku riesi Kaune Stokholmo uiata* k
fcaMte Veriamai fhriart b
tan.
Pr.
M.
L
.
K.
Vietiniam
ir
iš
apylinkes
patartina
su

BrouklyiĮ,
Aum Tr.
ką tautyb’s.
į Užsakytai mašinai keliams universiteto rektorius Sveų
MfeiiktolWtają'. Juokin
kite
tokiu
adresu:
V.
P.
Studija,
012
K
suduoti.
J
JRwM3TJMfta
*•
į \ Atskirose miesto dalyse‘taisyti **caterpilbri’ valdy- Tunster^ kuris atvyko* į. £
gas apvalymu kelionė į P*,
(xtau*kk • tr.' Kas. D-jta M
ipiwdwaj
BoatmąMas^
jpradžios mokyklinio am^įn turėti prityrteį šu- Lietuvą luristinuus (kelio
rylių te «ttal Mikalojaus k
dinyi, AkMta y,»ygu.’Į.<į'iĮj v tv i.i..l.te’ •
**
'vaUtij. £*** | ferį-meriumiką,
Glaplmą
Įvauovų... i^idl
nės) ir mokslo irikalafe. Į
Magnus Parvalkietai —,—. Jfe A
*w
..,'1. rimta **■'
/ Aleksote — visą 639, ku Plenti) valdyba turėdama Kauną taip pat netrukus at
Ketai A|M tataą per
rią 481 — lietuvių, J18 -« jau prityrusią jįoferią-me- vyksta Stokholmo mokyto
M dkuu—Apie vta daryta*
Žįydą, 28 *— vokiečią, 5-^ni- ebaniką, sutinka priimti ją scąbimirijos mokytojas
ta «aio
Mtailkkl k#Rdtoijo« ’Mrinrmo Metodi
ka. fialai K. S. ltorttetol-r60<.
Konto pėr jta_irina J£1,1^kQ•’
; TMWKĮASI
|vą:
65 dailidžių diHMuv<,į
dubtuvęs, Pnniiis Julin. Vern*. Vntiaa*
į. JW» S^vkų ta 5—kitą tmp praktikai apskrities valdy Sveif. Vįlkbęrg, tietiivoj
ĮVft: 0s>
y riatįto Maintata* AliMll "
■ s................. .„..-.klte
įįa
išbus
ilgesnį
laiką
te
iŠ-|
«
šaltkalvių,
kalvių,
78 * Buliil^
iwuri«ii*n.
’
-14
šaltkalviu.
17
kalviiu
78
Vrta WtaA ĮWH Kufta*
Ju^tu magirtrabų kandidatu* iki bus prį.tafi.-L____ r J. , taokralta P**
kuųtiu, 2»
ijį*
A< Panemnuįje—viso 374, siūkta užsakytoji mašina. stadija v^f
.P"-) tas i
. nu 11 rtartjfe Ucrie .g-. ftr-^-Tfeą
1WI
F
«
•
>,
IfB t*
(Plentu valdyU« maMnos rašyti niodograUją^aph^Liu-' mąa
mokyte
.... .... ir
Meteis, fcaina ----------- —toto
AatantM
15—vokiečių Įr 9—ni- daW dirbti Kuišhdmtb tuvos kultūrą. Be to, kaip tams, sena
J1
"
-S
1
■ir kito- ri’b ' :
ArfaaatSw* UtartnyMe-~AH •ikrilllab
Kauno, Raseinių iv Šiaulių žtaoito žynuanstos švedą ar* ktoms įstaigoms.* Bet aktu Vilniuje skurštą Žmones Vaitai WrtątartM ** Kte* ' Vndziulritfc
ctenfegas, prof, Kerman su aliausias buvo klausimas —■ randa tik vienintelejšeitį ~ ktetote kritai
*. Karmelituose — viso 599, apskrityse).
—toto
/ ,
H Kalvoto |e WtoR te
Artj*. tarife PraMfeh duHRM
• liettivią, D8 — Savivaldybių departamen keliais* kitais švedą moksli mokykite lįicste daugumas kmibantos, kur ieškodami PetetekM — laiikai Meno
vaikai^- Verti & Bukausku Ifą*
maidacttomi
tas tam tikru aplmkraščiti ninkais netrukus atvyks į ptodžio# uajkykty veikia lu pinigą neša, kemša visu, ką Roltovtmas —« KM iri yra
taltovteita
te
i«
nW®M».
,
Lietuvą
kasinėti
piliakalnių
lenląj tauty- prašo mašinas užsakiusiu
tei mMtoigimr ir aukštuo turi. Paliktioj? lombarduo
taUriai a*ft Kfttt
Rusijoj ----------- -.,.„ ,,. .
Itam
dirbs
kartu
su
Lietuvos'
■ bes vaiką.
apskričiu valdybas pranešti,
se tortuos®, kurk neatatihte se daiktai dažuitaiai palie taidta Vataiku-Savyta
JMv HmdM 4*W>
.
Maujamiesty — viso 820. ar apskrities aldyba turėtu profesoriais.
mokykloms. Tam tikslui bu ka savininką noišpįrkti ir vekartlUma te feruKuIma sn
gaidomis. Sutaito Matai Grimu; W — lietuviu, 305 tam įsikalu! kandidatą ir Prieš kurį laiką Lietuvoj vo skiriamus sumos ir kai paskui skelbiamos ją Imta* Hris
.... -... . ..................
toto
TMATBAI
. .
•^iydą, 32
lenkų, 27 — kada galėtu kumaiidiruati į lankosi žymus Todaktorms kur jau pradėti statymo dar rijos, kurtos taip pat neturi ĮAta — (PQ*»a). Fanto
Vfaroolfo Dtefftfa ta Kitok '27 — vokiečiu ir 8 — kursus. Kandidatu pavardę p. boesta Tufvesson, kuris bai. Bet spaudžiant eko pasisekimo. Dabar lombar . VlHkps ................. —ta.
nu.
Vieno veiksmo juokai Su-.
Atsargiai su Ugnimi. Vert*
prašoma pranešti savivaldy švi^lą spaudoje labai išgyrė nominiam krislui, magistra dą sandeliai taip pilni, kad ii lenkiško kun. K. A......... .l(to lietuvino Vaiderutk......... . M*.
teita tautybių vaikai,
viso 1,336, bių departamentui j plentu Lietuvą: jos kalbą, žmonių tas dater sulaikė darbus ir .jau sunku ir priimdiūėfi MtsąTikijtai - itofektag
mų drama. paraH kun. Fr. M.
tteijtakgrią: 1,008 — žydu, 276 - valdyba nurodys vietą, kur darbštumą, kariuomenę ir šioje srityje. Tokiu bildu naujai atnešamus daiktus. mas pagrfodį
Verte Jonu M. Širvinta*—ta lutaa. Kaina..---- .....
MetaYU, 35 — lenku, 14 —^jis turčs atvykti praktikai. studentiją.
dabar Vilniuj® sustatolyfi Padidėjus skurdim Vil Lietuve* takto! Bfltodo
GUtokifi<M Vyw—2 akto
Be
to
Lietuvos
pajūry
va

Mašinas užsakė Šiaulių,Tau
"įtaah. 10 — vokiečių ir 3
visi viešieji darbai, minios niuje atsirado begalo daug J. Seikev^iua ir B-v*. Ko
Komedija;
par*H S. Ttaiy*
--------——--------4C«. <1m _ ____________
kitą tautybių vaikąi.
ragės, Traką, Mažeikių, Kė saroja visa eile kitą žymių darbimuką neteko darbo ir elgetą. Huiuteresiioti veiks tu
i..............-30.
Anus te Kalbik: Dekluna. J Šančiuose - višo 1,652,1 darnią, Ukmergės, Marijam- švedą visuomenes veikėją, kartu duonos kąsnio.
niai ketina su elgetavimu
I(MM>IWį fe' Dfelo«*ikurie
savo
burimu
Lietuvėj
beturiu,
1(18
i
poles,
Utenos
ir
Vilkaviškio
kuriu; 1,308 Del bendra skurdo ir eko kavoti, tuo* tikslu net šau Paras* Juotaa V. Kovu ^_30e
Graudi* Verksmai — Ver
labai yra patenkinti.
.— vokiečiu, 77 — rasUi 71 apski’ičią valdybos.
nominio kririo skursta, nyks kia konferenciją! .
to Tįėriu < Barauauakiuu—10a
į — Žydą, 30 lenk; ir 5 — ki
UteAbArte«fca> flM rifo* - gn
1000 Urą Ui MKTAD ARIU ta ir įvairios .fntonte I*av.,
pnSteritblm
hitlerininkų
*
vgiai
lta Wybiu vaikai.
per pirn^if siu meta
SURADIMĄ
Virti Wk
VjRampnUje — iau 9TL
Klaipėdos žydų wH Viluian# vaivadijoj ir
gntoe, BtetoUa fe SpriJt toto
lmwm*žydu, m- Klaipyta. Pastaruoju laU sinagogos parapija paskj*r? pačiame Vihiiiijc susilikvL
Maksu. Išleido kun. IL A. Va
L
Šiomis
dįeimmfe
Vibnaus
Itotavią, 52 — lenką, 6 — ku Klaipėdos krašte jaučia
lo?! ———
-ta
HMM) litą tuni kas padėsiu* daro tiek įmonią: 48 maiti
Syita Kuruta ^ dmm* 4
niiųpstratas sulaikė keliu ir Dangau Karatai*
nimo,
98
pmluktą
krauta*
ta
Urtę, 5 pav. Verti J. M. fete* .?
rasti ar išaiškinti piktada
Kun* M, Gavatevkiuai
vės, 17 kepyklą, 48 mfeos šalygatrią ttusyinu*. Partes rtrita
tfsUM ■ ■■■.,■. . 1^,..^.,^.ta :
ta apdarą 7$ mtai, »u ap
rius. kurie išvarto antkapite
sulaikytas net tusę viriu**, darai* „-,,,.
. ...,.41,00
ir prnnmkhiš žydą kapinėse. krautuvės, 8 gėralą dirbimo
ir
CittMiMvM.
kur
jau
darbas
pradėta
ar
Klaipėdos žydą visuomenei fabriko#, 2 saldainiu fuhrt
Prof. V. Jtnvoife -—..-W* Patricijų, arta neitame#
net ir įpusėta. Šį savo žings
kankini *• 4 aktų dnaa.
*
Ametiktt Lietuviu B, K Bederaeiįas Minėtu
ko#,
7
chemines
įmones,
*9
fe.ajnMta, Pl» '
atstovai lankėsi pas krašto
Virti
Jonu Tarvydu ..... ■„, „^ĮGą.
11
T* tk.
' *• • ■■1
VU
nį magistratas aiškina pini *• Kun. *> »tĮ«y«i t****!**.;] .i il u. i,wfe»*(1806—1931) Sidabrinio Jlibiiięjmis Kongresas įgiibernatorią ir direktoriją, inetalą, i< drabužių, U odą,
Tir
anyv**
AsrirtiUtaMl —*
R
gą stoka, Tuo bildu bedar* ' - tvdaa Itotavato
2
popierių,
4
medžio,
2
poli

* vyks Rugpiličio 34—25—36 dienomis, Šv* Betiu
prašydami daryti pastangą
lUtUfelfe .. ..... .n^.,.^......,..^*Lietuvią Parapijos Svetainėje,'So.-Boston*Mas&
grafines. Be to susilikvidĮv hią skaičius vėl pątlides.
a)M| SU (taidžia M Tnr_Ų.-\rflh^Hte'' '
nusikaltėliams išaiškinti.
Kvietome ir prašome visu Gerb. Kederaoijoą
IMMs; 1) Gamstar *1
čtonybto btetarią kritau
altu S) ūįrda .
; skyrią, visu į Federaeiją priklausančiu Draugiją,
piM4
P/&
nubilda* ** 4 akto t Msait
AK Tūli T4UAT GRAilA KNYGA
AJjtarildNM'
A tok
visą inftsą Gerbiamąją Dvasiški ją, ir visą milsu
k' Tarvydu.
»,„,t-r,-,...... .,<»
m.
H
mUH UtoitoM vZ
► rčinčju ir prietelią kiio akaitlingiausin dalyvauti
■ fetoUta*
inrtatetaM
•mm Ji uiMitri >», iwn»rtUt«
M Imsis akto Pmil ūtesltall*
- 4MK Makmta dktau
Federacijom Sidabrinio dtibiliejaus ^ventčje.
***»••*!»» Mį
f |MMB TBA
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LIETUVOS ALBUMAS

> Padarykime Federacijos Sidilbiinio Jubilie*
t jaus Kongresą Amerikos Lietuviu Kataliku Šven*
* te<
*
k Amerikos Lietuviu R. K 3FedertieiJos Valdybei *vardu
*
% •
A*#W J.
Hekfdoriito
Mr.aujrrr

m frWt'Wlnl viltimi mwhanlmut imiijo stiprumo ir KFvttw> tr '
jMutornuuiJy
ik»lUi*ini Ir Mtgnitftuntfto Ntnot-Tone HiKtiprltm rrttin»«|1hk Jr ohs*»w*. nuveiki* #*ivm MU*
rtoortAjimiH mir imftiim bMH*trt»* »»hw fciktfip Ir ta®
hiiw ntwHnun, uujpiH rkftrto r*krtkU
iMHH, ir W\Mlo klMt <»*» iMM t*to W«’
11iu<l KAUkitf
4U w-

Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa
puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šią
knyga. Jo« kaina buvo $4M Ikilm* gausi tik už

UotirrM AOnmm. tta p»-

- IMkriankfe
UAlilMiMKO**

•rirtb -Btoita,. Mma
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DRAUGIJŲ VALDYBŲ.!
. ADRESAI
Xd

DARBI

SPORTAS
tebėra wtinroi ir labai įkandi. Tik
Į apie tą jo tanko# surižeklimą pir
mame raunde mažai kai prisiminė,
Šarkio su Walker kutoštynfą
irgi
naultata* ^lygĮomis1* daugelį nu- o ji* puta
.
- slėpė
. - ^niekam nraistebino ir daug kalbu sukžU, &ur-|*kw^ nenorimas duoti jok*®
kio draugai negalėjo nuprasti, ko-Į P*sitewnimo dčl jo ncmgebčjimo
<1M taip Bčjo, peš jįj manymu šar- Į P*S«klyti a 1kerta Taigi galų
kk turėjo tns kumštynes knokoutu Į M«le, pasirodę kad šarkh savo gelalmrti, nes jo oponentas Walker, |?r*n?!°!.*** JCW!6?
nors geros kumštininkas, bet užj
efektingai vartątt prjl
iTBT.AnfAjn

