
.J*

įmausiu

piltoti Sąjungos ir amba- 
sadorią konferencijos nuta- 

sOtlOH -inat 'leikalaujan-

siekęs kulminacinį t 
.spmiUmtu, pasak 

auoMosdidėsiąs:

'*1



ste eina gan-

paĘ3t$s

■THtjtlnŠi

vaišinant anglų
Bdmoyej,buvo 
kad saliutavimo

g&SIO DAINOS
h. 1 • ' ’

Aiiuomenžs

X> 4-4^ ’
DAINOS •

[R G»4XW^J1W»W 1

-^y.- .p’t «fci jw»» ?<aįygy

Vietos gyvėntęjąi10
v' v r^Jl ”

PAVOGS DIEVO MOTINOS 
: ; PAVEIKSLĄ >.. 7

šiomis dienomis iš Piva
šiūnų vienuolyno, Alytaus 
apskrityje išvogtas " Dievo 
Motinos paveikslas ir neina* 
ža kitų auksinių įr sidabri
nių daiktui Spėjama, kad 
vagys ątėja iš anapus de
markacinės linijos.’:

dų, kad liepos mėn. pradžio
je Vilniatrš^Vat^dtjbO^ 
ralinęsę.ir provimdjoš ądmi- 
nistracijose būsią padaryta 
žymių atiųainų. persdnąli- 
,nėje sudėtyje; & .ygubematęnum Merkiu įrųį- 

rektarijos pirmininku Kad- 
&-ynu aplankė sužeistuosius 
mięstp ligoninėj. Ten jie ra- 

|ųo įa*P. pat jau mirusį, nuo 
žaizdų kareivį Šimkų. Trijų 
sužeist ų j ų —vieno viršiios ir 
2 kareivių —gyvybei,.pavo
jaus nėrą.\ Velionis vyri lei
tenantas jakueiūnas buvo

nebuvo įgalimunaoaūteikti 
S eitos pagalbos, nubėgo la-

i daug kraujo, ir jis mirė 
dėl per didelio kraujo nu* 
stojimo. Velioniui kareiviui 
Šimkui buvo • sudraskyta 
krųtiUė.' ' r ■ /

Laivo^Panterbūry”’ka
pitonas ,ę. jC. C. Royale. j^a- 
yeiškė noro dalyvauti žuvu
siųjų • laidotuvėse, ‘kurios į- 
vykš birželiu 21 d. ; /
- 1 4 * ^7

išra- .•*• 

įmenes svien- &1|

IŠDAUŽĖ L&GUŠ '
f. Pravoslavų dva
sinės sėminayijos Tnokiniai 
Šiomisį dienomis akmenimis 
iąiutzė įenkų kalbos moky- 
tįjo buto Įaugusį p '
i -• . . ' -yrąs— *-. ;:M ’

utine byla, Bylą turėjo na- 
grinėti iš vykstamo j i') ;3^j- 
niaus apygaūrdos't eismo sesi
ja. Bet; Ueątyykus'' daugu
mui liūdininkų, bylą atidė- 
jb: "Kun. ŠUtavičiUs yra gą- 
daš .T'™^ : V j

iasyįyr.'ĮeikJakučmnąs nuo 
žaizdųpasimir A Svečiai pa- 
gettjė VeKoiiį^atsislojiuiu. ■Du 
pusryčių “Canterbury” ka- 
pjtotias C. ftoyale

į/ Tf 'Z Žp ' -*
^a^nag,- K. Petrauskas, 

sėkmingaigastr^lįavęs su T. 
ŠaliapinuBerlyne, vėl su
grįžo i Kauną. - T

5 -■ .-i.*-,. .... - • ■ ■
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4) Tykus* tftWb> 01 laįSČ^U 
nariHs, c) Kur Nemunas, d) Oi Žiu- VAlUiKbbN

nebus tai ;kbnfiskkvimua;jd( 1Į 
žmonių aktų; m įar
galėtų platinti tąipatfr poli-1spūp 
cija sodžiuose. * O gal^*qj6|£^ 
nie wie lewicaj co czym prą- Įmigį 
vrica?”~~v i ne&
k*A?fe ' -M ; Juani
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metus, i Koriu

Kąturiu

reikalą 
gi oąalt

kuopos. Kitas si 
’ks sekmadieny, J 
tuoj po, komos,

* ■ s

3fist# plauta} si

— 1920 me-
tuose buvo 765,264 natūrali-

pamirškite užsimo

i,

’ 'v' /V '
r ^išpildytą

- Imįferati^‘ Washing- 
-Čirkomisijomerius 

įsakys konsului Lietuvoje iš. 
duoti/tevams Amerikos vizą.

