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J. E HM). OVONNEUILIL,S. ttlITM POSĖDIS
UMUFEOEMCUOS Lr>H. Centro Valdybe*posėlis įvyksta šį trečiadienį*
tOMGRE^
liepos 22 d.* 7 vai* - yak.
t ■

redakcijom
Kleb. kun. F, Virtiuųtskis s*Darlninnkdn
gavo J. K Kardinolo O’Con- kambaryje, Visi nariai kvie
nell laiškų, pritarianti J. Ė. čiami būtinai atsilankyti.
Vyskupo Petro Bučio atsi
lankymui į Federacijos kongrosij ir leidžiant jam laiky*
ti rytinių apeigų pamaldas MASKVA. — Birželio 23 d,
šv. Petro lietuvių bažnyčio Sovktų Rumjok pramonės vadų
suvažiavime 8lalįitt> panak? mr*
je
Mų kalinu apie naujus, s&lygas eBe to, J. E. Kardinolas cohominiam gyvenime ir apie b(i?
laimina Federacijos kongre tina reikalų pritaikyti naujus metedtta ir naują induKtrialmeijo*
są*

v
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I
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Fuh‘Aw> miestai — Lie
pos 17 d. 2 vai* rytų Vatika
no soduose sprogo bomba?
* *
padariusi didelį trenksmų.
Niekas nesužeista, tik Vati
k v
kano kelių rūmų Jangai iš
byrėjo.
Italijos ir Vatikano de
tektyvai yra tos nuomones*
kad bombų padėjo no fašis
tai. Manoma, kad bombų įmete komunistai ar šiaip ko
kie teroristai, kuriems rūpi
Popiežiaus ir Italijos vy
riausybes santykių blogėji
ži» paminklas pastatytas mas.

Lktav* gi bitei
in pehm ..

Komeivijos depatioi
praneša, kad Eurais* <
lis skaičius valstybių J
savo hiudžetiums i
dideliais miostcpiaia.
Rtąi tos valstybę’
šios ncdateklių
Anglija — $1
Airijos laisvoji i
H5(X),W išvedijiH
000; Suomija-r^
Latvija — $1/
ja — $1*000,^^ 1
$6,238,000; Ra
VOKIEČIAI SMARKIAI
000.000; P1W
SUSPAUSTI
200*000 ; VoB
^Britynas, liepos 19.—Vo 000,000; Bulg
kietijos vyriausybe išleido 000; Italija griežtų įstatymų apsnugoti Austrija
#3
bankus nuo bankruto. Pi
liečiai, kurio nusižengs ban vaki,pi—1|>20j!
kų apsaugojimo įstatymui, grija—$20,2
bus baudžiami kalėjimu iki
Valstybės,
1(1 motų.
buvo dieta
Nuo liejios 22 d. visi Vo Jugoslavija
kietijos piliečiai, važiuojam Graikija—
tieji į 'užsiėmus, Juros sumo tlija
kėti už vizt} 25 dolerius.
ja — $1;

politiką. Ta kalba tik dabar buvo
paskelbta. Joje Stalinas, visų pir
PRANCŪZAI NEPRIIMA
ma, pažymėjo, kad pirmą*kaimie*
VOKIŠKŲ MARKIŲ ėiai mielai vykdavo | miestus, ieš
om Mautis ledyjrae***
fnmcftzijoje.
Paryžius, liepos 19. — I kodami darbo. Dabar pastebimas
Prancūzijos kolonijų paro kaip tik priešingas reiškinys. Kai
miečius reikia būtinai pritraukti j
dų yra suvažiavę tūkstančiai miestus. Būtinai reikia surinkti
vokiečių. Bet jiems prancū didesni darbininkų skaičių ir juos
zai iškirto šposų — prancū pritvirtinti prie pramones, nes ki
zų bankai, restoranai, vieš taip negalima turėti nuolatinio
Yaunysto
Oli io. — J au
■darbininkų kadro, o be nuolati
Paryžius.
Liepos 18 d.,
Liepos 22 d. Brooklyn, N.
bučiai, krautuves nepriėmė nio kadro negalima pažengti pir
nuo balandi U 30 d. š. m. guY. Amerikos bokso čempio
Vokiškų pinigų, kas vokie myn. Kaip gerinusią priemonę šeštadienį, i Paryžių atvyko ;
Ii šv. .Tono j įgoninėjiv GleveVokietijos,
premjeras
Hein<
nas Jaek Sharkey rungsis
čiams sukėlė didžiausių ne- tam reikalui Stalinas rekomen
lande, Ipm. X Kuliavas, šv.
rieji Bruening ir užsienių
• Vokietijos generalinis kon duoja sankallnj politiką.
su tarusių vidutini! svorio
Kalbėdamas toliau, Stalinas pa reikalų ministeris* Julius Pranciškaus lietuvių jiaraČempionų Mickey Walker.
sulas parūpino tikietus traureiškė, kad nėra prasmės ir to
pijoskletafe
šioms rungtynėms teikiama
falonumų. Daugeliui iš jų liau palikti vienodą atlyginimą Curtius. Geležinkelių stoty
Birželio 3U d. š. m. kun.
kun,
je
Vokietijos
vadovus
pasi

dideles reikšmės, nes jų lai
kiniui ir jie grįžo atgal į Vo kvalifikuotiems ir nekvalifikuo
paskirtas*
tos
Ig.
Gobio
tiems darbininkams. Neleistina, tiko Prancūzijos premjeras,
mėtojas bus pirmuoju kan
kietijų.
nnratraforium.
kad kvalifikuotas darbininkas užsienių if finansų nūn iste parapijos
didatu į pasaulio ČempioĮvairus spekulantai gatvė
gautą ne ką daugiau, kaip ne rini. Prancūzai buvo apat
vas buvo diKun. Jj|
mis.
se pirko markes, mokėdami kvalifikuotas, o lig&ilinčs atlygi
spaudoepla
d
i
rengę
WWtaingąjs
drabE*
_ tik puse tikrosios kainos.
nimo politikos^ pakeitimas 4 nėra
peieŠingM kamymbmo ir socialialengvesnių ir inažesnhę^cgu
Pasimelskime* kad Die
mo principams.
įSantandcr, Ispanija, Tie
Stotis buvo pilna žmonių, vulis grąžmūl tjmn sveika Sharkey, bėt jis yra laimi
Paskiau Stalinas palietė klausi
8 ŽMONAS
vikiais,
todėl
laikomus
pavo

pos 18—Apsihuikęs pas bumą atsakingumo už pramonės į- kurie sveikino svečius iš Vo ta.
'
jingu
boksininku.
Jff. Pleasant, Mieli., liepos monių likimą. Kiekvienoj vietoj kietijos.
Policija turėjo
19. — Aliejaus kasyklose į- turi būti tinkami žmonės, kurie daug darbo praskinti kelia. RESPUBLIKA IR RAUDONOJI ’ Šharkey dabar turi 28 fonsų-vienas Ispanijos įgijovyktisiojc ekspliozijoje 8 neša pilną asmeninę atsakomybę.
metus* o IValker — 39 metų ras. sugrįžęs į Ispanija, pa
Vokietijos ministerių pir
‘
ARMIJA
Vietoj direktorių kolegijos turi
Palcrson, N. X —
amžiaus.
žmonės sudegė miltinai ir btlti skiriami paskiri direktoriai mininko atvykimas yra pir
reiškė
kad
Alfonsas
nuo
sa

Taikingi vokiečiai didžiu
sellžiatija šilko dirbti®
10 sunkiai sužalota.
su reikiamu padėjėjų skaičium. « mas įvykis po didžiojo karo.
susirūpinimu išlydėjo savo BRUENING IŠKLAUSĖ TAIKOS vo karališkų teisių neatsisa- darbininkų atstovai iš
Kalbėdamas apie penkių dienų
Vokiečių vadai atvyko į vyriausybes vadų Bruening
kas savo giminaičių naudai Jersey, PennsylvanA
, KAD AKLIEJI PRAREGŽTŲ darbo savaitę. Stalinas pareiškė,
ir norįs sugrįžti į Ispaniją
kad ivikia žiūrėti tiesiai akis. Paryžių tartis pagalbos rei į Paryžių. Jie gerai supran
Paryžius^ liepos 19.—Vo ramiai apsigyventi, nes už- Naujosios Anglijos,
Ponia, liepos 19.—Popie Dažnai penkių dienų savaitė pasi kalais. Vokietija nori gau
ta Vokietijos dalNirtinj sun
vanja 90 atstovų, kurie 1
žius Pins XI meldėsi, kad lieka tik popieriuj. Daugelis įmo ti didelę paskolų iš tarptau
kietijos premjeras Bnien- sieniuose gyventi era perstovauja 30.000 darbm&oM
kų finansinį padėjimą. Jie.
įng, įžymus katalikas, anks brangu. Buvęs karalius nu* aklieji pamatytų savo klai nių pritaiko 5 dienų savaitę, ne tinio banko. Tuo reikalu ji
supranta prancūzų noras
ti rytų atvyko į vienų Imž- siskutidęs neturtingumu ir Atstovai sĮjmidė,
das iv pamestų bloguosius būdamos pilnai prie jos prisiren turi derėtis su kitomis vals*
matyti
Vokietijų
paliegusių.
kia sukelti streilcas. Ruvdfi
gusios, todėl laikinai reikia grįžti
d* *
njftių išklausyti taikos šv. pareiškęs laukiąs iŠ Ispani
darbus. Jis savo maldoje ne
prie senos tvarkos ir pamažu pri lybėmis.
Prancūzu aukštose įstai
vusieji mano, kad vien 1
mišių.* Toje bažnyčioje jau jos teisingumo.
išskaičiavo asmenų, bet ti sirengti prie 5 dienų savaitės.
gose yra nusistatymas iš
terson’o apylinkėje išetM
senai yra laikomos vienų
nusiskundė paskutinių die Stalinas taip pat nurodė reika
IŠTREMTOJI KARALIENE
naudoti vokiečius, Įdek ga
lą sukurti naują technišką inteli
kartą per menesį šv. mišios GEGUŽIS MSN. EKSPORTAS streikų apie 20.000 dar^bn
nų įvykiais.
lima.
Jie
stato
Įvairius
poli

VERKDAMA
IŠVAŽIAVO
km
J
Savo kalboje Popiežius gentiją, naujų inžinierių ir spe
taikos intencija.
DIDESNIS UŽ IMPORTU
cialistų. Grandioziniems Sovietų
tinius reikalavimus.
prašė žmones nekallicti to, ko Rusijos planams įvykdyti, reikia Bucharest, liepos IKr-JinKaunas. — Per gegužes
Vyras įsteigė
KINIJOJE PRIGIRž
jie nežino.
turėti naują darbininkų luomo in manijos karalienė Helena,
mon. Lietuvos eksportas sie moteris namus, BM w|
KINIJOJE RAUDONIEJI
500 ŽMONIŲ
teligentiją, Roiikalui ištikus, įmo atsiskyrusi su savo vyru ka
TEBELIEJA KRAUJU kė 24.0 mil. lt.* o 'importas valstybės uždaviniai
nių priešaky gali būti pastatyti ir
ralių, išvyko į Londonu, į Tlonfflfony, Kinija* liepos
bepartiniai.
Kankiny, Kinija, liepos 23*7 mil. lt. Tuo būdu eks sunkūs* kad moteris
West upe
Savo kalboj Stalinas toliau pa kur jų ištrėmė jos vygas ka 18. — Išsiliejusi Vest
15 d. — Kinijos respublikos portas buvo (lidestus už im* gelbėti vyrui valstybės j
liete kapitalų klausimą. Senieji ralius. Ištrėmimo vieta vis išgriovė gyvenamus namus,
kainose.
portą 0*3 mil. lt.
ištekliai nieko negali duoti dau kuo aprūpinta ir karaliene sunaikino lankus. Potvynio prezidentas Chang Kai-shek
giau, kadangi jie yra išnaudoti turės* gražų gyvenimų. Bet metu prigeri* 500 žmonių o telegrafavo savo štabui, kadi
iki galo. Užsienių kapitalistai
vyriausybė laimingai atrėmė
ji paliko Rumuniją ašaro apie 500 neteko pastoges.
. Ponui, iiojRos 18. — Itali atsisako suteikti Sovietu Rusijai
Kinijos komunistų užpuoli
ilgalaikių kreditų ir ūaskolų, no tomis akimis.
PR
ANCŪEIJA
IR
VOKUTUA
jos diktatorius ‘Mussolini
mų.
rėdami tokiu būdu sunaikinti ją.
SUSITARI
Amerikos Lietuvių B. K. Federacijos 25 metųj
atidavė specialiam teismo Tad reikia sukurti visą eilę nau
AZUATAI ŠVIEČIASI
tribunolui 5 laikraščių fašis- jų techniškų įmonių, kad SovieParyžius. — Prancūzijos
(19(X>—1<)31) Sidabrinio Jubiliejaus Kougrma
.
tų
vyriausybė
galėtų
įgj
ti
reikia

\ tiškus redaktorius* apkaltintfashinifton, liepos 18. —
r Vokelijos atstovai savo
vyks Bugpiūčio 24—25—*2(> dieųomis, Sv. Petro
tintus rašymo ir išsiuntinė mų lėšų.
posėdyje liepos 19 IT.* po 1Tautine geografų sąjungų’
Lietuvių Parapijos Svetainėje, So, Boston, Muša
Baigdamas, Stalinas pareiškė,
jime slapti} raštų “Šalin kad kai kas abejoja Sovietų vy
nuoširdžių
pasikalbėjimų* gavo
;
per radįo pranešimą iš
Kviečiame ir piašome visų Gerb. Federacijot
Vatikanas.** Jie savo šlamš riausybės plano realumu. Pasak
rado susitarimą. Prancūzi amerikiečių keliautojų Axi-Į
skv-rių^visų į Federacijų priklausančių Draugijų, j
tuose šmeižė Popiežių Pių Stalino, jpkių al^jojimų begali
jos yyfinWbė sutiko pngol- joje* Kcliantpjiū pasiekė , visų mūšų Gerbiamųjų Dvasiškiją, ir viaų
> XI* mkalaudaini jį suaraš- būti. Visi tie planai gali ir turi
betį Vokietijai jos dabarti Afganistano
sosti
liHnejų ir priekiių kilo akditlingiausiu dalyvauti
būti įvykdyti,

PRANCŪZAI IŠKILMINGAI SUNKIAI m
ISHARKET LAUKIA
KUH. J. KUUAVAS
SUTIKO VOKIEČIUS
SVARBIOS BĖROS

šUŪAfflUU

HSSOUt SUDRAUDĖ
NEPRAUSTBURNIUS
REDAKTORIUS

JUBILIEJINIS FEDERACIJOS IORNESK j

tuoti ir atiduoti vyriausiam į
trihonohii*
Į

Sakoma, Mussolini ypatin
gai nžpvk’es todėl, kad tie re
daktoriui
pasklolsfuoso
šlainštuoso pasirašė “Tštiki,
nū fašistų priesaikai*’^ 2 iŠ
suaraštttotų redaktorių jau
» išmesti iš fašistų pariijiM

KAJULIUM KaSmJO
PER RADIO .

ĄVrt’ York, liepos 18. —Anglijos Jittralitis Jurgis li
gonines ntitlarymo proga
kulisą per radio. Jo kalki
iš Londonu buvo perduota ir
Amerikoje*

nėje’ sunkioje padėtyje.
nę Kabulą.
’
Lie|>os Š d. anksti rytų
Keliautojai patyrė, kad ši
Prancūzijos ir Voklctijūs nzia tiška tauta* afganai* rū
atstovai išvyko į Londoną, pinasi švietimu it pamažu
kur bus pasitarimai tarp kultūrvja* kirtis metais Af
Argefctfanfc konmlai Dr. Henry Anglija* Amerikos, Vokie- ganistano vafetybP siunčia
NVhh, išvykti » Lo« Angeht į
į tijos, Italijos, Prancūzijos, savo kol Niką student ų į ARietą AMeriką paraginti veikliai
AaJymtt 1HI matą puolinėje, Italijos, Japonija# ir Belgi- meriką, Prancūziją ir Tur
kiją pasimokyti
IJtM*

Federacijos Sidabrinio jubiliejaua Šventėje.

J

Ibidarykum^ F«leracij<M Sklabrinio JubiliJ

jttiia Kongre&į Amerikos Lietuvių Katalikų
te*

’3

Amerikos Lietuvių K. K* Federacija* Valdyboj^
' vardu • •
• ’ ■ ri
Ka^įĮs J. Kru^inska^ Hekrctorim