, *r*

nb. Todčl daugelis jo simpatija- nari, Šarkis sugebėjo
" VTalkerį nu*

torių tapo jo antipatoriaia, o kiti
atšalo# O jo oponentai, kaip ir
džiūgauja hibiČjimtĮ, vartodami
"ar mes neimkčm. jums, kad Šarkis netikęs* ’ir t p,
Kiti v?l visus tikrina, pirm
kumštynių paleistų kalbų tikru
mui, kurios taip maždaug skamba:
Dabartinis čempionas Smėlingas

veikti net su viena ranka. Dabar
aišku, kas hOtų atsitikę, Jei Šar
kiui tos nehimėsnebūtųatsitlkę.
Tokia būdu, vte paskalos apie

jo slaptas sutartis su Walkeriu,
kurias jis visu griežtumu užginčina, savaime atpuola, ir paniški
priežastis, kodėl jis pastarųjų
kumštynių nelaimėjo.

antra syk kumščiuotis
reiškia
Žino, kad prolaimfs. Šarkis tą ži
no. Daugiau rimtų oponentų jin
kaip ir negali gauti? Todėl jis ta
po prikalbintas kumščluotia su
Walker, su ta sąlyga, kad jis
IValkerio neižm,uštų. Jei tekis]
Walkerio nepaguldytų, tuomet
Walkcrio kursas aukštai pakiltų J
kaipo nepaprastai gero kumštiniu-1
ko, kuriam ir tekis nieko negali]
1 padaryti, ir jis gautų progos]
kiunŠL-iuotis su teelingu. šmelin-j
gas gi mielu noru sutinka kumš-]
ciuotis su Walkęriu dėl pasaulio
čempionato. IValkeris gi savo ke
liu dalį savo pajamų iš visų FumS
tynių mokėtų Šarkiui už leidimą
jam iškilti. Po Jcumštynių tos pa
skalos pasirodė, kaip ir įtikėtinos.
Šarkis dėl savo nepergeriausio pa* I
šildymo jokio pasiteisinimo neda- Į
vė. Nors tikrenybėje punktais
Šarkis laimėjo. Tą tvirtina visi
Bostono dionrošeiatIr kai kurie]
New Yorko, kaip NevJSbtk Times
; v ir kiti Daugelis ekspertų tvirti
^|a>- kad, iš 15 roundų tekia lailp. Oficiali* teisėjų ir refeirąš|.skyrėsi*, Jte*

Rugpiftėh IR d. Boston <hrtl-n
kur* mtohmž hunyMete au 4selt
jvykrotee ritfynito <Wyvaro•«!«'<,.
,
<* - »
lietuviai ir abu išėjo
Gagnmt, diVyriaushkie boute dalyvavo ha- kumščiuoti* «a
Brotono. Bet
VfS paaauIio ^enipionsM, pribhį He- delta froneta
tuvū Vilkaitis *-* Diek Shikat. Jis Mkkey G
smftgiak į 31
piratam?
savo oponentą indijoną Tiny Rocraunde.

buek paguldė j IK minutes.
kaltis pirm rhfynių turėjo audte
TIOtAI
eiją pas Mayor Curiey. Kitas lie*
tuvis Karuli* TWfct, skalbiamas
Hharkio mokHA taip pat 3kkaipo ifetuvių čempionas savo o*
kumltynča su
ponentą Al Fkrotti paguldė j 16».tuvio Kmic
Vitorio
mlnutų,
j lArgeatiiįOs
■Campolo galot
fr tikrai nnrtaTą patį vakarą, Paeifiko pakraš
tyte* dM ru
IT d, Khbfta
ty, San FraneMeOį Cat kitas lie
J'ield, Bruoklyn,
Y, Kumšty*
tuvis, Jack Ganiam of Lilhusnia, nis te iš 12
paguldė ’bu*k Rogtfrs iš Oklatena
City.
T-inrtjn 7

gOOTT KALTIMA BKAĖKBY

* AnglĮjoa sunkaus svorio kumšti
ninką čempionas Phil Scott nepersėnai pasitraukė H kumltininkystta ir liko-barberiu. Dabar per
Associated Press padarė pareiški
mą, kaltindamas Jaek Kharkey,
kad jis jį privertęs iš kumštynių
pasitraukti
Mat, pernai pavasarį Sharkey
kumščiavusi su Phil Senti Mlami,
Floridoj ir Rherkėy jį paguldė
Staąys Ve
fevo Ket- trečiame rerande.
Taigi, dėka mūsų atletams, Dio*
Sentt savo pareiškime sako, kad
tuvos vardas garsinamas netik At* obeli, kuro yro
paę vadovybė*
Sharkty
tose kumštynėse keli# sy
, turėjo
lantiko bet ir Paeifikb pakrošrluo* je, kaip Jaek
kumštynes
nųo»^feo
17
<t
SųTem*
kius
jį
“
foulinę*
’’ ir nuo tų kumŠta
JlataSavo opo&mttąTinimy .Tohn- tyniųjis buvęs geras kumštlnin-
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ptmilnfnkM — Jone* U mraUėfcta \ J
24 Tteto Perle, ta teta MM
YtoHtoliilnlęaa-i-Jhoto JackertKuA I
S2 Sawytr Ava, DorehMto, Mąsli .1
Frot JMHJnlnku — A._____
MB K. Btodvrajr, ta taetta
Hn, RuMIidtiitiut **- Juose* <lw
2T Taapa BU Mutuota Mase,
tidlniniuu — Vineai Keikta
■
, ST G Ktrvet, teth Boatou, Meta* I
Tverkd*rJa — talto UrteHt»k ,, ,v
M Vinto Bt, Boinh Botam, MaSĄ |
Dmusljoa euMrinkinuil te* ka# f*?i
T wintWd M, ta taatta Mm*
oetKolital ktovieno «aoc*io 1 1
DraartM Wta starinktato taa tw«ą
t» pietą, Parertto *lto» k® K
Mdtatad ktokytota MMtajrJ
Beveuth ml, ta teta Mėsa
po pietą. Paraitos M**b *>®
. ■■ ...Į,...—M
gt, tatateMsM

L*

*V, KAZIMIBRO K. K. DMJC»
valdsbon adsbiai .
kas ir iš 100 kumštynių trprotab plrftalnlnkM
-- T. GrUblMkuA
'*
mėjęa tik 10.
24 1’rtoott SU taiuMta* Mata»
Tai hat ką ta lietuvio kumštis VlefrPiratlnlftte — X MkrkeBteą
140 Bow«n St., ta Botam, Meta
padarė— nusiuntė tokio# galingos Prot. ItotlniiikKi
V. l'epluteta
Anglijo# čempioną barberiauti,
«port,

118 Bowen SU So. Botam, Meta
Fln. Raitininkai
M. Šelte
2S5 B, Kintu St, ta Botam, Meta
lidiiHnkiui — V. Bahltle,—---- 7 Mercęr St., ta Boston, Ifier
Tėt ta Boeto OHF

Meriolke — J. Zalkla,

-

-

~- „iwweww*Mtaj

IHmfnlntais *-* M. Meka
M Mt. Ida MA, teteto, Mm
TsfrpluHS CalumHa 5481
yjm-FInamtatas — J. PHmmkaa
■ M
Farit, ta. Bmbmu Mas*.
Frot taMtebm — J. (MItadds
5 Thoarns Park, ta. tasun, Msaa
Fta lUMIamte — jtf taku
.
2M M Miam H* ta taMah, Mw<
IfcilniakM — Ar Mnatatan#
M5 r. B«a4w*y, ta tetou, Mm
Maritolka *-* A taikto

i
-7

Patyrk kokį skirtumą padaro
šeši cylinderiai

*

T Winfiot<i st. ta teta ten
praarti* laiko rnirtrinklmiu kše an
nedtalleni kiekvieno ynSneelo Fatt
jo* art#! 4®2 R Setoth MU Be
Boetta Meta

>0 GLOBA MOTIMOS m.

• Švelnumu

tykumu

lankstumu
lengvu valdymu
patogiu važiavimu
paaitikStinumu
ekonomija

feree balsavo už ^atkeri, Genasi

teisėjai ui Šarkį 0 kita*, kad. iš-|
ėjo lygiomis. Galų gale visi susi-]
1 taikė paskelbti lygiomis. - Anot|
vieno sporto, rašėjo, jei kitaip ne-|
galima išrinkti laimėjusiojo, tai]
reikia rinkti sulig išvaizda. Girdi j
paprastai gatvėje po muštyniųJ
kuris labiau sužalotas ir nukontė-1
jęs, tas skaitomas pralaimėjusiu.
Tą bttdą pavartojus prie Šarkio-1
Walkorio kumštynių* rezultato,]
aiškiausiai matosi, kad Walkeris
pralaimėjęs, ne jo veidas visas bu
vo sudaužytas, akys sutinusios, 1(1- ]
pa perskelta, kuriai reikėjo ketti-]
rių “štiėių” susinti, visas nuo gal
vos iki kojų kruvinas, gi Šarkis po
kumštynių buvo visai nesužalotas]
tik kaip po šokio — sušilęs.
Bet galų gale visgi reikia skai
tytis su oficialiu nuosprendžiu, o
tas nuosprendis, kad išėjo lygio-]
mis. Jei taip, tai išeitų, kad aukš- į
ėiau pacituotos paskalos yra tik
ros. Jei taip, tai tikrai Šarkiu nebegalima būtų pasitikėti kumšty-j
nėso. Bet dabar paaiški. kad taip
nėra. Vietos dienraščio Daily
Record sporto skyriau* rednkto-į
rius Eddic Uūriey išeina viešai, ir]
pareiškia, kad tuoj po Šarkio
kumštynių pasklidusi Žinia, būk]
tekis tose kumštynėse pirmame
raundo susižeidęs savo kairę roti-Į
ką yra teisinga. Ir kad ji* tos sa-|
•
vo rankos po kumštynių šakaliais |
snbandižuotos nenešiojęs dėl akių ]
muilinimo, bet kad jo sužeidimas
buvęs rimtesnis, negu kns manė. ]
Net dalmr jo kairės rankos palios■
Ii negalima. Kuomet jis, nožinodn-1
mas, notycjomfe paėmęs jo ranką,]
tai tekis iŠ skausmo Ant kelių |
perpuolęs. Jo ranka dar ir dabar j -

w,joMOir.BL.»AJUtrarM
D*J0« VALDYBA
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M»n B V- H. Marine# paguklė ket
virtame raunde, Versiaekaa yra
vidurinio svorio kumštininkas,
Jaunas ir malonaus bado, gerai
lietuviškai kalbąs (nors daUkMka
tame) vaikinas B IlaveriiilI,
Mas*.

MttUato, X. Y^Abtaiy Walkcr,

KODAI JACK SMAIOY

Šarkį net 2S svarais buvo leiigvea-Į

**ĮMaaMaa*awMroanmeta**tota*m 1 —iu

ilgu, amžių

Plrmlnlnk* — Tekle Aimanotos
fJS G Bttot, Sn. Boaton, Meta
■ TeL RjBmiton 2W
Vlee-TirmlnlnkS — EJtan MDcnlekM
402 E. nth 8t. ta Bo«to. M*ta
Prot R*M. — Eltate AukMllt*4n|
= «7 G SU ta .Bostor. Mata
,
Tai. ta, Boston 4TŠ
rm. IlnM. — Mnrjona MarktaaM
06 a Rt, 80. Boston. M**a
lidinlnke — Ona Stolulte
106 Wert «th St.. So. BoMta >
TverkderS — Ona MIstrirdMftS 11512 ColumhU TUl, ta. teta 1
Kmme Globėjo — TX Jnnutoto®
1428 tolumbla Bfl., ta teta J
DratiKiJ* navą mmlrinklmmi laike
■> antro trtarnlnke klekvtoo toę
7:80 vnl. vakarė, pobnknyttoK
talhŲ.
•
,
■
TJeala drenai jo* retoHfa kto|
. Inm protokolų raitininke.

t
boltefiatt.” Paraši km*. V*
paHM, Galima ją imuti P*M
rių už S Ittmr sn pemžmrttaai
mariką. Kreipkitės adresui 1
uis, Kan. B, Dogelis. Barilika,'
tava. Knvėa įdomini parašyta,

itasėa—irn purianbL

“ŽIDINYS"
Išlipk iš kito Žemoa-kainos karo, įlipk į <»evrtletą, ir patyrk

th& girgždėjimo ir bildėjimo.

Yra daugiau patogumo, ypač

koki skirtumą padaro Šeši cylinderiai.

važiuojant palengva ir greitai.

lęšių nanuvargina draiverio

Kuomet ta pradedi inžiną, ir leidi jį laisvai veikti — karas pa*

irpaaažiarią. Yra daugiau Jankatumo, m« šešių jšgoa—vary-

šitiek*! vienodai, taip pat ir viskas jame.

Kuomet ta įdedi į

žemąjį ratuką, ir leidi inžžnui traukti—jėga eina lygiai Mira

nu padengia.

Ir aUilicpimM yra daugiau tikrai; veikimą*

daugiau elastičkna Šešių yra daug lengviau valdyti.

, H

Prot Dn V* MyknlaltaPntto
jnmas ntaratūta mokai*, rti
ir akademlftojo grrenbao ilii
mloeelnis lomai** yra. <Wi
rimčiaualaa, |«3omlanrta« ir ki
prartiavinnsiaM žmogui tinta
Betėvių žnnmlta Todėl viM >
re ntatokytl
•Winkrt kaina Eletnvojv: eta
pwn. 20 lt; Amerikoj* mėtota:
roatoeini 53-ta
Adr.: "Sldlaya" KauMta. Laitai

jokio įtempimo ženklo.
Tas švelnumas pasilieka nežiūrint ką ta su juo darysi. Bagrei-

kokį fkirtąmą padaro.šefių cylinderių tavo paokrtbook’ui Be

pąnkMadriBmto. Virtiek, ta ganai tokį pat malonų, Švelnų veiki-

turi ilgiau laikytii, reikalauja mažiau pataisymų. Tfikrtančiai

mą, JHtto, kad šešių cylinderių švelnamaa randasi motore—ir

savininkų patyri, kad žfe fatžiMS<WBa»doja mažiau gaaoiralie-

bereikalmgM virpėjimai niekadoa negauna, progos pasirodyti!

jau kaip kokia kitas.

Tu pats esi to viso savfadnkaa per

Be to, švelnumas tik yra dalis Šešių cylinderių vertybės. Yradau-

gtan tykumo, nss virpėjimo Hldesys pašalintas, ir su juo didelis lai

g gj į^į

ųj -g gjl

sitikrinti ir vaMuoti Chevrolet Bbt

TiJKM felfHfj* f. o. b. Fltot* MfcAiįKis, sąedsia* primai
Wn»* fr čcšjrrtK O. Jf;A. C.
■_______ • ■ ■ ' ■ '
~ ■ . ■ .
\

dabar. Fatyrk kokį skirtumą p<*
daro šeši cylinderiai.