d.,Kazimiero Si 
sfc po numeriu 

Mieli dranga



tai jaū naujiem

būdas^turi

ttnm, iš giraičių ir niuo 
arba jūrų pakrančių,

Karime.
ko voj a

Kinų Tautininkai 
' generalinio štabo

sisKundimų prieš diktatorių mast 
raidžią, — Lietuvos, Itali j os įuo | 
ir kitų kraštų. Kuomet dar- kams 
bais užsitarnautas papeiki- nalis 
mas, jis yra reikalingas.. Bet Įriš 
teisingumas reikalauna be- prik 
šališkumo. Lietuvos' ir Ita- vai d; 
ii jos; diktatorišką 'šauvalia- kitai 
vimą Katalikai sinerkiajy- Jonė 
giai.kaip ir; kitž. //Bptp3diar jų i 
šdpadėtisyraMekdikoj — jųoš 

netei^. W^a ^T giau 
ra diktatoriška; y Jos kon- būti 
stitucd j a draudžia buvusiam ta xk 

■ prezidentui vėl tą vietą už- maži 
, imti. Prieš rinkimus atsi- dari 
rado pereitą metą kandidatų poni 
iš viso penki. Tų vienas — ir E

• buvęs prezidentas Obregon; gą) i
• rodos pastatyti savo kandi- tiksi

ras įspazmimas žmonių tar- J 
pe. Be kitko, Lietuvos pre- 1 
ridento vietą* išskyrus trum- 1 
pą laikotarpį,. •. Katalikas 
puolat yra užėmęs. ,: J, Ai . 
V4>ėse,tik dabar stengiasi ■ 

" pirmą preridento vietoj pa- “ 
sodinti. Kataliku spaudos 
atstovai Lietuvoj yra įstei- 

’ gę dienraštį, kuris, nors? jltk - 
šešis metus teveikia, savo

1 pastovumą spėjo įrodyti; jr 
‘ Visoj valstybėj • uoljai.'skai- 
’ tomas. Amerikos gi’ feąfa- 
»likai laikraštininkaiį rinuo 
■ 1878 njehį ^kudmeE ėjo Ka? 
i LalilriĮ dienraŠtis'nępilnus du 
> hiėbesiuj iki šidl isten^ voš 
- vieną išleisti. Lietuviai turi 
5 kuom pasididžiuoti! -J . ž 
i ? ..r/

Visai kitaip ^fcįno^ Vp-. 
kiečiams Belgijos universi- 
teto .Louvąin’e viršminfcai. 
■1 -i.

met darbininkas dirba nezijos laukinių kopros rin- 
|| naujiena*j&tkuolkikų? ar galdarbiįiųark 
is šoka, dainuoja,-, kr r>v-

irintį musų laikraščių 
tondes^ijąs,^ -atrodo, 
up supjrinta “naujiė-

ąrcljitektaą, ^y^nėrikaetįs |gUgedus gręsš katastrofai 
Whitney ^ariepy. užsispyrė ę^hnovskijto nepaisė. Ga- 
padėti parašą: Furore teu-jg *gaĮe pą^įgekė pašte-
tomeo dirųta; įToŠifes' ekšpe-
canp restituta lietuviškai: tjįcūjos žmones, kurie buvo 
vokiečių žiaunimo. sugriau- Į pasiryžę pešt i nukeliaut i iki 
te;' amerikiettų/ cbiosnumuĮKorihEast-Land salos. Bu- 
atstatyta. f Tam įįparasui'kp tai italai Mariano ir Zap- 
griežtai pasįprięšino Lbu-Lį šyedaspfbf. įalmgren. 
Vain-0 v universiteto rėkto-Į Malipgrėp biivo jau miręs, 
rius, monąignom; Lodeuzedgeskrendąnt. atgal Čuch-' 
motyvuodamas ; savų . pasi-įnovskį patiko nelaime^/ Jis 
priešinimą tuo, kad toks nusileisti .iy bęsiieisda-, 

. parašas palaikytii tik taip- mas apūąužė orlaivį ir neigė? 
tautinės neapyliaiitos lieps- Įgalėjpbepasikelii. Jis pattf- 

• nas tarp Belgijos ir Vokie- iegrafavo “Krasino” kapi- 
_ tijos. Nežiūrint pasiprieši- tonu^ kur yra Mariam, Zap- 
nimo iš po^ ^chitekto, pi ir Malmgren ir pridūrė: 

. Wari^_Lbdeuz£ pastatelpn^isį^mūsų P Tai 
Jaht.savo. rlhprniSVns Ha.
4 Atsiminus,' kiek Belgiją

y Didiidio karo ine-tu it®- 
irai tikėjosi nugalėti italus 
ir jau ,bavO besirengią sta
tyti netoli miestelio Balza- 
no, Tyroli u j e paminki ą savo 

tridmfo ” z paminėjimui, 
jau bliVonėtpamatus padė
ję. Išėjo tečiau visai kitaip. 
[Nugatejo italai.' Dabar ita-

Karo
ve universiteto biblioteką.
Stemetpabmgešta^’ti naują



THMCiaU

ękonomiios?

