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Mte B KATAUO 6MEM
jAmeriko* ‘kataliką ritrt&aai* 

jo« “Katulta' Bukfelą^ mtaririn- 
kunas ivyka (čit) T—U 
d* d. Manoma, kad*ta^rinkhM 

a dalyvaus apie 26,000 narių.

s Apskaičiuojama, kari katalikų 
ligoninėse ligonių riu&tas didės* 
nę pusę nudaro nekatallkai.

Birželio ^9 d. praridejo kataH 
kų studentų mirijoa ratetių mim- 
rinkimas. Dalyvauja atatovai ii 40

*

■L ūinnm |

Toledo*, Oh‘u>; naujo vyticupo į* 
žventirita iėkilmta dalyvava 15 
arkivyskupą bei vyskupą.'

JRudjoo bedievių organizacija, 
kuri sakosi turinti 3^00^100 na
rių, kitais metiki Žada pastatyti 
Rusijoje paminklą, kurs tadytų 
apie Uiirikinima tikybos Bovietą 
Rusijoje, ši bedievių organizacija 
jaut renka aukas. Jos pasiryžimai 
turėtų paskatinti viso pasaulio 
krikičionia suglausti savo eilųi di
desniam darbui. , *

*

t
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Bet teismas atsisakė mi- 
bausti- kunigą ir pareiškė, 
kad kunigas turi trisę būti 
bažnyčioje ir laikyti pamal

dai, '
Šis tatamo išsprpndintas 

Meksika* katalikus nurami
no ir jie ousitaikė nuo pro- 
teato denumstr&eijų, Kurios 
turėjo įvykti šį sekmadienį.

Meks&M birž. 28.
— Vera Crui valstijoje jau 
yni priimtas įstatymas, kad 

lOOjOOd gyventojų gali tu* 
rėti tik vieną katalikų kuni
gų. Įstatymas jau pradėjo 
veikti ir turėjo būti vykdo-

kurs atsisakė palikti bažny
čią, buvo atiduotas teismui.

•* *
„ ----------į,---------------------------

Prancūzija, birž. 
27.—Prancūzai minėjo Ver- 
dunq mūšio l£kos metų su
kaktuves. Wluno mūšis į- 
vyko didžiojo karo metu 
1916 jm birželio 27 d. v Mūšį 
laimėjo praneūiai, nugalė
dami vokiečius. Verduno 
laukuose užmušta 7G$0OO 
vokiečių ir 400,000 prancū
zų. Bušeistų iš viso buvo 
800,000.

vinumu bei baisumu yra vfe- 
nintėlis visoje karų istori
joje.

Japonijoje jnisijonierii» kuni
gas Aime Viltion, prancūzas, ne
senai minėjo savo 90 metą am- _ __
žiaus sukaktuves. I Japont^Į Verduuo mūšis savo kru- 
skleiMi Krirtattt mokslo pa rvyko 
.grieš 65 metus ir nuo to laiko j» 

UVO niekur iivykęs iš Japoni-
PrtMfaija jam jsrskyrt di- 
ptaitar dovaną, ktf**

amu^/bia 27. — Poli

cijos pastangomis surastas 
didžiulis svaiginamųjų gė
ralų sindikatas,* veikęs nuo 
1027 metų Amerikos viduri
nėm* ir vakarinėse yalstyb& 
se. šiame sindikate dalyva
vo 59 asmens tr 2 bendrovės. 
Apyvarta siekė 6 milijonus 
dolerių, šis sindikatas yra 
pardavęs likerio apie du mi

lijonus galonų.
Sindikatas buvo pasidali

nęs į įvairias grupės, kurių 
kiekviena savarankiškai vei
kė. - . * ’
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II KALNE
1 NevrTorkį miestoveikė

jų būrelio, j ' ’ 
Žądeikio p

Jo, Povilo 
frfaiftrife pla

nuoją išleistiįįdomų anglu 
kalboje šu apie Lietu-

VE5Ų ŽALIŲ KATALIKAI DARBINMU
* V1KNYKITRSI A'

KAINA 5

L RfS. SHMO
. (Tskcmna)

MOOKLYM, V, MHbHo U*. XVI getam >
iftttmftųvmfe pąautitata žv. Jurgio p*ur«rCjoę btžnyčtoje.* trf

bornti kw, K. Pzukmūriir kw J. AMkzftnnt Ceremtają vsi 
biro kro. J, taktas*. tanokz^ prnM Tini Bmhvrtrttaą f

MiifoH tayravo ir J. B. VyikupM Petru Bfičyi, m' L* 0. * ’ 

Tvojaim po pamąldų įvyko grimo perikišių atidarymu, ;
žavimą įspftdhgiii pasveikino J, 1. Vyikhpsz Petrai Būčyi. . JĮ 

Idmo prezidiumą knn. J. žvsgždyi, B TuUnitii (Wsta

Seimo utidsrymo pradžioje dalyvavo 50 atetoyų ir 200 mmM 
$ ' . ¥ V .

NUNCiZUOŠ SjŲlMaNlNtĖS HEMU KO 
PASlSLVMį

jr Mstarią ysrzpijof kl«bo-

ttSPMGMBO MRAUAUS

(Ženeva, Italija, biri. 27.— 
Anksti rytą sprogo 4 bom* 
bos palei Italijos katališ- 
kitorius rūmus. Kiekviena 
bomba sprogo viena paskui 
kilį rirtm pusvalandžiu * ***'

Ilsu. t

ko MSO* Hw*7 daug

teikti dvfejVtnety »orato-
Kinu<m pinikai komunMtzi «u num namų savininkams, ku- 

ėmf 5 nu«ijonWHU.% tarp kurių y- P.««l
ra ir vienas vyskupas. Komunis- ri® mokesčius. Paga 
tai reikalauja didelio atlyginimo 
itž jų gyvybei

. Birželio 27 J.» Mihraukee, Wk, 
išvyko į Kini ją 4 vienuolį* Sese
rys Praneiikietfs. Jos vyksta va
dovauti katalikų mokyklai.

Pratusiais metam Amerikos ka- 
tsliką^ligoninią 3,400 nekstalikų 
lankytojų perėjo j katalikybę. Iš 
viso pereitais metais Amerikoje 
perėjo į katalikų tikybų apie 45,- 
000 žmonių.

šitą sumanymą, namų savi
ninkai yra atleidžiami nuo 
mokesčių ant morgages per 
du metus ir procentai suma
žinami iki 5%. šitas suma
nymas bankieriams nepatin
ka ir jie spaudoje neigiamai 
atsiliepė.

10
28. — Popiežius Pins XI a- 
meriketį kun. prelatą Ęran- 
ėis I. Spellman iŠ Whitman, 
Mass. apdovanojo Popie
žiaus 10 metų, sukaktuvių 
medaliais.

Prel. Spellman veikliai 
dirba Popiežiaus radio sto
tyje.

■ ' ".■■■    ■.. :i—i-ml ..........i« 

MIBlAMBDlNGAg
MILIJONURIUS 

. Briiasel, Belgija, birželio 
24.—Amerikos milijonierius 
Eastmari jmriulv Belgijos 

vyriausyliei vieną milijoną 
dolerių dovaną, kurią jis 

skiriąs duntiiklinikaipasta
tyti,

Bis milijonierius jau Eu

ropos keliems miestams yra 
imdowiojęs ditldes sumas 
pinigų. ’

^(įskiuf^on, birž. 28, * 
Piancūzi jos -sąjįmgroiuk 
geriausios “drauges”—I 
kija ir fedio-SJovakija 
priėmė Uoover’io parij 
mą be jokių pastabų. 
Šių- valstybių vyriauayt 
Butikinią įrancše jų abi 
vai Amerikai. ~

Iš pradžių manyta, 
Šios valstybes laikysis Pu 
eūrijos nusistatymo, liet 
bar jos jmmškė sav 
ką nuomonę.

X

wwHiAHMKai i. mmmsrįį

Nelabai senai Italijoa ministeris 
pirmininkas Mumotini spaudos 
atstovui pareiak?,' ktd paaugta 
vaikas priklauso tiktai valstybei.

Kataliką Bažnyčia niekuomet 
nesutiko ir nesutiks, kad valsty
be turi aukščiausią teisę dvasi
niuose dalykuose.

DM šio nusistatymo BgŽnyčia y- 
ta daug kentajusi, daug kovojusi, 
bet visada ildjo laimčfoja. Ir 
Museolini negudri kovą ifeis Baž
nyčiom naudai.

MUJONEM mtl 
imnaniis

Lotoell, Mass. — Birželio 
26 d.. palaidotas milįjonieH 
rius Humphrey O’Sulllivan. 
Laidotuvėse dalyvavo ir 
kardinolas O’Connell. Jis 
savo milijoninį turtą poky- 
rė įvairiems labdaringiems 
tikslams, Turto paskirsty
mo vyriausiu prižiūrėtoju 
velionis paliko kardinolą 
O’Connell.

Velionis buvo žymus ka
talikai

100 MILIJOMŲ DOLIBIŲ 
OABBUriMKAMB i

Washington, birŽ. 28. — 
jei Amerikos bankai suteiks 
35 milijonus dolerių morgi- 
čiams, tai per sekančius 2 
mėnesius bus padarytos su
tartys statyti naujas bei tai
syti senas bažnyčias Ameri
koje. Tiems darbams biisią

AMiairna LAtčlfai 
Mtnuojt

Gotty, kurie skraido aplink 
pasaulį, jau pasiekė Karaba- 
pasaulį, jau pasiekė Klraba^ 
rosko miestą, Sibirijoje, ir 
skris pirmadienio iyte 2,100 
mailių per Bering j^res iki pairta apie 100 milijonai 
Kome miesto, Alaskoje. dolerių. ;

KATMW*T HVAZIKTKS KALTU žMl WST£E

kuris apgina lenkų reikalus 
ir varo smarkią propogandą 
prieš Lietuvą, Vokietiją ir 
Rusiją. Balandžio ir gegu
žės leidiniuose buvo patal
pinti straipsniai prieš prof. 
Mykolą Biržišką.
'Naujas lietuvių žurnalas 

anglų kalboje butų prieina
mas "Amerikos lietuvių jau
nimui, kuris mažai supran
ta lietuvių kalbą, ir kartu 
svarbus įrankis kovoje su 
lenkais dėl Vilniaus ir 
vokiečiais dėl Klaipėdos.

Niiortoliai maži, 
neramumų sukelta.

Italijos vyriausybe suareš
tavo keletą šimtų įtariamų 
asmenų. *

su

R. I. — 6ia pa- 
sibaigė 20 dienų užsitęsusi 
byla, kurioje Elliot R» Hat- 
haway iŠ Tali Ąifėt buvo 
kaltinamas nužudyme 20 
metų merginos Verna ^Rus- 
sell. Russell buvo nužudyta 
šių metų kovo 23 A naktį 
Winward pietoje, Rhodelros naifo, republįkdno sū 
Island valstijoje.

MJuryn teisėjai, pasitarę 
apie pusantros valandos, pa
skelbė savo nutarimą, kad 
Eilioti R. Hathavray kaltas 
pirmo laipsnio Žmogžudys
tėje.

Nors teisėjas dar nepa
skyrė •bauimėa, bet aišku, 
kad pasmerktojo laukia įiin*

SUOMIJA
Maskva, birželio 28.—Jau 

nuo seniau Sovietų Rusija 
ir Suomija |Pinlandija) tu
ri" nesusipratimų. Bolševikai 
pasiunčia daug savo agita
torių į Suomiją, kur jie 
drumsčia vidujinę tvarkų. 
Suomiai pradėjo smarkią 
kovą prieš bolševikus vidu
je ir daugelį komunistinių

BV1ICABUOJ BAMAIKIRTA 
MIBTIBg BAUSM*

Bernas, Šveicarija. —-Pir
mieji šveicarų parlamento 
tfimai, svarstydami baudžia
mąjį kodeksą, 4Ž2 balsais 
prieš 14,_ nutarė - panaikinti 
mirties bausmę. Antrieji 
šveicarų parlamento rit
mai—tautos taryba jaibprieš 
kurį laiką buvo nutarę mir
ties bausmę panaikinti.

kiųjų darbų kalėjimas iki
gyvos galvos. Rbode Island ■ . - ■
Wtatijoje nėra mirties baus. gaivaltj'ifeiuntė per siena i 

mės, tad jos įstatymai ap
saugojo Hathatvoy nuo elek

tros kėdės.
Pasmerktasis Hathaway y- 

ra Massnchuaetts legislatil-

Rusiją.
Bolševikų laikraštis “Iz- 

vcstia” smarkiai puola Suo
mijos vyriausybę ir seimą, 
kaip virnį nesusipratimų kal
tininkus. Bolševikai rėkia, 
kad suomiai yra: pasikėsinę 
laužyti visas sutartis, pasi
rašytas tarp Suomijos ir So
vietų Rusijos, /

SUtĮĮBTA 2$ BOLttVIKAI
Barberton, OIritį birželio 

27.—Apie .1,000 komunįstų 
ir jų sekėjų Auna parke tu
rėjo susirinkimą ir pradėjo 
grasinti policijai.

Kadangi susirinkimas bu
vo be leidinio, policija ko* 
munistus puolė. Panaudota 
garstyčių bombos ir lazdos.

Befljfiias, biri 28. — Bir
želio 30 d’. Vokietijos preni* 
jera* Brucniug ir užsienuj 
reikalų ministeris Čurtius 
važiuoja į Paryžių, kur jie 
su Prancūzijos vyriausybes 
vadovais tarsis karo skolą 
mokesčių klausimu.*

Iš Paiyžiatts Vokietijos 
politikos dalKirtiiriai vado
vai vyks r Rbmą, kur juos 
pakvietė ’ltalijos preinjeras 
Mussolini.

Liepos 17 d. į Vokieti ją 
atvyksta Anglijos premje
ras ^laeDonald, o liepos 27 
d. laukiamas Amerikos už
sienių įsikalu sekretorė 
Stimson.

nūs. Tas jaunuoliai dar tik 
28 metų rtlsilnukęs.

Pasmerktojo advokatai la
bai Įtemptaį gynė ir buvo 
pakvietę gydytojus, kurie 
liudijo TIathdwy naudab 
Jie norėjo įrodyti, kad ne* 
bimingoji mergina buvo na 
pasmaugta, liet mirė nuo al-|dąrbininkai. Dn imriseke iš* 
koholio. * Igelbėtį, o trečiasis mirė.*

NUBAUDĘ BANKININKUS
New York, birželio 24. — 

Aukštesnysis teismas rtibam 
krutančio banko “ITuitęd 
States Bank” 3 vadovus ,nu- 
baudč nito 1 iki 6<metų kalė
jimo.

AUTOMOBILIAI PRAEITA 
SAVAIT? tžMUSA 10

• AutoftldhrfiųivgiMmtoriim 
pranešė^ kad praėjttsijj sa
vaitę Massachusctts valsti
joje automobilių nelaimėse 
užmušta 10žmbnių. Per tą 
savaitę Bostone užmušta 2, 
Cambridge’iuje 3, Woree*- 
ter’y 2 ir kinuose mi^tiuise 
po i. - w •. \

......i... i'i . ' . « Jr «

HOOVtBIt M»AM»*TA »

ffliiMlas, biricdio M 
Ispanija rinko atstovdf 
teigiamąjį lauto* atris 
susirinkimą seimą, 
savimaš prasidėjo 8 valt i 
tą ir baigėsi 4 vai. po pb 
Rinkikų eilėse stovėjo 
laikinasis Ispanijos 1 
blįkos prezidentas Zai 

Kaip praneša dar n 
tikrintos žinios, rin 
laimėjo ivspnblikonų ir < 
eialistų partijos. J 

Kai kuriuose miestu® 
komunistiniai gaivalai Ą 
jojo vėl padegti bažnyčioj 

Bet ištikimi liažnyčių m 
gotojai, iš pačių pilie® 
pasikėsinimus atrėmė.

įvairiuose snsidūrinmrij 
ližinušta nemažiau kaip/į 
žmonės h* daug sužeistų. J 
Išrinktasis seimąssusiriri| 

liepos 14 dieną.

FILIPINŲ MOKBIJnVmj 

JlTBlIKUtiJA J 
'Filipinų sal<*JS| 

lėlio 26. — Vidurinių/^ 

kyklų (higb sehool) M 
moksleiviu paskelbė sta« 
prieš uniformos nešicM 
tąi>:k^c /

NUKAITO KUO TOTO
Lomeli, birž. 27. — Taisy* 

darni tiltą, įkrito į upę try*

*

MAUJA SUTA1TIS
DMin, Airija, biri. 24.— 

Prancūaijos iv Laisvosios 
Airijos vyriausybės imsim* 
šč prekybos ir laivimnkyiH 
tėa sutartie

• 1 .

biri? 281 te 
Pranėšflu kad kmmidbprezU 
dentAK Hoover bmgriąo de* 
rybrtt rti FMncija kuro *ko- 
lų mokėjimo nutraukimo 
vieneriems metam* kiauri- 
mm tada jis atailvrigriąa Jr 
į Piotų< Ameriką* kur taip 
imt finmizai ir vkonontinč 
padėt ia y ra tmirv. Nuo to *u- 
irimo nukenčia ir Jungtinė*

Amerikos Valstybės.

v

£ Pfuųošaum, kad pirma 
nį TbitŽelio 29 d. pmį 
vu^imtauti Chicagojc M 
tas vakanj-pietvakarų į 
ja# ir onut prašoko Wii 
nių Žilumo*. Jau 5R M 
mirė nuo ŽiUinm& TMd| 
800,000 minia užplada 
lo sodus ir ritau kHMai|

7 . * ,



2 MM*.

Okupuotoje Lietuvoje v

lietis' Iš Lietuvos

i

KABACHOf. SKUNDAS ATNI

«

4

kai kurie jaunuoliai lyg ty
čia, giedant himną sėdi ir 
dar kepures užsideda.

■jKalšlirik^t Apdtofc riri . 
šininkas užv padarytą para-* Kybartu vai 
pijo# švriitoriuje susirinki 
mu milMiudėjon litų.