įtiiį mwf<'U>i kKįnomit

DitamMi* AuMrikM VtctyM

4

•vi. .

»

i

BOWTONt tommngeitllH Chevrolet
to,. »4(> toain*onw«ilth Are*
ARLINC.TON : OHk Chevrolet CiK, 420
MsMediototš Are.
ATLANTlCi North Qutoy Garėta
151 Hancock «t
CANTON : Moto A MiilHn Moto <X
IMC.
*
charlkktowj 'Stoto te<>*
Chevrolet tona* W Malu 8t.
aiKLSKAi MeBrble Chevrolet to.,
fMVMNkt Bwmdwny
KART BOKTIIN: U’flroiH-k-l.ynrti Mo
tor*. <«»<•„ »h sarttoa st
EAST BHAlNTItKKi įtark A Tator.'
Imc, 25 tommerrlKl KL
KVWKTT1 Mėtotam ttroo., Ine., <17
Chetaii SL

t

WKYMDGTMt Milto Moto
Servto.
. .*
inNGHAM: teik Store Chemita;
SOMKftVILLK; IJadfdoa ("herntot
Brtoihrajr at Magmthd ta
L1W: II. E, IVF»l>mke, 2W Waah»toMAThW»AN: L X IteMta W Bito
MUI Ava.'
MKDFOnfb >toltonl ta Ctarmto
to.* Mattel ta
LKSINGTONJ F. K. Johntoi, JT. tadtodta
MALDBN ; Fmme Motoru, Ine,, 144
. KvchaiitaAt,
/
MKLKOKK: FW<1 Motor Šato to*

N’KWTON CENTpn; Beeron Cbemta
Ofc* TW Brocpn .%
N’KKI>HAM: 8hr A McA<Mu», I»c.
NEWT0N: «ttwrt Ctarrotot lX 4St
SU
NKWTON: BHror Laka Chevtet Cm
444 Watertown 8t
ItbdLINDALta Mt. Mena MtKor tata
4tS Itoto Vark Are.
QSJ?^į
Ine.* <*»u niMmioetoo Bu
N<>HWOOp: teurn** ««r»ta
■
«nmi fiOKTON: Dėlto toevroto
64 OM itoatey.
k
nOKBURYl <lmve llrtl Ctarrtot to.,
«5A Wwe HIJ) Avė.
MMTtt VVKYMOIT1I:
Broa

Mnldos atidarant ir išda
rant mėnesinius tretininką
susirinkimus atspausdintos
atskirai. Viena knygelį tik
5c. Reikalaukite.

Djmmmji’*

•

rA«AVLY LAIVAI

•

SKK YOUR DBALBB B1LOW

CAnnnnKJE: r«mbrl<l*e Motor to,
27T Msmrtoiartis Ava.
KAST MILTON: Wtodwarire Garėta

Kast

.

TRETININKAMS

Greičiausi

NAUJAS CHEVROLET SIX
z

SVARBU

NALTHAM: Btet G. Preso, tta
P« Mula »t.
KRAPINU: Balky Ctereto, Ine.
80. BltAINTRKK: teteil'* G*r*#e.
WATKRTOWN: D**l*l*Ctertot to,
(HTML Aetenta
wkrū RosBtmn
tetaro
Motor Itato Ine, ITtt Centre Bt
WiNCilRRTKH: teta Mtata* Ine,
748Mrt»Kt.
'
Beaėou Itt.
UlNTttKOP; ttote G. Fnitate, M
PtatalM Bt.
gAttOUt: UraMe Ata»Mtate M2
Mala Kt
WAKBFlW.ni Mate Mt Cttoreto to
NOKTH tVKYMOtmi: Nerih W
mmtta Garota

bremeM

ELIROP*
■5Wwwwf w
Jtete-^to1 < .teto a
ro* CMTHurs t SfcMoa yer JtriW
TIK V DlBNtM I 1.1KTVV
tedalU trukia t* temeė
Arka kritoklt ek«pmtata
OOJaGMBM*
Samnt|nt(*< irrite ktes r
I abi turi dnte itatoa
Informacijų kltataki<e
ro« M>* vMnii tatoh
arba
- M
aut wm>rnx
I
BCRTPN
.

WG«*» eiliš

LLOT

kurio dėka kovai už Lietuvos laisvę išleista-virš 300,000 kri liaudžiai savo netikybineP*

| d&erių; gi lietuvių šelpimui — labdarybei arti lgO^flO kvaria
l^eTme' ’ tta^ž
____ _
delerių;3ii^lptuviwšimtąs (W
į Ketikėjimo dvasios plM
r mūsų išeivijril niiomenės ir kitieins kultūros reikalams išleista virš feafcrita užtarti įrita

MH

DARBININKAS

Ateitininkijos Bičiuliams

PaMMratf HMNUYitf HUDAT

.
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. ^naMvifflroAauaBa juMKMuimotiAira

I

mT.MUKMMoa

mBoamoM uata:
nmmJMinuToa junu:
rywtr
AmaritateMmaiM
BŽE flNB
1KRT Bft
žMpny*♦**#*#•■>#**»*<
■Bs «W gar WHt pariy..fSM Yhpi Inurt MtahUa miaaw....*iai
wr wk
• • ••**! UMw»y t M nn mm
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darbininkas

WWT BBOADWA¥
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M)UTfi BOSTON, MJU88.

TK Jtl'HOMM KOVTH MMTOM MM
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-, VYSKUPAS FEDERA
CIJOS KONGRESE

FEDEMCUA lt JOS 25 MEIf OMUI

*%r
lį’, J, E, Vyskupus Petras|Kutigresą» Iš ceutmliniip^Į
F*^čys žada Imti Federarijos guhteiju
gmiikiudiii tuomet
tuomet buvo
buvo tiki
tik
L:-įmigrefse ir*žinoma,’ bus, nes pviena — L. R*. K* Musivlenil

įj*»dno. Ir tai bus ne tik pir- J)&t nė Moterų Sąjungos,Į
f^inują dieną, įmsčdžimns ątL jne Vyčilj. O vis tik Fedem-j
"
bri žada daly vatui vi* vijos Kongresui buvo gyvas |
M trfe dienas. Binoma, mes ir daug ’dalykų teko ja-j
;^Mgaliine tikėtis, kad jo Ėks- tue svutatytL Dabar muMlj
^Mtbncija dalyvautų visuose reikalai daug platesni irį

*7

. L2KK5S£|

katalikiškas orgauizaci-

LjKntiįoB vadai, ypač dvasįš-Į

• Jki^te niaie, kad mūsų išeivip-įay lietuviai mėgsta organi
nį ąęotis ir tveria daugelį yisokjįfr pašalpinių draugijų.GiūBjibuvo palikti jas pakriku-

Kun. J\ Kutuliu*

.

ghnria. Jei imogtvi
pouks
iŠ kelio, t»į p»lju» Uklydfs, Tegul
mreikghujs kok« M’^vh, kįd
ieiuvfo i&ŪHdštą ssvo gerojo Die
vo, navo tikėjimo; dąugeŪi ver*
Čiau mirtų. Jfct kuomet tikėjimą*
yra pamažu įJopinMnM ir ii jo
iirdhv traukiamus, nekartą lietu
vis jokio pasipriešinimo nepadaro;
tai niekis, a# neŪklysiu. Laikui
Jjggant pasijunta, kad jam Dievas
ir Jo iventaa tikėjimą* pashare

hera doroti*. BU Mrtyt»>.
'Sv. Jurdo p*r», N<W<Mri, Mm,
biuletfaas).

Ligi šiol buvo fritas dų»U jž
birtuvM j Rusijt visokių daiktų.
Tuo poinaudodjmi duu< tiųmUvo
wivo giminėms ir Įstumtas*
maUto ir kitokią driktą. SaomU
dienomis boUeyjkai priįijo rtuntinius galinti. Pmdteimvim IMko muntinhi gražinami, pr»ueW,
kad įvest# nąujg tvarka,
ą|untėji« U kalno turi sumokai
muitę.
Pasirodo, kad bolievikai tavo
gyventojai kuriama r<nWfcj|M
maistai ir kitoki piktai nori btd*
numarinti.
Tai hęąt<frojus” boJžcvikijoj.
. ...........

"
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MUO mo BAIUUBŲ VOKM
TUA žtJMOMUO nj^mooo
▲tnuo MMunų

L

LogdbuuA — Žtnnuoaiuoae
Rūmuoiie miglų vyriausybės
atstovus pareiškė, kad Vo

K

UNOflUTM BŪSIMAI FEDERMUOS CENTRO"
J
VALDYBAI
Einant Federacijos Konstitucijos VU straipsniu, pa-

į ragrafu 4, raidėmis a ir b, sekantieji asmenys perstatyti
! taritataisibūsiinai Am. Liet. R. K, Federacijos Centro

P Valdybai 1931—1932 metams.
,
‘
į
Kongresas iš šių kmididatų slaptu balsavimu renka
r devynis į Centro Valdybą, kurie pareigomis pasidalina
k patys. Nominuoti šie:
Adv* B. F. Mastauskus
Kun. Įf. Albąvi^ių*
Kun. Jenas Ambotas
Adv, A. Mileris
Kun. Jonan BalRūnaa
▼ Juoaas J. Mačiulis
ta. J. Dakanaa
Kun. J)r. Jonas Nūvickąs
V. Bhveakaa
Kuiu N. Pakalbk
KoataoeiJftDnmblienū
Kun. K E. Paulioms
VI
bsar
Daubainut
▼ JMlrSjaB
9- Ar**M.
Kun. A Petraitis
y Prot. 1’. Galinis
Kun: S. Hcme^ku f .
J. Cinkus
*
Julč Ro^lintc
Kun. J. J Jakaitis
Kun.
Pr. Htrakauakas
Kuų Fr. Juikaitia
Knn. J. Himouaitis
Kun, Kąi. Jenkus
gtatt Kubrt&en*
:
UT#jokiMa
Kun.
J. Švafriya
Kun F. Karalius
f
Leon.
Šimutis
Kwų^ J. Krušinskas
Jurais
Tumasonis
Antanas K Kneižys
JĮklin*
Ji*
Kun* V. Ijfkfšte
JUM?l>HlMit«
•
Wi».Vim»iwW»
Juotuis Laučka
,
4. K. Ž«m*ltta
r
ritę. bukrtevUius.

mtiįtt visas padėtas pastangas irJ^riūiiai^ijdsųtųJtar* ĮBrriiai ir Beaera S. A. V.
bn gražiu vainiku.— T
'”
“
““
Del Lietuvos įkurta Federacija 90 nuošimčių visų Fe- Į aukomis ar bent Žodžiu, prideraeijos darbų pašvęsta Lietuvai,i bet dabar jau turime I ridėjote augti huto* ilrtrii*
ir save atsiminti, nes mūsų reikalai dalinai buvo apleisti. I gentįjai ir kartu Katalikų
Taigi apvainikavę Federaeijoa darbuotę sidabriniu įBažnyČiai Lietuvoje,
jubiliejų turime rimtai pagalvoti ir apie Amerikos lietu- I Ateitininkai — katalikišyių katalikų raikalus;
’
I koji inteligentija yra būtinas

;______

sutrikta 7^X1,0(10,000 aukto
markių ilgalaikių kreditų it
apie tiek imt trumpalaikių
kreditų. ‘
ltl!l IMU*
’***•

Ldmi graži Mvga aud»klo »i>dar«i», 194 pu*.
]»pių, tik už 7S rentų*. “DurbtuiukMi" pttaltmM
n «n**i gmuiJono Kmito |NŽiM»iie«.
.

nms ir daug kitų reikalų
Į rm$ dėsnius. Todėl aukos tai I
t Taigi Bralitti, vM ta rik galį.kmm apHi^bėa Iria UtaūtaMai m

JbttM Minite* vienintNU Amerikoj lietuvi* p»•te* J# eifc pilno* psįijėžillui j»WBnų.
.

yykiniv į S<HithB<>rt<HU| švęst i Fe<^raoijoinfltaWnio jubiliejmig ir svaratyti mūsų pačių atritini reikalui
>
FedeMrijfMr ^rriorijata
IW Hale Avc^ Braoklyn, M»X
?

Imas.
'.
I
I Biandhn geraširdžių aukoj
Imli Atritimnkm turi pari-|
|tatydta B auklių išrita
/

JONO KMITO E1L

8ią*k ribskysužl

*■* |> A 1'11MI MM <** ■

■

. te

r
, ,

'

kietija sumokėjo pinigais jr
natūra nuo paliaubų17,400,*
000,000 aukso markių* Tuo
Į)*čiu laiku Vokietijai buvo

KugpiūČio 24-2S-2& d. d. švęsdami Federacijos si- veiksnys tautai ir religija
dabrinį jubiliejų 8outh Bostone gvildename Šiuos klaų* ĮkleatMi.
. .
simus: Federacijos ariimiausĮeji uždaviniai — Kun. K. Į Tautos vadaikatalikai, rfl-Į
TTrbnimvyčiaus tefratas;: Apriko* Lietuvių Jaunimas IpMamiesi }m kultūras au-l
— rtoLI^. Galinio^referatas; Bernaičių Kolegija—Tč- Irimu, aavo sumanymų ir|
vų Marijomj referatas; pataisytos konriitucŲos svarrty- |darbų pagrimlan deda Kata
mas irjos priėmimas; Federacijos atričiui planų nutieri- jukų Bažnyčios mbkrio ir do-

./

,

NU

Jums visiems ,Broliai ir

posėdžiuose ir išspręstų vi- svarbesni. Turime j'
, ghį Federacijos reikalus —- jbuų ir bažnytinių orgapiza-,
4ri ndhų darbas—M jm sa- eiijų'ir pačių poŠalpinių skai-'
€ J? Pribuvimų įmlainiiim Ke- eitis žymiai padidėjo. Fede
nai reikalinga*
*’ Jhracijos darbuotę ir duos racija
jau turi garbingą pra
■ - ** it 1 ' *' - *- 0 prieš akisI
«• prigelbSta “Lietuvos Vyčiams,”
3žkriių patarimų dėl katalL eitį ir daug prityrimo visuo
nauji uždaviniai: musų is-|
kiškosloš akcijos. Jau vie meniniam darbui dirbti. Ji
UTOUMg KATBDB4
eivijos .moksleivių sutvarky-j
uoliai
prisidėjo
prie
Lietu*,
nas Vyskupo pasirodymas
mas bei Katalikų Kolegijos
.priduos daug kihnuno Fcde- vos nepriklausomybes išga
kūrimas ir katalikiškosios!
■■ -JBrijoa Kongresų^ kurs ža* vimo, mmjai sukurtos vals
akcijos vykdymas* Barėme
/* būti ir taip nepaprastas, tybes bulių pardavinėjimo,
ką galėjome Lietuvos nau
lės yra jubilėjinis, 25 metų moksleivijos šelpimo. Ji y
dai, dabar jau metas atkreip
llkaktuves Federacijos gy- ra tarusi nevieną svarbą žo
ti
į savo
naminius
rei
dįdėmesį
Lietuvos
kataliku
perse
.vavimo.
kalus. Jų begalo daug ir vi-|
metai atgal, Wilkes kiojimo klausimu. Taigi Fesukasi apie išeivijai
vieną svar-Į
deraeijamiisii
btml nfe tark it dėka to šiaa<lie:įrariine^mtep^ii |ž*miB «R»Ww tlkW ItotaUiinlji’
* Jhrre,Pa., Federacija įsikū- si
: ar
nė tik uaudiHga,
bet ir būti-j ^pijiniij niokykbj. ■
J'
|‘
* *’---------- ’
’**“
£ fk Nors tuomet nebuvo dar biausią
žūt, ar būt. Taigi išspręski
‘ 'ųų svarbių reikalų kaip
gUptatf kįk toks darbas kaita, bet katalikų vadai me, kad jai reikia būt, ir šis
|W$h Trisvandalizmas tik Bujubilėjinis Federacijos Kom| draugija, kuri visą laivą drapanų nusiuntė Lietuvon. O I
$5
reikalą
išplėsti
kataliI
grėsusiai bus mūsų atsigunidarbuotę ir kultūringų
įtartų pavyjsdžiu suburti vi* mo pradžia.