įryįtLorgahlžUUlai datyvanr

la, — skundės 
kad.uhūsų tar-

davusių jaunimonfraūgų, 
p lieteliu, idėjingų vadę. Ko- 
kipsdat jaunimo tie katatfc*

sandėliuose dalužę vėsi 
m'jjų

gąW i

Labai daug tokiu pavyzdžių galima būtų^ia- 
Hekti, norint geriau nušviesti tą paprotį,' kuriuo ■ 
tik porišeikvojimų ar kitų nusikaltimų stengia
masi išaiškinti to asniėns neištikimybė.

/Vienas is ftiados obalsių Sovietų Rusijoje v< 
ra ekonomija. Vyresnybės. noras sudaryti elęoi 
jnomijos iššaukia, bereikalingų permokėjimų.Tuo 
reikalu buvo paskelbtas per spaudą kankuhsas. 
Įvairios kariuomenės dalys ėmė dienraštyje ąp? 
rašinėti savo ūkiu^ ir jų sutvafkymįt r<’iuiail
tis vięntaia aprašymaįs (pasigyrimais) buvOjjš? 
duotos preji ’ — _
to loi-is §a<

banjį TijpfaĮitjudk 
skaitymų, dainelių, 
jU* $X s A
V0ta ki.-kvi™un 
urnose tą grtfifrjgį

į saulių-pulko ūk-j 
ijųi ^Mvo ' pavesta 
d štilyje; nes visą 

laiką gaudavo geras atestacijas. Pasinaudoda
mas tokiu vyresnylx" s pasitikėjimu,, jis pradė
jonuošaliai pardavinėti.pulko miltų,ir cukraus. 
Aįšku, tokioj .prekyboj negalėjo ląbai plačiai 
piešti, bet šiaip ar tąipliktai pejį 27 dįęii& 
skubo parduoti už 1,^79 rub. 09 kap. (“fcrasti. 
Zmdd” 122 nr‘). ■ : ?' y! J ’
fe^ūna atsitiikmų, jog panašus išeikvojimai
i3bU<>lAf < «SrA .V/z. UK -'/J-

susirinkdavo

fcSr Tarp kitko ant^ą premiją sa? 
!ų~puĮkfls$ki>pB nuomavo laukus ir 
ari* įatl W)lrub Mdu sudarė sau

šhrtioštų įvairiausių 
iškilmių, kongresų^ JEggfisįi 

LŪsųkomitetas ’į^^feųrttošįi' katalik^ 
r£rin&«l jaunimas. Lietuvių' tai 

dabai? nėbaisi' ateitįį/O 
kįį kad tautos ateitisįį .•*• . •Cįr-.-i • -♦ y■s-Y • 4,*<pklausos jaunajai■- kariąįj 
sų jaunimas- pr’adedadia 
tikybinio atgimimo laiko

v?, y, '' i įd
Garbė jaunimų vadi 

drąiigams. ir prietelia 
dpki. ^jęus jaunimb vi 
pfįddos jtautai kilnios gj 
bes.-.,-■ '< vk/

seimą.' .

j&fačta A

? < \ ‘ >.*k«į \

; Pavyzdžiui,' Leningrado ryšių mokykloje rCL 
. bų sandėlio bei jų priežiūra buVo pavesta vyres

niajam- pečkuriui. . Šis šeimininkavo Čia kaip 
e. išmanė: kaip “tikraskomunistas,” duodaVb rū- 
r’ būs ir kitus daiktūs kam reikėjo ir *kam nerei- 
gjfcėjo. i ir tai darė dargi bč jokias apyskaitos. 
Kp Pagaliau paaiškėjo, k#d~ to iuMr'ri&ndėlyje 

‘ iriiksta itet už 25,000 rublių (‘‘ Ki-asnaja Žvez- 
įXVla” 156 nr.). -• , .*
Eį į Samaroje, stovinčio jo: 92 
‘ vedžio (Imptenarmo) pade 
į laisvaf šeimininkauti jo da

