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1$ KAIMU GTVBMO
«Ner Yorkw Wt” UtoM*
ty> viena# pretatam smto,
kodėl
gyvai
kod6 kataliką
katalikų tikyba taip
tai* tyrai
patraukia j Mve rtatitata Jtao*
, ne# ta įtakį ktoaUaą duoda tokį
ataakymą:
<4PrieŽMtta kodėl ptaentonų
bažnyčion pamaldų metu yra fnĄ
čioa, o kataliką pilnos, yra ta,
kad katalikai aavo batayČtoa
randa tikrąjį Dievą, o mea, prpttataui,. vien tik pamokallnin-

iramus.

RtmUMUOS KARALIUS
MKO MAUJOS IKOMOB.

Marijos Užgimimo šven
tėje, rugsėjo S d. < m. bus
šventinama nauja Lietuvių
Kolegija, Thompson, Conn.
Kventina Jo Bkacrieneija
Vyskupai Betras Buėyt. Tą
pačią dieną Ii mokykla ber
naičiams hus ir atidaryta.
Bus Aukštesnioji ~ High
Betool ir Kolegija—College. Tautoljo parodoj*. Jfe tars Mfaeptfto
Naujoji Kolegija pašvęs
ta Šv* Panelės Marijos gar
bei, todėl ib pavadinta Jo
sios vardu; angliškai Skam
ba; Saint Mary ’s College.
Taigi Lietuvių Kolegijos A'czmmc^ rugp. 2ĮL—Pra DAB VU
šventinimas ir atidarymas nešame, kad buvęs Lietuvos
bus istorinis įvykis mtitų iš- ministeris pirmininkas A.
ėivijoje.
Voldemaras k r e i p ę s i s į
Duok Dieve, kad visi su Prancūzijos atstovą Lietu ralittą AleM
prastų reikalą tą taip frar- voje, prašydamas susirūpin
bią įstaigą palaikyti,
ti p. Voldemarienės likimu. jot valuty
Voldemaras
įrodinėjęs konstitucija
dauguma, už PBorancuos
prancūzų konsului, kad p. tas seimas. ;
atžaukdca.
Voldemarienė yra Prancūzi 190 meili
York.
Maj, Mau- jos pilietė ir todėl Prancūzi karajįik
rico Campbell, buvęs prohi- jos vyriausybė turėti; išrei
bicijoa direktorius rytinia kalauti iš Lietuvos jai atly«
me New Yorko ditarikte, sa ginimo už didelius nuosto i savo
vo pirmam* tanujamy apie lius, kurie susidarė p, VotT

ArkivyakupM Giąrdiid, buvęs
PopiriiaiiM BtaavšK Japonijai,
purvelė PopieUui brangių japoną
dovanų, *arp kurių yra 26 japoną
kankinių paveikslai. Kita svarbi
dovana, fri trys irtalai, kurinoae
iipiauatyta japoną vyriausybės
įsakymas persekioti katalikus. Šia
žiaurua įsakymai buvo paskelb
tai priež 200 metų.

‘

'

Įvykęs viso pssaulio kataliką
studentą kongresas išklausė vie
no profesoriaus svarbios ptskaitoa ° Universitetas ir katalikižkas
studentas”; katalikai studentai
susirupfap ifoagrinėti bolfevimno
pavojaus klausimą Ir surasti keliūs kovai.

Prancuzijoa htašmaidą vadas
Waughan, pHri pat aurtj, paraie tavo drangai Itoką, kurtoje
taretoia savo

e

r IpMUM Jktrtopam laikui tavo tat
i—

Voldemaras 1
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Jdgostavija,
shvijos ką
; išleido
Jugostavi
grąžinama
bus sušauk-

Loaąoaas. —- Kas metai
Anglija turi išleisti $3,525,650 išlaikyti savo karalių,
karalienę, Wąles princą ir
kita karaliaus šeimos na
rius.

LonįMnwf, rugsėjo 3 d,Jugoslavi
osius at- Anglijog tautinės vyriausy*
to (imntateris pirmininkas
Bet pilfočių MacDonald, nors ir boikoios lietMH ttiojomas mvo draugų dar

Rmim^nigsejo 2. —
mėioitis užsitęsęs fui
Rama, rugsėjo 3, —Spau nes valdžios nmiripmtba
dos žiniųmig, į Italiją atvy* dėl katalikų jahn
ko Rumunijos vaistyto organizacijos veikimo
banko prezidentas M, Ma- ves baigėsi Mussolini ir
noileacu, Rumunijos kam piežiaus susitarimu. 1 d
- Visi katalikų- jami
gos. šnekama, kar šiam iiės klubui, kurie buvK
tonkiėriui karaliug j>avwlęs įdaryti, jau atidalyti
nuvykti pas Italijos karn- Italijoje. Tokių klubų j
liaus jauniausią dukterį per 15/X)0. Katalikų j
princesę Mariją ir pasiūlyti mo organizacija bus B
Rmuunijoe karaliaus ranką. jos Vyskupų tiesioginį
Karalius Karolis jau bu n i oje. Vyskupai skiri jvf
vo kartą vedę# ir turi tau, rius vadovui,
bet jis #u savo pirma Žmona Katalikų jaunimo k
persiskyrė ir turėjo labai negalės užsiimti sporto į
iMtiaidij gyvenimą* Bąlm‘ tyliomis ir jų veikimą* |
gi šfe karalius įsigeidė Ita turės firitstarautį fi
lijos jaunos karaliaus duk režimui
ters Marijos, kuriai dabai*
mininkns Pieree Lavai'I
vos tik 17 metų*
nešė, kad rugsėjo 26, 2TMUSOVUI VAiTOOB PA» 28 d. jis kartu mi u
vokumvb.
reikalų ministeriu Bi
Paryžius, rugsėjo 3 d. — bus svečiuose pas VoJ
Prancūzijos ministeris pir- vyriausybę.

Darbo Diena

■ «w Valstijose '"jdrnfife'ttlįhf vimia darbinr
Junę,
000 žmonių, gyvenančių J. Girdėti, kad p. Voldema lybei jo pamintu teisingu krislo. Kiekvieną dieną jis
Išradus.
gauna daugybę laiškų, ku pirmauta
Vaistu visai nesirūpina pro- ras esąs kreipęsis ir į Žmo-< iną ir teisėtumą.
riuose* reiškiama jam sim yra legalė šventė—Darbo Po to, darbininkai
hibiceiją įgyvendihti. Be to, gaus ir Piliečio Teisių Lygą,
Dienai Tą dieną minėti pra jo smarkią agitaciją,
patijų iv linkima pasisekijis pažymi? kad 26 valstijos prašydamas susirūpinti jojo
dėjo Darlx> Vyčiai 1882 me diena butų pripažinta b
ino.
. .
stovi Už probibicijos įstaty likimu*
ChieagM miesto mayor’as An mų atšaukimą*
Tte&oit, Mikh. — Praneša, MacDonald’ą išrinkusios tais. Jie suruošė didelį pa Švente, ir kovo 15/18*
Colorados valstlįos k
tai J. Cėrmak, prote«tonax, paau
kad rugsėjo 8 d. Fordo kom į parlamentą apylinkės dar radą New Yorko mieste* Tie
kojo *200 įrengti vienai stacijai V1L a6W«nro KUKUOS
VOLDBMARABMORI U*panija grąžins apie 25,000 bo partijos komitetas pa patys Vyčiai 1884 m. pri sas pirmas išleido į
naujoje fr. Petro bažnyčioje. Tai
FOTHMYJ.
darbininkų darban.
Tos reikalavo pasitraukt iš par ėmė rezoliuciją, tą dieną ■kuris skelbė rugsėjo m
busiąs lyg ir paminklas jo mirų*
pirmą pirmadienį
Slianghai, Kinija.—Rugp. Katinus, rugp. 23 —Pasi kompanijos viršininkai sa lamento. .Bet . MaeDonald
siti žmonai, kuri buvo kataliku
30 d. Pranešamai kad Yang- kalbėjimesu žurnalistais, i^ ko, kad apie vidurį šio mė- pareiškė nesitrauksiąs tol, SUG11ŽO M. A MORKUMIS. švente. Tuojau tą ps
New Yorko, New
TCesenai Popiežius Pins XI ku l’ze-Kiang upei išsiliejus ėjęs iš teismo posėdžio, p. nėšio bus sugrąžyta apie kol sutvarkys valstybės fiX>raėjusiį savaitę sugrįžo Massaclmsetts valstijos*
Aug. Voldemaras pareiškė 50,000 darbininkų.
nigą Vlądimir Ghica pakčlč į vėl žuvo 200,000 žmonių.
nansus.
iš Lietuvos p. M* A< Norkų* Data ji švenčiama
apažtaližkąjį protonotarą.
savo didelį norų išvažiuoti į
nas,
L. Vyrių organizacijos se valstijose ir Dfehfl
Kun. Gbiea yra buvęs kuniPrancūziją,, kur ir manąs
Tėvas. Lietuvoje prabuvo Columbia, Porto Rito,
gaikžtm perėjęs į katalikybę ir
apsigyventi. Bet jis ten ga
labai trumpą laiką, bet ap
1923 metais įžventintaa į kunigus.
waii ir Alaskoje.
lėsiąs tik tada išvažiuoti, jei
Jo brolis yra Rumunijos užsieniu
lanke daug vietų ir parsive
Darbo Diena d
bus išteisintas.
reikalų ministeriu.
žė daug įdomios metftiiigos.
karna yra reikšminga,
. Yra Žinių, kad atvažiavo
P, Norkūnas laitai pateik
met
ją minime pon
iš
Prancūzijos'
p.
Voldema' Kitais-metais įvyks katalikų
kinta
savo
kelione
ir
prk
masiniais susirinkimais,,
Rugpiučio 14 d. nepapras jo sveikata dar vis nepage
rienė. 4
ekskursija į eucharistinį kongre
ėmimu Lietuvoje.
są. Naujosios Anglijos ekskursan
kuriuos kviečiame įžym
rėjusi.
Kun.
Glebavičius
jį
tomis aplinkybėmis mirė du
tams katalikams vadovaus pats
savo vadus kalbėti.
lietuviai kunigai, kun. Glė* ramino ir abu guodėsi dėl
kardinolas O’Connell,
MAUJA1
DMKTOMUS.
“
PBo®Mntirr*
paskola.
Jeigu tą dieną tiri
taičius* Metropolijos kuri savo syeikata Bet taip
X
rugp. 23 d.p*Vie- kasim*!, tuo labiau tu
aiitoMy, M F.
Senato* jos notaras ir kun. J, Meš jiems besikalbantrkun. Meš
AMBRIKOBJDARBO RKD1RA*
ton
išrinkto
Kauno burmis paminėti šiemeL. Jau
kauskas
pajuto
didelį
blo

riusDunnigan ir atstovas kauskas, gyvenęą Kėdai
ODOS SUMAS.
gumą. Jis pradėjo silpnėti tru "Švietimo Ministerijos metai kaip milijonai dmi
Steingut pagamino rezoliu
niuose.
Abu
kunigai
buVo
ir atsigulęs j savo bičiulio direktoriam p< Vokietaičio niųkų bedarbiauja.
WaMngton, J). C. Vėi
ciją įnešti į kongresą, kad
nuvykę
į
Karaliaučių
patai

lovą tuojau mirė. Staigi ku vieton pristatytas patvirtin- bus galas? Taigi Barto
šiančioji Taryba paskelbė, ir taip vadtoaataa karaliai “got. prez. Hoover sušauktų eks
noje paprašę AukšČi
kad tos Federacijos seimas
f
tra kongreso sesiją priimti syti sveikata Kun. Gleba nigo Meškausko mirtis laimi ti p. Miškinis.
jmlftimos, perkratykime 1
įvyks Vaucouvei* viešbutyj,
taip pavadinta “prosperi- vičius jau buvo besiruošiąs paveikė ir kun. Glebavičių*
vatetijaa
taiijtat
ir
tat
Atporvo gyvenimą, ir gal raafai
išvykti. Jau butų buvęs Lie?- Šis pradėjo nerimautu ner
Vancouver, Kanadoj, spalių
ty*’ paskola.
kad ir mes ikitys esame 0
5 d. š. m.
Tokią paskolą sukėlus bu tuvoj, tik susidėjus keistom* vintis ir visas nusilpo. Tą
kalti dėl to Žemiško
Seimo dienotvarkėje svar
tų galiina’ pradėti daugiau aplinkybėms, patiko staigią įtarią dieną apie dvyliktą
ir
vargo. Darbinihl
įnirtį.
Apie
12
vai,
kada
valandą nakties jis mirė.
biausias klausimus yra be
viešųjų darbų.
kim. Glebaviriua ruošėsi iš Abiejų kunigų kūnai par
rių yra nulijonai kle
darbė, .
jo valstybėje mųmritMjll
vykti,
užsuko
į
jį
kun.
Ma

vežti
į
Lietuvą
ir
tėviškės
bubkadbkab romBKB
SIJOMS DOLERIU.
vna aut
t
priklausyti prie dari
kauskas ir ėmė skųstis, kad kapinėse palaidoti,
BBDABBUI MnULAViA.
organineijų, Ar ui t»i*
Rivir,
N.
F.
—
Mu

DAMBŲ. .
WMhinfftofy D. 0. Rugp.
mes patys esame knlti •
Mempšis, Tena. — Gub, 30 d.—Sekretorius Mellon sų tautietis Billy Burke
Mes, lietuviai, turime I
(Barkauskas),
golfo
čampi
Murrny iš Oklnhoma Mitais- pareiškė, kad valstybės iž
va
darbininkiškų o
das labai sumažėjo. Per pa jonas supliekė Von Klm iŠ
alpi Vnlley valstijų bedar- staruosius du mėnesiu turė
riją Lietuvių Darbinį
Detroitu
jo defkito
‘Vi
Sąjungą ir laikraštį
jė bedarbiai vieningai nusi daus paskola būtinai reika DU MIUJOMU VBBGU OAUB
bįninką?* Tik
į
TATMrą
statę ir reikalauja viešųjų linga, kad užtikrinti dolerio
kaip mažai lietuviai d
daliuj. Gub. Mttrray patarė, pastovumą,
—< Abyainijos
įlinkai tas organ
kad valstijų ir vaistyto Sekretorius Mellon siūlo Imperatorius Haiie Selamie
jus organo tatoi <h
darbininkai mokėtų nuo 150 sukelti mažiausia $1,100,- I pažadėjo 2,000,000 vergų
Įtarto Dtow> p
iki 15 nuoš. nuo savo algij 000,000 paskolą tonais 20 laisve. Saku, kad tik tiek
ine pasiryžimą savo
bedarbiams Šelpti.
arba 24 metams, 3 nuoš.
esą toje Balyje.
aaeijai dauriaa
hilką tok fedtota: “JH
mį ai bučiau anksčiau sužinoję*,
siją bučiau skelbęs ^be jokios
Imimčs. nors kas butų ii to ta
juokęto”

Nepaprasta Dviejų: Uetsvią Kunigą
Mirtis Kttrdtačiuje
* . ■

*
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Sbitytojii Dėmesiai

M “Barto Manot” frontas,
kitų savaite “Darbininkas”
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Iraidtohraia, IstO
SMteteetemMate^^iteteMnMMteteteiteteMHn

Ater—teHWfaer!MMW

ir
»
Lietuvoje Ubai Ustaug
nuolatinių darbų, kur dirb
■Kait,,
tų keli UkstanŽįai darbi
F^Įkonominis krisi*, kkaukų ARkr.i
ČU psskuti. ĮĮ#^TtiAt kstkckni
ninkų Bangitonia tik «eso
Mato*
toluti
palietęs visų posaulp
tikh
kikak
Wi>lmU
gylitali
tataMbtoriji
ninbu
darbai,
kaip
antai
nuMjMpknkČ ir laotuvo*. Lie.
labai luaniręfų KlepKiToi ekonominis krisi* aauMninuto, geHkelių irptav
• Irjuu m'patenkiuti visi em- j
vWWa
.-$17S—1AI
tų tiesiimu, tiltų statyba ir
MMudŽiausiai yra palktęs
lųpljiečinu
IMuvkr
ir
gu

Dr<
Ttoto
Ttitiuto
Mtot
žnmnes. Dvarinutai, kiti. Didšiauaia šiemet eta*
htorijoi apysaka. Du tomai. 11.01
dai,
Klebonas
bara,
peikia
iJMiami žemės atkio rūmų, tyba — Telšių — Kretingos
Metorytoi fr Msytok Var
ĮMimpijHiui, kad jie ap&
te. to
prišoki verteivos ir jmnažiis gelžkelio statyba. Prie Šios
Gamtia ..-.. - ■
., , tib,
leidę,
neshūpinų
bažnyčia,
ttuatot >yJ>UMaAlmMa
Lj«®ai ‘to krisiu tuo tarini statybos moku dnrhinino tuo tnrjju jis Įsds taip imt ;
Dr. K Viletih.----vttitoi crratii*
Utoip nejaučia, Naujakurių kams po 00—70 cnt., už vanekokį pavysdį rodo. *
J^Myatotoito Itato b kaip
Para** X Ttrvytoi ,
[b aktatakų būklę ypačiai landų. Tolimi eina tiltų sta
uuo |ų JlabangoUl Panty
Kas buvo OenėHuMe, ’ Vata Ktara-ĮtariMti ta
negyvoji gamtas tomi, am*
įrakina 4 dideli procentai, tyba. Moka po 40—410 ent
taa
matė kokių gražių gervė-!ritaltyirai. Pirato Uoto-~~.4to. duo, oru. Pirato X Bayoąaa^JOt.,
|mriuos reikia mokėt už pa- už vajniMlų. Prie nusausini*
<irutoto«*-tinta ita
FtoritoH l4titaX^-Mtodto
J t Ūkiai turi bažnytėlę. Bet
mu darbų Uždirba darbi dfe»
Kuu. X Miliukai
: štai graži bažnytėlė' jųn
KtiM (Potma). PartM M.
r fttskolos atpigimo pas nai 4—0litui.
'
grintia,
stogas
kiauras;
<iį
CfaaUitb
f w laukti netenka bent tol, Didžiausias samdos algas
m* keltai*; pata d rg m*
pats didysis bokštas vos hi- kokį pirrag* B, Katati^-16*. Masją fkatipiiti Ksyga—
F kffl švedams bus sugrųžinta lauko darbininkai gauna
(p«lb II). Su pavdkiiab--—
....... . -....
komitetas
Alažukiij, įmyliu ir Biržij
c,- Vfmolisi lsomV Varto
":tuo
f sUsimpiuo
' _
j.
ir uueMpaH
jKnu. P. Sauruuith
, Įgi,
valdžia gavo duodama apskrityse* Metini sšmdot
Valkų
Knygai*
ra
pa*
kkbotių, tilo klausimu paslį
. 450 liti),
^Maw*degtukų monopolį. liga: bernui
rrikdaii ------- —..MF,,R.I.,10*
tarti, Klebonas* visMuns su-į Ttaw WHrakra ^■.1,,,..^,
Jjpd, Švedams už paskola til nierginai 050 litų pulberIRM WM Mtfejsj
sirinkušieins jiamkr*: tfAš Araitotototo MaMto Atota*
tam mokėti didelius pro niui ir pusmergei 250 litų ir
ta — Virto Kwu P. Svirs,
jau senas, todėl bažnyčios raiti*
hetata
r.
---------- ta ptilonra)
piemeniui150—200 litų. Per
__ _ J... ta '
(akyti
neaiHImu,
o
jM
jei