> aha ir mažą! ką reiškiančias
tamomeniniame gyvenime,
t Taigi gerb. kun. A. Miluko
F inicijatyva, jie sušauki? pirt majį L. R, K* Federacijos

/

Kava vietoje stengiausi pa
turėjo nė vienos lietuviu parapijinės mokykla* lietuviu hw»
pradėjo
tolti W J«i
likti «
kun,
Ht Stonį,
kuris M* dieuomū
y.
Mum Mtai.,
™1.|,
»««>
1 “»W«*
mokytoju
vedamos
(nonJ
2-3 rodos buvo vodamds.vetimW*»W» H
mmyi'giliuįsitikinimu, kuo_
nusihiitarCTūagbrm^
taurių
mokytojų)*
Federacijos
įsikūrimo Kongrese
a. a*
Į
|Xvojc«
Ke|ttąm?n
gražiausiai toliau jūsų dvasi

rlaižtrvta
Iri netrūko
* nlnwi
Slinkų
kolokniais įr ekonominiais para
pijos linkaitis rilphiria.

R jh niekados savo ŽodŽib m*-1

,.o

. —

kiek prisidėta prie L. L. P. Bonų išpardavimo. Tai tik- įaugdama, suvaidino svarbų!
venti H.Lietuvos
A. V*, grįžtu
Lietu*
tai paviršutiniai paeinu^ o kur toji moraline jėga, kuri Į vaidmenį
atgimimo
|
vonx.
m*
rugpmėm
24
d. lai
stovėjo it kokis milžiniškas mūras užpakaly Lietuvos Lr ^pvų dėl laisvės metu;
laisves kovotoją. Kas įkainuos padėtas pastangas išgau- kįįp
ji k$lė ir’ kelia relivupat
“Majcriic?
wMfi
itiriHH'*,
nei foBt*
ar V,
ti Lietuvai
<Jcle
jure**
J. Am.
pripažinimą.
tai [rijos
b?
doora
augimą savo
IMiuiu*
Lmuvi* Al.Vis
3, Kaune.
Į
tah*
Ftarratanąta
nuopelnas organizuotų lietuvių Tuw
katalikų
[tautiečių tarpe,hmimuw rwl» l>ri«Visai atsitiktinai Bran
šiaudu vanribut
rtudentaM
Šiemėt švęsdamiMairanla
25 metų Federąeįjos
darbuotės
su* kaJ Minėtos organizacijos reigieji, man tako riti 15 mšm iv.
♦alika*.
Kaudamas hiurvuiuh
kakftives turime kuo pasididžiuoti
ir pasidžiaugti
IMe- [tojams man teko 3 metus
Kazimiero pat/ klebono pa
racijos nuveiktus darbus prisiminę^
nąlygnmta
-^klomi
nakvyne
yra prisįir Migi*
[dirbti pas Jua Brangieji
tuviai, Merai yra žinomi rusų tfuoie namųone ateitininkų reigas; tam tikrų aplinkybių
; prirapaudos
li *
v L* lenkiš
J  f torinuK darbą dirbgnt.
laikai
delbti per, padėtis buvo sun*
ohpmhgeija
turi moksleivių
^FPRIKLABHOMA
LIETUVA
(kentėjo savo akausmua,
kaip!
A| , <ims rėmėte
Tl,mano
•
rmisiją
kos dvarios Mojimui
Lie

H
- t-?, •t-lItaraMm
Hitio savo
paramkunu
dar
♦‘Ateitis,
* ^VaiUžmrnbdaum dęl
piwiga
^if ’w
tuvoj*
Tačiau Jūsų miožirdiiii
FurffL
vi»,driutč,
| wWi*” tlgw te»i|!C*« Paritioi. H»wik Kristuje, PuteraonieVisa lietuvių tauta buvo ir kitų Jridinių Administm- pritarimu mano užaimoji* t
....
&d^Kd
ivetimųjų i>avergt« ir panie rljonm patalpa*. žodžiu, ri> .mama pgr, atžvilgiu tuo
kinta; kiyžius, Imi-teta He* eitiumkų umimit Ui juto* .trmnim laiku im* tiek
nitratu, Kataliką Fatacijoa
Kapsas Stoaityi rsta-ĮraŠto neleidžiaerelis, suspau-Į^
tuviui4iriltif buvo sunkus ir riuĮįp gywiiiwi iidiiiygir e- stiprčjonnv kad Šiandien iŠ
J Įtt:Jadancljos ArtbrirtriaįlDMavMM
|dąs sparnais.”
tikrųjų gulime džiaugtu
skaudus.
komuninio skurdo užvėja.
Man, imsilmigiĮs mano Vy*
Avim* spinduliai —MetuAl turiu imflBirdniui Hfflluriamųdies Įeidimmn#, reikia
VĮŽka knygn ir tnokykta buvo namo imrrikfti <lfWW>"W
visiškai Etatai
I jtamtmMriimia mane rėmu* grįžti tčvynčn.

<ia«wiMkw)

I

,

125,000 tūkstančių dolerių.
[katriikų mokrieivių organbį
Įkurta Lietuvos R. K. ir Bv. V. I). Paulo Dr. Rėmėjų |saci ja “ Ateitininkai.”
T ši organi^ja? «DtaW|

jį

am.
te judėjimo vadovas, jh
tavo Wmi praktižta tar
M*ant estiy Blaivyte Sęjlmgns pimtininkas ir vie
las žyniesniij tarptautinio
prfcšalkolmio judėjimo vadij.

ab didrliuoee ktensimtmae
gal kirk pmtaargiiK. ,

Didžiite datte, kokį
prof. Bocldta galėjo atlik
ti teirltanm atatiuencijoa
darbų, yru «UOri^nwritw
P, Poeldus priklauso tai
Dar. P*
m* totriautiiiio atarikartai, kuri Estijai iškovojo
j
Įmmrijmi k<mgnw. Tų tarnepriklausomybė. Jw gimė
hų, pftdetaniaa sųvo tandm1878 m* birželio mčn. 30 d.
įtarimu jis iMiiktaiBuu atit
J&tiįojf Wivi parapijoj,
iko* Teikmižtaotalyvimriy<>Iia»
to
MM
ik
>
to
ikih
W*
Daru
kaime. *To tėvas buvo
(iHuo rfraip«neliu norime
liaudies
mokyklos
19J8 in. JWt taikė vokiei?ię|ltw^'l"e,e ’f Wt»iw tarppaminėti
mirus}
Briijoa dimokyto*
delį
blaivfatfpj*
prof,ikiI*ojas.
* Nuo 1898
BXXi
me
okuimeijM
du asimtaia vM Mtmiam kongme Anteldtų
1*, kurx
yra
žymiai
pripoeldaa Tartuose rokieStj.
studi J’oeM^ dalmr at-ĮW» k«>«tatav<> w nuo
ridėjęa
javo blaivinimo
teologijų, darbe,
Nuo 1905 iki
likomilžiniškų tarta»
1907 metų dirbo įvairių estų argaiteta univeraitotų iu| Prof* DockVas drauge su
Estiį ir tarptautinį
laikraščių
redakcijose.itrirŠ1908
I W» Rriman’ii buvo geriausi
alkoliijį
judėjimu
ištiko di- Mų dėstomųjų kalba.
Ifl. Vokietijoj ii* Šveicarijoj
. delis
$m|gį»:
1930 m. klausi
rugse-
_
ėtudijavo
mokyklų
j« iiffii, i dienu Tnrtnu«-Tvo iSHnkta tH>logij<» pro-į1
mų. Tų pačių metų rudenį
mirė
Prtro. mokytojo
Po-vietų
gavo tikybom
pirmoj vidurinėj mergaičių
mokykloj, kurioj visi daly‘ kai buvo dėstomi estų kalba.
Vėliau jis buvo paskirtas
tos mokykols vedėju. Šias
pareigas Poeld’ąs ėjo iki
1918 m. ir pralaužė pirmuo
sius ledus gimtajai kailiai
mokyklose.

wamM»x «»r.
WOM<IMTS*k
W8,106 kuopos Misbrt
RugpiWio 23 <L, 1 v. i» PMl I'
«yk» LDS. 6 kuopo. MuirtaktaM vyks rugsėjo 6, Aiite Vartų t
mokykla k»»li»>y, C*- rapijoi ralėj, tuojau* p* H
gMM Av.. Ateikit* *W. T*Myb» Visi nariai pritari pribūti, i
turima svarbių reikalų.

m>m«

t
n n t
Prof. ar, n. c P. roclaas

-

1917 m. laike rusų revo
liucijos Poeld’as buvo Kraš
to Valdyte švietimo Sky
riaus pįriuiniukas. Tuo Mi
ku jis padėjo estų mokyk
loms pamatų, kuris iki šių
dienų liko nepakeistas. 1918
m, trumpų laikų buvo pir
muoju Estijos švietimo mi*
Misteriu. Jis daug aršė auk
lėjimo klausimais įvairiuose
žurnaluose,
rinkiniuose ir taip pat 1917
iii* redagavo pedagogiškų
Žurnalų. Be to dirbo Moky*
tojų Dr-jc, dalyvavo kmigre*
mnwo, ir huvo pirmuoju Es, tijos Mokytojų Sujungus
pirmininku, 1918 m. laiki
noji Estijos vyriausybė jį
pakvietė oiganisuoti ir at
naujinti Tartų universitetų*
Šį uuiveisitetų 1633 m. įkil
tu švedijeti karalius Gusta? vas Adolfas. Dėstomoji kai< | ta pradžioje tavo švedų,

laikraščiuose.

Mivnmy susiHmn senis

įrišta

a MaooKiiM. N. t.

*1*
Rugp. iitj <1., tuoj po »iuno« i*
vvksI.DR. 10 kuopos muirhiklmu*
LM 107 kp. mėnetfubi
Vai Taigi krirfiuo vi** M***
•ttilukytl j N «B*riaki«A fe t* kinam įvyks rugsėjo 6, tuoj
eimokHi mtoedm*. AuivMkH* fe mos, Iv, Karimiera parapija
MV»draugu*ptinAptl
, Kvieč|apai tl* nariai dalyvauti
TaMpI* tetekai ntenrahm autetig
kari «*•»*<>
nauįę Mrių ateirrati prirašyti*

hi

tonų.

Mta*

fta

<
***•

it#? mi. pnk j’tieM’nu i»-

KXW HAV8M, COMlt.
LDS. 28 kp* mlnrainh nuritinki
inas įvyks ael’iniidtenį, rugp. 23,
Bngsčjo 0 <į. 8-tų vai
1 vai, po pietų, baŽnytįn«J Mitri
nčj, 330 Gracą 8t. Kvietei* na- tdctuvių Salėj įvyks LD£L
«
. 1 rins(ra) ateiti, Gera proga užrimO’ mėnesini* surirtete***
haBlT !lykčti duokle*. ■
'
Valdyk mariai prašomi susirinkti

«yii|ti|S RYTOMIS'*
, .

.

jfc wto#bų tai Hn jo gyventoju* Iktųyte
Uiltf to vhf jm patogų ; O betgi mažai kra apie.ite ri tipS, 2 kp. miairinkirau įvyk# LD8. 97 kpt audrinkimM į
mųna, nra reta* te turi pnigos
mintai ritof tarp kitko h fcgridurti betarpiškai aii Vilftiftus rugKpjff 1, Šv. Pako Mvctalnęje. ketvirtadienį, rngM^jo 10
Viri nariai.prftšomi ateiti j iį wri' vakare. Ateikite tat dera
ta' didi1jautis alkdkuta. kpritu lietuvhta
rinkim* ir užrimoktti senti ui* darbininkam# pririraiyti ptfl
Jis pramato -teiattefflčių *J<‘igu įdomaujasi Vilniaus kraš trauktai ničnerinea duokle#.
nintfella darbininkę organb*
to gyvenimu Svetimtaučiai, taiValdyba
kristų jei laiku nuo blogyjuo labiau turi juo įdomautis te
bių,t kurto lUklovanoįo kuli! išviri,
flAirOTTTHMI, W
1
turą, nebus attaakyta, Jo Deją, Daugeliui lietuvių, gyveLDB.
8
kuopai
mėnoriiib
raM
LDS. 16 kp. auririnkimai įvyki
pranašyste išsipildė; sunki nančių tolimuose kraštiioae, už jū trečiadieni, rugsėjo 2 d., 7 vai. kūnus įvyks w?kjwteįf rasa.. 3
*^tuvię bta
ekonomine krite’ jau keleli rų marių Vihnaim krašto lietuvių vakare, bažnytinėje kvetoinėję. taj
gyveiiuųaM yra nežinomas.
pėj gvetatekj. Virimte
Nariai
kviečiami
ateiti
ir
gausiai
te
metai slėgiu fbtijik
Tą spragu galčtų išlyginti eiatriveati mvo draugui (ea) prira kitę a telankyti te užsimokėti *1
nųš
jan ketvirtus metus Vilniuje
Kaip kalbėtojas ir prieššyti.
■>
Fridybg vilktui mokražte
lietuvių laikraštis
. .. ..... —” ..1
alkolinių raštu autorius,
“vjuruŲg Mtrom.”
WMf!UTll MAIM t
BBieKTOM,
MASU.
prof, Ptodto buvo labai “Vikte* Bytojte* rašo piay)$, 7 kuopra ĮRiMritaiM
įojikretu*, nwtagus, grieš- čiausirti apie viso Vilniaus krašto LDS. 22 kp, juritakimaa įvyki vyks
niRSČjo M 6 vaĮ v»J
penktadienį, rugsėjo 4, 7:30 vai,
Pasta-: lietuvių gyvenimų, nutiesdamas rak,, Lincoln Svetainėj, 26 Lineoln JbhytiMjf rvetaip#J«» 4X 1
jį vispusiškai.
’ ‘ Vteraa kytojų’ * skaitydamas
sužinosi, kur Vilniaus krašto lief tuvis verkia, o kur džiaugiasi,
sužinosi ko jis siekia ir kaip jis
gyvena,
' '
' . ;
”Vilniau* kyšojus” išeinu du
kartu* per savaitę.