d
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Okupuotoje Lietuvoje

lUOSIRS •JL#BV*|1VOJ>Į™»»iti» jrpmlėjįjuKiiuĮpufc Kaitas Birželiu 20 d.
,
Į Virbaly burm»4ru Nąviokim Kelmė* taikos triseja* p. AL Rokeri**, Biržų apskr.,
—.. . '■
gyvenau, padėjėju Cliadanskis, Be- kočnitm nagrinėjo bylas; K Oiįiižkių kaime wivo namuo
NU1AUDB KATALIKU
NUMINU RŪMU*
Kreioivįjįi, Kaltinėnų vai*,
atlriuodm**
riovdj tariririm -Biųkeri* V.
Kauno rajono reikalų se imuikoii 821 inetų amžiaus
Vilnius Dar prieš karų Švenčionių apto Nesenai
šiomis^diem>mHVįlkaviš-P^ Mčjėju štarinto, vedėjo kum St Telksnio ir semite Zajarskieuč Elzbietą,
— Miesto ir
dar Kretonių }amrinW ne
|Aų|uvčmj klriHmo khm L. ji hmm nesveiku ir rilpmi- pastatyti pirmojo lietuviško
kumeMaųtns pulk. kio katedroje vyskupati Ka-jB^^ky išrinktas tas
dieiimščio, “Vilniau* Ži- ik pas save rengė vakarė^*0*04 Ižkilfoii išventinol^^rimstia*,
Kedaiinmiso Škalsųkos.
prote* ■
;
Baladžių*, savo nutari^ šium
iim, bet ir kitur* Dąug kar
. riurifriu Piju
J ikirmishd Vovyliim fž. ūkiu Kum K. Telksny* imhmmTeSįuk tafe mųp įsteigėjo Petro Vileišio tų Bietopįų jauniu^* *avo
RdmiuhDueiniu laidu wrūmai Vilniuje/
mfp|i Jv.
Vilniuje/n<
lwHrjn tim J4MMI lity pabando*
Birželio m®m 18 d. AMrižių rūrigii
IfttE dienraščio “Byto” nt- kų^Jonų KuHlių. Kalį Ku4^W
jėgomis Mate suuWau*h&
Petro
ir
Povilo
Jni^cios,
ril redaktorių p. K: dirkų, Pranų Mžimlį,Mmuluim* htti> 3 mem arešto. Kim**Lr Skn- miestely savo Wtė mi&ve
veikalus net Kaltinėnų mie
ir Rd<¥- įniko* byla atidėta kitam Telšių miškų urėdu žmona dabar atiteko liefuvimhs.
į pinigine bauda 500 na Mieldažį* Pijų Bagažine
kų, Juozų Liutkevičių ir Pi-U11 pipturimūrims tUhriku* kartui Mvąrriyti dėl neatvy Vitariienr, 23 metų amžiaus. Rūmus nupirko “Rytas,” stely ir kitmw sodžiuuee.
ų~ arini 1 mėn. kalėjimo.
Bet ilgainiui kažkodėl pra
jų Rusiškų;Diakomm***Radvilišky kimu liudininkų* Teismą* Niiriltriynm pridurti* twn- ietuvių švietimo draugija.
Komendantas, matyt, uo*
dėjo kas kartas veikimas
vyko prie uždam durą, to tj šeimyninė uesąutaika.
pildo tautininkų norus Jumfei, J. Kružikų, L Hta- ixmnMw
inenkėti. Visi apsiiūdo—jonllU
ignrčj burmistru Bnmubs ir dėl snririnkuri publika lai LuoAr; Telšių apskjų BūAeprąleidš'm nė vienos žiruošiama nauja* privir*- ki<> gyvenimo neparodo nei
- , ■ ... ,
Utenoj burmistru Bertušiii* vo paMhitm
dupių kaimo rasta pasikoru
pl^A kuri nepatinka tauti*
Vytauto Didžiojo metai*.
mmm RADARINIAI it pari^tMu Uratas*
sį moteris Armalienė Marė, , TINO MOKYMO l*TA>
tam .
Neparodė didesnio gyvumo
>. VObDBMABABtOBI
M metų amžiaus. Velione
tyma*. ;
Neseimi Lietuvoje prmlže VQWWAJ«MIWAU 1IW
ir iki šiam laikui.
buvo psiriiuufti nesveika*
muupriNMAI
:ū kirtimo normo* smarki audrą su ijerkūnija,r
^italus Lenkų spauda
Mri Inbiii daug žalo* žuio-|
patįili, W
Kaimas P. Voldemaro įšIŠJOTAI*
Keiviy vok. Supraneša, kad Šiuo metu ruo
Kamimf* 1933 metais nu jiėtn* yra padariusi. ^|(*|Higpirivin 17 <|.voMeinati- tTcnrimo laikas haiginsi liv- fįmm& ^tiiamįifa pk*«- šiama naujas priverstino valkų apskr. Birželio 15 d. ,
dmigeltu pos M d* Tirtgt Voldemaras kan Jackus kaip pranešama mokymo įstatymas. Pagal vakarų mūsų miestely kilo
lyta iškirsti miškų iš vi- IHirkunijiM Wln dmig gmstij.|l)j|lįC!j
Babtų valse,, Vuvekoniųl
Ims
pakviės- nuris tų dienų būtinai išsi kalėjime yra parašę* apie naujų įstatymų, pabaudos už gaisras. Kadangi UgniugeIjBBŠjlMM) kietim*teriųr
. ..kjfij
. liudininkų
,.....
,.........
irių skirta viešam pardu- kaime sudegė Grajausko Į tį vidaus reik ministerijos kelti Iš Platelių į Kaunu. Jis 2(MMip*L gyvenimo istorijos. nelejiliiuų vaikų į mokyklas t tų neturėjo tiri nebuvo kum J
—ūkininkų reikalams kluonas? miostolmi siekini ąeUt sekretorius pulk, šteu- dalair dnugiausia rūpinusis Be nusikaltimų aprašymų bus -.uždedamu* administra .^tvertis darbo. Kol atvažia
kietin,, prekybos ir^KDO litų,
[colis, «ts. gen. lUerimyieilis savo byla kariuomenes teis didelė dalis — apie moteris. ciniu būdu.
vo iš Suvalkų ugniagesiai,
nė* reikalams 031JX10 Alsėdžių vaisė., Buožėmi| įr |Hty; piliečių apsnigo* rie me. ,
Moterų Jurkus turėjęs ne
visas beveik miestelis Įmigę
ji*‘įr momentams gu-Mvare sudegė NarutavičiauskMrtaniVnt<i'direktorius Stas P. Voldemarionė išvyksta mažiau 50. Visos jos, pastik
degti. Liko tik keli namai,
Prancūzijon, .iš kur grįšian jo, jį mylėjusios.
Pireiupiai, Valkinykų v., tame skaičiuje lietuvių ūkio
ei
kietmeterių. mimai; miostolių 7^^
'
is viso no ūkiniuBilalės 'Jdsc. Vaitimėnų!
gražinti ui*U ti tik rudenį.
Vilm-Tiakų apskr. Birželio ratelio krautuve. Nuostoliui •
Šėtos 13 d. Lietuvių Bv. •Kakiinie- tuo via didesni, kad beveik
Kam I reikalams skiriama miš- kaime sudegė Pipiro klotis
.
_
ftUPN** INMTPIūV*
kietmeterių. su įvairiais daiktais; nuos-Į
*
/y”
.
vikaras ir kapelionas, Kė ro D-jos skyrius p. B. Čer nieko nesjM‘ta išnešti, viskas .
Birželio
2Ū
<L
Marijainpo|nr departamento išleis- tolių arti 1,500 litiu
Į
e
dainių taikos teisėjo nu- niausko padedamas, surengė sudegė.
lės
apskr.
Liubavo
bažnyt

—
<
Širvintų
valse.,
Gyvoniųj
^
a
n»as
l
zsienių
Reikalų
B|dii|krašČĮU, 11131) m. lapbaustas 300 litų arba 2 sa pirmų lietuviškų -vakarų.
Dar iš vakaro lietuvių su
kaime
smiegė
Sperskio
klbMj'usterija
gmina
daug
prakaimy
įvyko
gaisras^
kurio
vaites arešto. Pas tų pati Gražiai tautiškai įrengtoje ruoštame vakare, kur buvo
! mėn. siuutusios auIšymų nemokamai gražinti į metu suclvgė pil. Bamanaus- teisėjų yra iškeltus dar dvi scenoje suvaidino ‘‘Gaila il
m Bveritų* ir išlaužytus, j imas su ūkiškom mašinom
/ųvaidinta dvi komedijeles
Lietuvų lietuvius emigran- vo Juozo lentpiūvė su netoli bylos už bažnyčioje padary sų,” “Kurčias žentas,” mo
«, jei girininkijoje j|f imnstolių 16,500 lt.
ir padainuota daug lietuviš
Biit-I Bl* & Pietų Amerikos ypač mviisiomis mašįnonris ir ki
nologas ir pantorniuni. Žmo- kų dainų, punskiečiai visi
tus susirinkimu*.
tūri* yra didesnis Vandžiogalos vaisė.
Jis Brazilijos ir Argentinos, tu inventorium. Nuostoliai
nių buvo pilnutėlis kluonas. dalyvavo, o kitų dienų ištiko
U prne. metinės kirti- kūnų kaime sudegė Kočėno
4(XX)|kur jie yra atsidūrę labai siekia 70,000 litų. Lentpjū PASITYČIOJIMAS Ii iVINč.
!$ formos, duota ^mrėriy* klojimas; nuostoliui
^okia baisi nelaime,
[sunkioj padėty. Užsienių vė neapdrausta*
SAKRAMENTO
im Wltyti i 1933-1942
LįįnažcriH, Varėnos valse., Bieliūnai, Bodimės vale.,
Griškabūdis, Zpeko girdė
riine* ikriimo sųmatas, Rumšiškių vaisė., Požin-į Baikalu Ministerija tokių
Vilm-Trakų apskr. Šio so Lydos apskr. Dvejus metus
STREIKAVO ,TBLWU-KRBTIN
ti, kad per Sekmines buvo
rike 10 metų riučiif ims Hif kaime sudegė Alionienės lp>WW "fturi galimumo
džiaus
Šv. Karimicro D-jos biėliūnieciai laukdami lietu
OOB
OUaiNKBUO
U01'"
šioks
įvykis:^
vienas
neva
kirtimo normas- atitm- namai bu tvartais; nuurfif-rP“*™’”!1^
nittnmnrAT
įkyrius 55.^ padedamas «<b vio lūokytojo užtvirtinimo
liai siekiu 11,400 lt.
.
valdininkas, kiluuo.jš Pyra^
\ nmmžhiti.
,_ _____ _
Į tams Pietų Anierikoj. Todėl Iš Telšių pnmeM, kad gių. k,, 'pasiėmęs nekonsek rengė viešų lietuviškų vaka neleido vaikų lenki^con mo- —
Kaišiadorių, Kauemi- naujai tiesiaino geležinkelio ruotij koinunikantų nuvyko rų. Mokyklos vaikai suvai kyklon. Už tai buvo nuljauuMų-Būdos, Prienų ir km mim nognipvttpi
dino dviejų veiksmų scenos ti ir teko sėdėti kalėjime po
MUSTU BtntMlKTBAIS? I gvnntus patariama j Vžsieri urėdijose visas skir- Knip Kaune, taip ir piJ”‘'» Reiki,1,J Ministerijų ne- Kretinga—Telšiai statybos 4 smuklę. Ir ten'Jyčiojosi
linijoje streikavo darbinin-i įvairiais būdais: k. a. pats vaizdelį “ J smokslų,’* o jam kelias dešimt dienų. Sėdėjo
iškirtiimp miškas eis
vincijos niieafuose įvyko pir pikreipti, o siijsti juos tii«- kai. paihininkų streikas a- jais užkandžiavo prie degti- irimas “Velnias ne boba” 2 šie: Edvardas Jakubauskas,
•ntų gamybai.
mieji naujųjų tirnymi, posė-Į!"°,t i ^‘'''sulatus. 'L ariau eia Į)ie Telšius---*Plungę tęsėsi
įT dalino kitiem* kai ) veik, komedijų. Po to sekė IMvardas Mikelevičius, Au
MIR1 KUM. iMUIMTY*
apie *2 savaites ir prie že- ^wnnnijų. Ar ne laikas to monologai ir dainos. Viskas gustas Mikelevičius, Paulas
ilŽiai.. l*er šiuos posėdžius r
«.»*-JI.■•Yrt
^artininkuose birželio 25 veikėjo išrinkti biirmistiuiĮ
mes dariai per Salantų ir kius ištvirkėlius suvaldyti. atliktu gerai. Jaunimiis žai Jatkevičius ir Mikas Radze
dė taip pat linksmai ir |m- vičius. šiais gi metais In
te»’11 lu
pąhidojo kun. Šmulkštį, ir i>J padėjėjai. Apie rinki-O”k‘?
doriai
spektorius užtvirtino nors
DORU* UAI*RA*
žj^tuvese dalyvavo apie inus gavome žinių apie šiuos k"*’ nvs nemokamų lami- užsitęsė tik astuonias die
po Velykų p. K. Leikų.
kunigu* Velionis buvo 60 nniestus. Panevėžy burmis- k<m’,,J albauz nas. Darbininkai pasijuto Birželio 28 d. Baisogalos
i
perdaug
svetimtaiiėiu
—
ran

tun v,slu
amžiaus. Atsisakęs nuo 'iru išrinktas p. Cb«xlaknusvalse. I Pakiršinių dvare į- Bajorai, Kaltincmi vuls., Kaniūkai, Varėnos vai.,
govu išnaudojami ir reika vyko gaisras. Sudegė pil. Švenčionių apskr. Birželio
kas
(alga
nustatyta
1500
Iitllde
'!
8kl
'
,,,
”
lm pareigų, senatvės ir
Vilniaus-Tinkų apsk. Bir
lavo pakelti atlyginimu bei Radvilavičiaus Tado 2 ku 7 d. pirmų kartų buvo suvai
tos kankinamas dirlx> su tų) ir įKulėjėju Kličmauns[
želio 4 d. šiame sodžiuje su* t
GAURAS VIŠTYČIO
žmoniškesnio su jais elgimo metines, arklidė* daržinė, dinta tragedija “Živilė.”
vėntimu ir buvo ki- (HMM) litų alga), Vilkaviš-J
ruošė lietuviškų vakarų,
JCNATBLY
si. Darbininkams į. valandų dalis inventoriaus, grūdų a- Bajorų ir Busališkes sodžių
sušg pavyzdys. Jis buvo y- ky rinkiniai neįvyko, Uk-|
Buvo suvadinta tragedija
$ rūpestingas ir visa mir- meigėj išrinktas burmistru! Liepos l d. Vištyty kilo moka tik Q0—70 centų* o su pie 100 centnerių ir dalis ki Vaidnm bendromis jėgomis “Aušros Sūnus.” Vakarui
10 ‘P,,!K’si'?- tartyje su vyriausybe numa to smulkaus turto. Nuosto jaunimas, ilulonu, kad abie padare gausini susirinkusiai
«paruošęs: karstų jau ke ats. pulk. Rėklaitis ir i>adė-|~s{
lnėtai buvo įsigijęs, pasta- jėju TiH-fiuskas, Marijam- G“ k,l° VT .T*' tyta mokėti 1.—1,20 lit. Ta lių padaryta 75,4)00 litų su jų sodžių jaunimas gražiai publikai didelio įspūdžio.
*
st“'S" *TP ’ riau streikas pasibaigė dar mai, Trobesiai visi mūriniai vieningai gyvendami dirba Po to publika sugiedojo
* šventoriuje skiepų ir pa- >l(-j Imrmtol m-adž. mo- ‘-'V1’
?ns';' “?d» •>im bininku pralaimėjimu* Tie
(tautos himnų.
inklų, kurį buvo papuošęs kjkhj inspektorius MnWti>d .
su šiaudiniais stogais. Gais sutartimri tautinį darbų.
kas
ir
padėjėju
RotšteiiuisJ
nsl
_
.
VO,<SU
Jsa,
rangovai
]
nikelė
atlygi

llmis. Dažnai sakydavęs,
ras kilo iŠ kumetinės dūm
Kalvarijoj
tatmtoji
Matult
1
^
k«<uk%
vienas
vernimu
po
5
—
10
centu
į
va

jį* norįs laržimėti savo
traukio. Trobesiai buvo ap
I ♦
J drausti 34,000 litų sumiiL
soviėius ū- padėjėju Bliii-py *>ug daiktu Ina akio landa.
Streikui vykstant kilo in
f Miri1 pabaigęs šv. mišių menzonns. Sakiu Nnipuiertjcidentų. Kai kurie darbi BIEMRT NU* DIDMR PAURA
A anksti ryta širdies Iv Įlnmnistru Skirsią ir
dėjėjn
Tunipovskis.
Jurlmr,r
'
^letu^gaisrintnkai.
ninkai streiklaužius labai
timinkystrs paroda
Rengdamas nuo altoriaus.
užgauliojo
b
’
dėl
to
kilo
kiek
Kaimas kadangi paliki
*įwFo muwnis namus už* ką himuistni Uvfneris
siTtmn OMHU0UO*
4M wwalfci>fa aHitmn
žiaumnĮu
susiįvmiinų.
t
pampijait sakydamas: liuteronas)-ir padėjėjasbus Į
činūkis Lietuvoj labai ple
daryti
Nuo birželio 23 d. darbai čiasi, tai žemės ūkio rūmu
l urendamas juos už- išrinktas tik kitame posėdy. . _vi
. Mr v M .
Kiekvienas puslapis inbtri .
--------- _________ .!_____ U Ishvmtam i Mažeikių ap. prie geležinkelio vėl prasi valdyba, norėdama šių ūkio
gražiu paveikslu impuoštas*
Jvzno “Pavasario^* rajono dėjo ir rangovai visus dar šaka dar labiau išstūmėti
Kiekvienas imtuvą privalėtų
piimiininkiii J. Ambrazevi bininkus kviečia sugrįžti į pirmyn, šių imtu mk‘»i ~įsigyti šių knygų. Albume
čiui prireikė skubiai pada
spalių mėnesį nutarė su<ž^talpiniu atvaizdai rimj ^y*
ryti kairiosios rankos ope
t
ruošti Kalule didelę paukšmįiun žnmnių dirbusių Lie
racijų. BŪdmnąs Beitos polL
tininkystvg pamlity Parodu
tuvos uepriklaiišonų'M ąt*
rijos imiežiūmj vos po 5* die
ivyksiuntj nuėsto s|j<le. | pa‘ gauti. Jo kaina buvo;WM
nų ligai prasidėjus išgavo
imlu bu» priimamu rištos,
Ihibar gmisi tik už dolerį*
leidimų vykti į Mažeikių li
•lefeu’ J*h fcĮtfiitfi* «4Mhwm. t* fflfck žiisysį kalakutai, karveliai,
goninę* Čia padaryta ope khĮHnvv* nrlį* jOst) oijcmh*! slukmilAi kaiuirkoH ir triušiai. Gemr Rdknljmkiž
imWh» Ntixn.T<u*m ilk per k**
racija, liet gerokai |HivūIuo- vt^ldiinMy
tini flkHiiiH Ir ĮHijtfd»vWtt k«ap
llieaia eksiMUmtaUM buą teiJfii
suim-TmM! Uvmtai ir dėl tu liga padidėjo. i«Ww
k W« W» llinj pt»rg Ir MtteUck i*h- kjnUHM dovanus.
ir
nerrniiuL
.'iH: W, l»rtinWAV
* Krašto Apsaugos mįnistr*. j<
Ir onanMM«>z Jwkk» kiti v*l«tm e^ni
neri, kniji
mitinai
ris leido L Aiphmmičiuu
JMHHMIĮSuIHI !***1W»
tmilHtc famkif. 4N
WtaUftft<m’o snhrenitoU tUrimti K*y John*<m, i4*ib” org»- nuo liepos mėn. 1 <1. grįžti į
kaip Ir makbc, yra nHfiihdo
h^clnlnkų.
uit VA JRviaVo
litHitri M.
JI tUbmByU i)H
jta niilrinkitne Urhikta “Mtai Eik.’*
savo tevisKę*/
JOn įimnuMMinimkK
U
Mrrohūrrtay "
•
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LIETUVOS ALBUMAS II

FMM JĖGAS IR

* ^DARmNlNKO”

tįiibii.u..

DABBIBIKKAS
fuu of haMmhips

TW La4j—1 MppMa Iblt ywr Jot
ta frii of banMbtra?
Tba Hobo—Dot’M
propar irord for
it, ma'Bife I» do ginftr wTm da fima•e* aln‘t dota' aotlila* lt'« too erig f«r
bui C to trempta’ armmd, art* ta tu*
šBBUBor poople’s alkti oferia* mt

* vark.

.

Mokyklą Paliekant

‘ Nekalto PnMddčjiiiio Aka
demijos laimiojo skriaus
mei^aites stiailara prieš rfw>
kyklos užbaigimą luidaryti
arini nupirk!i dovtiią’flų įgivo
draugėms, 1m4 ki(‘kv’itiiui du*
vauelv ųeturi būti bnmgmnė, kaip doleris* Pirmminkū
žądėjn suteikti dovaną tai
merg«’tei, kuri suteiks gra
žiausią dovanelę.

žmtų, nepamilt mvhj arba giaih
nyaięs,
Apltkneijoa vknp pusė reikalau
ja pilną iiifoMuariji|f kada ir ko
priežastimi. Tada Elenytei kiu bildu ateivis įvažiavo į Hitv.
Valstijas, ar gavo kokios viešos
atėjo linksimai valandos.
pagrilios,
ar ne; jeigu negavo, tai
Ir atėjo paskutine mokyk*
kodėl dabar rrfkalauja viešos l>a«
hn diena, diena, kurioje galiuM Antra pus? turi boti ižpiidrauges kdfvsd dovanėlėmis. Viytt viešos pašalpiuvs dmugyrtvą
Buvo laimi gražių skarelių, atstovo, prie kurios ateivis kreipę
jaukių pigalvelių, knygų ir si pagalbos, Ateivis pats turi pa*
daug daugiau gražių daiktų. siraMyti po aplikkrija.
Trtnaporiaeija teikiama kaip
Ehmytes dovaneles hnvų tik fcgaRškas įleidimas p<»rtikr*natidarytos vėliausia. Dova ta£ ir kaip tik greit Comiuisarmer
nelės, kurios pirma atrodė General of Immigration Wasbiugtone pertikrinta ateivio padėjimą.

•

FIret Hobo—gay, Pard, wouldn’t It
. įj freat < yowc conld glt aU deeat
»*’ drink jotum w»ntod by jtsf preaa' b* a laetrte būtiem? ItaeeM Hobo—It ahore wonld «f 1
haA aamobody tar l>re«s da buttoo
forj»c«.
■ ■

UNPARDONABLE ERROR

' BkMuNtee—I tret tfctak IM ctty w«ftt 1b at «M >mA. It luta t wMtWi a>
jran*wKv ifiw mutiiin* w«fi wUHrw ;
MmMthtar Uk« mllk.
Landi*Jr-~Th*t gtaM contalna mllk,
lir, «ad I tn»t you wlll rem«ml*r that
joto board waa dne yenterday.