W auklėtinių, Kieruuj var- 
du, vienas klerikas.Jis pa- 
žymėjo, kad jiė?eia papuo- 
lę į4iį koiįgtjgeą kįp tik vyk* 
darni atbhdgū,''Račiau ir ne 
visai pripuolamai: jie esii 
buvę taip jat kviesti. Kle- 
rikanis./atostogos skaitomos 
nemažai pavojingu reiški
niu nes Š jlė 'ato&bgų ineht 
susiduria-; sty ^^tiiUauBiaiš. 
žmonėmis, kartais patenka 
blogon įtakon; iT pastatO 
auklėtinį jiaybjun. O dabar Į 
Mes begalo džiaugiamės, kad 
pįrm^ ątb^^ų dienas teko 
pialei^/kEĮ įmįs draugai 
pavasarininkai t - Jūsų tarpe 
mes nejaueįphtė jokio pavo
jaus, bet d^r labiau dvasia 
stiprejarde, neš jūs . Idealai 
“Dievui ir tėvynę!yrą ir 
mūsų idealai.” \ - z - 

; Ant-galo kdlfra pats pava
sarininkų vyriausias vadas 
ir'veikėjas kunigas Paškevi
čius. Jis trųnipai paminėjo

daržovių, nes vi& lauke, kad. kainos kris ir tuo- 
būdu bus gauki ekonomijos. z Taip belaukiant

.... -1 1^iHJhTtifc}30kftpr Tik
rdift pirkimu, tačiau pulko 
ąifo blogai iaikoinoe ir da-

2^.’’ lis
siog anekdotiškų ateitikhjil. Vien^. pultais.jg

-M H.
siį, . išgarsinta — o lietūs iki 
p£sku£riei dienai piliA 
pilia.^Visas rai 
suriiik^.pas.^ manefuošės 
daužyti barometrą. Tik ir 
čia4 ariaityt pteiHŽvąfe'piį- 
blaitfš • orų. ir J ules • šiatidiėn 
visgi./ linksmi, džiaugiame^,, 
kad triūsas; nenuėjo , veltiii.. 
Tik labai 
.kalbėtojas 
pe neihatyt vieno brangaus 
asmens. Asmens,- kilrs jau
nimui visa širdim atsidavęs. 
Gi' tokių jaunimo .mylėtojų 
nedaug tėra. Pas mus čia 
nėra Sąjungos vado,.,visų 
pavasarininkų pirmininko 
D-ro Juozo Ereto.- Jją;pats 
labai apgailestavo; įgalėda
mas atvykti. Iš persįdirbj.- 
mo ir ję/sveikatū esatiti pa- 
bldgėjusi. Bet ir Kauną bd- 

f damas ir valandai mūsh he-

; SAefonu skambino, teiravosi; 
' I kaip mums einasi, kaip se- 
fkasi kongresui. Valio mūsų 
'Įvadas! Valio, vairo!!J,. -~ 
> ĮBaiiga kalbėtojas. Visi pri- 
■ I tardami—griausmingai Šąu- 
jkė valio! savo Vadui;

Į Pavasarininkai nepamirš- 
-Įta ir artimųjų savo vūdų. 
“ Šaukė valio savo rajono vdi^ 
, dybai, savo instruktoriams. 
į Į Kitus nešiojo ant rankų- v
- Į kun. Paškevičių sugriebė, iš- 
, Įtempė iš tribūnos ir Šatikda-
- ini-valio, nešiojo atit rankų
- ir visi būriu, užsidarius kon-
- [grešųų^sayo vietinį vadą iš- 
-įsineše iš iškilimų vietos.
k ] Aš parbuvau to linksmaUs, 
r J pilno gyvybės, kilnių jaus- 
i Įinų kupino jaunimo tarpe. 
_ ĮTr rodos nėretŠsi stt jais, 
_|jų pramogose, jų-kvetitfee 
LI dūr , /dažniau , dalyvauti.



blaivybės? Tad

un. Juozo Kaula-
1 linkėjimų, buvo

re 
ki: 
atstovę, taipgi ir' publika pa-1 
sveikino delnų plojimui Prie] 

4o chdras sudainavo Sąjungos 
Himną, taipgi’ ir, fcitų«. įvairių 

dainų. * ,
Gerb. atstovė kalbėjo apie 

Lietuvos moterų veikimą ir 
organizaciją. Jos kalba buvo 
[domi visiems klausantiems. 
Taipgi kalbėjo ir kun. M. F. 
Daumantas, ragindamas mote

ris rašytis Į Moterų--organiza
ciją./

Toliau p. J. Hodėl skambino 

pianu Jr sąjungietė p-ni L. 
Juozaitienė. padainavo solo.

