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>teio rektorių monsign. j . n.
Rvan.
Pąsikalbejime su rėkto
rium Šy,;Tėyas tarp.kitko įspėjo Jungi Valstybes šiuo
nedarboir finansinio susmu-

CARDIFF, Wales.—Dar
bininkų būklė šioje vietoje
turi būtį yra blogiausia koki
yra Didžioje Britanijoje.
Daugelis darbininkų pasi
rašydami bedarbių registra; cijos korčiukę pažymi, kad
per du metu tedirbo penkias
'savaites.
’šeima iš aštuoniu• *
. . • Viena
'• .
užsilaiko iš^’bedarbių apdraudos gaunamų $8.50 į sa
vaitę.
S’ • — ’. Vadinasi iš to aštuour šeimos nariai turi paval" gyti, apsirengti, užsimokėti
rendą ir kitas išlaidas. Jie
<< moka $4.00 į savaitę rendos.
if

NEW YORK. — Taip va
dinamas “Federal Council
of Churches”-tyrinėjo Sovie
tų^ Sąjungos nusavinamų ir
nusavintų ūkių stovį. Pasi
rodo, kad komunistai baigia
sunaikinti visą Rusijos tur
tą. - Jau nuo seniau jaučia
mas Rusijoj badas. Nieko
negelbėja nei įvestos duonos
kortelės.

Tiesa, turtingesnieji ūki
ninkai daug maisto pagami
na, bet pakol pasiekia mies
to darbininką jis beveik vi
sas sutirpsta.

—Yj
Birželio 28 d
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re-‘admimstrącj
tenos bare. IĖŪ
rajonuose. Sfe j
cijos linija užq
menų punkteJ
ūžiama į anapiį
cijos liniją" H
dirbti. į Ein!
lį atvyko antri;
P. korpuso kan
žmonių/ Lauki
wks ir tiek'pa
sose vietose Ac
linijos sargyba
stiprinta. EL ‘ j

Iš Londono pranešu kad
Brazilijos krašte Parahyba
prasidėjo kruvinas sukili
mas. Per susirėmimus tarp
valstybės kariuomenės ir su
kilėlių žuvo daugiau kaip
100 žmonių, yra labai daug
sužeistų.
; '7 " •
- Sukilėlių vadas Pereira
Brazilijos vyriausybei Rio
de Janeiro pranešė, kad jis
visą kraštą, vardu Princezo,
yri užėmęs ir jį paskelbė vi
sai nepriklausomu nuo Bra
zilijos valstybės. Šito kraš
to nepriklausomybės paskel
bimą jis yra padaręs, pildy
damas visų toC krašto gyven
tojų valią. Brazilijos vy
riausybė pasiuntė didelius
pulkus valstybinės' kariuo
menės prieš sukilėlių vadą policija biri
pas,
ir jo šalininkus.^
Vienuę^Ėųįį

KAIMIEČIAI BADUI •»

ritno1<yla (!81 liejančio askurdų gyvenimą.

a- •
•
------- *
Aleksandria, Ąigiptaš. ■— kilo riaušės. Ginkluotayįg|M
j. , PROVIDENCE, R. I. — Pereitą antradienį Wafdistų
čija skaldė^galvas ramiai
rf šiomis dienomis areštuotas (nacionalistų) partija* su
a_ Peter L. Šimonim, NationąĮ ruošė demonstraciją gatvė monstruojančių žmonių?
Įj. ^Bankmf Commerce knygve- mis, pareikšdąmi kaipo pro- nia įpykus grįebėsi
ir kitokių įrankių įįiat^^
jį_ dis. Jis kaltinamas už aplicijos. Vėliau pribuvo ir
a_ gaulingą knygų vedimą. Per
anuomenė. f. j , '
js 5 metus jis laikė paslėpęs premieras, rezignavo dėlto, •' ■■ ■<. -4 • e_ $246,000 banko nuostolius. kad nepavyko susitarti; dėl :: Išdaužyta krautuvių.
$ Areštuotas prisipažino, Jsad Aigiptiečių nepriklausomy gąį. Kovoje užmušta 17
50 penki meti atgal vienas de- bės su MacDonald. _ . <•> mepų^p apie 400 sųžęista/.^
■. s-'v ■"
požitpriūs, jo draugas istrau- Demonstrantai paskelbė4 Pramatoma,
kad dęlei
į_ kė daugiau pinigų negu jis dviejų valandų tylą paminė-, riaušių gaiiJalti revoliucija.;
os iurčjo banke pažadėdamas jimui kankinių už konstitu Aigiptiečiai naudojasi prijgi£
iį_ grąžinti už poros dieną. B.et
ir stpjarį kovą prieš Angliją^
eiją.
jis ne tik negrąžino, bet dar Policija puolėsi į deinons- bendrai su įndusais reika*
padarė į knygvedį tokį spau- trantus ir ėmė persekioti. Iš- laudafni nepriklausomybes,^
■|i dimą, kad išgavo dar dauV giau pinigų. Taig tiso iš
traukė $246,000. Knygvedys,
kad paslėpti nuostolį tą su
mą paskirstė dalimis kitiems
~~ depozitoriams ir taip buvo
per 5 metus. Knygų peržiū
PARYŽIUS, liepos 16.— šizmą panašiai kaip lndųoj '
rėtojai tik vienouliktą kartą Nukritus vienam Italijos or prieš Angliją. J
;^J||
žiūrėdami susekė apgavystę. laiviui Šveicarijoj pas lakū Atsišaukimų būta įvairių?

valdžia stumia šalį į bedug kiško krizio. Patys lenkai
nę. Badasiššauks revoliuci. savo spaudoje dabartinį len
ją ir tuo pasibaigs komunis kų ūkininkų padėjimą vadi
na beviltišku. Kaimiečiai iš
tų raudonas teroras.
kaimų-bėga į miestus ieško
DIDĖJA MĖSOS IŠVEŽIMAS dami darbo ir duonos.

-i

z*

ir likusieji 22 j kitas šalis, siąs apie $2,009,000.

istorijoj jau žiloj senovėj? *

. '

IBISVENTE Į KUNIGUS

/šiomis - dienomis Metee
(Prancūzijoje) 62 metų inž&derįūs M. Caliėn buvo į-

ketverto vaikų įstojo į pranratūros” 156 Idg.
Radus'"šį archyvą dar bu■ ciškonų vienuolyną, kad pri

vo suimta viena moteris su
suklastotu pasu Marės -Botyrienės vardu ir Šliomas Natalovičius.
.' <
Be to, birželio 19 di kriminaline pdlibija prie V ll for’fd suradę yisaiijkonspiratyvias komunistų sueigų vie
ŠNIPUS
tas. Tą pat dieną pęlicijoę
. KAUNAS. — Kaif> teko sulaikyti komunistai Stasys
patirti, krim. policija šiomis Čepaitis, .Aizikas Gleizeris
dienomis areštavo vėl kelis ir Mauša Milneris. Dabar
svarbius lenkų šnipus, vei paaiškėjo, 'kad ’St.- Čepaitis
kusius Lietūvoje. Tuo tarpu tuo vardu turi suklastuotą
pasą, bet tikroji jo pavardė
vedama kvota.
Zigmas Šimkus. Jis paskuti
LATVIŲ LAIKRAŠČIO NUME niu laiku —po “Vireliūno”
suėmimo — buvo paskirtas
RIS — VYTAUTO DIDŽIOJO

Birželio 27 d. Kaime Ka Kaunas. Paskutiniu laiku
riuomenės teismas nagrinėjo žymiai didėja mėsos, ir
buv. karininko Sutkaičio by sviesto išvežimas į užsienius.
lą. Sutkaitis buvo kaltina Taip, pay., birželio 12 d. iš
mas už banko apiplėšimą "Klaipėdos eksporto šaldytuvų'vėl išvežta į Angliją-44
Katine.
Sutkaitis norėjo nuduoti tonos bekonų. Per paskuti
nenormalų žmogų ir teisme nę savaitę sviesto išgabenta
sakėsi . apie banko plėšimą 220,880 kilpgramų, maždaug
1,100,000 litų sumai.
nieko neatsimenąs.
Sutkaičio gynėjai taip pat
ANGLAI STATO NAUJĄ
tvirtino, kad jis sąmoningai
s -—JŪRŲ MILŽINĄ'
banko plėšti negalėjęs eiti.
GARBEI
Anglų laivų bendrovė
Tačiau gydytojai pripažino,
Paskutinis
kad Sutkaitis banką plėšda “ Cunard-Company ” staty , Ryga (E.)
dinasi naują .didžiuli laivą, Latvijos šaulių organo “ Aizmas veikė sąmoningai.
Prokuroras savo kaltina kuris bus 75,000 tonų talpu sargs”- numeris paskirtas
moj kalboj taip pat sakė, mo ir tokiu būdu bus di Vytauto Didžiojo jubiliejui.
kad Sutkaitis nebuvo bepro džiausias laivas pasauly. Iki Laikrašty yra įdėtas “El
tis, banką plėšė -iš anksto su .šiol didžiausiasf laivas buvo tos” atstovo Rygoj V. Ke
galvotu planu, todėl reikala Vokietijoj statytas “Majes- mešio straipsnis apie Vytau
vo jį atitinkamai nubaustu tic,” turs 60,000 tonų'talpu- tą Didįjį, iliustruotas'atitin
Bylą išnagrinėjęs Teismas mo ir priklausąs anglų ben kamais atvaizdais. Be tcų.į“Whitė Štai- tai ne.”i dėtas neseniai* besilankiusio
paskelbė sprendimą, kuriuo drovei
‘
Naujai statomas laivas Lietuvoj latvių žurnalisto Ą.
, Sutkaitis-baudžiamas 12 me
tų sunkiųjų darbų kalėjimo, turės turbinas 200,000 ark- Krukos Lietuvos vaizdų rin
lių jėgos, kurios galės išvys kinys ir jo pat straipsnis aatimant visas teises.
tyti apie 50 kilometrų grei pie “Lietuvių žemę.” su Res
tumą per valandą, šjtuo lai- publikos Prezidento*, p. A.
EMIGRACIJA GEGUŽES . vu anglai tikisi Sumušti grei Smetonos atvaizdu. Straips
MANĖSI
tumo rekordą ir laimėti nis baigiamas šitokiu pos
Per gegužės mėn. iš Lie “Mėlynąjį vandenyno kas mu: “Artimi mums lietu
tuvos emigravo 4Š5 žmonės, piną,” kuris šiuo metu pri- viai, kaipo kaimynai fr nuo
iš kurių 200 Argentinon, 82 klausd vokiečių laivui “Eu širdūs žmonės, tfidingi savo
Kanadon, 76 Amerikon, 55 ropa.”
idealizmu, kuris* davė tautai
Uragvajun, 50 Brazilijon^ Laivo pastatvmas kainuo didvyrių, žymėti; pasaulio

62 METŲ INŽINIERIUS

ną Buzzolesi rasta daug Diktatorius Mussolįni suq
priešfašistinės literatūros ir sirūpinęs ir ieško suokalbio
- < /lųįO
planai pradėti kovą prieš fa- ninku

RYGA.—Komilnifitųl^
gresas Maskvoje nutari p
šalinti iš diplomatinių tarnj
bų visus tūps, kurie savo da
bais nebus pasižymėję ištik
mybe*komuništų partijai.
Šiitai komunistų būdau
diplomatinėje tarnyboje m
tė bolševizmą ir atsisal
grįžti Rusijon. Tokius p
ANGLIJOJ BEDARBIŲ SKAI- smerkė ir atidavė teismu
- ČIUS PADIDĖJO 42,925
Daug jau tokių už akių, p
Londonas. — Britų bedar smerkta mirtimi.
bių skaičius vis dar auga.
BIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ
Darbo ministeris, liepos 7 d.
pranešė, kad viso yra 1,933,- Eržvilkas, Tauragės apsi
500 darbininkų be darbo. Upiniškių kaime gegužės S
Vienos savaitės metu padau .d» ūkininkas Norkus tvėi
gėjo 42,925 ię ' 789,254 dau tvorą prie ribos su kairų
giau negu pereitą metą tuo no Červinskio žeme. Past
rajam pasirodė, kad Norta
pačiu'laiku. ?
tveria tvorą per arti pf
ITALIJOJ YRA 322,287
Čėrvinskio žemės. Ipyto
BEDARBIAI 7
Cerviriskas smogė * NoHc
Visoj Italijoj gegužes mėn. peiliu į krūtinę ir, patai!
buvo 367,183 asmenys be dar į širdį, mirtinai nudūrė į
bo. Birželio mėn. bedarbių vo kaimyną. Červiriskasfl
skaičus nupuolė iki 322,287Įimtas ir patūlpintas
asmenų.
'
" gėš kalėjime.

'KAUNAS. *- šiuo metu į
Lietuvą yra atvykęs didelis
sirengtų prie kunigystės. rusų poetas Balmontas, pasi
Šiemet baigęs šiuos reikalin
žymėjęs 'lietuvių draugas.
gus mokslus Metco" vyskupo
Jam Lietuva labai patinkan
buvo įšvęstas į kunigus.
ti, todėl apie ją jisYiuolatos
rašo ir išsimokė net lietuvių
kalbos. Poetas Balmontas
gyvena Prancūzij oj.

Antradieny, liepos 15 d.
įvyko didelė paroda Bostone
paminėjimui 300 m. Massachusetts Bay kolonijų inkor
poravimo.
Dalyvavo valstijos ir mies
to viršininkai, Calvin Coolid^e, buvęs prezidentas ir ki
ti aukštieji:yadai.
TazJjuvo didžiausia militarė paroda nuo Pasaulinio
Karo.

Birželio 29 d. Juodkrantėj,

Klaipėdos krašte įvyko, lie
tuvių jaunimo didelė šventė.
Šventėj dalyvavo viso krašto

KAUNAS. — Birželio 12
d. priešpiet bemanevruojant
ant Šiaulių ežero įvyko lėk
tuvo katastrofa. Lėktuvas p
krito į ežerą ir sudužo, o juo
skridęs lakūnas viršila Kai

lietuvių jaunimas, o taip pat
buvo daug svečių ir iš Di
džiosios Lietuvos. Jaunintas
daugiausia atvyko garlaiz
KAUNAS. — Krašto agr
viais su savo chorais ir vėlia šaugos ministeris pulkinin
vomis. Iškilmės buvo Ievos kas Variakojis dėl nesveika^
kalhe. Ten buvo pasakyta
tos Atsistatydino. Į jo vietą
daug* kalbų - i> padainavo
krašto apsaugos ministeriu
jungtinis Klaipėdos, Šilutės,
Rusnės, Priekulės, Kūkorai- paskirtas pulk. Giedraitis.
čių jt Žemaitkiemių giedoto
Birželio 28 d., 12 vai., da

raitis užsimušė.' Katastrofos
priežastis nežinoma.
■-> jų draugijos chojas.

v.c r
I

t

menės aukštiems kai
kams, naujasis mituti
pulk. B. Giedraitis pe
ministeriją iš pulk. Vari
jo-

♦

■

Laikraščių pranešimu 1
Variakojis yra nutaręs į
į atsargą,ir apsigyventi
lyvaujant Lietuvos kariuo- dvare šešuolkuoee.
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ga finansiška parama. Blaivinin
Ktagresa*.
Pafašč
tis gydytojas,, kilęs iš Prie kai fititaf6 skvd išvadavimą ttirėt rištiiiia
8taiteltaiid* Laftitffc Parašl
lo
ir
apkaustytas
geležies
kun.
Pr.Bučys,
M,
I.
C..........1.50
. linkiniais keliais.
. <’ tardo policija.
A
Ruėevidius ----------- i------- _40A
Jaiikąis. Saiku dugne įtaisy kulės. Jis’prieš 20 m. iške naudai katalikiškos spaudos. Tai MtaWai Užsienyje; Juokin
fc'-------------- '
Amte*
frabrirthi*. W*ldox '
. Netoli Gudų vieškely j Į tas apvalios atspaudus pavi liavo į Braziliją ir ten bai yra svarbu rėmt bažnyčią ir kataTėvas Alfonsas Maria C.
gas aprašymas kelionės j Pa-,
1ENKAI UŽDARO ADMINIS- pastebėjo .vienas ūkininkas,
likišką spaudą.^/ v
/ ’/ /
ryžių ir atgal Mikalojaus ir
Re
dalo metalo gabalas, kurio gė aukštąjį liiedieiiios moks
•
ftVafisrimo Komisija
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TRACIJOS LINW4~
fru i
kuris davė žinią policijai* viduryje aiškiai žymi Lietu lą.
.
Glapiros Ivanovų... išguldė
i
tei
Magnus Parvalkietis__ ____ _ .50 Prie Mtaąa gutalzė KuPrv^
c/ Kauna*. Pranešama, kad Ta iš" jo pareikalavo doku vos Vytis — gražus raitelis.
__a.;^ ...- •
—.40*.
Kelionž ĄpUnk Pasaul}
? birželio 21 d. Barokų (Seinų mentų, bet žmpgus jų netu Aplinkui Vytį eina parašas, dovaNojo ėausm?
OKUPUOTOJE
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.** ’■ -.
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80
dienų
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Apie
visas
derybas
MM Sakiai Pakte fep
t
5
A.
ry
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bpskr.) kaimo piliečiai buvo rėjo. Pabėgėlis sakosi esąs bet labai nusitrynęs ir nebe
bė gilo ĮdWlfr tiūobklai
10 NUTEISTŲ STUDENTŲ
zys Puida
:—:——.Ąna.
lionės
ivairiti* Onta,.
ktaital; —.
praleisti per ądministracijos iš Italijos ir bėgęs į Rusiją. galima perskaityti, kas para
. ubAgyNas DinajA
Parašl
Katinas. ĮPąskutinemis die
-Uniją lauko darbus dirbti. A- Greičaušiai tai būsiąs koks sta, -y
’
' nomis M. /Prėzidentaš dova Vilniaus magistratas nuo j; BaiŽlktHiia -t- T-iTritr.Ti-u. >vAl.Ūr ihdziulalti*
s
/’
9 vai- .atvyko VaiįiiČių kalinys, pasprukęs iš fašis- Seni žmonės pasakoja, kac
nojo bausih£ 10 stūdbntų gegužės mėnesio .10 d. prade- Pramoninis DemdfiKijiOi ftt
M
Meiltate
w
ĮNfrMte
Šuolio lenkų kareiviai' su ių kalėjimo.
• redukuoii .^artininkus grindai. Paraši Uosis
' * -7A*ij$» Parašė. Ptanafrių Julė fije
šis saikas esąs gautas iš dva- aušfiiffl&Įl IiiHė WVo nubukini
fa^Sti : 'f v
vieaieunfifiusrr.'-BO ’ dešimties
v*
„4
AI
»
i*>>
4i
VI2S1
~
1
diėbŲ iū ii^rtnta. • šelmyllo,
kaip 100 metų. .
tikrai
-■ ,,t£
no
bfiš, 6'ril(i6 bifŽėlib mėn.4
nu. Vieno veiksmo juek&L Bu- ■ ’ " ..
■ metų turi tas saikas šiišekti
r'
r z
się
siem^ iauko'dar
lietuvino Vaidevutis------------ 15c.
diėiios Virtis,6 bė skirtumo.
'Rokiškis'.- Birželio 7 dieną negalima. Saiko talpumas
>
*<• ••-'‘'i'
•
•
; j*_
PERKELIA
SEMINARIJA
Ptfftdto*
iaatotati
vitao
<
&•
.' . '
\
V?.;
r
Tuo būdu liętriikiis Vilniuje vsikeiimVtata £ fiakaudtas 15c. Nepaisytoja-^kėturių veiks
•į* o , taip' pat piemenims, vykstant autobtišuištt kariš nėatatinka jokiam Šiame
^Mokytojų seminarija^ ku atsiras drtiigiri.il 1000’ iiaūjų
M*įįęal. Lįutvinovas pamų drama; Parašė kum Pr. M;
•/
krašte
vartojamam
saikui
i
į
ku
orkestru
iš
stoties
aiit
ke