:
*
XYTX
fbrptatita
Įrita
I Tenka dar paminėti, kad vasaros darbymetį moka vy« Šimonį
Ftiaildų
VstoriBti,
Btažjra
įpusėjus lad- . kta savo draugo per skylę, gu norite taisyti, (ui ,pipšyParito
tannHi Verksmai, Stklari ir
ptatuvos ūkininkų ir ateitis tuį 4 lit.jjmoteriai 3 lt 50 et kua doroji, žinomų kluonuo  šiaip būdavo‘pusbadis.
kta
<
L
O—XW išleido Kun. X Kone«TkiuB.^.10t.
kita
arkivyskupo,
kad
įiųnė
fttitai kibai giedri. Kiek jw *u ūkininko maistu.
se prisikrovė gražaus paša
’ MftriticUi UšktayX Juokia
torius okonomituai pade- Vidurio ir Rytų Lioųivoj lo ir dobilų ir šieno, susive Dukraus ’ fabrikas “Lie* atsiųstų jiMtonį; kunigą.” gaš apraiymu kelionei > Pa- . LmtmJda. Šr. Kai, D-joa jdt i
, < '
tylią ir itgal ’MikalojatMi ir
įeisi, gausime grąžinti užsie- atlyginimas kiek mažesnis' žė vidutinio derliaus rugelių tuvos cukiua” 1982 metais
dinyi, Kaune —__!•*
M<nld«
:Jntat, tiems patiems Švedams Kaime geras, su dideliu ir laukiama neblogo“ vasaro mano pelnyti 1,200,000:-Rtų, ^ulrhkan^ (Lydoį aį$$ dlapirof Ivanovą
lfwTlIriawi<fa Tja4]refa Parai*
M
icmi Parvri^itb
JO A. Roravita --- ------------«—40*
j, . ■>, ,o.......J.......:*,■ *MTat didelis1 lAžf$tkpimkį
daržu, iš 2 didėlių kamba jaus, gal ir šakniavaisių. Ir
• “•
torais* GtbrUlto* Išleido
Aptilk Paraių rar
puvimk
moumhu
. I, turi daug gtažaus jmmimo| 00Ktlirai
rių Imtas apie 120 litų mie tik suvalgę sodai menkai
dIehU—Apie rita dirybu
Tirai Alfonsai Maria C. P.—M*
,14$ milijonų litų. O, tuo tams. Miestuose gi svynuA rodo vaisių.
Kukoraičfai> Klaipedoį kuris kad-it Sugudejęs, bet b|; gplo t&ra&i .noollkid ta
JUMclfra Mokymo |totod£
Hon«e per įvairiuz knita*
ka.
BuUtil K. X Skrandy*—ta .
JIP«4
lietuviškrM
*
dvasios
dar
<
n<|
įa nuo 10 ligi 100 lit mene
Pinto Juliui Vita Vertimo,' < ■' triiktt* Mataiti* Ateiti
* tartoje tėra vos apie 120 siui
Šakiai —* 5 d. mgpiučio šihitės apta’j P^Utjuių nustojęs, Daugumas primraf
■/,.,•■ j. ,,>.1, *1.0* Pri* Manfa. Sutaiai KuPhk
PrtoymtaltataąjkMta
£ g&Ujonų, arba vienam piiStriūpų
k,
(Šakių
pnemie-jlaiku-privisą
,daiig
briędžiijl
JMMI—------------- -------- ■■^...^.40*
šę piįe meton, šv< Kogiirinj įrišta 'Pieta Uta
Prtų/^reaimas.
ta
Mtoų itoiMtai. Panto K*e BėSui, tenka apie 50—55 lisfy) automobiliam pasiboi- Naktimis bik^iaj
išein^l
į
StaĮžiai išeiiif ro. Draugiįos skystamu M4
P.
:
^ya
Puida -.......... —.........-..50a.
k'įfes. Tai labai maža. Paimtų Vidutine, mėtini vienam dę arkliai mirtinai sudaužė jtyuktm ir p^laro ukinįn- žioji vaikučiai turi savo dar|
-vwuta- AatitoMSo Paaskoa—ra ptmilijonų litų f žmogui pragyvenimo kaina: Naudžių kaimo, Sintautų y. kaina daug i|uostolių. f Kai
_IS Švedų 60-ties
,.v
eikalSlUh -------------------- JOt.
žolį, kurį veda p-te Jank;c>
tjtoskolų
anwrikieęiai pri-.
pri- 400 litip Penkių žmonių šeifcjtoskolų amędkieųiat
Vita
Datamtal
-y
i
tndriulaitb
—-----------lto»
taitė.:
.,.
.
.;'
!r
.:
‘
i
Į
kas
mėgina
atbaidyti
juos
ūkininkę Agotą Kaunienę*
tatota' tata ratoriuU^JMa
imli * 1000—1500 litų.
|| ftačia
stačia Lietuvon kasmet mai
šunimis,
bet
Si
nė
visuomet
Tai atsitiko apie 3 vaL po
.MMto ~t} laitoii virau
|! apie 30
JaM M>
20—
—30
30 milijonų
milijouij litų,
liti,, o*
o Visos, aukščiau patiektos piet. Nugabenus į Šakių ap pavyksta-1 Killiįl “atsitikimų. Rugpiučio 9 d. vietos Š& viratub. Virt*’B. Kakiuikiita AiUi. JfcmM
Karindeao
’
4>-jv«
nskyrtaU
K^Mtų kiekis apyvartoje ^skaitlinės, 'atsižiūrint įvai». i J|^ybįXMURX wHi
skrities’ ligdtibk^ Mdfeštifcdi
Friettnkęs didėti
Jrių aplinkybių, gali būti
1M) poros valandų sunkios
grašiui imrodė jųųuiiĮjai^ t
|«wbų Odra apdaru &00 b HM
L .Ikonominio krisio pas 10—20 nuoš. didesnės ar’
Kukėtasis♦užpuolė- litųkančios mirė.
Mišai Mrajai Avkra Altodarželio
vaįkičįąi*
Vaidinta
Irtas nejaučia visokį silici‘mažesnės.
t
.„į ■
kuoee didelio briedis—pat£- buyo komediją *^Vagyii*| vakari!!*™ ir |«OŽtoiaM ra
gridraik Sidiia* Mitra Grė
Mtotihinkai nes jie siniika-j Baigiant tenka pasakyti, Baršdui (šakių apekr.)— naa, kum tatoi O brki
—W«.
T1AT1AI
*
kuri
visiems
patiko.
.
x
pagalba lupa M vartoto- pad pas imis darbininkų > Barzdų parapijiečiai veik- dšių kaimeta* Ūkininkui
Ldml
(Ftito*).
Panto
grdma
pabaigtą/Tautos
hiiiy
Vlratafo Dispsto ra ItaVritkra T——L.-------- AR.
Hų įdek nori. Pramonės ga- naudojimas pasiekė ankŠ~ lauš kunigo klebono Mikel- pametus daritik teko bėgti,
įto. Vieno tatai juokai, 8sAksrghl
ra
Ugririi.
Vert*
nu/
//
Porinių žaliava yra atpigusi kiaušio laipsnio. Daugumoj kevičiaus vadovaujami sta kur kojos nta 1
*
M iraitfU kas. K ž.a,o.-,m lietuvfao Vklrivutilu .j.i^ĮįK.iM *
f ag^e 40—00 nuoš. palyginu* rangovai verste verčia dar- to muro bažnyčių. Jau da*
Geistina bUtų, kad Buti-į - itaįYASprara
Mepiiiytoj%—koturią taki*
E mį 1026—28 metais, o patys Unninkus dirbti daugiau nei Irnr išmūryta virš langų, . TBlnrrų HBKUMAS, f \ nmnys dažniau tokius vakafmą dnmi. Pinto kua. Pr/ŠL
r'giminiai bemaž visai neat-ljo vai. per dienų sveikatai Manoma, kad dar šiais me FdfA'ri, Biržų apskr. 7! rėjiua rengtų.
, , z ;
Furaa. Kalni__',.. S .,,........... W
’ Ikteroi irakML — ffldde
| Wę. Pirkliai už tarpiniu- kenksmingus ir sunkius dar- tais pasiseks išmūryti sie Rtigp. 12 d. perkūnas trėpr
aUiskisgii Vyrai—S aktą
X Štitotita* lr B-T«, K*«Fjbrvimų ima vistien tų pnti'1,1^
komedija;
pirato B. Tarvykė Leveikonių kaime į ūki
nas ir uždėti stogai
toi
—.„„•,)1ĮI,^
•
dra
...„^
tt
,,.,
.... -Ita.
r takestį. Jei sumažėja apy-l Kaimo
Kaimo darbininkų
gyyeninko t*. Mikalajūno darži
--• - ;
* t
Aatfl ir KtBik: Deklamiu
darbininkų gyyeBlfta
taritota
>*jš ttita
djo4' Menolgri' k > Dialogai.
I Tarta, tai pirkliai tas Įpaėtafttimaa pas mus yra skur- liūzdijaL — Lazdijus nę. Tuo metu daržinėje dinPąratt Juozai Vi Korra _^&0e nų komedija. Parito Beita
Et tarpininkavimo išlaidas iš*[džiausias sulyginus str
strdardar- vienas žmogus dėl nesutiki bę bernas ir tarnaitė riuįnfwnk*e •.' z—.— , .ŠS*^
GnutiUte VitĮįmįsL
Ver<
Vtav štaradjš t ttal
I
mažesniam • prekių ? buliukų gyvenimu visose mo su žmona išgyrė 7*mė* trenkti, o Šrimmmkas išlį* nMIHB iravavvį}*.
3aBim
—* komedijoi po 1 ik
t kidriui. Valdininkai gauna kitose Pabaltijo valstybėse. nesiūs užsimurinęs. Valgį ko gyvas. Sudegė daržinė si ■ ‘ 4(MtoU' ta^kr•*tiB,, ntitiistf ks*ų Para** Seirijų JuoiukraUta
Hetutiiio
MajL
F.jtadl
k .ta pačias algas.
Del to tik Pabaltijo darbi- priimdavo tik iš vieno pati- visu joje buvusiu turtu ir taoj* ištari Utii, jta šratų to
ririgpto*— Drama 4rių ak,
ų.
Vert* Akelaitb , , . ... 1 .**>■ ■
p - Kas kita darbininkai* Jie ninkni ir begu vasaros dartvartai. Nįioatoliij
i*™ t
fcrtmara
—&6>a dalie dramai
Bpta *X
^tadri tvirti) pragyvenimo laims į Latvijų.
fea t* pati, < sirar kta
kibu
‘Gi®« Tautai Genijui?’ Pa<
Šiaip ar taip, bet darbi turi labai daugines ;tiirta|l^
ta JLJUVto ■
rtoltinių. Jų reikalai gliui- Labai stoka datbininkti
ai* Kux U VaieekraetaU*i
ninkų reikalais labiau turė nebuvo apdrausta*. Ncviep syj (tii<i to Anrarikoj)^-«taW ta*
.. Šydų Kartai
drama <
i susiję su ūkininkų secialhieš bei medicinos glo tų susirūpinti valstybė, nes jis nuo gaisro nukentėjo, bet toranetoa/* rd s - i. '-’-V'l
iktų/o
pav.
Vert*
X
M. Mč* ''
alais. Ekonominis dar- bos. Dažnai atsitinka, kad užmiršimas darbo Žmonių ir nuo nesąžiningų gesinto
daira
c ,...■..^fr,'—*Ge
raita
««
ta
tjbjninkų gyvenimas^ gerinti-[^įsižeidęs darbininkas 'nejų, kurie bi^mdami daug --------- K—
torati
...
—*1.00 Virt Geri—3-ją tataųta*
reikalų anksčiau ar vėliau
MY*nrMU
Jta; panto F. V. . .... ^,^-W
kita visos Šalies ekonominio{turi JėŠų nei pas gydytojų valstybei į sveikatų negali -turto išvogė;, išnešėMvisuį; 1 Atorato: Itotim, Kišta
Pitrita *tito neifuoraojl
kibirus, neturi 'Žmogus ,nfe
F
mastas.
pnieif, nei vaistų nusipirkti. išeiti.
krakto*
tart . lį1 *kš| riria*.
:; teitas t tetete. ’P«nIš kito Šono, darbininkai, kuo vandens pasisemti.
M ktm, tete *———te. Verti
Xta*yM* Atartitotota -*
gindamiesi nuo išnaudotojų,
gvYratat ant to*
Katotiatti _ ________
__ 10* itojimra
turi pasitikėti vien tik savo
Mto
J*nmi
Kriti*** Vtata
: Matoto CkdyU Lttoritoto
ura ragridomb,—ta
jėgomis—ne kitų pagalba!
• jr * “ayi IV4a Ihnttoail0 krttarno; 1) Genurai; Ž)
ayMk* Lbtodų kalbos
PlikiųAirk mmt
gaUola-ė aktų; Š) Murdo

Fto1* toto “Darbininko” Katalogas
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LIETUVOS ALBUMAS
«4 pteyif «daw

1
f

Kiekvienas pudapis hbfti
gražiu ’povoMti papuoštas.
Kiekvienas betnvs privalėtų
įsigysi šių knygų, Albume *
patalpinta atvaiždm visųŽy
mesnių žmonių dirbusių Lie
tuvos nepriklauw>mybei( at*
gauti. Jo kaina buvo $4.00.
Dabar gausi tik už dolerį.

Mdrakl*

“DARBININKO”
M* W, 1MOAI>WAY

>

dl P. fc

miuu (ONsnrMUi
araau a»w fcratik*

ta

Haga Mrytot> ir tartljtaif, fctdifi
yaalUekMntya kftae Uįr |M*ai <U>ww,
M gmittitiftiiMtat mww, toaaktte
M1 ridlvlo prtmdMita, Inltato ar pu
^WlpcwM< UtiU *yram**ran*i

rtt Htfrakta llgra. J1* stitota raito
rtipeumt ir tat raiapi^raUm ktoto
ir pdmM* jw MraMti luto muJ*
tort* tištiral IHM® Sta-'R®*. J®
yru iMntatvbtNbiMui ratMtltoti* Jti
MptltklftlnkM tMKitrt J* rantoyMta g
totikyti Ort jto M *TO imiitoto. -

■ ’ ■'■. *•*”

a t- * t,* •• ‘

' tatai litam* San*-’'

■

toeMlklai -* 4 aktu ; imto**
k Tratata—>1.^.___ ta
Kiurti* Patato-Komedl-jatas akto. Para** Gfcrit tilto.
Vata taMi tolti t: D
Pasivok kg torai; 9) Jta
tai; 8)’PaMkyk Mano tok
su Sirtaki K K.„ D. ir N^-ta

Kai.
i

t**

VD. toK-lto,.

• * *<DatalM4>** administracija, noiėdamu pnųdafniit
turimas knygas, ųkt’Ibia didelį nupigininių-—juitaduoda
knygoa už pusę kaim*. Kas atsiųs įį.OO, tas gaus knygų
i * už f HMM) vertė*, /pjudai turi Wi pritariami su užsa
kymų. HiirisšykihY^JUkių’gų>i<>ritt% "
? '
Su uŽMttk\nu*is pfo^onw nvtivėlubft ne* parduodamųjų
knygų skaičiui ajirulJdfiuotns.
„ : < Kenlmiriilcit^vtomj knygos putai nupiginta W šu
utak^im turi tatf i Įirtoiųita bent

j
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F—ktiditaii, Mgstye < IMI*
aaaaam*Rmmaa*MmiN«Mmm*aamww«mMR
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TJl DRAUGIJŲ VALDYBŲ:
lWI
ADRESAI
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KN. MIMO GEUMN VHNN 1*1 K
LETUVOS SKUE

Gelgaudo žygis po LietuJpats Gelgaudas. Bet nežiū
rr. JowoBv.»u>A*Airar*g
pasidarė,
koks
rų buvonelyginant,
tikras triumfu|1M
įrodyto vado.narsumo
DMOtVAlDni:,
FtamiMteK miImį
DB409 VAUVtBk
pasiuntė gener. Deudunski
tlNtem *pte m, A. G*tata» diktatorius.
PirmtaiftiuH — Jcm** U F«H*m;-T
Į
ir
kareivių
pasišventimo,
po
rUmlulnlrn
Jrf
tilta
•
murita MumrttM ' Ukltem Ir nuvežti Gelgaudui taikymą,
21 'rtamu* I'krk, ta Botam,
I* Mt. Iri* »<. Dtaetarttr. Mam.
Gelgaudas,
iš Lom-Į^^
** dideliu tMm miiMMyiM- matyti Jmm m* Įkarštu
kovųišėjęs
pagaliau,
didėsTataPta** Oatambt* MSI Virt*17rtattlotet«--JrmM Jielu ilsus
minki*, atėte m*m pattekU kad šis žygiuotų i Lietuvą.
M2 S*wyek Av«., Dorth*oior,
Vk*-l*1rml«lnk*a —* J. IW»imkM
|nių
ir tvarkingesnių
rusų
1831
m. gegužės mėn.
27 eistojo i kartomenės
j*ta< vtamH ptetml* M- šos
St tttamM Fiurią S*. Oortmų Mtaa. Proi. llaMlnlnkM — A. Noriom,
tai
būdu
tas
vyras
ir
Mly *|rt t» rmrntii yHMj*h Tokiu
MS M. Brttalvky, ta Borto*,
atvyko
į Suvalkus,
Wleii«... Bet šią uMfapmaa,
prot. H0tl*i*kM — X OltaKkia
lių
spaudiiami,
sukilėliai
ir T*i«fom| IMI tart* mirtt!*, RoMlnlnkiN — Jaona<h ____
Z
TtamM
Parą,
-S*.
Starto*,
Mm
pateko
i mūsų
kraštą*
Ka laidelis entusUamM, ypač
Mr. ete tteteme tetortek*
lirželio
1 dieną
išleido
Ui Tami* Ht., Mrttop*n« Mm
Fla. Rafttaritta* — M* taikia
[buvo men*
privemti
pąji^ti
kovos
Mrto rntrtak* Ii “N. tam dangi
ItiltelnkM — Vincu* KulJMta
buvo
aukštesnio
laips