Po to buvo Įteikta dovana 
nuo Moterų Sąjungoj 10 kp. 
Philadelphia $4Q.OO. 

v Kleb. J. J. Kaulakis $50.00, 
kam M.- F. Daumantas $10.00,

DETROIT, MICHIGAN
šv. Jurgio parapijos 

t ' žinelės

Šiuomi pranešu, kad kun. S. 
Draugelis, leidėjas ir redakto
rius knygos “Amerikos lietu
viai’ \ pasiuntė draugijoms ir 
biznieriams anketas. Tas an
ketas draugijos Įr biznieriai 
tupėtų tuojau išpildyti ir grą
žinti.

x y- ■

. Mūsų .atsižymėjusi skulpto
rė, Adelė Srhailiūtė sugrįžo iš 
Italijos. Ji ten študijavo gavo 
profesiją apie metus^ laiko. *

Šiš” darbininku išvažiavimas bus vienas iš (^džiausiu ir*^raziausių, nes bus prieš 
paskutinis šį metą. \ \ :

. ^Palangos parkas yra vienas iš puikiausių ir tinkamiausių linksmai laiką pra
leisti. Kviečiame visus iš anksto ruoštis į Jį išvažiavimą Palangoje. '• -

, ' _ / 7 ' RENGĖJAI

ELIZABETH, N.J. B
Birželio 23 d. įvyko gražus , 

vakaras pasidarbavimu Seserų įj 
Pranciškiečių užbaigimui ge.o 
mokslo metų. Diplomus už pa- fc 
sielgimą ir dailiaraštį išdalijo ra 

kleb. ktm. J. Simonaitis. Do- pras 

vapas ir diplomus laimėjo mėr- Bi 
gaitės.’ . Vaidinime ir prakal- ]š , 

no j pirmenybė priklauso Juo- grįc 
: zui Garbačauskui. '•

Per visą vakarą šokiai, dai-‘ ’
Inos ir trys perstatymėliai bu> _ ■' 
Ivo vien lietuviškoj kalboj. Kai- D 

ba aiškų tyra ir skambi, kad ° v 

1 malonu klausytis. Baigiant: M* 
programą kleb; kun. J. •Simo
naitis dėkojo už skaitlingą at-' 
silankymą. Ragino tėvus' rų- 

[pintis, suteikt savo vaikams 
aukštesnį r moksją. Pareiškė 
reikalą turėt savo aukštesnę B 

į mokyklą. Užbaigusiems pra- ką r, 

dinę mokyklą vaikams buvo ' 
I išdalyti diplomai bažnyčioj^ 

d. birž 7:30 v. vak. Žmonių 
tiek daug suėjo, kad neku- 
riems-pėdynių stigo. xTaigi 
Ėlizabetho parapijonai tur būt 

aiškiai šuprato ir giliai už jau-, 
tė kleb. kun. J. Simonaičio pa- 

Įsakytai kalbai ir stengiasi iš
lanksto taupyt pinigus kad ru- 
Idenį pradėt budąvbt aukštą 

Į mokyklą^ Sekmadieny buvo 
I surengtas piknikas. Oras pasL 
įtaikė blogas. Piknikds nenu- 
I sisekė. LDS., L. V. ir L. R. K. 

pfoterų Sąjungos kuopos turės 
I nuostolių. _ 7- ;
I f

I Sekmadienį, 1 d. liepos į- 
Ivyko ekskursija visų bažnyti

nių draugijų ir Piliečių Klubo. 
Nors oras buvo grąžus, bet 

Į žmonių nedaug buvo. Karų 
[buvo J3, pilnai būtų užtekę 9. 

I Matyt žmonėms jkirėjo tranT 

Įkytis ir mėtyt be reikalo cen
tus. ’ •

I * ■ 1 •F
I Andrius Davidonis, “Darbi- 

Įninko” skaitytojas ir LDS. 16 
Ikp. narys, liepos 4 db, laiki- 
Inai, o gal! ir ant visados, iš- 

I važiavo Lietuvon. Jis buvo ra- 
Imtis vaikinas. Laimingos ke- 
jlionės. " ,

HARTFORD, CONN.
Parapijos piknikas, kuris į’- 

vyko liepos 1-cL, iš visų atžvil- ] 
’'**•/ y *

gių galima sakyti pavyko. Die
na buvo ^gražk Žmonių daug, • 
net ir iš tolimesnių kolonijų. 
(Garbė tokiems lietuviams, ku
rie kuo nors prisidėjo. Vieti- ( 
niai biznieriai suaukAvo įvai
rių valgių ir kitų dalykų. To- .

"1 • ** z .
Į dėl gryno pelno parapijai liko 
$2,300.00.

L Buvo įvairių pasilinksmini- 
[mų, kariuos suruošė Jaunimas 

Į— vyčiai. - 7.
Keletą Unksmių dainelių su

dainavo ' mpkyklos vaikučiai^-. 

vadovaujant varg.’. L Vasai- 
Lčiui ir kun. Bakšiui.