Eblfrvim*
&*
tai
?ri
įti- r-.^i.'T.-.
* ♦v
•Juras. Kftrtfl . '— ir- ---- Alė
ri
ligi
šiol
buvo
Teisiuos,
įske adininistracijos lini- lio pasipainiojo einanti į ga jį telpa 1/3 pūro, arija žiem
bedarbių, ties suteikti mies bolševizmą* tf jo Vykdytam
GiltatefigM fjta^-2 aktų
Švietimo ministerijos dabar tui kreditai jatt išsisėmė. Eti_ Rusijoj —;——I----- 2—------ 15c. keišedlja;
^ją uždaras ( ?)•
pėrlM Š. Tarvy- ' *
nyklą karvė. Autobusą besu kenčių javų 1/3 centnerio.
Žaidimų Vainįkas—Savybės
perkeliama
į
Plungę.
das_
--------------------- ------------ 25c,
gĮĮEijfets --'.J
/'
dekai kaltina socijalistus, Šie všhtfiiiMta fr figUfitėins id
kant į šaH* jis apvirto į grio Manoma, kad šis saikas,
Elgetų
Gudtama*,
3-jų veiks
^^NEPAPRASTAS viesulas vį ir sužeidė keletą muzikan rasi, yra užsilikęs iš senosios ’ Telšiuos dabar liks tik endekus, o ii tiesų ir vieni ir gaidomis. Sutašė Matas Grimų
k^edįjs.
ParaM
Seirijų
gČfifi ■
.—50c.
gimnazija.
t
'
uozuka*
—
------1r-gę.
niaus
būkle,
kvaišindami
sau
^^SRgnetoriai, Ukmergės ap. tų. Lakta
(poMta). Parite
Lietuvos nepriklausomybės
I
Uteffi AtedėfttijA te
- "•
kiti lygiai i‘rūpinasi” Vil^ Vaitkų*..f» į^Btikoižėlių kaimą gegužės.
laikų.
'
<
Salint
komedija* po 1 Ak
J.
RESP. PREZIDENTO
ta Ugnimi. Vertė
AREŠTUOTA GYDYTOJA
galvas paminklų, vėliavų ir iš Atsargiai
2d. palietė baisus viesulas,
tą.
Fėtašė
Seirijų
Juoaukaa
—
35e<
lenkiško fcūtL Ž. A..;.... ;10c
POILSIS
DOVANA UNIVERSITETO
reprezentacinių automobilių
. MONTVILIENĖ
Sniegas — Dramą 4rių ak
pusiaudienio užėjo juo• ’v
= frtfrMni.
IK
aunas.
“
Sekmadienis
”
tų.
Vėrtl
Akelaiti*
________
40e
BIBLIOTEKAI •
pirkinėjimu. Tuo tarpu uba- mis pagrindų kUJta ■Hkšjifcd.
^^iaa.judąs stulpas ir ūždašiomis dienomis Telšiuo
rašo, kad R. Prezidentas iš gynas didėja.
Esumas—3-čia dalis dtaffidl
Vertė Jodas 1L Širvinta*-.—50c
gyiias didėja.
S&ŠBas.griaustinio balsu griovė se areštuota gyd: Montvilie Vokiečių Knygynas Kati
“Gims Tautos Gtalju*/’ £$»
LfetuVdl
Ataklii.
—
tttėido
'
—i:
„r..-.
. ... ŽŽj’frobesiti^ laužė medžius ir nė ir patalpinta Telšių ka ne nupirko grafo Tiškevi važiuos pasilsėti į vieną ČJerate Kun. L. V*ieekąuska&_lOe.
J.- sajtavfrita & tikote
koslcrvakų kurortai Jį pava
kas <-r.-T .r.T »r»rri .■»><■■!f.— -.rmr .40*
Žydų Karalių* — dramą 4
^tvotas. Vieno ūkininko su- lėjime. Ji kaltinama Už taif čiaus biblioteką vertės 100,.“
ŽVAI6IDBTĖ
”
aktų, 5 pa*. Vtftė X M/ft*
Amęs te £all^t Ijekl&maduos
miništens
pirmininkas
fyjriovė 4 trobesius ir išlaužė kad padariusi mergaitėms— 000 litų ir padovanojo Lie
vintas ----- Tn-rytirr
!■■
L_
pj Tūbelis. Girdėti, kad ten Mėnesinis vaiką pžveikshiotas cijds, Moūolgki fr Dialogai
■o
Paraše Juozas V. Kovas___ 30c
moterims bent kelis abortus; tuvos universiteto bibliote-.
Viri Geri " ė jų veiksmų vate,
EiniT septinti metai kas mėnuo
išbus apie menesį laikOi
deliš;
pirate, F. V. ; r'.-.-tfr,
Gnratt*
_—10c
kai.
'
32 įraši. didudid.
* '
•
■' •
i
- • ■■
ts Vysfe A

lą. 'Statybos darbai basių
SSĮffMmnNKAI VĖL SUIMTI naine Heme Viesulas, nutau- baigti .rddeuį. Skerdykloj
^į^^imėličpveiėfiiiaffjd^
rąęuoči^i^iį;žė medį, kuriame buvo gan bus
Avlžleniatis' ntriftp dro lizdas. /tlžinuštąs 8enis ščiu ir košer skyyiai. y \ >
/ T
Khfrt\po Įtttt^bs gydytojų > gandras ir gandriukai, o lizpW0f;*¥iirtelefio if dk Ožės dhd mrtefstag. ,
IŠDEGĖ 100 HEKTARŲ JAUNO
^Vėįfipertykųs paniškojoj
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KURČIŲ—NEBYLIŲ
MOKYKLA '.
X
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ROZALIMAS ANTRĄKART

> -

Į Rusnę buvo nuvykusi
komisija* kilti apžiūrėjo na
mą kurčių 'it Urttrlių mo
kyklai; Mokykla numatoma
Įrengti dar - šią vasarą. Mo
kytojai tuo tarpu būsią pa
kviesti iš nžsiemų, kadangi

DEGĖ

'

Rozalimo miestely kilo
antrąkart gaisras. Sudegė
gyv. Mito gyvenamas na
mas, tVattas ir dvi daržinės.
Nuostolių — 15,000 litulitų.
GAISRAS MIŠKE

Birželio 11 d. Vytehnės
miške, Rokiškio apskrity
užsidegė miškas. Išdegė apie
14 ha; jaunuolyno. Spėja
ma* krfd'gaisras kilo nuo nu
mesto degtuko.'
i
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Priririja^ arba nėžmbmofr . *
Eucharirifrkd* Btedjėa—Sukankinė
4 *kfų dta&a.
lieturik* £un. P. Juškaitte—15e. Vertė Jobas Tarvydas
Brigita*
GtauIliVėfKtadfcSžTŠJ
. Hftayme Aptiniteiriri
atėjimas ir gyvenimą* aut te- *
BHeiio te SįrilHį MA
gūžės, BHe
mės SSzMA KrtattttA Vridfrb
įesiažas. Išleid* kum K. A. Va*
ma*
Šti gėidotri* rr-uį^iractaJĮtei
sys _____ ■ . >..r...,. y - .----- _25c
BbtafsHii t*talitaA Z. Šū.
Brianai; 1) Gatautaš; 11 š
Fabiola—6 aktų p S) Liurte <
rinko Kun. M GaVaieviŽiusj .
be apdarų 75 etatai, «u apStebėMa* —. 4 aktel Hrifra ž
datai* •.......
$1.00 3j Tarir/d**frte
‘ aaftgte fr ttyVtaaiyA By*tkafktePriMiuB^NoririR- x‘
šė kum P. Bučyr
f SOe. ja l-«ne akte. Patašė Gintiti* l|ei,
Sorialtemas fr KrihšiionyM.
Pttd V. Jurgtifiu
r
10*.
i 4) iottl
Pagalvok
k<
Ąy44fl Ltatataj*. PitaM &
laimėj 8) Pa*
tateė lik
Kaimietis
u
<.T,-—JO*. mą. Surinko S.
D. irM-MdU
Mrido*_GafrbA Istoriškas
Vriteų Teafr*
_ Artai dalfe Hi V .
piešinys IV-td fiMtrieSo krirfine paskui; S) Antante w '
Ktirshne
STfct H fr N«4A
kas. Surink*
!

Tikpaabhdyk*—Mūsų tierūgosi.
Jūk visai maiU-kaštUoja ~ tas 4 tfkitai* fr
lit metams.
nimo.

kai

MALDAKNYGĖS
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../
u,
įfo panda. Odof
fanfro NM* ............ il.DO
a
«
Maža* irai
Lktatae AltaKMa BU pa- '
Kaina Atifėlo Šafgd Vaikų Są
rite--jtwd«i
jungos nariams 8 Ut., o visiem* ki veikslai* it aprtlyniahu——1.50 da viršeli**)
tiems 4 lit metams. Užsienyje 8 KsTSkėjimtAbS^a'^t
litai metama 4 litai pusei metų. .
z '

M&nitto.

Priedų duodama loturijbs biiieui.
Adresas t "tVaigfrhrtta”
Adttfrdstndja, Kauna*, Liaudies
Ną&aL
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titas ir bemiegės naktys, turi pabandy
ti Na*a-Tdtfe noę* tik per keli** die
nas it* pastėb«i, kokis didelis pagerė
jimas po to seks* ftt* paikus sveikatos
ir stiprumo budavotojas sutelkia geres
ni a*HJtą< pagelbsti. VirtMnliniH, stimullotlj* ir sustiprina nervu*, musku
lą* Ir brirafl*** ****11 kObMlptiaj* fr
grąžina poilstaga, atgaivinant} miega.
Nmm-Tbfi* tateiihl i* kabo MlpnlnančlDS nuodus, palengvina inkstų ar
puaMs Įdegimą h* ffitfiiddR hadj* *įj
ir jėgą nulilptiKtemsj sumink*}
Ittindhi*. Nugn-tfou* VA fiėpfi
ium tfienkėjkuėial
fr jegu jųš nėsjad___fe__getai,
______dr
jų* jaučiat^ tapo** Ir.
ir.*»«***?*. JU*
turite imti Nusa-Tota Ją* galite pirkti“Nuga-Tone ftitf Hk V*l*tal
frirdavlnėjaml. Jeigu Jūsų pardavėja* ne^tnrt Ją *O»ke, paprašykit J| nfeakytl ją
l <1*1 Jąs-M mvo dliatario.
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Tėvai, aukotojai, žeilhfriiTikŽi!
'Kaunas^ Kaip teko patir .Jūs trokštate tart) vaikams lai-.
Tai pradėkite jiems tą lav
ti, p. ’ Voldemaras buvo niH m^kurti jau nuo mažų dienų. Pats
vykęs Į tautininkų suvažia pirma* tam dafbas — tai įpratin
vimą Neo-Lįthuania salėje ti vaikas dąr mažose dienoje pa
ir ten davė savų pasiaiškini mylėti Visa, kas gera ir gražu. Tai
yfa visai fiėstmku ir nėbraiigtL
mą dėl įVai/ių jam prime Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai*
tamų kąltinimų. Negalėda kams šviesti, dorinti ir lavinti.
mas čia susitarti, jis žada Būk tikrai vaikams geras ir pa
organizuoti radikališką tau daryk jietas šiemet gražią dovhnėl<i užsakyk jiems “žv&igždutininkų partiją.
tąj” kuri kas mėnuo jiems duos Įdomių akaitymėlių, įvairių Žinių,
DĖL MANKO APtTiTO
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau
Ifr BttfiKfrŲ NAKTŲ ffiriouii, kiri Vaikas skaitys it
Žmones, karinas targlba menkas ape džiaugsis.

VOLDEMARAS NERIMSTA
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Niekas taip ^jfesirūpij^a
žmogulis gerove kaip Dievas. Apaštalai irgi matė,
kad toji minia, kuri klausė
k’'* • ;
’
-, ■« v."
‘
Kristauspamokslo, neturi
kų valgyt, o vienok jie nie
ko nesakė. Kristus pats pra
dėjo jais rūpįtis: iš kur, sa
ko, imsime duonos pavalą
gydįti šitų minia. Ir parū
pino jiems maisto, nes iš
septynių duonos kepalukų
paąotino stebuklingai ketu
ris tūkstančius žmonių.
■

X-

Tų Dievo rūpestingumų
vadiname apvęizda. Dievas
savo apyeizda geriau aprū
pina žmonių reikalus nė
kaip patys žmonės. Jis'pir
miau mato ko žmogui reikia
nė kaip pats žmogus ir už
tikrina, kad mus neužmirš,
jei tik Jo klausysime ir Jo
Karalystės pirmiausia' ieš
kosime. “Ieškokite pirmiau
Dievo Karalystvs ir Jo tei
sybės, o šie kiti daiktai bus
jums priduoti,” — sako
Kristus, o Jis savo žodžio
nemaino.
Kartais mums nesupran
tami Apveizdos Keliai. Žiū
rėdami į pasaulio įvykius,
mes kartaiš manome, kad
čia ne taip viskas sutvarky
tą kaip turėtų būti. Andai
šv. Pranciškus Ksaveras at
vertė beveik visą Lidiją.

•.

.<• J.___ L

Kartais mūsų privatinia
me gyvenime įvyksta tokių
dalykų, kurių »mes nenori
me, ir prašome Dievo, kad
juds atitolįtų, tačiau jie ant
mūs ateina. Dievo Apveizda gal mato kad tie dalykai
mums reikalingi. Kartais

BALTI INDUONAI
■

•

.

pasiųsti į Vienos gamtos
muziejų, nurodydamas kuomet ir kurioj vietoj žuvį pa
gavo. Iš tų davinių moksli
ninkai patiria žuvų gyveni
mo ypatybes, jįj plaukiojimo
kelius ir papročius.

Orinoko upės.versmių sri
tyse, pietų Amerikoj, lig šiol
nebuvo lankęsi baltieji žmo
nės, nes tos sritys yra apaugę,
nęįžengiamais miškais, gyve
namais laukinių indijonų,
kurių nuodingos strėlės sulaikydavo jyriįetojus. nuo PASIKORĖ, NEGALĖDAMAS
neatsargaus gilinimosi į ne x SUSIRASTI SAU ŽMONOS
žinomas šalis. &ud 1763 m., Lenkijoj, Liublino apskr.,
kai pirmą kartą ispanai mė- vienas 40 metų amžiaus naš
gino arčiau ištirti, bet be pa lys su dviem vaikais,' norėdsu
»< •
.
Komisija dirbusi dvi dienas ir veik sisekimo, lig 1923 nų t. y. mas suteikti vaikams moti
dvi naktis — kol peržiūrėję dau per 160 metų, nei vienas nišką globą ir priežiūrą, ieš
gybę bylą liečiamų ‘dokumentų, mokslininkas negalėjo pa kojo sau kitą
gyvenimo
laiškų ir apklausinėję apie pusę
siekti /prinok^ Upės pra draugę. Bet visos apylinkės
tuzino liūdininkų. •
džios. Tik1923m.ąnglų ty kandidatės į moterystę, kaip
Šiuom klausimu Komisijos tyri
rinėtojas Hamilton Riee iš panos, taip ir našlės, nenorė
nėjimo pasekmes ir nuosprendį
referuoja Komisijos pirm. kun. R drįso tas sritis patyrinėti, su jo už'jo tekėti, kadangi .ūkis
Garmus, pas kurį ant stalo padė lėktuvu. Ilgus Jbetus pralei buvo laba? praskolintas. Su
tas didelis pundas raštų, 'doku do tas mokslininkas tarp lau erzintas tokiu nepasisekimu,
mentų, o rankoje laiko Skundų
kinių tų sričių indijonų. Da našlys pasikorė, palikdamas
komisijos nuosprendžio rezoliuci
ją. Seime vėl pasireiškia nepa bar jis jau yra įgrįžęs Angti- vaikus dar didesniais našlai
prasta tyla. Visi su- didžiausiu į- jon ir kai kurie jo tyrinpėji- čiais.
domumu laukia Komisijos nuo mų rezultatai -jau žinomi.
sprendžio rezultatų.
Pirmiausia, Riee yra radęs
PREKIAUJA MOTERŲ
Kun. Garmus garsia ir įspūdin baltųjų indijonų tauteles, ku
ga ifkalba perstato Seimui Komi
C
PIENU
rių
buvimas
lig.
šiol
buvo
asijos atliktą sunkiausiąjį darbą ir
. Maskvoje yra įstaiga, ku
pareiškia apgailestąvimą, kad dėl bejoj imas. Tačiau tie baltie
ri supirkinėja ir paskui par
nesuprantamų' sumetimų vienas ji indijonai gyvena nepa
komisijos harys, adv. P. Česnulis prastai vargingai ir fiziniu davinėja moterų pieną. Par
atsisakęs pasirašyti Komisijos nuo atžvilgiu yra laibai silpni. Vi- duodančios savo pienų mote
sprendžio rezoliuciją.
Sa 'jų kultūrą pasireiškia mo rys tiriamos gydytojų, kad
Paskelbia Kaltininkus
kėjimu uždegt?.ugnį, nukirs būtų pilnai sveikos. Pienas
Komisijos pirm, apibudinęs Ko ti medį ir kalyti. Taip pat įmanias tris kartus per die
nų. Dalis jo eina į prieglaumisijos sprendimo motyvus ir pa
Riee pavyko, pžtikti sritis,
minėjęs svarbesnius dokumentus,
kurie aiškiai parodo rezoliucijoj kuriose gyveno tik vienos linukai1 kūdikiai, kita Jlalis
pažymėtus kaltininkus, skaito re moterys, be vjrų^ kuriuos
zoliuciją,
kurioje
kfeltininkais jos įsileisdavo pas save tik parduodama po 50 kapeikų
skelbiamą T. Lukoševičius, 135 kartą per metĮis, pavasarį. už 100 gramų (apie 25 litai
kp, narys, patraukęs SusivienyŠiaip tos vsrifyg/pasižymi už vienų litrų). Tų pienų gaf - ■ f

Skmid, Komisijos BaportM'
Po pertraukai fotografijoms,
Seimo dalyviai susirenka svetai
nėn baigti aštuntą sesiją. Seimo
vedėjas p. Šaučiūnas'paskelbia,
kad Skundų Komisija jau yra pa
siruošus patiekti Seimui savo ra
portą. Svetainėje momentaliai pa
sidaro visiška tyla. Visi su di
džiausiu įdomumu laukia S. ko
misijos raporto, kuris turi išduo
ti Lukoševičiaus bylos kaltinin
kus ir Centro Pirifiininko bei
Raštininko raportų likimą.