P; ana

yVAMAlHAT 1NNKABI,

STATD

Birželio 7 d. bu 
UtWMŽiavę*dr* J. Šliupas, 

me buvo pažymėta,
4* skaitys' paskaitų **Au& 
l’i ir jos idealai?* Bet pa* 

nje, kaip paprastai Mn 
aš mėgsta, puolė katall- 

Wybą, Bažnyčią ir kimi*

17$ paskaitos buvo laisva- 
ą etines kultūros dr-jos 
tikiu skyriaus narių pri- 

ir valdybos rinkt

ISldsvttmaniai gali laisvai 
^rinktis ir viešai .neigti kata 
Bkų tikybų ir jų teises, o pa- 

katalįkams jau nuo 
^Mjrkų iš eilės tris karttiM| 

iuvo duotas leidimas su- 
:ti sttsh’inkiMią Katalikų

Mkimo Centro Kupiškio

• TI1M0JI LAIDA

’ UetttvhL trys žydtliai.—“Bo 
<SHrio«”I*ik*i.—Mokykloj ir 

i^nk mokyki#. Ktramri 
f turi nuudoją

< Kernavės pradž. mokykla 
i’ttrlelio 5 d. turėjo Išleidžia- j 
.\BHHm1us kvotimus, kuriuos 

kė penki mokiniai: dii 
yiai ir tiys žydeliai. Tai 
oji laida.

f-Jįeista — jau kelinti Ne 
ttromybes metai, jau 

įų mokyklos išmtgo^sU’
O Kernavėj tik sie^ 
iwji'laida. Bet taip 

į linririme, kas tai yra 
sroavė! Tai giliai sidenkė- 
Hidikampis, tai mūsų tėvy- 

baisus likimas ir skaudi 
tone, juk Kernavė — s(»- 

irioji Lietuvos sostine 
r žiaurūs tai buvo tie pra- 
M laikai, kad jie nusavi 

Ip mums mūšų sostinę, kad 
mkino. Bet ii- mūsų pas

toji laikai nė kiek nege- 
SMui: juk prie 1926 m. val- 
Žios pačioj Kernavėj ir vi- 
j apylinkėj buvo kaip 

>U priaugę valdžios pri- 
‘ Poclmdnios' ’ len- 

ų mokyklų ir Kernavės 
livių mokykla buvo'boi 

Imjanm, naikinama. Ji 
k ką laikėsi; ji negalėjo 

1 jokio, teigiamo darim.
10 pavydu žvairavo į len- 

į mokyklas Lietuvos 
ėję, kaip jos gausiai 

i<j pinigais, kaip drąsiai 
rotŽia visti jaunimą... Ir 

too nepadarysi, nes vis; 
|i buvo leistu lietuvių val- 

f iŠ pačio Kauno.. .
^Ot ir iinšidarbuok tikrai 

viškni!
JWcš trejus metus į Keri 

r pradžios mokyklą at- 
o jaunas, karštas idealią* 
pktaa lįetnvik pMrijotas 
J iumum ^inučiūmy^įSu- 

i tyros. Kutiko oriiii“ 
tdldelį pasipriėgįiumą ir 
įtingą veikimą. Įleikejo 
L rotaiky tb numalšinti, o 
MĮ tikrai daug, nes už 
fe klm. lenkų frontas, o 
įud eina gundymai ir ne

Havo nmkjkloje muk. Rimt- j 
čiūnan sukaup" gražų moks
lo darhj. O tas darbus i>e ga
lo sunkus, ?ie# vaikai neau- 
pranta Ūefuvižkai: reikia 
jMn# kilki ir lietuvių kalbi 
jy mokslų* Vrisiėjo dėstyti 
roMingal ir aitciuoiamiidį 
tai mokykbje susidarė di
džiulės kolekcijos .visokių 
vaizdų, planų, diagramų, že* 
mvlapių ir k. Dnlsir visa tai 
sudaro didelį įiedagoginį n- 
paratą.

Pratarkime prie progos a- 
pie Kernavės mokyklą dar 
(Įmiginu. Tai naujas, gen
ius, mnritiis namas, kašta
vęs, btTods, 180,0(M> litų 'tik 
gaila, kad svetimtaučįai jį 
Mate ir gausingai pasipelnė. 
Be to jis neturi jokios lictu- 
11škos žyme#, tik latcioj įmi- 
stogej prikalta m^učiuke 
Vytis. Apie, Vilnių — nr 
I rūkšneliu, nė žodelio, nors 
pats Vilnius nuo Kernavės 
tik už 28 km. Mokyklos vi
dus taip šabloniškai ir nevy- 
alsiai sutvarkytas, kad nė

ra jokios tinkamesnes salus 
taigi mokykloje negalima

i ■4-paskaiiiM,<iąrii^JieLyiL 
<arų statyti — klasėse telpa 
tik po 50 žmonių,..

Antrojo aukšto darbo kla- 
*'je dabar yra sukrautas 

•ūdras Kernavės muziejus. 
Muziejus gausingas, turtiii 
l is, augantis. Beveik viso 
l ietnvos gimnazijos ir vid. 
Cmbyklos * nieko panašaus

L italuHi
‘t

Pr/tf. A. VoMemards ka 
uuomenes trisniui* buvo at
siuntęs du raštus. Viename 
i < jų skunde jį tardžiusį p. 
MoTkeliūną, kuris pravedė 
Llengianląjį tardnną, kai 
( s prasilenkęs su tardytojo 
r uosta tais, neparodęs ja m 
i įsos bylos h’ p* P. Voldeim- 
i as reikalavo jį nuliausti, lx*t 
’ uriuomenės teismas jani at 
:/,kū,’ kad tam'skunde prasi- 
I ‘nke su B. Prue. 493 str., ir 
lad su panašiais skundais 
vali kreiptis į apygardos 
1‘isiną.

Antrajam rašte prof. Vol- 
<’e.maras dėjosi pulk. Rustei- 
1 oš byloj kaltiiianio Petro 
L’ožėlos gynėju ir. pridėjęs 
prie savo rašto tą įgaliojimą, 
prašė Požėlai pakeisti kar- 
’omąjn priemonę. Tavim: 

trismas rado, kad šioj byloj 
pats Voldemaras traukia
mas kaltinamuoju i?‘ kalti
namas nusikaltimais, už kn- 

a rimus gresia visų teisių at 
ūnumas, dėl to joj kito gynė- 
įu būti negali. Tie jo Įirasy* 
mai su atsakynuus pasiųst) 
p. Voldemarui iHgal į Plate
lius.

siiMF^
PIIMKMSMS

ifgamy vjr# Ir mHmt h«iik« 
1? rita*; Jis* mUa Krank, iittįrHk# 
ry, nHKhrtiy nvrlkiĮ krante, eiL 
githiita kilimu* nrrutsį ranmruH Jr 
oriumiiM. Ntero-Tętte akinio jai* 
krlkitauM, j^atvos ir kruįlM.
HM, prftlmaU tm«te allvuiem*
tiikfelNitta. HMyi'lkln ki>iu»thW<U# Ir M- 
llarn jdrnj U alirakL
imsiL Ji* (Mine kauti N'i»jmT«um m*JhUu BjUlrkiaihkMM juHttrl jk»» 
|H»>raAxWi« 41 ufaakytt »WH 10* U aaro 
HrMilulitkn z

Paskutinėms dviejiania sa
vaitėmis vijoje Lietuvoj^ 
lario rbmg gHbmj. JMugUu- 
gii| Ima kaltas, kai 
almėjo, *|M‘ri^dnaM ir Žinoūių 
nentiMrgimmm Bendra gate- 
ęą nuostolių suma f ikmi dar 
nmitritfa, bet mnirn, kad ji 
Ims neiM&roė kaip 4iMŲXM), 
o gal sieks ir pusę nillijoiio 
litų.

wrAWM*’
tUmnls Aieiioiniskiini. po- _ 

lirija pus Įtariamus vekselių 
Idastotojns Rmųilą ir Maksą 
JutkiiUskus, gyv. f^lškrs 
į tieste, darė kratą.

Kratos metu Įias fimuilą 
t irp kitko rastas skv'štimas. 
vadinamas “TintentoJ?* su 
kuriuo jla išplaudavo vekse- 
ihioso skaitmenis ir pakeis
davo kitais.

. Jutkauskfts buvo ateštuu- 
tas ir iki baigiant kvotą lai
kinai uždaryto# į vietos vairi 
Fmus dalmklę. Rytojaus die- 

-apie 3 vai. areštuotasis 
•prašėsi sargo, kad jį išleistų 
ii daboklės oran, vedamas 
j ro šulinį J. Šoko į jį galya 
žemyn, liet nusižudyti nepa
vyko, ii(‘s šuliny vandens bu- 
i o tik apie 1 metrą. Iš šulk 
:do jis buvo greitai ištrauk
tas. Rakdamas J. kiek susk 
Žride. , , ; *

priicija išaiškino ir nustatė, 
kad J, daugeliūi, kurie jam 
ktivo skolingi ir išdavę vek- 
* riių, juos perdirlMlavo į di
lesnę sumą, o kai kurių net 
iv parašus padirbdavo. Su- 
’nik.vtas drauge su kvota 

į erduatas Kauno I miov 
. rišlno tardytojui.

Kybartų 
kaime sudegė Edmundo Jo
nyno kiminas, tvarias ir juo- 
«♦ buvę Ūkio jmdtrgarzHtt^ 
atolių padaryti «Ž Ii* 
tip HikIi 
drausti J 
riui 
„tumi

ginami rtt ugnimi. \
J VnMmuko nrteririy rodė* 
ge Bmcriio Grimano namag. 
Tame būro žydų Hau- 
dlri? bankus,, kurio geležinė 
spinta iŽgelMių todėl Igm* 
kas mažai nukentėjo. Nuo
stolių padaryta apie 30,000 
litų/

ATMTIMINKŲ T1LBGBAMA 
SV. TAVUI

Studentai ateitininkai bir- 
.rlio 9 d. savo susirinkime 
atitarė pasiųsti dėl paskuti- 
dų įvykių Italijoje, katalir 
kų teisių niekinimo šv. Tė
vui užuojautos telegramą.

troberiailiiiro

* Per pmiutiniĮi# 2įį metų 
ii Vokietijoj buvo ištremti iš 
viso 93 Lietum piliečiai* 
Daugiausia iš jų yru parie
dą gyventojų. Tik vienų ky- 
Mirtuškių buvo tiriųuti M 
Pagal proferijas didžiausią 
išsiųstųjų dalį sudaro žemės 
darbininkai, kurie pas vokie
čių ūkininkus dvarininkus 
būdavo samdiniais.

BYLOJI
8 nuteistieji ateitininkų ir 

kunigų byloje padavė vy
riausiam tribunolui kasaci- 
jou skundą, kuris karinome- 
nes teisme jau gauta# ir 
prisiųstas vyriausiąjam Tri
bunolui. Šioje byloje pro
kuroras kasacijos skundo ne
padavė ••

PASIKORi OVA DSL 
“MULAS”

Taitruyr. Birželio 2 d. Gti- 
nričių , kaime pasikorė 23 
metu amžiaus jaunuolis Juo- 
Uis Giedraitis. lis tarnavo 
pas ūkininkę Mejerienę. Pa
sikorė dėl nevykusios im
ies. Tą dieną jis prašė savo 
šeimininkės 20 liti) knž ko
kiems meiles reikalams* šei
mininkė teturėjo tik 10 litų, 
rai nas pareiškę kad sti 10 
litų jis nieko negalįs padu-

L

Slinakicmis, Seivų v., Su
valkų apeky. * Amine krašte 
iefuvių veikimas sutinku 
daug kliūčių; bet žmonių ne- 
nustųja vilties ir nuolat kru
ta* PėtMi įsisteigė savoso- 
džįujc I# į Kitomero 
D-jos skyrių. Jaunimas im> 
riai dedasi prie lietuviškos 
draugijos skyriaus. Jo rū- 
pesčin gegužes 17 d* suvai- 
dino •velkalvIĮ 44Ant bedug
nį krantu?* Vakaro pro
grama būro paįvairintu mo
nologais, deklamarijmnis ir 
lietuviškomis dainomis. Bai
giant sugiedojo lietuvių 
himną. Gaila tiktai, kad

J)arįdiiiit. Mmeinkoųių v., 
Gardino hpskr. Pravažiuo
jant gegužės 27 d. pro šj ro
džių Vilniaus vyskupui Mi- 
tludkevieiiii, klebono prašo* 
mi» įmigo vartus, kuriuos 
kaip mokėjo papuošė. At
ėjęs Marcinkonių policijos 
komendantas su vaįtiu liepė • 
nuplėšti liriuviškų sjadvų 
papuošalus. Nupieštas vėlia
vėles pasiėmė* policijos ko- 
niendantas.

KUNIGU »KMAXN0K
TKLttų VYiKUMJOJ

Kun. Al. Narkevičius, Tel
šių klelmnas, imkirtas į 
Skaudvilę klebono imvei- 
goms eiti. Kun. St. Mažei
ka, .Mosėdžio vikaras — Tel
šių vikaru ir einančiu klriio- ———-------
noT pareigai. Kun. B; PovK STAMBimi AUKOS VIBUGMBsNELAĮBSA VAŽIUOJANT 

kniskis, Salantų vikaras —’ 
Alsėdžių vikaro. Kum St. 
Jučas, Kvėdarnos yikaras — 
.Darbėnų vikaro. Kun. J. 
Karoblis, Darlienų vikaras 
— Kvėdarnos vikaru.

$auį(ii Kum
Baltiejus—Švėkšnos vi

karu, Kun. L. Jurkus—Sa- 
Įhntų vikaro, Ktiih J. Pili- 
pavičitis — Skuodo vikaru, 
Kum K. Andruška — Pike-

BALIUI m TO4 NAKTĮ

fiakių šauliai vieną nakt 
suruošė nei tai vakarą nei tai 
balių, kuris prasidėjo anksti 
\akare,,oj)uigė#i ryto 4 vai. 
Mat, rinko baliau* *1 kūralit- 
iir** dėl ko ką tik nekilo 
Skandalas. Buvo kelios kan
didatės. Kaip girdėti, ir patį 
karaliene* jaučiai kaip musę 
prarijus.

Kun. K. Andruška 
liti vikaro, Kuir. J. Pragul- 
biekas — Tryškių vikaru, 
Kun. V. Bitlkvsj —Bačhj vi
karu, Kun. Pr. Katkus—Rie
tavo vikaru.

tiems

K
t ■ 11 v

>AU4ArlPKmA
jfem, Kalvįtyįfa Nuo Šių 

nietų praclžuM Ž. Kalvarijo
je prade# veikti dtri viena 
prndMns mokykla* Ją utidu* 
ro Marijonai. PrašynmH R v, 
Minirierijai jau jmduotas* 
Alokytojmts RmTy# KiM 
Miierietes.

VoldeniariHinkiĮ byla ka
riuomenės teisme galės būti 
migfmejama ne anksčiau 
kaip po dviejų mėnesių. 
Daugumas kaltinamųjų da
bar iš kalėjimo „už užstatą 
paleidžiami. Tik Sliesorai- 
čiui ir Požėlai buvo paskir
ta užstato po 15,000, o ki- 

po 10,000. Kardo
moji priemone jau pakeistu 
Povilauskui, Romančioniui, 
Sliesoraičiui, Poželaį But
kevičiui ir Šileikai. Birželio 
9 dieną iš kalėjimo paleidi 
Šileika ir Juršėnas. Butke
vičius galės būti paleistas 
tik tada, kai įneš kas už jį 
ivikalaujamą užstatą. Kap 
Gineičio ir inž. Steikūno 
prašjmiai paleisti juos iš ka
lėjimo atmesti.

; Dauguma# kaltinamųjų 
išsyk buvo pranešę teismui, 
kad savo gynėjų neturės, ir 
prašė paskiri! Valdiškus, bet 
dabar beveik visi tuos savo 
prašymus atsiėmė. Valdiško 
gynėjo prašosi tik Bagdana- 
virius ir Dūlei 
svarbiausių kalti namų j ų# J. 
ATąitkeviičus savo gyinčju 
pasikvietė prot A. Tumėną; 
kap. Virbickas — pins. ikIv. 
pad. Nažliftną1rBivhiUi Ki
tų gynvjardnr nepronešti.

Byht dabar imidure daiųę 
aiškesne. Mat, kalūjhne-bu* 
vo susekto# vįsim kaltinamų
jų mm’binaeijos — kaip jie 
vięn# kitą mokė, ką sakyti 
tunlytojuii kaip per aiūlą ir 
kitokiais būdais siuntė Žb

Viens iš

KONUNlirtAMNOTUBTAB 
MIRTI

i - Kaunan bir& 17. 
riuomenčs teismas Šiauliuo
se baigė nagrinėti K^pgroi- 

ir kitų byUį? kurioj- jie 
buvo visi kaltinami ui koinu- 
nisti^ką veikimą ir dalis už 
nužudymą raikomo nario A- 
durno Dolijanskip. Svarbiau
sią kaltinamąjį Joną Kaspe- 
raitį teismas pripažino kaltu 
ir nusprendė nubausti mir
ties bausme.

Giršas Puida nubaustas 
15 metų, Izraelis Mankovas 
— 5 metais s. d. kalėjimo, o 
Cliasė Kapulaite—vieneriais 
metais ir 6 mėn. paprasto 
kalėjimo lygtinai su 5 metų 
bandymo laiku. Volpe ištei- 
sintas.

‘Kaspemitis teisme jautėsi 
kone diktatoriškai. Paskel
bus sprendimą, pridūrė, kad 
“jus (teismą) tikrai sušau
dys be jokių ceremonijų, kai 
ateis kiti laikai..

7 Ka-

Nlt MCIKAIAltM

riątdMrčj Tarasų apskr. 
Gegužės 21 d. visuotinis na
rių susirinkimas likvidavo 
prldikarhiė smulkaus kredi
to draugiją ir paskirstė jos 
likusius pinigus; Kalbamoji 
draugija Velke nuo 1869. me
tų Autaraves, Dusetų ir An
talieptės valsčiuose. Didžio
jo karo pradžioje ji buvo 
išdalinusi 110,000 rublių'pa
skolų ii’ tttrejo apie 1,100 
narių, l’o karo nebuvo gali
mybės visų paskolų .išreika
lauti, Imt vis tik išmokėjus 
indėlius, pajus ir padengus 
nuostolius, liko laisvų pini
gų 14,300 litų. Tuos pinigus 
narių susirinkimas šitaip 
Įriskimte: 1) Antazavės pio* 
no perdirbimo bendrovei — 
3,000 litų, 2) Antazavės šau- 
hų būriui 1,100 lt* 3 J baž
nyčios remontui 2^500, litų, 
4) bendrovės namų statybai 
1,600 lt ir 6) romi sentikių 
kapinėms 200 litų. Duse
toms: 1) šaulių būriui 2,400 
litų ir 2) bažnyčiai 2,400 Ii* 
tų. Antalieptei: 1) bažny
čiai 600 liti) ir 2) šaulių bū
rini 500 litų.

Susirinkime dalyvavo daug 
žilagalvių senelių, tos drau
gijos narių ir visi jie mielu 
noru davė svo balsus, kad 
pinigai būtų skiriami sau
gams it kitiems visuomenes 
reikalams.

BEKONINIU AUTOBUSU

VaiuKtuii. Birželio 3 ir t 
d. buvo suruošta į Klaipė
dos jąmarką ir parodą eks
kursiją. Ekskursijoj susi
darė 28 keleiviai ir rengėjas 
nusamdė seną bekonų vežio
jamą autobusą. Ekskursijai 
išvažiavus tuoj įvyko nelai
mė. Mat nusimovė vienas 
ratas.ir autobusas, lygnelai- 
niiugils bekonas, parvirto 
ant šoim, kelis žmones su
žeisdamas. Keleiviai kelis 
km. ėjo pūsti į Naumiestį ir 
ten gavo samdytis prekinį 
autobusą. Parvažiuojant 
ekskursiją vėl ištiko antra 
nelaimė netoli Šilutės. Pa
migus šoferiui autobusas, 
•riiŽųodanuM 30 km?per va
le ndą, įvažiavo tarp dviejų 
beržų ir ąfšidūtęs į akmenį 
siuark^al’ stfridauže. Daugu
mas keleivių buvo sužeisti, o 
autobuso motoras visiškai 
sudužo. - t

Autobusų savininkams su
statyti protokolai.

KO KINĄ Į BAŽNYČIA

Vieni į laižnyčią eina mels
tis, kiti — vogti. Taip Bazi
likoj birželio 8 d. buvo sulai
kyta Al. Stankūiiyte, kuri 
n H’ejo pavogti nuo Trijų 
Karalių altoriaus užtiesalą,
Ir*t buvo sugauta.
j.________

K L AI P E D 0 N

8 MITAI kalijimo ui 
12 AMU

Broliai Pijus ir Jurgis 
Mickevičiai iš anksto susita
rę pavogė iš ūkininko Juo
zo Žeko tvarto (Užupių km., 
Pajavonio valse.) 12 žąsiji 
Šioj vagystėj dalyvavo ir jų 
motina, nes šlepe pavogta# 
Žąsis savo tvarte.

Marijamiioiės apygardos 
teismas, išnagrinėję# šią by
lą, nutei^ B Mickevičių, 
kaip 4 karią nusikalsiantį 3 
m. *#.’darbų kalėjimo, A* 
Mickevičių 4*incm kalėjimo 
ir L Mickevičių, kaųm ne
pilnametį 3 meni kalėjimo, 
bet nuo Imusmėa atleido, jei 
laike 5 metų pasitaisys.