\ Reporteris

.šiandieną netikėtai pateko 
man į rankas vienas iš biau- 
įįaUsių komunistinių šlamštų, 

kuris bjauriausiais 'purvais, 
Be perstojimo, drabsto į viską, 
įĮ^S^yra ne -tik krikščioniška, 

het'dora ir žmogiška. Ir štai, 

mt to biauraus šlamšto-šešto 
puslapio su liūdnom savo “ ka
detam,’’ ir paveikslais visi mū1 

5ų graboriai suvažiavę. Labai 
nuostabų, kodėl jų visai nesi
mato “Darbininkear kitam 
Katalikiškam laikraštyje? Tur 
būt dėlto, J<ad jiem arčiau sto- 

R prie širdies raudona Rusi-

PHILADELPHIA, PA. p. A. Grigaliūnas $10.00, p. M. PHILAD 
Atstovės,Pr. PikefliugiengR j Stulgaitienė $10.00; Kanaus-

. " prakalbos V-^7 [kas $2.00. • Atbalsis I
' v ■ 77S • r Po $1.00: L. Barauskaitė, S.' E

Gegužės 20 d. 1 Vai. po pie-|T^' -k »-*.-' »> •', •?' . . .. (Kaulakiene, Kupsifene, Bago-
tų,-šv. Kazimiero parapijos K. . o «svetainėj ivvko nrakalj L San<iargwne- Sta5lene> ruošta labai
svetaine^ įvyko prakaioos -Balčiūnienė, Do- . , • .
K. Moterų Br-jos atstovės p<>-L 
nios P. Hkėilingienės. . |Jlisifinait.-.,^|TOrĮ5tw, Mar- 

/Skaitlingai publikos atsilan-1 tinaitė, Kebląitė, Mačiūnas, 

kė. Prakalbų programą! atida- Gricius, Andrulionienė, Aliu- ^jboj’ 
klebonas kun. J. J. Kada-Ižas, Dverinekajtė, Dryža,,Ąn- dabar n< 
, pristatydamas gerbiamą | drokienė, Žemaitaitis, Rut- su|€įįįll Spj 

įkaūskienė, Raublaitė, Karabo- nyg. 
dieūė, Sapailienė, Bigienė,> . Žž
[Štroksienė, Butkevičienė, '‘Onr Father 
Brainskięnė, Sinkevičienė, Ki- • '
likevičienė Philipavieius, Vinc- e broTght o 

kūnaitė, Hodelienė, Seniūnas, Qur į

Rimdukienė Rimkūnienė, Po- ‘Vytis’—t 
[./ < I* •.
cienė, Bridikienė, Juodukienė, Ves, He is ou 
Augūnienė, Fabijonienė, RaČ- ,Pridė! 
kiūtė. ■ . <A"^ U

. ' stnpes an
Iš viso surinko $184.60. Po Washingt 

surinkimo aukų atstovė dėko- for you ta 
jo publikai ir užbaigė su pra-' And- He lėad 

įkalbom. ' ' /. 'heaven’s t

buvo net dvi lietuvių organi

zuotos kuopęlės blaivininkui* 

Bet dabar, kiek ihai> yra žino

ma, viskas yra išįrę... Tačiau 
blaivininkų ir blaivininkių pa
vienių yra pusėtinai... Todėl 
dabar, kada pastangdmis kun. 
Petro Saurusaieio, to didėlio 
apaštalo blaivybės tarp lietu
vių, įsikūrė net ir laikraštu

kas — ‘organas * blaiviniųkųr 
“ Spinduliukas,tai ar never
tėtų ir mums PhiladelphijoS 
blaivininkams sukrusti — dari 
buotis iš vien labui prakilniau
sios idėjos 
kas pritartų tai mano minčiai^ 

melsčiau, kad< malonėtų užeiti į ■ - 
į iriSno bakūžę (2833 Livings^ /-a 

ton St., Phila., Pą.) sekmadie
ny, 22-rą liejos apie 3-4 va- . /;< 
landą po piet, pasikalbėti tame - 
dalyke.

r Kazys Vidikauskas

P. S. ‘/Spinduliukas’* yra 
gan gražus ir" rimtas laikra^- . x 

tukas. Jį galima užsisakyti . 
pas kun. P. Sau rusai tį (redak-. X 
torių), 929 Brie Avė., Sheboy- -■ 
gan, Wis. arba pas .ten. J. 
Svirskį (redaktoriaus pagelbi- 
ninką)» 1644 tfafruia “ 