B
MMUi
SU
ta.
įtart**,.
M
m
*.
atsišaukimą
Do miesskan
sukiltų vadų, greit
Į lauke apie“2900
brautų ^etuvos
ir
v**.*
07 O ĮUneitf, Foutk Botam, tam .
IIHtalataM — A* MkrtriŪtaM
Trorkdurte — Petro* Ottetari*,
nio
už
kitus
lenkų
generolus
•K
K
SMtarimy*
ta
Itartta
M
m
*.
Kai 1831 m* lapkričio km< Įsužeirių ir ( rc ftj Mętrarkoj
14 VlnttHi SU taith Italo*,
dėl visų neparisekimų. 0
traukti nuo
•** 3T* JKidliiB
ir turėjo daugiau jėgų, visa Ifjjatavo pcmtlfikaliniiiooa rftftrtagljtn »uMrkridm*I tau* ta* i
7
Wi«tW<
su
ta
Batam,
Mm
29 d< Varšuvoj suliepsnojo
atsitraukti nuo Viluistui. Tik
išduotų vadt'Mimanymo — kai vienas t iŠ pulkininkų t*a«g!j* laiko mtartaklim ta* lr*Ke N*<MR]iei4 kiekvieno metate s
>* itatt, P»rMpijoo mtej, 401
sukilimo
vadovybė
Lietuvoj
^mrnita uamitr iš
t
|d?i
rusų
desorteittaeijoe
GelMdHritaų kitatam m***io, % vaL
revoliucija, tuojau atsirado atiteko j jo rankas: jis čia1
tavonth «u ta Jtacon, Mm*.
pereiti į IMpa, žygiavo i- bandė suversti visą pralai *•
~
mv. rmaitaitaMJ. ta2 K na
Igaudas
spėjo
toliau
.P^
“
Žmonių, kurie trokšte trošvairiais apliit^ptini* Mitais, mėjimų kaltę lietuviams, ta ■ > su ta. įtarto*, Mm*»
unroroo dukt»ų
korkad tos revoliurijoa gais I ■;■. ? . . /.■<.—‘"r ■
Tuo metu Bąjsaičiuoae pa da jam Zaluskis, Upytes su
M GLOBA KOItMM «V«.
iv, uxmw k k dbjo«
sklydo gandtaC hnd Lenki; kilėlių vadas, atsikirto, kad
ras apimti; ir kitas žemes,
Plrmlnlnk* — TokW AltattwMm*l .. ’
VW>T»0«AD1t»AI
15 G S troot, ta Itaton, Mm*.
kariuomenė iteina. t užimti
kadaise įėjusias į bendrą len
> , , lietuviai sukilėliai su pinOainkM & OrtaUmta*.
TeL S, tarto*
24 inm*U SU Staithita Mm
Šiem Mitai
kų lietuvių Valstybę—RžeczPalangos*
sukilėliai dalgėmis rankose ištvėrė iki Vk»Pirmlnl*ta* — J. Marfcelloola, Vta-Flrmlnlnk*
402 H Btn 8u ta tarto*.
140
Bowon
SU
ta
Botam,
Mata
labui nudžiugti ir laukė jos, galo, kurį jiems panio&Trepospolitą* Yjmič to geidavo
Part. Krtt — Mlrita* AnkMlta
Prrt. BtatIMrtta* — V* lemtim
«T 0 su ta tarton, Mm
11S
B
owm
S
u
ta
Botam,
Mm
Joachimas* Lelevriis, kitą
kaip išganys^’ Bet voltui. guliarės kariuomenes vadai.
TW. ta tarto* M
IU RaMlnlaka* — M- taikia.
n*, tart. — Mirte** Martamu
kart profesoriavęs Vilniaus
sse
b
.
mirta
st,
ta
B**m.
Mm
Gelgaudas ir siti generolai Pagaliau nutarta padalyti
(M G SU ta Itarton, Mm
W*r»ta*~VpDaIrtkr-------- --------IMInTnK — Ona BtnnluIIiP*
.
___ universitete, prisiekęs revo- c
tau M«twK ta Btatta Mm*
105 W<*rt Oth Xt, ta tarto*, T
me
atiitaukime
jis
akatiMteota
Atryta
Glaudu
i
TO.
ta
Botam
OW7-W.
liucionierSus ir demokratas, J
*rr*rk<tertl — Om Mteflrritert
kaip greičiau patekti | Prū rias paskyrėvadovauti Chla- Martalk* *- X talki*,
1512Columb ’‘
žmones n^igailtti “majųt-jLietuv'ų veltui «ta leido tokį
išis užsidegėlis vaikščiojo iŠ
Kam OloMja
sus. Į Lietuvos sukilėlių va povridui, Dembinskiui ir 7 Wlwfl«M ta, ta Btan, M*i*
DrtMriJ* teita rttartektem ta* a»tn
1420 Columbta Rd„ ta Boatett,
dų klaurimtaį ką jiems da Rohlandui. Prie pastarojo
vieno susirinkimo i kitą, vi
Dnutflja myo mirinklmitt teita
M* Mtež MS M tamtk SU imtu aatr* utrtvnteta kiotateo* tart
sur karstai ragindamas, nie
ryti tokioj susidariusioj ši- turėjo prisijungti ir Gel
7^0 vaL rakam, xrttataytl»M «
tainij.
ko nelaukiant pradėti re Ojczyzna, ktorą tylko tym I tuose ir iškiįntoe, nepanaUr fuacijoj, susilaukdavo trum gaudas. šitoji kariuomene,
nutarė esąs Šituo projekte Vtate riraarlteo takatete ta
spoeobgm *»kwem« wĮdodamM geriau^ui progų
p«* frototohj raMtelnta
voliuciją ir kitose iki 1795
pą atsakymą: veikite kaip kad suklaidintu priešą ir ne**
patenkintas ir, gyvai vaikš- ,
diie pierwKyeh p*n«br Eu- taūrntt VitaMį $ K*m.Tik
metų priklausiusiose Len*
veikę ta toli«L Pats Gelsukilimo laiką turėtas,
ropy postawi« možemy, j«t|po .tį mų flBdltti* HHelio gandas kėlė jaukiąs, iwdąįjueevičius siūlė: slaptai u& Čiodamas bei rarikasjrinda- yj*H sumanę ir kur jie ve
kijai žemėse. Uitame žy*
Po]akowi drožaų n»d rayR-jn^n. 8 dieng Kgdatataou į. ,
mas, patetiškai tarė: “Tai mi, jaudinosi ir Mmnnčjn
gyje jisai mate ir viso
žadinančias puotas, kai tuo kasti žemėje didesnio kalib
tko. UfnoSS w Bogu, ktotylyyko Gelgaudo m CMapovageras planas, teikia pagal Pagaliau Chlapovsldš 1«W
tarpu kareiviai ir visi suki ro arnotas, paliekant tiktai
sekinio paslaptį. Labiausiai
prawe naaze usilowania taklkiu jy Dembūuku pūitarivoti apie jo įvykdymą. Kas men, 13 <1 ties .Gi**
jam rūpėjo atikelti ir išva
lėliai kentė skurdą, o Lietu lengvesnes; padalyti regu
liečia mus, mt-s esamo pasi (fk-hlaugsten), o Rohlrmlll
duoti iŠ po rusų jungo Lie widocsne pomyšlnym uerien-Įmg. dSl tolimeanSa akcijos. vą laukė li&taog ir skau liarią kariuomenę į mažus
ryžę kiekvienas, ir todėl sa liepos mėn, 15 dieną ties
,tta akutkiėm, uiak bphrie čig taip p*t įflto jžkoltu džios dienoa.
tuvą, nes be jos, jo nuomo
būrelius, paskirstant jiems vimi rūpintis neturime ir c- guriais persikėlė.| Prib
naga, tareaą; jednoK, n»y- klatiainiu -*Undyti uiimti
Iš pasikalbėjimų su gene proporcingai karo amunici
ne, ne ką ir pati Lenkija
same pasirengę visur eiti, Tuo tarpu, kai Gelgaudas
tnvaločč i ziemi pohkiej nie-| Vilnių.
, ■ <t
k>
tereiškianti. Jis įkalbinėjo podleglofi! — na*tem Juudeml Birželio ***..!* <. ®ex- rolais, Telšių sukilėlių vadas ją ir pavedant juos sukilimo
kur tėvynės interesai reika- kitais kėlėsi per sieną, pr
Jucevičius, supratęs, kad vadoms, kurie, gerai pažin
ir Chlopickj, sukilimo dikta
jo prisiariino'sepfinto p^sjį
laiija.”
i madų. Tak sadrž^ praedlniiuoaė jinai įsteigt Ptiltlfi
lenkai ruoŠteri persikelti į dami savo kraštą, visados
torių, ir Varšuvos seimą,
Palikęs ,Gelgaudą svarsty ninku pulko karininkas, Kll
Oriem i Pogonių iiaježdž-|T,iHCMM<>i«yCentral Prūsus, j wsJ pasiūlė Gel
. tuojau, negaištant, siųsti į
sugebės prasilenkti; kad ir ti pasiūlytą planą, pats Ju
rimierns Skulskis, ir v
«»•••”
.
k>wJ!ai»ie. Tai įaUigai Pa
gaudui, vieton atiduoti prū «U ganringiausiu priešu, vie
Lietuvą reguliares kariUG
cevičius kažkokiais reikalais i’evolvcrio šūviu nudėjo G«Į
žinia apie lentai kariuo-ĮdoTautiparedt graf.T.Tit- sams gausingjąs savo karo nu kartu šitos jėgos išskirs
menės pulkus. Bet didesnių
nuėjo pas CMapovskį. Bot gaudą, škulis buvo Jmkor
menta atvykimų 'į Lietuvę Įkeritini. Š yil&ia turėjo
jėgas ir amųniriją, palikti tytos po visus Žemaičius ir
vairių iš to šavo, rūpesčio vis
šis, matyt, skubiai ruošėsi vyliausiu gėdos kaltininku.
Lietuvoj,
'
noaurilau^i; Tik kai poriLtatųvą, visur atgaivintų kelionėn ir svečio viduti rtc- —Toks tilt buvo viso te;
MiSį^Gmopickid diktatūra “Atvykimas į Lietuvą dalies ro reikalais ‘ ^Bet dėl fata jo jėgos buvo didesnės už dvasią, surinktų išsiskirsbeįleido. O kai sugrįžo vėl gio galas, žygio, kuris
it revoliucijos priekiky atsi lenkų kariuomenės su gen. liška; Jaūg pririnktų žmo visas Lietuvos sukilėlių jė šiurius sukilėlius ir, parem
pas Gelgaudą, pastarojo nc- me krašte buvo sukalę* t
stojo M. Radvila, lietuvis, Chlapovskiu ir visos gen. nių ir. kartu dėl negirdėto gas kartu paimtas, ir per vi- ti regultaršs kariuomenės1 berado: jis jau paskuljom daug ir tokių gidžių viMį
dalykai pakrypo į jo gei Gelgaudo vadovaujamos di Gelgaudo nžaąpyrimo, laikareivio veiklumu bei paty žygiavo į Medingėnus*,.
Katastrofa įvyko dėl ?
džiamą pusę. Vos išrinkus vizijos r rašo Karolis Zii- kiuąiu MYC neribotu valdo tuo bodu ilmngdamas dar rusių karininkų patarimais,* Taip tat, rašo tas pats Ju- kariuomenėj drausmės jr d
vu, C^ftr^įn^
nį- didesnių nuostolių.
Susi turint tokį perteklių ginklų
Radvilą, susirinkimo vietoj, luskis, buvęs lietuvių s
į ceviČius, nuėjo niekais pla- vadų netinkamumo; o dėl v
orientavę ruaai ėmė vytissu ir amunicijos, jie galėtų il
pasigirdo šūkiai: “Į Lietu lių sujungtųjėgųį vadas -rr nas, kuris Žemaičiuose ir so to mūsų Lietimų kaip rife
kilėlius r Dembinrių užpuola gai tęsti partizanų karą ; ge
vą, į Lietuvą!” Ir pagaliau, padare į mane įspūdį,kurįĮ
Lietuvoj galėjo atgaivinti še tada Varšuvos
» laikraŠČittt
O*?
_ _ p gavo
isįrodyri
karo vadovybe, Tautinės vy- patiria jūrininkas, kai po Įlnerolai ir karininkai, — su-■ sukilimą^ riiklindyti ilgam virto nutei’ioto kraštu
gų kovų su bangomis išsįsįū^
pr|e Plemburgo. Po trum sirūpinę savo asmens gero laikui Žymias priešo jega% veikslu*
riausybės spaudžiama, pa
,*
buvusioj
jūroj
pamato
sau
_
t
po susirėmimo, Gelgaudas ve, ir todėl nenorį savo va
siuntė gen. Chlopovskį,.troš
Pauliui
įį\
sulaikant
jas
ištuštintų
mais

O'kitas sukilėlį Leonas Popasitraukė į Raseinius. Bet lia pasilikti, palikę karei
kusį garbėj ir .šlovės, į Lie
to sandėlių krašte, galėjo jei
ir čia jam neilgai teko sto vius ir ginklus, gali keltis G
tuvą su 700 žmonių, kurių
jas nesunaikinti, tai bent’
skabius, perėjus Nemuną,
v?ti: pasijutęs apsuptas iŠ Prūsus, o jeigu vyriškai bū
neleisti prie Varšuvos, kut*
siekė jau iki 5,000 vyrų. Iš nu momentu susimaišė eilės; Į ^.generolų rieverkĮumo, jau Visą pusiu, apleido Rasei tu nustota vilties tęsti ko buvo sveriama svarbiausias Tftrynfti UklNtM, Job blmejUMSt'^tJI
krimst. Jot dvarui Ir b&fot J
tikusi lenkų kariuomenę ne sukilėliai, nutraukę ulanusĮbuVo .spėję :suttaūkti;n>ema- nius, taip svarbu sukilėliu vas, vadai visados rasti; kib kovos likimas.
RkfiMt, be abejojimo,. Hipi. JW
pat rupi, kad Temeja to
centrą, ir žygiavo tolyn j Že lius juos išvežti į Prūsus, ir Išėję iš 'Žarėnų, lenkų ge klestėti;
laimė, tą skaičių žymiai pa nuo arklių, puolė į jų gM-|žaš'»Vo karinėi jigsa.'
teWuma« ir Jalavt. ;
niekinat prleapaSiha nevalų S
taip pasielgtų tik tada, kai nerolai bijodami, kad neuž patM>t|
didino. Atsitiko taip: po mū bius, glamonėjosi, bučiavosi, f Katte rii * Gelgaudu ir ki- maičių krašto gilumą.
MBmnavimt mt kn
džiaugsmingišūhavimai kilo! tais ' lenkų generolais bei Po*‘pralaimėjimo ir kari
tetetals Ir mlm.
šio prie Ostrolenkos, dalis
būtų išsemtos visos priemo kluptų rusai, smarkiai žy žmonlrt
kad ir toli tariami, kad ir pi*
į dangų, plauke nuo susi-[pulkininkais, prie Vjlniaiis ninku, >* kareiviu tarpe pir
apkirti, pastoti TSvyaSa taH
lenkų kariuomenės liko at
nės, kurios dar sukilėliams giavo į Prūsų pasienį. Ka Ū9
jis tikraAMj yra.
&tab i
graudinimo ašaros — tai bu | susirinko ir Lietuvos sukimykštės
nuotaikos
nebuvo.
pasilieka* Gen* Gelgaudas reiviai, supratę, ką jų vadai fvSgtafa Jam* labai yra pravarti
kirsta. Tai daliai, susidedan
Hraųrti
vo nauja Lietuvos unija su j lėlių vadai au savo būriais. Visi jautėsi lyg prislėgti,
čiai iš 11,609’ žmonių ir 26
iVisam tam lygiui vadovavo tartum nujausdami liūdną
armotų, vadovavo Gelgau Karūna**’
HDAHRTNINKARM yra tik
Hil <llenq Uetava* nrv«almo
sukilimo galą. Tokioje nuo
das. Lenkų kariuomenės va
-rMnniNiNKAS” «yd* ttmas
Talavfti meilę.
taikoje liepos nt 6 d. Tytu
dai, nerasdami kitos išeities,
"DAUBENINKAr* mota MM
vėnuose vėl įvyko pasitari
pdėapaurioa amar i ir aialdntt on
(U veidmainyste.
mai tarp tegaudo, Chla“Darbbinko”admiai»tra«ijai 3S6

įeitos

MOLIM;

MAGIŠKI ŠPOSAI

PMBnNM

VF. Broadvay, 80. Borton, lĮg*.

PAĮB*KU Stepono Apželčio. Jie
Mvyko į Ameriką keturi metai
prieš didųį karą, bet jo gyvenimo
vieta n&a žinoma. Ji« paeiną U
DnrliCnii vaisčiau*, Sudanu kab
mo, Laukžemio parapijom. Jfe pate
arba kas aplė ji žino pranokite
...

^.

-c------ -

PAEOOU
PRANAS LUKA«VICIUS «yv.
K. Stretitti St. ta Borto* MHm» *avn
brolio KMteate Itataerteteta ayr****
ate Mtata ajrte Scrtnte*. F*.. Arta
JI* ita* ar ta* tate JI Ma*. *wite*iwt
praarttt
■ niu .. u

------ E—-------- y • i . ■ - ■■ - "-Tį.