SKANDUiAVŲ-AMERIKON ŪMIA M 
fmSKIKlM'fi LIETUVA ■

BBMKIME SAVO UOSTĄ—KLAII’&DA ■
s* • itumm su masviM ■
yra jMUrikMMS retotiib ss&tektaM Ntw Torte— —

,■ AjBatriko«Li<tuvią Jaunuolį^ kkikunijai
BimcKĄmtrikiM UMUviy KkooomlMl* CWr*a

LiMo».y«ly tataą Ldm “ntBDBRIK VUI0 
’ LUpos-jalydi^ 1^“UNIT^
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DARBIKINKA8

tu ant Šimtų darbininkų toj&dirb-

DOMUKAS SAVU)

tyrinėti. Akyse gydytojas

|yra, ateitis, ir sutiko. Greit jis ta
po paskirtas “bosu” depart men
tę, kuriame dirbo 75 merginos. 
Tos visos norėjo jam įtikti, ir čia

I damas asistentę moterį, kuri su vi- 
Įsomis merginomis turėdama'reika
lus, j j pati tokiu būdu apsaugojo

gamina po yirtmilijonękarikas-. . TSm ifitraukęs
iinet, kuomet, 1921 metais prieš jam |.„ . ® ■ ... . .w
1 Jis kišenė piniginę ir is tik*
‘ooo karų. Prieš Knudsen Čhevro- rują rado joje sagą ir du ei- 
let gamindavo tik 4 cilinderių ka- j garus. Paklaustas vaikas pa-

- .................... ... IHĮRIĮIII^I

WUMM.L UNBSEN

ie* ir nedavęs jaut i 
p**itri*inti; K niekuomet nerire- Į

aš. Tave myllttf až Tave myliu.” Panašiai garbino ir Mariją. Prieš Į

šią laisvę naudotis savo asmeny-Į 
be ir pritaikyti savo genialumą, 
nuo jų žvairavimų. Jo buvo tokia i10^- J’w visuomet parvažiuoja j

Pauliu* Preikšas

LAIŠKAS MOTUTEI
Prie TavęB. Motulę 
Aš šiandien kreipiuosi 
Ir jausmų platybėj 
Taip karštai myliu! 
Kam ašpasigiiofuu, 
Jei ne Tau tik vienai, 
Kam atversiu širdį 
Pilnų sopulių ii

Daug prabėgo metų 
Ir dienų pilkųjų, 
Daug sūnūs žadėjo, 
Daug, Motule, Tau!.. 
Tik, kad vis dar mažas, 
Kaip mano daluže^ 
Ir tikrai lig šiolei 
Pats negyvenau...

Ach, nebark, Motule, 
O, atleisk, Geroji, — 
Tai ne aš, ne aš, ne 

•Kaltas tam esu!

PapraaUl manoma, kad “kapi- 
toRai industrija* ” yrą žmonės, be 
jausmų, turi akmeninę rirdį,ku. 
rie be pasigailėjimo dėl savo išro- 
kavimų spaudžia kitu*.

Tie**, yra įmonių, kurie taip 
daro. Bet toki? žmoni* greit pa- 

lĮrirodo ir jie Mina visuomenė* pa, 
Įameridi. • ■
I Yra ir tokių, kurie aau ramiai 

} įdirba naudingų darbų. Vienas M 
Į tokių yra tai William & Knudsen, 
ĮChęmlėt Motors kompanijos pre- 
Lidcntas. xJi« atvyko ik Danijos, 
| bodamas 19 metų amžiaus, nieko 
[kito neturėdama* kaip tik savo 
Į sveikatų, gabumus ir energijų. Jis i 
I pradžioje dirbo sunkiai, ir dari* 
Įdirbo ligi to, kad jis sulaukęs 45 i 
Į metų amžiaus tapo Chevrolet Mot* 
lor kompanijos prezidento ir gene* 
[rolių manadžeriu.
[ William S. Knudsen yra gimęs 
1 Kopenhagoje 52 metu atgal iš ge- 
Irų skandinavų tfvų, kurie davė 
[jam gerų pradžių. Tiesa, jie nebu- 
Įvo turtingi, bet gerinami ir triaim 
Į gi tėvai, giliai prisirišę prie savo 
Į šalies tradicijų. Su jų pagelba jis 
[baigė garbingai high school. Po 
Į to, jis praleido keturis met us besi- 
Įmokindamaš amato dviračių dirb- 
Įtuvėje ir mokankikoj braižymo 
| mokykloj.
I Per tų visų laikų jis susitaupė 
Įtiek pinigų, kad galėjo savo le«o- 
| mis atvykti į Ameriką. Jis atvyko 
|į Hoboken, 19 metų amžiaus jau- 
puolis, su trisdešimts dolerių kiše- 
Įnėje.
Į Pirmiausia jis griebėsi praftiok- 
Įti anglų kalbų. Bet vietoj, kad 
mokytis iš knygų mokykloje, jis 
lėmė mokintis iš kaimynų vaikų, 
I kurių kalba nors ir nebuvo gausi 
žodžiais, bet suprantamiausia jau
nam imigrantui. I keletą dienų jis 
jau mokėjo tiek žodžių, kiek ir jo 

[“rnoky tojai.”
I Kadangi jis buvo gana didelio

V/.S.Kn^a 
Frc4d«nt and Ganend Mana^r 

ChevroletMotor Compuiy

miiiimmiu lį.ini.^iinr miluĮ-—I.MU 4 -p.,w ... -»■ .u...—r---------- M

niekieno^nevaržomo*, u Ui B»vdT17 A TT> 17
W.Kmri«n «ęd»rt mt .krbinto- X* V.,Jt*JLJ*bJELtL^I *X JDA-lCy U 
kabi labai draugingu* Mntykiu*. I •
Ji* uriaikė šnipų darbininkam* *e- Į 
kloti: jk nevertė **vo darbininkų Į 
pirkti mvo gamybo* automobilių ; Į lUto

Viena* Madrido profc»o-
jis niekuomet neatleido darbinio-Į 

Iko be i., 2 . 
paeitębiinti: jis niekuomet nerire j , , t . -
klamavo laikraščiuose ar kitokiu ĮTMl® ir akių gydytojus pa- 
bfidu; jis niekuomet neeikišo į sa- Į akelbč vienam Paryžiaus 
£ p4541™*Wkr#s*apic **■

1922 m, jis jau buvo Chevrolet:Jpaprastą vaiką, ktirig turįs 
kompanijos, viec-preaidentu. [ypatybę matyti per Visus

P. Knudsen, nesenai matė kaip! daiktus, iš»kyw» medį, šiaip 
1,000 Chevrolet darbininkų šukė-Į . .

Be.F»k« tartum 30 #kyu 
porteris yra fe daugiau tokių dt J gaminti; Rentgeno spindu- 
monatracijų matęs p, Knudsen Įjįus. Jis yni vįęno Bary-

x ŽIm« mokytojo rttaua. Pir-ras ligi Šiol dar nepajėgė vienos [ Įdomu, kaip Mr. Knudsen ilmo-Į
moters suvaldyti, Ui kaip gali vie-|ko bfttr tokios stambiausio* kapi-pW kartą tėvas pastebėjo ali
nas suvaldyti 75 moteris!”

Neužilgo lai dviračių dirbtuvėj Viskas, anot jo paties, priklauso Į 
pradėjo dirbti automobilių dalis. 

■ Pradėjus 1902 metais, pa 5 m

šią vasarą teko man būti svečiuose vienoje katalikų šeimoje. Nors 
neilgai teviešėjai, bet spėjau susidraugauti su jauniausiu—^Vytuku. 
Kartą mudviem po sodą bevaikščiojant, Vytukas paklausė: €

—Ar yra mažų vaikų paskelbtų žventnisiaH, ar Ivenf airiai* tegali ip įm dar
būti tik suaugę Žmonės* . 1 T.
.. . --- Na, kodėl gi, Vyteięši* klauabna* dab*r taa į galvą atėjot

—. Maf, — skapihėjo atsakymą*: — mama vakarai* įkaito Šven
tų jų gyvenimus ir ten vi* — popiežiai, vj’skupai, karaliai, o mažų vai
kų a« nėsu girdėjęs. * ,

Man buvo malonu, kad toks mažas pipiras taip atsidėjęs -klauso 
mamytės skaitymų. Aš jį paklausiau, ar skaitąsą “Darbininką.” Jis 
prisipažino, kad dar ue, bet mama išrašysianti.

— Taigi, žiūrėk, Vytuk, — tęsiau toliau, — anie šventąją gj^eni- 
maiScąšyti užaugusiems žmonėms, tai mažiems vaikams nedaug rasi |dar Kopenhagoj dirbo dviračių 
pavyzdžių, bot skaityk vaikams skiriamus laikraštėlius bei knygutes,[dali* ir prikalbėjo jį keliauti drau- 
pamatysi, kad daug yra vaikų, kurie nusipelnė šventojo vardą. Vie- |ge j Buffalo, užsidėti dviračių da
nus jau Bažnyčia paskelbė viešai, kitus dar tik rengiasi paskelbti. ||iu dirbtuvę. Čia jį pakvietė vie-

Mudu sutarėva: jis išsirašys “Darbininką,” o aš pasistengsiu pa-Inas stambesnė* dviračių dirbtuvės 
rašyti apie mažus šventuosius. | superintendentas Mr. \Villiam

Domukas gimė 1842 m. balandžio, ihėn. 2d. nedideliame AalijosĮšmith. Nors čia alga buvo tik 
miestelyje. Jo tėvelis buvo neturtingas, pūslėtomis nuo kalviavimo U10.50 savaitei, kuomet Salaman- 
rankomis pelnė ėsau ir šeimai kasdienės duonos kąsnelį. Tėvučiai nu-j coj jis bavo po $25 savaitei, ta* 
jausdami, kad Dievulis juos apdovanojo nepaprasta dovana, džiaugėsi [čiau Knudsen jau numatė, kad čia 
savo mažu sūneliu. Ir buvo ko džiaugtis. Vos kelerių metų Domu-|yra ateiti*, ir sutiko. Greit jis ta
kas jau mokėjo ryto ir vakaro poterėlius. Niekuomet jų neapleisdn 
vo. Vieną kurtą, pamatęs tėvelį besirengiantį gulti, paklausė; .

— Tėveli, ar jau kalbėsime poterėlius? . _ _ .
Tėvelis būdamas tą dieną suvargęs buvo užmiršęs poterius, taigi Itikrai rodėsi jam pasibaigs su kar- 

jam malonu pasidarė, kad jo sūnelis taip gražiai mokėjo jam priminti Į iri* blogai,* tariau jaunas Knud- 
užmirštą pareigą. Pagrobęs subuviavo savo mažulėlį ir atsiklaupė po- sugalvojo išsisukimą, p*riskir- 
teriąuti. t

Vasaros metu bežaisdamas su vaikais, žiūrėk, Domuką* ir bėga 
bažnyčios pusėn. Vaikai manydami, "kad jis ten turįs kokį žaislą, irgi 
pasileisdavo paskui. Nubėgę rasdavo Domuką prie bažnyčios durų 
besimeldžiantį. Ir jie atsiklaupdavo ptaimelatE Vėliau DmAukas iš
moko šv. Mišioms tarnauti.

Taip gražiai jis užsilaikydavo bažnyčioje ir prie altoriaus, kad 
Žtaonės, kurio buvo bažnyčioje, sakydavo: “Iš šio vaiko tikrai bus 
kas nepaprasto.” ,/

Domininkas labai norėjo mokyti* ir manė būti kunigu. Dešim
ties metų įstojp į Kastolnovo keturklasę mokyklą. Tėveliai, būdami | 
neturtingi, negalėjo jam nusamdyti arti mokyklo* buto. Todėl jisinl 
turėjo kasdien suvaikščioti po 8 kilni. Gražiems orams esant—-tai pu-1 
sė bėdos, liet kiek Domukas rudenį ir j 
Dievui tėra žinoma. 1 
kurio noužtariantį jų blogų darbų Domuką visaip skaudindavo.' Ne-Į

tafo įstaigos pirmaeiliu y«lėju.Įi^nlg ypatybę* kai jo ganus 
nuo .ugėbfjtao parinkti .t.tink.f"^0 5 P«d?j° jį 

_....... ........................................... n# žmones atatinkamom* vie-Įto°kyti skaityti* Koks bu
tų, ačiū savo darbštumui, Knud-ltoms. Jis pradėjo studijuoti žmo-Į vo tėvo nusisteliejinias, kai 
šen patapo asistent superintcn-jneH iš pat jaunystės dienų. Jo tak-| jjs jjamate, kad įo SČlbllk 

t-k* yw nc 1jmkytt> bet ^UrtJ> ne . ntarstoa knvtroa 
tlivėje. Ji* išbuvo toje dirbtuvėje [paliepti, bet nurodyti, ir svarbiau- ĮZ/ užvers os Knygos,

ligi 1910 metų. Perlą laiką auto-|sja —. uždėti atsakomybę. G*vęap^r storą knygos apdarą, jis 
mobilių industrija žymiai padidė-) plačiausią laisvę savo srityje žmo-kkaite, kaip iš atversto® kny- 

 

jo- Sykį jo dirbtuvės sąvininkas j gus tuojau parodo savo gabumą Log, Tėvas įŽ ntadžill mane, 
nuri^ė Ji t»^t,. kur ji, iga-Li vieW uri» netĮntamum, M g 
vp naujų pažinčių. 1 Knudsen nesikiša i skyrių reika-| , . . .. . . ,

lūs, tik žiūri į jų atliktą darbą, lino^° ^atmintinai ir buvo
■ . |»Ji« negrasina, bet padrąsina, irto-Į patenkintas Savo sūnaus

Beieškant naujų Mų pa ąryti kjy kiekvienas jaučiasi esąs Į darbštumu. Bet greitai jam 
iiieną tinkamą automobilių ašims savo y|etoje jr at*akomingas užĮVa:uo elaesvs Dafdrode ne- 
Knud«n turėjo aplankyti i nau- „Vo ,1arb,. Kni.dmi yra virtiniu-1 W,W , ge8yS ’i “ ? ” 
J> Forto dirbtuve, Čia jis rtriba- kM apic 50000 darhininkl} j, ti J suprantamas. Kartę jis pu
rtau Forto inžinferiaia, aHkinda-l1(j(,it01rti .tinkami »avo|n>rtė sagę ir Etnė jos iežkoti.
maa savo planą apie plieno ypa-1vietose. (Mažasis sūnus enie iš tėvo
tybes. Inžinieriai j| nupeikė ir į.
jam nebeliko nieko kito, kaip eiti Į Knudseno gabumo dėka Chey-| juoktis, nes, esą, 8ttga esanti 
pro duris. Tuo tarpu prie jo Į tėvo piniginėj, kur esą dar
ėjo aukštas, liesa# vyras, Su **wmiv 
coutu” ir derby skrybėle ir pa-11 . _ - . - .
klausė: ‘‘Tamsta esi Knud»en!^|^ire,inant P° 80’-
— “Taip.’* t- “AM esu Ford.’1

Po to Knudsen jau lengvai itid'ruVd^r^mTnl ^lau^vai^pa*

kino Fordo inžinierius ir gavo sa- T* t- l 6 “!? 5^|sisake matąsV^ką, kas yra
Kino rprao inžinierius ir gavo «* H924 metam Knudsen tapo išrink- ...... X Jb 1 1
vo dirbtuvei dKlęI| nž»akym< tt |ag ko»panijo* preri-ĮPmi^n^‘ Tčv* padarė, dar
Fordo.^Įalop Ford» numirko vi*lr Ūkelis bandymuį ąu cigarais
•ą tą dirbtuvę, kur General MH*n riee-pmHantš. | ir įsitikino, ka> Sūnus kiek-
potjKnudrtn,. S.komm.krtFn-l _ ________ Įnenę kartę pMokydavo ei-
das tyčia pirko tą dirbtuvę, uorė-Į Į garų skaičių be klaidos,
damas tokiu būdu gauti sau Knud-j Ar metai kenkia produkt ingu-Į Negalėdamas paaižkinti to- 

 

.. , Įmui’ Daugeli, Amerik«ii>du»tri. k. sūnaU8 TCggjirao gttbu.

Dirbdamas per desimti metų su pos įstaigų savą darbininkus irį
Fordu, Knudsen pirma patapo jo [tarnautojus pradeda pašalinti pc|nio» tovas sūnų nuvežė į Ma- 
naujos dirbtuvės Buffalo manage-| 45 m. amžiaus. Chevrolet dirba Įdridą pas gj’dytoją, kuris, 

 

riu, galop patapo manageriu visos [šimtai darbininkų, kurie turi po J palikęs vaiką pas save, eme

! darbą jis gavo Ne# York e prie 
I laivų statymo. Čia jis dirbo 8mė- 
I nerius.^ Po 8 mėnesių jis perėjo į 
Erie Hailroad dirbtuvę, Salaman- 
ca, N. Y. kur buvo taisomi gari- 

Iniai lokomotyvai. Po 18 mėnesių 
'darbo, atkeliavo j Ameriką vienas 

Į jo draugas* su kuriuo Knudsen

Fordo produkcijos visoj šalyje ir į 50 ir 60 metų, o kai kurie ir arti 

 

užsieniuose. Knudsen karo metu į70 metų. Pats Knudsen yra 52 me- 

 

statė laivus Ešgle, kurie buvo var-j tų, jo vienas viee-preridentas C. 
tojam! submarinama vaikyti ir j F. Barth yra 65 metų. Tie visi pa
statė dirbtuves tiems laivams ga-Įrodė, kad metai nerukdo darbin- 
minti. Jis taip pat gelbėjo insta
liacijai greitos produkcijos maši- 
i - - — -

liu.
1921 m. Knudsen atsisakė iš 

Fordo ir perėjo pas Ireland-Mat- 
<heWs Manufaeturing Company, 
didelę metalo dirbtuvę Detroite. 
BH po 10 mJnraių ji, t.po KnaS"^
kviestas General Motors ir Chev-Iti ril 1IH; 

 

rolet. čia Knudsen gavo plačiau- |^okXnkw

Jis yra didis savo šeimos mylė-

KAIP G1BTT DAUGUMA J 
PtOMM

Vienas vokiečių 
ninkaK svarstė klaiuin^ 
kiek iŠ vigo žein<Įj galėti; w 
tilpti įmonių. Mokaliniik 
ap«kaičiavlni4ia,
skaičiua yra pndidejęs dvi* 
gubai per paskutinį trikatae* 
tį mėty, Prieš ttiMantį 
tų žmonių žemėj buvo apie 
žmoiičM daugės tokiu
greitumu, kaip kad dnugčj< 
ligšiol, tai 2200 metais susi*, 
auktume nštiMnių milija^ 
dų žmonių, DalMirtinem^ 
sųlygomis tai būtų didžiau-. 
sius skaičius žmonių, kuiį; 
Kalėtų išmaitinti žemė, jeifų| 
žinoma, ligi to laiko įiebiMh 
surasti nauji maisto šaliku 
niai?

Kasdien dabar žmcmiį^ 
gim»ta*daugiau negu mfrftįlj 
50,000. Per 20 dienų padm> 
gėja vienu "milijonu, o pttf.j 
metus 18 milijonų.

DYKAS (ARBUSAS) K 
GILS t *

Senai senai gyveno*imsi 
tingus bajoras, kuriam W 
patiko Dievo tvarka,

Vienų rudens dienų jį| 
gulėjo po senu ųžuoliAiię . 
.žiūrėdamas į šakas, apkibti-* ’ 
sias gilėmis, galvojo:

— Ar negalėjo Dievas dy^; 
mis pakabinti ant ąžuolo ilk1 
kų, o ‘ mažytes giles **— a»^ 
dyno virkščių. Juk giles laįJ 
t*i mažos ir iš jų 
n^idos, nėgu iš dynų.