St. Ateikite viri

Valdyba

wn\Amrr.i>WTĄ, >a.

idenetSt. Viri ą*ri*i bttiaH
Mte>
turim# apmėtyti
t| grarbių Idaurimų- W tfr
prof* užrimaklti dvokta.

LDS. 13 kp. ineirinkimM įvyk#
penktadienį, rugsfjo 4, 7:$) vai.
vakare, mokyklom kambary, AteL
kitę gausiai. NepmnirikHe nirimo- LDS. 10S kji Mn*ti«b wrf
ketjduricta
<*Mta maut įvyki aSUaditmj,
d4»A*K
JMF
IMPJ** ‘po MWW<Rl» W<
par.ayriafaij, įm b
BAsmr, wu
Kvietei
narius ir aura*
LDfL 40 kuopta aurirfnkbnaa į*
kuriu
užvilktai
duoklis w*
vyk# iiigsčje 6 d„ tuoj po stimoe,
žk Mykolo parapijai svetainėj. u. Taipgi ririviriterM*
Malonėkit viri nariai atsilankyti ną naujų narį prie kuopos,
'
ir mėnrainės mokertia užsimokėti. mt
M. gaagaila
Mjfc-

•

«iar .

. w „

.

t

. ..

.

ne Vilniau* krašto lietuvių tauti
nėje sargyboj*1. lyg veidrody, nfr
riapincli visa tai, kas dedasi Ge
dimino, Vytauto tėvynėje*
Todėl kiekvienas - lietuvis lar
skubą užsisakyti ” Vilniaus Rytoh.”
Kasykite Šiuo adresu; Wno, nl.
Įsy, Janak* 8—l '^ilniau* Ryto-

tam pnetalk^mam tam- t■ jjg 1908; w. dlllvvav<1|M”
gre®., kmm 1936 m. ityko r taUtil)innil> absttenfnl
Tartų >m™tą
. k-011glvse fJtoAjmlmotel91»
Kaip.ir visi aMHTOis
sii„lr&j.
absti.

MARKIU K.H.

«*»,!* *««»» wfe»« LD8. 65 kp. mėnesinis susirinld__ mas įvyks rūgs. 6, tuoj po pas
kutinių mišių, pobažnytinėj sve
■ „„,„.“7 tainėj. Kviečiame narius ateiti, net

VISOMS SEIMININKĖMS
2IH0M

yra kėlėt* svarbių sumanymų.
Taipgi atsiveskite ir savo draugus
pritašyti prie šios ergą nisacijos,

Visi jaučia Šiuos blogus laikus
ir visus voistv verčia taupyti. Dalmr išrastiu būdas kaip mt*
taupyti 3 kartus mažiau geso ar
elektros virimo bilus.
Virimui valgių puodai, kuriuose
verda garais ir kų reikėtų į 34 vie
tas virti ir laikę gaišinti, minimais
puodais išverdamu kartu .kad ir
draimtį skirtingų valgių garu ir
vienoj vietoj deginant gasą ar eIvktrę. Virtuvvie nejaučiama joItio gan> ir nereikia daboti, kadi
nepriivlltų ir valgiai negemk- Ne- Į I
manykite, kad tie aluminmn, ku. l
riuos jau turi. Ne. Tie puodai,
kiiriim iri šiite yra Sveikatos
Department^ pripažinti geriate
sveikiem valgiam gaminti.
Tikra kaina yra M<M> iki
)nt gaunam doranak
Kreipkis
kaip dovaną! gauti.
Reikalingi kiekvienoje kolonijų*
jc, kiekviename mieste reprervn' tatnriai vyrai ir moterys, kurie tik
vakaram gali ulridirbli nuo 43 iki
1 įto į vk-nę vakarų. Kreipkitės ar
’ UittiB rckonieiMluokite l>ent iš kur.
[pMukteių ir tt» tetro plrntfnin- Mra Ilvluvlai taadra esamo P***
kutiniaht kas ri kur atliko, Taigi
ei* yra proga, tialima pasistengti
[pinku #> kuopa ir teuglmo komi* ^naudoti, kuri vįdonns neša nau*

Pilnųjų Blaivininkų BiisivieiiijimG Seilium šiais mė
tote fcwto Wpificio 30 fl* šv, J?rmiciik»us iMiminjos
salėje, L#wivncP, Maw.
dų.
r VikoH kuopos pmštųmm’jttiinilo dabar vengtia. Vi- liių |Wa*e įvairilloSO bu-Įteivk^ąamte gražiai paakikti,
TO. AW. L K. MUIVII
teš?iuw.
' *JaTp kitko jmĮfep^rtež^inkisrinti, todėl
uos kviečiamos ntriųril didlniusĮ skaičių ahtovų ir p<im < w aw., otaųr*. m.
parašė vienų MtmilMiiiį h’ a*Hį?

LDS. 6 kp- tariukta* j
rugsėjo 13r tpoj po sumas, l
tinSjįfvetainfjf 41 Papilei ATM
Matatidt* vk nariai atritį IM|
ra svarbių reik*!* dil tapt
doe.
Taipgi malonikite uithaoklUj
rię yra nžrilikf riloėdalf
!H
LK« k* i*
„r.;..... ,.,,...4a

PASIRINKI SAU GERIAUllJį
DRAUGį
Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau
sias ir tikriausias draugas.
Dabar visi pripulta, kad laikraštis “BAJRBT
CINKAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo
vardo.
savaito^ijitradieniaig ir penktadieniais. Jame ra
si naujausias ir toisingiausins žinias, gražiausiu*
pasiskmtymus* Jis turi jaunimui skyrių. Bfinair
gražių juokų. DlaČiauMoa žinios iŠ noĮiriklausomot
Lietuvos ir Vilniaus krašto.
^Dartatinkas** metams*
*jHJJ
^Dntaiiiuką*1* pusmečiui ..«.*** .42,00
, Jei imsi tik vienų karių į savaitę.. * .$2,00

gau

mto

tjm*Tn
aammiii
ILHTŪV4

z

r

- »fo.wr W
• ***’?Laį

Metams,.............
. DusmeČta

pakavly galybė ta» j
1UXU!WKIMA
j

mini* oa niDžumA

“>aimwiom

iwwnnrs«

j

AtimA IfMMW StATOO*

■ ‘dambiTinko;

M»W MOADWAY

v

«£ Sfc B«b*

KUN. J, BARAMAI Pirmininku Ite kitu torių priešalkoluųkj^vi^ atgauti.
A. ZAV&UKA& Bitininku,
jUdejin*Q<

'

>0. MfcNTOK. MA* j
' /

,g

e

***

kaitv, B, Mitrikaitč, M. Anušaua- iki vakaro ir sugrįžo praleidę 1akienū, 1*. Bačinsktenė,
Mankie- bal linkimai dieną.
nė, <1 Sidabrienė, J. Dnučiūnzs, Išpildyta didelė programa. "
S, JankauakM, J. Grinevičius, D. Pirm buste, kiek jūroje "ptaimaudę, pradėjo base-ball lošimą, Keletą kartų jau bnvo garsinta
IJutklenė, J. Augmrtinavičins.
vyrai
ir merginos — pirmieji kai- oDariiinift»:e” Ir kituose hikraiMinėtieji
dąrbuntojsi
smarkiai
ibui iihi ■rwwrrrwHa
*
dirbo, kad tik padarytų kuo dtu- riom rankom lošdami, šį laimėjo ciiioue* kad LDR. Conn, npakr. pikDvidešimta meti; atgal lietuviai
— po ilgų Ir juokingų ginčų ir tei- nikes įvyksta rtigpiūčte 23, 1931
giauria pelno.
utsfekyte nuo lenkų. Būdami ne
Prie progos noriu pažymėti Ir a- tejo-umpire nnkarnavimo —Hyrai, Glestonbury, Comi. (Rt) 24, Lie
gausingi negalėjo sukurti parėpi*
pio sportą. Jau visiems lietuviams Po to, sekė •‘pie-eotingM lenkty- tuviu Parke. Kvieslys sako, kad '*
jos. A. a. Vyskupas lieturins pribuvo girdimas vardas iŠ laikraš mX žiosc dalyvavo keturios mer visoms linksmyličmM gros gėriau*
glaudė ir dsvė teisę kada tik no
čių, kad J. Banys yra garsus vidų- gino# ir vienas vyras *-■ ir šį kartą sis orkestras, Tikrenybėje tai ne
ri pasikviesti lietuvį kunigą ae mt
tildo svorio kumštininkoa. Bet ne laimėjo panele Gsvelifttč, pirmiau- orkeriraa, liet henas. To beno var
MANUHEHTER, N. II. — RugMonterių išklausyti išpažinčių ir
das VAGABOND BAND. šis hevisi
lietuviai jį matė kurnlčinojan- ate suvalgius savo “pte.”
Vte4 d., Dr. Allen klinikoj
skelbti Dievo Žodį prigimtojo kal
paskui
sudaryta
Mkojiniai
bė

naa labai dainai grajina iš radte
tisTaigi
štame
parapijos
išvažia

fąrristoun.
mite New
boje. Visą patarnavimą ir šviesą
gimai.
Pradėjo
liėgti
pėnkios
po

stoties WTI<A Hartford* Ct Kas
vime
vtei
lietuviai
turėjo
progos
jį
|*Bp»hin‘ ditcezljog J, E. Vyskugaudavome veltui.
ros.
Kadangi
vietos
buvo
ncpcTturi namuose rgdio; tai gal jau ne
pamatjH
JBanys
kumščlavosi
Albert G. Gnertin, Ta liūdna Lietuvių suorganizuota parapija
augiausiai,
toko
kaikuriems
ir
ap
kartą yra girdėję. Bot kas nori M
ąii
žjmiu
svetimtaučiu.
Kumšt/j
a greit pasiekė' visų, namus ir
vardu Visų Šventų ir tos parapi
si
verst
i
—
gi
žiūrėtojai
kuone
frlb
nes
buvo
trijų
roundų
ir
mlisų
J.
Kirsti
ir pamatytį ir linksmai pa*
ės labai apgaikstavo netekę
jos surinkti pinigai buvo vėl jonus
m
besijuokdami.
-Laimėjo
dovaKisokti,
tai malonėkite atsilankyti
Banys
visus
laimėjo,
Knokontų
ne