JONO KMITO
Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus
lapių, tik UŽ 75 centus. “lįirbininkui” pririųntęa
75 centus gaūsi Jono Kmito gražias eiles.
jonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po
etas. Jo eilės pilnos patrijotiŠkų jausmų
8ią*k aŠtakyaą I
M* W«*

•‘D ABIIMIMK*
*•

povakio, Rohlando ir Biau
lių sukilėliu ▼Mo AimanovsKUAKING A STICK SUM*NINtO ON PAPKR
kio. Gelbėti kareiviu garbę
ir pakelti jų nupuolusią dva
sią, susirinką nutarė užimti
Šiaulius, noMniai rusų pa
imtus. Bet ir čia nieko ne
laimėjo. Nežiūrint sukilėliu
parodyto didriio narsumo ir
atkaklumo
' žygisnepasiRM>tR
sekė; sukilėliai, turėdami
nuostolių, atritraukė. Po no*
m
pasisekusio lygio kareiviu i
*fDsv
Mm** MM hi fažį MM** nuotaika dar labiau nupuo M Mer wMS
H»t«4
CMMBt lMe^ twc «bwv kAlm «M
'iMhsMMSbmg
aaa
lė. Tada liepM 9 d vėl įvy W
W
WW W» >«rV9MsWMMI MIMMt
Matai Iritatai
BtainMk' 'itastsk *
ko vadu paattarimas, ir k mtm
Hm» m w«r .mm ** ta*
«««« «t ts*
Mtatat' žtaNbiMta IMk
kartą jau pąrikutink Susi ItaM tff ssTMa Um ąM
k Mm .Uar M
«M«r w» n* pto» «f
rinkimą* buvo labai karštas.
Vadai vieni kitiems išmeti
nėjo kaltes, skaitė nuodėmes

m *

j/jįk

Mtaft

‘'DARBININKAS** ttata>
nei j kvleaeenj rytnjS.

*DATmiNIKiajr vfear ir

■

rtat darbo amonis reikalai.
"DARBI KINKAS* tari labai
mvo "RADIO AYr*KNW
-DARBININKAI yra Su
alf ir intrtiitentf lalkraitlm
-DAmNNTNKĄn reria«ta|a
rbrt t‘R. IKIVYDAITIK
StabCMM taSiSHraųn Wl
>k4H »Gėrėja Am
M
artu rJetataM
■ Amerikoje ntarMatakm^ '
n.2S • JJtamJ tik SI
reatm
"DAfcBTNlNKO’’ >iwart.‘ 3

m*mNMa*m*«a*MmNNm*rtta
graiw
TOMUMS

M>M<* apdarant Ir i
rant mtne«fafat tre
UL
Mm*BO^tlrlnK raU

*tekfar«t

M Am**MOmJIM
*lw|MwMRI

Vkm* knygtią

HM****^

M&OMk

|
L.i t

A IMI

DAJtBIJHS)CAS

paprMiauM apcigymmo
klanai mali Jau &a tm» nfati(TUWorkar)
ląrvM, tftgiyiMu MMF-.
Kl , t , FlMiM*T«7WHVATMdnUDAT
> l
. > Kai-kuric amerikkčiai lietuviai
vm, »«* ąf«esyva» jau par
%
j«u grižtg Amerikon,
sy
.
ėjo į kataliką priešą nuk .
BugpittČlo H d. ' Mvyko Kėliau
UftM
TJTOTAMTSM B, <L AMMKASMf AT LABO*
kaa Čia jau tikraM-žūt
betartą *k«tjiliką dsrbnotojss, b.
E/..-.
.............. Atletė Manę*,3<*
būt.
Vyėlą orggnkiitoriuR Mykolus A.
Korkiim Jis lankė įvairins jdo.
Kataliką priešai, dirbtinu
‘
An«COetaWraiM7,MrtiMMrin4«i>atria>M
tnhs bietum vietas ir intogm*
iMpiktinimu apeiinrtę, pa
fsvo,
Yptė daug nuotrauką į*.
SVBSaRIPTIOH JUM:
FR«WCMWUTOS KAIMAj. . sakys, kad iia Žinomą kiršidarB
lenką
pavergtoj musą tėvy.
nitnos, ramybė* ardymas.
vynfet dalyk Vilnijoj Ten jis nu
k įbantlr <••• p*r «wfc y««rą..SaM VMm Mrt
Girdi, tie kataliką vadai ei*
fotografavo daug vietą, kurią
VM® **<• w Wnfc jrwtr ...9O0 VfcrtwiraH«**«rai» ****..011 na tik prie valdžioa ir iš pir
dar nebuvo matyt paveikMlutme.
DARBIHINKAS
što išlaužia visokius tamkaukė jh Vilnią ir apkliukes,
W WX8T BROADWAY
*
- BOOTH BOMOK, MMB. muosiuM persekiojimą*. Nie
Valkininką parapija, ŠvcnSionis ,
r1
nunmora »pvrn bonom w
ir kitas vietas. Vežimu keliavo
kas čia, girdi, nepersekioja*
tarp Vilniaus ir Valkininką, ark
ma% tik pažtbojami kmik
penklasddflint kilometrą ir JdoBmily Oo«rtry CW>,
•*» r»tfo myltt.rt
* «"*• KareJyj, mestiem istoriką* vietas fotogai, kad į politiką nesikištą.
Visame pasauly, sako, butą
grafsvo. Jis i Mrttivos išsivežė
ramu, kad tik rėksnių nebū
Šimtus jMveikslą. dis nori jais
jisitamauti Amerikos Jietuviams,
tą. Tais rėksniais jie vadi*
# *>
na kataliką vadus, prąde“ UugpiUČiu 2t- d. Lietuvą aplet- ~
dant nuo Popiežiaus. Bet to
dšia Naujos Anglijos liet.kaV *
į Praslinko Federacijos^ seiJkąją akciją/ Ar tai koks kią rėksnių yra buvę ir Se
(Rugsėjo 8 d.)
darbuotojai broliai Vincas ir Fra
£ mas, išsiskirstė delegatai, naujas dalykas! Ne, toji ak
name Įstatyme ir jie radi* Kaį kada Bv. *P,r Marijos
VK se šaknies yra gimęs Dovi* 8v. P. Marija yra visą nas Kudirkai, ir Agota Kurknė.
paliko tik įspūdžiai ir seimo cija taip setui, kaip ir pati uosi pranaši** O
gnmno šventė vadinam Bl*
ir gilėjo,
das, o iš karaliaus Davido žmonią Motina fc ližtai’ėjm 4ie irgi daug» matė
g-imteritmn. Įspūdžiai labai katalikybė ir ji buvo varo sakė, kad W rabm, o ne*
a »
line, tur būt, nuo šilą mėne
Eižfls ir kilniu luitarirfmi
Niekas neaimvilia, kas šau Apole Štaraitė GStella Maris)
ma ir pirmiau tik dabar jos buvo ramu,-—tie vadinosi sio gavusi tą vardą. &v. D. kartos yra gimusi Šventoji
pgi, bet ar tuomi viskas
nMeiringais pranašais, ir to* Marija yra karališkos gi- Pana: aakąu šventoji ir kiasi j(si užtarimo pas jos matyt nemano grįžti Amerikon.
L poribnigs? Ar paseksime ki- reikalas, gyviau pasirodė.
Šventą vyrą duktė, kuries Dieviškąjį 8imąr Užtat Baž Ji taiso sau gyvenimą Lietuvoj.
# # *
nuneš, iš Judo kartos, kuri gimdytojai buvo Jokimas ir
Brtą buvusiąją seimą nutari* Jau dabar be katalikiško kilis Dievas pasmerkė.
nyčia įvedė ne maža Bv. H Jonas červokas .atvyko Lietu
sios akcijos pilnas kataliką Taigi čia neturėtą iš min Marijos gimimo laiku buvo
vadinasi, užmiršime
gyvenimas, nebeįmanomas. ties išeiti . J, B Vyskupo labai nųbėdniejusi. Bv. Epi- Onu, kuriuodu patiko Die Marijos švenčią, kad mes Von.liepos 14 d. Jfe dabar “atoa-,
r juos visiškai ir tik atsiminKatalikiškoji akcija tai ko Bučio Žodžiai, tarti Federa fanijus vyskupą® apie Bv. vui per ravo gyveninių ir iš tomis dienomis turėtumėm fogauja” pas giminės tėviškėj.
^rime jtws< busimame seime,
davė šitokį vaisių? ^venč. P.
♦ * *
va už musą būvį. Ji jau cijos Kongrese: “ Svarbiau- P. Mariją taip sako: IŠ Jesypatingos
progos
siųsti
savo
į. skaitant pereitojo seimo
Domininkas Macys dvejoja, ar
Mariją, drauge bažnyčią ir
verčiau virto kontr-akdja sias* Amerikos lietuviųzkatakaistus
maldavimus
pas
pasilikti Lietuvoje, ar grįžti AL protokolą? Tokia praktika
Dievo
Motiną.,
Evangelistai
liką" uždavinys * yra-ai^iL Sėdavo pirmiau, bet dabar, prieš laisvamanią pastan
Z4.
praleido Bv. P, Marijos Bangaus Karalienę.. Dievo merikon,.
gas, kontr-atakas prieš he- ginfi nąo organizuotos na nuo kinio jau nevienam te
[katalikiškosios akcijos memetrikus, nes pas žydus ne Gimdytojos gimimo šventė
•prietelią puolimus, kurie minių priešų akcijos? * Kad ko atsirūgti, Kokią atspirtį
į tu, rodos reikėtų nusikratyti
buvo
mados išvedžioti mer mums primena tą džiaugs TARYBA UiGlB* KALirORMImes prieš juos turime? Pa
JOS DARBO FLAM4
Į apsnūdimo ir apatijos, ir katalikus taip visur engia, turime organizuotų prHų
gaičių eilės. Mergaičių eilę mą, koks turėjo įsiviešpa
galvokime. '
savo
draugijose/
—
tai
faktas,
kad
katalikiškoji
akcija
yra
į Mghit šį bei tą veikti. Kas
B.a-Calisurasdavo pagal jų vyrų,
tauti
pasaulio
širdy,
sužino

fornijos Vaizbog Butas suomiausiai darytina?
ne« vyrai turėdavo imti sau
į.. Federacijos
Kongresas
žmonas tik iš savo kartoa jus,* jog gimė Dievo Gimdy iado budus numažinti bedar
Bv. P. sužieduotinis Šv. Juo toja, jog gimė pasaulio Iš bę. Sulig Vaizbos Buto pla
L daug ką kilnaus yra nutazapas, buvo iš Doyido gi ganytojo Motina. Tą dieną no darbininkai gaus dalbą,
u
Viskas ten buvo gražu
f ir tikslu—ant popiėrio. Na,
minės. Taigi 7*
P* Md* mete turim prašyti Sv. P, ir ta« darjjag jiems bus užti
E kilnu buvo ir delegatą šitrija buvo iŠ Dovydo gimį* Manją, kad ji įsidėtą nuims krintas. Tokiu bildu darbi*
nėąt Isteiirimas Dievo gim atsikelti iš Visą nmaą ailp- ninkama iicreikBi ^ek
L^s įspūdžiai trumpam tik
dytojos gimimo šventės sie nybią ir atgimti naujais rūpintis ateitimi, ir jie uS*
Katkui tepasilieka žmogaus
kia pirmuosius krikščiony žmonėmis, daug panašės dirbtus pinigus praleis pirk
bės amžius. Iš pradžių šito niais į savo pirmavaizdį, dami produktus.
Mtainty ir jam nuolatos vis
ji šventė buvo paprasta, be Jėzą Kristtp Dievą gimdy Kalifornijos
vaizbiečią
kreikia kalte kalti, kad Štai
Lfa* ir tas yra darytina, ne*
jokių iškilmių. Tik Bv. Tė tojos- gimimo šventėj prisi- planą remia 450 biznio įstai
vo Leono Didžiojo laikais ilioŠkin^ tinkamai švęsti ki* gą. Jį parėmė ir prez. Hoob®Mnitšk ką seime esi pusiDievo Gimdytojos gimiųio tą ^Šv.'Marijos šventę, bū i*er. Prisimename, kad maŽ*
k*d$ję& Taip, mes esame
šventė imta iškilmingiau tent, Marijos Vardo šventę, daug tokį plauą siūlė ir preir.
įdaUg ką pasižadėję nuveikšvęsti. Greit ji pasidarė vie kuri esti pirmame sekinu* Gterti.
kilį/bet viską tą suglaudus į
| vįeuą dalyką išeis, kad mes.
Na, gal kada nors ką ir iš
M- VaK
fe AMtetjjot MM
MM, pū 1UM prafe M&ri MyU ną svarbiausiąją ĄrenČių dieny po jos gimimo šven
I MUsfetatėm varyti katalikiS- 75
plačiame kataliką pasauly. tės.
kalbės “pmspcuify” vadai.;

kištąją Akciją
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ku išrinkti, kurį butą galima pasiųsti į raupsuotų- Vo Imisme už sunkius nusikaltimus^ Todėl raUĮJ- pas mergaitę per tą laiką nebuvo įskilę jokią
jų ligoninę* *
/
8Uotųjų ligonine neturibūti^kalėjimu.
i
raapsą ligos* žymią. Jis atvežė mergaitę į Tokio
'
Kas
nori
matyti
šį
didvyrišką
vienuolių
pasi

Taip
galvodamas
Druar
de
Leze
raupsuotųjų
pas
gerinusį medieiuos sjmrialistą, kad tas ištirtą
1*^ *
n.
. ......... -«■'*■ '
♦
šventimą tarnaujant raupauotiesieniB, gali tą rasti Mgoninę pavertė darbo kolonija. Jis įdiegė rmij> mergaites sveikatos stovį. Pasirodė, kad mergai*
r
Guraus islamą legendą didvyris Sidas, kelįau- prancūzą rašytąją Andrė Bėlsoro*knygoje “Reviią aUotiesieins ixiiiiėgimų sodininkystės ir Žemės Ūkio te yra visai sveika.
į damas per Andaluziją pripuolamai susitiko* raitp- de le Moml.” Autorius, žymus prancūzą kritikas^ lauko darbų. Dirbdavo tik tie ligoniai, kuriems
—Dėkui Dievui,—pasakė Dniar de Doze. —
į. stotąjį. Sidas ištiesė jam pirštine apmautą ranką, šiurpiai atvaizduoja prancūzių kunigų gyvenimą dailias patikdavo. Prievartos nebuvo jokios. Ir Važiuokit gieiėiau namo.
į tjrtttimnigo raupsuotojo veidas nušvito tokią dė* Japonijos raupsttotiĮją ligoninėse.
Bet mergaitė pradėjo jį prašyti, kad leistą
į kiekvienas ją jautėsi Šeimininku savo nuikoinis iŠ*
Angliniu, kad Sidas nusimovė piištinę ir padavė
Japonijoj raupsuotąją yra labai daug—apie dirbto žemes plotelio ir maitindavosi vaisiais bei jai pasilikti raupsuotąją ligoninėj. Joki Leze at*
|Am nuogą ranką. Nuo to laiko legendą didvyris 100 tūkstančių.
kalbinėsimai mergaitės nepaveikė ir ji pasiliko li
daržovėmis.
L Mas gavo “raupsuotąją ricieria” vardą, ,
Belsoras, minėtos knygos autorius, aplankė
goninėj,
kame per dešimtį metą buvo ištikima jo
Didžiausių džiaugsmų raupsuotiesiems suteik
B* • * Musą laikais buvo ir kita# toks “raupsuotąjąį didelę r-auptruotųjįj ligoninę, kuri yra netoli Go davo teatras, Druar de Leze šventadieniais reng IHidėjėjn.
L sfcierius*” Tai misijonierius Izidorius Diupini,? temba miestą (Jainmijoj), prie Tuži kabią. Jam, davo sj>ektaklius, kuriems raiipmiotieji imtys siu
Andre Belsoras buvo ir kitoj raupsuotąją Ii*
tada vadovavo kunigas.Druar de Leze, kilęs iš se- vo kostiumus, paišė dekoracijas ir patys mokinosi goninėj Kaijtrine. Čia buvo ligoninės direktoriaus
t ka raupsuotųjų ligoninės kunigu. Jis pasišventė1 nra prancūzų giminės* Savo milžiniško Ūgio fign- roles/ Bį raupuotųjų teatrą labai mėgo lankyti kunigo Bertrano surinkti nnąmmtieji, kurie elge
| Išmauti pamirštiems, vąrgstautiemą, biaurmsj ra jis priminė kryžiaus karti laiką kareivį. Pra- aplinkinių kaimą gyventojai, kurie nebijojo nuo taudavo pakelėse toliau nuo apgyventą vietą. Jie
L WW ligos kankinamiems žmonėms. Jam podė-< ėjusiais metais, kun; Dniar de Lęse mirė. Jis buvo artistų užsikrėsti raupsais.
buvo įmestą ir kaimą gyventoją išvyti ir vargda
ĖMvo šiame sunkiame darbe kitas kunigas, lenkasi praleidęs tryliką savo gj’venimo metų muiluotųjų » Andre Belsbm matė Šią vaidinimų atvaiz- vo be jokios prieglaudos. Dieną ir naktį ar lietui
|į Jonus Beizimas. Jie abu mirė beveik vienu laiku,
(tu*. Kostiumai ir grimas taip paaenguavo raupsų lyjant ar pučiant Žvarbiam vėjui, šie nelaimingi x
b JJ12 met. Kun. Beisimas mite užsikrėtęs raupsais,,
Savaitę laiko prieš savo mirtį, jausdamas^ žjmies, kad artistai ątiPdė esą visai sveiki žmonės. ligoniai turėjo gyventi po atvira dangum, niekur
| o Diupini prislėgtas senatvės.s
kad jau prisiartina paskutine gyvenimo valanda,’' Jų teatro scena tai ir buvo Vienintelė vieta, kuri nerasdami sau geivsnės prieglaudos.
Bel^iro aprašymas apie šią ligoninę, tiesiog
Sunku rasti daugiau tokią saręs išsižadėję- Druar de Leze parašė atsisveikinimo laišką. LaiŠ* raupsuotiesiem* priJuodavo sveikų žmonių išvaižšiurpu nukrato žumgii. Štai kaip jis aprašo vieną
pavyzdžių, kaip vadinamieji “raupsuotąjį rb* kas buvo adresuotas Tokio sionistų ^ncnuolynui,
t dienai.’’ Bį pasišventimą, atsidavimą tarnauti ne-- kuria labiausiai rūpinosi raupsuotais. Jis šiame
Vieną rytą ims Druar de Leze atėjo apyžilis vaizdą.
L laimingiems, visą užmirštiems, Žmonėms, dauginą*- laiške dėkojo vienuolyno vyresniajam abatui už japonai ir atvedė jauną, turtingai aprengtą mei**-Iėję« rpiraiąjį ligonines kambarį užu(>*
L gja parodo vienuoliai gyveną raupsuotąją tarpe.♦ neiaimiiigiesiems ligoniams teiKiamą patarnavimą uu veideliu nmrgnitę. ra mergaite mivo japono gi džinu degančios mėsos kvapą. Pradėjus dairytis,
L Jr tiesiog nesinori tikėti, kad musą laiįiis kadai ir davė paskutinį savo patarimą: nBuk tamsta minaite, krikščionė, ounądetiškai išauklėta ir ge l>ash\Klė, kad vienas raupsuotasis sėdį atrėmęs
nuogą koją prie h‘sikurenancios kresnu*. Buda*
■ lokio didvyriškumo sostai yra laisvi, vis dėlto at- visuomet linkxmas, kad. ir kažin kas atsitiktų. Ma- tai mokanti miglų kalbą.
—AŠ atvedžiau įmik tamstą savo giminaitę? ■— mu jierarti ugnies, ligoniu koja pradėjo degti. Brt
į mranda į jį labai daug kandidatą.
t
žiaUsiaa nusiminimas man visuomet palikdavo gi*
E?.
Nesenai mito turėdamas 71 metus amžiami lų ir slėgiantį įspūdį ;
pasakė japmnM—bet jai netaikiau, kuriam tikslui. jis tu nejautė. Jojimas buvo tiek sužalotas bikih
>
f Madagnskaroe salos raupsuotųjų ligoninės kimi*
'
Druar de Lw, gyvendamas ne žnąmlų, o ki* Tegu ji man doramąa už tai? kad aš iki sioliai slv- Th* ligos,4 kad neturėjo jokiu jausmą.
[ M Peirine. Per visą dešimties metą laikotarpį , inip MiKiiiir, gyvą lavonų tarpe, visuomet siengita* pinu nuo jos, jog ji pradeda sirgti raupsais.
Apie šiuos mbsijdniėrius* “raujmmtąją ricio.
E kįrj IMrine praleido Madagaskare saloj, jhs rosi būti raniust linksmas ir tokį imt ūpą įdiegti
IŠgiidiiM šinoii Žodžius mergaitė nustebo, o pa- rius,** Beįsoras atsiminė aplankęs Kolunialinėj
\
f ritiau: prhdėjn verkti. Kndn jnponim į^ėjo, Dnu»r imradoj esantį mirtjbnierią pavilijmią ir pamotę*
L Kiekvieną mėnesį po vienų savaitę praleisdavo bu* savo gluljojntnirtus ligoniams.
E darnas raupsuotąją tarpe, mažutėj, skurdžioj Imi*
—Kndn raupsai tiek įsigali, kad jie iauildaro de Leze nusivedė mergaitę į savo celę ir ilgai su jąim* vaškinę mitšfnnėm inhijiniiermis rtovylą wi s
L kužėj. Be to, kiekvieną sekmadienį laikydaviu nelM‘išgj*domi,—sakydavo jis,—raiąmiiotųjų ligo* ja kaliojo. Mergaite jmsiHko raupsuotąjį ligoni* Imbim raiųvsy ligos sužalotu reidu. J jo autanm
r raui^antlesiems mišias, Peirine minis, nortnčii,1 nine neturi būti imprasta, vien žnmgmia sveikata itfj, bet Iakc ilgai bijojo, kaj ji nemiaižu^lų.
ntlaįią buvo įsegtas <1arl»ės Mrfrtm miknas.
Praėjo metai. Dideliam Uic nusistefebuui,
| rintl į jo virtą atsirado taip daug, kad kiro sunr trairtlpinfi ligoninė. Bmąmų nieks nebelaiko Div-
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Kas# J, X Jafcatifo—dm. vada*; Kas. Xmas lisbaaaa į Irai.;