Vėjelis judino ąžuolo f#?*1 
kas. Nunokę gilės krito 
žemes. Viena ^ilė sunn^‘ 
jam nosį, ir iš nosies p 
jo bėgti kraujas.

— Be reikalo visą laikąr’’ 
murmėjau prieš Dievą,—ta* 
rė jis susijaudinęs. Ti^-į

gurnui.
’ \ ~ ♦ 1 Praktike parodė net gi, kad *e-

nomkanos Foriępsdart viMga-|ni dartrfink8i industrijoj yra is- 

bai reikalingi; jie sudaro kaip ir 
kkeletoną, apie kurį sukasi jaunie
ji. Knudsen ypatingai randa daug 

’|ko naudinga tokiuose senuose pa- 
, tyrusiuose darbininkuose. Apdrau- 

kviestos General Motors ir Chev-lrf ui’uUi’im,

namus apie 5 vai. po pietų, nebent
I Kartą du dičkiai berniokai susipykę nutarė ginčą išrišti akmenų [kokios svarbios klintys jj sulaiko, 
pagalba. Domininkas net pabalo tai išgirdęs, bet negalėdamas kitaip | JiH susipažino su p-nia Knudsen, 
jų sudrausti, pasisiūlė būti jiems teisėju. Tie sutiko. Nuėjo visi trys Į Amerikoj gimusia mergaite, kuo- 
į paskirtą vietą. Berniokai baisiai vienas kitą keikdami sustojo muš-1dar buvo Keim dirbtuvėse, 
tie. Domininkas atsistojo jų tarpe, pakėlė aukštyn kryžiuką ir su- Buffalo, kur ji gyveno. Jiedu ap
šoko: • atvedė 1911 m. ir yra dabar tėvai

— Pirma pažiūrėkite į Dievo paveikslą, o paskui pirmutinį akme- Įlęettw’U Vaikų.
Jnį meskite į mane. - šios bedarbės metu, p. Knudsen,

^TtHMvuL vabiiis ctmii-mh pu- į Šelmiai berniokai nuleidę akis ir nei vienas nedrįso pirmas svies- [rūpinasi ’ savo darbininkai*. Jo 
» žiemą iškentėjo, tai tik vienąja r*’ Paraginti padavė vienas antram- ranką ir pasibučiavo. Į dirbtuvėse darbininkai turi geres-

Kiok daug tekdavo nukęsti nuo išdykusių,vaikų, I padėkojo Domukui ir prižadėjo daugiau taip nebedaryti. nes darbo sąlygas.
1. Domukas netingėjo ir melstis. Ištisas valandas klūpodavo* mo-1 - 

žiūrėdamas jti tyčiojimosu Domukas ramiai ėjo savb keliu. Dažnai laidos koplytėlėje, Ir draugai pasakojo girdėję jį šnabždant: *■ Jėzau, 
tekdavo jam Žigirsli: * Įaš Tave myliu, až Tavo myliu.” F■

- žiūrėkit, šventasis eina, nenori nė su žmonėmis susitikti, kadpo« Šventes gražiai gėlėmis papuošdavo josio* altorių. Sutrikę# apie] 
nesusiteptų. ' |s*v^ drimgų būrelį. įkūrė švč, Marijos Nekalto Prasidėjimo draugijė*

No šventasis, bet mamos štamo pasiilgor-paaiškino kitas guJte» > dabar tebesilaiko kun. Basko įstrigto** mokyklose, 
dragslvis gatvės berniukas. * I Neilgai Domukui tolo džiaugti* kun. Bosko malonia globa, IMo-

Po trijų motų Domukas įstojo į didelio vaikų pricteliaua kun.|vn1ls panorėjo j pasiimti pas Havo. Gydytojas pripažino'jam džiovą | 
Bosko mokyklą. B pirmos pažinties kun. Basko pamilo šią nekaltą Į>r liepė vaduoti namo. Kaip gaila jam buvo skirti* rtt gemoje kun. 
sielą, čia ir vaikai nebuvo tokie išdykę. Matydami Domuko pnv>tzJBoaJtt», su draugais, palikit mokyklą ir koplytėlę, kurioje sn Jėzumi Į 
dingą rigesj pradėjo su pagarim į jį žiūrėtu Domukas ir vertas buvo tiek laimingų valandų pergyveno. Draugai lydėjo sn ašaromis, 
tns’pogarims. Pamokų laike spėdavo susikaupęs ir stropiai sekdavo [Apsiverkė ir jis vargšelis, bet atsiminęs, kad Dievulis žmogui tik gero 
mokytojo žodžius. Pertraukų molu—jfe linksmiausias žaklimų va-[nori, nusiramino. Namie nrilgai sirgo. Mirdamas saro mamytę! P<- Į 
dąs. Kai jin vadovaudavo Žaidimams, visi vaikai žaisdavo. Peštukusplkės *'Mamyte, o kokius gražins dalykus malau I Kaip 
greit išskiratydavo, nuliftdiishis palinksmindavo, pakviesdamas į žai-Į. 
dimus. Štai kaip jis kartą sutiiikė pešiukūs.

nieko nepaprasto nerado. 
Akys atrodė visai normalios. 
Toliau tyrinėdamas vaiką, 
gydytojas įsitikino, kad jis 
gerai matąs daiktus, esan
čius metalinėje dėžėje. Taip 
pat lengvai galįs skaityti 
laiškus įdėtus į kelis vokus. 
Niekad nesuklysdamas vai
kas pasako, kas yra keno ki
šenėje. Jis net mato paslėp
tų daiktų spalvą, Mokslinin
kams šis dalykas atrodo ne
paprastas ir ligšiol nepaaiš
kinamas, nes čia tikras fizi
nis matymas, bet ne spėlio
jimas spiritizmo būdu. Kad 
vaikas mato per metalus ir 
kįtas medžiagas, įrodo fak
tas. Bet kada jis gali per
skaityti laišką įdėtą tarp 
dviejų metalinių lentelių, jis 
nieko nemato, jei raštas yra 
padengtas medine lentele.

bėgti kraujas. Kas butų bu* 
vę, jei čia butų buvęs, dy- 
nas? Ir nuo to laiko ba joraM* 
nemurmejo prieš feievę.

PRANEŠIMAS
A. L. R. K. Federacijoa Niujli 

Anglijos apskrities suvižiavima* J 
įvyks liepos 19 d., š. m., 1-mą vslį, 
po pietų, lietuvių parapijos svetak 
nėję, Cambridgs, Mase.

Gerbiami Federacijos »kyrW‘ 
malonėkite išrinkti *kuo daugis*** * 
ris atstovų į Šį suvažiavimą, asą. 
yra daug svarbių reikalų aptarti 
organizacijos gerovei, šissuva^- 
vimas yra metinis ir paskutM*^ 
prieš Federacijos kongresą. Taip*; 
gi prašome gerbiamų dvasiškių it,, 
svietiškių parašyti referatų snva-* ’ 
žiavimul. Federacijos skyriai ra- 
ginami užsimokėti savo duokles f 
apskritį. Pinigus siųskite apskri* »i 
ties iždininkui : JI VeralaekM SSA .į 
Plegsant St., Norrood, Mana.

Apskrities valdyba:
Pirm.’V. J. KudbMt 
Rašt. A ManuMT 
Bd. A VėraMM

mvaiiū

M •*. *m*m, MMk1

A

f

Maklo* atidarant ir uMa* J 
rant mėnesiniu* trrttataką

atridral Viena WttU tfc !
5e. RrikaUnkke. į

Mirė turėdamas 15 metų. Manoma greitu laiku paskelbti Ji šven-

Greitu Laiva Pataraaviau

Far fafarft Mių M*AwdaW*lAfarri* 
MAMBU1G »* ’ DlUTfOKLAMD
ALmf lALUM M1WYO>K ‘
JtoHnoj* ftgšUartail **« Savaitė. Taipgi NgtUariri 

Hfelaakitaitf mim I
«r. tom milvaukm



«**

******

:te - au.

W O. AltOCttATOMOT LAI'
M »»įw< rlW iMttor lt. IMS *t ttepMtMės. Mmm.

M* iw M |» IMm llflt
4M et % IMT. ntMwi m 1*1**

friuCfūKiriu^ Kinti:
w..3r—........

i iM wMk VhR M irtum.*.*,»MP
Hrtf MT1M P*W t kart MŪUW» rtrtMMT. .gUt

<« »ABBrNlNK48M
*’iil Bro«dwiy South Boston, Mm

Tthphone žknitk Borton OMO
...< . ■■■ . , ■ .... . . . ;-f ...... .....

PANAŠU S Į LIETUVĮ

’Boover padarė pasiūlymų 
pasaulio vaistytiems padiuy- 

*** . • »
&&risų metų moratoriumA o* 
:x Italijos repuracijose, — ki- 

•toto Žodžiais, — palaukti vie- 
b®4 metus su ėmimu aokcs- 

; $ų, kuriuos Vokietija kas- 
met turi ^mokėti rilvgui- 

•' mui už padarytus karo nuo- 
’ Oblius. Toks pasiūlymas ir 
gražus ir išmintingas, bet 
drauge ir būtinai reikalin- 

F liete Vokietija visiškai 
F priėjo liepto galo. Ekonomi- 
^Itįri-irpoUtiniai jos padėtis 
į tok pablogėjo, kad yrą pa- 
L Stojaus ne tik pikio bankrii- 

Z to, bet ir politines suirutes, 
ta Visokie blogos valios ele-| 
tautai skubotai stengiasi iš- 

Udoti sunkų Vokietijos 
įdėjiinų naujai bolševikiš- 
i tovoliheijUi sukelti. Gu- 

ktodltorius niekimmri 
ibtivuda savo kaltininko

i desperacijos. Matydft- 
► jo sUilkin padėtį, dūoda 

įteftvėpti, kad paskui sek- 
* ,'$togiau galėtų savo skolų 

jį^»«UsOmti. Nuolatinis už ger- 
smaugimas pagreitina| 

J™ Jaitiiiihko mirtį, bet iš mirti- 
no juk jau nieko negausi. Ta 

r:s«i seniai mato didžiulių 
skaistybių vadai .ir, ilgai

2 ta&tydąjni Vokietijos pa
dėtį, priėjo prie išvados, kad 

. , .4 tiesų slinku jai iš skolų iš- 
•«*»mWsti. Taigi čia ne vieno 

‘troover’io sumanymas, bet 
, yfoų vieningi planai, išsky- 

Prancūziją, kuri vis 
l^.iirirtina, knd vokiečiai tik 

apsimeta neturtėliais ir de
juoja be jokio reikalo.
ai "ImimiIii v ----------- --

Visi tai mate, bef tlooveris 
turėjo drąsos ir politinės 
gudrybes tą paskelbti. (spū
dis susidaro milžiniškas. 
Birža pakito. Vokietija su 
džiauggsinu pareiškė, kad 
Hooveris jos išgelbėtojas ir 
vos ne pasaulio genijus. Ki
tos valstybės palankiai į tai 
žiuri, nes visos susirūpinu
sios politiniu Vokietijos 
bruzdėjimu. Tačiau tani su
manymui įvykdyti stovi ant 
kelio dvi kliūtys: Prancūzi
ja negali pamiršti savo ša
lies nualymo didžiulio karo 
metu. Jos žaizdos dar neįuP 
gijo ir vokiečių padarytosios 
skriaudos gilini pasiliko 
fruneūzų atminty. Prancū
zai vis nenori tikėti vokiečių 
geriems' norams. Kai dėl 
Kongreso,, tai jis visuomet 
nusistatęs prieš Hoovetį ir 
tame Hooverio pasiūlyme 
greičiausiai įžiūrės ne Prezi
dento Inunanitariškumą bei 
žmoniškumų, bet politikinį 
triksą: kad Mooveris tą! o 
balsį paleido kaip tik prasi
dėjus jo nominacijos kampa
nijai, kad pataisytų savo nu
puolusį prestižą visuomenės 
akyse.*.Darydamas geto vo
kiečiams, nori patikti ame. • 
konams.

Kaip ten ne būtų, liet. Hoo
veris tai kaip lietuvis: ki
tiems ir gudrus ir geras, o 
saviškių nepaiso.

juMiitim

Sekreto-

Vienas BratOŲiw <lienrtgeti« imdcinių neišsigali su* 
raštis paskelbė Žinių, kiek 
kum didėmiH Bmilijo« 
miestas turi |mi«kolinęte tiž- 
slentuotee, Pasirodo, kad vie
na# Hao Paolo mieBtiM turi 
U(X) milijonų milieisų ako 
jos. Visa Bražilijou skola 
Ilidžinjai Britanijai siekian
ti 22 milijardui o Jungti- 
nūms Ameriko# Valstybčiuk 
—- ■ 17 milijardų.

Sųyyšy su tuo, naujų dar
bų neatsirandiu Senesnėse 
dirbtuvėse darbai tebenmži- 
hiuni ir todėl lietuvių koloni
jos padėtis ue tiktai negerr*

y, ja, M visų laikų eiim blo
gyn. Kavos plantacijose* taip 
pat jaučiamas didelis laisvi) 
rankų pertektos. Vis daž
niau pasitaiko grįžtančių fe 
plantacijų darbminkų, nes ir 
ten gauti darbo darosi kas
kart sunkiau. Lietuvių kolo
nijos tapt* pastebimas dide
lis skurdas ir noras grįžti į 
Lietuvų. Pasitaiko ne maža 
ir nusižudymų iš skurdo, 
šeimynų su mažais vaikais 
pametimas darosi labai daž
nas. Vyrai išvyksta į pro
vincijas neva ieškoti darbo, 
bet praeina keletas mėnesių, 
ir niekas dauginu apie juos 
nebežino.

šiemet pastebimas phiigų 
siuntimas iš* Lietuvos gimi
nėms sušelpti arba padėti 
grįžti.’ Brazilijos lietuviai 
gaupa piniginių pašalpų iš 
savo giminių Šiaurėj Ameri
koj, tačiau daugiausia pini
gų atsiunčiama iš Lietuvos: 
fe viso apie 90 proc. Yra at
sitikimų, kad kai kurie iš 
Lietuvos gauna po 100 it po 
250 dolerių,

Skurdas ir 'nedarbas dau
gelį lietuvių iš miestų išstū
mė į provincijas, ir tas dau
geliui šeimų atėmė paskutinį 
pragyvenimo ramstį. Dėl 
sunkios ekonomines būklės, 
vienam Bau Paolo rajone 
reikėjo vieną mokyklą užda
ryti, kadangi tėvų'komitetas 
nieku būdu negalėjo tegula- 
riai mokėti nuomos už mo
kyklos patalpa. Kitose dvie-j 
jose mokyklose jšietnet mo
kosi daugiau, kaip 100 vai
kų. Noi*s ir tų mokyklų dau-.

.. ........ ............. .Į! f'

mokėti menką* 3—4 milrėtai 
per mTmesj ’mok^tį, Račiau 
fe IMskutiniųjįf stengiamasi 
ittea du ntokrio židinėlius iŠ- 
laikvfL

tietuviu, kurie savuram 
kiškai verčiasi Žemes ūkiu, 
yra, bet jie nerti susigrupa
vę* ir todėl spręsti apie jų 
skaičių rimkū. 'račiau dėt 
nosibaigiuneins ekonomines 
krizes, lietuvių rinosayydies 
klausimas pasidaro ? labai 
abejotinas. Pnvyj!džnri, pir
kusiejiL žemės sklypus fesi- 
mokėtinai inenestaK negali 
tęsti pasižadėtu mokėjimu. o 
pardavėjui jiems įvairiais 
būrinis grasina. Mis triški* 
uya'ypav pastebimas pačia
me Sau Palijo mieste. E.

PARINKTOS MINTYS
r ■* ||I>W|T» II ' ' f-

Kas kasu dorovei kapų —• 
tamsybių angelas ta vabii- 
kus. . '

s Tie gerbs ir mylės motinų, 
• kurie supras bent [Hisę jos 

meilūs.

No tam yra ginklai, kad 
užpttltį, bet tam, kad nuo už
puolėjų apsiginti.

Pergalėjimų karaliene — 
meile. , .

Pirmiausia dirbk tai kas 
reikalingiausia — sutvarky
si ekonomiškai gyvenimų.

Tie žmonūi užkrečia visuo
menę nesveika dvasia, kurio 
stovėdami jus priešaky, pa
tys paraližuoja jos idealus.

Kas išleis 'kardų kovoje 
prieš blogus palinkimus ir 
lioguiidas, tuoj to sielų su
pančios vergovės paneigs.

Tik tas moka tikrai įver
tinti kito skausmus ir su
spaudimus, kuris visa tai y- 
ra pergyvenęs ant savo kai
lio.

V.LS' K KA-A/z r S, LDS. Centro 
rius ir (tParlnuinko/f Redaktorius, isrtfkęs gegules 27 
d. i ^ew York’ų rciU obris,
-----.............. ................ ... . .....U-.......      1------------------------- - -----------

Tinkamas Veikalas Prieš 
Lenkus

1931 metai yra daugelio 
sukaktuvių metai. Kai ku
rias jų čia it pamiilesiine* 

1500 metų sueina nuo vi
suotinio Bažnyčion susirin
kimo Kfeze. Jame* Imivo i>a- 
smerktos Nestorijaus ir En- 
tielrio klaidingos nuomonės 
apie Kristų. Be to, pagal 
kai kurių istorikų žinias, Čia 
gavo pradžią mūsų malda 
“Sveika Marija- ” (431 
metais).

500 metų nuo Orlcoiio 
mergelės (Jonuos d’Arc) 
mirties, kuri buvo patekusi 
lis), (1531 metais).

150 metų nuo Austrijos 
imperatoriaus Juozapo II 
išleistų įstatymų, kuriais vi
siems piliečiams suteikiamos 
į anglų nelaisvę, apkaltinta 
būriais ir sudeginta. Pla- 
čitvi ji buvo minėto 1929 m., 
sąryšy su 500 metų sukaktu
vėmis jos žygi?) ir kovų už 
Prancūzijos laisvę (1431 me
tais)*

400 metų nuo Peru vals
tybes užkariavimo. Išminai, 
vedami savo vado Pizaro, 
klasta paėmė nelaisvėn Peru 
valdovą ir nugalėjo turtin
gą “Eldorado” (aukso ša- 
JygimFtcišes, panaikinama , 
baudžiava (1781 metais).

150 motu nuo kovos ties 
York Town (Amerikoj), ku
rioj amerikiečiai itpfeupu an
glų kariuomenę it pnįina į 
nelaisvę. Tas . pagreitinu 
Amerikos, Valstybių pHimŽi-

00 metų nuo Paiyžiaus 
Komunos, kada po Draneū- 
zų nelaimingo karo su vo
kiečiais sukilo Paryžiuje 
komunistai. Jų trumpas val
dymas, pasižymėjęs savo 
Žiaurumais ir plėšimais ne
ilgai tetruko, nes greit juos 
numalšino ištikima kariuo
mene, grįžtanti iŠ vokiečių 
nelaisvės (1871 m.),

50 indų nito tusų impera
toriaus Aleksandro H nužu
dymo, kurį atliko rusų anar
chistai (1881 m.). [‘‘Ūk.”] 
... •.......................- ... - i

tuvių ir lenkų santykius ir 
skaitytojui duoda aiškini 
suprasti, kad lenkai Vil
niaus krašto yra visiškai 
svetimas elementas. F. K. <7.

v<> arkivyskiųio leidiniu. Ja
me teisingai ir faktiškai iš
aiškinta .kaip lenkų vysku
pai ir kunigai lenkino Vil
niaus 1 kraštų ir kokiomis 
pncnionėmis. Knygojė yra 
pažymėta visos lenkų Šuny- 
bes, lietuvių daužymus baž
nyčiose, svaidinimas supu
vusiais kiaušiniais ir t. f.