o vado. Mite sulaukę 62
globoje.
ną
pora*-GelcžiOtČ*Mazurevlčiim.
į
pikniką,
Bono vadu arbadiribuvo.
Amžiaus, A. a. J, E, Vyskupo
Žoilžiu sakant, A, A, Vyskupus
Paskutinės
lenktynės
buvo
geniu
yra
lietuvis
S. Laurinaitis
Kiek
išvažiavimas
davė
pelno
a buvo parvežtas į Jlanchrsvisiis lygiui mylėjo ir globojo.
ivaterriielon*
’
vnlgymas.
Riose
(R.
Lawrenec),
Yra
daug ir kitų
parapijai,
parašysiu
vėliaus.
ir buvo pašarvotas jo narnuoLietuvių vaikui lankė tos para
dalyvavo
apie
dešimts
**
ir
tur
dalykėlių
pralėkta
kvietimo,
ktt*
Įėporterii
Vtel buvo įleidžiami į namus
pijos pradinę ir aukštesnę mokyk
būt
jie
bevalydami
ar
ne
d«utie
įvyks
parke.
LDS.
apskritis
jo kūno. Vi< n selnnadknį,
lą, Fš pasižyniūjmius gaudavo
■ glausiu pralinksmino žmones. Do dar nėra apvilęs, neapvils nė šį
liūčio 9 d., apie 12/MlO žmonių
dovanas ir Stipendijas. Kašte Zuvanas Vėl laimėjo p. Gavėlitttč ir1 kartą, Šį pikniką rengia dviguba
Įągkėri šermenyse.
kaitytė už pasižymėjimą inoksle
J. Mazurevičius.
-komisija ir kviečia kaimyniniu*—
g Rugpjūčio 10 d., 3 vai. po pietų, gavo nuo n. a. vyskupo Guertin
Vėliau, pavakaryje, visiems bū- ■ apskričius į svečius, kaip Maw., N.
įįo kūnas, lydimas gražios ir gnu- stipendiją
;
Radio bangomis, laikraščio rai vo išdalinta iki sočiai dešrukių,, Y. ir N, J. Kviečia visus kas tik
4 merus lankyti nemoJpo* procesijos, kurią mukite 00 kn l.anmi kolegiją. Be to, jis daug
dėmis turime garbės pranešti, kad Wtermelon*o ir saldainių. Apšė- jaučiasi lietuvis atvykti ir links*
Westfield’o, Mass. šv. Kazimiero dus visiems apie ugnį gražiai pa m»i laiką praleisti . . . igri/2 pralotai, draugiją atstovai neturtingų bormukų savo lėšomis
Hotuvių
parapija rengia antrą Iš sibaigė vakaras dainomis ir pašar šiaip žmones, nuneštas f kata t-ido į mokslus.
. tinuoMa
eilės
parapijos
pikniką, sekma <ų sekimais,
A. a. Vyskupas lietuvius taip
KUM. j, AMBOTAS, ir, Trejybte parapijos katamai, Hartford’©,
dienį, rugpjūčio 23 dieną s. m. Ler Choro gegužinė bus -bene geriau
p “Drėsiškijos eilėse mačiau ir kun. mylėjo, kad ir L. L. P. boną už
gal
Park Ūkyje, netoli nuo bažny siai pasteckuąi kelių metų bėgy
rtribromaitį, Kasima lietuvių pa- $100 buvo nusipirkęs.
čios.
Piknikas, kaip teko girdėti, je, Už tai tenka komisijai — po- Mes priimam LIETUVOS
Liūdi visi katalikai netekę garHteapijąs kleboną. Velionies kūną įbus
vienas
iš didžiausių ir gražiau nam Jųškam* pirm. Bobeliui ir viiškilmingas
iv.
mižias,
8:30
vai
ryte.
Po
mišių
praaidi*
Pedericijos
idiusį katedrą miniu brukosi į i i hingo ir mylimo vado, o ypač liū
sių
:
jame
dalyvaus
visos draugijos Siems prteidėjnsiėms — padėkos BONŲ kuponus už pilnus
Jubflijinio Kongreso posėdžiai.
lų. Dvi moterį net apalpo. Keli di lietuviai netekę savo globėjo.
— maži ir dideli, seni ir jauni, Žodis iš visų dalyvavusių išvažia pinigus.
J. V.
letetkafpoiieištų darė tvarką. Tą
Reik dar pažymčt, kad jame gal vime. Pradeda reikštis graži drau
Perkam LIETUVOS BO
ietį ir naktį žmonės ėjo j kū
jo ant kaklo Sv. 1*. Marijos medapirmą syk dalyvaus visas parapi giškumo dvasia šioje draugijoje, ir NUS ir mokam pūgai dieno®
^odrą.
ūkelį sakydamas “ Brangus vaike
jos jaunimas—choras ir L. Vyčiai, linkėtina, kad ši toliau ir plačiau
kursų.
li, priimk šį niedalikėlį kaip ženk' Jhgpiūčio 11, tai laidotuvių diemat mūsų gerk klebonas kun. S, išbujotų.
ą, kad esi Marijos duktė?*
Mūsų krauhivS atdara ir
ifcįO vak rytą Apaštališkasis De
WOKCESTEILMa.SK. - Sv. Ka J, įVembrė, nuoširdus jaunimo* Po pietų buvo atvažiavę kunigai
Tie
žodžiai
labai
giliai
įsmego
į
tfas Arkivyskupas Piotro Fuvakarais iki 9 valandai. ’
zimiero parapijai metinis išvažia prietelius, pasiryžęs yra dovanaii ir klierikai.
širdis lietuvaičių, priimančių įža- vimas, įvykęs rugpiūčio D d, Mai duoti kiekvienam choristui ir vymoni Biondi, D. D. laike geduSekmadienį, rugpiūčio 16 d. be
Parduodam laivakortes ir
dust, o <hr labiau į tėvelių širdte* ronio” parke, buvo pasekmingas. čiams po keletą bilietų, kad tik
gas šv. Mišias. Pamokslą pasar
simnudydamas prigėrė Antanas siunčiam pinigus—-doleriai*
viirie gausiai susirinkę buvo liudi
►Sprihgfieldo vyskuprs Thomas
Nors oras nelabai buvo patogus, piknike pamatyt visą parapijos Pauža, jaunas vietos lietuvis/ Esą
ninkais
tų gražių ir brangių iškil
N(
jRWO(m,
Mass.
—
Rngpiū*4PLeary, D. D.
bet žmonių ateilankč tūkstančiai jaunimą. Visgi geros širdies žmo- liesinjaudydamas netoli Bay Shore —j Lietuvę* Lenkiją ir Lat
-^fesidotuvėse dalyvavo J. E. Kar- eio 15 d. š. m., lietuviai labai gra mių.. Nemažai priimančių įžadus ir parapijai liks gražaus pelno.
gusi Pats piknikas bus įdomus — Parke įšokęs į vandenį ir nepasi viją.
MSblas O’Connell, daug vyskupų, žiai ir pavyzdingai švente P. M. mergaičių ir tėvelių iš džiaugsmo
IšvaŽiavimaa buvo įvairus. Baž su Žaislais, dainomis,; šokiais, mu- kėlęs. Draugai jį ištraukė. LaidoNuo dabar ant Čeverykų,
verkė ir dėkojo. Aukščiausiajam,
Dangun Ginimo šventę.
pąalotų ir apie 300 kunigų.
nytinis choras, vadovaujant varg. zika, užkandžiais ir visokios vilnies tuvės įvyko trcČindįenį rugpiftčio skrybėlių, marškinių ir baltiy
Ryte gausiai susirinkę į šv, Jur kad turėjo progą dalyvauti tos J. Žemaičiui, sudainavo keletą gra šlapiinuiis — ai, vai!
*Wrbingo vado a. a. Vj’skupo
19 d, Velionis buvo 35 metų,
skrybėlių numušam 10%.
■ t
EteMtin kūnas palaidotas katedro- gio bažnyčią išklauso šv. Mišių ir brangios P. 31. Dangun ėmimo žių dainelių. Lietuvių henas, irgi, Į šį pikniką tat yra kviečiamas
V. M.
švejitės
iškilmėse.
Įkiltų šiaudinių skiybčlių
krpą didžiuoju altorių, šalę kilų priėmė komuniją. Vakare, 7>U)
vadovaujant X žemaičiui, visą lai- kiekvienas parapijonas ir visi Be
Dviejų to» diecezijos vyskupų. Lai- vali, vėl susirinko j bažnyčią ir pa- Mergaitės, priėmusio# įžadus su ką linksmina publiką, Vakare tuviai M apylinkei — Korthampturėsim
iŠ Ifąlijog vėliauaio*
MMuuau n JAJororura
liMfrią dienoje vM-audeąyčiąs laiminimu švč. Sakramentu užbai- ėję į suolu*, vargonams pritariant* praryja i&M ykrka salėj©.
tono, BurtlurMiptmm, Hblyoke,
mados. **
pagiedojo Marijos giesmę. Kun.
MM uždarytas ėevetykų dirbtu- g? tos dienos šventę,
Mtudkaniab tearia griežė veltui Pittafieldo, Granby, Woreesterio,
Malonėkit mujų nepamiriL
Gražiausia ir įspūdingiausia va S. P. Kneižte pasakė Šventei ir iŠ- ir savo laiką aukojo parapijai: Spijngfieldo ir iš kitur svečiai, ku
įa buvo sulaikytas darbas 10 miti.
„
o kitos nedirlm ligi pietų, karinių pamaldų dalis bu\^įstoji dlmėms pritaikytą pamokslą.
P.Katauskas, įŽymnslietuvis kon- riems tik ištekinis leidžia* nes savo
Kiek
viena
Sodalieijos
narė
gavo
AMMICAM
D»Y
GOOIM
kaito visos įstaigos buvo uždary- mas jaunų lietuvaičių į mve. P.
traktorius, K, Juras, K. Butkus, J, atsilankymu netik gražiai pasi- Kaogia L. B. t. Moterų Sąjungos
8TOKS
M. Sodaliciją. Trisdešimts aštuo paliūdymą formoje diplomo.
Mau.,K. H. ir Maine Valatijų
Zablackas.
Minėti muzikantai linksmintų, pakvėpuotų grynu oĮ
Sodalteiją
įsirašė
sekančios
lic
P.
BARTKEVIČIUS,
Sav.,
. X »»Vyskupas Gncrtin buvo vi- nios lietuvaitės, baltai pasirėdžiu
Mi, pašoktų, padainuotų, bet taip
Apskritis .
tuimitės: Elona Kudirkajtė, Jeni- daug pasidarbavę parapijai ir
sios
sn
valionais
ant
galvų,
gražio878 Mo. Mate St., Montello, Mtaa.
B^mylinms ir gerbiamas vadas.
Labdarių draugijai, o he to šioje gi ir paremtų parapiją, kuri yra
na Biibiliūtė, Marijona UždaviniūSEKMADIENĮ
pų gimtinC—Nashua, N. H. Krikš je procesijoje, iš svetaines atėjo į
reikalinga
piniginės
paramos
šiais
parapijoje yra daug geraširdžių
tytas dabartinėje lietuvių bažny- bažnyčią ir suklaupusios prie alto tė. Ona Babflifttč, Jenina Tvaskai- parapijonų, kurte prisidėjo su au sunkiate laikais. Lauksimo širdin
pteje. Gal dėlto jis labai dažnai rių iškilmingai priėmė įžadus būti tė, Ona Antanavičiūtė, Ona Balu- komis, už kurias gauta gražaus gai visų — na, tai ir sudiev — iki
taitū, Stanislava Dargvainyte, EleDiena Prieš “Lalior Day”
pažinodavo i Naslnia ir nueidavo ištikimomis Marijos dukterimis.
pasimatymo nedvlioj ant pikniko.
«
Turiu proporty — medinius na
na
Tarailaitė, Emilija Samoniūte, pelno.
Kleb. kun. S. P. Kneižis davė
Rengėjai GRAŽIAŪSIAME LIETUVIŲ
G lietuvių bažnyčią ir kleboniją ir
Aukojo
valgiau
:
mus
ft-šių šeimynų Bridgowater,
joms priesaiką ir kiekvienai uždė- Elena Jasionyte, Ona Jrfsionyte,
įleisdavo ten valandas.
Ei, Jurgi, palauk,
■____ '___________________
PARKE
Mas*,
kur gerai dirba batų dirb
Dominiką Jasionytė, Anelė Jasio
Armour kompanijos darbinin —- O ku pasakysi Laurai?
tuvės.
Noriu tuos namus išmainyk
nytė. Izabelė Rmilgiiltė^Stąnisla- kai: V. Palionis, V. AukŠtikalnicGAR8IOJK “PALAMGGJK”
—- Ar tu skaitei liotauekose ga
5 va Kmilgiūtė, Julijona Kraunelyt
i
Dorehester
’y ar South Boston*©.
nė, M. ZeneviMenė, J, Gudzevj- rėtose, kad nedalioj bus parapijos Methuan (prie Lawrenoa),. Mau.
Suintercauotioji kreipkitės į “Dar
te, Ona Navikaitė, Sofiją Navikai- Čius, V. BaguŠinskas, M. Rokiene,
piknikas.
bininką.”
(14-21-28)
te, Ona Kudirkaitė, Aleksandrą J. Poškus, A. Balsienė, K Gude— Aš savo gazctiĮ neperku, mat nis išvažiavimas pralenks visus
Kaspnraitc, Emilija Stelmokaitc, navičienė, M* Kopkienč, A. Gudcnedirini, liet ją pasiskolinau nuo šios vasaros išvažiavimus, nes jį
Emilija čeikytė, Genovaitė čeiky- liauskienė, K. Žįukienė.
Baltraus (mat klebonas dažnai rė rengia gabios ir veiklios N. A. Sątč, Elena Fedaitė, Marijona AriPavieniai asmenys aukojo val kia ant mūsų, kad neskaitome ka- jungietčs, o juk Ąjungiečių pažienytė, Marijona Glėfiytė, Jcdvy- giais: K. King^on 14Q bonkų pie
ta Ūkiškų laikraščių) ten mačiau renginiams nėra lygių.
ga Latvytė, Anelė Verseckaitė, O- no, Mothm, Bread Cb- — 25 tūz.
ir
nuo Leonkos girdėjau, kad, Bus žaislų ir lenktynių. Boston ’o
RENGIA L. P. S. eONNECTICUT
ną Pazniokaite, Bronislava Navic telis.
*
brač, visi tik čediria pinigus pikni Slapieji Icnktyniuo*
lenktynines su AVorccs Geriftiiriu pentn. Mes parduodam
kaite, Emilija Duseričiūtė, Anelė Smulkesnėmis aukomis: P. Ala- kui, o moterys papilvė keletą rie
APSKRITIS’
Ir poplerą piliau tesu
ter
’
io
blaivininkais,
kurie galės irerą petite
Rusteliūtė, Adelė Lensberkaitė, vošienė, K. Mitriktenė, A. GlodieBe to, mes penflnamė namai
bių šunų ir iš jų padalys skanių daųgiaus tonika išgerti. Kitos ko kitur.
1B vidaus ir lauko. Grindis atnauji
Valerija Adomaitytė. Telaimina nė, A. Pauliukais, O. Žiurinskic“bot dogs,” b vyrai tai pašnabž lonijos dalyvaus kituose kontes- name.
Dievas jas jų gražiame pasiryži nė, A. Kupstienė M. Sčiukienė* J.
dOUBMAS A 80MUJCJL ■domis susirinkę tariasi mus malo tuose.
me.
Palaima, M, žt<kevičienf, 3L Va« niai pavaišinti. Na, jei taip, tai Nashua, N. IL Sąjungtetės atsi 178 Mlltbcirry Sfc, Wow*O»r, Mm.
lap
DUI 4-7218
atkevičienč, O. Landžiuvienč, O. Šiandien nustoju valgyt Ir prireng veža savo garsias dainininkes* ku
Liutkienč, O. Sidabriene, D. Gate* siu vietos — “šn liukams.”
rtes išpildys muzikalią programą.
GLASTONBURY, COMN. (ST. 24)
vičienf, M. Kazlauskienė, P. Lozo- iu paslmaymo piknike. Ei, gir- Grieš orkestras, kurį sudaro ką tik
raitis, Petronė ir Elena ŽiurinskaL di —- jei turėsi svečių ar pažįsta atvykusieji iŠ Lietuvon jaunikai
Piknikas prasidės 12 vai. dieną Ir tęsis iki vSIumo*
Rugpjūčio 7 d. pasimirė Kazi tės paaukojo 200 kaspinėlių, ku mų, tai ir juos atsivesk su savimi. čiai Vtei galės pasišokti- Pačios
•
■
*
Mat gera proga
kaip yri kop^ gi Palangos gražumas vteiems Žt
mieras Katinskaa, 27 metų jauni- rio parduoti,
PIANAI-RADIOS
certai,
teatrai
tai
vte
reik mokėt nomasji tad visus ir iŠ visų kolonijn
kaitisĄ palikdamas aikteliame ntiIMrbšgąojaį
tALDYTUVAI
Šh piknikas bus vienas iš gražiausių* Jame tūreliūdime savo brolį Joną, dėdę P. Ėleb. kun. Aug. Petraitis, kun. 05,50c. o čia; žiūrėk, įžanga nemo širdingai kviečiame airilankyti.
M TBUMMHJi STIBY
! jiiine daug įvairumų. Eis lenkttmių tsoii ir ploni vyBMigljot
Burnotą, gyv. Brooklyn, N. Y. Lie J, J. Ba kanas, \\ Parulte, P, Ala-. kamai -** už dyką, Tai, brolau,
naudokis*
nes
žiemos
metu
reikės
W0*0MVnt* MAM
tuvoje paliko gyvą motiną ir dau vošiu% J. Žemakig, P. Lcngvinia,
»lai; aukštos ir trumpos moterys. Virves traukime
mokėt
už
“
tiktetus?*
Girdėjau
giau artimų giminaičių.
Nemanyk, kad be tavęs
į tnngsis Hartford su \Vatvrbury.
J. BaČys, K. Beakus, R, Senkfenč,
Velionis sirgo apie 2 mėnesius. V. Graaki, P. AlavotoĄ O, Ba- kad nei vienas parapijoms tą die niekas tiesos neišmano—A|
Kumšviuosis HartfuicTo ir kitų vietų čempionai
ną nebus namie, visgi visi eis pik
Per tą laiką susilaukė daug užrab«L
čienė,O.L«ndŽiuyfouė, O. Žiurins- nikaut.
»ąąia»e«m>m m e
L$his 100 yardų bėgimas, kuriame dalyvaus moterys
uojnntos iš gerų žmonių. P. žibkienė, J. Pataiko, JL Kupatienė, Nrdčlioj vėl pasimatysime.
MMn
ricienū buvo priėmusi pas snvo ir
F ir merginos*
J, Tąpmonienė, M. fteškevičtenė, M.
•
■'
®<y
užlaikė kaip sūnų.
* A^iukteiič, M. fcčfuka, St, StaniuLaimej tįsiems bus teikiamos dovanos. Busduūdtv
Laidotuvės įvyko mgpiftčki 19
d. bažnytinėmis apeigomis M Iv. lionte, S. Stunlulimrisj K Palubee*
bmis dovanos ir už šokius.
Bus skanių valgių ir
♦ia« Ir awk*člnw. šis vatarnsvImM Wa< Katute, IUM. K«m arikięnė, A. Gaidteal, V. Rimša* a
Kazimiero imžnyetes.
HariųiM,
ištarimą* Karšiai vriW vH»m< Ir Geaą autimoigprhnų, Visiimn linksmybėms gros gorkmsis orkos*
wų. TtoLtetertaviM
Bmktrim ir wwnWU jaHteMą arVelionis išgyveno Kanadoje 5 BcndoraitM, J. AhvAims J. RainiVtw.
BALTIMORK Mik-Parapijos
v
mtOjulMK • .
metus ir priklaute šv. Kazimiero Ate, A. KaŠėttenK P. Mankau
Vatetkėvičienė, A. Paulauakicnč, choro metinė gegužinė įvyko pe
* Visi kviečiami atsilnr H. Įžanga: sumigusiems Įašelpinei draugijai.
F. O. JtcGhlifCftKT
Reiškiame gilios užuojautos ve- A. Namltenė, X Bakanicnf, X reitą sekmadienį, Tuoj po anksty*
?5v., vaikams—voltui,
t.itot>Tfriv niHKKroittrt '
Iteiiles broliui Jonui Kalinskul* jo Lukoševičienė, P. Milius* K V*' vų Mišių autobusu* šieno prikrau
448MAINST,BROCKTON, MASS.
Vhiis Sinlingni kvkjiu
dėdei Bernotui iš Brooklyn, N. Y. latkevičimi* X Valatkąvičius, * P- tam, išvažiavo apie 40 gkstninirtkų
į
pavandenį
kur
buvo
pastekyTKMtMfONN
Paulauskas,
K
Mkrikevlčiiikč.
A.
Pikniko Pcnflvjdi ir kitiems.
rę. vietą pramogoms. Ten Išbuvo,
Dalyvavęs Bolilte* X BtakaBtealtė, E Zalee-
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KNTMU NJMflF1
B toib* ir