MUSICALCLARA

“Clara ueenis to be verj fotui of
tntMfc.*'
■"
“Ves. indeūl. roaTl alwajs tindher
at the plano wbeh feer mother ii vtshlar ih« diitfjae.” ’
*

PUZZUNG PITCHER v

MOli, ten’t Uie ttm tint throwB tiro
bąli oto yotir *Id« Just įpleodld?”
*^!hiąk to V
m1'h, be »eod« it »o tlrej hlt lt
•very Ūme.”

SMALLFLAT

HSo
heen «p t* *h tba
BrovMt U Oieir uew pat voty moUF
*w»u, tM'ia fe*J t* aaciMMKa aki
tbrir atatret<«* tat

'PASIVIUMO
(lydytojas skundžiasi savo
lUih
— Lniifti man gftiIn, kad pad
Jiuari virannf lig^iHui oi>en|l

Per k(dUT>aasav;ut<»s mer nežymioj liet kuras iššaukė
Bugrįžimo laidįjnai .tokiems
gaites daug linksmų valandų pas klitees drauges didelį su
aUiviami
praleisdavo, bes varsfydnmos, ■sidomėjimą.
■
.
■
*
.
i
Sugrąžinti ateiviai, net ir kuo. padaryti.
Kiek laimės, kiek’džiaugsmo mums buvo kartu
O ar tikrai Žinot, kad t
Elenytė vienu laivo liruhin. Eletiytu buvo artistė. Be- jnet valdžia užmoka ifiUidas, nė*’
f
Tuo džiaugsminguoju mokslo metu;
tos
operacija
būtų pageliivjurf.
Ji neturėjo nei vienu doleria sutvs, kurios mokė Nekalto ra milonurtižkai .sulaikyti nuo su
Kiek čia praleista linksniu valandų,
ligonis
botų
išgiję*.
paskirti savo draugėms*
Prasidėjimo Akademijoje, grįžimo. Bet sugrąžinti ateiviai —> Oi n<* lame dalykas
Kiek buvo ąiekių, minėtų prakilnių.
gal niekuomet negales sugrįžti. ♦!!«
Vieną vakarą, kai Eleujde pndyjb Klėpytei apturėti šį negali ižgniųi HiigriŽuno Iridimą. ko gydytojas: — ji* išgijo ai
Makmus taslaikas knip sapDas prarA’ko
galutiną. Jūs d<)vaWČs biv Jie ofieiališkaj “išbraukti** kaipo cinu, kol jam dar ncjMidarirfU jį
“šedtŲiTpri^^
t
racijos. Bet man už hli keli Bfl
Įtaikia mums skirtis šiandie,
ma, ką ji gali duoti savo va Dvasiškų Bukietų Įmyga emigrantai ateiviai, skaitomi kai*, dolerių
įaip i? kišenę*.
Gal jau nebeteks mums daugiau susitikti
draugėms, tuo laiku jos Imi- te, nupiešta gražiomis gėlė po ateiviai, kurie ant visados iš
važiuoja. Jeigu kada nors norės
širdingą tariit Jums “sudie F*
■
liukas Dovi lira priėjo ir pa* mis.
RMYGUMAil
sugrįžti,
turiu atvažiuoti kaip ne.
F. Steponavičius
Pbi:
Mano
pklit, tur bftt
“Tat išmintingiausias ir parinkliuPir kvotos arba priprastie
šnabždėjo jai į ausį:
pasiutusiu Inikvtumy J<*> ui
-— Aš darau dvasišką bu gražiausias dalykas,” tarė ji imigrantai • Kadangi beveik vi skuseirtu
plauku* ir hnčfrm
są žalią kvotos labai? mažos, jie
kietą tėvelio i< mamytės .25 pirmininke.
pnriką?
■
negales išgauti vigą, ftes jo Įšsimetų vedybinio gyvenimo su- * Elenyte M jiasipriešhumo Tįaigę daugeliui motą. Ir galime JitĄiSku!
,
.
Jis
:
Bri
kaip
supūri
11 adė
kaktiivūms.
*
•*. buvo apilovanofu mnldakny- sgkyti.kad Amerikos konsulai už
kad
tu
nuskilti
antakius
Ir ii
gc ir parajo į namus laimin sieny neišduos rir,os tokiam žmo
Tolimoje ir negyvenamoje graudžiau verkt*. Tačiau ir — O mano brangusis,
kinu juodu pkštnku Ona
Elenyte stiuko linksmai. ga, žinodama, kad jos dova> gui, kuris išvažiavo iŠ Snv. Valsti pi?
vandenyno saloje gyveno ji atsakė:
Niekad Berniukas nežinojo, neles tikrai buvo vere.iausios ją kailio “visuomeniška sunkeny Ji; Aš, tai esu nŠ! Moteristį
be.”
•
viena šeima: tėvas, motina ir — beverkite! Alės vėl pa
kad jos didelis Smlies iš visų.
Imigrantas,
kuris
prašo,
kad jo
du jų vaikeliu. Jie Čia pa simatysim geresidoje šaly
Ai Tcc Jfiij žmona ir jaunieji vaikai, arba jo
džiaugsmas buvo jo minties
Amerikoniškos. oršan
kliuvo^ sudužus z plaukiojan je!
motina biltų išsiųsti sulig šituo kaip tai Inf^tnatimuil in®t
čiam per tą vandenyną lai Pagaliau paskutinį kartą
reiškia mirtį, kuri mus per lankyti gimines. Tie gali sugrįžti, pauju* aprūpinimu, turi suprasti, the YW(’A., (’oųe«f ,<rf.
vui. Maitinosi įvairiomis au atplaukęs laivelis įsisodino
kad ant visados jis mi jais atsi AVomeu, CMMlk Immlffvffll.ii
kels į gražių gražiausią Die kaip nekvotinmi ateiviai, kuomet sveikina. 4
sugrąžintas ateivis gal niekuomet
galų šaknimis ir žolėmis. vaikus. Jie bijojo juodųjų
vo karalyste, Laivelis prime negalės sugrįžti atgal į Suv. Vals Jeigu vyras, kuris tiki sugrįžti ir kitos, maloniai veika
ąvctiinų* kalbų i
Šaltinis teikė jiems gėrimo, vyrų ir drebėjo, matydami
į savo Žalį valdžios išlaidomis, tari Joms tik reikia prmrcM , !
na mums neštuvus, ant kurių tijas.
o uolu plyšiai saugojo nuo ilstančių jurą. Bet, štai pa
hius mirusius neš. Bet kada « Sugrąžinimo projektas liečia tik žmoną ir vaikus eionais, juos val
vetni, audr ų ir lietaus.
mažu prieina gražų, nei sap išmuš valanda, kada mes
tuos ateivius, kurie gyveno Suv. džia nesugrąžins, tik jeigu visli i’ioValstijose nedaugiau, kaip tris nais išgyvenę mažiaus tris metus
Vaikai, nors Čia begyven ne nesapnuotų, žemyną.
aš, jūsų motina, arlxv jus tu metus, Daugelis nedirbančių, bie- nuo paskutinio įvažiavimo. Šei Maža žmonių tetari p
dami ir paaugo, tačiau netu Kiek džiaugsmo buvo jiems rėsime Šį pasaulį palikti, <lną ir pavargusių žmonių, noriai mynos narys, kuris išgyvenu Žio- paprast ienų didvyrių
M* Pečkaunkaitę.
rėjo Jokio supratimo apie že ir jų tėveliams, kurie, ant neišsigąskite’ Mirti* Dievą gr|Ž atgal į mvo felfe, ura jimui nah ilgiau* negu tria nirimų tup
---------- t
myno gyvenimą, jo gyvento kranto stovėdami, tieųe jiems mylintiems ir Jo šventą va nereikės pinigiškai prfeblėti prie užsimok H i už naro kelionę, arini r
|
gautai smrram j
gauti
pinigus
iŠ
kifuri
o
ne
iš
Snv,
jus, gėlėtas pievas, gražius rankas ir, išbučiavę, juos, ve lią pildantiems žmonėms yra sugrįžimo. Aitas sugrąžinfrnns pa Valstiją valdžios.
MALDAKMTGię
gal dabartines ragulaeijas pilnas
MAWU RINKINĖMS,
miškus, pilnus visokių vai dėsi į palmių paūksmę, sodi nekas kita, kaip tik kelione
įstatymas neliečia Amerikoje gi Ja<xl«i» virbate
visokią komplikacijų ir vilkduo
sių sodus, gražius rumiis, į- no ant žalios vejos ir pievų, į geresnę šalį..*
musius
vaikus,
*
Juodai* virtell|ta.,
bių ateiviui, kuris pilnai nesupran
.
Tmigracijos
ofisą
viržininkai
MAMAS NAUJAS AUKSO AL
vairius vaikų žaidimus ir vi mediuni bei brangiais vai
ta
įstatymo
aprilpinimą.
R, Puikus
buvo prašyti kreiptis prie pažalpt- Jnodnl* pmtate vlriteilata.
sas kitas linksmybes, kurios siais vąišino.
Kas gaU prašyti šitokios
MAW RINKINIUS,
pagalio*
Z nią draugysčių ir įstaigą, viešų ir
baltalą viriMbiia.....
tik gali šioje žemėje būti.
— O kokia kvaila buvo MAINIUS ATEIVĘ Tik ateiviai, kurie įėjo į $uv. privatišku, pildyti Šitą sngražini- MALDŲ IlINKimiS,
mb ateivių planą. Nes valdžia ma MALDŲ IHNKINMM
Vieną dieną pasirodė toli mūsų baime, — sake vaikai:
Valstijas su tinkamomis immigra- to, kad visokį klausimai pakils.
jūroje laivelis. Artėjo prie — pe bijoti, bet džiaugtis Valstybė* Departamento 4* atei rijos vizomis ir buvo legališkai f- ■. Yra dėtos pastangos interesuoti baltalą ririfoUfltei....,
salos. Jame sėdėjo keturi mums reikėjo, kai tie juodi vių snsrąŽinimo | mva šalį pro leisti su pilnų immigracijos per svetimu kolbų organisacijft*. Nes 966 Broadw»y, 8b. Bartai, B
negrai. Tėvai, pamatę besi vyrai į šią giažiają šalį mus jektas” šiandien mažai tesupran žiūrėjimu, gali būti sugrąžinami tikima/kad patys svetimtaučiai
tamai. Nesppralimo svarbiausia valdžios išhidomis. Ateiviai, kurie greičiaus kreipsis prie savo orga
artinančią jiems pagalbą, vežė.
Greičiam
priežastis yra ta; kad šiandien gir gyveno eionais, daugiaus kaip nizacijų, negu prie amerikoniškų.
nepaprastai nudžiugo^ ir vil
dime arba skaitome labai daug a- tris metus, nepaliesti šiuo įstaty Tos organizacijos galt atlikti daug
JJUAU1Y LAIVAI
tis išsigelbėti sušvito jų vei —• Mieli vaikeliai, — kal pie susekimu* ateivių, kurie nole- mu, tik kai kuriuose atsitikimuo daugiaus, negu tik telkti informa
duose. Bet, deja, laivelis bu inėjo tėvas: — Mūsų Šis per? galKkai yra šioje šalyje ir apie di se, tas trijų metų laikas gali būti cijas. Tokios organizacijos pilnai
M n. Bil v 1 K Bto
vo tiks mažas, kad visa šei važiavimas iš negyvenamos desnius skaičius išdcportnvirhų. skaitomas nuo “imiskutimo” įva žino padėjimą* savo šalyse, ir ži
no ar ateviams bus gėriau*, ar bloma jame netilpo. Negrai tik salos į gražųjį žemyną turi Kai kurie ateiviai kraipėsi į B’o- žiavimo.
Bile Žmogus, kuris įvažiavo į šią giaus savo šalyje. Xr patys atei
roign LanguAge Information Ser
didelės
reikšmes.
—
Mes
vipo vieną galėjo pervežti į že
vice, nžklausdami ar netiki šitas Šalį nelegalisku bildu, negali pra- viai greičiaus tikės tam, ką jiems
’
A'ra* s nfe*»*
myną. Kai jis sėdo į tą taip si dar turėsim atlikti didelę nauja* sugrąžinimo ateivių pro syti šios pagallm; valdžios išlaido savo tautietis pasako. Bet tokios
W«w įHrt CkrriKHtrf
f rfk«o« per /hrnHNi
mažą ir menkutį laivelį, vai kelionę, tik, žinoma, į daug jektas urr naujas išdcportnvjmo mis tokia ateivis negali būti sugrą organizacijos turi pilnai apsipa*
TIK T DIENOS t U
Specialia, trūklį M
.
kai ir motina pradėjo grau gražesnę šalį, negu šioji. Ir projektas. Bet iŠ tikro tas ateivių žintas. Jeigu tokio žmogaus pas Minti su Šituo klausimu.
Arba keliaukit Hc*prMtata
kutinis
įvažiavimas
įvyko
po
lie

projektas nėr išdedžiai verkti: bijojo, kad lai kada mus Aukščiausias pa sugrąžinimo
C OtvMBO
portavimo aktas, ir žmogus, kuris pos 1 <1,1924 m, jį gali išdeporTalprintjclntinlal taurą
siųs
į
tą
kelionę
—
nežinome
velis nenuskęstų ir jų gera
plnakimul gerai Misoma te
legaliskai įleistas šioje šalyje, ne tuoti.
nė vieilas. Tad bųdėkim! gali būti- priverstinai išsiųstas iš * Sugrąžinimo aplikacijos jau ga
kaMnlninl* IhIviu*. In
sis tėvelis nepražūtų.
fotanadJu klniukit pro >
Visa žeme yra tai, tartum, šios šalies. Ateivis pat* turi pa- tavos, ir j&Iįtta tas aplikacijas
i*
bite vietini
— Neverkite,
ramino salele didžiajame Dievo pa raikšli norų ir turi paduoti **su- gauti immigrncijos ofisuose ir iš
fe* ;
...
252 IMHLSTON 8T..
juos:—Ten bus daug geriau, saulyje. Ši graži šalis, tai grįžimo“ aplikaciją, Toks sugrą beveik visų geriau* Žinomų pašaįBOSTON
NIBTK
ir jūs greit atplauksite!
InformriJoa ėr JaltakOrira K«un»tik menkas dangaus grožy žinimas nėr išdeportavimas, bet pinių organizacijų.
taipgi negalime vadinti jį laisto - Atskira aplikacija turi būti iš
n»«* pus MTa sgwi(< urbs :
Kai laivelis sugrįžo ir pa bių šešėlis; musų pervaŽiavi*- noro išvažiavimu, kaip atsitikimo pildytą ir pasiųsta kiekvienam as
SWF.mSH AMEIIICAN LINK
21 State 8t.’
Verk Uitj
ėmė vežti motiną, vaikai dar mas j)er audringąją jurą,ateivio,
,
kuris vyksta užsienin ap- meniui, kuris tik nori būti sugrą*
.

ourrE AMBrnous .

TZISMB
TeiifjM: PrHpažįsf aff kad
Jot tą jHirt f«*lį su pinignU
gi nepmncšrt polkiįdl
KaHluamadi: Jau buvo per
lu.
Teirtjaa: 0 r|ią per anksti?! <
K&ltfaamMĮk: RytąJ«u uriM
phifių, 0 vieną portfrii mdafĮ
nrJti.
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Geresnioji Šalis

BREMEH
EUROPA

I»liO Y1
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da*bi*i*Kas
*

Darbininkai negali kriti
kuoti 'ar peikti komunistų
vadų, ms šie (vadai) gauna

mttWX»DBX

ATGAIVINKIME LDS
’
KUOPAS

liafariai nežino irnompranta Maskvos diktatorių pink Tokia antrašte dienraštis
lių, m jie yra alkani ir iš- “Brangiu” liepos 10 d. pufMMifB ytMvttltA Ak lik KMtkMi £MB blaŠkytl Jie nriurilaiko jm- talpino savo skiltyse veda
•; ArtAWhFkSit M*urt»« m Jrtv K MZT
gnlvoti ir tfpriapręrit Bū mąjį fdraipHiiį, kurį dėl jo
dami anglių kasyklų korpor dideliu svarUimo Čia it parrtirijoa piirtųmudos auka, jie rispmuMliMnm
MŠ1 VrtR VrirtS. i*U0 YImm Inrt imoMU* aHrtuM.... .KlM
“Priei Lirtarf? DąthMiku
eina ims tų, kurs pirmas poJf
wrta«V.,Ail
seimą
Mck tiek
Aj
sifilo tai, kns atrodo pagal
H»ABBiirj:irKAaM
jim rairtue
Ifeliivt? <larf»k
ima ranka.
’iilnką rdKrit**, 0*1 kai kam
Bet, rinitai svarstant, k? tada ianriė, kad w», rt» -taip
flWągkrtrt SrttA MbMm (MM
gi ir veiks darbininkai, kai rtitt p«kriUkix}>mc savo id?k)«
draugu* ir tumu i vfe< riikalą
jis ir jo šeima skursta, kai taigiame* Bet, k< wm eu*mė
jo vaikai miršta dėl bado 1 .pnsftkv prieš LDR. tulmę, to Ir
Kų jie laikys draugu, kai
[ frtikraščiai ptaneŠM akau- sis Kryžius negulįs aprū kapitalas toks šykštus ir vi laikais abi puses apsitverę
Mto štatas apie angliakasiu pinti maistu darbininkų nė- siškai alkana#?
clidžiausio kmštutinumo tvoDarbo netek^j ie poriduo- i^mis*
|ĮjWškbių4^ykit*ftčiU« Denii- laimingus vaikus.
Vienu Pu^ temdo
iir tadu
Icapital istni, o kitų
®0ijbje7 Bisteatuoiamf Gal ir būtų buvusi rasta
i darbo valahdų jMdati* koki nors išeitis, jei nebū komunizmas^ džiaugiaBi savo —žmonijos žudytojai komu
ir prieš mokesčio gti- tų įsikišę komiinistuų ku- pasisekimais.
nistai.
•
Visi Šie skaudūs nemalo Jei net vieiiL nei ūntrl
L įrtrcįko laukųišatooliai rtinkifti dir- tat gaisrų ir kruviną ginklą. numai ir liudija, kaip dau kraštutiniai gaivalai nenori
gelis atsnkomingų asmenų išgirsti ir paklausyti Bažny
4atbibiiikų.
Amerikos darbo federacijWt| b jau taip sunku lįki- jos prezidentas liepos 7 d. užmiršta ar nenori žinoti čios patarindį, tai čia turi įišganingo sikišti valstybė savo pajėga.
ftirtdno įsikišimas ko- New York’o laikraštyje pų- krikščionybės
6, Koniuhiztų agita- talpino laišką, .kuriame tarp mokslo, kurio pagrindiniais Streikuojančių angliakasių
įriakverbė į rireikuo- (kitko apie streikuojančias dėsniais vadovaujantis būtų atsitikime, kol jie grįš į kas
h| darbininkų vadovy- angliakasius jis taip rašot galima visus didžiuosius trū dieninį tvarkų darbų, Rau
ami didžiausios ne- Komunistai nieko nedavė kumus papildyti ir žiauru donasis Kryžius ar valstyliė
lumtoa dvasių.
privalo pasirūpinti, kad
angliakasiams. Jie niekuo mus sušvehimti.
k0munižtinių gaivalų met ir negalės nieko gero Popiežiai Leonas XIII ir nebūtų leidžiamų kęsti badų
kgo darbo daug iš suteikti. Jie tik išnaudoja Pins XI savo didžios vertės ar net išvysti mirtį vaikams.
ojatiMų nekaltų dar- angliakasių valga, neteisin raštuose darbdavių ir dar Turi būti pasirūpinta, kad
nesusipratimams jų žmonos neturėtų tiek
ifcų tmirado žavu gy vy- gais būdais suvedžioja, iš bininkų
> pfl$ko be duonos kąsnio veda į gatves, norėdami, kad spręsti siūlo labai gražų ir daug karčių skausmų. To
našlaičius mažutėlius darbininkai būtų sužeisti, ar išmintingų būdų — turėti reikalauja krikščioniškasis
net užmušti j atlikę tokius darbdavių it darbininkų at teisingumas. To reikalauja
to* Darbo Federa- darbus, jie kreipia publikos stovų tarybas* Kapitalas ne kiekvieno žmogaus pasauly
,' KiatoVai p*siQte'su- dėmesį į darbininkų kan- gali gyvuoti be darbininkų, je atsiradimo fakfas,
Mi taiklų valytojų
h? mano darų kelių pa* bet ir darbininkai negali jo Krikščionims darbininkams
kiu būdu gyventi be kapita tenka budėti, akylai sekti
- I- darbininkų atstovus
— saulinei revoliucijai.
mcijų, kuri turėtu Taip sako darbo fedei’aci- lo. Abiems pusėms reikia kapitalistu ir komunistų
pragaištingus darbus ir do
į sušaukta Siu meti) ru- jos vadas ir jo nuomone pa- tosti susitarimą,
Igį* Valstijosgubemato- lemta gilia teisybe ir tikru Bet ar gali būti bet koks romis priemonėmis kovoti
susitarimas, kai dabartiniais už savo būvį*
pafemč,kadRaudoiia- patyrimu.
----------i---------

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

EIKIA SUSITARIMO

TAUTINES MUZIKOS
IŠSIRUTULIOJIMAS
(Trumpas istorinis Škicą*)

BiM Lairir.