Keletas Prinefftm ir Har- 
vard tonvmitetų profeso
rių ir studentų, kuriems te
ko paskaityti šį veikalų 
11)27 ir 1930 metais ifeirefe- 
kė, kad nėra jokios abejo
nes, luųl Vilnius buvo ir yra 
tikras lietuviškas kraštas.

Kadangi ir dabartiniu lai
ku lenkai žiauriai, persekiot 
ja Vilniaus lietuvius bažny
čiose ir vartoja beveik to
kias pat priemones, kurios 
yra aprašytos kan. 'prapuo
lenio veikale, tai būtų labai 
naudinga kuo plačiausia 
garsinti ir platinti tarp sve
timtaučių kan. Prapuolenio 
knygų “Lenkų Apaštalavi
mas Lietuvoje.*’ Šis veika
las neįik paliečia iMįžnyti-

Jei žmogus mandagus, tai 
ir nemandagiausias stengia
si su juo mandagiai apsieiti.

Kas juokiasi iš kitų nelai
mes — tenelaukia pagalbos 
savo nelaimėje.

eilės visi gimusieji iš moters, ir išklausę savo spen
dimo ėjo, pagal nuopelnus, vieiit į dešinę—jį amži
nojo džiaugsmo gyvenimą, o kiti—-į amžinąją Ugnį.

Ir atvedė prieš sostą laukų darbo žmogelį. Vi
sas jis nedailus, oda sueižejus, visas ja kūnas tam
sus kaip žeme: visas raukšlėtos ir pilnas nuospau
dų. Laikosi tačiau jis tvirtai ir lie baimės. Ir ta
rė jam ausin angelas:

— Koks tu nuobradasil Čia reikia drebėti.
Ir žmogelis jatn atsako:
— O ko man bijoti. Girna jau mes pridrebėjo

me prieš žemiškus teisėjus bestovėdami. Dabar 
stoviu prieš vienatinį teisų Teisėją. Jo feminfeu 
goj valioj esu.

Ir klausia jo Teisėjas:
— Kągi tu, žmogeli, Veikei

Ar mes i Arėme,tikėjome* sejome; pjovėme, 
kūleme, gyvųliils žWėjome. Vis duona VūpinpnM 
O kurto muznžėhmi, arba Mėmė nederlhign, tie 
miestuose nždųibmvome. Dailides, akmenų stob 
dytoiu* vežikai, žemkasiai, pnuisėjai pirtyse. Ma
žu kas ka veikėme.., Paskui visą llusijų kttlujū 
IMiinistūhtę.

Bet ar patari visada sotus buvai
— Visaip, Tevelį, buvo* Kai kada piuiitonki-

K

Vertingas žmogus niekuo
met nežiūri išdidžiai į men
kesnius.
=s«F= •1 . ’■ y ■ 1

A. P. Kuprini

5 PASKUTINIS TEISMAS

Ir bilda atėjo laikas ir prisiartino paskutinė 
diena, Archangelas sutrimitavo aukso trimitu, ju- 

„dtndamas dangų ir atverdamas žemę. Ir iš nesu- 
Jtaitoinos daugybes kapų kėlėsi negyvieji kurie bu- 

r yo gyvenę, ir jų dvasios gyįžo į kūnus, Nuo gyvų- 
nukrito tpisidėVėję žemiški rūbai. Ir visi jie, 

ir mirusieji, stojo prieš Baisųjį Teismų
: . buogi, kaip jų protčveiai rojiije prieš pirmųjų nuo-

kiį j,4 Neveidmainingas Teisėjas sėdėjo soste debesų, 
^vlmrie buvo nušvitę vaivorykštėmis Ir Žaibų iSrašy-

\ Abipus šorio buvo dveji dideli vartai. Vieni, 
dešines, į žaliuojanti, spindintį sodą, o pro kak 
Uosius ėjo status kelias i dyką Ir juody kiaurymę, 
irioje tamsios miglos kai kadd nušvisdavo rntts- 
mb požemių ugnimis.

Vidutyje, pakilioj Vietoj, buvo sidabrines jmir* 
yklės, su aukso lėkštėmis.4 Svarstyklių galuose 

vėjo du angelu, kad svarstytų gmuorius ir pik- 
orius įmonių darbus, tr ėjo prie svarstyklių fe

Kovoje prieš lenki) pro- 
pagundą Lietuvos atstovybe 
LoiidoWTŠ4eido 1922 m. vei
kalą, “The Vilna Problem “

Šiame veikale svarstoma lie
tuvių teisūs į Vilnių ir Vil
niumi kraštą fetorfekais, e- 
konomiškals’, juridiniais ir 
etnografiškais' argumentais* 
Q llfJB metais buvo Išleista 
pibpttgiuidos tikslais gaišių
jų tarptautinės teises žino
vų profesorių Lapradelle, 
Maudelstom, it Lc Fuf juri
dinis > veikalus “C-onsulfa- 
tion“ anglų ir prancūzų kal
bose.

Šitie minėti veikalai yra 
labai aukštos vertės ir svar
bumo. Bet ‘prieš juos lenkai 
suranda savotiškus argu
mentus ir . pasiteisinimus. 
Taipgi šitie veikalai ncsti- 
hervina lenkus ir jų garfe 
neįžeidžia kaip kanauninko 
Prapiiplenfo veikalas “tei
ki) apaštalavimas Lictuvo- 
je,” kuris buvo išleistas lie
tuvių, lenki) ir prancūzų 
kalbose karo metu. 4

Kan. Prapuolenio veika
las buvo rašytas su Mobile- irius jęikalus. liet visus lie-

— UŽ-ką; kariavai, ktux?iveli t
f — Už tikėjimą, carą, ir tėvynę, Viešpatie!

•— Ar. daug žmonių užmušei?
— Negaliu* žinoti, Viešpatie* Kur kulka lekia 

—nematyti, o atakoj, aigiliesuskaitysi?
— DaŽhaiauisidedavtti?
r- Visos mūsų kareiviškos nuodėmės Tau Žino- 

iiios, Viešpatie! ‘
— Ar sugriuvusio neprhnuŠdnvai?
— Ne, Viešpatie. Pats būdavo nėilavalgai, o 

jam ir duonos, & tofecs, ir davinį. Tokiam blogiau.
— Ar ta vo viršiniiikai visuomet su tavim teisiik- 

giri elgdavosi ? į

Atleisk Tu jiems,' Mldifeiiritogiaimtoii!
— šaunus tu esi, kareivi, pasakė Teisėjos ir tai* 

sūri tarė t
— Įtariai mano mylimieji, Jutgį Bittoriau, Ir 

ilt Itorijta Juimitimi Ir Kunigaikšti Aleksandrai! 
Imkite šį Jmrėitl ir intveakto garbingai į rojų* tr 
duokite jam dvigubų dųyįnį. f- < «

— Nužemintai dėkoju, Viešjmtic! sušuko ta- 
mvfe.* ? - _■ .'

Po karritiP prie miteto prisiartino Įmurus žmog
žudys Ir puoh* jis ktdupičim*, veidu į itemę ir tai* * 
siiUMinMumvo:

nau sode, kai kada vandeniu. Būdavc/ ir balanda 
džiaugdavomės. Mes no poliai.

— Daug unsidėdavai t
— Be galo ir be krašto, Viešpatie. Latnii mes 

esame, sukčiai, vagys ir apgaudinėtojui. Taip, 
Vieši>ativ,—tamsus mes žmones, nemokyti, akli 
kaip gimę šunyčiai, gyvename purve h* iidurte.

— Prieš DieVų murinėjai ? ’ •
— To, rodos, nebūdium, Dažniamįū sakyda

vom: ' * . •
— Dievu valia, Dievas davė,—Dievas ir atėmė 

Eik lumybejp, ture Teisėjas. Daug tu var* 
gal,-dabar teikia išsilsėti, šventasai Mykolai, eik 
čia ir priimk šį žemes varguolį.

Inprisiartino žilaslii DiėVo jadainuntosb?, almi- 
siautęsMuitt apsianštti ir apktt|)irmlvai'gholį, ir nu- 
vedė jį į šventuosius viiituš. Ir iŠ tolitmos buvo 
girdimi ženivsdh^jų bidstil: .

— šventusiu Mykolai* td<» kokios brandžios jūsų 
uviž<ml' ' • .
• I Po jo atėjo knieivise Visas stfenUdytas ir su- 
kiiputas. Jo Imlli marškiniai, kuriuos jisai apsi
vilko, kiuVšvaresnis Dievui ntrojlytų* lurni krmi- 
jum

Teisėjas klausia!
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išgirs vakarų Europos laisvę shuigdami. 

mylinčios tautos, kurios pa- • s 
duos vargstančioms tautoms &0,

I

' 7

HJKŠTOS KAUTO PASUOTU
(Stt, taouiy putota*.)

Dūkšto kaklas didelis ir 
aukšta, yru Krakių kaimo 
lauke, 8edus valsčiuj. Senie
ji žmones pasakoja, kad Ta
do Kosciuškos sukilimome
tu m Dūkštos kalne 
buvo taikų Lietuvių ka- 
riUomctto stovykla. Kad kp- 
rfuometię *u**d vogčiomis 
neapsuptų, buvusi pastatyta 

X ant kabio aukšta pūkštis, į 
kurios viršūnę ife* W0 
kinis sekė rusų kariuomenės 
judėjimų ir atstumų, nes 
kiekvienas tada' karimtae* 
nes pralaimėjimas daug reiš
kė sukilimų laimėti arpra
laimėti. Tn pūkutis buvusi 
tokia aukšta, kad j vakartis 
galėjo matyti Falangų, o į 
žiemius Mažeikius* Pūkštis 
buvusi geležimis suvaržyta, 

• o apačioje viršūnėjįtaisyta 
’ kėdė.

Rusai negalėjo iš tolo 
pūkšties pastebtci, neš visai 
netoli stovėjusi Šakota ir 
aukšta pušis. Ta šimtametė 
pušis stovėjo viduryje savo 
jaunų pušelių, lyg motina 
tarp savo mylimųjų ditkre-

imvorankM
Hukilimwt ilgai netruko; 

nra Lenkų Lietuvių kando- 
mene* jėgos nebuvo tiek dl- 
driės, kųįk rusų, o antras da
lykus, kad ktožte nebuvo 
vtaiij’to Mūsiškiai matyda 
mi, kad rusams kelio neta- 
galčs užkirati Žemaitijoj ir 
kati jie atskiras dalta ntam- 
muštų ntitaif** trauktis ir 
jungtis sti didžtoiomta Lie
tuvos i r Lenkijos kūrinome- 
nes jHmniis* Sėt susijungi- 
mitH buvo sunkus ir pavojin
gas, nes Hitai! ir prūsai bore-

Pušis buvusi vakarinėj 
Pūkštąs "kalno dalyje ir va
karinėje pūkšto pusėje. 
Lietuvių lenkų kariuomenė, 
apleisdama stovyklų paliko 
įkeltų į pušį pištalietų, kuri 
buto atkreipta vamzdžiu į

‘ vakartis.
Paliktoji pistolieta, ritsaips 

nematoma’ luilyje raršktai 
tų, kad ji ir išmušta toje va
landoje iš kaireivio rankos 
viena stovi krašto sargyboje 
ir laukia valandos, kuoimt 
tėvynė pašauks savo ištiki
mus sūnus ginti ir vaduoti' 
visa kraštų iš įjo svetimo 
jungo, Tada įlipęs į šitų pu- 
šį šauklys užtaisys pistolietų 
ir paleis tokį didelį šūvį, kad 
išgirstų vakarij Europų, kad 
suvirpėtų žemė ir pradėtų 
griūti, virpėti Rusijos pa
matai, kad visos pavergto- 

. sios tautos pabustų iŠ ^n'tni- 
dnlio ir kas gyvas, kas galįs 
padėtų savo tautos vadams 
organizuoti gynėjų eiles, ir

lietu vių kuro jėgim.
Todėl kąra vadas visus ka* #- 

mi skirtuosius pinigus, ku
riuos imis save turėjo, šu ke
liais savo padėjėjais, naktį, 
visiems karaiviams miegant 
ir sargybiniams nuėjus į ša
lį, įkasęs žemeli. Buvo 9 
“bačkelės** auksinių pinigų* 
Degamųjų ugnyje karo me
džiagų ir maistų, kurių nebe
galėjo sti savinrtaip greita} 
pasiimti, sudegino, “ne ant 
piršto vynioti tvarsto nebe
paliko.”

Praėjus kiek laiko apylin
kės gyventojai subruzdo ieš
koti užkastų pimgų. Jie į- 
vaitius sau klausimus štate, 
galvas suko, ^burtininkus ė- 
jo klauštis patarimo, jcaip 
užburtųjų piūigų paslaptį 
atspėt i ir ju<te iškasti. Bur
tininkai iMbūtę, kad teitai la
bai daug pinigų ėsų užsilikę 
net iš gilus senovės. Kadan
gi kabias labai didelis (apie 
4 Iiektartis pMo), tai niekas 
negalėjo tos vietos Užeiti ktir 
pinigai buvo įkasti,

Seniau visi manė, kad die
nų pinigus negulima iškasti* 
Nakties metu ant to kalno į- 
vairios šmėklos rodėsi, ku
rios gainiojo, gąsdino atėjd* 
sius pinigų* ieškoti. Vienų 
naktį turtų, ieškotojai iškiš
davo atlekiant iš netoifinų 
kiūmų lyg milžinų paukštį, 
švilpiant didžiu balsu, kitų 
naktį bėgdavę medžių vitŠU- 
nėmiš žvėrys, lyg vilkai

\ Po kiek laiko 
turtų ieškotojų ūpas atslū-

‘ — Neklausk umęįb Vieštatic t Tatt viskas y ra
žinoma! Mano nttod&nes dvokia ir šaįkia atpildo 
ta jokio tasigiiilėjimo. Vieno Tavęs teprašau:

'' siųsk mane temti, kur Ugnis karštesne ir kur vel
niai piktesni. .

Teisėjus gi tara*
— Taip, tunu žinoma: kartų buvo didelis gais

ras ir ugnies tfyriatatuo^e namuose likm mažas vai
kelis, kuris dar negalėjo vaikščioti. Argi nu W 
žmogžudy, šokai tada į ugnį ir išnešei tų kūdikį 
sveikų, apsupęs jį savo ratais?

# —Viešpatie! sušuko plėšikas. Neskaityk num
šio ?ygio į Uttotakto J ūk 1ie vien meilė jmstūme- 
jo mane tuomet lįsti į Ugnį. Aplinkui stovėjo žmo- 
nes* Norajau pasigirti savo drųBumu* * *

— O kodėl ravo vardo neimsirakeif Kodėl pn- 
Kiriėpvi hepastebiumst ‘ ?

— (ledu Imtoj Vi^lHitiu! Plėšikitef Žmogių*
4 ’dys ir štai.. t Ne, nepagailėk, netagailėk manęs, 

AUkščlmtsto.. t , r
Bei argtiie tiviMtatojai į vienuolynui Argi 

ne tit nešiojai gi;audisir ašutinę Aig?i ne tu i akli-' 
mis ir dienomis plovei savo rtjžinę gailesčio ašaro
mis? Argi ne tu priėmei įžadus amžinai tylėti?

£2££££U£U 
APIE KARĄ

(B«K*r»**’)

žmteMte rt«W*K ir gatota* 
kode! rttertj hmhum, 
ar miaivu takto talko* 
kad tirt rtylHy tilk|. 
Ar Jh'rttau šta marti* Mttetrfs 
t*ta pat frtimėd dH>lrtu«... 
ar ttetd liauju karq, 

gal tautiškai tik taria.

.A ' 
* * . ■ • • , 
Bet dėta, ŽH# mtovs 
tetai ftium* vlrtiktas kova*t 
kai kandtaį gauė būidMs — 
jau tada kovoti IjiūkM 
Kur tik ItendoM dvi "suMrina, 
ttiuj pteriMk ten raina — 

’ dar uetairo pfemtetų,
jtmuUM kuvfet sau iš lėto: 
stveri* vyrus tfruU bttoię 
irfknkt^
Prie.-un irgį savu ruožtu 
stengiasi ntgal jam dr^ti.

' ’ . . IIL '.

Jei dvi’piuMta kaip nors tarias 
gali kilti tuojau karas, 

, nes jei norai uvauseina — 
neiMVengri Ūda Valuos, 
Todėl jau žiloj senovėj 
žnionfs kkrtiįs baisiai kovės : 
vieni gal už gimti| gryčią, 
o kiti gal taip sau, tyria...%

r IV.
O žmonių kai padaugėjo — 
verkiant jau kovot reikėjo: 
čhič ditVite ųfti, sėti, 
kožhas rinkosi sau rietą. 
Ir suradęs drąsiai gyni — 
ėjo baisiosios rungtynės. 
Kas tik buvo bfido lėto — 
neturėjo toks sau vietos : 
fe visur jį vijo, varė — 
net iš tūlo gaila darės...

v*
i Vėliau žmonės susiprato, 

apsiginti pilis statė, 
nes už tvirtų, atarti rienų —*

' bart tem tMMMi per sfienMa.
* Jei pajusi priešą arti — 

tridarysi pilies vartus.
Priešui prie pilkiu suktojus t- 
neiškeli laukan kojoms 

. nes jisai tave nusvėręs 
gali sudraskyt, kaip Žvėris.

: ; . VL ~ -
U bendram aprigyritnui 

durtai ~~ 
a»#H nkhienk arti Mto, 
« kurt kito vtati 
tarife rt i*k*» midtf ito — 
n£r kada nė pastok 
Jefjrii prieito* pilta faulto 
kr pjte ainių kuria ta užu* 
tad« taitaus trfaNtos Syta, ' 
fe pito net derrą pila, 
derva verda, tlOteai tortu, 
aplink ttato (takte dūkrttU 

* » 
' VH, ' .

.Taigi matom — nuo aenov^ 
žinomu# batouto kuv<w: 
vieni kūtės drl jtegiylHfe 
gindami mvj|»to ribna.

. kot«i vilų irictti. *
žliioin gutarif rmhėmte; 
jfcj valstybė ptetč sienas, 
JiHte tvirti drąR* lydėjo, 
užtat jie visur Jrtmfjo.' 
Aleksandras tas tHdjto 
tiesiog valdi »vkt< riM.

viri.
bar lUndieteĮ mini žniUnM 
gateųjį N*iwteoiią 
sako, itgt tntte Lietuvoje 
pasiimti jis austojo,, 
iš cli Musijote nuvyko, 
bet ‘deja — U*tt nepavyko t 
daug kareivių jo sušalo ~ 
liūdnas buvo karo galas. 
Apskritai, jei pažiūrėsim — 
reiks sutikti tau ta lteaal 
žmogalts prigimti* jau tokia, 
jis ramiai gyvent nemoka.

’ ?1X
Nė tik Žmonas — vist gyviai, 
sutaisyti taip naiviai;, 
kits je<U rcaervtte turi 
į kitus ft aukšte žteri. 
ir ištikus pirmai progai 
sUptetento jų tnltei testogia, 
o tasai iš pMkuttado 

r uŽlMiką drasko, ginas.
H-to visaijliŽku daĮoa: 

i . sviete Imvo ir btte karas,
1 ■ ' Jtoaa Mrtita

4 ■'

Apie 1866 m. “esesorius” 
pinigų “.tykojo, kaip šuo 
prie mėsunnko,’* klausinėjo 
apylinkės gyventojų Rainė 
vietos, kur buvusi pušis, ku
rioje kabėjo- pistolieta. Be 
to, klausniėjęs žmonių ir ė* 
jęs Mikytuose į Alkos kalnų, 
Pilę ir 1.1. Tur būt, raituose 
yra užtikę, kad senovėje kaž 
ko šernu būta, bet jam niekas 
apie tuk vietas naujo nepa
pasakojo. •% .