L Kum,* X Mačiutamis—I-aate vu*H«a.; pr. litam—Itata vim*
pirm.; V« X IMavtditt—ruit., T Meti Mr„ W«w*t*r, Mama, O. Plitabritnė—lžJ. K <*«miMMNiwe*lih Are., Ktatvetar, Mamų K. KaU
WX* ir X Kvinduit-ifeJu
Mm. IV. X JaMtit-eMt*
rtttN, rne Wlmteor
OamiHrblm# štam.

EUZMETM KMMKA

BLAŽY. KUOP?

Praėjusiais nutata blaivininkų
seime buvo nntarta, kad iš kiek*
vienos kuopos k«* mėnuo šta tas
butų **Btatvybės Dirvoje,w Pra
ėję metai parodo, kad ta* nebu
vo daroma. Aiaiue seime, neatsi
žvelgiant į neišpildymų, vėl nu*
tarta, kad kuopos * privalo apie
savo darbuotę “Bt Dirvoje” ra*
Šinėtk

—Tėvas J. Brušikas S, J, atrivešš Amerikon 9 skrynias dvarinta turinio knygų, kurias dalins
pef mkijas.
Juoaaa Afeksiunaa yra
Kurtlgų Vienybės Centro skirta*
MUS Vylių črgantaseital dvasios
vadu.

ilšiulę slektros moliną įvairioms
lųsrarijoms daryti ir ligoms gyvyti, štomh dienomis įsigyja pas
kutinės technikos vokiškų Rant
g*w spindulių aparatų kekto*
tūkstančių dolerių vertės. Eitas*
taihčia: luotui džiaugiasi ir labai
įvertina daktarų dodamas pa
mhrrtat«a Jos bgm* uodus efcro stanga* visuomenės gerovei.
narė* ir krieta ąntotų baru knygų
įvertinda
tvarkytojos, tą
Elutal>ethaa turi jau net Irta
mas įteikė jotas-atskiYcikinitami Jie! aviu* vakdnlnkua, M trūksta
dataMa ir pomkt krirtų atsisveL dar nota vieno danių gydytojo
kfofam kaliau UukšdaMi* dirbti Ik tuvio. Jis f urėtų uematų ptak
Dievo ir Tėvynės labui.
tiku, nes ir apylinkftt mkatunae

Pradžtaje rugp. srtm buvo su
ruošta
lietuvių puaytta* ekakurVasaros metu įvyksta visokie
seimai srimelUL Btaivtainkų •ri-l riją traukiniu.'NsataUŪmtnt mm*

—Kuo, N. Pakalniui ruošiama
pagerbimo vakarienė, Jau penki
metai jb kleboMuja Av. Jurgio
imrąpItaJe. Bako, kad pratina kle
bonų savu automobiliu važiuoti.
—Viešosios mokyklos Šįmet at
idarys vėlai, Mieste siaučiant paiąlyŽUtta epidemijai, norimą ap
saugoti valku*.

14 d. Catkčdml College stakta
rūgs. 14 d.

* —Brookiynietig K, Čttaudi
marijonas, siunčtamaa į Ramų.
Mi teologijos mokslus. Marijai
Jagminas, Romoje stakta data
rato,
—Stud. Baltrušaitis ligonini
po operacijos sveiksta.

ATITAISYMAI

^Darbininko” petritasn* nnaą į
ryje tilpo* vyties Antano OHįf* i
liana fotografija, kur per ktaHt 1
buvo pažymėta, kad jia yr* 41-w d
kuopos viet nlrmininkaK Qi M tf J
I'Tųjų jta yra 41-os Vytauto Wv1
—Nmr York Ci ty Bu retu of poa iždininkas, 41-o«i kuopos vtaį į
Cemms praneša, Jtad bal. 1 d, šių pirm, yru Antanus B. Eimutta. ■ 1
lųetų miešti? gyvena 5,082,025
žmonės svetimšaliai. Daugiausia
esama i* alų—.1,070,355, vokyčių
Brooklya, M. Y.—hv. RaŽmt
—000,084. airių 535,034, lenkų eiuus Draugija, Apreiškimo p£
458,381. Lietuvių mm* tik 31,173. mpijos, rengta nepspraatų, 4

kių taikų, žmonių buvo labai
daug ir pdmmt nuo ekskuraita*
lietuvių dantistų nėra.
parapijai liko nesietas.
į Imonta labai *nrimpiną be
darbe, a prie to dtr psrirodė nau
Airinnntj sekmadieni žv, Onos
Altanfčių Kltabaa įtatač grašių ja nelaimė — valkų partinius. dfrja tf ilgia dideli balių (pampi*
Ušlta teataui lošti Katalikišką- Yra daug susirgimų ir lietuvių ,H svetainėje) mokyklos patai.
ak jauninta* turis grašių virtų tarpi1 jau buvo aukų.
Mimų naudai. Tikimasi tų gražų
sumanymą »ircliiiK*i visuomenė
tantta dalykų svarstymo, daug ko prasiofoma.
Atvykęg iŠ LMiivw k|p. Jttr- rems, m* kasgl nežino wvo m<F
buvo galima pasimokyti. Rimta*
mat gvildenime dalykų ryškiai Grjžo atsalta mniyUjoa (Pran- gėla pas savo tšm EltaalMhan, kykltar svarbumo.
___ Rašyti nereikia apie kokias matėsi. Vist atstovai be jokio eUklelta) pradėti mokykloje dar- gavo pakvietimų J nDraago” resvajonei tik apie savo darbuotę, karŠČiavimosi 1 kalbėjo, svarstė,
dakcUim^a^^Wieagų77Wie^ Rugptu^o mėli. 2!) d, buvo
n«t įtarki Ground No.
BaJ 1
kas veikiamą suririukirnum sprendė. Be abejo? blaivyta pro*
timų priėmė jr pradžioje rugsėjo aliutais. Mykimo su švedaite prieš d uoda
rugsėjo
(i
d.,*
Hekmndieųl;
prarf
J
>i-Rugp,
33.'
į
Dominikonų
Nokaip dažnai jb įvyksta. Lai Šie* to žmonėms nepriderėjo kitaip
Praeitais metais gyvenamas se mėti, su Šeima išvažiuoja (’hiea- pat sumų ta taika sumoa buvo artdės
nuo
1
vai,
po
pietų.
,
*
1
viefjafų
Amstyvilli*,
L,
t.
išvyko
met kuopų raštininkai pnairilpina elgtui*
elgtis.
sučių namaM^buvo iš virŠaua at- gon. Sveikiname ^Draugo” ve* teiktas tam tikras jaunavėdžtama A. BogartąM K JuodacviČiufe Visi licluvtai nuiAirdŽtai jpirf J
tų priedermę atlikti.
Antra seimo ypatybė buvo
naujintas, o Stata metais grąžtai dėjus už sugebėjimų naujų jėgų imtaūninimas, Jaunavedžiai taikė
šoml atsilankyti. Bus nepaprastai
ladaktorlita.
gilinimaąta į dalykus. Gętb. Kun. Hikosi nudažytas. Via tai dėka sunaudoti ir linkime kap. Junge* sumos priėmė Svimčiausj ir kiau ir E." NaataraitA
grali programėlė. Bus užkandoj
lai
energingai
dirbti
jo
numylėto*
J. Vaičiūnas, sveikindamas sei rvp^rtingo kleb. Simonaičio.
še visų pamokslų* Tąt taikė ttiJu —Kunigų rekolekcijos BrookIr gėrimų, taipgi šaltakoš6»,.
1
jo
plunksnos
dimje
*žudnalismą, pabriėžė, kad blaivininkai <!•
paskutiniųjų metų pirmas toks
vyskupystėje
prasideda
tikoje — išeivijos labui. Katali kvykta, Bendrai, KliaabettačtaF ne rūgs, 7 J. Tą sąvaif^ išvyksta ' Rudenio Kesonui ši dratogttl *!
r&M. BLAivnmncŲ
tų prie- pat pamalu Ataidftma
rengta kų tokio nepaprasta Apw
KUOPŲ DOMU. blaivybėj Paviršium išoriniai pla .Keli metai kai dirba grabo* kiškas Chicagos jaunimas mtai- mėgsta šlinbųsų mišlom. Kai tuo
kum J, Balkumm ir kun, J, Alek- tai bus pranešta vėliau. .
J
tinti blaivybę nedaug tereikia. rimta bfenyjt jaunas, energingas, fouk.M asmenyje kap. Jurgelis tarpti apylinkės parapijose tai
riunąš,' Rekolekcijos įvyks naujoj
lietuvis Ed. Petrikas. Jo pątarfta- energingo veikėjo ir vado.
Blaivybę turėtų platint nrimytita
paprastas reiškinys. žengiantis j Nekalto Prasidėjimo Seminarijoj,
Pildant Pilnųjų Blaivininkų 21 Jei jos bus blaivio<--JHmos bus vlmų ypatingai Žmonės vertina,
lokių svarbių gyvenimo užduoti, Hunlhington, L, I.
nes jta naujai bimį pradėjęs turi
Seimo nutarimus, visų kuopų val
blaivios; jaunoji kartų bus blaiva.
kiekvienas rimtai galvojantis kąVikarą.*
dKinta
malonus
Žmo

dybos prašomos, mirus kuopos Kad geriau ir sėkmingiau butų visus naujų* įtaisymus. Tas grą*
—UŽ poros sųvaiČių Ameriką
fnlikaš turėtų panašiai clgtia—
gus
ir
su
jaunimą
gražiai
pradė

nariui/ prisiųsti mirusio nario galima blaivybę skiepti, išrinkta šiai atrodo ir svetimtaučių akyse
apleidžia Liet, gen. konsulas New
(Av. Jurgio Parąpijn)
lietuviams garbinga. Jei tik kok ję veikti. Jaunimą* jį pamėgo, ir šiiulMį su nušiom imti *** gal to Yorke pulk, P. žadeikis. Ar gr|š, "Jankauskų šeimos mirė dvi Čta*.
vardą ir pavardę Centro raštinei.
komisija, kuri kreipsią į Federąkiu Tnidu .sumažėtu divorsų akaiKiekvieno mirusio nario vardas lę valdžių Wariiingtonę, kad ji sai kąrąs šiek tiek nąąidėvi tuoj iš to geikia laukti didcUos na>idon
nežinia. *
krelta viena po kitai, GcnovidtP
krelčs
Gcnov&t
čiite, kurs beveik j madų pradeda
jaunimo
organtaavimę
ta
veikime.
keičia nauju. Nesenai pakeitė vie
tilpo Blaivybės Dirvoje ir bus
ir Mtauistava. Mirties prieita®^*
pasirūpintų išleist įstatymą, drau
-Liet* ambasadorius B. K, Ba
igti.
ną apsitrinmn Šiek tiek karų į
prašoma vfoų nariu pasimelsti už
džianti pardavinėti katiliukus;
lutis, netrukus grįžta Amerikon kokia lai vaikų vasarinė Ilgu*
A.
Drakaftta.
mirusio nario vėlę: Visų kuopų salyklų ir kitokius įrankiais dary gražų, dideli naujų vercios $3,606.
Po vasarinių atostogų bažnyti
Tėvams didelis iittdesta.
au savo šeima.
x
raštininkų antrašus irgi malonėsi mui mtnšainšs, alučio ir tt. I)a- Valio Į Ucturtai stiprėta*
nė choras pradėjo praktikas ir
—Apylinkėje lankėsi iš Philą*
te prisiųsti rnštiutėn. Siunčiant bar ar ne juokinga. Įvesta prohlruoštasi prie rudeninio peratatySv. Jono Kolegijos . moktalf.
delpfeijos p-lė Regina Staknevi- /Vladas Žabo rakis grižo U liftai^*
j Centrų narių metines duokles,
mo.
Pradžioje
rugsėjo
inčii.
dd
baž

bieija. Visokį įrankiai, pamokiniČiutė,
po 25 centus į metus nuo nario, mai, kaip daryti svaigalus yra nytinio ehoro narės — Neita Gan
nČK namų. Sveiksta*
*
malonėsite čekį arba nibney or viešai pardavinėjami.' Ne be rei ddUutė ir Marė Trinkunhitė—iš
Elizabethas vtaeo kuo progre
—
Rugp.
26
d.
“
Olympše
”
Mi

“Drobės” bendrovės sėtiniuder| išrašyti Onai Sldibrimri ir kalo daugelis iš šios šalies prohi- vyksta j vienuolyitų. Gaudešiutė suoja. Tora metų atgal neturėjo
8ekmadienĮ, rugsėjo 6 d. tajė
rų grįžo iš Lietuvos mus. J, Žalkai
vėl gavo iŠ Lietuvos pinigu.
siųsti- Centro raštininkui V, J. bieijon juokus tik daro.
į Pittaburgų pas Pranciškietes, o me nei vieno lietuvio gydytojo, o
nieraitM, Svečiuojasi pas neserį jaus po sumos Tretininkų mrtfp
Tai bendrovei Kaune aekaaL Šė
Blavnckss, 7 Moti st., Woreester,
g«s- .
;/ 4
Trečioji ypatybė štame setam Trmkuniutė į Chieagų — Kkri- šiandien jau turime kiurius. Iš- tai jm tik wenttp«»ta« bet jų net p. Dumblintą.
Mąm,
vystydami HekvŠMas jų savo antikų gauti* VienintHČ, bendrovė.
pasireiškė—Artimo Meilė Atsto*
» ■" ir>r—-------‘»V
—Rugs. 3 d grįžo p. Jankienč. tPąrąpij<* Piknikan visi paW
pijonta rengiam vykti, Piknikgį j
Konstitucijų ir ženklelių rėi- vai pasiryžo blaivybę platinti, šv. mišios už jų vėles atlaikytos. praktiką (d-rai BaeeviMns. gilinLauktamas jos debut. Jonas Jan
kuri amerikiečius nenuvylė.
KlašČiaus parko, sekniadicnb TW* j
kitais kreipkite Ona Eidabrie- norėdami artimui pagelbėti jo Klausantis seime tuos dalykus gąą, KraHkauskM — Žinomo Nekus jau apylinkėje.
sėjo 6 d. 1 vaL po pietų.
J* 1
—Kun, A- P. Kbdita kapų raati
rrariueČto btanierio
bisnierio aunas
aunuH ir
irButėButėnė, 6 Conunonivealth are., Wor- materialiame ir dvasiniame gyve- gvildenant, susirado daug vilties, warkiečio
gv*
Jono
kapuose
nėra
aimnku.
Jau
,
—
ftv.
Jono
kolegijoje
mokslas
nime. Mirusius narius blaivinin kad po šio seimo blaivininkai tik mm)/plečia drauge ir kabinetų
eester, Mass.
DinM Yl» džiM<nM
V» J. Bkvaokas,
kai irgi nutarė nepamiršti. Už rai ątgys ir daug gero nuveiks. (ofisų) įtaisymus. Pora mėnesių Movi akmeninis paminklas su lie p™Al(M tugL U € žr. Jono ae”
tuvišku
parašu.
,
s
i
’
doTMr-SnMf
X«ll&
Minarijoje
mokslo
pradžia
nigs.
P. B. S. C. raštininkas juos melsis, rūpinais, kad hutų Duok Dieve.
Būvąs. atgal dr, Kralikauskas pirko di-

mus irgi metinis įvykta, fttamet
jis įvyko UvitMlW Detagstų buvo daug. Ūpas seime imto
geras. Matoma, kad musų Bau*
nlą jau kulturėja* Jokių batųlų,
pežtYfiių Wtl „
Budinčiam svetatofje ir klau-

C. 8R00KIYN, M. Y
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LDS. Kuopų Susirinkimai

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

RAITOJI, fJL

UMfENGE, MAS.
Rugpiučio 27 <L atsiskyrė ,Mt Vasarą bematant slenka, rienka
žiro pasaulin Teofilį Blaževičhi- amžinybėn. Atai kaitrioji saulė
tė, 10 metų amžiaus. Ji Čia liuvo pamažu jau atvėstą, vairiai pra
kimus ir ftigh Nchool baigus. Vri* žyde noksta. Neužilgo ruduo čion
klausė Sudalietėms, knrtoa už ve- atkeliaus, lt nejučiomMi senas
Ikmies vėlę užpirko hv, mišiąs.
v:leną gtažlą dieną sniegas, Žie
Vi’lioiiėf paliko dideliame nu- mos žili plaukai atsiras čia pat
liūdime tėvą Juozapą ir du bro kur neseniai tiek nupilta prakai
liukus.
to.
,b>s pamotė, pasirgusi tris ža
Noroms, nenoroms, atostogų
vaitos Hgoninvje, pasimirė ir bu- laikas baigiasi. Jau Kun. Dubinavų palaidota iš
Prancišknus 1 as iš Ne^ York’o sugrįžo, gero
kai atilsėjęs. Iš viso matyti, labai
bažnyčios* rugpiueio 31 <1
S. datkatakta.
smagiai praleidęs laiką. Rako,
tuk pakilo svoryje net penkis
svarus. Eidavo maudytis net du
kart perriienų ežere. Viri dŽbui*
giasi jį sulaukę vėl atgal pasi
ryžusį ateinančių metų darbus

GEGUŽINE.

pradėti.
r

L.