Jaoau tHiyičItJS

Lįstuvių tauta iš seno yra žinoma kaipo damų
įodėl įūiėko stebėtino, kuomet lietuvis nuo
dietių iki mirties dainuoja, skudučiuoja (muinatruinentas), trimituoja (muzikos instiv),
Mbhrt rtska^Žaislus Žaidžia* Todėl turi būti it kryk riai išvydę pirmų syk prūsų lietuvių žemę, pasipirmųjų tvirtovę pavadino jų “Vogel(Paukščių daina). Į juos, matyt, taip pa
siimtos grožis su šimtai^ tūkstančių sparnuogbrtmminkn, kurie lietuvį nuolatos linksmino,
gitokesnio vardo pirmajai piliai atėjūnai stiguliti nebegalėjo. Netenka stebėtis lietuvių senovės
lentikes, raižinių, audinių, margučių, refremriodųų tuitingumu,' nes visus tuos kūrinius
bmt lydėjo Žavinga sparnuočių simfonija. O
jautri lietuvio Stela, nuolat su gamta susijusi
gdžidjimaU paukščių garsų, uoliavimai^ diis K negalėjo Širdies virpėjimų neperduoti
įgaliuosius meno kūrinius (kryžiai, koplytėles,
00, riūikSluostinyčios, kultuvės, roges, skfyk austinės, mezginiai ir k.) dažyti bei graviriiojiaustyti. Nč viena Nuropos tauta neturi taip
iiąi poetingų liaudies dainų, kur nėra šlykštyJUf storžieviškumo, jjornogTafijos, vaidų, akriait> Visur ir Visame lietuvis aįiduhntoja kuo jm>sttsU •— genialiam, i>aetui tik imjčgiama
I, gamhrt grožį, mėrgelę-lelijelę, bemolį-dobii galias rūteles, baltus dobilėlius, ąžuolėlį, uostjį,
„ bei^lHvyrŪnelLlhtųtę raibųjų, vyturėlį,
ir t* p* Lietuviui atrodė, jog visa gamb-įumdaBi, Žaidžia, nieko blogo apart grožio ir geŽtnonijnl neteikia, todėl viso tai lyg veidropo Šiai dienai senoles dainose te|xWspindi:*Tų
pastebėję daugelis mokslo vyru svtdimtnučių,
k yra tekę vienaip 1x4 kitaip su liaudies kū-
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ji uAteJ

<lota Iritart*. Me* kalbėta*

ąpta Paturiu katalikų darbinių,
kų orgaahtądk* rrikalmguSMi,
mm ,*iurod*ttw lapt* kiiūriųr
dd kurtų LIM nvtaiigą Ir p*,
linkėjome, kad odom atitartų
kelias atgAvinimiii kM kuo
pų ir vi<w orą*n»jt*rijo« velki.
M *
1
mes LDH. acim uitah. dar hematimę, bet vi* da| ta
galime spėt i, kad atimąs pirmo
je vietoje tūptai o rgan taijo* utiprinimu, Perakniriim itu
riningą kun. K Urlrtniav^iaua
referatų apie LDK., galima «U* prasti, j«g
dalyviai pada-

rč tinkaimį nutarimų, vedančių
prie lietuvių katalikų darbiniu,
kų erganiimcijoa keikto atgak
vinim# ne lik Boatano ir Bronk.
lyno ap>dinkl^e,WtTr vwOS
merikoa lietuvi? kolunijoae.
Taip pat kun* J. Balkonas savo
gražiame referate, jm«irerndamaa Leono- XIII ir PopieilauH
Pijaus XI nurodymais, pilnai j*
.tikina, kad lietuviai katalikai
negali aj^ieiti be darbininkižkos or^nnizaeijoa ir kad tik or
ganizuotai tėra galima vykinti
tuos ižganingiM “Rerum Novartim” ir “Quadrage»imo An
uo” eneiklikų nuostatus, kurie
nurodo kaip reikia aprųati «antykiiis tarp darbo ir kapitalo.
“Mes suprantame, kad šian
dien yra labai sunku dirbti or
ganizacijos darbų. Ypač sunku
yra organizuoti darbininkus,
nes iš visų pusių jie mėginama
demoralizuoti, jie yra suvcdliojami ir prigaUdinėjami. Bet ta*
neprivalo mus nuo darbo atgra
sinti. Kiekvienas idėjos darban
yra sunkus. Nelengvas jis yra
ir Lietuvių Darbininkų Sąjun
gai, kurt’labai, dažnai nat sa
vųjų tarpe sutink* nelauktų
kliūčių,'kur, rodosy turėtų su
rasti nuortrdft? paramą.
“Mflfcų nusimanymu, LDBvadovybė dabar tuojau turėtų
saukti vuraomenfs vadų talkų,
kad atgaivintų LDS. kuopas ne
vienoj kurtoj apylinkėj, bet,

i

kaip jau tume
L. D. B ITAmm AMGLUM
w>j Amerikoj, kur Ule lUtuvių
KŲŪtOJM
gyveiumuk i*ri« tu darbo nikt? jfrrti ptWruošti, uurtatyti
tinkami pianai, aunirtl lalktuinžAwąi ptilurtąMe, kad Lktnvlų
kua. Reikj* prWm<rtti prie ssMurtjc*, M iabiaurta, sic* ma Darkininką Sąjungų* Naujc* An
jum, reikia pridrt^gli rrie ta, gliją* Apakritk* antro* ilų metų
kaip at sukintai kuopaa >>alai- ifraitotaM įvyk* Ruoiū^Aug.
kyll, parūpinti jom* nuolatinio 2 4, Pid«ngv* Parke, Lawmce,
įlariMi,
Baukliti vitdua. VyrUu- Masn. Todčl, iiuomi kviečiame
...........................
rta trikinittke iianir dariie
kuopų valdyta prasti
rCtų'tbūfi iiiM FrtJcrącija, ku- ’ rengtis prie iki igvMžiavląio, Ma
rtai gyvai jįpl
nm»ų nrgą- lončkito auorgiffiliKnotj x*yo kolė.
nlžarijų gėrovą. Be abejo, ir ki nijm kowip*iiHjHH, kad kiekviena
to* Wjlnėa lietuvių katalikų Naujo* Anglijo* kuopa pąrimdy*
organiaarijog padėtC. O k< jau tų iiame jįvažfaHjne ukaUlingal.
taolbStGapie npaiulų, kurio* Turčriim* viwkhj įvairumų, kaip
parėkta yra rūpinti* dariai žino, tai: muziką, driiUM, piakilbe*,
nių gerove ir jų organizavimu. Žalriąi ir t. t. Palango* Parka*
“Tat, gaivinkime LD& kuo yru grubiausiai puripuožęs puiklopa* ir visą Mos kllnio* mūsų or- nii* ežere nmudyhėm^
Laukrime visų ir maloniai pu* ’
gnni*acijo* veikimą?*
vaišinsime,
bienrĮiščįo “.Draugo”.paRangimo Komlrija

PRANEŠIMAS

skatininiąs tikini vertas dė
kingumo. J ei LDS. dauge
liui kuopų dalmr trūksta ši
lumos, tai gal to priežastinii
yru stoka getų vadų kiekvienoje kohmijoje* Tinkamų
vadų parengimas šiuo laiku
yra svarbiausis uždavinys ir
Federacijos ir LDS. Jei į
organmacinį darbų nebus įtrauktos' ir suinteresuotos
gos, tai mūsų visų organiza
cijų stiprumo klausimas ga
li pasidaryti labai abejoti
nu.

*

suvažiavimas
Malne, K U. ir Maw. Matarų
SjjjungoH apskrities mažiavinuw
įvyks Liepos (July) 26, 1931 šv.
Petro parapijos svetainėje, BTItlu .
3t.į Hotitli Boston, Mass. Berijo*
prasidės l-m< vai. po piety. Svar
bu, kad kuopos prfeiųstų skaitlin
gai atstovų, nes suvažkvimirt
pricHsoiininis. Taipgi bus svarbių
reikalų svamt.vmas, liečiant didėsnę dalį apskrities kuopų ir naujos ‘
apskrities valdybos rinkimas.
Apakr. Pirm. T. MažaUdeni
1
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JONO KMITO EILES
Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus
lapių, tik už 75 centus. “Darbininkui” prisiuntęs
75 centus gausi Jono Kmito gražias eiles,
Jobas Kmitas vienintelisAmerikoj lietuvis pek
eta. Jo ėUis luinos patrijotiikų jausmų.
.
*

.
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Soath Borto®, Mm,

: jyba susidurti (Nesselmium, Bartsch, Niemi, Bez- Sibiran išsiųsdavo (ištrėmimas iš tėvynės tankiau sulig aplinkybių veikdami lietuvių dvasios gaivini
miherger, Bruknei*, Gothe ir daugylx>s kitųmioks- siai iki gyvos galvos), bet dainas dainuodavo lietu mų per clionis: DidŽ.’Lietuvoje—J. Naujalis, Pet
lo žmonių neskaitant savųjų) nors ir paprastiems viškai ir pramokė giesmes taipgi giedodavo lietu rograde — Č. Sasnauskas (1916 m. miręs) ir Ame
datbams pavestose dainose: kūlimas, mynimas, viškai, kur baudžiavos laikais dvaru savininkui rikos lietuvių tmi>e M. Petrauskas. Šiė trys vy
lenkai nebuvo dar bažnyčiose lietuviškąsias gies rai, baigę, speeiales aukštąsias muzikos mokyklas,
jimhnmsirtt
‘
sudaro pirmąją muzikos triiltų, iš Kudirkos sėtojo ,
Poetingai reiškiamose dainos mintyse lietum mes pamainę lenkiškomis. Jei lietuviai negalėda diego išsiiiltuliojusią* 1902 m. L. Ereminos išlei
vo bažnyčiose giedoti savąja kalba, tad jie nainie
sugebėjo išdėstyti beveik visas nuolatinio gyveni
džia vert imus “Dainos. ’ * 1905 m, J. Naujalis išlei- mo smulkmenas, k. t : santykius marčios su uošvie tai darydavo tarp savųjų Buvo atsitikimu, kad džia eilę dainų mišrani chorui ir solo dainavimui,
ne, baudžiavų, našlaitėles valgus, motinos auklėtu- giedotojai, giedoję lietuviškai pamaldų laike, rusu
M. Petrauskus — keletą operečių, Sasnauskas iš
jėles, vestuvių apeigas, šermenis ir 1.1* Nors lietu valdžios buvo slidinami kalėjimam
Pradėjus “Aušrai” kelti tautinį susipratimų, leidžia 1909 m. 12 Nl*. Nr.1‘Lietuviškos muzikos,”
viai, nepriklauso skaičiui laimingųjų tautų, kaip tat
neturint galimybes viešai su dainomis pasirodyti, .kurių taria* yra ir sunkokų chorui kūrinių. Nuo
yra aigiptėuai, žydai, armėnai, graikai ir kitos pa
diotį repeticijos buvo* atliekamos miškuose, kur 1908 ui. ypatinga gyvonuų choruose įveda 8t. Šim
likusios savo piaeities žymes papirusuose, perga
kus, dar tebestudijuodumas muzika, važinėją po
mentuose, plytose, liet visgi daugdeas galima suras tam tikra sargyba saugodavo nuo rusu žandarų. mažesnius miestelius, ruošdamas cjiorų koncertus. _
ti dainose, nors vietomis ir miglotai kai kas atrodo. Namuose nebuvo galima nuo žandarų pasislėpti, Tuoj po to tapytojas ir kompozitorius M. K. Čiur
Lietuviui teko daug tautiškai nukentėti nuo ki nes ne tik tuos, kurie butu užleidę kambarį repe lionis ruošia koncertus ir veda chorus Vilniuje, Al.
šimosi svetimųjų į Lietuvos Žemę; tie atėjūnai šei- ticijoms, žandarai butu Sibiran ištrčmę, bet ir tuos, Kačanauskas—Rygoje, dr. Vydūnas (filosofas) ir
minihkavo, stengdamiesi savo įdiegti, visa, kas lie kurie dalyvavo. Vienintele galimybė buvo choro re- J. Vanagaitis—Maž. Lietuvoje. Tokiu būdu chorų
tuviška, pasmerkti, išjuokti:, išniekinti —- lenkai, .peticijoms atlikti, tai mokantis lotyniškas mišias menus netrukus apsiautė visų Lietuvą ir muziko J*
rwu, vokiečiai — net spaudų atimdami, kurių vos bažnyčioje giedoti, tamsai nedrausdavo. .
Žilevičiaus iniciatyva 1921 m* buvo suruošia pir
Chorai ir CAąrų
1904 m. leistą spausdintu žodžiu pareikšti savo kal
moji bandomoji “Dainų diena,” kur atsilankė virš
Visų
ba, todėl lietuvis į dainų susikoncentravo
Iš to, kas iki šiol posaky ta nesunku bus sudary 3,000'ĮaMĮKhikų/M^.im buvo suruoštoantroji
gyvenimo eigą joje užraše, nes ji vienintele beliko, ti vaizdu tuolaikines murikalinės būklės Lietuvoje.
“Dainų švente,” kurioje dalyvavo jau virš 0,000
kurios priedai nepajėgė iš lietum širdies iši>WL Ir kuomet 1904 nu buvo grąžinta spauda (po 184>3
dainininkų, o 1030 m.—apie 10,000* Lietuvoje cho
Pradėjus krikščionijai plėstis, dvariiiinkai net m. lenku sukilimo uždrausta) Rusijoje gyvenan
rai padėjo pagrindų muzikos vysfymuUi, o Anie(*klaipedos Krašte) prakeikimu grasė dainuojan tiems lietuviams, tat aišku, kad muzlkalinėš litera rikes lietuvių hwpė —lietuvystes imiaikymui ir sutiems dainas, liepė tik šventas giesriKS giedoti, o ki tūros būti negalėjo, o tik buvo per rankas platinu*
stiprinimut*
tus velnio pakalikais vadindavę. Del tos jiricžas- ma rankraščiuose ir tai daugiausia veltiniai. Pir
nwkįfklti^ Vos spėjus 1918 m* paskelb
ties Klaipėdos Krašte, Mažojoje Lietuvoje, XV mutiniu* i>asiuilinės muzikos kūrinius sukūrė ir at>
ti Lietuvos nepriklaųsomyljvs aktą, tuoj »L Nauja
šimtmety pasirodė spaudoje Mažvydo lietuvių kal simusdino
autorius dabartinio Lietuvos himno lis organizuoja muzikos mokyklų, kuri paskiau su*
boje giesmyiias (katekiznuis), o po to (tame kraš ■-4 daktaras Vincas Kudirka apie 1893 mu “Kank
vajHtybiinmm ir nuo š* m. manoma |xorgaiii«imti
te) visa eile giesmynų 4r psabnynų. Didžiojoje les” dainos vyru chorui dvi dalys ir keletu fortepif kmmemdpriją* Tm * pat metais* Pane^Žyje,
.Lhdiivoje (rusų valdomoj) lenkų kultūros pirmos jonui valsu ir tai Maž. Lietuvoje — Tilžėje* lie Paidaiišku Iniciatyva o^mižųota inuzikpa mokyk*
giesmes su gaidomis lietuvių kalbu tepasirodė vos pasaulinės muzikos kūriniai ir buvo pirmuoju tau lėlė* 1923 m* Klaipėdoje KL Aimkmm inkintyv«
188d m* (Lietuviškos Mišios), o Mažojoje Lietu tiškos muzikos diegu gana ilgai — iki 1904 m. -r laivo organizuota murikm nn)kyklft, kurių nuo 1925 .
voje paimsiu giesmynu buvo jau keletu^ liet jie bu išgulėjusiu žemėje nepraritaihpk Tame laikote
m* pradžioj valdžia Įmima savo linimi (1930 m*
vo Didžiojoje Lietuvoje neprieinami dėl to, kad pyfo h y? prieš 1904 m. Amerikoje ir Maž* Lietu likviduota). Prie ta mokyklos f a Imt St. Rimkaus
tie giesniyhni buvo liuteronams taikinti, o Didžia- voje, kur lietuviškai mefeth ir dainuoti nebuvo
sumanymu laivo įsteigiąs lietuviško simfoninio or*
ries Lietuvą# lietuviai tuo metu jau Myo“ katali (Įtekama, chorų iwWjlmas*huvo* žymiai palcfr
bhmduoliM maždaug iš Bū jaunuolių ątii>enkai
’
gęn pirmyn: Irnvo lošiamuwniniui trikdai, koh ilininkų, rnldžta lėšomis išlaikomų* Tame įmf IniNors rusų valdžia »lž meldimnsi iŠ liiduriškųjų ortai ir k Tame laikotarpyje laivo trys muzikai kotatpyje Ihivo tapnuledmiėta steigtis miančioz*
inaliluknygių, asmenis, Jais kuriuos jų atrasdavo, Itsimnlirini, veikę kiekvienas aau atskirose vietom. iimrikoti nmiyklelcs Kmtm4:
Civūijom Brau*

t

u kibirkšty* yru labai
apie paims n apsisadomha čia
Miliau*, palyginu# »n žaibu.
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Žaibo ilgumos paprastai sie
kia apie |itwę iun. myli<M
Bet yra atsitikimų, kuomet
ubtuvo* tmtamį mmm rimta*
jo
motok*
žails)
ilgis
lygtis
penkiom*
MW0* VAUDTtt
Kai Benjnmin Krankliai perkūnsargių apsaugoti, o
PĮ
MRj
Fa
lĮMĮirm
— M. H*4m
IV. Perk apišrado IMjrkrtiUMii’gį, tai w/- daknieku negelbėjo: jfe buvo mylioms.
HMt.W
vk*-rir*iMiuM w~. m*M Mik«SaW)
kelė visokių kalbų. Vieni sa Ž4ibo užgauti. Tvirtinama, įskaičiavo, jog žaibo* turi
'maždaug
HMr,
000,000
voltų.
kė, kad jokie apsisaugoji kad yra pasitaikę tokių ntaiUnH. Kilt. — Btabfeu A«wUmSU»U
mai nieko nepadės.Bet bu tikimų, jog elektrų# ugnies Žaibo infentiyvumaa neri
viutiudas. Perkūno audru
Kili. Kalt. — M«rjMA
vo ir tokių Žinomųr kurie kamuolys, nušokęs nuo perB U «L, Ik Bortai, Muk.
lĮHIftitdc**
IMinlnU - OM iHnahOteM
, v ■ & K.,Bmdw
naujam išradimui pridavė kūnsargio, įsigavo į trokcaio je gal tik pasitaiko du ar
’, 106 W«a Mh Bt, So. M**, M«* UartalkA — J, tik*
fty# sužailMvimal, kurie paperdaug reikšmė** Jie tvir vidų.
TjarktJar* — Omi Mb*ir4M
TWhrtW<iU**
1
MU2
M4-,
Bwam. M«* Pruifija
sižymi
«aw
n«ųmpwta
jė