Lobio ieškotojų niekad ne* 
trūko, bot laikui bėgant jų

Tikrieji Jūriai, arba žem* 
Htaii rtitatoi tMto tik*

HHta kt taigi
Toa ittailto Vestais jhfomi, 
M W Vimir. Xpnė dideli 
}M‘i llnių įtaigių plotai ym 
Pemjtte įlankoj ir prie <M- 
Itato salos, hidijds vandeny- 
uv. Ktraigės gyvena m*gilio- 
*.* te^kbiųioMu Tam tikri į* 
gudę .natai imuUeldžht jūrų 
ūttgiirm it, priMirihkę MttaL 
glų, Ryla Viltim Ueras na
ras |k»r vienų dienų išneša iŠ 
jūrų Ii# Rttaigių. Bet 
toli gražu ne kiokvietmj 
straigė.} >ta taiiduhth įterių, 
Tik lanbi rttai jose pyritaį* 
ko periu. Todėl jie Ir yra 
toki ptangūM/ Kn» yra per
lui ir dėlkii jlios stmigūs gn- 
tmiui — Ilgšio!^įšokti liepų- 
vyko* Itadhldi purius bėru 
sunku, taėiuu dirbttohui t»er- 
hte leiigva atskirti nito tik- 
rtMd-

J*erfų brangumas seniai 
verėia žmonta tyrinėti periu 
gimilnp paslaptį* Prieš jum* 
kiolikų tnėtų bitvo pastriiėta, 
kad perifli yra tie kita klta$ 
kaip tik liguisti sušidarynmi 
straigių organizme, Jei atrak 
gė yra kilo .sužeista, tai pati 
save gydydama j toj Vietoj i- 
ma sukti periu, kad žaizda 
nesiplėstų toliau. Tada ja- 
puiių gydytojas Mikimoto 
sumapė įkUrti plriliųjį perli
nių straigių ūkį. Vienoj jiU 
rite Vietoj, prie Japonijta 
krantų, jin rado patogių vie
tų h tm patgtatm keta 
tūkstanėto straigių. PriveL 
sęs kiek teikiant jaunų strai- 
gių, Mikimoto operacijos ke
liu sužeidžia sitaigės kūhų, 
įleisdama  ̂inaŽytį} tikro per
lo kamuolėlį. Tokios operuo- 
tostatraigėM^atn tikrose vie
lų piiitfnėse stlleidŽiatacte jū- 
mu it po scptynėrių metų 
ištraukiamos atgal* Rcr tų 
laikų straigė? padengia ma
ža kamuolėlį tikra perline 
medžiaga it paverčia jį tik-

*

m m ma pMHTtl tfE HM II * 
Ate .
•iiteto

žiįmfoSiį Jdirie pOžymC viv
116a stipriimū ir įtotvliHlnni*
Jie gerui protu parima visus 
daikto Viisi^ymt gttii ir 
gražiu Iškalbingumu.

Matas * akla turi tadto 
kurie laimi leugyni Iridžimii 
iš ftillea | juos piktatMi Jta- 
to Tokių žmonių vnna svy- 
rtiojni į viski) dnlignin Žiūri

skaičius mažėjo ir mažėjo. 
Mat, nuolatinis neimsiseki- 
mas ir aištaiiMuls pramušt
galvius atšaldo. ‘r%

Daug dešimtmęėių ~prite 
slinko, kelios naujos kartos 
išųugo, keitėsi žmones ir že- 
Ulės veidas* tik Dūkštos kai- nu pertu* Įtikimoto pradėtas 
pas pasiliko toks pats su sa
vo paslaptimi.

[“Trimitas0]
■    i į -r     lįĮi^ĮrtT'

perlinių įtaigių tikis yra 
dabar kirtęs milžiniška pra
monės Šaka. ftie dirljtinhi HU-, 
ginami perlai yra, žiimnm, 
pigesni uaž tlkriiosins. tat 
ūkis dmkla gerų pelną*

DUtar tarp perlų pirklių

— Viešpatie! ^ąvo sielų aš išgelbėjau tik gavo 
sielų! Bet mano maldos negtųžino gyvyto nė 
nam, kuriuos aš bttvau užmušęs. Geriaugis, vien 
mano atgaila liegali atsverti .daigi vienos mano 
piktadariškoj? Minties!

Tada Teisėjas balsiai paklausė:,
Jūs visi, kutiubs nekaltai yra užmušęs šitas 

plėšikus, kurie iinrėte nepadarę atgailos, ar jūs at- 
leidžiįtojtuu? . ‘ ’ '*

Ir pasigirdo kažkoks airidflsėjilniiSj ly$ rpdao, 
vėjas būtų Buštanėjęs s

“Atleidliaiib Htleidfiuhri Dėl didelių kentėji
mų atleid.ižam L. * . ■’ '*

Ne, VitĄmtįe, tottrisk! Hhšuko plėšike 
Aš amžįnai negalėsiu pažvelgti jiettfe į veidų. W- 
sigaik'k, nesigailėk itmhęa tolašlttlingatai!

Getai, tegul būna talpi kaip nori, tart' Tei
sėjas. Tad rik į pragaro kabėtas ir išbūk tenai po 
tūkstmitį irtdų už kiekvienų tavo aukų* Išubkaid* 
rink Ji* aš tave pųžauksin. Tad rikto. > *

Ir išnyko pRšiktiK tamsioje ptorajoj, į kurių 
eiti ntmųle jaut ugniniu kardų ArttaugttasAfykfr 
to Viršum jo ŽVystriėjo Ugrtlta iHuriai ir prl* 
nykoc

tu :.j.ii -'-“T1 ;i'L,i riiTT—tw i - ■ t
'Wp Vienas pankui kitų stojo prieš Teisėjų visų 

amžių* ir rantų žmonM Ir atvedė vienų niiBidū- 
jėlĮ. jis tarto Mi akiniais ir turėjo ilgus plaitklrt, 

— Kta tU tar Vienas— paktams Teisėjas?
Aš i Aš erti HtKoaldmnokratas,—atsakė kinu- 

sfanjasis:iž lėto ir išdidžiai.
Kų ęri nuveikęs Žento gyvenime?

— AŠ tartvnrkinėjau pasaulį pagal skilvio įsta
tymus. ’ •

O kų tilo raikųlU'darait
— Aš naikiimū vUkų, k| iki manęs tartu sukū

rusi taratnoningoji žitmiiija.
—Dievų?/ / r. ’ • / “' * ' ' ■

- Jtfrfitei, Junči*a!
^fteligijųĄUiikinaif

* — Tai nuodai toiHto
— (IroŽį?

‘ — Tai buritajų tanito

~~^Kenksminga liekana.
Meįikmi padatvl tarė liūdnai įtalvclgęs 

pusėjus.,: Itasnkyk, paltai, argi tteilSMfcduito 
šalin kvito bent vieną inįddu tairio fmvėsiu galėtų 
IHUMitaiuloti keleivis kad tasllfcėtųil % ■

Ne* Aš ncpritailatoųMvatihčt nutovybės.

khm priduoda tJhfchnnta 
rcikšnto.

PiMn akta turi gy vu būdo 
Žrnoito jtorižymliitjta net Iip 
Irti kietu it tvirtli bftdU\

^(tUan akia turi tmt> ĮMit 
gyvo bilda ir iigtiiilgl žino- 
iltte. di<* drųkilit, bęt ntUMUito- 
yfto

Tftmmit ir įurnliį akli j Žma- 
hča ptviižyini ugtiingtumi h* 
vtakų dura ftĮbgaivotai) ta iž- 

Hišokittlo.
Mėlįfnitfi akta tūri žvelhŪR 

ŽtnonėB, • viteidoK gęrog H* 
liukam* imotnikoB*

/rfitintaūia iik^a—įMtfhikii- 
siok į BįiekUIincjjn. Tokichik 
žmonėms dainai trūksta gy
venime jėgų. j

fjAttįfittll {įUi tb‘rXiiĮ 
rĮtffofi tikįįn — yra |riž4’mya 
gera iškallnngimio. Ale iifltt- 
nv8 būna geri jMimeksliniiL 
kai. Be to, laimi gabūs moks
lui* (Savaime taiprantimuų 
kad raikbt turėti galvoje 
kaipo iSiHitl Ba«edoW Ilgų: 
kada dH BkjfdfnPallrtuto tai- 
airgimo aky> pasiduoda plr* 
įnyn* 'Liguistos stovigj ta it- 
tajciį Bii rioroirtlitt nieko 1x41- 
di’o neturi).

Maža#, Įriti?friri# akta turi 
Žmonės mėgstu išdylcaųti. Be 
tių tokib žtiiimūSįyta vylingi 
it taĮMUdf ikihti.

einu gincitB, nr Mik!moto ū- 
kio jiėrint y ra ^Ukri,’* af 
na f ijv yrft “ netikri, ” nes 
net *Tit» yra “netikri,” tto 
ra ir “tikri,” nes sudaryti iŠ 
tikros pėdinės medžiagos* 
Tačinu saugodami sava pre- 
kybinhta interesus,* tartu 
pirkliai juos laiko “netik* 
uita” Bet vis dėlto tikrųjų 
tartų kaihrt, dėl sudarytos 
tii^bfidittoktttėhrijita 
iriiat nukrito. [“M*

nįįM Ūminio jįjrfh
iltis Ir jlidhltta kilta* % j

4&//m «
telikta (tvari 

MibMidltaų, Ir drmg 
kuto ,.,

ilfįiį riwul$*į 
kampai link toies w 
mi pas ilmiųfiitipiM, i 
vistų protu perverta 
Žmųnra*

iVnfbluM tirim wr 
nky« *- raiškia hriltoi* 
limleHitližimį didelį prk 
Šimų prie turtų*

i i rti Nttivhlfiibit u frsa—i

F. K/lfcMtakiH, A*. M 
lt, K. t’nįi'MHjm PfekitltiHta t;

TamstoR partųrtuis Federt 
75 M Ir Kult. &. Virte! 
42,40 lot c«U gaVęa it bMMtf 
20 dienų Komiteto toėfcdy | 
šę«. Pildydama* Kofoltetoni 
mą, tiriu Vomd Jtektet 
Kun. Pr. Virmaimkiui nuort 
ėiil UŽ auka* ir ^part lieku J

Su tikra tkiKirbi

tMfclk

Ift'Hiiamartii ■I.Wt
Nora ArturikofciictuVitte ta 

Trynėje btolių
platu* Atlanto vandenynu*, ta 
siolH ffeUUftlėt HVotM <| 
mi«, rtelodamiesi mOtej 
džiaugdlteieri IrtOMį ilil 
totadaihi Woje 
xų priespauda* iaikaia, itte 
liktato rtivuunma 
ją j berthuriant m 
Lietatec rfclrtjfM, Hff 
kų te daHm, kad tik 1 
m|tokia TJvyh? ta0
Šalia ŪtaU kaltttriflgų ta*£‘

• šiandien, kada lietuviam^ lį 
likMma, jų paėių Mukotehi ta 
loji’ , nepriklaii«omdje 1 
trrtlte ftekelĮi Rinikią kirfUito 
yų UŽ kataUktŽk| Lktųtai 
.m* Mipi-MntHte it at jautote 
šventą pareigą, nežiūrint < 
rtų aukų, pėnuaikdrti.Mti bto 
gauto* vwo« miima peikia 
IniRVfK. Tai kttptrtidtmi 
tioaiate mum pagalto 1 
kmUtni Wa už tt dūkto! ♦ 
et. auką užtikriname, kad I 
moralini5 ir materialini F 
Rtipriiit mttrtl eite* ir Ve^ 
greltertifo katalikų U

Vytauto todl Unfrerto 
(lentų Atdtinirtkų Mto

• Clobijaa UrOf. ^r.
KttH. l llta'M 

Ki&ltaA sta

— Ar esi kada pagiiodęs iitažų yaikriįt
— O kam ? Aš Jį Uioklhatt klasių tauto..
— Ar esi kada nušluostęs kručiaučiain tataftd
— Nto Aš Jam kalbėjau apie Svrirtųjį kerih<i 
—' Ar niekuomet tu neklydai 1 
i—Niekuomet*
Teisėjas susimųste. IlgkitytajęM tarė:
— Vadinau Aš suklj*<to kliokta p*< 

tiktai buvo nmutmatęs* Aš leidau piktų* nei 
Jo nebūtų tikras gerto Nėra ištrint totm ta 
am* Mole dėl eralio, erelis dM tigro, tigro gi ta 
dėt žmogmto Visa miMttlyje yM rriW 
darda* Vienas tiktai šitas Žmdgua yM man J 
triingas ir uervikalingaa mono kūiytanium 
ties planuose. Atleisti jam t Bet jtol » 
ir attaidirtio* dudūŠiUB ir trinias supto 
iteriipto Kas man su Jim daryti t Ir po ta
po siulnupdyiuo Teisėjas tattta

— tinai kųf Nebūk daugiau! Ndulioa 
dus it per amžių amžius.*. :

-~-lWig|j^>nn4a»wuUtoi^imftM, 
kratas amžinaiištirpo mWy>.

tb nMtas pasaulinėj tvarkoj totatoMMį 
krustelėjo*



roiEGuos rėmėjai

į M MMtt-

J11BIKIIIAST~~rr~n~rr~i~at------ ” uf ■

" ™ MSS,“”
emim wt

kDELPHU, Parimu* 
fdripMjos lietuvių ir tai 
praktikuojančių katalikų, 

rt laisvų pažarų Žmonių labai 
Birt regėti garsųjį vyskupą

kuria, kaip čia tarp žmonių 
paskala, buvo kviesta* į 

tią atsilankyti. Tačiau 
pasirodo, kad ji* atlankys 

tiško* Meilė* Pilį — Phila-
Kadangi čia vienas as- 

Irt M CHeągOft paskiausiu lai- 
Savo laišką nuo vieno Marijo- 
ztfris tarp ko kito ražo žinos 
ginančius Žodžius:

MMripMjoj J. B. Vyskupas 
Mm būti Bepus 2,3ir 4 

'< M4rt dienos bus patogios lie-

Troškimas philadelpbiečių regč* 
į ti ąyakupą Petrą Būčį pagimdė 

? ve net tokio turinio dainužčlę:

“ACe* labai trokštam, o didvyri! 
Begtt "Tave, o garbė mūsų 
(Nes kilnūs jausmai mūs* neb*- 

mirę),
Mči, vyskupe brolių rusų.

Ateik į Pilį Meilės Brolių 
(Sulig graikų: “ Philadelphia **), 
Jptr yr* veikėjų labai uolių 
Ifyf* dar kvakerių brolija.

Mes—lietuviai čia Tave globosim 
AFgerbsim Tave mes kaip tėvą 
Skriausti Tave niekam neduo- 
J

' 9«i Tu skelbi tikrąjį Dievą

Ir gini, skleidi lietuvybę, 
Mūa tautos ir mokslo žvaigždutė 

: *<*»i^aji,adMyM!

k

> BtiHrt Į|-t| čia pasakyti,
Tu Žinai daug apie jąją, 

v Trt yr* Lietuvą, mūs’ mamytę, 
4 JGįąų fcvynėlę brangiąją I

► ^W1 kuo greičiau Krivių-Krivaiti 
v vaiti
B Lietuvos, šalies Mindaugo 
Mrtąik dėl mūs žinllių kraitį, 
Megdąug mū* gimė ten ir augo.”

Vyrirapo Būčio
Didata Gerbi jas

?ĮMNRcaa
* įj-.

Jono Evangelisto draugijos! 
B^ėrinia -susirinkimas įvyks lie- 

d. lietuvių mokyklos svotai-1 
‘ 1 visi draugai

labai svarbių
'Mtaatmų. Nepamirškit—visa val- 
f Ayt* kviečia draugus.

1 Draugijo«4Kora«poad«ntaE 
r ,

: gimis FEDERIGUOS 
' : 'WMS

Pasklidus žūia^ kad jau viris 
nupirkta, senai svajotai Bernaičių 
Kolegijai, subruzdo Amonis gal
voti kokiam bMAk ją gerianriai 
partsiii

Pirmasis virtas parengimas ko- 
kgijos naudai įvyko vailingama 
ponų. Pijaus ir Onos Sidabrų na- 
mė. Netari to darbo, katalikil- 
koj-tautilkoj dirvoj, kurio p, Si
dabrai nebūtų uoliai parėmę dar
bu ir aukomis. *

Todėl gyvai ir nurtirdžiai at- 
jauadami kolegijos svarbą, miruo- 
II jos naudai, birželio 20 ČL, 
“Ijhvh ir Whi«t Party.” Gražus 
sodas, medžių pavėsis ir Kiltas o- 
ras viliote viliojo subrinkusius iki 
vėlumos žaisti ir žnekučiuot is.

Be to, gražiam užmanymui pa
remti nesigailėjo nei aukų, nei sa
vo darbo tikietų išplatinime se
kantieji: pp. d, ir M. Vaitekūnai, 
p. Liutkienė, M. Vrmonienė, M, 
Šliorienė, O. VasiMenč, V. Lozorai
tienė, A. StaliulionienČ, M. Civins- 
kai, M. KulaĮauskienė ir M. Bu- 
tanavičienA

Šeimininkei prigelbėjo pavadin
ti svečius gardžiais užkandžiais,— 
p. p. E. Baltramaitienė, M. Urmo- 
nienė, M. Liataitė, R. Siminiskiū- 
tė, B. Sidabrifttė ir IT. Jokūbaiti.

Kaip girdėti, visas pelnas ski
riamas kolegijai. .

Todėl, bravo Seimininkams!
Sektinas tai pavyzdys visiems, 

kurie tikrai nori paremti tą bran
gią įstaigą,.

Akademija Rimijti
Nemažesnės svarbos turime ir 

kitą įstaigą, tai Seselių Karione- 
rįečių vedama mergaičių akademi
ja Chieagoje. Nesenai suorgani- 
zuotas rėortjų skyriuj paruoiėiL 
vįrtiaidrtą birželio 21 d. gražiaja
me Maironio Daria.

Į pikniką suvažiavo nemažas 
skaitlius žmonių, ii ko tikimės, 
kad ir čia bus graži parama Mer
gaičių Akademijai.

Ypač daug triūso ir Širdies įdė? 
jo į žį»iivažiavimą kun. Petraitis, 
kuris trokžta, kad Žmonės įvertin
tų ir paremtų savo mokyklos ve
dėjų darbuotę ir pastangas Ry
tuose įsigyti nuosavą namą.
t Apsakius Kolegiją

Daug kelių veda į Thompson, 
Conn., bet visi jie yra pilni lietu
vių, važiuojančių atlankyti ir pa
sigrožėti Tėvų Marijonų įsigyta 
vieta Bernaičių Kolegijai.

Tačiaus ne vųdems tektų proga 
pamatyti tą ideališką gražią vietą, 
jei ne geražirdigumas kai kurių 
žmonių.

Viena ii tų, kuriai nuoširdus dė
kingumas priklauso, tai ponia Ona 
Vosilienė i& Shrewsbury, Mass. Ne 
vien, kad ji dažnai nuveža būrius 
žmonių atlankyti naują įstaigą, 
bet taipgi yramos įstaigos uoli rė
mėja.

Pati stambiai aukodama kolegi
jai, ir Šiaip įvairiais būdais patar
naudama, žodžiu ir darbu skatina 
kitus remti savo mokslo įstaigą.

Lai jos uolumas būna pavyzdžiu 
ir kitiems. x

■T—1-*-*
Pikniko vyriauria* gaapadoriu* 

S. Čeikauak**, V. Tumoliftiso pa* 
dedaamą, organizuoja gerhnrias 
Lawreąee*o Irimįninkes, kurio* 
prigamina uštektirti skanių val
gių ririema svečiams, taipgi Ląw- 
renee/o tonikinės per visą mėnesį 
dirbo viršlaikį, kad prigamintų 
Užtektinai skanių gėrimų?