Mažesni Skundai.
Skundą komisijos narys, kun.
S. Norbutas skaito visą eilę skun
dų prieš Centrą, pašalpos ir po
mirtinės išmokėjimą nesusiprati
muose. Čia seimo dalyvią įsitem
pimas atslūgsta, nes raportas ei
na apie mažesnės svarbos skun
dus ir ją išsprendimą, kuris Vis
išeiga Centro naudai. Komisijos
nuosprendžiai užginami veik be
diskusiją, paaiškinus vieną-kitą iš
skundus įnešusią kuopą atstovu
atsilieptą paklausimą. Viskas ei
nasi sparčiai, tvarkiai ir gražiai..

. Prašymai
Išklausius ir užgyrus -Skundą
komisijos padarytus < mažesnių

D. L. K. KEISTUČIO DRJOE ^
VALDYBOS ADRESAI
1
1930 M.
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Pirmininkas
Antanas Macejunaa,
į
450 E. Sėventh St, So. Boston, Mase J
Vice-plrm. — Povilas Žirolls,
.
554 E. Flfth St, So. Boston. Masa. >
Protokolą. RaSt — Adolfai Navickas,
274 Bolton St, So. Boston, Mass.
Finansų Rašt. — Juozapas Vlnkevičlu%
450 E. Seventh St, So. Boston, Masa.
Kasteriu — Andrius Zaliecteas, \ .
702 E. Flfth St, So. BoSton, Mass.
Maršalka — Kazimieras Mikaillonis, ■
906 E. Broadway, So. Boston, Mase
Draugija D. L. JI. Keistučio laiko mSnosinius .susirinkimus kas antrą ns»;
dėldienj kiekvieno mSnesio Lietuvių..
Svetainėj kampas E ir Sijver Sts.,.
So. Boston, Mass., 1-mą valandą PQ
pietą. Atejįlami atsiveskite draugą;
naują narių su savim prie draugijo<
prirašyti.
įsŽsj

li pirkti tik komunistų par-:

to "kelėtą Seimui priduotų: "prašy

Dievas nepalaikė Indijoj mų,' pažymint Komisijos-rlkomėnsavo tikėjimo? — Tai Ap dacijas. Ir čia vi§kas .einasi sklan
veizdos paslaptis. Palestina, džiai, klausimai greit išrišami:
vienoks ar kitoks pasiūlymas —
Kristaus gimtinė, per ilgus ^pereina be diskusijų. Tuo būdu
amžius buvo turkų rankose. prašymų eilė baigiasi neužimant
Kodėl? — Tai Dievo Ap daug laiko. >
veizdos paslaptis. Šiaurinė .Tėvų Pranciškonų Vienuolynui
Afrika šv. Augustino lai pukos prašymą, nutarta paskelb
kais buvo žydinti katalikiš ti organe laisvų aukotojų žiniai,
kadangi iš Labdarybės fondo ne
ka šalis. Per ilgus šimtme rasta galimybės atatinkamą auką*
čius ten tikėjimo visai ne paskirti Gi pavienių suvargusių
buvo. tik pastaraisiais lai narių prašymai aukų pavesta Pilkais jis kiek pradeda pasi domąjam Komitetui skirti pašal
reikšti. Kodėl? Tai Ap poj iš Labdarybės fondo, sulig
galimybės.
veizdos 'paslaptis. Gal Die J. P. Mačiulis skaito iš New
vas ten nori parodyti savo Yorko prisiųstą p. Jankaus (tur
galybę kuomet ateis nuskir !būt Klaipėdiškio) telegramą, ku
rioje sveikina Seimą ir linki vie
tas Apveizdos laikas.
nybės. Plojimai

e /

$16,000 byla
LOGIŠKAS SUSISIEKIMAS

amerika-lietuva

KLAIPĖDĄ
SKANDINAVŲ
AMERIKOS LINIJA
Tai. natūralūs ryšys tarp abie
jų Respubliką Lietuvos Ir A- merikos su jos dailiais ir po
puliariais laivais. Nes yra pa
rankiausia ir patogiausia Li
nija Lietuviams Keleiviams—

Skandinavą Amerikos
Linija
IStiesė patarnavimų tikslu pa
gelbėti Amerikos Lietuviams
atsiimti savo gimines ] Ameri
ką.
*

'4

• Laivų Išplaukimai iš New
v
Yorko:

Bngpiflčio 2 “Oscar H”
Rugp. ® “Frederik VIII”
Rųgp. 23 “Unitad Statas ”
Kreipkitės prie artlmausio
jums laivakorčių agento su vi
gais kelionės reikalais arba:

8CANDINAVIAN

-

AMERICAM LINE

^27 Wfclteha.il flt, New York
180 N. LaSalle St, Chlcago, III.
348 VashCugton St, Boston

Svarbiausias, didžiausias ir sun
kiausias Skundų Komisijai Seimo
uždėtas uždavinys buvo — patik
rinti tos nelaimingosD. Lukoševi
čiaus bylos dokumebtus, surasti
priežastis ir kaltininkus, kurie yra atsakomingi už padarytus virš
$16,000 organizacijai nuostolius.
■*

.

■

.

5 Dieios Ait VutayM
PER CHERB0URG —
6 PER BREMEN
keliaujant 15 Lietuvos ir į

LI ETUVĄ
grelčauslais garlaiviais

BREMEN

EUROPA
arba populiariu eks
presiniu garlaiviu

COLUMBUS
Informaciją klauskit pas
vietini agentą arba

NORTS GSRMAN

LLOYD
65 STATĖ STREET
BOSTON. MASS.

i

nas. Taipgi pažymi ir Komisijos
numatytas bausmės rekomendaci
jas, Tyla.

Įnešimą rezoliuciją priimti, se
ka paklausimas, zkodel adv. Česnulis nepasirašė Komisijos spren
dimo rezoliuciją?
Kyla karštos
diskusijos ir visokie įnešimai. Įnešimas rezoliuciją priimti' kaip
skaityta.
Įnešimas rezoliucijos
punktus apsvarstyti atskirai. Įnešimas rezoliucijos punktus pri
imti atskirai. Seimo vedėjas lei
džia balsuoti: ar rezoliuciją pri
imti visą sykiu ar atskirais punk
tais? Nubalsuojama rezoliuciją
priimti atskirais punktais.
Kun. Garmus skaito pirmąjį re
zoliucijos punktą, kuris apkalti
na P. Lukoševičių, kad jis ap
lenkdamas Konstitucijoj numaty
tą Susivicnymo Teismo Komisiją,
kreipėsi valdžios teisman ir rei
kalavo “Receiverio.” Seka Ko
misijos rekomendacija minėtą na
rį pašalinti iš L. R. K. S. A. Sei
mo vedėjas p. šaučiūnas tuojaus
paleidžia balsavimui pirmą rezo
liucijos punktą, kuris priimamas,
tik 9 atstovams susilaikius nuo
balsavimo.
Skaito antrą rezoliucijos punk
tą, kuris apkaltina Centro Pirmi
ninką p. P. Muliolį už tai, kad jis
* j\
gavęs teisman stoti pakvietimą —
“Sumhions” — nevažiavo akme
niai į Brooklyną atsakyt/skUndą
ir pasipriešinti “Receiverio” pa
skyrimui, bet laišku t pasiuntęs
“summons”'Centro Raštininkui į
Wilkes Barre, Pa. ir tuo būdu kol
laiškas- pasiekė Centro Raštinin
ką ir kol Centro rašt. nuvykęs
Brooklynan — teisman stoti pasi

ūlyta ir skundžiamai pusei teis
me nepasirodžius — teisėjas pa
skyręs recciverį “by default.” Ko
misija randa Pirmininką kaltu ir
dėl to, kad jis būdamas organi
zacijos pirmininku, bet nedaręs
reikiamų pastangų organizacijai
žalingos bylos likvidavimui
> Šį rezoliucijos punktą Seimo vedėjau nesiskubina leisti balsavimul bet noriai duoda balsus noristiems p. Muliolį teisinti ir pa-

'
:
j
I
.
I kviečia patį kaltininką pariaiškin-

1
atogrąžų miškai/;vandenin
gos upes su kriokliais, statūs
kalnai šuj filiais tarpekliais.
Ir pirmą kartą ties jais su
ūžė lėktuvųpropeleriai!
ĮDOMI PRIEMONĖ ŽUVIMS

TIRTI

;

UjosTi^«i^^iote^8,'pMrduodančios savo pienų, gau
na po 40 kapeikų už 100 gra
mų. Kai kurios moterys par
duodančios per dienų iki pu-,
santro litro pieno ir tuo bū
du uždirbančios apie 900
rublių mėnesiui.

•U**
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Suvirž 22 Meta

JUOZAS P. ŠARKIUNAS

'

Austrijos žvejų draugija
įvedė naują būdą žuvų gyve
nimui tyrinėti.-r Prie sugau
tų Austrijos upėse žuvų uo
degos arba pelekų prisega
mos aliuminijaus plokštelės
su atatinkamais pažymėji
mais ir po to žuvis vėl palei
džiama į vandenį. Vėliau,
žvejys, kuris • pagauna žuvį
su tokiu ženkleliu, privalo ją
ti,
prie pirmo rezoj ko nepadarė
'
X
jiucijos punktu. ‘
«
J

ARITMETIKOS PAMOKA
MOKYTOJAS: Jeigu aš čia ant t Žmon
stalo padėsiu keturis kiaušinius ir 15 mini
tu padėsi tris kiaušinius kiek ta- mis, ka
da bus iš viso kiaušinių, Petruk? tai reik
PETRUKAS Kad aš dar neVyrai
moku dėti kiaušinių, pone moky- tavim j
tojau.
- “M. R.” /gyvehu.

VIENI KITUS PALINKĖJO

Mokytojas, norėdamas paskuti
nę
dieną prieš vasaros atostogas
P. Muliolis aiškinasi Seimui, 1
kad jis esąs nekaltas. Jis siuntęs atsisveikinti su mokiniais, šiaip
/
“Summons” į Wilkes Barre Cen pržbyla;
*
.
's
tro Raštininkui dėl to, kad cen
“Linkiu jums visiems šiltų va
Į

tre randasi visi dokumentai. Jis saros atostogų laike sustiprėti, įgavęs “summons” ir gerai su : gaut i daugiau jėgų, energijos ir,
prasdamas, kad čia yra svarbus sugrįžus vėl į mokyklą, jau nebedalykas ir didelis organizacijai tinginiauti, kaip šiemet, bet dirb
pavojus, tad tuojaus parašęs Cen ti rimtai.”
tro rašt. laišku ir sykiu su “sum
Po šių mokytojo žodžių klasė
mons” tą laišką pats -nunešęs į vienbalsiai atsako:
paštą — ir net pasvėręs kad būti
“Ir mes ponui mokytojui to
tikras kiek pašto Ženklelių reikia. linkime.” " .
“M. L.”
“Summpns” gavęs penktadieny
popietų ir į valandą laiko, pasiun
tęs Centro. Raštininkui,'tad' ma
nęs; kad C. rašt. suspės viską lįįku padaryti. (Teisman reikėjo stUti pirmadieny — Rep.) Kiek vė
liau (po kelių savaičių “receive->
rį” nepaliuosuojant) 'nuvykęs j
Brooklyną ir atsilankęs į vieną
New York ir New Jereey apskri
ties susirinkimą, kuriame nuro
dęs bylos žalingumą ir kvietęs
prie taikos, raginęs skundėją* at
šaukti skundą.
*
'
' ‘

NE MANO DARBAS
Marytė.—Mamyt, į sriubą įšo
ko žiurkė!
t
Motina.—Tai greit išmesk ją,
dukrele.
Marytė.—Aš, mamyt, įmečiau
katę, tegul ji ištraukia. “M. L.”

Per Gothenburgą, Švediją '
Su artimais susisiekimais ra- -j
- Klaipėda.
* Puikiais Motorlaiviais
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1930 Metais Išplaukia
Laiva*
' Ii New Forte J
GRIPSHOLM........... RugpiuSąR 1
KUNGSHOLM ... .RugptnOo
DROTTNINGHOLM . .Rugp. 38 j
GRIPSHOLM.............. RagavoJ į
KUNGSHOLM .. .v. .Rupija Hra
DROTTNINGHOLM Rugsėjo »į
GRIPSHOLM.................... Spalių A J
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i pfekišo ir jie pri
siėjo P«e jos padarymo,
nes juodų esą radikalai ir
įeito atsakomingi už tokiiis
darbus. Nuomone gan keis* ta, o teisino ištarmė dar
/ keistesnė ir nieku nesutinka
. sh teisingumo dėsniais.
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į Ne visiėttlB lietuviams, Iru- vus privertė mane nugaben
Labai malol
maloni
aukštinimo^ Tegyvuoja Tė
rie cartj laikais buvo ištrem ti į kolcozo sandelį, nepalik
pasieki
ii mus . pa
a
x
.
vai Marijonai!
A-<
ti ar patys nusikėlė gyventi dami nei grūdelio. Sakė,
■
mūsų tarpe gyvenęs iir'dir
Kandidatai Federacijos
Rusijon, pavyko SUgrišti į kąd duonai gafedii gfeūtį.iš
bęs slinkų visUomenihį'darbą
• j
.
SaVo tėvynę. Dalig jų pasi- to sandėlio. Man suhiok^jd
jo Prakilnybė prof. kun. dr.
liko tamsiubse" plačios Rusi po vieną rublį už javų pūdų.
Einant Federacijos kon
Pranas Bučys, buvęs Aų>.
jos užkariipiuose iri šiandien Tų pačią dieną norėjau gau
Lietuvių R. K. Federacijos stitucija, Fed. apskričiai ar
jie tenai kėričia fibapsakoiną ti vieną pūdą atgfei, hė8 ne
pirmininkas likos konsek- ba skyriai nominuoja 9 kan,-,
dvasišką ir materiališką turėjome. ką valgyti. Komu
didatus iš kurių Fed. kon
ruotas Vyskupu.
skrindą.
Pastaraisiais lai nistai sutiko duoti man ma
greso atstovai renka valdybą
Tikrai didelę garbė terika
kais- ypatingai pasunkėjo no paties igritdų, bet parei
sekantiems metams. Taigi
tiems, kak gyvena sodžiuose kalavo, kad užmokėčiau 7 . Tėvams Marijonams, nors
šiuomi ir prašome gerb. Fed.
palyginamai jaunai Kongre
it verčiasi .žemės ūkiu.
rublius už pūdą.
■ 11 F -

Indomū, kacf rie tik Arae1 rika bet ir Anglija nepateik
[ kinta su . Londono nusigin• klavimo sutartimi.
Britų
admirolas /Sari Beatty paIgp.,'
"slaitlrtMitAB“
ŽftadHjr
Sfflrth
Mm, reiškė, kad augštėsnieji Bri
tųlaivvho vądai pasmerkia
tąją sutartį, nes ji atimtų
apskričių ir skyrių kur aps
gacijai,
bet
is
savo
tarpo
su

nuo Anglijos laivyno tinka Mūsų rankose yra laiškų, “Dabai* atėmė trobas, gy
kričių nėra, pirmame savo
silaukusių
jau
du
vyskupu:
RUSIJOS mą "pajėgą apginti šalį'nttb gaiitų tiesiog ir per kitus, as vulius, pabarus,' drabužius Vilniaus vyskupo, vėliaus susirinkime nominuoti kan
puolikų. Admirolas Jeilicoe menis, iš įvairių Rusijos vie ir viską, ką dar turėjau.
didatus.
IftČARAS-GRUZINAS
Popiežiaus specialio Atstovo
pasakė, kad. pasirašyti tokią tų: juose atvaizduota baisi Apiplėšę išvarė iš namų ir
Nominuoti galima 9 ar,
Lietuvai a. a. Arcivyskupo
sutartį būtų^ neatleistina (mūsų brolių būklė. Tuose nebežinau, kui* dingsiu. Nei
daugiaiis, nes nevisi nomi
^ t>Rusij publicistas Leonid kaip ir visi Stalino darbai, klaida. Winston Churchill laiškuose ^ Rusijos lietuviai laiškų, nei jokiems pagalbos Jrirgio Matulevičiaus, ku nuotieji gi atvyksta seiman.
riam teko atlikti didelį isto
^rachovskij aprašo štai ko- Leninas matė jo gabūmlis^ taip pat pareiškė nuomonę, jiems pagelbėti yra labai man nesiųskite, nes vis tiek
Iš noniihuotų kandidatų
rinį darbą suorganizuojant
aš
nieko
negausiu.
Ėsu
be
šalikiasi
pagalbos.
Deja,
M'įvykį. Vieną kai-štą die- > }jef neišdrįso skirti jį savo kad pasirašydaiha po ta su
kongresas lenką 9 į centro
*
'
< r '■
A<
Lietuvos
Bažnytinę
Provin

ną Kaukazo kalnuose, Tifli- ipėdįniti, atpehč, mirdamas tartimi Anglija pasirašytų sunku.
pastogės ir nebežinau, kur
'■
valdybą.
ciją
ir^dabar
Bizantinėms
so mieste, šnekučiavosi bū- i sakė, kad Stalinui duotu savo mirties ištarmę.
Viena moteriškė iš pavol- šią naktį nakvosiu. Šiandien
Nominuotų kandidatų su
Slavų apeigoms skirtas Vys
riai žmonių. Ten buvo gru
Nors sakoma, kad ta su gio, kur jos tėvai buvo iš paskutinį kartą išėjau iš sa
rašą prašome prisiųsti Fed.
kokį pašalinį darbą, paskir
kupas
prof.
dr.
Pranas
Buzinų, armėnų, osetinų, čertartis naudingiausia Japoni tremti po 1863 metų sukili vo namų ir mano sirdiB apsi v
raštinėn ne vėliaus rugpiūcys.
tų
’
ji
lytinių
tautų
komisa

kesų, turku. Tarp jų kreijai, bet nė ši pastaroji nėra mo, šitaip rašo savo sesutei, pylė krauju, nes daugiau ne
čio 9 d. kad kandidatų Sura
ru.
,
Tuomet
buvo
įsigalėję
' pė visu dėmėsi du vyru: vice
Amerikos Lietuvių R. K. šą paskelbus šaudoj e.
patenkinta. Pasirodo, kad sugrįžuisai ii- gyvenančiai beturiu teises sugrįžti į savo
epas augštas, laibas, juodais trys įžymūs ? komisarai: kabinetiniai diplomatai ne- Lietuvoje:.}
gūžtą, kurią kruvinu darbi! Federacija tiktai gali it tu
Fed. Sekretorijatas
Trotzki,
Zinoviev
ir
Kameūsais gruzinas, kitas balt
moka rišti
įtarimų klau- /‘.Neturėdama rašalo, laiš ik prakaitu buvau susikū ri kuo pasididžiūoti matyda 186 Hale Avė.,
nev
ir
nieks
nemanė,
kad
plaukis, matyt koks ateivis,
girnų.
ma vieno iš savo buvusių va Brooklyn, N. Y.
ką rašau savo ašaromis. La lęs...”
■
Stalinas
svajotų
juos
iš