tino, jog perkūnsargis visai Mes turbne naujų teorijų
Ka*mi
—* M JiumtoMeiHI
1428 Criu*** Rd., »*,
MrM
pašalins pavojų būtį perkū- apie perkūno trenkimu Toa ga, Bet žaibui turėti »Wr
bfinr* MMHttkUm* laiko |um
OOO
kilovatų
jėgų
yta
vistu
**tr| RbirtUiikg JttahĮkM
Dn X
no nutrenktam* FerkOnsar- tiHU-ijoH autorius
7;W Vkt vakar*, k*tmiayUnir *v»
■paprastai
dalyku#.
Viao«
ATai#
iMa
Amerikai
kare
ekt^
i
j*
M
Gtitivie
Kuro
*kv
giui pasidarė labai Žinomi, K Dorsėy, pom^mėjęu eriMta
tMkalkM fcrMpkHM . irntro ntM i*
Jais pasipuošė bažnyčių ir lektros ekspertini, figųjnetų ttferikm elektros gaminimo
jmm *r*t*k*ai raltlafokf. •
wm YiumuLs
tyrinėjimas įtikino jį, jog stoty# galėtų pagaminti tik
visokių trobesių stogai.
Hrafatafra* ** Johaa L r*t
kūnų audros, bendrai imant, “eldctronų* ^ūvimusj” nuo f h mm jų žmonų;< negali ap* 1H t£h»w Farfc #0. Moti,
Nuo imrkunsargio išradi Jurkūno tmikunas yra dve pusę tos jėgos.
mo praėjo jau 180 metų> ta jopos rūšies, Viename atve Anglų iimkslininkų surink Mera taip jaft labai pivojin* kurių žmogų* kol kas*dar Mmutgoti, Imt fmi pačiu lai- W S««ry«ė AVt, Dl
ku jie jųt ir hepr iii it|liyi|l*
čiau ir šiandien nėra galuti jyje žailuU prisilaiko visų ti statistiniai daviniai mlp, gust Perkūnsargiai nuo to* negali apsisaugoti. <
>fn: jukinsiu
*
a xr insakoja
AtĮJ
27 Tampa Itų Mltti
bepasaulyje
nai išspręstas klausimas, ar taisyklių, kokios yra. žinoIfaUnlnka*--Yfoea* J
Arėjai V-Ukauakas «r a
«wtM
/
riausiai į tuos ‘Mektropų šū
jis apsaugojimo atžvilgiu y* mos elektros mokslui* Jd1 siaučia 1,800 perkUim aiuL nez ir trobesiiis,
rrarkdarla
Bet visai kitųks reikalas vius” visai nekreipti dėme
m
ra naudigas, ar ne. Dar ii* namas perkūnsargio aprnmm**t
šiandien kai kurie mano, jog gotas, tai jis jo uiekumiiet’ Viso sužaibavimų# pakak su/“elektronų šūvmis/* Nito sio, kadangi imu jųjnes visperkCmsargio verte yra la neliečia* Visai kas kita yra prof. C* T. R* IVilsoii’o pu* jų ixnMmrgiais. negalimu vien negalime apsisaugoti
bai menku. Nesunku rasti su kitos rūšies žaibti arba šaulyje kas sekundų įvyksta ai>sigiuti. Kas pasitaiko aM K varini turėti galvoj tik ant BilMųjų SIūvhiMkų Mvittti*
mokslininkų, kurie laikosi perkūno trenkimu, kuris ne 100. Tai išvysto tokių nul- jų tako, tų jie; ir užgauna. ros lūšies žaibus, nuo kurių jimė SMtuu žkiM mtteb įvykiu
VJLLDTIOMADIIUI * 4
nifpitlio 80 d. Įv- frMMlitawi
tokios nuomones. Jie šilko, silaiko jokių taisyklių ir ne žinlškų jegu, kurių sunku ir Tas faktas aiškina, kodėl mes gulime apsfemtgoti per
HralnlakM — J, .. ......
p«rtpijot MĮlije,
MM*
24 Prerott Stų lUadviU*,
jog apsisaugoti nuo perkū kreipia mažiausio dėmesio į skaičiais išreikšti. Paliuo- kartais perkūnas Kenkia ir kūnsargiais. Kai perkūno VfoiM kwųtM* pnimnoi jus nao Vkt£lmtalakA«
&
sitojamu elektros ettetgija į tokius mumis, kurie tinka audra užtinka mus laukiuo dnb<r MMgtfi. Vijo* kvkčtatt** ' W M©w«» «t. S*. B
no nėra jokios galimybes. Iš perkūnsargį.
Prnt, lulllnlnkiu —?.V.
St. >«*, M
kitos pusės, daugelis elek Dr. Dorsey sako, jog ant lygi denain bilionui kilova mai perkibmrgių apsaugu- se, tai geriausia yra atsigul itiiųiU diditewU itaUČitį atitarę 116
ft
\
Fin, RUUnlnta* — M,
ir
pagaminti,
nindlngų
lumuiytų.
Reiškia,
perkūno
aitdros
ti ant žemės arba stovėti netros ekspertų ir mokslinin ros rūšies Žaibas yra niekas
JM K. Mlnth SU
Į
mų.
iMItifotalV. IhnirtK ;
Bd
jeigu
nuo
“
elektro

pagamina
dvidešimtį
kartų
daugiau,
kaip
tik
elektronų
toli
nuo
medžio
(bet
ne
po
ku mano, jog perkūnsargiai
Merctr BU S* *&•*•**
Oontro Valdyba;
T*t B*.
yra geras dalykas ir teikia riiikinys. Tie elektronai yra daugiau elektros jėgos, iicgu niškų žaibų” negalima apsi medžiu) arba kito kokio
KUM. X BAKAMJUI, Vita Karfcilk* ~'■£
Z*ttl*.
4. ZAVIOKAM, Mtin.
lyg iš šautuvo iššaimami ir dabartinių laiku yra paga ginti, tai ar jie liesudam aukšto daiktui Mat, žaibas
7 W1rtfleW Bt. Ito.
1
apsauga.
•
OnutUft įniko
žmonėms
'didelio
pavojaus
?
minama
visuose
pasaulio
nuo
savo
kelio
nepasisuka,
paprastai užgauna aukščiam
General Electric kompani
W
4W
ja Amerikoje darė įdomius kaip pasisuka kulka. Aišku, kraštuose. Vidutiniškai ap Reikia’pasakytų kad* tas pa sį daiktų. Žmonėms reikia
T9UVWw* W1IIW*
bandymus. Laboratorijoje kad toks “elektronų šūvis” skaičius, žailuii per minutę vojus yru labai mažas. Pir- saugotis, kad jfejiebiltų tais
buvo pagamintas perkūnas jokių' elektros taisyklių ne pagamina už dešimts mili .miausiai “dektroniškų; šū aukščiausiais daiktais, ir nepitajjij BJšivinihkų N. An#lUtw
ir žaibavimas. Ten i«it sto silaiko: jis lekia, kaip kul jonų liti} elektros. Kiekvie vių” pasitaiko nedaug. O prifrauktų žaibo. O kai dėl apskrities
pHeSseiminis milžinU- tų t&Mrti kikmiU "P
vėjo mažyčiai nameliai. Vie ka, ir pataiko tam, kas mit na perkūno audra išeikvoja antra veltus, jie juk netaiko /■elektronų šūvių?1 tai ge kfl« Mvsžinvimas bus ruapinčio 23 ktf’ milonWU fcr«M* 10
elektros ūž 300,000 ar 400.- į žmogii.
ni jų turėjo perkūnsargius, kelio jmsipina..
riausiai visiškai juos užmirš- dira^ Mairobio Parke, W«reesterr nfi, o ai viraimM
Mass. Todėl visos Bhdvintnkųfaiu- idw, Ui imto datHJehh
\ «
*
Per sekundę pakulyje įo kiti ne. Pasirodė, kad Ta nauja teorija jisai ski-. 000 litų.
jh»s malonėsite iŠ kalno siiMor#a* MonartikiilttjM. Ii
dirbtinis* perkūnas trenkė riasi nuo to, kas buvo įkel Visi tie a^kaičiaviiuai y- yyksta 100 sir/aįbnviinų. I)i- pM tatft*
»*» džuoti
ir išvažiavime ricahlki#ai Hnbka*“ IMha
Mg
ParaM W E Po- 3
beveik išimtinai į tuos na- dama apie perkūnų dar ne ra paremti tuo, kad žaibas delė jų dauguma visai nepa
ji.
KamHtęp**
geli# JU pate pergyveno tai, k< dalyvauti.
mukus, kurie neturėjo per tolimoje praeityje. Praeity savo savybėmis nesiskiria siekia žemės, o tik persime parašė. Galima ji iranti pa* auto Kelrodis; Važiuojant nuo Bos lii» gali u&MfU vhe| 1
t. y,
'
je buvo manoma, kad žaibas’ nuo lalioratorijosi? pagamin ta nuo vieho debesies ant ki rių už 3 litus art persiuntimu į A- ton’o ir privažiavus IVIiih* City, vtiUjt,
kūnsargių.
Vfeafe
spaudo* rrifetlsia
Iš kitos puses, yra žino yra tik elelvtros kibirkštis. tų elektros kibirkščių. Dide to. Ir iš tų žaibų, kurie pa- merika- Kreipkitės ddrWt Kttu reikia važiuoti po kairei; iŠ Wor- lis pas
ntt, Kaa* F. Dogrtb. laaUika, Li* cester važiuojant—po; dosiniai,
mi atsitikimai? kuomet tro Mažesnį žaibavimų galima lėje daugumoje atsitikimų siekia žemę, tik labai nedi tav*.
. i.J.MATACSUt «
širdingai visus kviečia * .
Knyga įdomiai pariiyta, k
besiai buvo tinkamiausiai pagaminti laboratorijoje.Ta- taip ir yra, štai kodėl per- delis ‘miošhųtis priklauso nmmK»—IfiO ninlaptn.
Komisija -7 Mstt mrsst,'.'VMiMNM-*
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\ gijos** vaikų mtimkos mokykla, K Gailevičiaus ve*
Opetth 1920 in. susioiganizavus eneigiiigjnp 1930 m. sėkmingai koncertavo su choru užsienyje* 13 metai, j. Bendoriiis imu 1920 m. ir J. Ka»
......... ; “Vaikų
Vaiku muzikos studija,t
studija,* kvartetui iš K. Petrausku(Marios Ojicros Petra — Al. Kačanauskiis.
į dama, J. Žilevičiaus
Lietuvių muzikos istorijų ir lietuvių taittiuitūi’1
Žydu muziko#
muziko® mokykla, Giliaudo
ttiliaudo—
—pia. Grndo Žydų
pra pilyje solisto), St. Šilingo (bitv* Pirmutinės Lietu
Kinn^ozituridi žymėtini, kurie yra didesniais zikos instrumentus studijuoja J. Žilėvičilis ir
dinė muzikos mokykla m praeitais metais—Stanek vos Tarybos Pirmininko), J* Tallat-Kelpšos ir J.
kūrimai* pasirodę pisaulinčje lųn^koje, J. Gruo gia tuo reikalii studijas; muzikos instrumentų tuf
—Laumianskienės—Liaudies konservatorija. Auk
Žilevičiaus (abu muzikos teoretikai, pirmutinis dis (simfonijos senatis), M. K. Čiurlionis (simfo kolekcijoje virš LW <‘gz. IW. T. BrazyM ym^
ščiau išvardytos mokyklos, išskyrus Kauno valsty
cašęs vokiečių ir lietuvių kalbose studijų apie
bes ir dvi pastarųsias, dėl įvairių priežasčių likvi paėmė4dirigavimų, atitrasisr-adminįstraciją) Lie nine pernu “Miške*’ ir fortepijoniniai kuriniai). 1 avių dainos melodijas. Kun. A. KabalmuMkaa
davosi, nespėjusius net savo darbingumo išvystyti..- tuvių Meno Kūrėjų Draugijai ir valdžios lėšomis V. Bacevičius (simfoninės poemos, sonatos, ope išleidęs keletu šimtų liaudies dainų su melodijų® '
1928 m. Šiauliuose atidaryta valdžios šelpiama* padedant tais jmt metais gtumlžio mėn. 31 d. buvo ra), K. Banaitis (“Kūtemus, giesmė h- vizijos” (Dainų y m išleista kelMika rinkinių folkloro flk»*»s
£iais laikais Kaune ir kituose miestuose veikia vi atidaryta pirmutinis Lietuvos ojiuros vaidinimas į fortepijonui), Ht. Šimkus (“Siluetai** fort. ir
iu).
sa eile specialių muzikos dalykų studijų: fortepi
op. “Traviata,” muz. Verdi* Operos dalyvių , “"Nugrimzdęs dvaras” balada chorui, solo bosui or
Mttzikofi įfyoįKtfjuitda liuudyįg. Apie 1922-*]
jono, smuiko, dainavimo: visos jos mokinių perpil sustatė randasi gana gabių dainininkų^ kurie trum kestrui pritariant), J* Žilevičius (simfonija*, sona m. prie Karo Muziejaus Kaunu buvo urgaiiuMurt
dytos. Prieš tai, apie 1883 m., br. kunigaikščiai O- piausiu laiku spėjo užsienyje susilaukti daug sim tos ir sumik, su fortrp.h »L Naujalis (suita), M.
sekmadieniais popietiniai koncertai. KuhęuHų
giiiskiui organizavo didelius savo rūmų simfonijos patijų, Tarp jų žymėtini K. Petraūskns (prieš tai Petrauskas (opera:*‘Egle” h J . Karosas (sonatos),
aiškinimui'*]. Žilevičius suruošė kelias dešini
orkestrus sujungtus su mokykla — mokiniai suda dainavęs Petrapilyje MarijosTeatre), A. Rut č. įSasuauskas (didėjo kantata cliūrtti, solistams,
prelokcijų, kur susirinkdavo'apie 3,500 klausyte
lė orkestrų. Kai kada siekdavo iki 80 mokinių RiN kauskas, J. Babravičius, V. Grigaitienė, V. Jonus* fo it. palydint). Visi jie rašo ir chorams. Bažnvth
Per nulio V. Žaduika tankiai Įniko įvairiais n
nė
muzika;
J,
Naujalis,
č.
Sasnauskas
ir
T.
Bra

tavo dvare ir 40—Plungės dvare. Iš šių" orkestių kaitė, J. Būtėnas, Lipuienė, Matulaitytė, V. Puodezys. Didesnė dalis veikalų tefeinaudota rankraš kos klausimais pranešimus; kai kada prieš kom»dh<
išėjo visa eilė gerų orkestrantų ir šųiip Žymių mu naitė, M* Rakauskaitė, A. Sodeika ir d. k,
t us Valst. Teatre skaito prelukęijiis. IHudŽioB mBG
čiuose. \
zikos specialistų: pianistų, smuikininkų, vargoni
Simfonine muzika^ 1923 m. muz. J* Žilevienissiu . ' Ameiikoš liituvių tarpu svarbių rolę suvaidino ky klosi*, viduriniose ir nukštcsuįusiofte bemini Jai
ninkų, dirigentų. Deja'tai nebuvo lietuviškos dva
idmo mokyklose yra J. Žilevičiaus jairųošta da
sios mokykios, liet lenkiškumui plėsti, nes mokiniai vo iniciatyvu organizavo Kauno miesto sodne sim savo smulkiais chorams kūrinėliais ar harmonizuos
vimo ir muzikos susipažinimo piugrama, kur
buvo traukiami iš Poznaniaus, Galicijos, Varšuvos foninių koncertų vasaras sezonų, kur buvo suruoš tomis dainomis: M. Petrauskus, A.< Pocius, A. Akraštų; ton patekę iŠ vietinių lietuvių paikai buvo ta 32 koncertai, Pripuolaniai prieš tai imsimiky- leksis, A. Vanagaitis, Žemaitis; šokių tnuzikoje*-- pųžlndinanm truiupais bruožais »u vigais mmik
/elementais, k. C: ekmientariue muzikos ieut
v .
■ .■ •
• \
greit sulenkinami, nes juos viliojo graži uniforma, davo operos orkestru suruoštų 2-3 konuęrtų sezone. Nickug, • •' ■ •
liarmonija, istorija, forpiomis. Joa tikslas, krtd ma
dykas mokslas, surištas su amato išmokymu, net 1924 m.J kaip aukščiau buvo minėta* Klaipėdos Mu
Muzil tdoyijri, Prieš kinų vargonfuiiikų draugi kyklų, baigęs galėtų sęmoningni orientuotis v
patikim. Oginskienė (Rietuve) mokė lenkų kalbos. zikos Mokyklon įsteigtas simfoninis orkestras maž ja “ūv.'Grigaliaus” leido mėnesinį žomtrlų*‘Varmuzikų liučiatičhus K klausimais. Tmn Kukului J
Šventndieninis orkestrantų choras giedojo laike imi* daug iŠ 80 žmonių (19JM) m* likviduotas). Ai# or goiiiiihrkų.** Ht. Rimkus laike karo Amerikoje lelyra pagaminti atatinkami ranknūvlint Iš piaii
maldų, kai kada orkestrui pritariant, o tai kaimie kestras dideliu pasisekimu koneertuoja Klaipėdoje do “Muzikų" JF Žilevičius (924 hi. išleido “1924 tų Žymėtini, kuriu konueiūiose dažnai dalyyiię
čiai su malonnmti klausydavosi. i\pie 191X1 m. kun. ir k|fww pravinuljoB miestuose.* 1928 m. apabų lu. Muziko* Almanachų” ir mėnesinį žurnalų “Mu
Dvarionas, V. Bacevičius, smuikininkas Moti
OgiuškiatnM mirus, šios mokyklos, tiktum sakant, hlėn, ‘10 d« Kaune atidaryta nuolatinė Pilhnrmoni- zikus Menas/’ 1925 in. šis Žurnalas buvo pevdimtaų lis ir dainmkai.
*
*
orkestro studijos nustojo veikusios. Taųio pat lai ja, Juir pirmų kmiw*rtų dirigavo iŠ Suomijua
Klaipėdos Muzikos Mokyklai leisti mlakUxtinuKajmms, antram koncertu įvykusiam dalyvavo žy*
Taip atrodo tiimųmis hmuiaw Muglmidtia
kotarpyje Rokiškio dvaro savininkas gratis
junt J. Žilevičiui ir pavadintas “Muzika?* 1925
vių
inuzikoš vystymąsi^ kurt iskentėjnsi mnkii
dzeckis įsteigė vargonininkų mokyklų* Iš šios mo num Čelisfas Bniemiel Teuormniu
m..galu pasirodė “&v. Uvilijas” IL^os Mdžųimas
sius
pru^MiUdwlMkiK tiuk išžengė jdrmyjųHI
kyklos išėjo visa eilė gerų vmgonininki|. KeŽiftrint
Db 'ųfėHtai, kmie ym iinomi Rniįm simfoninių tnenesiniK žutuains “Aluzikos Aidai?* Nuo 1928
to, kad mokyklos vedėjas buvo pakviestas čecbhB koncertų ir opiai; diriguntni: J. Tnllnt-Kelįiša ir m. A* Vmmgaitis, Chivago. leidžia .Margutį?* Nuo- net jau šiandie su nivo daininkais, kūriniais Ir nt
Liman*as, lH»t lenkinimo priemone ji nebuvo. Apie L Gruodis, tik sinifoninių—-St Šimkus (dalmr jhi- latiniuis hendriulmbinis įvairhmse žurimĮuose j- nistu Ihiueviriu f jo koneertnu Įmik 1929 m.
1893 m. mikšciau minėtas J. Niųijalm turėjo nuoln* skirfas lųieKiū ditigenfu), abiejose srityse* nudūug vairiais-muzikos khuKhimU .buvo mlm yru V» Žn- mėm 18 d. Parytųjų) užsienį ĮMisiekmd, Tat
tinins vnrgopinitikų kursus, kur mokėsi kelios de* tekttsicms dtHiH — J, Gatrtms. Iš rtjuh/ dirigimfų dulka, prof* kun. T. Brazys (f 193<l mA, J. žiHi- kukiumetų palaukus dtųūm lietuvių mimika
Mindys nuolatinių mokinių. Wos kursus reikėtų žymėtini aktyvini veikiantieji; J. Starku (oihtoh čhts prof. Presas M* P<‘trmisk:ąs—Amefikoju ir it'wh s savo veidų mm ?*emū mimikų miklėjanėtų
w
laikyti pirmuoju diegu minėtos dnlmrtines Kauno choro dirigentas), N. Martimmis ir J. Karosas Lietuvoje.
___ „ _ . Diunrnšėuii*se
.
»). th'HiloriUs^Kmmti- tų tarpe/
Valstybinėj Muzikus Mokyklos.
(Knituv) it A» Vaičiūnas (klnų>rūuju), o taip pūtlhsir A. Vaičiūnas, Kritika užsiima V« žaduika jmi
(Rankniščin teisemia) <
»

i

DARBININKAS

,
KOLONUOSE

MAMM HB, U.
’ £fokvSenąja vienturtijoje kas me||A fapraatai vasarai wtp, įvyta^Aktotoa iškitata -r- tai naujų
jos narių prtomtaaa: jau
to
m,eita proferiji,

jokią nmial<mumųtthri nenuifetaniki dirbo parapijos naudai ir
šventai pikto kunige pareiga*. Per
dešimtį mrtą fenu, ČiŽauakaailmokėjo per 96 ttkrtančių dolerių parapijoa skolų. Suorganizavo daug
draugiją: Mergaičių Hodaliriją,
prie kurios priklauso apie 300
mergaičių; įsteigė Ho1y Name
draugiją, Jaunimo klubą. Daug
širdiro įdėjo į jaunoaito kartos nuktojimą, Cž kun. č’ižausko pust
Sent imą to nenuilstantį veikimą,
mflw) parapijos draugijos aprengė
pugerįtuvių vakarienę, kad paro

L. D. S. Itajes Aiglijet Apskrities

IŠVAŽIAVIMAS!

f> J
1CIO1 *
SS U., 1<7O1

SEKMADIENY,
I RUGPIUčIO-AUG.