BA1KVA, W, H,

LD8. 65 kp, mėnesinis cusirinkimaa įvyks rūgs. G, tuoj po pas
kutinių mišių, pobažnytinėj sve
tainėj, Kviečiame narius ateiti, nes
yra keletą svarbių aumanymtj.
Taipgi atsiveskite it savo draugui
prirašyti prie šios organizacijos.
SAurr

>wiu ir didilsMiM *m»J« teinu, plauku p»W OUhot kaipo cOuter
Mapitt «, vira* ii Srity įmUM, paaUtyta M HmaUter Unktyni % karia palaiataaa Į jana bandyt

iLmvo išrinkta komiaija. į kurią
Čjo Jonas Imkože^iriiMi, Petronče benkienė, Agotu Lukoševičie
nė. Minėta komirijz, rinkdama
garbės komiteto narius surinko
115.00. Tie, kurie davė po $5,00
ir daugiau tai tų vardai bus atspatati ant laiškų.

miero parapijos ąalW MhlėtAs
HUririnktaa* bu« Jatai svarbus.!
Todėlei kaip draugijų atstovai ir 1

WESTFIELD, MIS.

i

kite, net turima aptvarstyti kalė

tų svarbių klausimų, Be to, gere
proga užsimokėti duoklei, Valdyta

claib, M

LDS. 107 kp. mėnesinis ąuairinklmas įvyks rugsėjo (F, tuoj po su
mos, Iv. Kazimiera parapijos salėj.
Kviečiami vis nariai“ dalyvauti ir
užsimokėti mėnesines mokestis ir
naujų narių atsivesti priražyti.

LDS. 103 kp. minėtini* euririnkL
mas įvyko sekmadienį, rugsėjo 13,
tuojaua po sumos, Iv. Andriejau
per. svetainėj, 1123 Lemos 9L
Kviečiame narius ir nares ateiti Ir
kurių užvilktos duoklės užsimokfValdyta lx Taipgi atsiveskite nors po via*
ną naują narį prie kuopos prira
šyti
VeMyta
VORCIMTSR, MAM
LDS.^108 kuopos susirinkimas į-*
uiTrojtD, coinr.
v|ks rugsėjo 6, Aušros Vartų pa
rapijos salėj, tuojaus po mimos.
LDS? 6 kp. susirinkimas įvyta
Visi nariai prašomi pribūti, nes rugsėjo 13, tuoj po sumos, bažny
tinėj svetainėj, 41 Čapitol Avcsua.
turime svarbių reikalų.
B
Kviečią Valdyta Malonėkite vis nariai ateiti, n<4 y- .
ra svarbių reikalų dėl kuopos naudoc ■
ATVtHZT
Alfn
AttTft
vV Jw£nMur
_wJHL4v
Rugsėjų 9 d. 8-tą vai. vakare Taipgi malonėkite užrimoklti ku
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. rių yra užsilikę minorinis duok-

UETUVGs BONU

WORCESTER, MISS.

CHARRDN’S

GĖLIŲ DIENI

•

LDS. 7 kuopos suairinkimaa įvyks rugsėju 13, G vai. vakare
bažnytinėje svetainėje, 41 Providence St. Viri nariai Mitinai stri

Hartford, OPap.—L.D.S. Conn. * sį sekmadienį, rūgėjo 6 d„ 5
mvleniai prašomi dalyvauti Pa
duokite savo vardus. O sulaukus j "Labor
T____ -Dny*’ yra rengiamas.
apskritie gegužinė, įvykusi rug- valandą vakare ’ įvyks didelės
toą dienos stokite į darbą parda-, parapijos piknikas. Tai bus paspiuėio 23 d., pasisekė vidutinio- Jungfuyes^-»panelės Elenos Adokai, bet galėjo būti geriau, Rei maičiutės su Edvardu Bekerskiu
yinėti gėles. Ypač mes, lietuviai, Jaitinis šiemet piknikas. Įvyks
kia padėkoti Hartford *d Ir Wa- Abu jaunieji yra Choro Draugi
tą dieną gausiai aukuokime, nes Lągol Grovc, visiems žinomoj
tcrburyTo lietuviams, nes tik iš jos nariai. Edvardas yrit dar ir
šiuo
nedarbo metu .turime daug' Vietoj,
Gilių dtaaos garbia komiteto mur
šių vietų dalyvavo. Nove Britain, J Lietuvos Vytis, Girdėti tai bus
vargšų. Kas negalime auku.bti, tai
•
VargoniuinkM.,
dai, kurk aukojo po 36.00 ir
Nov Ilavon, Bridgcport, Ansoina labai iškilmingos jungtuvės. Jie
prisidėkime nors darbu. Stokime
daugiau.
Šioje
parapijoje
turime gerų
visų! nepasirodė.
labai maloniai pnkvietė /.visus
■■■ i ■ ■ visi į darbą, o pasekmės bus grą
vargoniiunką
gerk
A.
Prąnskicfį,
Majoras M. X O Tiara, Kun. žiosf. Kas negali daug aukoti, au
1M rengėjai liartfordieėmi op- Choro Draugijos narius atsilan
kuris
laimi
gerai
sutvarkė
chorą,
Augustinas Petraitis, Kun. Jonas kuokime nors baltą pinigėlį,
skričiui nuostolių nepadarys.
Ryti.
M
ir
juo
galime
pasididžiuoti,
nes
' į ’ Į išvažiavimą atsilankė kun. 1
LDB.8kp.nM,
!«*.
Antradienį, rugsėjo 8 d. iškil L Bukantą, Kun. Kaustantinas A.
Reporteris.
yra
vienas
iš
puikiausių
šioj
apy
 m&iesinia susirinkimas. Gerbiami
’Ambolas ir kun. Ed. Gradoekis. mingai atsidarys ftv, Alfonso pa Vaąys, Adv. Pranys J. Bpbblis,
linkėje, Bažnyčioje kai užgieda nariai prašomi susirinkti. Valdyta
’Kun, J. Ainbotas, skubėdamas į rapijines mokyklos durys.' Kuni Adv. John C.. Mahoney, Advoka
CAMBRIDGR, MAS*.
tai žmones tik gėrisi. P-nia PranLDS. 8 kuopos mėnesinis stEirin.K. Federacijos kongresą, pabuvo gai labai smarkiai ragina visus tai Fusaro—-Fusaro, Adv, Jcreskietienė, kontraltd, turi gerų
skietienč,
kimns įvyks sekmadienį, nigs. 13,
•labai trumpai.
šio miesto lietuvius siųsti ąavo miah X Moynihąn, Mr. Dennis,
halsą ir puošia miiaų chorą. Ne
tuoj po sumos, Lietuvių bažnyti
. Programos vedėju buvo 6 kp. vaikučius snvon mokyklon. Ateis D. O’Connoll, Adv. James J, Hnrgalima praleisti nepažymėjus ir
nėj svetainėj. Visi nariai malonėpirmininkas S. šrupšas kurs pir- laikas, kuomet kitose mokyklose loy, Mr. Marcelin*’Roper, Adv.
Meš
priimamLIETUVOS
Nuoširdžiai dėkuojame savo panelės Mannsaitės. Ji turi gražų
kitę atsilankyti ir užsimokėti užfiAiausiai pakvietė pakalbėti kun. lietuvių vaikučiu nepriims. Siųs- Ben. Mendeląohn, “ Adv. Charles
klebonui kun? V. Abromaičiui už. soprano balkiuką ir dažnai gra BONŲ kuponus už pilnus vilktus mokesčius.
Valdyta
*Ed. Gradcekį. Vėliaus kalbėjo ap hite tad, tėvai juos via, kur jw» F, Campbell, * Adv. Antanas J
pakvietimą misionieriaus Tėvo žiomis dainelėmis linksmina mus. pinigus.
skrities pirmininkas J. Bernotas nori ir kur jiems visuomet bus Miiler, Mta Juzė Leobaitė; Advz
Alfonso iŠ Grand Rapids, kuris p-jias J. Žilinskas smuiką prie
Perkam LIETUVOS BO
w apskrities organizatorius P. Tuto- vietos.
Harold H. Hartsrell.
.
V. M.
laike 40 'valandų atlaidų sustip- vargonų gerai pasirodo. Taigi p.
*tftttis;
Kalbose
buvo
nušviestas
NUS
ir mokam pagal dienos LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin
g *.
Aukojo po 38.00 ir mažiau.
rino muš tikėjime. Geri), misio Prapskictis užsipeln pagyrimą.
kimai įvyksta*kiekvieną minėsi
«darbininkų klausimas ir paflčji
kursų.
Mr. Harold D, Donohue/Phi nieriaus pamokslai parilita ilgai
sekmadieny, po 15 d., žv. Petro ir
DartaL
mas.
Miteij krautuvė atdara ir Povilo bažnytinėje svetainėje.
atmintyje.
lip H. Brutų lATlIiam D. KeHchen,
Po prakalbu buvo Jvairl Wt"
Darbai nė kiek nepagerėjo-.Thb
<>M?*
vakarais
iki B valandai.
M. Staymen, G-eo. F. Foley, R. E.
programa—peštynės. lenktynės
Be to, gerią mirionkrius prira II. B. Smith. dirba vos porą die
Rkhardaon, J. P. Mulhcm, J. B. šė prie Tretininkų 27 narius ir nų į Savaitę. ir algaft beveik kas
Parduodam laivakortes ir
noktai Laimėtojams buvo suteik.
Hannigan, F. J. Donoghue, W A, prie Ar, Juoaapo brolijos 40 na savaitę, kapoja po 10 centų. Fa- dunėįam pinigus—doleriais LDS. 97 kp.. susirinkimas įvyks
. * tos dovanos.
Garrity, F. B. Spcllman, S. Gla* rių. Rytais ir vakarais buvo pil prastam darbininkui moka
Rengimo Komisijos sąstatas.
—į Lietuvę, Lenki jų ir Lat- ketvirtadienį rugsėjo 10 dieną,
zer, M. Cinsky, J.»8hack, S. A. na bažnyčia žmonių. Daugiau 23-35e. į valandų. Mekanikama tai
*. Tirmoj vietoj visą darbą vedė
vakare. Ateikite visi. Gera proga
vi jųir prirengė L. D. S. G kp. pirmi
Bergin, T- H. Callery, J, H. kaip 600 žnMMMų priėmė komuni maža bėda. Jie gauna daugiau.
darbininkams prisirašyti prie viaNuo dabar ant čeverykų, hintėlės darbininkų organizacijom.
Mathews/W. B. Feiga, J. Katz, ją.
u
Tretinintae.
' Rinkas S. šrupšas, K. KasmanaiTik visą bėda, kad darbo nėra.
■ tb. J. LeonaitH J. Bernotas, V
skrybėlių, marškinių ir baltų
Valdyta
M. J. O’Rouskė.
Chorirta*.
G« ii i ima s, P. Mikalauskas, A.
skrybuliųnumu&un
10%.
(tastraliaU Komitatu.
Kaunietis.
Baltų šiaudinių skrybėlių
Kun. Aiigustinas Petraitis 4va*
"Darbininkai, laike gegužinės,
turėsim iš Italijos Vėliausios
stos vadas. Vincas J. Blavąckas
patuynavp . atsilankiusiems sve
mados.
pirm.
Petronėlė
ŠeŠkevičienė
vicečiams buvo K. Kasmąnaitis. J.
PIANAI—RADIOG
pirm,
Petronėlė
Senkienė
nutari

Maučiumrs,
Kaunietionvį K.
Malonėkit mus nepamirš
£v. Kazimiero Seserys jau. su
mų raštininkė. Juozas Svirskis grįžo1 ii vasaros atostogų, kurios
..jsrupšienv, J. Lvonaitis, S. Gautiturto rast. Pranas Lengvink iž čia mokytojaaja Bv. Kazimiero
io trumiuix irmr
* eis, V. Grušas, T. Mikalauskas.
Amkmioam dby GOODS
dininkas.
Agota
Ltikoševičienf.
B.* Kniukštienė, M. Armaitiene,
parapijos mokykloje. Mokslo me
STORI
Marijona ŠČiukienl iždo globėjai. tas praskils I dieną rugsėjo iš
Arniaitis,
: O; Mikalauskienė
Tat 44480
T- Gniliunas.
Luią O. Abelli paskirta* mis
kilmingomis
pamaldomis
‘
8
vai;
iš
Vriktančioji Komiriju.
878 No. MaįA 3t, Montello, Mum
Gegužinėj Dalyvavęs. teriu iŠ Bolivijoj i Juug. Valst.
ryto.
Knn. Xz Petraitis, Kun. J. Ba
šv. Marijos vardo; moterų drau
kanas,
Adv. X MiUeria, Adv. gija Ukalno rnoiiasrprie milži
DIDtlAUSIS IR PASKUTINIS
Bobbli$ P. Mankos, J. Rainikte,
gautas snunum kauj?
Maj. Gen. J. K. MaeBrien, bu
niškos gegužinės, kuri bus 13 d.
J. Daučiunas, L. Trikandis, Z. ZaWORC1BTBR, MAS8.
rugsėjo Maironio Parke. Geguži vęs vyriausias: policijos Stabo na
vfetauskienė, O. Sidabrienė, J.
MALDŲ KINKINIUS,
Labdarių draugiją-jau iškslno 1 iačys, K StapČinakienė, J* Gri- nėje dalyviM Bv. Kazimiero h rys Kanadoje. Jis pradėjo milita?
Graži vieta prie ežero, tinką pik- jaodals virielltls ............ ...4L18
langių L. R. K. Moterų Sąjungos
Aušros Vartų parapijų chorai. rę tarnybą kaip konstsblis.
juodais rlrfcllala...
ruošiasi prie metinis Gėlių dieno*. gas..
________ ,|ij®
*
.
nikams. Draugijoms ir organiza MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIŲ*,
:? Bmž M H. ir Maine Vzlztijų Gelių dienai leidimą* gautą 26
Kviečia visus dalyvauti. Visas
• ■ Bp*tatoa Moudtrias.
cijoms duodame yritui. Yra gera juodais prastais viriWlaIs...,..WG,
Apskritie
minėtos gegirifeėa pelnas skiria
d. rugsėjo, šiam dideliim darbui
SYetainl lokiams. Jeigu kas no MALDŲRINKINeUS,
*
SEKMADIENĮ
Kun. X Bakanas, Ad\\ P, X mas abiem parapijom, Todėl kiek
Nuorganizuota ekstra ; komitetas
rėtų gauti ir svetainę, tai nuoma, balte* viršeliai**.«*...< U.„3MI
(garbės komitetas) i kurį įeina Bobbli^-J. K. Žemaitis, X Leonai^ vienam gera proga pasiklausai
ųž svetainę $10.00. Kreipkitės pas MAWŲ RINKINRUS,
graMų dainelių abiejų chorų, ir
’ .
MALDŲ RINKINILIg,
dvasiškija, profesionalai ir biznie tč?
LA ROHMAB
Diena Prieš “Lalu)r Day”
baltai* vlrteUsis..........*.».*LŠt
Sekantis priešgėlinis susirinki* savo atsilankymu paremsite—pariai, tarpe jų daug svetimtauŠaj.
418 Mo. Mato M., Bayham, Mass.
GRAŽIAUSIAME LIETUVIŲ
gelbėkite
abiem
parapijom.
luta
bus
18
dieną
rugsėjo
’
tuojąus
HDJUMhMIinCA8o
Lietuvos Vyčių Naujos Anglijos
Minėtam komitetui organizuotų
PARKE
Tėl* Taunton 853—r4
Baporteris, " Apskrities pusmetinis suvažinvipo vakarinių pamaldų Šv. KariGAUSIOJI “FALANGOJ!”
*
(9-30)
mas įvyks SpaliųiOetober 25 dle»ą, aekimulionį, šv, Petro pgrapijoa svetainėje, 492 E. Sevcnth St
* Ari išvažiavimus pralenks vista
PASAULYŪmi
South Boston, Mgss. , Vyčių kilo*
Moh vasaros išvažiavimus, nes jį
BRAEAt’SKAS (iltmU, Mpos miJoriėsite prisiųsti atstovus V(*.KARYS
i - rengia gabios ir veiklios N. A. Są*
Lkhivo^ k*ritM»«w^ *rtynn<»rlN.
♦ *V*- X- t—
V Iim* S
'* it9
•-. *—* . .* * **tJlrnxaubkftM
f te—. Ai x.
į M| svarbų susirinkimą, nes bus FtlaS
1020 *. kSteomHMil
į -jungietes, o juk Sąjungiečių pamvctm Newark,
J. ir buvo riek*
svarstomas
naujas
planas
paremti
< rengimams nėra lygių.
V,vėtą ktu>]k* narve, IdUN*w0*l ar aaL. V centrą ir daug ką naujai
tttens žiną nple j| prataet krdirtis J
„ T iltis žaislų ir lenktynių. Boston’o
Pirmininkas Kaays X VUaula Lletnvos Pšehtirtliųhc Amerikai r
•k Zllapieji Icnktyniuos su Worces
KaBes Nen < Dšmos Ant
LltluiAnlan Ij^nilon 2022 — l<Hh
Raštininkė Marijona PhiUipe Northwwit. Wariih»jrtw. D. C.
»
F
o
M
cji
#
ptr
CšerSMini
—
3er*io blaivininkais, kurie galt*
f «neN*» per ihvmm
; dengiaus tonikų išgerti. Kitos ko*
TIK T DIENOS T LIETUVA
gpedalis trakiaH Bremethaves
Jonijos dalyvaus kituose kontesArba keliaukit ekapraatala Jalta
'tuoac.
OOLUMBUI
Nsriitia, N. II. Rąjnngietės ataigumrimip* trrCios ktaN» kafaea
1125 ir iiuklWHrt«. «(s imUmavlmuM ialM% Karstą, Bal«e, Khho prh
t veža fnvo garsias dainininkes, kti1 abi pust ilubsr Kalėje.
SUirėJImą,
Iširimą, Karstai vH»J vHlmą Ir vkaą aato0w .
i ^rfriM išpiltlys muzikalią programą.
Informnclją klsOskUs
bių Ti»kj patarnavimą dwot»lu ItmeMimo Ir apylinkių mteatebą m
pus bite vielini sseiits
*Grieš
orkestras*
kurį
sudaro
ką
tik
vmtojflma.
™
M
A4.
Aur — *
.
tf.
a*
*
ari*
^atvykusieji
iš
Lietuvos
jnunikai*
»» BDTIJITON «T,
' ■*». . ’
...» .
4 te
.U- »
te.
G, McGLINCHSY
*čfaii. Vist galės pasišokti. Darios
BorroN
K\inoTviii ‘ nrmromr*
M Palangos gražumas vlriems iiIfM'RtM ąiBNAM
'
•f
,
4*
g
A
g
M
Ak.
dytt «w rarigM lifoą. 3riąu jf seks akimis jtadą tftilją nuo pranomas, tad visus ir iš visų kolonijų
44()AUTNŠT,
BROCKTOK,MA8R.
Į ^širdingai kviečiame atsilankyt L
Mrt
:j| Ukrri
Mk cytyM Mm
THLKlMtOSM 1**JV