Todėl rengėjų vąrtlu kviečiu vi- 
sua Naujo* Anglijos lietuvius lie
pos 4 d. atvažiuoti į Palangą, iš 
ko bu* nauda“netik jaunimui, liet 
Ir kiekvienam atvažiavusiam. Pa
likite surūkusius miesto namus ir 
važiuokite į tą jaukų ošiantį pu
šyną, kur turėrite progą nors vie
ną dieną pakvėpuoti tyru kve
piančiu oru.

Jeigu bus Šilta diena, ten galė
site ir maudytis vicnapie iš gra

Kaip kiekvienai* metais, taip ir 
Šiemet, Ldetuyo* Vyčių N. Angli
jo* Apskr, rengia didelį išvažiavi
mą liepos 4 d. Palangoje) Law- 
renee, Mas*. Išvažiavimas prari- 
drt 10 vai, ryto ir traukate iki vė
luose*. z

Gtal jau nėra reikalo aiškinti 
apie Palangą, nes ji yra žinoma 
kiekvienam Naujo* Anglijo* lietu
viui, kaipo gražiausias paritas vi
soje Naujoje Anglijoje.

Kaip paprastai, Vyčiai vtiuo- 
met sutraukia tūkstantinę minią, 
taip ir Šiemet rengėjai darbuojasi 
sušilę, kad lis išvažiavimas, savo 
įvairumu ir gražumu prafenktų 
visus iki šiol buvu*iwC ne* tam 
darbuo vadovauja patyrę žmonės, 
be to yra išrinktos įvairios komisi
jos; sporto komisija daro planus 
nugalvoti kuo daugiausia įvairu
mo, nes bus įvairios lenktynės, bė
gimas visiems, pradedant nuo *to- ver ta* Palangoje, 
rų vynj ir baigiant vaikais; be to, 
sporto komisija pakvietė visoje 
Naujoje Anglijoje pagarsėjusį L. 
Vyčių 17-tos Algirdo kuopos baze 
bąli tymą rungtis su Lawrenee 
lietuvių tymu. Laimėjusiems ski
riamos dovano*. Pernai Bostonie
čiai iaU’renciškius gerokai “ap
daužė,? o kurie šiais metais lai
mės — tai atvažiavę pamatysit.

Taipgi yra išrinkta spaudos ir 
užkvietimų komisija, kuri užkvie
tė visus artimųjų kolonijų para
pijų chorus.

i

PATAIS*
/rDarbrtinkoi^ 45 numery buvo 

žinutė; paimta i* “ Dmugo,” kad 
vyskupą Būčį Obkago’je jukrav 
niečiai paritiko, tarp kurių buvo 
ir A, E. Pittsburgh’n vyskupas 
Konstantinas Bonaehew*kL Bet 
tojo Žinutėje .yra šio* klaidos • 
Pittsburgh’o unijolų vyskupo var

das yra ‘Varil Takač; po jo juris 
dikcija yra unijotai Čekoslovaki
ja (Išeiviai) ir Vengrijos. O Phi- 
ladelphijo* vyskupas, kurio klau
so ir unijotai M Lenkijos ir kitų 
Mų, vadinasi Koumtina* Bo- 
haoevski, M ne **Bonačewski/r 
Ir taip vyskupas Bohačcwski ga
lėjo būti laike sutiktuvių Chiea- 
goję tarp ukrainiečių delegacijos. 
Nes man čia—PhiJadelphijoj, Pn. 
padarius tyrinėjimą, paaiškėjo, 
kad vyskupas Bųrtačewrici savo 
bažnytiniais reikalais buvo Chica- 
goję, kai vyskupas Būčys atvažia
vo.

Kazy* Vidikauaka*

->
LDS. Kuopų - Susirinkimai

7

LDS. II kp. susirinkimas įvyks 
truMadienį, liepos i d.» 7-tą vai. 
vakar*, bažnytinėj* avetaipšja. 
Nariai kviečiami tauriai ateiti ir 
atrivesti savo draugua(es) prira- 
Ryti. Valdyba

LDS, 18 kp. susirinkimas įvyks 
penktadieįiį, liepos 3, 7:30 Vai. 
vakare, mokyklos kambary. Atri
site gausiai, Nepamirškit* nžrinio- 
kiti duokite. * . • Valdyba

BALTINOM, MD. ’
Liepos 12 d,, sekmadienį, tuoj 

po iramd, parapija mUinM kam- 
J»«riuote įvyki LDS, 30 kp. «wd- 
rinkimaa. Malonėkit* Htfti vkt

KyMU Valdybą

CAMBKIDGftMAS*.
LDS. 8 kuopos mlttoslnis susirin

kimas įvyks sekmadienį, liepos 12a 
ttrij po sumos, Lietuvių balsyti, 
nlj svetainlj. Viri nariai maloni- 
kits atrilankyti ir užrimoklti už
vilktus mokesčius. V«uyta

BAIGHTON, MABB.
LDS; 22 kjr, mmirinldmu įvykt 

penktadienį, liepos 3 d., 7:30 v«l, 
rak., Lincoln Svetainėj, 25 Lincoln 
SU Ateikite viri. Valdyba

Kviečiame vislia senus, suaugu
sius, jaunu* ir mažus, nes Palan
goj užtek* visiems vietos. Senes
nieji pavėsyje galės pažiūrėti, 
kaip jų vaikai Žaidžia ir linksmi
nas. Be sporto ir programos bus 
lokiai, nes JT! pasamdyta geras 
orkestras, kurs nuo trečios valan
dos po pietų grirt iki vėlumos.

Iki pasimatymo Palangoj, lie
pos 4 d. ,

A- P. Meviera,
Spaudos ir užkvietimų komisi

jos narys.

Bioiiu m -
Tėvynė* likimas, jo* laimėjimai Ir no 

laime*, jo* sUrtvartai Ir bftdo* Jnm* vi
ltiems, b* abejojimo, rupi. Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėj* taurautą ir 
klMfėttj teisėtumas Ir laisve, ją* taip 
pat niekinat priespaudos nevalią Ir ne
ribotą sauvaliavimą su lvsn4lauslomls 
žmonių teisėmis Ir laisve. — Jųs.norlts, 
kad Ir toli burtam!, kad Ir plačiųjų m» 
rių atskirti, pažinti Tėvynė* būvį, koks 
jis tikrumoj yra. — litais visais at- 
tvltlals Jum* labai yra pravartu te- 
airalytl

MASKVA, M. H. #
LDS, 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks liepos 5, tuoj po paa- 
kutinių mtiių, pobažnytinlj sve- 

tainčj,* Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymu 
Taipgi atrivęskita ir savo draugus 
priraiyti prie žios organizaeijoa.

WpR0K»m, MAS*.
LDS. 108 kuopos susirinkimas J- 

vyks liepos 5, Aušros Vartų pa
rapijos salėj, tuojaus po trumo*. 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
turime svarbių reikalų.

Kviečia Vaidyba

M A1TTO1D, OOMM.
LDS. 6 kp. auririnkimaa įvyks 

liepos ^2, tuoj po sumos, bažny
tinėj svetainlj, 41 Capitol Avenus. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nss y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
dos.

Taipgi nialonlkite užrimtoklti ko- 
rių yra užsiliką mėnesinės duok
lės. XM.Skp.raft

N. S. PHILADBLPinA, MA.
LDS. 103 kp. minorinis susirinki, 

mas įvyks sekmadienį, liepos 12, 
tuojaus po sumos, Iv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Ltmon St 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimoki- 
h. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną naują narį prie kuopos prira
šyti. Valdyba

lh«j. Anglijos Apskritis

6S-JULY12 D., 1931
UPE BimVATTOM 

BBDtOBD, MAS*.
i '.»Artt LoriugtoB Juodake 

Fanios

Pirkto bus atdaras 9 valandą

ftrirtiaine dalyvauti visus iš vi- 
Vieta gert, galėsite pasilinks- 

ti ir gražiai laiką praleisti, 
hir skanių valgių ir gardžių gė-

BūtriH

Ne kiekvienas gali pada
lyti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa
prastą darbą nepaprasta 
dvasia.— Booker Waaliing- 
ton*

Kviečia RENGĖJAI 
®OODI8: Valiuokite per 

:oti j Bedford No. i keliu, 
arą kapą* pasisukite po 
Ir tuo kelki į vietą nuva-

PAGRAŽINKITE NAM4 
IR UMUIHIS

OetltūMu petitu. Mm psrdsodaNe 
gera I*oU ir J»Pierą p4gia« imta 
Mtar. Be to, im pentlnsme namtat 
J* vidumi Ir lauka Grindis atnaujl-

. CMBIMA1A BCHUMA 
t7t Mlttbttrry St, W©rre*ter, Mm

1 Dili 4-T2H

MINERSVILLE, PA.
Mokslo matų užbaigimas

Birželio 21 d. įvyko Minersvillės 
lietuvių parapijos mokyklos 
mokslo metų užbaigimas ir diplo
mų išdavimas.

Iš ryto viri vaikučiai išklausė 
šv. Mišių ir priėmė Iv. Komuniją, 
gi vakarą 7 vai. prasidėjo progra-

joje gali tilpti iki 600 Žmonių, ta
čiau taip buvo pilna, kad pasivė
lavusiam neteko sėdynių. Seserims 
Kazimierietėms vadovaujant, bu
vo išpildyta gražus programas, po 
kurios pasakė prakalbas — labai 
turiningą vakarėliui pritaikintą 
kun. S. “Narbųtas^Frackvillės, Pa. 
klebonas, ir .vietos klebonas kun. 
M. Daumantas savo turiningoje 
kalboje patiekė, vaikučiams prak
tiškų nurodymų, kaip turi elgtis 
palikę mokyklos, sienas vasaros 
metu.

Šiais metais įvyko pirma 8-to 
skyriaus laidą. Baigė mokyklą Šie 
mokiniai: Balnanosls Jonas, Bali- 
ta Albertas, Jesevičius Mykolas, 
Kubilius Viktoras, Kulbickas Vin
centas, Narušis Pranas, Raguckis 
Pranas, Taraškevičius Albertas, 
Čeponytė Anelė, Dobilytė Vincen
to, Droskinytė Konstancija, Gruz- 
dnitė Adelė, KasuleviČiūtė Alma, 
Kakytč Elena, Krevytė Beatrici- 
ja, Lepeškiūtė Alberta, Lukonytė 
Beatricija, Manzarskytė Agnetė, 
Megenyt® Juoząpina, Narjauskai- 
tė Ona, Pedelskytė- Alma, Pleje- 
rytė Ona, Sabaliauskaitė. Marijo
na, Sabasevičiūtė Valerija, Šamo* 
lytė Ona, Sauainavičiūtė Albina, 
Sakelytė Lillijnna, Sutkaitė Ele
na, Tenenytė Ona, VeprauskaitS 
Morta ir Žymantaitė Ona. Viso 
baigė 31 iš 49; kiti neišlaikė val
džios nustatytų egzaminų.

Reikia atiduoti garbę Seserims 
Kazimįerietčms, kurios dideliu pa
sišventimu netik suteikė .vaiku
čiams pradžios mokslo Žinias, bet 
kartu gražiai išauklėjo, įkvėpda- 
moą taip pat tikėjimo ir doros dva
sią. Klebonas kun.'M. Daumantai 
su dideliu “atsidavimu rtl|inari 
mokyklos palaikymu. Notą yra 
Šeimynų, kurios leidžia savo vai- 
kučins į kitas mokyklas, bet to
kių yra nedaug; didesnė dalis, su
prasdama katalikiškos^ mokyklos 
reikšmę, leidžia į parapijos mo
kyklą. Taigi garbė miperavillie- 
čiams, kad, būdami toli nuo savo 

I tėvynėn, neužmigta jos ir taip p«t 
tikėjimo, kurį praktikuoja bevelk 
į viri Minerarillrt Iktuvid, priklaus

KELIONĖ Į LIETUVį 
(Laiškas iš birt “Frederik”) 
Gegužės 29 d.j\4tv Ycrk’e Šili

ma l>e jokio vėjo ^žmonės prakai
tuoja. 11 vai. rytą laivas išplau
kia. Muzikantai groja, žmonės at
sisveikina. Darosi liūdna.., 12 vai. 
pietūs, kurie ganą geri. 3 vai. už
kandžiai. Jaw gaunam ir gero 
akute. 8tiktaf ., A vai va
karienė. Letai gimt. Važiuojam 
linksmi. .

Gegužės, 38 d.* Šalčiau. Vienas 
lietuyis vežasi gramaforią ir daug 
lietuviškų plokštelių. Vis? klauso
mės muzikos. Ęer parą nuplau- 
kėm 399 mylias.* i

Gegužės 31 d- saulė ir vėjas. Vi* 
gi linksmi. Laivas plaukia ramiai. 
Vakare vejas pakilo.

Birželio 1 d. laivą jau supa. Pus
ryčių. jau daug keleivių nebeval
go. Daugelis turi reikalus su “o- 
Žiais.” švedų laivas prisivijo ir 
pasveikino mūsų laivą.

Birželio 2 d. šaltas vėjas. Val
giai būna ramybėje; mažai kas 
tevalgo.

Birželio 3 d. didelė audra ir lai
vas nepaprastai supamas. Kelei
viai neramūs ir serga.

Birželio 4 d; jūrų bangos mažes
nės. -Bet po laiVo viršų negalima 
vaikščioti. Po pietų daugumas 
pradėjo 'keltis iŠ lovų. Visi gana 
gerai nukankinti.

Birželio 5 d. jau beveik visi at
ėjo pusryčių valgyti.* Nors'diena 
tamsi, bet daug linksmiau, nes 
mažai besupa. Vakare iškilmingas 
balius.

Birželio 6 d. jau visi pasveikę. 
Plaukiam prieš vėją. Po piet ma- 
tbąį dideli akmens, pliki kalnai. 
Vakarienė buvo nepaprastai iškil
minga. Laivas nebesupa. - %

Birželio 7 d. iš rj’to lietus. Va
kare, plaukiant į Norvegijos pa
kraščius, paėmė iš mūsų laivo paš
tą. 8:30 vai. vak. išlipom pasižiū* 
ęėti Christinssand. Laivak stovėjo 
ptiavalandh

Birželio ,8 d, rytas malonus* 
Plaukiam lyg kokia. W tari? 
aukštų kalnų. Privažiavom Oslo 
miestą; Norvegijoj, čia iMmė pre
kes. Oslo mieste pasivaikŠČUjom. 
o vakarę išplaukėme toliau. Bir
želio 9 d. būrime Kopenhagoje, 
Danijoj.

DM
‘'DARBININKAS” yra tlfcrlaiMlM 

ilų dienu Lietuvai nrrMino veidrodis.
“DARBININKAS* u<do tim Ir 

laisves meile.
“DARBININKAS” moko DMpkęett 

prlMpsudos smurto Ir niekinti dldvaV 
dą veldmalnyrt! ---------

“DARBININKAS” tiesta kertą Tlvy. 
net | iviesesnl rytoją.

“DARBININKUI” visur Ir visados 
rupi darbo imonią reikalai.

“DARBININKAS” turi labai fdoaalM 
savo “RADIO SYFSKNAS.”

“DARBININKAS” yra darbo ūmo- 
nlU ir Inteligentų latkrnltls.

“DARBININKĄ” redaguoja profeso
rių* PIL DOVYDAITIS.

Amartimj* ■ “Darbtataka*’* JcaštteJa 
*12M» 9 UaimmJ tik » aanriMtta

MĖSOM’
PAIEŠKO Stepono Apželčio. Jis 

išvyko į Ameriką keturi metai 
prieš didįjį karą, bet jo gyvenimo 
vieta nėra žinoma. Jis paeina iš 
Darbėnų valsčiaus, Sudienų kai
mo, Laukžemio pirraęijos. Jis pats 
prbą kas apie jį Žino praneškite 
“Darbininko ’ ’ administracijai 366 
W. Broadway, So. Boston, Mas*.

UM REIKALINGA VET1 
DEL OFISO
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sydami ’priė šv. Pr|nciŠkaus lk'tu- 
vių paHpijdsT"
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SAMT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks liepos 5, tuoj b° su
mos, iv, Kazimiera parapijoj salėj. 
Kviečiami vw nlriai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir' 
nauju narių atsivesti prirašyti.

Valdyba

KASTOM, BA.
LDS. 40 kuopo* auairinkitoM į- 

vyk* liepai 5 d., tuoj po sumos, 
Kr. Mykolo parapijos trttainšj. 
Malonėkit viri nariai atrilankyti

LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 
vyks liepos 12 d., 6 vai. vakaro 
bažnytinėj* svetainėje, 41 Prov- 
idsnee St. Visi nariai būtinai stri
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gert 
proga užsimokėti duokim. *

Valdyta

X.

LDS. 2 kp. susirinkimas įvyk* 
liepos 7 d., žv. Roko svetainėje. 
Viri nariai prašomi ateiti į iį aori- 
rinkimą ir užsimokėti senai už
trauktu mėnesines duokles.

Maldyta

OLBVBLOD, Omo

Liepos 8 dieną 8 vai. vakarė 
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesini* su«irinkima*. Garbinai 
nariai prašomi pririnkti Valdyta

LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks 
ęricmadienį, liepos 12 <t, tuoj po 
sumos. Ateikite viri. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vie- 
nintėlfi* darbininkų organizacijos

Valdybe

GERA PROGA JSIGYTI j 
NStįl KNY*

n
Šias įdomias knygas galima H 

•įgyti “Darbininko” admlniatrad- Q 
joje ui pusę normales kalno*:

* AUKSINIO OBUOLIO 18- 
•tOitiJA- (Graiku Mythologi- 
Joh žiupsnails) su paveikslais. 
Lietuviu kalbon ttguldg Aly
va ........ .. ......../.50c,

TRUMPI SKAITYMRLIAI— 
labai graifls pasiskaitymai a- 
ple (vairius gyvenimo atsiti
kimus. Paraėė J. Tarvydas. .45c,

TURTO NORMA—moksliė 
. M paslskalytmal. Paraič Uo
sis ........... .................................. 45c.

UŽKEIKTA MERGELE SU 
j*.

-TlcS—sįyMka
ATSARGIAI SU UGNIMI.

VerlO iŠ lenkiško kun. K. Š...10&

Už $2.00
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR I

DEMOKRATIZMAS. ParaRl K
kun. Tama« Žilinskas. .. ..........50c. H

XXIX-t*s TARPTAUTINIS |
EUCHARISTINIS KONOįlE- f
8AS. ParaSS kun. Pr. BŪČys, 
M. I. C......... .........................1.50 i

PRAMONINĖS DEMOKRA
TIJOS PAGRINDAI. Parašė 
Uosis ;......... .......73c.

BOLŠEVIZMAS—Kas tai y- 
ra bolževhmas lt Jo vykdy
mas Rusijoj ..............................15e.

SOCIALIZMAS IR KRIKŠ
ČIONYBĖ. Prof. V. Jurgučlo 10c.

MOTEjVrtTft IR ŠEIMY
NA. vartė J. Gerutis.............. 4Oc-•

LIMPAMOSIOS LIGOK Ir 
kaip nuo jų apalmugoiit Para- 
to Dr. K Vilėll^..-..*.......... »)č.

fcOTĖĖYSTtS NK8UAR- 
DOMYBĖ. J. lieaaimki*. *v. 
Kak. D-jos kdilinya, Kante* dOc.

VŽHM
JONO KMITO KIIĖ8.... J.OG 
MEILĖ (Ptem). Įprato M. 

Gustaitis
SUNKIAUSUIS TAIKAIS. 

p*mto a.
I ANDERSONO PASAKOS— 

te patelk*Wl»U............

It KELIONĖS PO tuRo. * 
PA IR AZIJA, Parato Pmtel. 
ąą Julė **■»»*, MMsMU*-*-** * ĖŪĖ

PETRIŲKAS—klštalvtote 
vnlkeUo, Vertė S. takamšu* 15c.