Chicago, Ui, ~

“Knyga, yra, skw/nbąnti? prfieitiea balsas. Knyga yra 
lartuin-koks stebylįifiggs-.^l  ̂ sriaunią

laiko upę. ir perstatinčiosi jūnas. Per tą tiltą atei-

m mus apkmkyti iš,tolimą-kraštą ateina
liau ir tykią, kurie ,jay.senatįf rūbe" gMli: afrjf 

xavo sielos galybę., suteikia mums savo brangiai surinktą 
^.^.Čanyle. # # *

r ‘ * -Ū WT<
Pažinsi džiaugsmą, kuomet žinosi, kas tai pm ažSNK — 

G. Pate-...-' r

. Vaizdas didžiausio pasauly dramblio, ųufotografuoto Port- g 
land, Ore. parodo ji apdėtą sunlriai retežiais, %kad

fetų užmužti žmonių. Jwį jis užmušė du prižiūrėtoju ir to K 
lėtą sužeidė, bet savininkai jo nenori nužudyti, neš* jis yra 

nepaprasto didumo. \



savo artiino ydas,

valdžia

AUDROS IR PASĖLIAI

A.J.KUPSTIS

fAiįlijoj U

_ Varšuva. 

mis,•ciais

Žurnale bendradarbiauja 
geriausi prancūzų rašytojai

. naugh sako,

. ? Primo de Riyera paskelbė 
-dftkmtyj Vnrnin “ privati š- 
kų” žmonių rateliuose drau- 
džiami visokie pasikalbėji
mai politinėmis temomis. Is' 
ponijos piliečiai be policijos 
leidimo neturi teises kalbėti 

Į apie politiku.

f Pastaruoju laiku
< ; ■ - ,

”* organizacija vė- 
ir

£et valdžia sako, kad jokio 
pavojaus nėra *

PARDUODU ARBA
IŠMAINAU F ARMĄ 

7 akeliai" žemės, 6 kambarių na-j 
mas, banėj vištininkai, karvė, ■vis
li- Galima matyt bile kada. Jei- 
jru dėl išmainymo, tai tik mieste. ’ 
T. PROSKY, 86 Pow,er Sų Nor, 
ton, Mass. (L.17)

o zimo- < 
ryšy su pasikagtojari-x! 
atentatais prieš gėlę- 

'T • *" lr

^inkelius pietų rytų Lenki- : 
joj Kovęly ir apylinkėj esą 
suimta 40 ukrainiečių partį- 

■ *“ * *1 • • » jos “Seirob” narių, tarp 
kuriu keli 1seimo atstovai.
* 4 r - • sPas suimtuosius esą rasta 
daug . kompromituojančių 
dokumentų, ldbai svarbūs 
mobilizacijos planai ir dide-

* •" * * '' i J '^1 I ’lis svetimos valiutos fondas* 
Jų butuos taip pat esą rasta

■ - -’-’l 1reguliariai amunicijos san
deliai.
“Seirob
4ųsi ąktiųgą propagandą 
ruošusi dirvą naujiems tero
ristiniams aktams. -

I darinokyklęsmetuose dirbo I 
“Darbininko” administraci
joj. Tęipgi ji buvprr “Mo-Į 
t^Edrvos 11 Administratorė l 
Įįpvietiniai ją Aųvo prątnikęl 

“diivute.” Mėiiautjį‘’dirboĮ 
Lietuvių Prekybos Bendub-j 
vėj Bostone e Lietuvoje. Į 

. cTi* apsivedė ^J^tuydjed 
’ Pora metų atgal atvyko iš 
h Lietuvos 4r apsigyveno pas 
j metūgę. . Dirbo Exchangę 

Trūst banko j. ‘ Jos vyras 
Lietuvoje buvo kariuomenės 
aviatorių. Atvykęs į Jungt.

• Vjdstijas... stojo į Nortfreast-j
- eĄ\ mokyklą. ? .>'■ /
- A. a. Sabienė buvo ’ links-!

■ - ” • ” Sv - ~į,. nąo budo ir labai- gražiai su 
. visais sugyveno. Kur ji ne- 
i pasisukę, ten rado draugų.
- : Liūdi motutė,' vyrąs, arti

mieji giminės ir (drapgai ne-
- tekę geros darbininkės ir
- draugės, ilsėkis ramiai airi-
’ žinyboje. ■ f./

Lietuvos meno dalykais. 
Piriflknae numery būsi? 

dirių musų rašytojų v«

bai dažnai pasiduoda politi- į 
' kierių įtekmei. “Pol leistai 

nekaip apmokami ir jie la
bai dažnai yra paperkami.” 

^/‘fAcĮvokatams... yra •, /leistai 
< naudotis legaliais tekniškų- 
^inais ginant žmogžudžius.”
‘ i--'* in-.'V’Vf'- Y rf-t S - » . f 'Ts ■

G uetliarg, Prane i j a.—Pa- 
rabežinė policija praneša, 
kad areštavo keliolika pu
čistų, kurie visoj Ispanijoj 
ruošėsi, nuversti dabartinę 
valdžią.- — .*■' V. < -

L®. *• A V *’ ‘ J ' 3*1 .V4¥**?v5u

k, Parabeliuose sustipriųta 
ir padidinta sargyba, ir ke
leiviai važiuojanti traūki- 
niais yra krečiamu

areštavo flaŽiU 
de, Barcelonoj, Saragossa ir 
kitnį^^’*??<; //.