daua;
XuMdoM/«< — Augių link* Kunados yra nvutinliauutL
*4JMly Hketeh** šio- dm tai laitų padalyta a»g*
P4e Al. Sakatouakailv angrim U
nDKlAOUBS KOMGB1BO
ir ahai N
P(nito,\hauto Yiitolkb* pirvhų
mig dįe^uuU įd<\įo timpanį lunm ĮwlM‘i’0i>etų ameriku*,
DALYVIŲ DBMtSIŪI
Turinu garfe prgnežti Geiį|an^jgi vimumenęl* kad mde ngaiipilkfevinių/ kurtis eių laivyno didejiiim ir
Ute durM* I
»ą*litę. Ji laukė «v«
Uekn,
gcr»d
ir
toteiųjUL
lt jubiUjhiU 25iu. Iteracijos
Kmųmsd rengimu k<»«iisija jau H' crį ir praleido ątoshgata
me ainio iuiujų misiginklavi- pmneitoų jHivandcuinių lai
viską turi prirengiu ir tik laukia
rugpift?io 24, 25 ir 26 d* dame dalyYWW ZM Vyskupu# juo metodų* į’Mik hukrnšvų tikairiaug didininiak Be
svėrių ir vukuių w Vi«U lt* tuvių
PetniK Baryn. Visus nuoširdžiai kvk'Mąmv dalyvAUti.
tiaOM BUDUS MU0
Čus tUbartine kirptis, kuri to, eaų, bfilų galinai neutw
kolonijų Jling. Valstijose >? iš
voras
Kcmgrem tvarkasekamu;
K
vertes. Lietuvos,
1*10
vyruoju gpwBiimt UiisV lituoti dilely juoHtų terito*
ŠALPĖS. Mcsą.-Ikiimtsžiu0.
iš toHimuių kolonijų atvykę
Bi^piucio
d.> B&U M lyte Ukilttihigtti Mišios gv< ginklavimo klausimus, ims pijiĮg tarp Pniuefmijoa ir
delegatai gaus visas infornmrtjas niii ir vyriausias ugntogtsis pvb
VokieUjo^ pvadedant ni|o
4*Darbi«iiiki ” :Ui« W. Brotovay, trr^ko nuo dumy. Paėtoc vklpr* IMrtr IkĮžiiyžipje, W. uth Hta H<a Bastos IV Mišių J. K du<w teigiamų rezuUatų.
Bdgijm pajūrio, ktui apim
Vyskupus
atidalys
Kougre^,
kurio
iwaM^įu
vi#s
tri»
Ijiikrašrio
nuuuione,
reikėtų
kampas °E‘* St, iršv. Petro para naktyje užsklcgd unm#*,
pijos klrtmnijojr 50 W. Gth Ht». «nt*idęs durnus pradėjų loti*suka dienas bu» laikomi žv, IMro jM4mžuytiW avetgineį J HeutraližUoti didelius žejfe tų xMwijų it LotariugiM ir
tarp B ir V gatvių, So. Bostone.
lė mtokto Visi lupa Išgelbėt* IMisedžius kvieffomi Be tik deįgątgir M i> avecini kata- ir jūros plotus, kur būtų Už* prieitų Šveicarijos denas.
3
*<Durbhdnko*’ redakcija ir ad- nuo sudegimo.
dįktik Tų purių dienų, 3 vai po plot, J. Vyitaiim suteiks diiUisti visi kaix> veiksmai. Bųropog Itytuaše e< batų
7
WB|T
HM)ABWAK
j
ministracijf’Ji telefonas yra Smdlį
paįtumiuimų vaikuKao bažnyčioje* Rugi^GiHo 24 &, 7 BitAiu Mulu guirių Mti ne> galiom luiutraiiaauti* pmur
Boston 0020.
M KMVTOBi WAM . ’ .
[ Antradieni* riigpiflviu 1H d.» ttvai vakare >w sumigtai Vyskupui ba»Was imrapijoH ntridizuata Hlaui^š Atimi* šių juostų tarp Vokietijos iv
Įpė’ U vai. vakare mite D'ralmvb
*i'ite kniutuTejo tediate p^g
uvelamejt« B 74h Stių Ha Boato^ "
. *
tas, taip kaip didieji ežerai Butdjos, kuri apiiųtų visų šoklų atoaUilokRitoi |m»kb|, ptaib'
Kuu- J. Hknlandb* Mmrtrtto *v. Į-?i» ne, gyv. W. Fotutlj St. Laido*
Roko parapijos vikaras, išvyfe a- Įhursįvyks penktadiviij, rugpuičlo
Hiate, taHte'
RugpiiiBu 35 d, panuddo8 šv. Beirb bafr|$W 3 valty* tarp įjungt. Valstybių iv I^ukijų. Virtuvų ir likusius tertavlmu
to,
vinto
U
VitaAk*
tositAgij laųkč i Ko. pto-Tonc ir Hv į~2i d. ;
frk BaWlrjo vnhtyiw- Fa* nomH |>opl®ra nuo Uo, lkl 30e. tet
Petro lįrtuvių bažny^Hd1“ M&s
Tat. vakare Vyčiui įuvąhĮiūs patrijotinį tesįtų((Vytaute Astros fr- MKh* H vai. Gal bus to sak Inikrnšrto, toks ajisigią- rolj. fttikto vaikiu <il<him«.
žv. tom*.
K
j kito i^rtiuiųtetį.
TAKSAI PAKELTA
ft vaL Suma 11 vai, Per imskutiPiuifiuose,” pobažnytinej,svetainei, 5th Sk
klaviii 10 klausimo išspreudi*
nea
MKms
J.
E.
Vyskupas
wkys
3In,t<atw turky apgaitestaupv
tetaNtatatart’l".BWl\iajI.lLJW*'^>lta4WI/J*-/ •
uitis liutŲ daug sekminges*
BlHM'io
d; pmmldoš božnyeioj 8 v®h ryte. -Kon- pamokslų,
|iad §i.m uu to netik negulėjęs !
ilanadierb,
sumažinti l»et dar reikia 70 giw iHwėdži«i kaip toltateta. T« paS» di«ų, 7 ;3(J vai. ■ Vakare 7 vat parapijos žilėje j- uig, kaip tlaktrliiuo apgigiiu
. I
vyks
vnkartonė.
C4a
vėl
J.
E.
Vys*
įdavimo
*
paskimtrums
tnrp
e< otų pakt UL šieemt Rotsaųv g>- vakare bus mirengtw vakarin&t ppųmldai žv. Petro bažny
jrrr;lTTr~.1.Tnr —-;.. ~.-.. ĮiTlrčsaBaEamHMĮM r
kūpąs daug žinių iš plataus pasau
Į ...H T '11?,*■ .■A'JHw"..»iTl.įtafrtm': UNiK
a
evtvjai
mokės
po
I&1.5U
nuo
tftks*
valstybių.
Visi
šie
kraštai,
wĮpi.c.»Wili»lilii,l 11,,^^ iw***rtMtetoW
čioje, kuriose dąlyvmis J. E. VyakuiMisPetr® Biieya. 'Paiji lio mums pateiks. Visi ateikite, iš
LUTUVM ADVOKATAS |
r**
■
tankio
dvkrių.
Btalgte du Univerritrtu
pat |WŽyKWtina, kad Jo Ek«®feniįa sakys pamokelito teta- girsite ko negirdėję, pamatysite, kurio dalgu* esti svarbiauHia
OORNELL UNIVgRKITY «u A. B.
pyfioje visose rytinėse pamaltoje ir vakare, tugpi&Ho « ko netete matea WASHINGTON UNIV. w LLB. į
upsigiuklaviiuo leuktyniaviFOM1I BŪSX4» DBPO1TUGTAB
Bep. mo prįvžiistis, taptii kraš
VDarbininkaM NamA
. ■’
Gliarlvs Ponzi dabar sėdi kalėji- dieuy.
(•DtrM tabte)
M Mr» gtesMif mv»
Tokios
iškilmės,
kokiu
So.
Bartoue »&» dar tave W
tais, iš kurių spinduliuoti
MA lrt*iway, SouU Beatai [mc. Baigia paskirto terminų. Kaip
vii&APADtKA
ItytnU rinHaį PtotaMf
tik pabaigs spalio menesyje variui- vargiai kada daugiau bus, turėtij visut sužavėti ir įkvėpti g.uomĮ
taika ir nusiguiklavituau ir
R »,l den ei J »
Ke|>evŲ, Pilvu, lukriif, g
ta;; jo laukia, busiąs deportuotus
kuršto troškimo jose dalyvauti.
Idėk^ švė. Paucyi Marijos Nekalto Iiasidarytų saugumo bran
teta. rnlrOklmo, Itatete
■BMMrtBKaHaassaaiVJ Įir-iMrrrr-?7--T ■i.i;; /Italijon. Ponri norėjo labai greit
tiitate te rttafcMto MteHar
ĮPratidėjimo pawU<* pikniko į»[ duoliu, kuris pauiažu pirštų
■I L'. .
,.,..w„ .
. I
.,..,,1,.'
Nervij, Ok*. ir KręHteMMI •
pralobti. Tas jam nepasisekė. Jo
-r- Į vykusio tugpiflvjo 16, darbiniu- jsi.
Mbii-jų ly&y Utes.
..J i''wrro-ll,fr
■'■iįĮi..te"tei!W"*'-' ■"*" i.. i'tetate1’......te- Einw
suktybes valdžia susekė ir už tai

NAUJA 6EBNU
Min? minto,

A. 0. ŠAINA-SNAILNA i

t

NE RENKTaM
DMTilK

Tri. 1. ». 0441
Hrttari MK
ADVOKATAI .

r, K l, UUNIUSUI
“(Aptlekortate
”aBSfflEW
”'
aidlaarito naša)
Mltete: »• B tata
MAMAS J. KALINAŪSKAS

Boteono oCteu:

W Mate Bteeto Iteoai (*

6Mmm tetom: IA.lt nd tr.lt

„ _
/ .
'. k«m»:
potomkergui guspadoBankictas-pokylia jvykn pavapi- L-Uj, y Jakui, Jurgiui Mockevi*
Iš .Jungtinių Ainerikcy
jo« mdidtattanstate^ SvehinB
fe s^, j. Arktinei. M.
Kun. F. Virinaiukis, kkboiuu ir
>n«tor*<M>teta* r’*”*'1 |NMi><M P. V«Wakev»iHi, J. Valstybių 1920 metalu ]>er
kum II. J- Vuičitopto Cicero žv.
Oaugtau telpa. Tfttepis pagykileĮgmiigi^ p. Kavoliai, K Urbonui, paštus iv įmukus įplaukė
J.
1.
VT«ŲW)
r.
1MO
Antanu parapijos klebonas pirmaia«iikato. Oauti salite po* visu, ta Stankevičiui, J. Kontrimui, S.
ATtILAMKYMAS
‘
dieniu vakare-išvažiavo j BrookLietuTOu
ntų,
viršutinėms
aaniteU*.
Į Bartkevičiui ir kit iems, kurie anlynų Lietuvos Vyčių seimą. Ket
l'nkylyje d$lyiteMs M© kunigai: [komis prisidėjo to (hirbininkcins— 1930 m. — 24,507,000 litų.
virtadienyje abudu, laivui pavėla fieštadienj, rugpi^ėio 22,5:30 p.
J, J. Jakaitis, M. L C., H- J- Vti- ĮgaspadiųėmM: M. ŠuUdukkpei, E,
M- Bark Btay stoty, totone,
vus, prieš pjet sugrįžo.
ėįgpta*, J. ŠvagMy»> B- Kneižjto|Ajauskienei,. D, Botwnbergieneų
iitraųkiuk)
J.
E.VyricupasBiėyta,
Kun. Vaičiūną* leidžia atosto
gas CambrMlge’iuje pas kun’ F. Jis atvyksta tiesto! M Cktolgota. E Strakauaktou F. NorbutM, F. įm. Gediienei, VaĮvodtond, M.
VtonMttekMi K- įltoUtartikto &|x«iti«taitek <i Mlgienei, K S<i*
tjujįaiti^’ * 49
CamMdąc, Nteta* ir N kitur IteŠiauria lfri*kttePo Fafrlnbita
^^italautUs
to K* ijtafclto
.
|kau*kienei, B. Uiboktonei, Prėski-Į
tuvtoi pasitiks J. E. Vyrtmpe to
OtmiaM*
gutmuohlltoto vyks į Cambridge.. Vakariene bwi paįvairinta gra- Įntenei, l6taųiutov ^tonei. 1L ItogdoSEKMADI^I
■JCMBAULINAmS
<lm rugpinčio 2d 4. laikys av. Mi-. žiu progrwi dti»ų, ridų* »u«* Ipiepei ir kitais kurios gaudai auPereitų antradienį mirė J. Ratū šias rytų apeigomis. Per sumų H fe, kalbų to Vkava. *
Nė vienas ne- Į
Vtožpat vkiems to visoms
inaitis, vertelga. Mirė miesto Ii-' vai, sakys pamokslų- Vakare Jo Įžanga tjk
šoninėje.
K- Ekscelcncijų pagerbti reugtoruą praleiskite progos pamatyti J. B Į gausiai -užmoka to laimina Jūsų
JUOZUKO FABMOJ
Vyskupų Bttėį to išgirsti jįo gražio# gyvenime,
dideliausias Uankietas.

gavo kalėjime padirbėti.