BBABOOCK, PI

;

BALTIMORR, MD,

LDS. <0 kuopos susirinkimas f j Rugsėjo 13, sekmadienį, tuoj
v;!yks rugsėjo G d., tuoj po sumos,' po gumai, parapijos svetainės kam*
Iv. Mykolo parapijos svetainėj, t bariuose įvyks LDS. 30 kp. susL
ŠllatA
-*Malonėkit
viri parisi atsilankyti rinkimas. Malonėkite ateiti- vta
r mfnaeines mokestis užrimokitL
Kvkrim Valdyta
M BoagaiU

MS3KgįE£M&RK2

YIET* PIKNIKAMS
VELTUI

IŠVAŽIAVIMAS

NAUJOS ANGLUOS
VYČIAMS

BJGSĖJ3-SEPT. 6,1931

Greičiausi

IEŠKOMAS

RD
BAR
R K> E
Ewv»
KN

EUROPA

PILNOS LAIDOTUVES

LLOTD

Jffll illLTMe '

*./

VĖLIAVOS IR ORUMU'
eug fflinju

\

♦

t

IdkidlMk Kręrlj- 4, Mt
to
’

VIETINES ŽINIOS||F«^a«M?U4BftriUl
Aeitmltonį 4 vai. po. pietų bu*
hvurbua Marijos valkrilų autoriuj
Iv. Petro parapijos vaikų*-mer* Mmas. Bu* gera proga Ir nau-|

f

PENTINU NAMUS
H lauko ir vidaui>
iikato

VERTI PARĖMIMO

“penalui” neit-

VAMC? BKKOL1KCIJO*.

gairių rekolekcijos

HUTMU& IL

vyksta wk- jbma prtaraiytL
..

toingfausiat Vedėjas tėvas Gab*
riclbi praktukaį ir ai$kW vai

#

#

i

jnp darbus atlieku, gerai ir nebrangiai.

# '

Tėvas (fobriclk sekmadfenj giekams kelta.. Vaikai jį mėgta dB tlos vataams mtoiaa 8:30 vai. fe
ja peimkaiėsu ir pamokslų Iru m* tokya jiems pamokslu Ctevbtassas

Now jau hwM J*W* &
tala* įįBW»

et

t

Netfaifttaftota | aaakmtaw
laikus kr kartoto ngstoltatatltoma

tų. jų rekolekcijų 6v, Komunija

yra tttg8f 4 <t, mišiose 8 vai.
Vaikų sokmirtgoa rekolekcijos

SpnMų 13,

%

4.

’

(fofambus ,Jfefefe |

T*^’

fcimynta tarpt, Jo*

f

giamas dar visata Ir tai paskuti
nis Bemat* parapijos piknikas

iV*

CMUM.

“aws"J

r ti n i K a s

Matom da iJahewHeta
C5OUNKUL UNIVKRairr MA. b.
®, WA8HINCTON UMTV.«a IX*

“Darbininko” Namė
(astro* toboa)

N* Breactaray, testik Bmton
BotdeaeliA
>

f

UTHUA1HAN

SS
Ši
K

82* WB*T BB0ADWAY
Telefonui: fe Boston 4Š18AV.
GyvecilMo: fe Boston 2»5-M.

gija Darbo Dtanoja-~X4bor Day

"flUMIBSW

ViMme pasaulyje kalbama ir
vafema apie Vilniato kraėt* apie
jo ayventojua tetarius.

z trauksis iki vėlumos

kraito ItotuvtoM.
Jeigu įdomaujasi Vilniaus krai

iki
t#

to gyvenimu avetiaatluMai, fta
juo labiau tari jna įdomautis fetvvtoL
,
Deja. Daugeliui lietuvių, gyve
nančių tolimntoa knltimse, ui ju
rų marių VUnians ktafto lietuvių
gyvenimas yra tafeomas.
T$ spragų galėtų išlyginti ainųs jau ketvirtas metus Vilniuje
lietuvių iaikratoia

O«1
MlttiMOt
ADVOKATAI

KAMPAS BROADKAK IK ■ S®.
_ >0. KOŠTOM, )Oi*
(AatMMMriass MMmtao tame)'
ItotiaasT «• M Semt
PMAMA8 A KAUMAUSKAS

“vumuibi wp<wwA”
“VHatota Bytoha1’ raito pto*
Siauriai apto vtoa Vilniaus krrifto
lietuvių gyventai* ntiėviesdamaa
jį

te

AUKSU* FR06A
Hvaltoja 1 TJshtr** tmlH latai i*
gini laintaKlit 24V «EjMVXV NAMJl
prto eier»t kranto Ir grali) PLAYEr
PIANO. 3P Ąlfrrtl Hd., Arllnirton, Mnta

I

<rw>

amus
MITAMS

tat piknikas
vfetuui U pulkiaurtv Jame UrWwa daug
aka*
nig vaisių <r steims. Bu* pulki orkes
trą, kari graly* llrtuvHktUf Ir kateri’
toaNHęfe italių. TodM ptatome vfeuomenę kuo atoltUtafetaUV ntrifankytl.
Gal jau vtotems yra tatoft*. kad
parkas latal dtfelis ir yra daug vie
tos. Taip pat turime priminti, kad D.
D. K. Kęėtučto Draugija yra serUmlu
W visų drauriJu Bostone Ir apylinkė
je. Patalpos aenmattenta moka po $7,00
•avaiufe u pasimirus deda ifeoka
pomirtinė*. Mo* dr-joe nariai
yra Huort mm» vfekid trtiktlymy, tml
W serą £*ag< n«prikhum»tlenw pririraėyU ui įnaę
(aat parko).
Tad gtetaaateM Lietuvis vimiomeni1,
esate maloniai ptntaml geni ir jauni
kuo taaltlintemaln alrt lankyti, o ws
tikiafe, kad atollnske bwdte ii|gan&
dlntl.
- ,
.
ftirtUtigta krisdama vtaui dalyvauti-

Bat turs temato Mito
ip^cialybėjs
imant nirilIeH,
Kciaciių, Pilvo, Inkai y, Mlo
goa, PulrOkinio, Reinastikino Ir visokia* Krwj%
tKervty, Odos Ir KhmlMum
ūbieji) lyčių Hgite.
/Wteritat« Wls<
PrtaltarimnK tikrai ai««uk<suus
nelaimių, Blakių Ir kančių.

J2S'A

Dt.6nljl327
rstasfei Airtradtsntato, kstristota ,*-< 7-te vakar*; srtrmirti
adai* 10—11 tlkteį..
>•

T*O,1W-1,

rfMjM)DIS: Valiuoti Krateriu Ikf
PfesK Hlfe rt ten Itafeim Line karu
važtortt Ik! Gn>ve 8L Tm ta* igtota*. kttta nurodys pikniko vist*. Jeigi lytų *♦ diena, tai pikniko nelnm --

4

LIBTUVI*

OPTOMETBISTAS
BfopamtaMta
akte
priskiria, aktatam

■ -- -■'?.-.*r~itr-i

“ILUE GOAL"

TA UAh*nto M«(

H. SUSAN BUDEIE!

MĮBN M) MVANMB

PIKNIKAS!

Td.S.B.13t»

Siti

BAVMMt W

teaLtoumaB)
Uf BroB®Wwy>
jwomo®

Lietuvi Daritigtė
Vataadoa;
fe 7-1

Ofieas Mteima
li tu ta vsL
ryto, MO I^O ik! g te IM yteth
ate • iki • vakar*- trėkte teta

(CfontralSkvira)
OAKBUDO^MAM

UBTtnrt* DAKTUIAB

JUOZAS B. GABIUS

DR. M. V. CASPER
(KUtAfetimur

jamMgaHol dokumentas.

. O/lte VetoefeS;
Mm t M ta ryte te M« >W» *1
t te mo S tai S vai vakare. Ofi
sas isUarytas atstotos Tatarato. te

MT1BA (kampos »mdway)
' SnOi Bi0attf Xma
NtfeoMt Hm SMm *781
ftaaaų; TalkotM74
MMWM«WW«W»W»MM*talHMWIIfR<mililW|W»l

Taipgi ****** e> X-»wy

I

A L. KAPOĖIUS
151 W. 9roadway, So, Bestai
Oftoo valandos nuo V iki T2, nes
1:30—0 Ir nuo 0:30—1) vakar*.
SenpOomto tiko 0—12 vai. ifefe
Snbatomb* nuo V iki G vai vstato.
NedMiomte n*»o 0 Iki 12 vai. *Ue®0
(pagal sutari!)
«

—

,«■*!<* itMlBBI

DR. J. LANDŽIUS
(8«7MM)
liktu v is an»rrws ib
emuunGA*

*

Vidurių Ligoms Dtlrti Vartoj*
K-llny. Ultra-Vloletlne šviesa Gy
do Plaučių ir Otom Ligas
Ofiso vai 12—d p. p.; 7—0:30 vpfc
TsL SL B. 1TJ2

*1

W>1MM

. 0*W,MOA»irAT.
'/Atetoteto ** Ato

ivn*pv

ir

*Mto b
dii»^

v>
va*

■

kter Dty, S«»t. KipiJ* 7i IMI

Lietuvis Daatistaa

frtatafŲ YmAKtotry

mdhma k. aonoso n wctudw»il

Kūnai

Į T«l. So. Bditan 2W0

Ltotnvia Dtorttataa
SSW*wVto
ffi,S.A.MWARISII
t

totota FOVJL4* £<****

r mulii

i i

M. Marmi
UUI1I MHMni||m || n

Jnmn ntlvilluj Ha l|t
JWiT»)
IdMfSVM

Ottoo Yatototan »M ir t-#
tu SbM, Avt. Irti O«M

k!'M»>MĮiiiiWM>MliiWi^iAitii|iiiiiliiliiĮ,ii|iiillNąmt>ll1

TOM** BATEtlOir* MiTMAMk M*ML
Lenktynių foimrtufol mm mitaMfofo taftom Vyrams
feterta m»
ta#: vaiktMfo* — Bankini* lalkrsdMfo; Moterims — įtarto Karritoi;
MeraliHSM — Htaklals toikroOte; UI prfow| mdiem MMmų
—
Gralmrtoa P. L Akuasvietew< tbivami; Virvės makiM* tari feath
Itorimas Ir Mrtttaterta klttab-tafeHfete* ML tfatartatatato W. K
YtHiMaisaa Taurė.
.
‘
tt fe iMrtofe Imtai įtart mm Itotnrių »*te !*:»>
ryto Vfolr*KlrinHdcllė U ankrio,

Ml UIT >10ADWAY ,

UIAIHGUI

0.

suBnoai, kur Viltabtoa kraite lie
tuvis verkta,
kur ditangiaai,

datiatata.

ranosv

maujai Boraanm

kių valgomų daikty Atalklte

stirti >

CMtott«M*tMt$A.M.M$F.M.

4ta Broattaar. fe fertan, Mas*.
Tef. K. Boa tftfeir.
........................................... ......................
■-:i;j-1- h-m;- •' -.-f ■-■

Jo kratttavijė galima ginti
**!cwtaatoJ>* toniko Ir kito*

pasaiiTtiiIų

Borisas ofimmi

$8 Mat* Strsst, feom M

Metw*>< M*ik ’

I. SIOLAUSIAS

ytamaMkil
•’ Vfetotol lytoto” skaitydamas

•K ■ ’

kalraraakią

atklarė nauja «twm<

Bumu vtataioe rite* teskaito
MtoSMIfet
AmAMTDDUA

■ffl'im*" JI,,' I 'W',. :i ? I UKSSBNKąMHHMMI

0AKLAMD OBOV1,
1A*T D1DKAM, MA**.

(IW)

Mta, ne* teta* ta* ttri profo*
susidurti betarpBkai «U VUniaus

P. n I, IMINNISIUI

6. G. STUKAS
m»woo9 noro snnm
- *tt WmH*cim at.

M. lilLLIS,
Manadierit

Piknikas prasidės 11 vai. ryto ir

HSNHDM0M

/ .TS.

PBOTOGIUPHA8
■

„

Kanados vaidila tada pradėti
wv0
organą
Į*‘Darbininkų.” Jame yra skel- statyt! valdiškus tomus, kur gaus
H ž______
krsivaa akto atari*
Ibiama apie musų darbus. Užai- didelė dalis bedarbių darbą. To*
MUMOMBAOK PAKO
.,
■ • tam fe ^atattototo
PanAkluoda fotai pigiai dviejų taiIms* (aktam) akys* amerfen tartoįsakyti orgamt “Darbininką” val- kiu būdą bedarbė gal ir stirna* ' Jiys kambariai, elektra ir garas. myaų, 32 kambarių, namai, geriausioje
BQ*LXMDALB
‘ aų tinkamu laito.
Gerbiutnieji Bostono Ir Apleilnkes I4e- Idyba draugams patarnauja 7$1Banda $10.00.1U <taM St, tatk vietoje, pria maudynių. Kraipkltta vakgrata n*> tt vai. fe Botam kkŪ-Mar
J. L JAAAKAMMM, O, D.
tuvlall Muuah hmUo, iaUBsstoue nera ltui.
-A
ta atatenUkl: 097 Bari Eitath, Mt,
447
RrMulwm,T *NMrtli Bustam
fe Itortta T. R088ŪJ4 torihinka*.
bkdoų inuMiių, bet jrtslivalgyklte iri
tatesssmultoiaa.
persitikrinkite, kati jų yra <fou& JfeaĮ
w-jv* ^Mą.iwn*mw™u.
«
(U-.
4
ll).
<.
,wiwN«MmMnHW'>F"ta*ta»MtamM'«*l I
l’rąrirtta nuo 2 po )tetų.

8U<iW«HmW««MHMH*mHM*«H*WAM««ta*MMH«MM
j

teriavimo amtalasos, jptlnio, alto
Jų, violų fe visokį* varaUkj, Bto
msi taptora nuo fe iki 3fe nė
mli. Stiklų visokio didumo. Atrttoto persitikrinu.

llUUėMV U U4J lkWIWkl|L]prenum<ruotų •

turime globoj keletą tu0folhų, kurių
tevelia! yra mirt, jie yra "taturčfol,
’Sl priei juor tik vargai ViritafoHa Dejos
su pegelta vistiomęita*, blsnlerių ir inteUgeutlj<m rengiu iSvaBavžntų, kad su-1
darias fondą KuMpimni tų imSteičių. |
Todėl Sluoinl pintame vleą Itetųvlų
visu(>me»t‘ paremti žį tfortet. Atsnaakykite i SJ piknikų, pety* graliai iMtri- f
liiifemiiiilte savų laumių tan*e Ir pa*
remsite tą kifoų darbų- Tagrita tiems
4 ntofolham* fotai reikalinga.t Griei
» r genis orkestrus.
Kriri’fo 7’ri/ą D-ją Komitete
šiame piknike bu« išle&IŽlaauis taikrodė! te ir Auksine Plunksna.
ŠS
KELRODIS* H.Fomt HHl imkite
g“
ttedliam karų iki Grote Street. Kuo
ten tas tetiktai fokabintl.

1‘EBKBAUSTOME I AKTIMAS
IR TOLIMAS VISTAS *
Ui kiekvieną daiktą anrantuojam

Moja krautuvėj* galima gauti vi*
šokte aautotakam* |ranklą, itate

PIINIUS!

M.UUOUUJU

W1BT MtOADWAT

«O. KMtrOM, MABB.