Į “PALANGOJE” LAWRENCE, MASS.
Muzika, daina,, prakalbk.,, žalalaL..
Nuotaikiai viena kviečiamą ištaikyti, 1BNGIMO KOMISIJA/

muns irnevcdttoiems vyrams
yyrami| ir išdalinimui drm
blt^iy* Vyrai, neturintieji
n’anuį gauna du syk valgyti
į dieni) ir iKTnakvojinu) už
atlikimų kokio nors darbo.
Yra* atskiras komitetas su*
rašti darinis svetimtaučiams.

GERA PR06A ĮSIGYTI
HaymYGy

PanaSinl
tins įdomimi knygos galima 1Repo* m, 1548 dienomUT^rigyti ‘•Darbininko’’ admlnlutrudjo> pi pu»ę normalė* kaliui:
>1 Marijonų vienuolyne, Marien
, BL Tusti |vykU tuomi ma
AUKSINIO OBUOLIO IS
TORIJA (Draikų MytHotoclmom* lirtnvtome, *tad tfc
Minėti industrialiid mies M Zlupouolls) mi imvelkolrta.
jšunitaičbii yru lietuviai, ta- dytų savo dėkingumą ir pngarbą.
Lkdavly kaltam Maąldė Aly
...........
..50c
tai stengiasi išrišti pašalpos va
kntleji į dvasinį luomą ir Nora riaukia didelm nedarbas ir
’
TRUMPI
SKAITYMftLIAI
—
^įtartieji iyksoimą ateitį taln- _
pi’oblemiir Be tij konritety,
dideli kaiščiai, bet į vukartonę
labai graifta patRinltymal a*
L WrupątonltoMldvtainį
turitim dar paminėti svarbi) ple įvairina gyvenime rtslUklmita. Parata J. Tarvydas. .45c. *
to žaadutieji šviesesnę ateitį —
■*buvo akini
' ■ j sbuvo bL
Vakarienė
Hgsviams Amerikoje.
TURTO NORMA-mokalI*pildyta g»ži to įvairi programą;
sVctimi) kalbu, draugijom ir kl pąriakalytmri. ParaM Uo
4.'ii ryto įvyko naujų kanDvigubas ,kvartetas sudainavo
sta
*T»., •— ♦»,45c*
yrganizacijos wvo tautie
ą priėmimas,į naujokavimą. ^Plurilftus” to kitas rfąinas. Kvar
UŽKEIKTA MEROELt 8U
bagi iicmet įvyko daug per- tetas Bėjo labai puikiai, ue» daly
čiams. Yra ypatingai svar BARZDA IR BARZDASKUTlg-apysaka ..............154.
vienuolijoje, įsigijus nau vavo mfiaų choro goresni daininin
bus dai lias, nes svetimtau
ATSARGU! SU UGNIMI,
tarnu* antrąja! kolegijai, tai kai* Art p. J, ČiŽauskas šauniai
čiai netiori kreiptis prie a- Verte ii knkliko kun. K. S...10e
šuolyno darbta turėjo hftti padainavo “Kaipgi nemytotl to
Ui &00
mcrikoniški) įstaigų, nes jie
aianrinamas, kad išteki ij kampelio gito” iš gerk, jubiliato
KATALIKU BAiNYčIA IR
|
BrtridtnU Hoovar •tkrotorfaz dalyvauja nauja karo laivu “Mi nueitpolis’ * statymo darbo pra
ią įvairieita darbams atlikti, kompozidjoe. * Arttotai 31. ir J.
mano, kad* jeigu kreipsis DKMOKRATIZNA«. ParaAi
džioje. ils laivas bus 10,000 tonų sunkumo, jta kainuos $ milijonus doleriu to bus pabaigtas 1933 m.
j naujokavimą Įiėmet tepri- ČiŽaitotai Žavėjaučiai sudainavo
prie ty organizacijų, juos kun, Tarnas Žilinskas............. 50c.
ta labai mažas skaičius kandi- keletą duotų. Solistės p. p. Pto- skalių (Octobar) minusį- *
XXlX-tas TARI'TAUTINIR
galės deportuoti iš J. A. .EUCHARISTINIS
KONGRE
s
Įrtbjtaieji į naujokavimą y- Žinskimč iž ęhtoagos to vietinė K
SAS. Para*# tani. Pr. Bftėys,
Valstybių,
kaipo
visuome

/
.
Cbieaąojė
lt Be aarienys: Petras Balinskas, Boksait Č labai gražiai sudainavo
M. I. C..*.,1AO
, Kuomet beveik kiekviena
Kryžiam parapijos, Mt Cir- po kelias datnas. P-ni Piržinakicniškas sunkenybes* Nesykį
PRAMONINIS DEMOKRA
vieta turi savo pašalpos ma kitame,miesto GubemaM*
PAGRINDAI. ’ParaM
Paj; Antanas Mieiūnas, Ne- nė per sumą Tatai žavčjaneiai nu
mes bandėme įipdytį kad . TIJOS*
Uosta ......................75c.
šinerijas, sunku kiekvienam rimis Bedarbės ir l’ašalpos
Prtaidėjimo par., Chieago, giedojo “Avė Maria.”
kur svetimtautis prašo pa
BOIAEVIZMAS—Ktttaly) Juta! Augūnas, 8v. Kar.imie- Buvo svečiu kunigų iŠ kitų mies
ašmenini pranešti, kij reikia Komitetas paskyrė ° Darbo
ia boBevlsmaa Ir jo vykdy
galbos
iš
priežasties
bedar

, BToreeater, Misa.) Juoaas tų, Ižreiksta daug gražių linkėji
mas Riltdjoj .......15c.
daryti. Apylinkės padėtis, fondų.’* . To fondo užduotis ius, nerėikia*1njotis.
Pašalpos Maiinerijs ir Kap
hta, Iv. Kaimiero par*, mų, pasveikinimų. Suteikta daug
SOCIALIZMAS IR KR1KŽJą Vartoti-*v
žmogaus pilietybės stovis, yra surasti darbus. Chicaer, Mta*.; Vitata parulis, dovap’L
, Kew Yorke vokiečiai turi CIONYBR Prot V* JuriuiSo 10c.
*
kaip ilgai gyvena toje vieto gos niutod Cliarities, dirln
M0TERT8T* IR ŠEIMY
^Karimiero par., AVoreester,
Galo kalbėjo jubiliatas kun. ėiAna didną laikraščiai pra je, yra labai, svarbus fakto damd iŠ vien su darbo mito centrai! komitetų, kuris ren NA, Vartė X Gerulis.,...., .40c.
titaM Albina# Verriackas, žv. žauskas. Visiems padėkojo už su*
ka pinigus ir teikia savo tau
LIMPAMOSIOS LIGOS Ir
par., Lovrell, Mana,
rengimą vakarienes ir už dovanas. nešė apie nedirbančiu ■ moti- riai prašant pašalpos.
i jomis ir kitomis organizacto
kaip nuo jų apataauzotl? Paratiečiams drabužiu ir maisto. iė Dr. A. Vilentai...**.***...50c.
uos vienuolijoa igl^Iinčs Klebonas džiaugėsi, kad parapijo n:j, kim baitdc savo gazti nu
Pažiūrėkime, kas daroma jomis, įsteigė po visų miestų Ke viena vokiška šeimyna
prdferija įvyko ryte 16 d,, je yra daug kilnių Širdžių, kurios
MOTKRT8Tt8 NK3ŪARsižudyti, kuoniet negajejo
DOMIBt. J. Immuakta.’ iv.
įjant daugeliui svečių i§ remia klebono kiekvieną darbą.
didesniuose miestuose Šioje net IK skyrių ir pašalpos gayo pinigij randai iš šio Kas.
D-jos leidinys, KaoMolOc.
a miesto to M toliau. Pro- Pasižadėjo ir ateityje taip uoliai, patalpinti savo mažo, ser šalyje: Imkime Nevv Yorka. stovių/
*
«
komiteto*
Norvegai
Brook1. a
ižkilmėse pirmininkavo dirbti, kaip dirbo per praėjusį de- gančio vaiko ligoninėje. Kai
Kew Yorkg contralis ko
lyjie dalina pinigus, maistų
Detroitu .
jono kMito miAi.
rovineijblas'kiuLl^^- Bmtmetį.
mynai visai nežinojo apie
I
*wwM m ■ ■

KUR KREIPTIS DĖL
PAŠALPOS

tauk J.Navtoka*, tatogljo* ilgiaurius metus ir ateityje nenu
tatohtojant kun. M. ilstančiai dirbki Kristaus yynynė.
irklier.A.
Bijtaillto
ita įžadus priėmė aekanliai : Petras Malinauskas,
Mk Petro to Pauliaus par., Sugar
tek. Pa.; Petras Rakausbas, šv.
parapijos, S. Boston,-Matai
Sabas, šv. Petro par., So.
ta, Mata; Antanas Tutkus,
Petro par., So. Boston, Mata;
tas Šaudys, šv. Kryžiaus
/Mt. Carmel, Pa.; Andrius
Mins, Iv. Juozapo par.,
. Mata; Juozas Kuprevita, Kazimiero pak, Provita; K I.; Antanas Kaccvičius.
Kazimiero pat., Providenee, B.
18 Benediktas Sacevičius. ta.
i Jhtfgto par., Chieago, III.; Antanas
Maukna, ta. Kazimiero par.,
lįoraėrtcr, Mąss.; Povilas Žoly-

HARTFORD, GONH.

^loteru Sąjungos Conn. apskri
ties metinė gegužinė įvyko liepos
4 d. Lighthmise Grove, Glastonbury Conn.
Kadangi oras visą dieną grąsino
lietumi, na, po pietų dar ir lijo,
tokiu būdu to žmonių mažai atsi
lankė . Bet kurie atvyko, smagiai
laiką praleido.
Daigiausiu atsilankė sųjungiečių to svečių is Neto Britain, Ct,
PasircKlOi kad ten sąjnngietčs pla
čiai agitavo.
4t30 vaL po pietų, po smarkaus
lietaus nušvito saulutė ir prasidė
jo programas.
nta, Aušros Varių par., CMeago,
New Britain 3S kuopos jauna/
M; Stasys Vaičaitis, šv. Juoazpo
metės,
p-niai O. Sintautienei va
14?.. MahaUoy City, Pa.; Albinas
dovaujant,
gražiai padainuoja
Juodka, Iv. Pranciškaus par.,
/‘Kūdikio Dienos*’ ir -išpildo žais
,D|torencef Mass.
lą “Gegužinis Stulpas.” A. GriįMta iškilmės teikia džiaugsmo
giiitė to I. Rutkauskaite išpildo Šo
tiktai jaunuolių tėvams-gimikį, kuris publikai labai patiko.
ttg vienuolijos Vadovybei, bet
Labai malonu, matant jaunametes
visiems lietuviams katalikams;
taip gražiai žaidžiant; garbė joms
to jų vadovei bei globėjai p-niai
Sintattjti'enet, Ptngramo vedėja
M. Jokubnite, putakydamt trum
pą prakalbėlę, apskrities vardu į*

■
tam suHTim-

aradcekintei dėžę saldainių,
Buvo įvairių lenktynių: pajaus
valgymas, kaspinų kirpimas, vinių
f.-/.
7>kalimas.
'ROIT, litoh,
Birželio 28 Hartford 17 kuopta jaunkmetės,
IJmtaų paripijoje įvyko nepa* vargonininkui V. J, Burduliui va
tta Bkilmės. ' Sukako dežimts dovaujant, pašoko du žibiu, ku
ą, kaip kleb. kini. J* ČiŽatmkas rie laabi gražiai pavyko/ Jaunakunigystės Sakramentą, mečių pirmininkei p4oi V. Kal
d* metų sukako kaip kun, J. niety t ei įteikta saldainių dėžutė
takas paėmė į savo ranka* pu/ ku pasveikinimu,
vadovybę. Nora kun* Či Programą apvainikavo skaitlhita buvo jaunais voa įslžven- gta liartfonPe ta. Cecilijos whoa* viehok mokėjo sumaniai W, gabiam vargonininkui V, J.
yti parapijos rdtalua Jo Bnnljillui vadovaujant, sudainavo
Hka tvarka, punktnaližku- kelias liaudlig daineles, kurtai
to dMUausis paiUventimas gražiai harmoningai akaml^jo,
it« mtaą parapiją pirmame Pasibaigus programai, vtal šoko.
Kun. ČižauBtaa nepaUė Mutikantoi grojo lietuviškus suk-

MIJrtA

jos jiadėtį. Ji neprašė jo
kios pašalpos nuo pašaipiniij oi’ganixacijn ir nesusineše šu vaiko tėvu, kiltis ki
tur gyveno — persiskyręš.
Bet tokios tragedijos nėra
reikalingos. Kįėkvieno prie
dermė ieškoti pašalpos, kuo
met kįla reikalas. Šiandien
daugelis tu, kurie reikalau
ja pašalpos, praeityje davė
auktj toms pačioms organi
zacijoms.
Kur* .nedirbantis žmogus
gali kreiptis reikale pašril-

tinius, klumpakojus; o tos polkos,
pelkelės. — po visą girią skambėjo
jų aidai — negalėjau ir aš atsilik
ti nešokus.
Šiai gegužinei surengti dauginu
sia pasidarbavo apskrities pirmi*
niūkė IL Mončiftnienė ir visa
Hartford’o IT kuopa, kurion taip
gražiai, jaukiai, visus priėmė to
mandagiai patarnavo.
Ačiil šv. Cecilijos chorui to io
vadui V. *T. Burduliuj, p. O. Sintauttonri, abiejų kuopų jaunametčras už dalyvavimą programo.
Ačitl Hartfopd *o 17 kuopai, gra
žiai pasidarbavusiai.

AVELE SUTRUKBE
HUU

mitetas praleido net $8,000,- Miestas yra vienas f netin Ir drabužius savo tautie
000 ir šiandien tas pats ko giausių Amerikoje, bet ir čiams Clevelande, grekai se
mitetas deda pastangij gau čionai automobilių fabrikai nai veda pašalpinį darbų
ti ? daugiau pinigip Pinigai atstatė trikstancins dariu* veikdami iš vien su pašaipi*
mokami Šeimynų galvoim •— niūkų. Viešos Gerdves Do nėmis miesto draugijomis.
$5*00 į dienų* trims dienoms partarneųtas (Dępt of Dubt savaitę. Jie pristatomi lie Welfare) stengias, kiek
dirbti viešose vietose arba gali, teikti pagalbos darbi
kokiose1 nors organizacijose. ninkams ir jų Šeimynomš.
Charity Organization Ko- Ji duoda maisto, užmoka Jį reikia u&iaakyti M* Amaritaja
to Tiria®®® gtahrthrta to. (taiįataeiėty,, Assoeiatįon? for Im- randų, pristato pieno ir lųe- ariaatt
LietaJaje.
provlng* the Conditions of dikalių daiktų, kur reikalin ”M8aų laikrrtUii” mataiaa tai.
the Poorr Nalvafion Armyf ga. šeimynos, kurios krei- tuoju keturi litai, puiri metą du
YMCA, ir YWCA. veikia iŠ įiasi prie šio ileparfamento, Iftat **
Latvijoj, BeŪjoj to Vokietijoj
vien su tuo komitetu* Atstobutigyventojai Detroito kaina U pati, o visur kitur uleta
vai keliij Šimtu toM’l orga- w ma^au’ Vienojneto. ’
nyj (taigi to Amerikoj)—trigubai
brangiau.
nizaciju sudaro Gowv?ą*Ta-,i
Philadelphia
Lietuvą matysi akaitydattiM Ka
rylm, kilti stengias suvieny
taliką Vriktao
IridŽiamą
ti paŠalpinį darbu tame mies Plulndelphijoį įsteigtas cen Mvrinkj • ■
te* Sočiai Service Escbange trai is komitetus, kinis veda AdrestaiLiotnva, Kaunaa, LaJapriima visij prašymus, ši pašidpinį darha per egzis via Allja M Nr* “MOią Laikrat
tame mieste randaine net a- tuojančias ^ašalplnes agen tk’*'.-.
pie 50 taip vadinamu * -duo tūras.’ Yra atskiri komite
nos linijų/* maisto stiK’iu ir tai ^šeimyiiibkam darbui/*
Markinto moterims ir mergipmmšhį agentfušį*
r
' ■ ■
*
. "•

to*

■

“unsy uunušus”

•uvąa

•.■*,.

*15e

SUNKIAUSIAIS LAIKAIS.
ParaH A. RtaraviCIna..
ANDERSONO PASAKOS—
» Su paveikrtNIals .....,*,.*..30e n
Į
JS KELIONtS PO EURG.
PA IR AZIJA Para* PraoaL
aą JuW..*..m..».*..**-L*X6Q
PETRIUKAS—laMkat vtao
valkelio. Vėrte B. Rakauskas 15c.
, ŽAIDIMU VAINIKAS—Sfr
I /

VyMe vakarėliams fr ąaąuiHĮ
narna ra raitomu. Šutais# M* t g
Oriforts...
*•» ig

“DARBIMUnUUI*!
|
SMB’vnay, So. Bortam, Mara. I

NUBIOM
PAUSKO Stepono Aptolrio, Jia
išvyko į Ameriką keturimetai
prieš didįjį karą, bet jo gyvenimo
vieta nėra žinoma, Jin paeina M
Darbėnų valsčiaus, Budimų kai*
mo, Laukžemio parapijom, Jis pato
arba kas apie jį lino praneškite
"Darbininko” adminitfra eijai W
W. Broadwa.v, So. Boston, Masu

BROLIAI ramu

Protaionalal, btaUeriai, pramonin
Tftvyrtfc liktaraą jot laimimai Ir* kai, kurle Htrtblaal •‘DarMalnke,” tiklalritas, jos riehrartal Ir Mdra JmM vi rai YerUskaltyt'ulMparamoa.*
ataus, be abejejtam, ropL Jrara taip
Virt ąatartcitta “Darbininke.’*
pat rota tart TUvytrfja taurautą Ii
ktatap tatartumaa ir tatovA Jąa taip

imartą teistais Irtata*. — Jų* nariu,
kad ir trti tartarai, tad Ir ptartąją »•
rių atskirti, >*«ad Tarytas tavi, Imta
Ils tikrumoj yra. ** Mtate vtata at
tvirtais Jtara tatai yra pravirti M
akrtgrti
.