GMOBfUDGE ŽINIOS

Į

krito.

bąukic'to-pokylio darbuoja
PMNHIA FlimiRE si Prie
P. A. Potembergas, V. Jakas, G.
jabai piyiųi ir skubiai. — Jurgto
ĄI. Sundukienč, šeš- s SviP»iw.Uta>ėjo«'.NekąltoPr.-Į
PtateMngia, <7 Tdagrapk
Bo. Moekevieius,
kauskiene, Ajguskiene, Naujokai
Boston, Ma«i.
(8—Ij)
ty, Vaivadiene, Preskieuė, Gedžie- aidėjimo bažnyčioje fr. Mišių tvari Į

B^lto.41B^kKleb. FhteĮitiMt Btaurtetotoa, Itetford’a.

Ktaafrd

,L , -J:; _-/■■■: .;■.-

Lietuvių Namui
pnlaikyti |
Bus’ai išeis nuo Lietuvių S ve- j
tahičs 11-tų va lund^ rytų.
RENGĖJAI j

WETA

ne, Potembcrgicuč, Sinilgienč, Ka- i J. B. Vi.WP.tro Wi0 Rj-I G«»viet. Brioefero,tink.pik KELRODIS: Automobiliu Mate.
volienC ir kitos. Kokius valgius
tų Apeigomis talpta .Krtrt M*™-Pw»d««» »r W*na.- Avė. Į Lexiiigt<»n. Iš ten No. 4‘kejos
pagamins tai tokių nč per vie
liti iki kapinių po kairei. Tas ke^
namu darinį dirbti. Nuaugusių šęL
7v.liyte, Tuop.aUWkubuSKH»“?d^cv';!‘m■
nia. Valgių gaminti nereikia. Tek nų vakarienę Žmonės nėra gavę —' kitos ViiŠH PW kito .ItoriaitK »vet*m« .oUm. Jeigu ka. no- lias nuveš;(vietų.
UigMands 3052.
(8-3$ Ūbai skanius.
¥
—_____ -įt«tų cauti to svetainę, tai nuoma
Misų kMdiemn&i pareigos
už svetainę $10.00, Kreipkite pas

JUOZAS B, GAILIUS

MABTIM VALUU»
1854 DOKCHESTER AVĖ.

Veda visokia* provas. Daro ri
fus legalhM dokmnentm.

Tat Cohimbla
SM0
■t

81? B ®*- (kampu toadvmy)
leath Butam, Mate.
ĮVAIRIŲ DKABUHV
AMŲTUV1

'ir

Didelis Išvažiavimas!
maiA LI)8. TOI-T* KUOMI, eAMMUDMt KAM
DSMVKD K4VDAI
misrnm-uiam a m

i«i im

F. <. BaUMAS
4M Na. Btobi MV, Wmub*

kaip ir makto*, yra r«Pfijigto
Mm*. gyvatinio dattai.—Baoher.

M Taunton 853—4
<W)

UTBOANIAN

PHOTOGHAFHAS

(tarpe P Ir Dorehester SI.J

S. C. STUMS

South Borton, M»ta
Užtaikome vrlinuslo.s mados vyribkiH drabužius. CtatBavsiite vaMrlnva skrybėlė*. Pas mus viską
pigiau pirkaite.
fe’arteiHktta POVILAS LIKA8

Atktort «oj* ttndlJt
NORWOOD PNOTO 8TUDIO:
etl WwkiniUo BL
'j
Saabera Bldf., Bem M
Norvrood, Maita
Te].—0242
įtarto! vtooltoN rtikf* p<vMk*lw

■ M0r*wW

l, ilDUIISIAS

ANTBA BTUDUFA

•Kft BroMteay, Sta įtariau

!'*’ maujai bumukiub

Lietuvi Dantiąt®
Valandoe: 9—6 ir T—f

m K, Brtk 20S^\V.

Gerbiamoji visuomenė TietmUi h W vjsag apyliib
fe, imtoiu&ite skuitltaggi atgDąulčyti į $ iMvAiįavim<ų
Iciu* galmto Unfcmurt Mkfc praleisti. VktngraŽi, prie
dideliu ežeru* Bus visokių gėrimu ir gardžių užkan
džių. Gmjfe lietuviški muzikantai. Tmufctoa savo atsilankyiuu prisidėsite prie palaikyt katalikiškos
smudos.
Vuw
K1U0DIB: Vdiiddk pw* Kor*W< ITortfrteet 1*1 Bd

Mmm.

^HtteiMiiHteiHteMiinipiteteMw<r**qiiiwiiwiiiiiteHtihnNa|

W11mu

Mų kurto nwį fid vietota

| |Į|iiiilliiniiliiiuniri’’'-Hii<iiiliiiii»Mii<l«Į»i,>*Mi«**<««*»*¥Mil.i»miWMl'wii»li'>»M|K«*lW‘A>*W|.ll-l|........

gs
> *»4
23

“BtUE COAL”

Boatii lettoa, Mau.

Teis. b. 1392
Jo krautuvėje galima gauti
**iee-cr<?iuu/’ ttoko it kito*
klų talgtaųdaiktų. Attikite
ir persitikrinkite.

Tri gtrtanb Kata to fra

,

IšSIRENDAVOJA

į

Trys kambariai, elektra ir
Įlenda *1<MK>. 112 Gold St, South
Btatai Mml
/ ■

t%

■■—-

-

""

...

niria

X

(Ctntrri Skrtoa)

w

LIBTŲBIB

UTtSETIIsm
fcoM (ritoe) akyse amgrtaltalb*
—. tteltuMt
11 U- talka.
"t

f. MIMP-... -

447 Braadvfr. .ta^teto

Tri. Sp. Boaton 2000

IfrfrvN Danttota*

A L. IAPOČIUS
261 W-Bro«4w*y, «•. BMteit
O(h© vatatofo* m 9 ttt 4A aw
1:30-0 ir irto 6:30-0-viltoj
Svmtartta |ute te-12 nū. teta^
Mnitemi* aite AIU < vrt *toto
Neitetlomta nite O Iki Ig vai. Mtagį
(tetari Mtertl)
■Miįniimww I|I miitllii.lililJill'i»*|
!»(_(' ' 4'!.^UW'tJ
:.-"'"M'.i -I. .'‘I \ ita

OR. ILANOžtNS
. (»«n*o ..
LIKl’UVU qWXTOJA> U
CRIKUROAŽ
Vkturiv Ligota IMirtl VartaM
N-Iter, UHrriVWI«v trim @>
ite l’tattčte frOtorLMs**

(MtoMHav v*4taita

—»'■ .. ................ .

i«kkhav«tom» i A«W
IR TOLIMAS VIETAS
UŽ kiekvienų <Mkt< gurantuojam

SN WBT M»OADWAY
4fr BariMto Maat>
TrietaM*: So. Btetoa 4618-W.
Gnrsmlttp; Ko. Barti* 2305-M.

M.$,A6MMIIBn
(GAUNAUMUB1

ryto mmIJO Iki tteO te
tae • IldjJTtaMAjteta

UU1Ū HFflAMidt M
jy»N ntrSHtSj Me^
X***ny
BAvbttvbt il^d|pkUkSi
ome tmmmii m-*-! w i >11 v

peaąi tandąigliDta
teMMtate

NUPIGINTAS ANGLYS

ADAMOWIRKA&SON
LIKTUVIK aKABORlŪ W

nknM itaMitau Tttckd
tritežMUMšc

Importuotos kietos anglys tinka virtuvu pertoj arba malam
pečiuj-bifekj mažesnės kaip ^Nut/* bet dtita* ktip "l’ea.”
Duoda daug rife’* ir bevelk nėra pelenų.
1 <
Pirk dabar to autauuvk pinigų- Kuinu f* raufjo i <, ■-*.
limttiloig.
...

iiY itan

(miy •

te

Mįkhidi MlO

f

OCttot Tsteptos* Ųr.h-eteity U»T
Hm.Tri. Untrvrritylim

Jei ušriaakyrtU ir užmoktai* rugyMB* taNtay

SfrmH Kreti, Beabery. IKm

rtataM*

Tel. & U fctlt

'"

hm tirti* 1m kada tava

B«. Boatea 1401
AlTfBffMt BW
autom

:

Litfrvib DiUrtiBliM

* M* UIT mM»AY

I1

OR. SIIUN auniENES
(CtfflRlf)

te

«M W. XB0ADWAY

t

to >—A T-A vakar*; Mtatel

M VniversHy 9466
58\

Triafoaaa: Sau Butam 2732
Namų t Talkai MM

PAUL’S GiaTHINB

i

VteMtetež AtaMtonteK frfrMF.

dtaetata te Mttedteaiala ItaMt ~

-^. _ >
- ------------------Pelnas visaa

OIUINU MINA

Visokius drabužius siuvu, valau Ir
partabMU. Padarau pagal teteuky*
» tee. Putras partąiao® Ir Kvatoto.
*1 MUMte telkia »ok«l f&Oft aa
tik ai I12.S0. Darbas parastuoju■a*. Mte. t«a tikras aaaiiMS turiu.

Dr.8ri0,327 ft-J

UNISNK MENKAS

BiailM-AIIW 30

;.. shop

7'atoritate vetM ’
Itaslterimns tikrai «i>MUigo«Mte.
ariMik tetatoo to

bai^amuotojam

rarmtete atiteka perti te >fata&
Kaina viMKMfa ritate. Užtaiką* teta
totooMliM VWa atttara ilteat te
nųkti. PlMtetaMta itetelfrteaafr^
. tra iMkteteal.

>4fABVAVflKAB
XB VAKTĮ

0. i ZHETSKI

i
D'ARg

INTAS

JokUdimi., rariHO**! i,1*

Jis DIDŽIOJO NE W YORK’0 IR NEW JERSE Y
įdomus dailininku

ATVAŽIAVO IIMGAS
j.nius,s.j.

vantas Tkniaifis ir Agnietė Beč riv daug kalbu Ir Žada, b<t mažai Mosl Kaip girdėjau, tai žmonės
y “"-1
1 1I‘1
■■"■■*■" ■,,
«„.H -■— - ........ ...... .............. .THrabmt: BTAGG 3~OW<
kifttf.
dirba, <Tnr nulia i, n ariu. Snvaž’ut*. gana noriai perka ir skaito tą lui
YALANDOB:
va gavo progos išgirsti geriausi kraŠfį. liūtų tatai matomi matyti,
Mao 9-12 g ryto, 5-ą rak.
4rMta4ien4«b raKtanra
Bronklyne chorą, kurį yrolą p. H kad iMtofJimiai neturėdami užslKodalfctifc vyro«mioji> skyriaus X Dulkė, (tafta tik. kad’ftok ma pronnmeravą *’Darbininką* tonaiTi A "Kr m r o m 1 a
1/ANTlijTAij
(kampra Uiiieo Ara)
- Rugpjūčio 17 d. “J>viatbanH turėjo savo išvužtavimą sekmadie žti dainavo (vga 4 ftaMesk K<>* pirktų jį prie halnyčiaa. kad nelik*
Z—SAY
B«00KI>YW, K. T.,
Li«
tnvin
Dailės
Meno
Ratelis
nį, riigpioz-Hj pj
ijcaeh.
2K
mr
,
frfetauM
:
llktalm
2
—
42K1
dėl gi mažųjų choras nedainavo? tų -n?
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GBAIOIIUB
Arti Graną St.
niuoso lankėsi būdamas Ameriko
site išreikalavus. Khuiskitė tuojaus laišku ar tegal tada prasidėtų didesnis ir gy
107
Uitai
Avt^
Brooklya,
N.Y.
.MASinrrn. l. i., n. r.
je. Lietuvojė, kada jisai buvo jau*
vesnis darbas tarp lietuvių tUririloftiuu?
nesnis, neturtingo ir mokinosi
ninkų.
Reiškiu viešą padėką Sk sorims dailę ir ne kurtą neturėjo ką p<lPardavinžjanmi*‘Darbiniakas’ *
Vt »f l ,\l K! y
Praroiškįotvms „už lietuvišką vui- vnlgį-ti, ponią Vižienv jį daug
8719 ELDERTS LAlll
WOODH.VKf, M.Y,
Per
pastarposius
du
sekmmlle*ittciinuj.
idirj
mm
patyrime
rugLartiypnvalgydino.
Ji
‘
Imti
mums
Tal Michigaa 2—1846
t
j iriu Roehęšierio šv. Jurgio pivropi’ pirteio 12 ir 13 d. d., Pittsbnrgh, tą vakarą papaąnkojo vieną nuo.
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