S■ -■ jiė šnekučiavosi nieku, roK. bai dėkavojfemė už laišką, Kitas Sibiro ūkininkas ra dų pasiekus taip garbingos
tremti
ir
patapti
vyriau

dbs, hcįdohiaudaini. Tubinkurį iŠ Jūsų; gavome, bet la šo savo broliui :
ir turinčios dideles pasauli
LENKAI PARDAVINĖJA
siuoju
RUsijoš
diktatorium.
^yk aikštėj pasirodė tambiausia dekavojame už mė- “Paskutinį sykį rašau sa nės reikšmes vietos.
vOKiECiyRUsy dalikeliuš ir, paveikMėliUš, vo pastogėj, ilgai ir slinkiai,
siai-žalias vežimėlis, ap- Bet jis tą sugebėjo padaryti
ARABAMS KARIŠKUS
Pora metų tam atgal J. M
per
sovietų
sekretorius.
Sta

siauptas ginkluotų kareivių
NUYiOt
kuriuos, atsirintėte. Gal tie nuobodžiai ir skausmingai Vyskupas De P. Bučyfc gar
linas
nepriligo
tiems
trims
GINKLUS
būrio. Tai buvo rusų ka
šventi medalikėliai ir pa gyventame paupy. Antra bingai atstovavo Amerikos
riuomenes iždo vežimas, he įžymiems komisarams nė
veikslėliai atitolins miO mū dienų bailingai, atodairom lietuvius katalikus Eucharis- “Deutsche Allgemeino ZeiBERLYNAS.
—
“
Vossiskalba,
ne
raštu,
bet
gudru

tuščias, žinoma, ^el to jį pa
sų vargus ir nelaimes, kurias slankioju apie namūž. Ketu- 1tiniame Kongrese, įvykusia-. tung” praneša iš Dancigo abhe
Zeitung,
’
’
komentuoda

mu
Juos
viršyjo.
_
jis
pats
lydėjo ginkluoti sargai.
,
rriės kėhčiaine. Mūsų gyve rias sakaites nebuvau namie. me
Sidnėy Australijoj ir piC šitokį-atsitikimą: gegu
i'.
mas
vokiečių
rusų
arbitražo
būdamas
tik
sovietų
sekre

!
Dar
šimtą
varstų
nedavažiaStaiga ore pasigirdo baisūs
nimas labai i
grįždamas,1 Lietuvon per žės mėn. pabaigoj išArabisprogi^? atbalsiai: viens, torium, pastebėjo, kad. savo komisijos suvažiavimą Maš- pas mus buvo atvažiavę .
tau, kad Jungtines Am. Valstijas jCs
ik
„„l^i^Jų
atvykimo tik^A
L.-J
pr
■M** rankose gali sukoncentruoti kvoj, pažymi, kad dabar vi
apjanaį
prieš
y&nXr ■ atvykolžtabat
sdaingtU' .
,
si
dfefybų
svarba
pakrypo
į
visą
valdžią.
J
gubernijų,
po tamsūs kūip naktis para- išpažintį;bet 7.koiritinijdš
pri md, riet galibAti ivojinga Bfooklynari ir n. n. kun. A. bUVo nupirkti ginklų Valsty
■
ekonominę
pusę.
Kadangi
aapskričių
it
kaimų
sekreto

koJiūihui. Sargai pradėjo
imtinepaspėjom, nes komu laisvei, o podraug ir gyvy Kodžio šukvičstame katali biniam lenkų ginklų sandėly
biejų
pusių
norima
sustip

rius
jis
skyrė
savus
žmones,
šaudyti į visas prisės, žmonistai iŠVarti ir išniekino ku- bei. Visgi neiškenčiau, nors kų būrelyje^ viešai padėkojo Radome. Oficaliai arabų atrinti
tarpusavio
ekonomi

o
tie;
turėdami
valdžią
ata

dflg» klykdami bėgo kur akys
paskutinį sykį pažvelgti ir Am; Lietuvių R. K. Federa ^įlankymas Lenkijoj buvo?
mguš». .
nius
santykius,,
turės
būti
tinkamuose
sovietuose,*
įtei

riešą. Dūmams išsiblaškius,
“Nuo niūsų viską atima: su ašarotomis akimis išeit cijai, kuri teikėsi Jį įgalioti /aiškinamas, kaip noras Už
surasta
galimumų
keistis
sa

kė
galybę
į
Stalino
rankas.
aini vežimp likos vienas užima galvijus, trobas, pauk aht visados. Atvykęs namon, atstovauti Amerikos lietu megzti su Lenkija taikius
vo
tarpe
vokiečių
pramonės
Trotzki,
Zinoviev
ir
Kameir keletas sužeistų,
ščius, duoną, nepalikdami beveik visa, kas matos ra vius katalikus EUcharisti- prekybos santykius. Lenki
nev
pasijuto,
kad
žemė
slys

-dirbiniais
ir
rusų
produk

bri^įždas buvo jau tuščias.
nei pavalgytį Visus vyrus dau, bet visa aprašyta ir už ntame tų mėtų Kongrese ir joj Arabijai pirkti ginklai
ta
iš
po
jų
kojų
ir
atsidūrė
tais.
Nuo
Maskvos
ekonomi

Nesimatė* taip pat “nė juos
iš namų išvarė, suėmė ir iš ginta parduot, ar sunaudot. apmokėjo Jo kelionės išlai- buvo pervežti per Lenkiją,
Stalino
opozicijoje,
o
tas
ga

nių
derybų
rezultatų
parei

tojo gruzino, nė baltojo agabeno kalejiman. Pasiliko Apraše Visa: instrumentus, das. O gal tai ir paskutinis kaip audiniu ir cemento
lų
gale
privedė
juos
prie
iš

na
galutinis
Vokiečių
rusų
teifrio: juodu, išnyko su pi
mašinas, ratus, pakinktus, kartas amerikiečiams teko transportas. Ginklai buvo
me tik moterys
ri> ir vaikai,
'
*■. ir
trėmimo.
Stalinas
tėzigriūsantykių
sutvarkymas.
Polinigais. Tai buvo Djugashkasdieninėse ašarose skęsta baldus, malkas, pašarus, gy pasimatyti su taip garbingu atvežti į Gdynės uostą, o iš
vo,
bet
tik
tuomet
kai
tik*tiiiiu
atžvilgiu
Vokietija,
viirilLStalinas, dabartinis llume. -Visi- Čiomoš Padinos vulius, trobas ir kita. Pa savo buvusiu vadu, nes da ten pervežti į Marelį, iš kur
jLrį*. v *
sų
pirma,
fiirės
pareikalau-1
”TalovkdsStulai
rai
žinojo,
kad
jo
rezignaeirijos diktatorius, ir Juozas
klausi — Už ką gi tas įvyk bar nuskirtas taip atsako- buvo išsiųsti į Rytus. Bir
ja
nebus
priimta,
ir
dabar
ti,
kad
Sovietai
nesikištų
_į
Pilsudskis, Lenkijos maršakai pasodinti kalėj iman be dyta? Gal prasikaltot, ar komingai vietai Vyskupu želio mėn. pradžioj ši tamsi
vra
visagalis
Rusijos
vieš

vokiečių
vidaus
politikos
■
fa& Juodu buvo revoliucijojokios kaltybes. Sesute! Su prasiškolihot?
vargu galės kada nors mus’ a- istorija Iškilo į viešumą. Apats.
reikalus.
nieriai ir apiplėšė rusų kasimylėkite, paduokite šitą “Ne, triūsų mylimieji, nie merikiėčius aplankyti
pie ją sužinojo taip pat ang- ,
Gudrus tai gruzinas — Per Maskvos derybas bus mano laišką, mūsų samarie- kam neprasikaltom, nei įsiHtiomenės iždą.
Amerikos Lietuvių R. K lų ir prancūzų konsulą^
paliesti laip pat Europos čiams (grįžuniems iš Sama skolinom. Mūsų apylinkę
/ Taspždo apiplėšimas buvo Djūgashvili-Štalin.
Federacija su dideliu džiau Dancige. Prancūzų konsu-K. politikos klausimai susiję Su ros gubernijos 1863 m. trem (tajon)
febai gudriai sugalvotas
nori “kolektivigsmu sveikina savo buvusį aS pareiškė, kad dėl šito įBriando
memorandumu. tiniams)
1
,
kad
jie
užtartų
zuot,
’
^
“
:
tai
yra
sudaroma
S?- •
r”
Maskvoj nurodoma, kad Vo mūs ir paprašytų, kad Lie kaip ir komuna. Mūsų pa pirmininką j; E. Vyskupą. vykio jis norįs, visti pirma,
Dr. Praną Bučį ir linki il kreiptis į praneūžų militariEINAMOJI KRONIKA kietija, sudarydama i visas tuvos valdžia pauntų mumi čių komunon nepriima, o giausių
metų> taipgi sveiki nę misiją Varšuvoj. Anglų
dideles šutaftis Su vakarais; Lietuvon, ries čia mes neuž mūsų turtas priverstinai tu
•• • .
'
visur pažymėjo ir apsaugo ilgo turėsime mirti badu.” ri būti atimtas, gi irius pa name Tėvų Marijonų Vie konsulais žada iškelti šitą
nuoliją susilaukusiai srivo klausimą pas savo vvriausy-;
r Višfe Amerika Sllsidomė- 223 sykiUš ėmė gasoliho. jo savo ypatingus santykius Ūkininkas- iŠ ^Sibiro rašo: čius gali išsiųsti kitoii apspetdėtiniui tai garbingo pa- bę Londone.
&
X
lįtts . brolių Hunterių ilgu Jie pridėjo 133 valandas su Maskva. Tokiu būdu Lo- “Užaugau ši a, Sibire, kęs kritin, ar net kiton šalin, ar
*.•
•
'
.
•
A
karno
buvo
subalansuota
vo

damas didelį vfergą ir labai ba pasodinti kalėjimam Mes apmaudu tas, kad visą savo bado kokiose Turuchansko
fekstymu ore, kame jiė.išbu- prie pirmesnių rekordo, ku
kiečių
rusų
Berlyno
sutarti

sunkiai dirbdamas. Dabar esame riušaukti “kulbkais,” amžių nemačiau ir dalies to, balose.’*
A> 553 valandas, 46 minutas rį buvo pridarę Dale Jackmi.
Tačiau,
sudarant
Hagos
fe 30 sekundų. Jie atlėkė iš son ir Porest O’Briene, ku
susilaukiau valandos, kad o pilietis, gavęs tokį titulą,
“Prakeiktas tas, kas giria
iii < ką komunistai galėtų
sutartis
ir
per,
kitas
paskpbeturiu kur galvą priglausti jau suvis beteisis, beveik
Sparta, Dlinois, į Chicago ir rie dabar rengiasi Sumušti
mūsų rojišką tvarką. Išsi
barist. Puabaris augau, suntiniu
laiku
Europos
dery

ir esu įstumtas į bado nas kaip prasikaltėlis. Iš tokių
Virš to miesto lakstė be po brolių Hunterių rekordą.
gelbėti neturiu vilties. Gal
kiaiisiai dirbau,'kankinaus,
bas,
tokio
atsižvelgimo
į
Ry

ilsio; ir nusileidimo antžerus. ,JaU pernai mūsų apy žmonių alithamą visa ir išva
reiks pražūti suvis nekaltai.
tus
nefcuvę.
<
\
>
pasfehau,
padėjau
kuo
ne
vi

linkėje pradėjo
spausti roma iŠ narnų beveik vien
thės hUo birželio ii iki lie- Californijos augščiausias
Skųstis nėra kam, nes sU
Laikraščiai
'
tiki,
kad
vo

są
^Veikatą,
kad
badu
nenu

darbštesniUs ūkininkas. Aš marškiniais. Tokių nė de|bs A Brolis Johas it Keri- teismas galutinai pasmerkė
mumis nieks hebesikalba ir
kiečių
rusų
santykiai
trum

Watren
"fc
Billingsą
kalėti
tUtėjatt
30
d^imtinių
žemės,
mirt,
o
dabar
jau
aš
negeras
fiimtys,
bet
Ištintai,
o
gal
fif
Įfeth pasimainydami diriganenori klausyti.'
; ..
pu
laiku-bus
sunormuoti
ir
tai mane priskaitė prie “ku- tūkstančiai. Mes palikoių, it riėt kenksmingas. Manė
fe^otidivį,' kuri pavadino iki gyvos galvos Už Ui, kad
“Abejoju, ar praleis šį
derybos
pasibaigsiančios
su

lokų>” išnaudotojų. Uždrau kaip po 'gaišto. Dar blogiau^ ir Šeimyną, hnvargintą sun mano laiškelį per rubežife.
raiicago, o broliai WnltteHs jis drauge su Thomas J.
sitarimu,
kurs
pašalins
tarp
fe Albertas su kitu orlaiviu Mooney būk pakišęs bombą,
dė man dirbtį tą žemę, kurią nes neturim teises būti lluo- kiomis ligomis IV nelaimė Jei nepraleistų, tąi būtų ne
abiejų
valstybių
kilusius
nesavo prakaitą liedaihas iš dy sais piliečiais. Mano visi gi mis, padare beteisiais, be- teisinga. nes aš nieko hešriPristatydavo jiems benzinus nrib kurios žuvo 10 žmonių
8iisipratim{i8
ir
prives
prie
fe kitų reikmenų, Bu jais ir 40 liko sužeisti pairi jodi
kų dirvonų bUvnu gražiomis minės riinaikiritl,kaip ir mea, duoniais. Mūsų tokių dau melavau, o tiesą rašiau..?*
fevo motiha Ir sošUo Virėja, nės parodos ihetU; San gUtideshid behdradAtbiavi- dirvomis- paVėrtęs.
Mfeno ket vargšė tanelė JuotiėhS, gybė. Nėr bėvetk hel Vieno Ne tik «tt% bet tt datag ki
irio.
.
,
\
feno jų žmona, kito Mižie-* Francisco; 1916 m.
dirvas atidavė kiliems, b ir ta ašarodama, verkdama sodžiaus, kuV nebūtų hunai- tų tokių_ laiški, sovietų ceį- į
Kad
man
javais; a^tiseti Š šaltam ore ir labai plonai ąp- kibta' po tapetą
keletą duoupelnių
dlionj
žūra išteitl^t per Vubežilį,
ranė ir dąę kęltetas aąine-, B^lipgS pfekjšpj^bą .tik^
NėtįfoJea
vuadėks
ir
maisivilkilsi
atėjo
6
mylitfe
pas
Ūkirilnkų.
Nemoku
nei
įrodymų
nebuvo,
bet
teisėjai
dešimtines dirvrihip ; TŪot
KLz Jų orlaivis buvo geronėipaaa- nes sovietų valdžia visai UėdiriVonus
išplėšiau
ir
apsėto.
Ta
tauta
ten
tavo
:
kudjei
Bietfos. sfcdepftį ką
k&aih
wi vartotas, nęz padaręs taip ar
Ry»i mylių.
, «una^^jau." Rūdenį prikaliau 70 IL
ir
»
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kndominiij hutatmių/viertei
Šeimai .prisirnks 105,600 Ūtų

ŠIS TAS IŠ

(35,200X3). Vadinasi, vidurihiska mūšų Šeima,. jeigti ji
svaigalų visai hevartottį ir
jėigū būtų taupi ir darbštų
tai bėgyje vienos kartos iai-

Kun. JOT

įkas, Kun. Feliksas NortutaUį p. Vinčinias

bereikalingas1 laike DM

sas
taiftriiras

f

s&lftftAi,

taijvargonai pritarimųpse

virsta Šarmanka, tekstas žmogaus, savaimi, ne
kaHbja bepresmins nelogin- šaukia susięrzinimą.
gus pavienius žodŽiilfc dešim
Praeitiį metų
nors, kad ir mažiausias dalys timis kartų, * pav.: “Diiit_____
___ m______
muzikų _suvažiavime

.
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Wil

kėhs, kuris į tą neperskiria Dominus, dixit Dominus, Berre, pakėlus tuo *
mą vienetą įheštii dišprtnnsą, Dominus, Dominus... gloria, kialisimą, kur daiyvatci1
Nieko nėta ^gražesnio ir

kotarpib (pet 32 metus) ga
lėtą’ pasidaryti gana stam
biais mūsų dvarininkais sū
pilnai išmokėtu dvaru irsti
krūva pinigų banke, gautų
už senąjį ūkį.

kaip tuoj harihbninghmo gi oria, gloria...” “tecttrhį te- deiis skaičius ir dv
vietoje gautūs disharmoni cūm, teeina.,;” ir 1.1. Žmo
ja; mes gi žinome, kad dik* nės prie tokios muzikos, mos mintys. Dalis t
harmonija niekur nėra be laipsniškai pradeda nustoti aiškino, kad, gii^di, ch
giama, risUr ji yra neigiama. susikoncentravimo melstis; mėgsta, liblramą muziku &
Prie to kas prieš tai paša- j jų maldingai misiteiklisįū- todėl yra reikalas prie jų t
3. Svaigalai ir krašto eko
I
kyla, pridėjus aktyviąją pa pų pradeda išblaškyti solis kintiš, kitaip chorhi
nomija.
Nesulyginamai
di

laikais
verta
yra
nemažiau,^
Jei. kas mus paklaus, kas ymuziku, kuri tų, akompanimento ir choro kita dalįs—būk klėbor
maldų dalį
desnių
ekonominių
nuostolių
kaip
30,000
litų,
ir
jeigu
ta-;
fa didžiausias asmens, šei
savo gyvais garsais kutenda linksma nuotaika. Kuomet knlauja lihksmos muzifebąj
iš
svaigalų
vartoj
imo'turi
vi

sai
gyvasis
kapitalas
neša
mos ir krašto ekonominės ge
ma gilumoje pašieptus jaus šis ūpas pradeda maldinin trečią — neturį progos bažsas
kraštas.
Tie
nuostoliai
ypas
mus
tik
ketvirtą
nuošim

rovės priešininkas ir griovi
mus žadina prie Jautrumo ir kuose vyfaut, nėjusiomis su nyčios muzikos tinkamai pa«
ra
dvejopi:
tiesioginiai
ir
tį,
tai
yra
1200
litų
per
me

kas, tai nedvejodami atsaky
gyvybės pasireiškimo maldo-, stoja melstis ir pradeda ram žinti, nors ir galėtų —
netiesioginiai.
Prie
pirmųjų
tus,
arba
100
litų
į
mėnesį,
kime, jog tai svaiginamieji
je, tuomet gausime aukščiau <a ar koja taikinti gifdžia- .bet nepajėgia. Kalbantis Stii'
priskaitomfe:
'
~
tai jeigu tasai gyvasai ir di~ gėrimai.
sio laipsnių harmoniją, nes mą ritmą, o galva į šalis lin dvasiškiais niekur netekčių
dysai krašto turtas rr-Jmo1) išgertų svaigalų ,Vertė
čia jungiasi į vieną darnų a- guodami — lyg chironomiŠ- tikti pasipriešinimo, visi
1. Svaigalai ir asmens eko
gus imtų nešti trečdaliu dau- ~ioo,000,000 lihų .
kordą trys harmonijos: gar kus (dirigavimo judesius) reiškia hoių bažnytinės ihu-^
nomija. Mūsų kraštas kas
giau, tuomet ir tosios gyvo
sų (girdžiamoji) optinė (re- pratimus bandyti. Prie to, zikos, tik skundžiamasi, kad,
met svaigalams išleidžia su
2) 1,500,000 žmonių suma
sios mašinos vertė pakiltų
giamoji)
ir psikologihė reikia pastebėti, kad tos .mu nešą jos kam vykinti; patys
, viršum ^100 milijonų litų.
žėję darbo vaisiai — 900,visu trečdaliu, tai yra ji būtų
(mintijamoji). Ši trilypė zikos pildymui nėatšižiūri- vargoninkai į tai per mažai
Nors svaigalus žmonės pra
verta ne 30,000 litų, o 45,000. 000,000 (600 litų X 1,500,Iškilihingi mišparai. Kuni harmonija savotišku susi ma visai į bažnyčios nūstaty- trėipia dėmesio; parapijini
deda dažniausia vartoti dar
000).
litų. Tad alkolis, numušda
advento, gavėnės, nys už linksmą muziką ViaDvaikais būdami, tačiau sava
Iš viso tiesioginių ekono gas su asista gražiuose rū jungimu sudaro vieną galin ą laiką
mas visu trečdaliu žmogaus
buose , išeina mišparų laiky gą harmoniją, kuriai hera ‘ Calėdų, Velykų. Tat iš prie goninkus giria, o už bažnyti
rankiai ir daugiau šerti ima
ekonominę vertę, sumažinda minių nuostolių iš svaigalų
jau paaugę, sakysime, baigę
vartojimo kraštas turi kas ti (taip pat ir-mišių) ; alto konkurencijos. Ši harmoni žasties “džiaziškos” muži- nę muziką, kaip “tlllobO*
mas trečdaliu jo ekonominį
18 mėtų amžiaus. Vidutinis produktingumą, padaro žmo met tūkstantį milijonų, arba rius gyvbmis gėlėmis išpuoš ja tiek yra žavi *ir galinga^ cos laikė pamaldų pildymo, džią” pagyrimų neteikia.' <
tas, kurių kvapsnis užpildo kad sunku rasti nohmnlų kur taip Viskas rodos pra Turint virš išdėstyta, ktio>
žmogaus amžius Lietuvoje gui ekonominių nuostolių vieną milijardą litų.
Prie tų reikia, pridėti dar visą bažnyčią; ant altoriaus žmogų, kurio jausmai nejus džioje hamiphihgai buvo pa met dvasiškiai ir vargonų
nebus -dabar didesnis, kaip 600 litų kasmet, arba per 22
40 metų. Atmetę jaunuolius metus—13,200 litų. Tad pri milžiniškus nuostolius, ku dega žvakės.' Bažnyčios sie tų šios harmonijos veikimo maldoms pritaikinta, išėjo kai turi getus norUš prie
'
iki 18 metų amžiaus, mes tu- dėję prie anų 4000 litų dar riuos kraštas turi pakelti be nos nedažytosatatinkamo ir kad si-hannonija nejiįhg- nfei Šis nei tas.
nytinęs muzikos, o ji visgi
tų
krūvon
viso
esančio
ko~
Kiekvienas
rimtesnis
teat