'^^DARBININKAS*’ .prt tfkrlauata

N. ABINGTON.-Cin vieną sek
madienį įvyko piknikas Montello's paujm bažnyčion naudai. Bu
vo daug įmonių H įvairių apylin
wre *iumo mina**
nusmutncKAB*' m
kių. Bitininkas L. Kenčia su savo
jauna avrio -padmf daug juokų.
witmmNįįl* wta
dm FR. DOVYDĄmu.
Jis buvo pradejąs kalbą apie bi
tes, tat jo aveU pradėjo bliauti ir
<4* tahrt *1
į/. Končis, susijauditttą M avies
tta skaitytojai mato '‘gražrtrtą” **«*• it Ariamu kuri dalytrukdymo, netaig? savo kaitau ir vivt Los Aaftiaa iaattotame raguotą mpUiąkonkum. Ji taaty
I
nusivedė savo avelę t‘dy».
tmi

OMSUUtai

»6uai«nEHM«

irumuhus
Geriaartu perta, MtapaHartlaiM
mą pantą Ir peptag ptrtan
tltar. Be to, am perttMM* naavaa
Ii ridata Ir Muko* Orirtta atMVJt-

aaita.

cracMAJi *

xwbka

-* 1W Mltaarry ta., War«rttr, te
Irtai to-Dttt

CIAIION'S
/

w

.

BlRStKtUfcSB

iw

VIETINES ŽINIOS

jfa padarė mvj* n*»*
kaltūną ptdirlKlindaHias netrina
g< tekį. Jh pąaądntiHs j kalėjiW
jau į kitą

g|*wa*a*Į**aWĮiliįii n. iiWKii*ai'.... .. nuvnų

„‘iz
T< pa«t »**«• 1» <k ftodalfet At
(fumitttrt) N taboriMBA
1tarėjo privatų <<auti1^p|,* Grt«*
Prie WiikUor ir Cambridge
dimom vta te® Bftei
LOS, Lmo# kųopo* jmametink Harbor*’IrLtetuvoa Dukterytei’
Priešarth pardavimą grote v^
kampo,
Cąmbrklge
’
j
nte,
įielmiNMrfrinkįmąs įvyle* šį ketvirtadie- kė aąvo komiškų plknikb N’or’
gtenL
raugti
karutvalą,
štštadte*
»| liepos 43 įh parajrtjo* wUj aroaJV,
*
matyti nuo 4 vgLpe
pm vakare*, aunimuše du *wtu>
#2 K Beventh
8o. Bortam
vai. vakaro atžją y
eikįirtak
Nelaimėjo
>už(irtį4
įma

Gerbiami narteidte, esate kvte- Liepoa ,1 A 7 ;3p vai, vakare įt|, aavi*Mk|* 85
nė*.
’
’
*
čtemi akaitJingteuatei 4BUvaM vykMta bažnytinėje odėje svarbu*
Wirrfiw M***
11-? IV
t|ifA^t^?wWĮtbiųfMiką- Federacija* al&riąu* mrinkiVMAJ&ĮOB
AAVATHM
lu aptarti mrtW orgauiaaeijo* getATDTMO fROGIAMA
•
•
a
rovei.
*
■ ' !* >
Ateinantį
tn‘riadien)#<*olumbt»
Liepa* 1 <1 7:30 v*l. vakare įTurėsite gerą progą kūrte esa
mrke
L.
Vyčių
Algirdo kuopt#
te UŽallikų au meneatetei* mokės draugija važiuoja Lawretteę*o Pažrtdcjąi
ąurtfiks
su
(lute of Ilątengųu.
Čteią atąilyginti.
ven
parapijos
pagnr»Čjiwhi
tymu,
Kivečia visu*-**
Penktadienio
vakare
Vyčiui
susi
m'mn
tagĮBii Vrtdybą
tiks
su
tuo
pačiu
C
m
U
oijlaven
. ' IR VAI 3:2
Ptnlrame “D»rhinlnko" «um«. tymu toje pačioje vietoje ir atei
uostoms potvyni*
ta kraahivtia g*ta gavo vf>
■'., z<
1
- -- '
Pirmadienį, anksti rytą, Boa- ry buvo rąžyta, kad I*. Vyčių nantį seknmdicnį Vyčiai žaidžia:
ww«
tatelntam* (tartą ta
su
EwH
TT.
&pdini**
įvyksta
tano prie State ir Broąl gatvių 17-tos Algirdo kuopos basębalBUrlavlmo aHįJiiaf'*, urtate, ta
Everett
’
v
Visus
prašau
gausiai
at

išriliejo upė ir aprtmė gatve* ke uiiikąį negalį nuveikti sw a^ru
Ją tirtą ir takte vuta> ąte7"£BFI
lių pėdų aukščiu. Patvyute portą- geruoju Boston Purk Dept. lygoa silankyti.
ta Rita •*» ** ftl W M
: JmBj vz
..
Pntpalž
reik miūf ta|to
414^
jfĮLnuoatolhj tfilutančiiu dolerių. tymu U’bitnvy A. A,, kurą užimą
— ------ ---- JL-- _--- ---k!U parahlkrMl. - -ų—
lytuje aUtT< Vietą o mtuMkial
1. m»«o’a
Hakpnt krykluaja taiiW metą gąirrhiuW randai apUejamL-ą log
ATPiąo GA10WA|l
smulkiok tnnTTts
pirmą Kaip jau pinniąu buv<r
Angelą* valdhiMMi K8<j* aUtiaei užniwdyto alkbtmlinj ūpą.—3. JauWs Jobą JaĮfriea II GraanGazolino kaina, prieš kiek lai
Mtgdfeuj, liepos 17 d., rytų šv. minėta, kad šie tymai žaidė ketu*
vflle, Ky,t laimij$a kauliukų Budimo pirmenybę Jia pavadintai M Karaliui donaa 1H
ko
pakelta, dabar numažintą IV
Petru bažnyčioje buvo gedulin m žaidimu* pirmiau, kur du išgos pamaldos UŽ Kaximiero Čepu- ęjo lygiom w te k|tiw du abu ty» cento gilmi
Paskutiniu laiku jk (negi
lk>, 13 vaikų tėvo vėlę. Pamal niai po viemi pcntulmo. Kad JHt’
. .......... .
liu leisti pigu dipntaMi *■ Vidas atlaike kum Kazimieras Jeu- darytu, pažuhga žaidime, pe-reitų
stionieneg BaHi,” kuris pų 3
Liepos 18 d, unkšti rytą Bos
kpa.
penktadienį ColUmbus parke vy
munmij daugiau mbepMi*
čiai dar kartų susitiko su Šiuo tono ligoinuėje pasimirė^
sirgusi, Morta šlęžrvięięuęf Ve
9 vai. buvo šliūbns palietęs A- iVliitncy Ai A. tymu.
BU5ITU0KA ŽYMI
SUIMTAS DAB VD8M0N PW/rodė,
nel&i Barąvykaitėa mi Povilu
Žaidimas buvo gan įdomus, nes lione yru pašarvotą savo namuo
ViHumnene laukia, kada
- DAIMiNINKl
LŽS AFEN0S DALYVIS
Chevrette. Jaunavedžiai gyvens susitiko vienodų jėgų tymai. Žak se 96 Endicot S t., Boston,
gyartHu
Mik
ŠIDLAUSKAS
rŠidlauskui bw iškeltu byla
pas nuotakos teveliu*, 2 Grime* de abu tymai dideliu pasiryžimu, Jį pragyveno Amerikoje 30 me
I>|iwd.PFW» i
Xcw York, liepas 18.
•
'Iuž ursiĮžiningiį spaudoj pla
tų. Paėjo iš Tryškių parapijos.
Bt.f So. Boston.
kiekvienas norėjo tos garbės.
w lateMuąae, ifft*4«Į
Pašto
telegrafo
ir
kablegra•
♦
•
*
Kaunas.
Teko
patirti,
kad
itinimo draugijos bankrotų.
Paliko
liūdinčius
vyra
Baltramie
Antrame išėjime mūsiškn^opoIfMt
ir naii4luipii aąii
i*—
So. Boatopieciai rūpestingai ren neutai laimėjo du apiliegimus, o jų, dukterį Mortą Marellionienę,. inii korporačijoa viršininkas kriniinalinč policija šiomis
tartaun iwg*nymwk Paimti „
vaitui.
gi**; prie J. Ę. Vyskupo P^ Bu mūsiškiai negalėjo gauti nieko, ir sūnų Pranciškų. Laidojama susituokė su Amerikos įžy dienomis areštavo pragai’sėjBuįlc&WĮ km, (Vandžioga
čio priimtuvių, jr jubiliejinio Fe- bet matyti, kad vilties nenustojo sp trejomis mišiomis liepos 21 d.
miausia dainininke Auna jiisios “Spaudos platinimo j
derącijos geimo. Todčl jų daug ir trečiame apibčgime mūsiškiai 9 vai. iš §v. Petro bažnyčios šv.
los vate) sudegė pil. Kove
Casę. .^Jiftbas įvyko kbtali- draugijos1 * įgaliot inį Šttlvažiavo Cambrjdge’iun Federaci- gavo vienų apibęginių, o savo p- Mykolo kapuose.
taįiiįif nyiteįta
lių Juozo klojimas. Nuosto
Jaunavede lauska Adoma, kuris kalti- j
jo« apskrities suvažiaviman, kur ponentams neduodami ne viėno ir
Btp. kij, bažnyčioje.
liu padaryta už 4000 litų,
f
be kitko padaryta minėtų i*kil- Šeštame išėjime mūsiškiai gavo
yra buvus profestone, bet namas pasisavinime “Lietu
teli. -1 -'J j
mfų plfcna*. *
VA8AB08
MOKYKLA
dar vienų, kas sudaro lygius re
prieš vienų mėnesį perejo į vai imgražipti” draugijos ' VifUimčmi kuh, Šilalės v.
Pirmadienį, liepos 20 (h, vasaros
zultatus, tuomet Whitney išeina
katalikus.
sminklus už Vytauto Di perkfnm trenkė it sudegino
mušti paskutinį karta, žinomu dė mokyklą dar priėmę naujus moki
uhhii
džiojo leidinio prenumeratų pil. Kazio Pipiro kletį ir jo*
jo visas pastangas, kad K Ot L. nius. Tą dieną įstojo apie 50. Da
pralenktų ir laimėtų žaidimą bar niokykla turi apie 300 moki AMERIKOS TEJtlfiO TtMAB 30,000 litų phug?j<
I IIIHHMH,IIHIIIWIIIIHWMWIWWIMMWWW**WWIIIMIIIMIIIWM
Turiu pasakyti, kad paskutini** nių.
FKALAUtaJO
KidlaUskas išdėtas Kaimo
lite išėjime Vyčiai buvo labai lak
' » ’■
■
'
''
■v
*
Įmingi, nes jų oponentai išmušė
Paryžuify Iie|K>s 19.—Čia stmkiųjįi daliuj kalėjimai; ir
Itaip toli balę, visi mane, kad išDabar kaip lik laikas pirk
vyksta
tarpvaMybines teni yra Kaimo apygardos teismo
KL7 B Bt, (tampo* Bmrtw*y)
| mušėjas gau# kome run, liet juk
ti
dovana* mokyklą* baigu
dmra išvaž|*Yim*i
so rungtynes. Ainerikos ty valstybes gynėjo .žinioj.
Įir niraiškiai nemiega, p. Baublis
siems
studentanis(ėma) mano
TiMomi :. ta Borto* 2732 IĮ toli bulę pagauna o p. Navickas Liepos 26 d. vietinis bažny tiips mas pralaimėjo anglams ii* Be to, pranešama, kad Akrautuvėje,
kur galite gautif
Nomu; Talbot >474
Į taip mikliai paleido liolę gąiuly- ęhoras turės savo privatų išvažia nHeko teises susitikti aukš
pasirinkimui
vteokiųauksinių
domas Šidlauskas yra pada
vimų į Gregu Harbor Guratf mau
| tojui p. Kundrotui, kad bėgikas
Ir
paauksuotų
laikrodėlių Ir
čiausiose
nuigtynv^e
dėl
pa

dyklas. Ten galės maudytis ir
ręs IMT “Spaudos platinimo
tapo išmuštas paskutiniame jo
kitokių
daiktųTaipgi ir f<m[bėgimo žingsnyje. N* tiek to, skaniai pietauti. .Visi vyks dide saulio pirmenybes. *
draugija*’ įvairioms laikraš tgninių plunksnų.
liu gražiu autohmui.
antras einą mušti ir vėl tas pąts
čių adnrinistracijoms, knygų
Ateikite nusipirkti arba pa
Uotvvte DMiteMą
‘
kurį pradėjo apskrities sekreto
[ mušėjas, išmuša bulę ir nori gau
sižiūrėti.
leidimo
befcdroVems,
spaus

Penktadienio, liepoj 24, vakare rius ts. čeikauskas. Maldą atkalbė
ki kome run, bet meta Svirskui,
JUOKAS DILU
įvyks Tretininkų susirinkimas. Vi jo kun. kleb. F- J. Juška itis.
tuvėms h* kt. nuostolių dau
[o Svirskas paduoda bolę gaudyto-t
385
Broadway, So. BteteA
si ir visos privalo susirinkimų lan
Savaž.ujvim:| vedę A, F. Knei- giau kaip 100,000' litų. Jų
Įjui te vietas pats reginys pumtot
JMriĮ
(^Darbininko
’’ narna)
kytis;
.žys, sekretoriavo 8. C’eikmiskas. tarpe yra nukentėję “Lietu
Į kartoja, nes paskutiniame žingsOfiso
vątertlą*
nwt
(M
U
- ant trečių lubų
Visi ruoškitės į parapijos balių,
Nuvažiavime dotyvairp So. Bos
1 :*Q-ą fe *Mte
0*
>1
Įnyje tampa išmestas.
kurs įvyks spalių 12, Eikš Bali ton, Cambrldgc, Monlello, Nor- vos Aidas/’ °Musų Djdotateoite tete f-Hfti #
į Šis žingsnis Vyčiams sukėlė diLaikraštis” ir
sųuuiiu tw * ly v*;
Įdoles ovacijas, nes žaidime retai Bmun salėje. TikieĮus įsigykite iš- wood ir Latvrence skyrių atstovui. jus,”
taltart* no* • Hd 12 rok
aukšto.
Lietuvi*
ItartMMr
kit
Pažymėtina,
kad
Šid

Buvo atsilankę kunigai K. Urba[taip pasitaiko. Taigi šis svarbus
(mrttetertD
Porap. mničius. J. švagždys, F. J. Juš[žaidimas ir baigėsi 2:2. , Bravo
lauskas
per
savo
agentus
FEDERACIJOS APSKRITIES kidiis, F. J, Virnrauskis ir J. SkaĮ Vyčiai, kad gerai laikotės.
rinko laikraščiams prenume
.
1
............... I!-1, W«"W
wop
(Q4UMAUBKU>
landis.
PutpeN
ratų,
paimdavo
pinigus,
o
su
Seknladienį,
liepos
19d.,
lietu

I**0.*—’g""!1,11 - '-T
- W*M
4U Broadvray, Sa. ĮtaM
VtaJkhM žrataihM tinvv. rate* Ir
Valdybos darbų apyskaitų pra
p*rtal«tu. Padara* *ual idtaakyvių. parapijos svetainėje įvyko nešė ižd. J. Verseckas. Kontroles laikraščių administ racijomis
■ro. Putrą* Mrttart Ir Uhratoa.
Ii VUN0 KAUUMp
Katalikų Fcderaeįjos Naujosios komisijos vardu kalbėjo A. VniOtMa atdara* mo 10 iki U **L
K* a>l«Me Miku noktu >25.00, čia
neatsiskaitydavo.
Į KITA
ryto, nao 1UM iki l*> »• ĮMte
tik ui $13410. Durta® aanurtuojaAnglijos apskrities snvažiavimas.
nuo O iki e rrtara. *rert» ta*
siauskas.
Tūlas Wilson iiaddtnv, iš BrighAdomas
Šidlauskas
savų
iKgkl *ob! tartu* 4
LirrtrvisaiDrroJA* 1A
Tartasi Federacijos Kongreso
ton, buvo paleistas iš Charles Ht
MANTIN VALULIN
o^muHta .
veikimo
nenustojo
ir
jm
gar

renginio ir J. E. Vyskupo Bučio
kalėjimo, įkuriame jis svdčjo (>
1854 DORCHESTRR AVB
Viduriu Llftom* INirtlYYfrtrti
priėmimo rcikidais.
Kongreso siosios “spaudos platininio” *==M»tal*U«Uta*mtata»«
TU. COIturtMa >M0
mėnesius. Bet, tuojau išėjus iš
K-ta mp*-vwrtte*
oą
Feliksas
Denkis,
senas
pentodo PlauSų ir Ode* Mg**
rengimo
darbai
pavesti
vie
tos sky draugijos lnmlęi-oto, Jis su T*L So. Boaton 0MB
WWW<MMWMWWWWWWWWWy^HIII I nu Į įl Ii II llll
j
UMTUVI1 DAMTJMAR
ouiMTtL:a—
rius, sugrįžo į savo biznį. Jis nu riui ir nutarta jo darbai nuošir
tvėrė su savo knmpanijnnaisj
liiwĮi;iwiiw»mĮ»nnrw.iiĮii»iii>lHiii.nmtaw,iitaHwi«i| 11
džiai
remti.
dažo ir taiso namus; gražiai popo
Tai. Univmity 94*6
DFAimr DBA1UH0
Suvažiavimo posėdis tęsėsi 5 vėl knygų leidykla “Aitra.”
rluoja kambarius; senus šilingus
(KAtmARAVipm
■■'Ali wif»<
KBAUTUVB
valandas.
Ši sava ruožtu leido knygas,
atnaujina ir imdaro kaip naujus.
f
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ĮVAIRIOS ŽINIOS

YMINIM IRSBr
s
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JUOZAS I 60$

UMtHOGE ŽINIOS

A. L. KAP0SUI
W. *mtfww. ą.
I
ą*ą
i
g nMA
taą

DR. t UNBIlIt

SUGOĮŽO PENTORIUS

DR. M. V. C ASPER

DR. SUSAN GLOIHENE!
PAUL’S CLOlNlNG
(CURRY)
4MW. »0ADW*T
|J
Lietuve Dantiste

(tartie F Ir Dordnatar 8ta)

Valandos: 9—& ir 7—9
m MAmcmtmmiavi.
(Central Skvčre)
riainrRTDO,

South Norton, Mas*.