[ Aštri cenzūra uždėta ant 
laikraščių.' '

Į , Suokalbis prieš valdžiąųe- 
l buvęs pavojingas. Bet rėvę- 
I liucioųieriai tik < kerštavo 
valdžiai už varžymus^

Į Kur diktatūra, , ten irsu- 
irutė. Vi

■ * J_, ‘ < į -v?

Kaunas.'— Birželio 20 d. 
lenkai sulaikė sielius, pluk
domus .< nuo Šventojansko 
kaiįno. Sieliai /yra Liepę- 
/jaus ; "miškų pramonininkų, 
brbfių' Jilmanų nuosavybe. 
Nulaikydami sielius, lenkai 

ura, o taip pat užsieni su [šaudė-j mūsų pusę. Be to,
Į lenkai suėmė 5 /darbini ilgus 
[lietuvius iš Giedraičių ,kai- 
I irio, Leipalingio valsč. DaT- 
I binįnkai dar nepaleisti. / 

Brolių Jilmarių įgaliotinis 
t Arorisonas praneša, kad jų 
| firma buvo gavusi lebkų val- 
rdžioš atitikimą' per 2 men. 
I plukdyti^“' Sfelius Nemunu. 
Į DabArilėnitki nežinia dėl kū- 
hų^riežė^^mĮšką sidai- 

Įkė' Iri'nvt 'bėibidžia jgklioti- 
niui AtobMbhtii SftsrrieŠti su 
kitu toš '^rmoš Įgaliotiniu 
Druskininkuose, ,kuris turi 
rūpintis-, tos firmos miško 
fdu^dymb.reflmtal^ ’ J’1 P

PULTI GERVĖČIŲ-LĮE 
S SnTK$ĄRKJ

su juodo:

a *i - '-*>• - 11, *

f?'

. i
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Į savo sielos gyvenimą šią 
dieną žmonija 'šiuri pro ma

žinamąjį stiklu, o į ją^apsu- 
pantį pasaulį pro teleskopus 
ir mikroskopus.\ ' .... ......—

LA$T S&NPAV . 
ISAW A <AR

LIEIUVII
BALI 

1043 wi

“DVASIŲ STATISTIKA”• ' - X'
Mūsų laikais yra gana < 

daug spiritizmo mėgėjų ir? 
ne tik mėgėjų, bet net drau- 5 
gijų,-.-kurios turi tikslą — < 
susisiekti su mirusiųjų dva- 
siomis. .Tai visokios rijšies | 
psichinės ir spiritistinės ] 
draugijbs, kurios paskutiniu 
laiku savo veikimą nori pa- ; 
reikti mokslingumu ir pačios J 
lošti' mokslinių draugijų ‘ro
les. Tam tikslui psichinės ir 
spiritistinės draugijos turi 
savo knygynus,* leidžia kny
gas, turi įsisteigusios laik
raščius, daro perijodinius 
susirinkimus, kuriuose y ir 
mėgina visokiais būdais sty- 2 
sikalbeti su mirusiųjų dva
siomis. 'Tai jau seansai.

Ilgainiui kilo klausimas 
surinkti “pasikalbėjimų” su* ( 
dvasiomis statistiką. Tai pa- j 
daryti apsiėmė -vienas. Pary^ j 
žiaus spiristų draugijos , 
knygyno vedėjas. Jis rinko j 
statistines žinias mąždaug 
nuo 50 metų ir jam pasise
kė surankioti net z 19,000 
“ pasikalbėjimų ” su dvasio- ' 
mis. Bet ir jam kilo abejo- •< 
jimų, ar visi tie užrašyti bei 
nugirsti atsitikimai yra tik
ri. Ir*jis pradėjo tyrinėti. 
Pasėkos *buvo nelabai malo
nios; nes iš 19,000 atsitiki
mų pasirodė patikimų 800. 
Bet ir tai tik apytikriai- ga
lima spėti apie jų neabejoti-, 
uuflaųy MiJgU.tyž- 
nėįimų pasisekė sukonsta- 
tuoti, kad iš 800 tik 
si tikimuose buvusios idėntiš- 
kos < Pjssanktųjų^ * asinenų 
dvasios, su kuriomis galima 
buy| šiai'p'taip susikalbėti. 
Pirmoj-vietoj susisiekimo su 
dvasiomis Srityje .stovi Lop- 
dofe^.-psidainių % tyrinėjimų 
draugija/toliau; Paryžiaus

r i “

K-

& 3 r Ar « ,