,
rime Lietuvoje apie pusant ir šiuos 13,200 litų, turėsime mokėdamas teismų ir kalėji mis spalvomis, kai kur lan
nėvykinania, tat matyH
ras,
kuomet
jis
rUošia
pro

lektyvo
Bažnyčioje
jausmus
ro milijono žmonių, kuriems gryno ekonominio nuostolio mų išlaidas (didesnė pusė guose matosi (taip pat ir sie
me yra kas nors gilesnio
gramą,
visuomet
prisitaiko
nukreiptus
į
AukščiaUsį.
Bet
nose)
iš
bažnyčios
šventoji
j,
bylų
ir
prasikaltimų
esti
dėl
ir tenka sumokėti Už svaiga- jau 17,200 litų vienam žmo
Ipir hots yra “šuva
reikia
nepamiršti,
kad
tas
reikalingo
kiekvienam
daik

lūs aną 100 milijonų litų, ar gui. Tačiau ir čia dar neva svaigalų), begydydamas ah Kristaus ar Dievo Motinos
pakastas.” NekUltinaftt
tui
stiliaus,
nes
kitaip
negali
tik
pasiekiama
tuomet,
jei
koiikuš, džiovininkus, sifili- gyvenimo šiužėtai; pastaty
ba kiekvienam į metus vidu- las.
ginant,vienos ar kitoš pUs
' .
gauti
reikiamo
meninio
ir
toje
hkrmoriijoje
hėta
diso

visgi turint omėnyjfe dg 1111&
tikus ir kitokius nikolio paf- tos atatinkamos Vėliavos.
'tiniškai išeina 66 litai ir 66
psichinio
įspūdžio
;
tuo
tarnansų?;
Jeigu
žmogus
ftesisvaiginf/
blokštuosius asmenis, beglo- Visa tai siiglahdus krūvon
centai pragertų pinigų. ’ Per
ną bažhy^ios vykstafe
1 ~ *•
. -----įtt. "dfcfetefcka” muzika tofc
__ mci
r.lą^,piketų ką hots tfe
‘•>14 AJ’.
«•fhbjama
bažhyčibse
(negali

—
‘
.į^^6 litiiš ir 52 čėhtūšv įfl maš padidėtų mažių mažiau- diegelius
egėliUS^'—*mbai &
kilmingai 'maldingą htibtai- maldoms, gražiai ir. stilingai
pradėti tuo reikalu j
s
ma
taikinti
visoms,
yra
išim

šia'
10
metų
meili
ir
būtų
ne
40,
o
skaitant su nedideliais nuoalkolio aukos ir kitokias ai- ką, kuri kelia maldingumą skamba; pasigirsta vargonų,
Uo labiau, kad Veikia,
čių)
yra
niekas
kitas,
kai$
50
‘
nietų.
Jeigu
aukštčis^eko. šimčiais išeis iš viso apie ke
.kolio nešamas nelaimes tai ir norit atiduoti karšta Auk- to galingiausio visų muzikos
gii Vienybe ii* Vargi®
tik
pasityčiojimas*
iš
maldi

nominis
pajėgumas
viduti

turi tūkstančiai litu. Tiek
sydamas.
ščiausiajam maldą. Visą tą instrumentų—instrumento—
Sąjunga. Tos tat dvi ofrg
ninkų
jaUsmų.
ši
muzika
tik
niškai
imant
tęstųsi
iki
50
dabar duoklės sumoka mūsų
Taip! Alkolis — tai didy milžiniškai žavėjančią nuo- instrumentų karaliaus—gar
zacijoš tik ir gali tą i
tuomet
pritikti
bažnyčioje,
metų,
tai
per
10
prisidėjusių
nelaimingas ir negudrus pi
sis mūsų ekonominės gerovės taikąrir vaizdą, sudaro vien sai. Tik nespėjus keliatą mu
sutvarkyti. Neslinku J
kuomet
kapos
būtų
pakeis

mėtų
žmogus
dar
uždirbtų
lietis per savo stiprųjį gyve
priešininkas ir mūsų ekono tik grvnumas bažhvtinio sti- zikalių sakinių pareikšti,
suruošti vasarinius vafgb^y
tos,
Sakysim,
paltais,
birietai
po
1,800
litų
kasmet,
arba
iš
nimą girtybės ir ištvirkimo
minės pažangos trukdytojas. liaus, kuriame-' glūdi gilus kaip bežiūrint vietoje darnu
ninkams kūrsūs, kur būt gi
—
skrybėlėmis,
kodylą
—
ta

viso
18,000
litų.
Pridėję
tą
dievaičiui Bachui.
Prof. F. Kemėšis hūrnjdningumasi Jei tik koks mo, pradeda veržtis disonaninia sulig kiekvieno phd
re/ •
baku ir tt.
'
' ,
sumą prie anų 1*7,200 litų, > . f u .jvos ir pasiruošimo atatih
Bet čia dar tik pradžia. gauname žmogui viso gryno
. >*.,.»■*.*
C
. \: r
-...
- '
Jei tas disonansas yra mu
mai nušviesti bažnytinės iHB*
Kas nežino, kad sveikata yra nuostolio iš svaigalų 35,200
zikoje leidžiamas šalę kitų
X
žikoš štilių, litėtatūfą if bū
didžiausias ir pagrindinis litų.
,r
’
Z .
griežtai rituale ntistatytiį
dus jos vartojimo ant tfi
žmogaus turtas? Tik sveiki
, į
h ’
formų,
tat
s
notėtus
žinoti:
tad išvengus to baisaUs dii
žmonės turtus gamina. Ir Juk už tiek pinigų Lietu
kur
yra
tas
ritualas,
kuris
nanso. Vargohinkų
sėkmingai gerybes gaminti voje galima įsigyti visiškai
“
dziaziŠką
”
mUžiką
bažny

**
H
*
<ai kur girdėti miflčiiį
gali tik žmonės sveiki kūnu geras ūkis su puikiomis tro
čiose užgina ? Vartau, nesiokių kursų ųgiidin
ir dvasia, nes čia reikalingi bomis, su visu gyvu ir negy
ras
nei
vieno
teologo
ar
baž

tik sako, girdi, kūlboB
netik tvirti kūno raumenys, vu inveiitorium. Kitaip sa
nyčios
daktaro,
kurie
galėtų
nežinant, slinkit ešą kur irt®
bet ir energija, sumanumas, kant, -vidutiniškas musų pi
nurodyti
šaltinius,
kurie
to

. .r
•
pas Bvetimfaučius mokm
darbštumas ir patvarumas. lietis, dar ir nebūdamas pas
kią
muzika
pataria
bažny

ši mihtis matyti yra
c -j
Alkolis silpnina ir ardo rau kutinis girtuoklis, o tik vi
čiose
vartoti
ir
Ją
gina.
J
nes pažvelgus čia ruoštų
menis, mažina energiją, su dutiniškai kaip ir visi išsiz
Ėažhyčia< iš seno laikosi
gerdamas, per savo_gyveni
sarinių bažnytinės m
manumą*. ir darbštuma.
*. Dra*.
savo apeigose aukšeiaUSio kūlių dalyvių sąrašą, r
šiai galima sajčyti, kad alko mą prašmorija gražų ūkį
laipsnio darnumo ir harmo
35,000
litų
vertės.
Ar
gi
ne
pora lietuvių užtinkūiha,^
n
lis bent trečdaliu sumažina
«
- tie.
*.
nijos,
nes
tame
tų
apeigų
ke. keliu metų. Ar šiai
žmogaus darbo našumą. Jei verta' susimąstyti ir padary
grožis i f didingumas. Ne7 4
taip, gyvenimas bėga it
gu; dabar vidutinis mūsų pi ti išvadas?
! kartą bažnyčios Vadų raš
savim neša savus rei
lietis padaro gėrybių per mė
2. Svaigalai ir šeimos eko
tuose randame paaiškinimą,
mus, o žmogus prfe j
nesį už 100 litų, o per metus nomija. šeima iš svaigalų
kur nevien tik vargoninmo reikalavimų greit
už 1200 litų, tai jeigu tauta vartojimo turi bent trigubai
kams
patariama
intetliudiJ
prisitaikinti, bile tik yra i
būtų blaivi, mūsų pilietis pa didesnių nuostolių, negu at
V
jomis ar giedojimais nedary
kalavimas. >
gamintų gerybių ne už 100 skiras žmogus, nes vidutiništi bažnyčioje triukšmo, ku
X —
Todėl, būtų labini
litų į menesį,, o už 150 litų ;|kai imant kiekvienoje šeimoris ekscehtmotų maldininko
' gi per metus ne už 120 lihj,Į je mes rasime bent tris suau- Lietuvių Šv. Pranciškaus Parapijos išvažiavimų vietoj susikaupimą ir bereikalin tuo reikalu ūžinietesu
asmenims spaudoje a
6 šešiais Šimtais litų dau- gūsius žmones tėvą, motiną
gai neverstų kunigą prie al
pasisakyti, kad tą kianti
Prie Forest Leke, Metksen, priemiestyj Laureace,
m'•
<
giau, tai yra uz 1800 litų; | ir bent vieną paaugusį vaiką,
toriaus laukti iki Užbaigs
'
t
’
'■ '
’
4 < :I;-r ■
tinkamai nušvietus,
t
per 22 metus savo darbingo]Tad tos šeimos kasmetiniai
Apie savo grožybę Palauga^pati už save kalba,, nitai reikalo ki t irtas link to reklamuoti, tik gu griežimą ar giedojimą, bet ir VytautoInetai dai
f
. laikotarpio žmogus, nesi- nuostoliai dėl svaigalų var lima pažymėti, kad šiuo laiku Palanga yra pilhoje savo grožybėje.
kunigams pataria he'UžpuldiX
lykų yra isjadiutmo
' ' '
svaigindamas, pagamintų ge tojimo bus šie:
šis išvažiavimas bus vienak iš puikiausių, gyviausių ir linksmiausių šios vasaros, su daugybe į- nėti ant choro ar Vargonų
kaip tik ir?-----rybių nd nž 26,400 litų, kaip
3 Žmohėk po 66 litlls ir 66 vairumų, kaip tai: dainuos chorai, kvartetai, duetai,solistai-ės.^kal bes žymūskalbėt ojai, lošimas base- kuolaik nebus grojimas ar ka.
dabar, o už 39,600 litų, arbft c. pragertų pinigų —199 li ball’io, traukimės virvės, įvairios rūšies žaislai,. Muzika ir tt ir tt’.. \ .
giedojimas' baigtas normale
* .
'
i **
■ ję*;
. v
. .13,200 litų daugiau, negu da- tai 98 c. Tų žmonių sumąže-,
Todėl, šiuomi nuolankiai kviečiame visas L. D. S. Naujos Anglijos kUo^aš prU šio metinio Uita* užbaiga (kndenrija). Kitaip
»
bpr, .
1,800 lili ŽiHVimo ĮirišIhioMmo.Lėi kfekViėfaa kuopa pasirūpina, - kad skaitlingai btttū reprezentuojama Šia- ardosi maldun ramumas, bes
<
ję'darbo vaisai
-y j' į jt y j
i 1
Ii
“{<• 1^, vatgouhi hėįaikU eMkhi nu
Šokuokime dar kitaip. Jei Viso metinių nuostolių
.L ..k;
Greitu laiku bus išsiųsta kuoįtoHs plakatai—uĄviriiiftia
1, mafoMHe
HpUHhti, U lšvhšiūvi- traukti, .negali muaikalinio
gu žmogus tai. gyvoji, ste- 1,999 litąi 98 a
. --j
r*
\
. •<
-•A
£
mo įvairumai bus garsinami “Darbininke.
sakmut
Gi skaitant per visą
•
bnklingai Dievo sustatytoji
f

-

.

prakilnesnio laike bažnyti
nių pamaldų, kaip gražiai,
stilingai išpildoma gryna ba
žnytinė muzika. Jokia kita
muzika nesūgeba maldingu
mo jausmus taip sukelti,
kaip bažnytinė,* kuri harmo
ningai susijusi su visomis
bažnytinėmis apystovomis,
nes jos štilius yra isatigęs is
vieningos įr prakilnios — su
dedant krūvon visas bažnyti
j, harmonijos,
nes apeigas —^harmonijos.
Taip ’ j>uvo seniau, bet ar
šiandien yra taip, pasakys
pavyzdžiai, kurių visur pil
na. Šis tik paimtas iš daugel
kitų.
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'Birželio ęoėn. trečia sąvai-

-

"

Dr. 'S. Daugėla

prieiti^

Pariiažgas ir atma

tė su laužė visais Patentų Ofi
tas reik laikyti gerai užda

2ĄUSIŲ KENKSMINGUMAS

so rekordus dėl išduotų parytas.

tentų—pertą savaitę paten
L''

7

• Namuose musėms naikinti
tų išduota net 3,174.

Įėjo‘būti nudraskytas mažas

Miisės yra ne. tik įkyrios,

Tai net

vartojama: 1) tam tikrų po-

ana

mus-

vasarą,

spuogelis.

teršia

keturis

Jos čiulpukas jū-

sykius daugiau pa

pierį, 2) klijingas juosteles,

' jPo

:

dabartinia

procedūra

reikią užmokėti $25- kuomet

aplikacija paduota ir liekaiųus $25 kuomet patentas pa
vėlintai Padidintas mokes
tis užmokės algas, naujų dar

WOHCESTER, MASS.
10,000 .rietuvių dalyvavo D. L. K.
Vytauto šventėje

tvekariai ir. visas judėjiims,.nes..
negalima buvp dasigauti' į salę.
Tačiau atsirado daug lietuvių
trijotų, kurie atėjo ir dalyvavo.
Dalyvavo garsios solistėskaip tai,
p-lė Katkauskaitė ir p-lė .Ap. Stoškiutė. Salė buvo papuošta gra
žiausiai,*ypač D. L. K. Vytauto
paveikslas buvo 'garbingai pa-" V
puoštas rožių vainiku ir Ameri
kos ir Lietuvos vėliavomis. Tas
darė malonaus ir jaudinančio įspūdžio.
Šio vakaro visas pelnas skiria- •_
mas Prisikėlimo bažnyčiai Lietuvoje.