M«A,

ana. h. j. varnoms

WfTij

MO
mHmmMmni

rapijoa balius. Vilti parapijonail A^** kttMte DetroiL MįeK Jonas
Day. Pikutata amnatomas būt! gymiu
fehsio Sakramento 'ir Popiežiaus
raginami to anksta įsigyti tikic-lA*^ atsidarė studijų Danville, viena* ii^ didfeurie fe prajmatjmfeimfeiniu.
Kvfelys.
tUK. TikivtUM galima gauti vfooser^»
ie^° P$ririk kad darbų niausiu. Taigi visi—didU, matas,* kartas pttr savaKf.
Mll>M0i*iyJ0RA*
°VMmm
stayinėtaU* hunų krautuvė**.
■ |M*ūtia.
i
aukėtafeiai, žemaičiai, kalakutai,
‘
;J,.-r_........ - ■.
Į Jonas būdamas studentu nnpfe- kapsai ir gatbtagi vihriefei reng- me Vilniaus krtato lietuviu tatai*
■ FATTBB*0*Tsargyboje, lyg veidrody, atRugsėjo 1 d. padmirv *v< Vin
kitėe Į dMfelį WtatfWdo paratįi
fla.
eonu.
pyta
“
Lafete
Day
’
jfeį
”
piknikųj*"^
1
Gih
cento airių pnrapijos kldnuias
UlTOomUOM KAUTOMS.
ItF, Jonas lz, Vendatakas gyvena n mes jus jau nudMŽiai povaimoųsiujoras (Jebrgo J, Patteraon.
Rugp, 30, po Blaiv. Seimo, ge?» paš savo tėvelius, 220 W$lnut Bt.,'
Todėl kiekvienas lietuvis ‘lai
Velionm iiibitvo kunigu net 55
biami kunigai 1L J. "Vatoitmaa fe|,Weetyiliej III.
skuba
užsisakyti "VtJutaua Ryto*
metus. Tai didžiai ufeitaraąvęjr
I< Juškaitis toaileido į' New'j Prie to, Jonas yra muzikos įny- iais, valgymčHai* ir kitais skanė
Bažnyčios ?ramts. Jis ičktlmingai
siais. Lauktam garitamųjų. *reBi}r
Ifempahire valstiją į Baltuosius hėtojaa; turi gražų natūrali bari. Rąžykite Buo adresu; Vifao, til
laidojamas rugsėjo * d. 10 vąL
nuoBrdiHų parapijos pctotelių fe
Kalnus- Pervažiaru toiltei vimI tono- batai ir skambina gitarų*
rytų i* Sv. Vincento ^bažnyčios i
rėmėjų. .Vistiybėje-*falybėK pmK
aouųaias Kalvarijos kapines, da* kalnus. Buvo ant pat »virifoua|Nuo rugpiučio 23 pradėjo daly- guoto ta pait KvfeMa,
lyvaujant Kardinolui O’J?onnelL aukžčiausio kalno Wa»hingtono, Į rauti netolimoje radto stotyje «h
kui-K siekia arti 6,300 pėdų aukž- K Bendiku, Abu jauni vyrukai,
čio. Ten buvo labai talta. Snie-| Valio!
» , .
•MULKIO*
gus buvo .pradėjote pulti. Medžiai I
—r Dėl vaikų įtiekeijų, sekan
jau nušalę. Grįžo kupini gerų į»-Į
UlinTflMl RfillM
čios žv. minios tegali būti tokioje
H*C. Dr. V. fetetatetaPtefe ratam
VUtlIii
’ tvarkoje: šeštadienio rj'tų 7:30 pudžių. Gerb. kum Vaiefenna jau Į
paliko Cambridge. Rugsėjo 2 d.
r*—'
vai, ckzekvijoa ir mife# tiŽ Jokū
tankiniu iškelhvo Chfcagon.
«»• Jono 8w,’,lk!’ *»*«<>•
bą Burbulio ir ieintoe vėlos. Sek
Darbininkai
dMtatgtaar, kad
x
ĮmėnerihĮit t saairinkimga įvyksta
madieni 7:30 veb rytų Kabačiai'- .
Paekard Motor Ofe kompanija įs
—-i-*
-—-—-Iišturiu mokyklos svetinėje rugteigė savo »kyrių ir pradės dirbt j
skų-Sepsevyeių gerovei, 8:30 An-.
3-ėias MaAatote tuMniferti ■1’^ ® » tw>Š po pamaldų..
gclčs JaniiBkevičiutČH ir Veroni
n IMU I V 1 O
I v,8i niriai P^tami atvykti ir savo autaumbtitak Jfno rugsėju
kom IMiniutta intencijai
Įuj-taioketi duokle* j dr.mnjo* pirmos pradeda dirbą. Spėjama,
Tnn.ltHHUtįHt U.LJC. XėA-r^f;.Č*4, ykutk** «<MĮĮWldwrt kM praėiflirjr prihta kalis žtattua
darbfaiaką. Atome mtoste pri*
icčts,
Ksrimter# ir-fAMt {•$ ittrtoilrtk
' .
'
bsdarbių,
mins Klistaa, tot* titidtH
| Valdyba vtatdA skelbta orgm skaHmna apto
IMBDAVOJU
tetaria aejtdičtoa
|mėnerinius tmririnknnua ir todėl Taiti amt data jų gau* darbą.
& iaunOsriva su visais mtMieruHUcsh
. piknikas BUS
Į laimi pageidauja, ’ kad žv. Jono
Fordo dirbtuvėse taip pat pra* rengimais* serą, Stoma. SS W. MiHirth
turim* ADVOKATAI
Ittr., fe. Borto*, Mase.
(SMkll45)
RfKifftfl R ęFPTWlFRĮ^*«FG0M draugai kiekvienas už- dės dirbti rugtaja pradaroje.

tuno*.

NAUJA SELEŽINiy
DAIKTŲ KRAUTU«

‘ *j|jgffe|ią^ĮŽai v

------ —— ----- „

UZuTi *Tv.CZ&

4

MteriiM ir Dekoratorius
tfl W. fed M te. iMtaa

VTtortestafe* !*

Vkrf

toj! rtcaltlM butų pakalta iki
W, taM2 tafe tiWW yra roti*

Įmynffe pnvysdtagsl

Balita.
Baitai.

amu

Tel, 8, B. 3W2j

JtyŲM (Užberti ftten aparėki
pirmyn. Ją gstaar pastebėti j*
JtHta vra marut* AndririteMi te gris* porą rirtafy bunaf jrfktriI Ateita VeufeM* kurie jte fe
ką, kuris parapijos Baudai atašė*
iras. Vaikai baigiu vakaeijas, pta> Wieefan atlankyti wvo motinėlę Į
|jm šefei agstor«»t- & pVen- pyao pelno $115.7*. Tai graži
d< cla mokslo motą.
fe broliuką.
rtatotebU y j® nsuHhnslte vtafetaikaUlbė IUm dtatose. Bet muatj
baugumas vaiki) priėjo fispa*
Ims ketai ta Wto Hte*_ ¥ta*v*M*rttotaifnttos rūgs, 3 d., ryta ir po pie
OAMBUDGfe MA**.
Inte gyventam fe auklėj* snvs Wpumo. Todėl vaiki) j rekolekcijas mfetonieriiM taipgi aakya pamok
šią sekmadienį 2:30 vai
hitai dahg lankosi.
Po pietų jw žada važiuoti Law-į
Hekolekcijij laikas labai tinka-

M

i^JL

V’to

M

ir vtous taky-

GRIFĄ J. DIRVRLI(» OBKIMIUB
Alkiai nw» ’* vaL po pietų Iki vUmass., įtempt M ritosi.

U- RttatoK totaitaa Įvyta. -

BATAlM&TIlKABaBnMA
H WA*T|
’

D. LIAlETSm
mamroi nMMI

4

DARBININKAS
teDMteteiteMtewSte*wsrateMiRwaiteteNteteasM«Ntera>MMMrtrate»iraBR^RiRuraiM»MwMWBBtemgsMWB»ie*iBWBB"

... m i"«'111 Rl’"' '■ Ei1'

Xafi*jo. 4, IMI

w .. ....................... ................................................

IŠ DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
TRYNIUS UTMKKIUS

šalpa Ims duodama, tilt 1
TtetetaMS ETAGG >-49M
liepta, kurie yra .šioje rahtijnj<* išgyvenę nu nmžįan
DANTIS
dviejų metų. Tmn reikės
priftalymų ir tik lengviaunn bus galima gauti tivimų
kurie yra Amen piliečiais.
Deja, kiek niusij brolių yra
dar uetttrincių Amerikos pi
lietybės raštų. Takiems tai
bus gana sunkoka įrodyti
savu išgyvenimų luilte- Butų
laikas, lįid lietuviai tai pra
Šiuomi pranešame, kad dargia
dėtų stipmąti ir pataptų JT*
Tumanonis yra įgaliotas rinkit
Am. Valstijų piliečiais.
“Darbininkui’* prenumeratas ir
Tai tiek kiliom karite
Jis patarnauja su
Stad Antante t Mataikt, 41- skelbimus.

DK DIADAS m

Arentasis Tėvas, matydoe
įtini kaip žinonės apsileidžia
tavo tikėjimo daVI'dose, vis
primena žmonijai reikalą tiiybinio auklėjimo* Tas ap
sileidimas dar Žymesnis ten
kur vaikai lanko viešąsias
mokyklas ir kur negauna
tinkamo supratimo apie ti
kėjimą* Žinoma, kalčiausi
į tai tėvai, kurie nesirūpina'
L- MYtevaitaj laime,
Nors aprilcidimas tėvų
matosi daugiausia mažų vai
kelių ncdanuklčjinie, bet
Mon dar nesibaigia. Dauge* lis vaikelių ir gana gerai iš
moksta savo katekizmą jaui
nose savo dienose, bet laikui
bėgant visiškai pamiršta ir
nieko neatsimena iŠ tikėjb
jr.o dalykų. Tad Bažnyčia
verste verčia, kad tikybos
pamokos butų duodamos suaugnsiems, jauniems ir sėniems parapijinėse bnžny-

DIDŽIOJO HES
AFYUHBS UETOVUMS

▼ALAMDOI:

Nm »—11M ryte, 2—• vak.

MtaMta: STAOO >~tl«

M. A, PETRIKĄ
tlMTMOK)
LIETUVIS DBNTTSTA*
m S; 4fe«U lwkJyn, M. X
VALANDOS;
Nuo t aaL ryte Utį S vai. vatai*
Ftaktadtenlate Ir imtadlaaiaia
tik MtetartM.

Notary Public užliūilymu ir pa- L
I ino« Vytauto JtaojFri^Yretoriusį
pinigus Lietuvon.
Vyčių M-ime išrinktas L. Vyriu gelbsti
Kreipkitės
pas
:
Centro iždo globėju iv litėrathiė*
JURGĮ TUMABOMJ
komisijom namt Jis buvo išrink554
Grand
M «** 1264X91 St
aš Vyėių W-to Mmo pirminiu*
Brocidyn, M.Y.
Ktt& Jtata* Atekstapa, Brooklyn’o, N. Y. Apreiškimo parapijos H Karaltenfe Augalų jear. žinelte. Iiu. Girdėti, tad kitain metais
vjtaim kunigų VienyW paskirta* L, Tyčią organizacijos dvasios * —Trinity Įiąnninėjo riinkini * eiklusis Antanai jau bus inžiTik iri |1.00
iHorium; Jis yra lankus, Lietuvoje
. .......................................... n«w**MMwwiMwmi|
Vacta. Kun,J. Aletaiunaa iki šiol buvo New Yorko ir Now Jersey serga Liudvikas Gabrys.
šia*
Hemla*
knygas gulima b
htatdfcj gimnaziją ir buvo veikliu
Įrr.AMTAPB
apskrities ir 41-mos Vytauto kuopos dvasios Vadu.
—Rūgs. 7* d. JO vai. ryto mist-’
Mgytl '’DarbtnInko” admliUrtraet*
joje ui pute normalte kalno*:
Įvykusiame Vyčių 19-tame Seime Kun. J. Aleksiunas buvo no tuoks lamte.Dcmayo ait Franecą ateitininku.
AUKSINIO OBUOLIO Db
minuotas į kandidatus dvasios Vado pereigoms. ' *
G.' Ri’.I.MiehcI,
TOKIJĄ (Graikų Mythotod’ Piknikais*, briitm*, Jtoaeąrtaara
—Chorta Mį penktadienį laikys dieną j Fomt Parką* Prasidės
jo* 2lnp*n*1l») *u paveiksfate,
tekiam* Ir vfoldMM p
Lietnvlų kalbon MguMiS Alymm 1 vak po pietų.
:
nyčios
priešui ir persekioto- darbiams, parinkti aukų ir :mėnesinį susirinkimą.
rimam* amagtauata virta Kroatova
........50c. |
lyne-Masprih*
Jau
laika*
ateiaa
Reikia
pažymėti,
kad
minima
—
Mok.
Sąjunga
pirmą
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dalinti, pagal išgales varg
jai,
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kytt salą Starai testeri.
pirmadienį reguliariai laiko susi- Iraugija yra. daug pasidarbavus
4 Mažiau turės Bažnyčia šams reikalingo maisto.
labai graifla paatekaltymal *-•
JOMAl KIAUTUS,
pi* Iteblriu* gyvenimo ateiti- .
parapijai. Ji nuotef oa budi ir dir
prienij, jeigu tėvai rūpinsis Antruoju gubernatoriaus rnikimiTs. " •
kimu*. ParaiS J. Tarvydas, ,45c,
kamp.
Mupttii ir State Avo.
—Rūgs. 0 d. Šaukiamas Ražan- ia visomis išgalėmis parapijos
Yra labai daug Žmonių, savo vaikus išauklėti katali nurodymu bua sukėlimas ėiąus Dr. susirinkimas tuoj po su naudai. Ateinantį rudenį žada su
MMptah,W.T.
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_ą ..... ■■■...■■ ■■
kl paalakalytmal. rainis Uo- 1
kurie statosi gave^daug iš* kiškoje dvasioje. Mokslas ^20,(X)0,000. Jis sako,, kad mos;
rengti ką tokio nepaprasto. Bus
s!*.,................................... ......45e.
maną, bet tikėjimo dalykuo- yra brangesnis už pinigus, New Yorko valstijoje yra —Outinga* atnešė virš Šimto tai parapijos salėje» ir kas bns,
UŽKEIKTA MERGELt 8U
BARZDA IK BARZDASKU*
tai pranešimo apie ^tai vėliau,
J* te ir mažas vaikas daugiau bet katalikiškas išauklėji apie 300,000 turtingesnių doleriu pelno,
TIK-apytaka
15e
TH, Newtown 44M
J
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aatradieiriė, kėtrirttaitaifo daimentus. •
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fr talladteNto vakarai* iki F ««K
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Bažnyčia tą tiesų supras- pelno. Tiems manoma* pa fttnaujintani stovylų bažnyčioje,
* tu Antradienio
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Grand M.,žmogų
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J rie554klaidina
tikėji- žmones pamatę tiesų, jos didelė pašalpa. Tuo reikalu rugsėjo sąvaitėje,
BOLŠEVIZMAS-Kaktai yI
pasirodė tris kartus ir, iš tikrųjų
Trietamoktte: BTAgg 2—218*.
[ me, jeigu jis savo tikėjimo laikytųsi ir nerizikuotų savo mano išleistij įstatymą, kad —Ražančiaas Draugijos išva mums yra linksma pranešt, kad
ra boMevlionaa Ir jo vykdyn
ma* Kurijoj
u
vaiku kitokiose mokyklose. butų galima netik už šiuos žiavimas įvyks Forest Parke rug vėl Vytauto Orkestro grojimą
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ČIONYBR Prof. V. Jurga#* 10c. Į
rapijos pikniko, kuris įvyks rtig*
dalykiiose matosi ir įvairio
metus tas nuošimtis išrink
MOTERYSTE IR AKIMIsėjo 6 dieną, KlasČiaus sodė*
BEDARBIŲ KLAUSIMU.
se peiTorsmėse musų laikų.
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tų bedarbių klausimų ypač kams 5 dienų darbo savaitę. taus lašai puldavo. Tokis oras
4AIDIMV VAINIKAS—Sa
gralių atviručių — su lletuvlikal*
L K. Vytauto Orkestrą sąvų
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tantalą.
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I būsimos Žiemos metu.
parengimams.
Orkestro
nariai
a#ma «u galdomla Sutalte M,
paisant to, Įmonių imvo atsilan
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kę viri fioo> yP*1" vakare daug kviečia visas rengėjus kreiptis i Tri. taasg s-om Natary Ftaile
* DJUHmmffKAM"
Yorko valstija, liet ■jaunimo susirinko. Pelno parapi varg. P. A. _Dnlk$.» 363 Bedford
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programoje pataria pir ir New Yorko didysis mies jai. norą nedaug, bot liko.
lfflsps35fc3Esaacs=axsxs=E=3«eiasassaess!
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menų komisijų, klirių nuo jo organizuoti komisijas, siems dafbmiukams ir darbinin
' Profrstonatal, blmkriat. pratarate*
SKABOSIUS
žiūra bus dalinamos aukos kurios rinks aukas ir reng kėms, kurie prisidėjo, ar tai par
kai, kurie skeltai “Darbininke” tlte*
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kur
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prie
pasišokimo
10T Vita Avt^ BrooMyK, W.X ral verti rieti ty tojų paramoe.
ir steigiami darbo biurai vi sią prię sutikimo ateinančią
tos dienos.
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Viri tatriakllte “Dsrbintake.”
sose valstijos departamentų žiemų bedarbių Šelpimo*
K. BaHriMtis.
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AUT. J. VALANIMS
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VYTAUTO SPAUSTUVĖ
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JOSEPH GABSZYA
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JOSEPH LEVANDA

PUAMOSĮĮJAIENOORHJS

šakose. Tai komisijai žada
sukelti $20,000,000 taksais
Į nuo įneigų. Komija dalį tų
| pinigų skirs miestams ir
Į miesteliams, raginanti tų
| valdybas surasti darbu be-

Visas tas bedarbių sėlpi"
mo alasas rodo labai daug.
Dievulis žino, kaip jis Ims
tikrenybėje.
Pamatysime,f Karalienės Angelu parapijos
jei gyvi busime. Vienas da kv. Rt^nčiawt Ev-ja rėmria nelykas, tai ųckaip išrodo. Pa-Į paprastą išvažiavimą Rugsėjo 13

Rugsėjo i® d. Karalienė Angelų *arupų* nritančteaa Drturita turte sa
voplktiiką Forett, Parke,
Spalių 10—10 d. (L. AprtlMdmo Butu*
pijo* dklllulla taaarąą.

25 fl. Apreteklmo per. mergai
Wų hiatejti čbero koncertu*.

Milžiniškas Metinis Piknikas!
Rengia Šv. Jurgio Parapija.

Sekmadieni, Rugsėjo 6 d., 1931