,

Darbų padaro gerai ir pigiųi. Dar-:
tų paima visur -— Bostono ir apy
linkėje. Reikale krelpkįtys? Banml Tr*da Namu, 515 N St, Na.
Norton,
Jo gyvenimo adresus;
Feliksas Benkis, 803 E. Fourth Et,
$<>. Boątoų.
(8—14)

telaikome vėlinusio* m«do« vy.
rlKkus (ImliuiiaH. GmJUaadas vaMrlpe# rtryHie*. 1’m mu» virt*
>hrtm gi rtaott*.
POVILAS I4KA8
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6. 0. SULOS
te
gOBWO0P>»OTO«TUpip
įU Wa«WgUn Nt.
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vivlite, t*, žiufcmvichte, P. Baniko,
P. Galarka*, P, Purius, P« Kaxe
toijiky, I* Matulienė, p. Minėtvirknė, P. Janknvienė.
taip daug nesu- gils, tolu ir pasiliko* IrVtoli- &irdlng*i taiiam»v. aėitt vhiems
pranta Itodarbiit kUitsnna, ingttitiė A’t <*Wavtijjft,** imsuteflrnvuaitra*.
T, (jhteaitetauų pirm.
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Jaunuolių choras, nors jų ir ncperdaur toro, j. Brundzai vado*
dujant, graliai ptolainnvo apie
10 dainų, kurios žmritėms labai
patiko ir atydžfai, ramiai kiaunė.
Ahme Mvažiavimc dariravoti:
M. Branraittenė, K KKmbienf, O.
Rugtenieuė ir H, JakuMtenytė.
Daugiau tokių parringhmp *
Ytettovųa

kaip tie, kariu ant sava kai- Tiiip te galinm patRi kvits*
; iw ta vargiy išmčgintte N<$ rHH, kurių taip daug uždekim gali iMisakyii, kaip dan- ivju. Patariamu skiniukams
į tm kitam skauda, jeMi jis mažiau Jų sėti, iri dtumug
Vtrduvi*
'C- dantii skmteinu nėhiri^o, Jis tem triųnifrlį kiek nupuo BIKHįKLYN, N. Y. — Ltepos Liepos M d„ pripuolė diena žv,
ir "įiutviaj kad dantį).t&misniAs, lė ir stovi Kas čia t<* viso mūtt Tl d* šv, Vardo dr-jot pikui’ Bonaventūro- Tėvas Boneventūra
kas F<hnans Qaern» (’mmiy Pirk,
Pauliukas, kuris laikinąjį užima
toi tik taip sau pi-nsimany- kaltas I Kaltas pato darbi*
Apreiškimo jmr. naudai,
* 'nuis, b perdidtdis galvoji* Binte, kad pasitenkina vien,, puikiai pavyko. Žmonių priairin- klebono vietą, laikė iškilmingas
hV. Mišias i r po: Alinių suteikė panms apie skausmų. Kuo dau* dejavimu, kah inhnn kitų;! ko apie 500 ir visi linksminosi po laiminimą ŠvČ, Sakramentu. Žmo
I žaliais
4Wa‘s medžiais,
medžiais, Jaunieji
jaunieji šoko
šoko sa*'
«»*
' gian žmogus galvujiis, tuo gi mtkitmiosv paroda savoP
fy

/••
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»< Vyųmto” apauatnvt jiu ren
giasi prie spausdinimo kalėdiniu
sveikinimų.

u Vytauto” Spanstuvėj lankėti
diakoną* SkradcuM ir užrakė savo
t ėreliui Darbininką.”
,

UR. BUDAS K. VENGTUS
!

Kam TeMoau : MteNgui >—1271
jg ii

F, Juoko Ginkaua sūnelis Juorūkas, po sunkio* HapcndieitoM
operacijojjžuėiaai gerrante Ir yra
viltira greito paMveikimo,

“S*

Kotary* Public ir apįikarijų iš
pildymai ir kitokie jmi tarnavimai
atliekahd “Vytauto’* spaustuvėje.
'■■-■„-r
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▼ALAMDOSs
Ra* a-1* te ryta *-a rak.
SaMtelteStete *sto«ra*
M GlAMD ST1OT
(kmapM tintai Ava) _
BfeOOKLYM,

k y.

... III w>Iji ir jfiiinm.

vietos panašioms Iškilmėms i>adnryti. Bažnyčia visa be grindų.
Bažnyčioje dabar vedama nauja
Mldymo stetema ir naujos grindys
dedamos; svetainėje a t Įtekamos
laikinai jiamaldos ir ten būtų lnbal nepatogu viešoms iškilmėms,
ypaė vasaros metu, lodei nrimvo
viešų Mkihnių,
1
l
feeporteri*

PRAMOGOS
Mmiriitefo 23 <L KteSėteųs Cllnltel
Mrk<\ MuapeflL, L, J, Ar. Vanto ilr-Joa
Įiiknlkas Apreteklmo rarapljos ortteteL

įtuaaėte 13 <1. Karai tenės Angelų to*
rapljo« įtoitenHrtua Dmogljrt turiM sa
vo Iilkniteį Forest Parke.
gpall’l 10—19 <1, d. Aprelllklmo para*

pljos dhtelnlte bnraraa.
Brooklyttten atvaiiayo ir žada
*
a|Muigyventi, geras viauoihenės
Spalių 25 d. AprėlSklnte pnn mcrgaL
— Ih’jte, o• senesnieji kalite ajwikrovę, nių buvo nemažai.
kibtejam dantį skauda.
balsus tiems Kurio moka tik|
gūžtels užkamlžteis daįBaltimorės lietuvių-katalikų vel štotoJ tento popiety Šv, Vardo Clų mažojo rboro konrarlns,
kėje Jonas Karalius.
Lietuvos Vyi’lų vton įtina* Arimas b
— Štok Jaikni^ bodtirbių Ii- snldliožuvautL kurio pažada,
draugija turėjo piktjiką Felmante vyksiu
ragplftėfo 1«LU> Ir 20 tL Vyčių
parko Apreiškimo parapijoj nSŪ- kambariuose, No, t»lh Ir Htoritoyci
fcai užpildus šia. šalį, tiems, tom o pankui nieko neiste- Atėjus aštuntai valandai .sceno vietines Darbininku hųjungos 10
Brooklyno
kciftuėių
darbai
po
Ste., Hroofclyn, N. Y.
kurie* dirba ir tiems, kurio sa, Net to paties ’nž jį httl* je pasirodė ApteMimo pav cho kp. pirmiu. KazimhrasKairys, tniputį pradeda ąparėmu eiti. " dai. Diena buvo vykusi, tik ne
smagu, kad tojo pačioje dienojo ir
ras su vedėju A. 55. Vtemte Su* gavo iš Lietuvos liūdną žinią, kad
maitinasi iŠ kifii darbo, ro- simisio darbininko, bodai**
Ne kiekvienas gali pada
itefnavo kdetą liaudies dainelių,
kitų būta daug parengimų, todėl
r Jau antra savaitė, kaip
<
kad hodarbl*, tai tik> bos laiku, prašymo neišgirs kurios labai gerai pavyko, Po to mirė a. a. jo tėvelis.
pąsekmių susilaukta kiek mažos- ryti kų nors nepaprasto, W
orkas taėia nuo Silumoa ir ak* idųi negi! tikėtasi. Visgi minėtoji
? tinginiu prasimanymas. Jie ta.
buvo šokini, grielant lietuviškus ir;
*
kiekvienas gali nudirbti pa
iamo oro.
draugija nontteimena, laukia kitos prastų darbų nepaprasta
tų klausima, kad sušelpti
Taigi darbininkai turėtų angliškus šokins*
progos ir tikisi geresnio uždarbio dvasia.—Booker Washingr. ĮtodarbiiLĄ stumia diena die- daugiau savo likimu siisirii- Publikoje matėsi iF kleb. kun,
dorintieji gauti Lietuvos didelį tni^ti,
C. E. Paulams su kun. P. Į^kešiu.
ton.
L imn tedian ir jauėia, kad jie pinti. Daugiau apie savo pa Kas svarbiausia, kad nesimatė vi
BalIafr^Bieliauskas, vietos žomjaęį, turi ateiti j “ Vytauto”
P'
' . '
paūstuvę,
55|
Grand
SU
Brook'* kariais paudkšdami kolto dėti pagalvoti, paplimuoti; są vakarą girtų žmonių.
graboriite, rengiasi prie remontalyn, N. Y. Gaus dykai, Pėr paš * šv. llažančiaiis Moterų draugi
' 'žodžius tuo klausiniu, pada- kokiu hadu galima sulaukti Linkėtina no t ik šv. Vardo d-jai, vinio naujai nupirkto 600 Grand
ja, Apreižkirno parapijos, girdėt,
Imt ir visoms kitoms katalikiš-Įst, namo.? Naujame Ofise bus pa* tą —15 centų.
ro bedarbiams .didžiausius geresnių dienų, Darbininkai
Tm Pate rengia nepaprastu piknikų Forest Frof. Dr. V. Mykolaičio-Putino ratingi**
koms jrganizaeijoms tokių paren-Įtaj|jintos viso# graborystėš įstaiPark, liepos 19. Reikia* užgiri to temas llteraturra, mokate, ylano*teite*
nuopelnus. Tuo tarpu varg- turi saugotis visokių išnau .girnų turėti daugiau.
gyvenimo ilfariraofBte
Igos. Apie taikus vėliau"pranešta.
kius motorų daromus žygius. Sis Ir^kademUtote
menėalnte Somaliui yra <JI<tttewitaR,
fe lai Marinai žodžiais nopa- dotojų, kaip knnmnishj, soA. Al-na*
______ _
bus pirmųtinte taip viešas »šv. Ra- rlmčiaonlM, plomlnudaa Ir ktekrianam
praallnvlnuelanj Kmcjra! tlnknmlanate*
P. Laukite, fotografas, kurio jponiami. Jie lankia darbo ir eialisfu ii’ kitokių isttĮ, tolnančiaus dr-jos didis užsimojimas. lietuvių Itemaiaa Todėl vlal vaakuMklstaiga
randasi
214
Bedford
Avė.,
Moterys dabar turi lygias teises, te uteteakytl "židinį.**.
r duonos.
rio eidami į darbininkus,
wywinlo” kaliui Lietuvoje: mat 36 L
geriausia atiteka savo užduotį. Jis .Liepos 11~d. po pietų atvyko iš kaip ir vyrai, todėl nepasiduoki puem.
20 lt: Amerilcoje metam* MSOį
J* / Musų rinktoji valdžia, su- įuos įniršto prie visokių ne
visuorKet pilnai patefikiųa savo Pbiladelpliijos J* B. Vy*k. Bfiėys, te jicųia* Mes jau nusenę ir sulin jtnwneč!nf t2,no,
_
Adr.r "žtetnra* KaaiMte. Laliv** M
čjus į Washingtonų, per ke ramumu. maistu, gi patys
Iškilmingo* laidotnv**
jostumerius, nes jis žino, kad pa tartu jo palydovas Tėvas Jakai kę senukai tikrai jūsų darbo vai
lis menesius dislcusavo, ko-• vadais tais įu darbais naų- Liepos 6 d., G vai. ryto, p6 sun- tenkinimas jų; lai pasisekimas bte- ti į Tari. švč. parapiją, Parapi- siais pasidžiaugsime.
c kili būdu Marbųis sušiJptt dotosi., Butu gerai, jmd kios ir ilgos ligoi, aprūpintos $v. ny.
joa klebonas kun. C. B, Tautonte
galingus svečius draugižkai-kleHakrnmentais,
atsiskyrė
su
šiuo
? Tos diskusijos tęsėsi keliss “Darbininkas,” krikščionių
Ma^prihiečiai turėtų kreipti jonijoje pgYsišino, Rytojaus die
40 mainėte raSyltj pų«iaitSėlų ptekų
pasauliu jaunutis, lyg pavasario
į menesius, buvo skyrimai nri-■‘•darbihinfcn laikraštis, dazIFvlao rarante už vien* doleri testųa;
daugiau
domėa
į
p.
1
A*
Valantie■! * 4.
ną, sekmadtenį. Jo Ekscelencija
žiedas, Jonas Černišovas, 14 ir pu
Itašytetes Arėte* Vltkausiate, Kaunan,
lijonais doleriu darbams ir• niau it dauginu rastriij anie sės metų amžiaus jaunikaitis. Tu Jgite nuoširdžius ir teteingus pa- pasakė Žmonėms du pamokslu,
Llthttanla,
♦
? 'kitokiems galams, kuriais siu dienu hodarlio ir lieilar- rėjo širdies ligą, nuo kurios ir mi- amavimu*. Vtei lietuviai prie jo žmonių atvyko į baŽnėią gana
įrp žadama duotį darbo Jw<», miliutu daugiau žinių rA JteJmra pwąradin«to što Ira- kreipdami**, neaigraiMlito*
pamokslų. Per 9-foa vai. Hižias
d»ri)*mms, duoti jiomaduo- & darbo lankn, nes BafKo lonijoK jaunuolio Nežiūrint į jo
jauną amžių, bet savo rimtumu ir Fedcracijto Apskritie* metinte pamokslo tema $uvo — Bažnyčios
e. Kadangi no vienas iš žmoiicš "otlžini laukiu tokiu gabumu visur pasižymėjo. Gerai išvažiavirnaa į Forest Pnrk< bto neklaidingumas, šiuo pamokslu Šinotni pranešame, ka<l Jurgiu
inftsn rinktu atstovų, ne •žinių. LDS. nariai ir prie- vjirtojo 3 kalbas: lietuvių, anglų rugp|aėio 9 Uteną. Visi lietuviai Jo Ekaceloncija daug spėkos su Tumasonis. yra. įgaliota# rinkti
Maldos atidarant ir nuda
buvo dalyvavęs bedarbiu mi- tolini turėtu kuo daugiausia ir rusų. Kol buvo stipresnis, lan katalikai Uą dieną žada vykti į teikė klausytojams prieinamiau ^Darbininkui” prenumcrataK ir
rant
mčnesiiiiu* tretininkų
BkelbimuH.
Jte
pntarnaujn
su
mišką, tarp gražių medelių, aukš siais įrodymais tiesos, jog toji
# laioso, kurie neturi kąsnio rašyti iš k°l*Mu.jn apie cTar- kė lietuvių par. lietuvišką mokyk
Notary Stokite užliūdymu ir p«susirinkimus atspausdinto*:
lą. Mylėjo teatrus vaidinti, dekla tumoj, plevėsuojant Lietitvoa vė Bažnyčia yra tiktoji ir niekuomet
duonos, jiems tos rūšies dan- hup bedarbe ir dnHinunkij
gellteti
fetijat
pinigu*
Liriuvon,
atskirai* Viena knygele tik
liavai,
galėsime
pasidžiaugti
ir
P®'
nesitklyslanti, kurią pri V. JČaus
muoti ir dainuoti. Lankė High
Kreipkitės:pM,<
5c.
Reikalaukite.
l!
gėlimas nesuprantamas, Mkjo. Tnip-j visi darbinin Sėhool, bet dtliai ligos, priverstas kvėpuoti *tyru ©ra.
yra pastatęs. Gi V. Dievas pa
JUtGĮ TUMASOMĮ
statė tik vieną katalikų Bažnyčią,
tai žinoma, jie skyrė milijn* ku nrieteliai prašomi ctar- buvo dažnai ją apleisti. Kadangi
366 M’trayį. So- Btotonf Miua.
todėl ta viena Bažnyčia yra tikro 5M Grand &t. arto 1366 fe. 91 St.
buvo narys šv. Vardo dr-jos, tai
, pus ir juos pavedė tiems, bnn!
Brooklyn, M. Y.
ji Kristaus Bažnyčia negalinti sulaike šermenų ir laidotuvių, gra
- kurie dar mažiau turi su*
t Yla žiai minėtos dr-jos nariai jį pager Federacijos apskrities mėnesinis klysti.
Išmintie* trūksta tam, kam Profesionalai, Tjlxnl?tiab pramoktu,
1 pratimo apie stoką darbų ir
bė, po du nariu visą laiką prie jo susirinkimas įvyks penktadieni, 11 vai. Misiose-yėl Jo Eksc'-l - n- trūksta stiprio* valty*.—iek*- knj, kurie skelbiasi “DarbilUnkc," tik
rai verti skaitytojų paramos.
• duonos* Taigi tie milijonai
liepos 24 d. 7:30 vai* vakaro, Ka*' cija savo jmmakslu dAUS šust* **
kūno dežiuravo.
pyrai.
Vinį KainUiikitft* “Darbininke.*
Laidojo liepos 11 dieną. Nors ralienės Angelų parapijos salėje. no žmonių dvasią, nurodyl' •; s
M dingo kur dausose, gi
visą savaitę lijo, bet laidotuvių Šis susirinkimas perkeltos is sek tinkamiausius būdus Į tikrąjį kri- j
'vaigšai bedarbiai, kaip ken
T»lephofi»:STAQG2-ei05
diena ypatingai buvo graži, tad ir madienio į penktadienį dėlto, kad kščionišką gyvenimą. Tėveliams
XXAMXAWI
tėjo, taip kenčia — jokio jų
sekmadieniais,
vasaros
laiku,
daug
primine švenčiausias jų pareigas
publikos daug prisirinko. Iš na
gyvenimo pagerinimo nosį- XFAVARK,» N. J. — Mflsų kolo mų atlydėjo su procesija į hažny- žmonių išvažiuoja į laukus ir pa jaunosios jų kartos auklėjime. V.
(ranuoc)
nijos ir neaplenkė neatlankęs J. Ė. vut. Bažnyčioj atlaikyta 3 šv. Mi jūrius.
Dievas viską žmonėms dovanojo,
’ mato*
Ptknlkaauų baHama, bramtaNM,
LIKTUVIS DANTISTAS
Vyskupas Buvyk Liepos 11 d. lai šios. Mišių laiku labai gražiai gie- Visi draugijų ir kuopų atstovai l»et veidmainystės- nedovanojo/* foktenHlryteoklMM paaninMmlnlArba vok Visoje šaly bem fc
IrooidyB, M. Y.
nlmama MMgtenrta vieta Brook*
kė šv. Mišias. Ryt-ų
tar- dojo rinktiniai dainininkai k Tar malonėkit būtinai ateiti, nes bus kalbėjo Vyskupas.
*
_ - apei
- gomis,
.
lyae-MARpAtM Jaa laika* tSatoa*
i dariie, Ūkiuose irgi darbi- naujant kun. J* Jakaieiur~^ptej goniainkai. Viso buvo 6 gsmonys. svarbių reikalų* Bus. kalbama aX4teMnto OtefSM*
Sval. po pietų Jo Ekscelencija kyti aalt Meeaoa ■ecennl
G*** JiMatefUte
i ninkas pigits. pagaminimas SfiŠias paaiškino kun. Jakaitis. Vargonais grojo p. J. Žilevičius. Į pie rugp. 9 d. išvažiavimą ir kiti Vyskupas svečiavosi pas savo ar
VALAMDOBt
Ntoo » rak ryt* iki 8 ral rakara.
tintą giminaitį Kntžą, gyv. 421 S.
tikiu .produktų turėtu būti Mišios yra labai įdomios žmonėms kapus lydėjo apie 46 atuomoMhj* rcikalėlį.ii. .
P*akt*dtenl«te Ir KvratadtenteM
Sckret,
L
nomartusiems.
Vyskupas
žadėjo
5th
S.L,
Broųklyne.
Krušai
šiaip
Puikus ir brangus metalinis kars*
tik rariterra.
t irgi daug pigesnis. Bet ne.
dar kurį sekmadienį atsilankyti* ta# traukė kiekvieno demėsj. Pa
jau žinoma kaip viena pavyzdin Į MIHIHHH>IIIII>IIIIIIIW>II
p Visi valgomi daiktai, ypač
giausių šeimų Brooklyniečiams,
laidotas šv* Jono kapuose šalę sa
Vargonininkų arima*
milžtuose, kaip buvo btanKrušai
ir jų graži žeimynė pakilu aaauaaaatomawa*itototo
vo tėvelio, kuris mirė du metai at
Tat
NotPiryPnMk
Vargonininkii seimo jubiliejinio
tel. Greenpoint (b—2320 ’
mu
ūpu,džiaugėsi,
priimdami gimi
gal.
kmieerto bažnytiškus programos
Paliko dideliame nuliūdime sa Dr. Petriką*, dantistas, labai naitį savo pastogėje ir vaišes—va
dalis Miš perduota per radio. Jau vo mylimą motinėlę, sesutę Gigą sumaniai gydo ir taiso dantis, y- karienę suteikdama. Be Ėkscelei)komisija sn p. J. fiįd taušku rūpi ir teutę su dieduku, kurie visi pac lietuviams.
RIKLIAUS KIS
eijos Vyskupo buvo svečiais jo pa*
Atlieka Visus Spaudos Darbus nasi gauti gerą stotį. Būtų labai
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rygprūčio 9 d., aekmadtenį.
“Darbinhko” Agentūra
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