Šv. Kazimiero ir .Aušros Vartų
per ilgų laikę reikėję dau- parapijų lietuviai katalikai iškil
nis skaitlius.
Birželio mėn.
ikslus ir kitus baldus bei juk ji buvo apčiulpusi ligo
ijjį
.(reikia
pifti
arbatinį
Z
e •
mingai apvaikščiojo* 4 dieną lie
giaus pagelbos šiame ofise.
iš viso šiduota net 7,669 pamas, Bet jos kenkia ir žmo- nio žaizdeles. Taip musė'už- Į
šauktuką formalino į stikli
Kas męt biuras gauna a- pos pagerbimui Lietuvos didvyrio
krečia Šveiką žmogų.
..
J
entų.
>.
ų sveikatai.
nę saldinto
ar maišytei su
pie 90,000 aplikacijų ir 45,- D. K. Vytauto 500 mėtų mirties
1
f
Tas . stebėtina^ padidėji
Jei namuose ar kaimynuo- /
sukaktuvių. 8:30 vai. ryto abejo-?
Musės labai} sparčiai vei pienu vandens)#
. .
000 patentų'išduota.
mas nėr dęl nepaprasto darb
yrą plaučių džiova sergąs'
siasi.
Mokslininkų • yra iš-1
r ~L. A?’
se bažnyčiose v buvo iškilmingos
F. L. I. S.
mnis, £urs spiaudo skiep
štumo tarp Amerikos išradė
pamaldos. 10 vai. ryte įvyko ben
skaičiuota, kad iš vienos poM
jų, bet dėl naujo įstatymo,
dras paminėjimas Labdarių par
ijant glindų, 'ant žemės ar
ros musių, nuo pavasario iki
kuris įėjo galėn birželio 1 d.»
nėlio, tai ant tų skreplių rudens, išsiveistų 190,312,-1
Sveikata didžiausias žmo ke. Pamaldoms pasibaigus minių
minios važiavo į parką. Apie 2
kuris pakėlė valdiškų užmo gaus turtas, o Švara tikriau
ašarą tuojau susėda būriai 000,000,000 musių, jei jų be-1
vai, po pietų tiek privažiavo, kad
kestį nuo $40, iki $50.
Išra sia priemonė tam turtui iš
luSių ir sukiša savo kojas
it automobiliams neužteko vietoj.
siveisiant niekas nenaikintų. 1
4 snapus į tuos skreplius,
dėjai, kuriems patentai buvę saugoti
Virš du šimtai galima buvo suKad išmušus aną anksčiau!
C
tąlpinti, kiti turėjo mašinas pa
’akilusios nuo skreplių, jos
pavėlinti visi bandė.pasiųsti I
Kur švaru—ten gražu.
minėtąjį skaičių, kurs pri-|
Liejos'4 d. įvyko Lietuvos Vy
likti kur kitur. Parkas buvo pa
tdįia ant duonos,
mėsos,!
veisti! pęr vasrą iš vienos po- Į
puoštas Amerikos ir Lietuvoj vė čių Naujos Anglijos Apskričio ge- .
gužinė. Žmonių buvo daug iš apy
ieno.
Skrepliuose yra neros, tai turėtų dirbti dau-Į
liavomis.
'
linkių kolonijų. Pikniko gaspadoiiskaitomos daugybės džio' Lietuvių benas
giau, kaip 6 milijonus metų!
rium buvo p. Silvestras Čeikausos diegti,
kurie prilimpa
Iš to matyt, kaip svarbu y- [
Lietuvių didysis benas visą lai kas, jo pagelbininkai ir pagelbiirie musių kojų, o nuo jų
ra pradėti naikinti muses!
ką linksmino publiką Be to gi ninkės susidėjo maž-daug iš se^
paskui ant duonos, mėsos ir
laus įspūdžio davė mergaičių ir kančių asmeųų: iš Lawrence ~
kiele galima anksčiau pava
ponios Vencienė, J. ČirienS, O/
dtų valgomųjų daiktų. VaP
berniukų tūkstantinis choras, ku
sarį.
_
—
I
ris savo dalį stebėtinai gražiai at Rudzienė, S. Šimonis, M. Vilki
lodami juos,
žmonės ūžsiMusės labai veisiasl ten, |
liko. Kaip tai gražios lietuviškos nius, Balčiūtė, P. Kvaravičius,
rieČia džiovos diegais ir ga
kur yra mėšlo, nes jų pėrams j
patrijotiškos dainelės, lietuviški į- Staniuliutė, P. čiras, K. Kariaji susirgti džiova.
vairūs šokiai ir įvairūs žaislai. vičius, P. Amšiejus, S. Raznausmėšlas yra geras maistas.
{^Vidurių šiltine ar dizinteMergaitės ir berniukai buvo pasi kaitė, M. ir O. Sungailiutės, M."
Kad išnaikinus musių kir
iMikuliutė; iš So. Bostono dirbo 1
puošę tautiškais drabužiais, ypač
i£ja
(kruvinąja liga) sermėles tvartų mėšlyne, reikia
mergaičiųdrabužėliai darė malo V. Tamoliūnas, A. Nevieraitė, Oi
gąnčįųjų
ligonių
išmatose
pavasarį ir vasarą bent vie
naus įspūdžio. Ant galvų turėjo Razvadauskaitė. Sporto vedėjai
yhį be galo daug tų ligų diebuvo H. Verseckiutė iš LoweH,
ną kartą per^ savaitę vartyti J
rūtų vainikėlius. Atrodė tikros
—
---------7
—
—
■
Jei ligoniai arba jų na“Birutės” dukterys. Čia buvo nu Mass. ir S. Zapėnas, C. Klimą-,
mėšlo paviršių. Tada išsiri
kiek
koloritų
į
iue
X4
nu

traukta daug atvaizdų, kurie bus čauskas, J. Ulanavičius, M. Virmiškiai yra nešvarūs ir pa
tusios iš kiaušinėlių musių
valo GAUTI ŽMOGUS
istorijoje kaip lietuviams taip ir bickiutė, S. Kavaliauskiutė, M.
seka ligonių išmatas ar iškirmėlės nyksta męšlo gilu
svetimtaučiams, nes ir amerikonų PauRukiutė, M. Zapėniutė, J. LiMAISTO
PAGALBĄ?
,
rijtęmis suterštus daiktus
laikraščiuose tilpo daug atvaizdų sauskiutė, G. Zudžiutė iš Lawmoje. Noreika .arti gyvena
Nuo 2,500 iki 4,500 tai pri
rence, Mass. -■
,
musėms prieinamai, tai muir buvo plačiai aprašyta.
mųjų namų laikyti mėšlyno, klauso nuo to kaip sunkų
Abelnai, piknikas buvo links-,
Ūpas geras
mas ir įvairus, nes sporto komi
Valdyte
pilti pamazgų, tvartai turi darbą jis dirbs, koks didumo
Kaip senelių, taip suaugusių ir sija surengė puikų programą ir
būti kiek galima toliau, apie žmogus,
didesniam reikės
LDS. 40 kupj^ susiriiikimM įjaunuoliu buvo begalo pakilęs ū- dovanas laimėjo; už įvairius pasL
rks rugpjūčio 3 d,, tuoj'po sumos
kguš,

stalus,

indus,

tentų negu normalis savaiti

pa- da, ieško maisto, o prieš tai

bininku Patento Ofiso.

Jau

3) pieno ir formalino miši-

i.

LAWRENCE, MASS.

k.

gyvenamuosius

namus turi

daugiau, mažesniąm mažiau.

nei vištų, nei kiaulių mėšlo.

Kiemus, prieangius ir takus
reik dažnai šlavinėti ir

kyti juos švariai.

lai

Šiūšlynus

valyt nemečiau, kaip vieną

kartą per savaitę.

Išeinamą

sias vietas ir šiaip mėšlynus

apibarstvti kalkėmis ir rei
kia jas rengti toliau nuo gyvenamojo namo.

Kad musių nebūtų virtu-

.

k

vėj ir grįčioj, reik jų neįsi

Užbaiga

leisti. . Kadangi vasarą lan

ną atidaryti, tai kad musės
nelėktų į .vidų,’ reik - langus
užtiesti smulkiai^ vieliniais

tinkleliais.
Valgomus

daiktus nereik

ite ir savo
Valdyte

laikyti ant stalo ar ant len

tynų,

bet

pavalgius

tuojau

;1

, Liepos 6 d. įvykd' apvaikščiojimo užbaigimas, didžiausioje Meebanic Salėje. Čiulbavo' patrijo
tiškos prakalbos. Dalyvavo abie
jų parapijų sujungti chorai,' ku
riems vadovavo gabūs muzikai
J. Žemaitis ir A. Kilinskis. Nors
tą vakarą Worcest'ery buvo dide
lė audra, kokios dar niekad žmo
nės nematė, žodžiu, sustojo ga-

gai turi būti beveik visą die

’

. z- ratelis iš 'if9.

risukri*
nunių'marios žmonų}.
Visi darbininkąi ir darbininkės
dirbo su didžiausiu pasišventimu,
kad tik dalyvius pavalgydyti ir
pavaišinti skaniausiais minkštais
gėrymąiš. Kiek liko ,pelno da ne
sužinojau, bet tikimąsi, kad bus
Valdyte pelnas gražus, kuris bus padalin
tas abieju parapijų bažnyčioms.
Čia tik dalimis ^pažymėjau, nes
Viską aprašyti laikrašty užimtų
daug vietos. Čf gal kas turėdamas
gabesnę plunksną parašys dau
giau.
■
~.
.7.

i-

-

\

pas.^baug lieturių dalyvava ir.šš

būti visur švaru, neturi būti

i

\

reik sudėti į standžiai užda’ romą spintą, kad musės ne-

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tor kp. susirinkimas Jvyks rugpiūčikTlO, tuoj po sumos,
bažnytinėj svetainėj, 41 'Capitol
Avė. ^TalonSkite risi nariai ateitį
nes yra svarbiu reikalų dėl kuo*
poe naudos.
»
Taipgi malonėkite užsimokėti
kuriu yra užsilikę mėnesinės duok.
Ite. ’
LD8.6kp. rašt

WOROESTER> MASS.
OLEVELAKD, OHIO
Rugpjūčio 13 čl, 8 vai. vakare,

Lietuvių I
yka LDS. 91 kp.
iUrnas. Gerbiami
mėnesinis____ T_____
nariai prašomi susirinkti BaH
kala,
’Valdyte

LDS. 7 kuopos susirinkimas j*
vyks rugpjūčio 10 d., 6 vai. vakare,
bažnytinėje svetainėje, <f Providenee St Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kėlėtą svarbią klausimų Be to, geri
proga užsimokėti duokles.

Valdyte

' L0WELL.MA88.
LDS. 97 kuopos susirinkimu
įvyks sekmadieny, rugpiūčio' 10 d.,

tuoj po sumos. Ateikite visi Ge*
ra proga darbjninkapia prisirašyti
prie vieninteles darbininku orgtniucijoa

I

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo,
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 doL »50c. “MOTERŲ DIR
VAI” o ji per*.ištisus mėtus keliaus Lietuvon ir
visą papasakos.“MOTERŲ DIRVA” yra vienatims Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžiairias Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak
tualiais moterų klausiniais, šalę žinių iš viso pa
saulio morerų gyvenimo, nuolatos eina šie sky
riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Napnų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir kiti
“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gfažiais
vįršeliais ir vinjetėmis.4 Jos formatas (di&)
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili
knyga.' Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau
Įr ♦'MOTERŲ jMfcVA” pradės eiti Lietuvon.
Užsakymus siųskite šiuo adresu: .

"MonrBp dirva"

«Mt IV. M

-

;

OMMfKlS

4

"

*Įt I^itr
Uftfe,
4, Akilibintipo įWla*
palaidotas 3v. Kryžiaus
gai W

i-M
aaiA’t
Run. X

jnelSinrtųt

Eo

ifiį

Pjfpiąilrtnib v*Wb Jvyko ‘ U

i7”—-fa‘*

f'

'

įūirapijdS š^ėjk, _,
šv. EUttętOK ligoninėje, Bi
Finelis
■ &4av$'ji Šeinio š
įįok&LM
vienas
lieiuMs
nųvei-j
Mass., kur if>p
.tižfatifaė HPpfi
,» ?
• •
JI
iškilmingos laidotuvės su trijamis kė.via* lenkų tymų, tėnfcat-gl kei DklžUvosi,. kad ,N. A.^ atstovai^
ŠiSdinfa įtylisU b
6 vai,
Vai, jei
šetMdleftžamn^įvyisū
___ _ ki U ’‘lltvinųn kam jis ėjo ai paSEsekė čarteno išgavimo <larbe.

aku S
žUaitis iš Nash
fra
b
xWjat Mttbleidžia atoū fiio ryte, liepti) & £ Pasilieka
riams į pagelu.
stogas ir iš. BeMesę išvyko į &Ū buliūd^
PfamJi«ii» įr dnk.V;,
tuosius Kalnui, ^uebeė, Kanadą ir tfeifs Ijrftilb lf Verdžiui i
•h i”
./
Adirondadc kalnus. tJŽ dviejų sa5
Rasi.
•
•
"z
•
“"r
yai&ų Vėl ^tįll į Bfbdklfiii
KUN VYČIAI BAI8
Udpod 20,8 Vai. pp pietų GokmAntradieriy, liepos 1S d* įvyko K. gTRVMbthS ėtr knona iš btts' Dariai si &jtflervflte dty
L. D. S. Čentfo Valdybos susirin- Sfobkb^ N. Y Atvyk© f Sū. Bds- Club.y
iaitids. fctittftt jubilejteį seM fonų pas pp; Karbauskus. Pabuvę
Liepos 22, antradienio vakare,
■ laikyti rugsėjo 23 ir 24 d. d: š. m,, porų dienų važiuos į Maine valsti iflieso sode (Boston Cdininon) su
ją baigti atostogas.
Sų Bostone.
Mayor Cutley Člub.
Be to, plačiai kalbėta apie “Dar ketvirtadieny, p. Štruiuskis ku
Liepos 2d, trečiadienio taksite;
bininko’* Škplų Alkvidavimą it kėsi redakcijoj.
Colrutihus Parke šit tieflii airių iydarbuotės
r• •
mu. •
,
Lietiitiai turėtų ateiti pažiūrėti
stisnuinaMAS
Šių Žaidimu.
Trecikdlenyi liepos 16 d. prane
' y
Stifindjęs
Šv. Jonų Bvahg; SL Draugijos
ša
iš
Pittsburgh,
kad
mirė
ądf;
susirinkimas įvyks sekmadieny;
liepos 20 d., patkpijpS štėtaikėje; Bagoeiaus 3 metų sūnus. Pp. Ba- 492 E. Seventh St., 2 vai. po pie= gočiai buvo atostogose Chieagoje NORĖJO SUVARŽYTI ŽUUM6
. RA^SĄ
tų. §iš stisirinkittiaš pusihetinis ir ir Prtsburghe.
Šiomis dienotais Bostono Miesto
bus svarbių klattšimų pakelta
• •
A.
r. »
.
Taryboj
būto iSkšlias sumanymas
švąfstymut Aiėlk^via.
,
uždrausti po 11 vai. vakaro opeįt d&Nlckis, rašt; OBWAViertM LAIMĖJ© .
riiuti tadib su gaaiakaiblds. To
F1AVKDK0 LlOtKTYllM
suihhnymtii atsirado dfitig priešų.
P-LĖ A. KAjffiAŪŠfcAiTfi, duk . ^Rinastfeipaidėiji^ bridis gat&g
Tatybh iŠkfeusiUs priešininkų ir
tė ps M. Katbausko, šv. Petro lie- pasaulinės plaukime topijdiiės
- tuvių paramos fargoninko, pasi AlbiiWS OsipavieiUtės Iš Wbfėes- Sufitatlytojų / afgtuhehtus iškeltą
stunanymą dtmetė. . .
t
davė operacijai. Ją jau nuo se ter, Ma&, laimėje ffen&t tnailėš
“ ’ ' r—n--------- į- -■•«
J.:
niai kailkitia tcUisilitis. Linkimo tputinj piattkiind fituių tteiškiių.

Davė dideli kreditą^ iČ Vfcii^iui
tfi tai
.

•< <-.■ e

: - <

y'

; Ponas Šeikis, didelis mūsą darBhdtejas; L^Rrfe-S. A. kuopos
išdinibkiš, liepas 19 d. išvaife-ve.
Nėw Yofkab.-, Iš' tefi lafetūvotl
plaukia feivtl -Įhvntfiti Jėi tėvynėję patiks; fei
■ •■'
p?-.

/

» ;-

t

himingoš Dotacijos jf, gfeitu pa- jis dabar jira 1 mylios Amerikos
... įveikimo.
plaukimo - ŠampijOfias.
Tos didžiulės plaukimo lėiiktyįies jtykd liepos 10 (L NaUtical
MTAEA0 MVAilUOJA SUriinming t’ooljįBėyBtė, Mass.
■T Taigi, matyt, kad Jonas, pfa pa
ATdtmę
Tėvas Antanas B. -Mėšis, S. J; siryžęs sgkti savo garsios sesutės
laimėti pasau
. ketvirtadienį išvažiavo atostogų Albinos pėdomis
trims savaitėms į Kaoyser Islandu linį cainpijdiūtą. ’*
Išrodo, kad palėiigVa lietuviai
South Norwalk, Conn. Laike ato<
užiins
Amerikos čampijonų vietas
stogu, sektnadieniaisį Tėvas Anta
nas galės laikyti'pamaldas lietu- visose sporto šakose.
'. A.: h- PrędL
------------ — —a.___ ______________

ttogų Tėvas" Antenas grįšįVesš
ton Kolegiją.

, . . '

-j—.J -

’ r> jt - * 'V ? *
j

AMU Vistų lArtlVAT.tž
■
tYM
'

ftiriškai paskaHd;
ba visai blogai.
Mokytojos panelės Vefreękiutėj

K ! Lietuvos VrėiijBasebaUTjTnas, Duobiutė ,fr PMaksraiuH uBkino,
, ,. ..t

,
\

X.

'

A

jfr&šeaM krti^tfo d& viag Intam*
fljų
A&falstnttt

' ■ ’■

Jta.

' ’' 7

r- r-; t - - ;—ū—.v.-’ir-.-irl-fTr~ĮTi—TioaSj^tf'

REIKALINGAS
KOMPANIJORAS
'A

Išplėtimui pėiningo blžnio reika
lingas fcdmbamjonas sti'Sjjie deŠimčia tdkstailčių dolerių kapita
lo. Pageidaujama kad kompanijų:
pas pats aktyviai biznyje dalyvau
ti). Biznis rimtas, pelningas ir viehintėlis savo rūšies lietuvių tarpe,
ftiltiais metais padare $20,000.60
•*
JriL I ,
't
apyvartos. Užgirtas visuomenės
teikėjų 1/ bižiiierių kaip ?ik taip>

_

'

♦

t

ir Lietuvoje. Norintieji platesnių
informacijų prašom kreiptis 'se
kančiu adresu.
~ - h -fL.22)
-i.
. L H. fc.

9. O. Box No. 3, Bostod 2^ Maia
11'

Tel. So. lk>stob 35A) '• .1.' :

A. 0. ŽALHA-SHALIMA
į LiETOVis mokMiž

1

<

Baigės du tnlvėrsltaa

*J

“Darbininko” Name

t

z/

(antros lubos)’
• 0OO »nM<W8y, BBUIU*

./

Tel. Ūniversity 148S-J. • -

>

n įfyksAvč;.tanus
Marijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos piknikas. Visi
pask^titdosios rengiasi kad šis piknikas
būtų pasekmėlgiaųsias. ' Liepos 20
bus visų pikniko darbi ninku-ių šusirinkiirias.
Raginama visiems
Skaitlingai atsilankyti.Susirinkimfts bus tuoj po sumos maždaug
1 £"' vai.
' 'apie'lŠ
\ ;
.

^--r,»,.

Lj '. > ■

V

i A- ',.

y ^;,-.f,.

Maneuunas
fa* ■ ■

linksminti tyraipe ore.

vyras

energingas

iė

ar

reikia taisyti

ar ne,

kr

rium

jkne-

gaspado-

būdamas

^roadi&ag Grdrage gra
tvarko ir švariai

žiai

kas

atuomobiliib

dienos

prie

dirba

diena iš

Broadway

Ga-

rage^nes gerai pataiso ir nebrangiai ima Už darbų. /To

garadžiaus
Bartkevičius

savininkas/
pastate

' ■ - >

: ’. -

:

P.

gerbs

darbininkus kad dirbtų vie

VaŽittokiie iki Foreafe B8I4 ten paimkit DedhMi.
Line karą ir Važiuokite liti ^eech St. Ten išlipę eikite po kaitė
|
rasite ženklą.

PARSIDUODA

iaiiai|iilii>.

Į Tet So. fiostoa 0828

uB«msD«tts*Aa

įteikite pieisaS, Vteiute kkrda Žemės,. 3
ruimą Balaite..ir vieno karę garažas, 2
viStibinkąh 15 vaisingu medžių, 3 grep^
sinSs btiSRąi, člldėite dafžas ir Visas ab-.
sodintas, yra daug paukščių, VlStų, ifnčių ir žasu; vienHs fėras Bito Bostono.
Kairiu. $4,900. Priežastis perdavimo iAvažiuoja J sėda fenitra. Parduoda .savi
ninkas.
. ttl5)
—<
;4PAUL iŽIROMs >
554 E. Fifth St,
80. BostOh. Mass.

OR. M.V. CASPEfl
(kk^AUAviČtp^ '

r.

611 E. Bfbadvray, So. W<m
0/Wd Vdfetodo'i: '
Nuo 9 iki .18 ryto Ir
B ir nito 6 iki Š vai.
irt.

«awr_________ j—.-J

■v . ■'

ofi-

B

___ r-

nedfiidienials, tįTpgl seredoiiili fiUd

■tosdittt
■:>“
J-tosdittrt
«&*♦?«* 7: “Vi

žiūręių; automobilius , geroj

>. >

._____________

./ ,

»rn. m>

ni dieną o kiti naktį ir pri-

dėjo 38 nau-

. Kviečia

—______ ■’ .... - - - ■

P. Bulkaitis ekspertas

ko.

.5

z

. Pąsimatysime Munehback’s Parke* Roslihdale.

Užlai

PRAHEilMAS

‘

?

Taipgi,if

Dvi didėlė^ Firmos persiktie 1 NdU- ’
Aą vtotą U p^go dvteH flmofii <lan- >
W Wt£H0s Arinos iri, ’

Wį

A. L KAPOČIUS

r viKŪS PIKNIKAS

Liepos-Jiily 20 dieną, 1930

K. JANKUNAVItlUS

siuvu, valau, prosinu, perdirbu ir '

a
nintr.i^- ■* 7 į.
: MHNGHBACK.
’SROSLiNDAį^MŠgS.
PARKE
'
;;
*'.

878 Kfliik m.. 8e»th BOston

f

<

b

mų ir visokių pyragu. BOs žaislu ir 1.1.
• '''. ’! '
'
Pasimatysime MunchbaeK’s Parke,Ittoslindjl^'

'Mig

ssnBaiMOnhMr r— ■irifliWiiaSgsaa
H

g
IB

SS
*•>

4/

I

'

r

• .- •.?’ '•

'

ui)arbioinko” name 5 arba
*7 gražūs

dideli

kambariai.

sas,

if * Šviesai

Yla elektra, gaskalbynės,

maudynės,

duodama

Šiluma

ii* jaiiito

rius patarnauja. Dėl plates
nių informacijų kreifakites |
“DaHrifiink<J,,

Adnžiiistr^

ėiją.

X

TeL S. B. 2613

gtfi*

\

JONAS vi
S. tnnwia<,
MžSUS

’

nu DU METU
IŠMOKĖTI
povnas MEHMAN oa,
500 Broadvay
Tel. S. B..4599 —-Milton 6211
-^< -■
7

Į

, ' a. ■ ■■yA

<U

muzikos m
SMUIKA-PIANA8

.

i •

»

»?

iraomTyiMB

Tfelpg!
Į

mrdoodaae aagUa
Jame kambarin*.

brogramo Monikos K
Pamoko* afBklnnmoe
~feidhw>‘ «
VK£>
199

MBlvTnVMI

-<-»-> —
WlWvWr

Tel Columbk 0176

t

X
>

-•■==ag

■<

Geriausia Ufidij®

Tikrai

pasodė
r

' Ponas Angelo Veneutenėk
ii fttft Pttce. AtBHfidaie
sako: "Po trombo talke FT

PLUMBING ir HEATING

r
u.£Err>.—

<

='.^"r'

I.ltfi ii___

Prof. Ai fidauavičtau

Visi kds tik g^vas važiuokite į moterų piknikų, nes ka
da tik nKrtttrjra stlrengia Ui prigamina skanių

W. ’ROKBŪRY—prie ČhfLries ftiver
2 Šeimynų 14 kambarių tfarnOs. GrtiŽl
vlėta ir daug žemes. Viši itnprmrejnfeEP
tai.. Yra. J.00 vaisinių medžių, bamė,
vlStifitilkal ir 8 karų garažas. Labai
puikiai UjitAisyta ir gražu, gyventi. No
riu greit parduoti tad pigiai parduodu.,
Krtdiftites paš:
.
-(1151
MfiM. SiLBLIBNC
■"
93 Cass Ktreet, West Rosbury, Mass.

Tetephone 8o,.BffiUon'4718 f-‘ ‘
• a ~
j—j—'■, į^.——
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* •

PfftdŽia
PfadŽia Iriiiį:
Iriiių vai. po pieti?*
pietU ^/?.

e

: IDAKCtS tAUTiaiAI

2

''

Visų lauksiirie dtvažitiojaht

automobilių

^vyAMOUAI

<

TRUI.

& Jane-

dtitoiiiobiliūi jrūkstn.
iiūnas

.f „

Tad kiekvieno kataliko yi‘a pateigs įtateinti katMF>
Jikiškų spaudu , .
;
,
įj|jg

matę .aUtomdbilių iš- tolo’ ga
pasakyti

Visi jail gerai žindte tį Vieta/ tiesi’,

Visas Mt^Ąs.YnA SKiiiiAMASL.t).

liūnas arba P. Buikaitls pa-

li

.

jau kelintų kartų yta teii rengiairta išVažiaVimaL

■ kmasĮtav oamaoi

Ypa

- ' " / - S?

-

Visus kviečiamą atsilankyti Į šį išvažiavimu if

’

baAiai

,

MUNCHBACK C PARKE
. RMltafcb'

a

,,,

PARSlDOOBft"”

.A .

/

• Bap- GERBIAMIEJI t—
«

..

Ptadžte 1-mą. vai po pietų

.

’ Nauja vtefe randas A^tojė'^Batik
^ėšoJ^liėjiiĮs ii kitų., daiktiį
-•’4
Statės vietoje
nflin. 861 Br»adw»y. ,
i
‘ &o m£f^
rietrikhi ir imdbutų visi pa kviečiame visus atsilankyti f naują vie
tų.
f
(Lig)
*«bdw^ Semi lertaįl
pfrasiii *rbarbininkui” dienZ Tof
:
AL UBUDROLIVS,
tenkinti.
t Tad mums links }
(“Keleivio” name)
'/ji
V. B. AM^kO^ > .
Ac dienoje rengiam? du išvažiavi
,
A.
j.
n
A
m
A
k
M,
«
mai “parbininktd*3awdaK vienas ma pranešti visuomenei, kad
. Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo I
T. X GBŽIPZ& z
1:80—0 ir tltio
rakštį. į
apsfenčid, Pdlžngtljfe, ldriaš kuo Broadway Garage yra lietu
Sfetedomis ttto 9—12 vaL diėnM.1
pos, Munehbaek’s ptttke.- O ęal dar vių įstaiga ir gerai sekas.
Šubatoiiite httd 9 iki 6 VuL.'
1
deltomis toto 9 iki 12 (rfagal
1
ir/trečias toks išyjžiAviinas kuf
Beje, ' tame garadžiuj
yra
tart}).
<1

A-

mo smarkumo, kas, žinotna, Jieda--

lt
31X0

:

kad vaikus reikią palengvlati if
nuodugniau mokyti Reikalui ė8ūnt būk esą galima juos labiau
prie mokinimosi spąusti. O neno
tadienio laidojej ‘‘Bbsteft Amet- rinčius mokytis išvaryti iš V. M.,
feab,” saVo pastabose apie Base- ties dykuoiiai sugadiną if geruo bus? Visi turątų yašiuotių pafam. {vietos dėl, 115 automobilių,
sius mokinius.
j
kiaušį?^*
Pitik. sd.'i<c?
Hbi
lall ratelius apie Vyčių rateli šidilbai bus vietos ir tamstos
Poiias
Karbauskas
sakėj
kad
. *•
-.
»—
'■
taip išeirėišiiia:
v
norint išmokti lietuviškai kalbėtų
.' . ' •
Ketvirtadietrio vskafė, liepos 24 automobiliui.
. “Knights oi L&huaiiiaj a teani
^aį reikia kalbėti lietuviškai. Pa įvyksta .Praneiškoįrg, Brolijos pa
composed of Lithuanimi boys iii
vyzdys traukiai Reikia tėvams, maldos ir susatinkimaš.
Vp&iZLxTSknit ii U liti* 1x0
South Boston, are having a fine
mokyiojaihs ir mokiniams tikro
Scp- 541 E. BR^ĄDVAY, S. BOSTON
season. Tbey have ūrdii 17 gainės,
praktiško patrijotizmo; kitaip ta
Uęhilė iosing būt thrėė. Their iifesi
riant, reikia visiems kaip vienam,
Nemanyk,
kžbii be tav^fe
oppoiieiits vvili bė.tiiė Raiidoiph
savo tarpe kalbėti lietuviškai.
4
AU Stata 4nd ihėy hope td ėhdlk
Tūonlet-tik būsią pageidaujamų niekas tiesoj neišmano—
up thėir 18th vleiory.”
., .LT-Ž ’ •
rabai.
' ŽCv_ \
/
<• •*.
“
■ *' *
’ ' '
’
'
' ' -•
'
Laiktaščio spėjimas išsipildė; pB8ėkfliių.
e BroUal-ŪžjurJe
Kas ugdytu J>
Ištikrųjų, jeigu lietuviams ne
. nes, kaip žinote, Vyčiai feiniėjo
UHma jririe jčįmiįtoGal meile ir jr
f*'
tinka vartoti svetimą kalbą vie-.
fctoė Baleles Lieti 47 Kaš nuolat papa_________________
prieš. fiandolph Ali Stifs S prieš
aag.>*B»
šak Susirinkimuose ir k.> tai rteA
lhuskojo įaeaiiziiio ugnį T. •
jų A
tihka ir prie Stalo namuose. '
- W at pfiėė £HdUl SAr* pTa
/
Sport.
flal ^Utomės ir vikį mylimu*, didėtta,
; .7
Diskusijų buvo gana gyvų. įtei
fctvėttefludtAk, v? gtfižttd
savaitraštis
•
giant kun. Virmauskis kreipė mo
“šaltinis.” Jla nori tarnau
ti visai katalikiškajai vteuomenel.
NAVICKAS NUVEIKĖ LENK^ kytojų domę, kad jie pradėtų mo
•‘ŠaltiaS* eina Marijattipoiėju (Lto<
kyti vaikus hūo pradinių žodžių.
tttfoj) ks» savaite 20 dKMių pusla
Greitam p&filSvImjif ir febai iiu- pių. li> Sfatoji tsetaifig Lfettrdju tik
TrėeĮAūfaaib fakkfcė, (jolumbuS *‘Bū8 daug gefo,” sakė kun.; 4‘ jei
įjftušj d AstoHkufe 2 ^oiėrteL
?arke' Vyšhi basebolninkai prak vaikas sužinos ką reiškia žodžiai •piginta kaina, Bažnyt inlir Vargo ^ftiltiniš“ nori lipti dvasiniu tiltu,
k&fiž jttetai tašlĮ- tdattvtjs **>*■ M
l. '
tikavo savo tarpe; Ten pat ėj8 ^apleisti,” "aplankyti jas/’ affieŠ- nai, 23 pilnų bafetį Stf aftkifti savo tautiečiais Amerfkojėu
Jei dar neesi susipažinęs su
i_ ______
“šaltismarkus žaidimas bdreiteeštėf Tk , ti;- ” ‘‘atvesti arklįpavaišin- consolu. Jcųgu kuriam iš Gerb.
Klebonų reikaįag^'^kt^tttiąi, fei ^Stin8^Withuąnla,
pfu,“ sanrtyk .lai&a tato adresu
gers (airišių tymo) sil Polfeh Nat n»” ir t. t.
_______________________________ !I tldhal Ass’n baseball tymu. Leiv. Ponksi Monkevičius ir kun; Nor- kuo grėiyiatisfei atsišaukia j įkhM Mfefaa fc-fj ft&ipttfftttfill nfanokarnai*, u susipažinęs daugiau su juo
kttčiai žaisdami pihnu syk savo Imtas apsiėmė sudaryti reikalin- “Darbininko” Adminbrtraeiją.
niekuomet beSiskirsL
jmgarbą,^^
naujose uniformose, matyt buvo
v-iCMnUtazoi/s
•
fe
gSta&ė Ujjė ir hthatkiAi airišiuš:
pliekA Airiaths nebuvo vilties lafc
■nmrjnsMBi
y
H
ihčti, nes vidury žaidimo lenkučiai;
tufėjo 4 prieš jų 0. kadangi žaiŠ
tįttūVos m’ttERŲ i>«ivat^A
.' • ■
.
k ® k M A’ D 1’Ettf Y
■
■
JBfe08ram<r&KM JiTnucios
ftfaitj imjū dUg lefikų;,. kurie!
džiaugėsi' jž dttšiAvirtMfca**) tp:
&>terilflrtte ;tf Vfrftlnte dfttfitrtlus

almėdamas huolat žaidimus su ge
KAM REIKALINGAV1ETA rais
ir plačiai žinomais tymais, į*
sigijo getą rėputaeijį aineijhonų
L OFISO
tarpe; Štai praeitų .savaitę, penk

.

’■1

■ >

į,grtta savo amate.

'.

Kjts savo yi iku^h i
>nusų vasarinę,X-y-y ■klą.'mokytis
.~
lifetatiškai, tas skVdimi atitraukia
vaikučius Ubo iiettftiškos bažny
čios, dfkugijtį Vėikiįio. Vaikutis
neis Jjfie iifetayių jėisttešuįifas jų
feuėffliiaūgU iietutiai saVęs ta
ikė;
'
'■ŠK.r V

Dėdė AiiufiiSš prašo gb. ^Bas
tūno lietuvių" vastffbės tttokyklos
mdkjdbjų lf fiiOkhnų tašyti į jo
Įėdainą hDarbininkė0 ^Jaihiinio
gflsifcrmMAs
DSfŽėiį.
fca’lftA.. pagelbihinf V; M; mokytojų susirinkitnas į- kų-rašėjų iŽ
tyko pirmadieny tuoj po mokyk
t^oT i.,; .
los sesijų. ■<
.. .
1
■X-.
•
V-f
Z
•..!
V; M. vedėjas p, K. Mockevi
Vienas jaunas lietuvis; advoka
čius aiškind mokytojams^ kad jis
tas,aną.
metą, nusiskundė, kad
nori ir stengsis pastatyti sistemą
V; M. mokiftinm ant tikrų peda nėr® mokytojo, kurs duotų, jam
gogijos pamatų. Todėl daug, pa lekcijų lietimų-kalbai kąip kitų
jy permainų; ir dar daugiau kalbų lekėjjbs;
t
faaįjrr^ iėngyai
*>
gaunamos.
■
Boštomi'
• a^linkėje.
jų ketino pateikti.. ’

f ^&fAB

"t
'*#.'*■ #■

i

* ■

»
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4

Potiia ŠiĖittHezlė yfd gan tižiniižinėjimū po lięttiviį. *ftttgi
ta “
važinėjimu
savo imylimos draugijoj Liėtuvds
Dukterų išvažiavime: ;Kepos 20 (£.
Munchback’s Parkžį ^dalyviūs.
Jus žmogus tūlės jį pavaduoti
Ė.

fear^aųskas mirė,sirgęs ilgai, tšl
tapo palaidotai liepos 8 šv. Mykolui ^ ~ • -• - -Xj^rą
' —
t
10 kapuose. “*
z 3

Tatanior: An
dieniais ir Bei

■F<A

9

■ N

Ą'.1

s’"‘^’ *

•

BAYONNE,NJ.

•

NEWARK, N. J.

LITHUANIAN PRESS

Lietnvos kun.

tvarka: 1. p.. Tani(paltis — pirmi
ninkas, 2. K Jurgėla -— vice-pirmininkas, 3. J. Dumčius — sekre
torius, 4. p. Kuras — iždininkas,
5. p. Navikas — reporteris. Kun.
P. "Karalius — garbės narys.
Mokyklos klausimu p.’ Jurgėla
paaiškino, kad anksčiau yra iš
rinktas niokyklos komitetas, kuris
jau. vaikelių mokymu rūpinasi,'
kviesdamas mokytojoms būti gerb.
seseris šv. Pranciškaus Kongrega
cijos iš Elizabetly Port. Sesutės
labai gražiai darbavosi ir tikimasi,
kad ateinantį rudenį vėl sesutės
sutiks darbuotis.
Kadangi vasaros laikas yra ato
stogų laikas, tai nutarta mokslas
nutraukti ir kitų mokytojų ne
kviesti.
—

■

. ............

s.

‘

•

z

.

■
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XX FEDERACIJOS KONGRESAS

Moterų 5v: Altoriaus draugijos
-• kus be tėvelių, taipgi nesnaudžia
piknikas įvyks sekmadieny, liepos
; '
; ---į? <
• /
ir rengiasi padaryti .iškilmingą
.
. ,
- S. Auffustaityte-Tači'ūnienė ekskursiją prie altoriaus. Linkėti 20 d. “Acųueduct” Dunwpodie
Štation, Yonkers. Kviečiame vi
na gero pasisekimo.
sus, jaunus ir«senus atsilankyti į
mūsų pikniką. Griežš puiki muziP-lė Stasė Židlauskytė vis da
.
■
.'*•
/į
-*.x,
j
p • .
rosi populeriškesnė solistė mūsų ka^kad visi galės pašokti. Bus
Kur melsdavos giros tyliais vakarais^, ,
gardžių užkandžių 'ir gėrimų vi
kolonijoj. Ji kas sekmadienis Ta-O rytą skambėdavo paukščiais, medžiojamais kurtais, bai gražiai pagieda solo laike šv. siems. Tadgi nepraleiskite šios
progos pasimatyti su savo drau
Dangus debesėliais pasviręs tyrais/
mišių.
i
gais' ir pažįstamus.
•
9
•
Kurie ^ęmėn liuko ir žiedu ir turtais.. ?

jos XX-tasai .Kongresas įvyks rugpiūčio 19-20-21dd. Šv. Trejybės lietuvių parapijos salėje, kam

pas Adams Street ir New Ydrk Aveiiue, Nevark,
jA New Jersey.

Tie broliai, tos sesės! Kaip^ryto daina,’ ' '
Kaip raso8 ant žalio vainiko ir garbeftų rūtų.
Tokių .neišaugino šalis nė viena,
Kad lygios lig svyrančios saulės nebūtų...

•• /

/

’ /

9

r€

/

Keleivį lydėjo gerieji kelionės dievai,
Lig vartų atvertų ir-draugui ir priešui vaišingai,
Medaus, kad daug būtų, derėtų javai,
Kad lietuvio širdį minėtų dar ilgai.
y
■

f

Dabar, kai meni duos garbingus žygius,
, Kurie vainikuodąvos puotoms ir kaukliais vaidilų,
Tau kelia širdyje jausmus ne pigius,
Nors siela'dėvų atminimo ir kardas sudilo....

riai, į Federaciją priklausančios parapijos, drau

gijos bei kuopos, taipgi visi, Federacijos prieteliai
ir rėmėjai nuolankiai prašomi pradėti ruoštis taip

O kažin, kad grįžtų tie amžiai reti?

•

, O kad mes tą didžiąją dvasią ųr vėlei prikčlę ?
Bet pats ar žinai, ko ilgies ir kenti ?

''

Neužtarnauto paminklo, maldų gal

meilę.
.

> svarbion lietuvių katalikų išeivijos organizacijos

•

k

r

’r-

.

.>

Šiomis dienomis eina per namūs
kokia tai> moteris ir renka užsa
kymus dėl kokios ten kompani
jos moteriškų parėdų. Apsisaugo
kite. Policija prašo jai pranešti
jtuojaus apie tokios “viešnios” at
silankymą. *

;.

'^šventėn 20-tan Kongresam
‘ Suktais, kur išugdė valdovą galingą ir vyrą!

Am. L. R. K. Federaęijos Sekretorijaias

7. 180 Hąle Avė., Brooklyfi, N; Y.
T -i—

'

<

4

•
»

•

•

.

.

>

i

TeL Newtown 4464

3

(“MūsirVilnius ”)

t

-W. Grabowski su savo nauja
žmonele Elena, kaip sako, tiek
priplakė savo vaiką 15 metų, kad
V '

: V / *■:

ANT. J. VALANTIEJUS
LAISNIUOTAS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS
Apdrauda Visose Sakose
Notary Public

t '

54—41 — 72-nd Street,

f

(4 Leiington Avė.) arti G rami St,
1

MASPETH, L. L,JL Y.
i.

‘ %

PASINAUDOKITE PROGOMIS
Z

X

.

-

<'4-

■> >-

Turiu pardavimui nepaprastai pigia kaina keletą pato
gių namu, kurie randasi labai gražiose sekeijose ir parankioj
privažiavimo vietoj.

•

l

-1

Pasinaudokite nepaprastomis progomis — ĮSIGYKITE
NUOSAVĄ NAMĄ PIGIAI ir lengvomis sąlygomis.

A’

Pnmežkite savo antrašą ir tuojaus gausite visas reika- '
įingas informacijas ir namų antraius.
Apžiūrėjimas parduodamų nuosavybių Jums nieko ne- . J
kainuos; tad nelaukite, bet tuojaus atsiliepkite telefonu arba
adresuojant sekamai:
>.
-- *

'

•

J. P. MACHULIS '

1

W00DHAVEN, N. Y.
3719 ELDERYS LANE,
\ Tel. Mfchigąp 1345

f*

žiaunu lentas, bet lietuvis ir
* negerėtais
»

Kur Vytauto Didžiojo kilnūs vaikai

Per puotas tegerdavo vandenį tyt$M ,
*

v

*

■

Ponia Sidvidienė po dviejų sunk
kių operacijų jau sveiksta ir par
važiavo į namus iš ligonbučio.
Linkiu greito pasveikimo.

'

'“'y ’ r'- ,

Kažin ar matysis šie trapūs laikai

x

9*9

«

\

*

Lietuviai turėtų apsisaugoti ir
laikyti duris uždaras, kad išvengs
ti tokių neprašytų “svečių.”' ,

'

s

231 BEDFORD AVENUE
' BROOKLYN, N. Y.

• • <•

Pas ponus Masalskius lankėsi
negeistini “svečiai” ir pavogė iš
stubos panelių Masalskyčių nau
jausioj mados sukneles.

s

Visi A: L. R. K. Federacijos apskričiai, sky-

BAL SAM C OT OJAS

Iš New York važiuojant imki
P-lė Bemotukė, choristė, .išvy
ko atostogų į Pd. valstiją, Phila- te 24 2nd St. & Van Cortlandt
delphijos apylinkę.
/ I*ark traukinį (IRT) iki paskuti
9
9
9
nės stoties, 242nd St. ^š ten im
Ponia Masalskienė- su dukrele kite No. 1, 2 arba 3 karą iki
išvyko ^atostogų į Conn. valstiją, “Getty Šąuare.’ Iš ten imkite No. ■
Hartford.
*
’
'
7 karą iki Dunwoo3ie_ Station.
•
• •
Ten išlipus reikia eiti kokias 5
Ponai Balčiūnai su sūnum išvy min. iki pikniko vietos.
ko į Montreal, Canada. Ponia Bal
Pirmininkė'
'
’
I
X
čiūniene turi tris brolius Kanado
je. Beabejo turės geras atostogas.

Vaidilos ir Kriviai —- jų žodžiai šventi,. —
Jie laimino darbus ir smerkė balsu pranašingu... ’
• O laužai skaistėjimo ten sukurti '
Tik šimtmečių eilei nuskintai sustingo.. < S

- .

-—IR —

7

Teriigrūdo, kai aukse, aruodai pilni, y 4
Ežeruose žuvys knibždėjo nuolat sidabrinės,
• Dainuoti mokėjo seni ir jauni, <
Ir stiprios*ten buvo karžygių krūtinėm,. .

:

Šių metų Amerikos Lietuvių R. K. federaci

G R A~B O R I U S

\

■*

mūsų kolonijoj lankėsi gerb. kun.
P. Karalius laikinai einąs “Auš
ros Vartų” par New -York klebo-

JOSEPH GARSZVA

■' -

t

MŪSŲ SENOVĖ

Š. m. liepos mėn. 11 d. Altoriaus
draugijos iniciatyva pakviestas

..................................

'

'

YONKERS, N. Y.

\\

—.....

X. Y.

X

•

Tel 2320 Greenpolnt

• f;

£ Vasariniai kursai bažnyti
nę muziką geriau suprasti
bei šusipdžindinti yrą reika. Bet tokius kursus vi
siems vargoninkams Ameri
koje vienu laiku suruošti yra
Įima. Didesnėse koloniv

grįžkite, prie

Ierį.

Mota

iios bos
bus 7-ią vat
vaL-ryte.
Sos
f^e., Šunkįs nė- dorosi"
.
>us, nės visi žada važiuoti^ pa
Daugiau* Žinių paduosiu Intuose leidžia atostogas Lietuvoje pra
> Septynetių mėtų sukaktuvių
Tam tikslui išrinktai komitetas,
jūrį.
“Darbininko’’'numeriuose. '
neša,- kad tuojaus grįžš į Ameri
' piknikas.
kuris pasiskirstė pareigomis šia
/
Parapijonas
Pipiras ką, o panelė Krušinskaįjė, pasili-

užkirsti kelią. .Gryiha bažnytinė muzika be svietiskumo yra gražiausia ir
tpatfaukianti. Abejoju, kad
orai pageidautų pagadin
tos arba “džiaziškos.”
Jie
t mokosi ir pasaulinės muzidainų. Vargoninkai
moję stengiasi nepro"Eanuoti? Retkarčiais ar dėl
^vumo, ar keistumo ūž
•r
ti bažnyčioje profaniš
kas
preliudijas, “dziaziškus” mišparus, offertorium,
'solo ir k. Maldininkai ne vi--* -h
į sada tokią muziką giria. Ve
jame (tik išimtis) profeso^
iliai nesupranta, kad tai
leistina.

I

L
I■
I
I

i

i

-

J.

NEW YORK, N. Y. r

Popiežiai ir vyskupai se>ųai suisrūpino bažnytine mu- ažka. ^ Gregorianiška muzi
ka tinkamiausia bažnyčioje.
Vasariniai vargonininkams
£ kursai dažniausia esti vien
rianiškos muzikos praitinimui. , Vyskupams rū
pi, kad, tą muziką bažnvčio-•«kyii- ir>p:roiam$kąi
•
*- ■ įs *V1 •

■

DR. JOHN WALUK

į

?

•

DR.DIADAStVENCIUS

EKSKURSUA Į LIETUVA |

1

.

•r.

DR. A. PETRIKĄ

•

• X

V A LA N bos.;

Telephone: STAGG 0706

Nuo 9—jž JS ryto, 2—8 vak. 'i
Maskvinio; organo “Nelaisvės
Vedybos
šventadieniais susitariu # x
r
A,3*
apaštalaibaiaai uhigavę, kad juos
7 .
Liepos
3
d.
Šv.
Trejybės
lietu

499. GRAND STB^BT
**
_
z
DANTISTAS
> Pasakė gražų pamokslą apie “lyderiai” pavadino bemoksliais
jose turime žymius muzikus,
s
(kampas' Unlon Ava.)
vių bažnyčioj priėmė moterystės e
' .XSAY
maldą, pažymėdamas,~kad be mal už tai, kad per dešimtį metų te
BROOKLYN,
N. Y.
sakramentą
p-lė
Marijona
Areliū.Namu
Telefoną?:
Mlehigan
4273
'
kurie galėtų suteikti reika dos nėra gyyo tikėjimo.
besinešioja kaip kokią relikviją
■
1
r’
'
■
\ J
■.
'
——;—X?----------------Mizatrako parašytą koresponden- uiutė su Mykolu Bracutt inžinie
f
’
laujamas žinias tokiuose x
T*
| | KMUmMMMSMMtHIUHHtMHUMHlMHI
a.
rių syetimtaučiu.<Šlįūbą davė vie
Pp. Ringiai gerb. svečiui iškė
• ■ . r--'kursuose; pavj/ Did. - New lė skanią vakarienę, kurioje daly riją. - Yra ir tokių, kurie į raine tos klebonas kun. I. Kelmelis. Po Telefonas: Stagg 9105 '
Tel. Greenpoint 4428
Yorko ir New Jersey apylin^ vavo JU’ giminės ir Altoriaus dr. lius įsidėję .laiko. z “Nelaisvė” nią Bracutt ‘ienė-Areliūniutė buvo
pyksta, kad jie neskaito “moks šauni lietuvaitė, labai padoriai, ge
keje vargoninkai sudarytų valdyba.
(PKTBICK)
liškų*’ straipsnių apie Leniną
-■
lietuvių tėvelių užauginta. Ap
i
LIETUVIS DENTISTAS
kuopelę, kurią instruktuotų ! Pereitą sekmadienį t. y.-liepos “šventąjį”, ir"'kitus “matuškos” rų
'!'• •
į VALANDOS:
sigyveno Ėast Orange, N. J.
. - ■
' 2218.4th St., Brooklyn, N. Y.
*
*
*'z.
■'
p. J. Žilevičius. Kursai ga mėn., 13 d. kun. I*. Karalius atsi- Rusijos diktatorius.
8—10 A M. 1—2 & 6—8 P. M.
t
X-Spindulių Diagnoza
lėtų tęstis nustatytą periodą, lankė antru kart pas'mus. Atlai- Bolševikai; noriai kkaito “Dar Spaustuvininkas Laukžemis, kaip 2
Sekmadieniais pagal susitarimą •X . Guzo Anestetiką
>'xkė šv. mišias, klausė išpažinčių -įr
J
kurią nustatytų patys vargo pasakė pamokslą apie R. katalikų bininką,” nes jame telpa iš šios girdėti, puikai savo bizny darbuo
VALANDOS:
161NORTH SIXTH STREET
Nuo 9 vai.’ ryte iki 8 vaL vakare.
ninkai. Beabejo jie. noriai p., Jjažnyčios teisėtą paėjimą iš Kris- kolonijos vis naujų ir įdomių ži jasi. Sako, kad jan^ sekasi neblo Penktadieniais ir Šventadieniais
BROOKLYN, N. Y.
•*
gai, nes visi lietuviai jį remia.
tik susitarus.
v
z
{
Žilevičiui atlygintų. Toki taus. Įspėjo tikinčiuosius apie nučių. Žinoma, taipu-daro ne visi.
QttttiuMumutiUNmwH4ii»niiiimiumutmwuiuuiuHių g|
•
•
•
•
x
Yra ir tokių bolševikų, kurie nie
kursai yra galimi Chicagoje, tautiškosios bažnyčios neteisėtu ko neskaito, o tik mūnšainą pils B. Trečiokas, vietos laivakorčių
->
* •
,
Bostone, Detroite ir k. Ki mą, skatindamas žmones katalikus to. Tokių'žmonių likimas 'apgai ir inšurance agentas, rengia.rug- kaimynai neiškentę vaiko cypimo
Mandagumas mažuose da<klausyti R. katalikų bažnyčios
tos vietos galėtų pasikviesti ^vyskupų ir jų pastatytų kunigų lėtinas. Bet tai- ne jie patys kal piūčio 16 d. ekskursiją į Lietuvą. pašaukė policiją. Abu tapo areš lykuose* saldina gyvenimą;
ti, nes taip ‘ juos išmokino ji) va Toje ekskursijoje žada pats va tuoti ir laukia sunki bausmė.
instruktorių.'
■trijuose dalykuose: tikėjimo, do
dideliuose—daro jį kilniu. .» *
dai > . *
, ..
> dovauti lįetuyiams’ kelionėje į - Lietuvis Žilinskas, gyvenąs 52
- Neabejoju, kad kursai jpa- rovės' ir bažnytinės tvarkos.
Bovel.
Taigi tokįų bblšerikij ateitis Lietuvą. Taigi patartina, kad visi St. sumušęs savo žmoną- taip, kad
Mūsą kolonijoj, pradėjo lanky
gefdaujami. Tinkamų lietu
lietuviai prie jo tuo reikalu ir vėliaus nebežinoję nei pats ką da
tis tautiškosios bažnyčios atstovas, bus toki, kokios susilaukė socia
ryti Pašaukė ambulancfe ir polivių instruktorių-taipgi 'turi aiškindamas jo.klausyti. Todėl listai,. Jie liko, generolai be karei-, kreiptasi.^
Šių Metų Paskutinė < j
■
Linkime
Newarko
biznieriams
eiją.
■ .
• '"V '
' *
me. Vargoninkų'Sąjungai mes katalikai be gabi esame dėkin- vių.
• * *■>:.
■
f
•
•■
•
geriausių sėkmių jų bizny.
pasilieka tik p. Žilevičiaus gi kunigui P. Karaliui dėl jo pa- Šioje kolonijoje nėra nė vieno
■V '
1
Rap.
Liepos 13-tą pasimirė senas ir
I RUGPIUCIO-AUG. 16, 1930 I
pakeltą sumanymą tuoj re 5 aiškinimų apie R. katalikų bažny rimtesnio žmogaus, kuris dirbtų su
įžymus Bayonnės gyventojas lie
čios ir tautiškojo atskilimo skirtu bolševikais.; G^ila ir tij, kurie ap
alizuoti.
tuvis Butrinskas.'
sipylę mūnšainū nemato, kaip bai
mus.
---____ A
9
9
9
Muziką mylįs Kun. P. Karaliui esant pas mus, siai juos apgaudinėja jų vadai.
- Kitame“ Darbininko” numery
jį pavadavo gerb. kun. Balkūnas
Šiomis dienomis vienas bolševi- Didelė lietuvių ekskursija liepos
je plačiau aprašysiu ir paduosiu
iš Brooklyn Karalienės Angelų par kėlis — mūnšainieris prisiviliojęs
20 d.į Lake Hopatcong, N.
-daugiau žinių iš šios kolonijos.
rapijos
vikaras,
atlaikydamas svetimą moterį pabėgo net į
I
S. S. Statendum
Bayonnės ir apylinkių -lietuviai
Bayonniečiai turėtų užsirašyti Z
“Aušros Vartų” par. bažnyčioj Scranton, Pa.'Vaikai pasilikę be laukia tos' ekskursijos.
X
Šią
Visame
ekskursiją vadovaus ir
“DaAininką,” nes jis paduoda I
Š. m. liepos mėn. 13 d. laikinai
X,
ankstybąsias šv. mišias.
i
motinos skursta. "
mieste.,
kalbama
apie
šį
išvažiavi

laivakortes
parduoda
daugiausia žinių iš New Jersey,. ir j
einąs ‘‘Aušros Vartų”*par. klebo
•X
Z
X. Y. Kitas bolševikas, sako tai jų ko mą. Ekskursijos komisija pagei
A. S. TREČIOKAS
no pareigas kun. P. Karalius —
šio miesto. Kaina metams į sa
misaras, palikęs žmoną ir vaikus dauja, kad visi tikietuspasipirktii
Ateitininkų atstovas Amerikoj su
vaitę 1 kartą $2.25, du kartu į | 197 Adams St., Newark, N. J.
Lietuvoje, čift veda patvirkusį iš anksto. Tiiketus galima gauti įkaitę $4.50. prfduokite savo var- I
Tel. Market 2—4867
šaukė minėtos par. susirinkimą ei
gyvenimu,
vargšai jo vaiku pas valdybos narius ir rengėjus
*
namaisiais reikalais pasitarti.
dą ir adresą kun. Vaicekauskui,
čiai net per konsulą paieško sa Šv. P. ir Povilo d-jos. Kaina $2.00
Be kitų reikalų svarbiausias
V. Šęreikai arba kitiems katali
vo tėvelio, kuris juos pamiršo. suaugusiems, $1.00 vaikams nuo
Ekskursija
klausimas, kurį iškėlė klebonas —
kams veikėjams, o jie dėl jūsų
Tokių yra ir daugiau pas bolševi 12 iki 5 metų. Traukinys išeis 9
pikniko arba vakarienės rengimas
pasirūpins išrašyti. Tada* gausite
Liepos 20 d. įvyks Šv. Trejybės kus. Štai dėlkb rimtesnieji metė vai. ryte nuo West 8-th St.
parapijos naudai. ' '
“D-ką” į namus. “Darbininkas”
lietuvių parapijos išvažiavimas į bolševizmą. ■
\
• • •
Didžiausia (Lietuviškų Kalendorių
- Antras svarbus dalykas — va.
yra
geriausias Amerikoje lietuvių
pajūrį East Long Branch. Trau . -Mūsų pareiga bolševizmo ver
lSdirbystė fr spaustuvė.
Mūsų
kolonijos
veikėja
p.
Kisarinės mokyklos klausimas.
laikraštis, nes paduoda visuomet
kiniai eis nuo Broad ir Ferry Sts. gais susirūpinti Padėti jiems iš
verienė
leidžia
atostogas
nuosa

Pirmuoju klausimu nusistatyta
A. LAUKŽEMIS, Sav.
teisingas žinias.
8:30 vai. ryte, Elizabethport ;8 :40 bristi iš to purvo į kurį įtraukė
vame
vasarnamy
pajūry,
Staten
199
New
York Avė., Newark/N. J. •
štai kaip: rengtina ne piknikas,
Darbo Žmogus
Btandard Time). Pageidaujamai, jų “lyderrukaį”' kad išplėšus iš
Tel.
Jfulberry 4-2830
Isįand,
N.
Y.
Ji
žada
pribūti
į
bej vakarienė spalių men. 12 dr;
Z /
tad visi parapijiečiai _ važiuotų iv
' ...
.
jyiifš minėtą ekskursiją.
jšja norima pagerbti sugrįžtaritį iš inksmai laibą praleisti . Ay. mi-

» Laisvas menininkas p. J.
Žilevičius liepos 10 d, “Gar
se” (Ir šiame' “Darbininko”
numery. Red.) iškėlė opų ir
įdomų bažnytinės muzikos
reikalą. Kaip ponas meni
ninkas pabrėžia: “nieko nėra gražesnio ir prakilnesnio
laike bažnytinių pamaldų,
kaip gražiai, stilingai išpil
doma gryna bažnytinė muzi
ka. Jokia kita muzika nesu
geba maldingumo,“ jausmus
taip sukelti, kaip bažnytinė,
kuri harmoningai susijusi su
visomis bažnytinėmis apyątovomis, nes jos stilius yra
išaugęs iš vieningos ir pra
kilnios — sudedant krūvon
visąs bažnytines apeigas —
harmonijos.” Toliau gerb.
rašejas pastebi, kad tos har
monijos dažnai nėra mūsų
giedojime. “Dziaziška” mu
zika įveda harmonijon diso
nansą. Ji netinka klasinėje
muzikoje, tuo labiau netinka
' bažnytinėje muzikoje. Tą di
sonansą todėl būtinai reikaHnga prašalinti. “,

j ©■c

no pareigas. Tą dieną ,vakaro me
tu brangus svečias klausė išpažin
čių jr džiugelis ypač vyrai turėjo
progos .atlikti Velykų išpažintį.'

*

&

* Norint asmenini atsilankyti į mano ofisą, reikia paimti
Jamrtct Unijos elevoitsrĮ ir išlipti KMerts tane stoty, nno
. tartos tik pora minutę eiti iki vietos.*
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