ŽAIDIMU VAIMKAS-8*-
- vsMąvMmim®, **. -i^gąEwąvw 

feaJ^Mhte tete* mm * ŽLg

Grtątehi.

TURI GMŽ|Į 9K|
Juozas Kašiuba iš Torrington, 

! Conn. praneša, kad jis turi gražų 
ūkį arti geležinkelio stotie*, tik 
20 minutų eHi pėsčiam , ir dabar 
rengiasi statyti 3 šeimynų namą. 
P, Juozas Kašiuba esąs įgaliotas 
L. Šaulių rinkti aukas. Kviečia lie. 
guvius pa* jį atvažiuoti ir pažiū
rėti jo ūkio. Jo adresas:

juoiAE KAiim
22 Motart St., Torrfaųtou, Conn

ta* tūli ufeMyti vtaaą tartą •*-

LLOYD

Km iŠgarbiamųjų lietuvių nuri
tu Wrt«yti laikrašti "Darttta- 
H** malonlrito krtiptti prie *u- 
nt«; e ai Virtortėt Biriai patams 
riu. Ui tevo dalbą jckio aUygtai-

bininkas” Mna <ta kartu *av*iti-

Greičiausi 
!>JUUVI.TmVM

BREMEN 
EUROPA

.Veyw g pkmo* 
VSMeM per CŠerftovtf — 

t dieno* per Bremes 
TIK T, DIENOS l LIETUVA 

^ėdslls truki* IA BrtmerhSvH! 
Arta kellauMt ekuprminm laivu

C O L U M B ir s 
' Tmlpsri nuolatiniai k** savaitė I*- 

plauklmal Remi Mlnomal* Ltoyd 
’ fcablnlnials laivai*. In- z 
\ formaciją kltuakltpa* Art 
blk vlettnj agthtą ar- 
ba

3KŽ BOTL8TON ST, MM 
BOSTON
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tamukM__ a1 .. l ...m, 1 ■MieĮw»rtjE.re-awwiiiiwwMMaw>W^^
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VIETINES ŽINIOS
k ■»

wte

UVAil/VO ITO1K 1
J LIM aeim*, įvykatsntį Bnmk- 

We birfelio SM» <t Hta* 
dienį, Mršetio 27 d. vakari laivų i 
S Frovidenm R, L Mfryko HDar* 
lipinko*1 redaktoriita ir D, D. S. 
tataretorius Antanta.»H Kneižys. 
Birželio 2$<1 anksti rylį^yko* 
^parbiiunkn^ reikalų vedėjai 
luti. P. juikaitk

SUOKAI
Dirželio 27 <1., O vtl. mi niiitiomiK 

pūnclė .Emilija ' VdąviviųU ii 
Brocktm?o ir kVobnyn ėmė 
bą kti Edvardu A. l^mer, 11 
Mt. Vernon $t„ Doreliester, Masu. 
Palydovais buvo Edvanlas C. 
Dora Ir Elnei i ja Dora.

. Birželio 28. 12:45 i< praneU- 
ktis Keblinskjis; 17 Rohtaey KL, 
apsivedė hu ApolotHjk Nftvtekjeno. 
Lfudytojnra pnhnvo Jurgis Frb 
šaltis ir PraueiŠka Mikalauskienė.

• • •
Birželio 28 d. 1 vai, panelė Eva 

Geležinintė susituokė #ti James; 
Imwlėsl. Ji gyveno 171 AV. Eigbtk 
Bt.

Ikėgančiai bolri ir bol? užgavo Vy
čių tyma gaudytojų Kundrotų i 
vėiuriim, kur* tuojau buvo nundb 
hta | rrngimod kaminui kur sii 
teikta pirmojipagelha.*

Bužridui gaudytojų, mūsiškių 
ūpus idtpuolft ir gglr net pralošė 
žaidinuii rt*xu1fatai 5:2 WMtney 
naudai. «..

Saidlmo žiūrėti buvo suririnkus 
didelė mihla tanių ir viri paten
kinti liiMimu.

KUJt VYČIAI 8AI8
L. Vyčių basebėll tyma* žala at- 

cinančių savaitę su sekančiais ty
mam: pirmadienį Columbtis parke 
Tafe su Whitnpyt antradieni Cam- 
urklgc žais sd Wnnb Bakory t,y 
nitt; pcnktadierfy Cotumbug par
ke žilis su Ctartey Olab tymu; šeš
tadienį, liepos 4 d. Žais Im reitce 
Palangoj L. Vyčių N. A. Apskr. 
gegužinėj su 1aiiwrėnce’t4 lietuvių 
tymu ir sekmadienį važiuoja mū
siškiai į Naahua^

Patartina lietuviams pasinaudo
ti proga įr' dulyvmrti iddinraoar 
daugiausiai kaip gafnm.

Pntpeli

Be minėtų šliftbų dar vienas ne-1 - 
paprastas “šlifibes** įvyko šv.|~’

7 Petro bažnyčioje. Buvo tai ponų]
Malnert o ir Jnll^nos Karbauskų į
25 melu nuo ėlinbo jnbiliejmmL j* y^į
Imnnyt.nB opva.kSėjojnnm.. 1^. vbo 8on)h

Bn*.Įi»3b d.7J0A M. ptmiU , kBr k tik 8tl,itinW fai 
Korbanskm ąa savo «-ima >r■ pa-L..,,,, tik j,a| (r )eka|ba_ 
^tarnam atalJnkff Iminyelon. I ,j(,ui vaJhl(,.a bMaJs> ki(. a||lom<>. 
Km. K artrite 3u. |)i|iab tPcrt OTWiaiSi „ <lnr khi’

T I' *!■*■* a • 1 1>a» n į rengiasi pėsti eiti. Man nesvarbu J 
imama. Jubilijantm. dukteiya, sO- kai ,j|o „uvažit|ns bv| avar. 
nns ir daug imlislmnij priėmė »v. L . kad

Oiunij.Į.. jęi/tu«Ii| me ų. visa, kitas kolonijas savo
• ; Isknitlingumu, o jeigu rengėjui

NBLAIM* BOL$ LOSIANT Įduos dovanų, skaitlingiausiai atva- 
. lt. Vyčių 17-tos Algirdo kuopos Įžia v ilsiai kolonijai, tai Eo. Bosto- 
basebnll tymas sekmadienį žaidė Lai tikrai laimės.
ra p»WraėjMiu .IVfcitiiey tymu. Kurie važirarite bw^ tri et- 
« pradėt jtydimmi tam. tHtBf-Likite jirie britnySe* 10 »ri. ryte.

rįii^i.ifvvk^VęiiiiMtaft J 
'hąįtdnmet^ngMMmM&ld*^ uikerianti Priango* 
.AVhHttey tyĄo muiėjra nepetsikt Į w' BertMum tikrai terridp

Pulpoj

VISAS 80. BOSTONAS ĮVA
ŽIUOJA LUPOS 4 D. 

Į LAWRRM0B
Mn teko sužinoti, kad liepos 4

ta iTnnun'.

r*
MIS B. UUtS

Vada visokias provaa. Daro vi
eni legalim doktunentm.

81718L (kaapM *roadway) 
South Boiton, Man, 

Telefonai: Šou Boeįon S782
Namų; Talbot 9474

BAIGI MOKYKLA
Sv. Augustino mokyklos aukš

tesnį skyrių baigė Margąreta C. 
Grinkeviėiritė, pasižymėjusi visuo
se savo darbuose. Ji pasižymėjo 
goriausiai ir greičiausiai rašonio- 

Įsios mašinėlės naudojime ir gavo 
Įauksinę spilkutę.
| Tos pačios mokyklos žemesnį 
[skyrių baigė Vladas P. Lebikas.

«■!
♦

' Po dieno* darbo išvargta Jonas, 
|.rįlf* rin* i pamarį pwt 
ratiuttioti; gi įtari — jo draugo* 
Pairas net auriM Mttotaill **♦<’ 
čia, K! Petrą L kur gi taip iv*- 
girta, bėgė ta*į šttaidm nto* 
taip, k*i> Itarajt Sv*ibw Jo
nai, gerti tu atkak lynp į atiši- 
dilsP1 Nori, žinai, čia ir na I4e- 
tiw*# bet ui Žadu vatati į vienų 
vietų, knr Ubai retai 
proga. <lsr tu ir netaMl tol 
Štai, paklmmyk. įtart# VyHi| 
N. A, Apakrifia rangių dW| Mva- 
įtariu, o toki išvažtarima pak
laiko tik vienų kartų į nietM*. B- 
tažiaviinmi įvykta* lieju* 4 d. Pa* 
bngoje, lifttvrenee, Man#. Tu gal 
dar Jonai nebuvai Palangoje^ *f*l 
yra laimi puiki vieta% kur galima 
putaimmUi pralėkti laikų. Ir ko 
ten nėra, ir pfevų ir miško ir vau* 
dens, kur tašimaudyti labai gerų, 
i S’maL Petrai, tik kaip čU 
dtamr pririkasus prie tos Palan
gos?

—- Labai paprastai. Vietine L, 
Vyčių kuopa turi paėmusi net ke
letu busi) patarnavimui tiems, ku
rie norėtų imvaMuafi ir linksmai 
laikų pralakti. Taigi tau tik lieka 
kreiptk pus L- V. kuopou nariu* Ir 
gauti tikielų, n sulaukęs šeštadie
nio ly to 10 vai. tyauk i Falangų, 
Ir aš tau užtikrinu, kad tokio žy
gio nesigailės niek**.
» Todėl viri, kaip vtaas, trauk* ________________ ________
rim j Palankų. Ligi pasimatymo. į Į rjatnvki PantlatM

“|| m. S.A.GALVAMI
(GAUNAOaiCA*)

414 Braadiray, ta Bortas t 
T*L M tarti MM

d J rengimo komisija širdingai dėl J Qfta*a atitarta a«« ta iki n vai. , 
koja visieiM'prie Jm. rengimo pri- j gį^Įg l ’
ridėjusiems; ypač didžiausia pa-H tau tatira*

dėka priklauso kun. K. Ūrbonavi- *tabrttaatamRrt^r-rii ift ti >w w 
eini už parašytas eiles ir vaikučių 

išlavinimų, kleb. kun, Pr. Vir- 
mauskui už visus patarimus, kun.
K. Jenkui už gražų ir sumanų va

karo vedimų.
Dėkoja jaunuoliams B, ir Ar Ja- 

nušoniama, S. Zaikiųi,-R Ivaške
vičiui už pa»iikyta« *rt&inimo 
kalbeles jų mamytčfi|*, AHū 
▼aftueių mamytėms UŽ prirengi- 
mų—pp. B, (talUmienri^ A, J*mj- 
tamienei, P. Naudžiūnienei, P. Ka- 
nevičienei, Etakutienei, Baluko- 
ninenei. Ačiū ir visoms šeiminin
kėms ir šeiminikams, padėjuriems 
dirbti ir visiems alsilankiusieūuk

Rengimo Komisija

Pastaba^ Ankstesniuose nume
riuose buvo parašyta, kad vaka
rienėje dalyvavo 150 žmonių, bet. 
kaip teko tikrai sužinoti, dalyvavo 
per 200 žmonių. Taip pat prileis
ta, kad vakarienėje dalyvavo ir| | 

kalbą sake kun. J. Skalandis.

tatate"
cpnpt A Q Oi Jt Jcv • JL jCjL.

' 1" f ’ 7' *

KUMffilIUfKAB K3MAAT <iiiugtytiiij pmht'Egdmo vie* 
toje ptle Frletid girt* JW 
toiie,. f *

DRAUGIJŲ VALDYBŲ30
ADRESAI“ J ii

MUZKOS MOITUA
nfTnki-PTMHn

Lokdjoe duoctartoa privačia! kat> 
■Htitems tai* Ir awituhwleiM auli* 
pragnuno Mirtlkoa Koartrratoriją,

Puaokoa aitHnata Itatarių 
kalboj.

7W Oohnnbi* RA, fitarcbMter . jMHiiti jo biiuiiN, i/'ctimcioinj. ___
Tai. Calumbk 0178 ||nytiškai birželio 20 d., » vąl. ryto,

Į MBi
| Birželio 26 d. pasimirė Praneiš- 
įkus Vyšniauskas, 62 metų, savo 
[namuose 64 Fuller St„ Dorcliester. 
|j£ senai nesveikavo. Jo žmona! 
[mirė pereitų metų rugsėjo mėnesį.
• Liūdi jo sūnus. Palaidotas baž-

j amaaaaaaaaaaaaaaata—»

ĮĮMIĮIMNUMSI
MAIiavoju namui iš lauko ir vi-! iu. v ... , .
d.wjoflreuoju kunbuh* **1-; r Bokime, kuri dirbo stambioje j- 
tlauTubaa It ataaujimi irindrt l*"**

; Darbų atitek* gerai ir pigiau gogu
į kiti. PaUandyklto ptatikrinota

i Rolkale krelpkitšo pas:

r. jAimjKAi

motkruki vagim
Tūla Margareta MA Lyona 15

i įstaigoje kaip knygvedv, apkaltin- 
k|ia pasisavinime I150A

UVAtlAVIMAS
Lietuvos Dukterų Draugija š.

Tel. ValreraU, 1TOMI 
hihihhiihuIiiiiiii

— LIBTUra

Skatote yni ^mtiB kiunš- 
tiniiikiu Emie Hidmaf, ku- 
Haiti dAbrir pataria įr 
da Žukauskiu, kUmį 
Atiierikoje yra vadinnmaH 
Jack Hliarkey/Jo imi varde 
Hriiaaf yrn guvokietinU Ife* 
tttvi^ka jHivai*de ^'fas. $<> 
;t$W ym kilę# t« Bytų Pril- 
ai jos, ktĮP gyvena apjti lOOį* 
OOO liehHda< KtunRtinhikiii. 
Jitimii Vinčai tekomi kutiiš- 
titiinko Schaaf-o tėvu lietu* 
rišimi kalinti 4iwi Tolaud
tv. JONO IV. BL, PAtALP. 

DM-JOS NAMAMS
Sįifadienį, 1iępoti4uly 4, 8;15 

vai. vyta už mirusius narius šv.
iros sv. Petro Mūviu bažnyčio

je, Stakii.Įėkite ankMčhm į salę su
eiti ir susitvarkę in cor|M>rc eisime 
į bažnyčių. Kiekvieno nario parei
ga būti# todęl nepirivčlutfkite ir 
nueikite viri. Atvirutės nebus 
siunčiamos.

Kašt. J. Gltaeckta

VIMAPADSKA
Kun. Pr. A. Aukštikalniui, S. J. | 

pagerbti vakarienės (birželio 21

K. ŽIDLAAISKAS
MAPJAS BttJniMCT 

918 BŪT B*OADWAY 
•oath tatot, Mara.

Tel. S. B. 1392
11 „

Ja krautuvžje plima gauti 
?*<iee-eream,’tr..-Hrt»ik0 •!»' kito
kių vilgomų daiktų. Ateikite 
fr periutikriokite.

u

UjiiiiliiiiĮi0liOiiiihtmimiiiiiiirtaiiii*iiūiiiiniiiiiiiii<i>» M 
llUZECKASiSURVIUSĮ 
Į FOTOGBAFĄI

I
 Traukiame paveikslus grupių I 
t ir pavienių, | 
Senus paveiksimi atnaiijlu^ime. I 
Be to, turime pardavimui visokių | 

rėmų. i
875 (Minbridfe ŠtrHt 

ICAMBRIDGK, MAS8. į
Tel. tinir. 0438

užeikite pas mus ir gausite aka-1 
nių. valgių ir saldžių gėrimų. Chop 
suey tai mūsų specialybė. Geri val-| 
giai ir geras patarnavimas.

Statys Vertec&a* iF| 
Jonai Kirmilaviftuii

UEDIHĮ! ĮSTAIGA 
REVEREBEACH

50 BOULBVABD
Kuomet atvyksite į Revere Beaeh,

FEBMANEHT WAVE
P Retantaudamoa
I geros permanetit 

wave ui KJ.UO, 
kreipkitės i

’ L STREET 
BEAVTY 
SffOPPE

- C. CARFKft— 
BAUOIBNe

. -prop., 
f Cor. L Ir tah St. 

>■ S. Boston. Maso.
rel.^B.,4U»>T.

kl išvažiavimų—pikniką, kurs įvyks 
ti Wnlp61e, Mnss.

nl]•——-—r?................. ————
| | rrofe-Ųpnnhii, blintertel. pramoart 
|| kul, kurte sltėlblari “DiH'inlnkc,” tik* 

. Miiuwh vrtoirtfitOA Verti skaitytoją partmoe.DAIKTŲ KRAUTUVĖ I
160 wnra 'uoju)wiT

oa wa««aw ««Mattel t

Aloje kniuluvėje galina gauti W 
wokh; amntnlhkama irakkta, ptnM- 
tertavimo mediiagoy, faloto, Mile* 
jq, vinių* lf visokio varoikj. Ėle- 
noms popkra hito B& tat 'Jjc. ui 
roij, itttalų visokio liktame. Atei
kite poritttartatl

M. Bi MJS,
Xtm«<lierin

CK^X=J8l0MIKM5SZISMM&9iaiCVMWMIrtaniaMM

į'HUE CMl" 

I Tai Itetiatai kfofaM friv* 
■tM' trtlBi" kų"k*drt Imv* 1 
Mtiiltiif ttif Irttti* tart lugtl degt * tatai ip 
IpctikriM j* virtų Dvok *ž

"T**

. ■ ■ *.•■.* -Jf- {
_ __; > 'j-

UBTUVOB D<nqtBBV D|U<MI
m autu aonroA ava.

[l'lnaiaią*l —.Tokte AkMoMtaart ‘
*8 G aujoaC Irt Jtata, ' Mta ■

' Tri, *. tam Rta-R. 
Vko-PlrMluihkl — State MltaMtrtrt 

K .gilt St, ta tat*!, Mart 
Prrt, ItaAt, Ktebrta Auktiltalltetil

G *u ta tata rita 
Trt ta tam 4T1*W. 

Įlta KaM. Marjma Maritmlut* |

UUHiilnlt* Ow tairilųtl ’ 
vįjri «tn BU ta Buomu, Mite*

K e, a
Wll.- ..„.,.JįM.i

KtlJA^-UlTtJVA <:1
w Birželio 0 d. Talino įvy,ko| _ _ __ __________
Liiduvoti Eatijofi valstvbiiihiTjM^taužtart*mim* ’

kon atid^ nthgtyiiv8.ll^į9^M m^reU^'itatou, mm* 

RiU«*.«nil žiiU-ėti sttsii-inkoĮ?5^gį»2tMfteSLom 
aule 5.1X10 žriiotitiL iii faių^*| Eitai StaMja ** B tatetataš iipiL ziuuuiua jų IUUK1 j^ Oviumbte Ud^ ta Bortoo, Mirt 
iMivn viiMylH‘8 gaivu. kelilDtaiJa am tarinW** rtiw ta 
nnhistcmiy Lietuvon im*htn- t:m **t vakaru tatatta 
tinylies pemmlas ir dlplti-į „Ž'i^įniOi||M rHMMte 'teeuiteM 

miltui. Ru>ijrtyiH'K laimėjo] ** re»i«kow nKinmb» 

Išrija muitaiti 4 d. ; į
Plriiiokalinio pradžioj Ue*Į 

toriai žaitlPgorni h-aktingnil 
Ipųilė cstii vartus, bot laimė-Į 
jinw urparirkr. HMu,f mi-j 
ptitcj estai Įfradejd Uriuviiis 
spausti ir tuoj įvare pivhiųĮ 
gota. 40 miiuifej krito aiit-Į' 
ras golas į lietuvių’ vartus. 
Antram kėliny lietuviai veli 
pradėjo smarkų puolimų ir ----——----------- -—.-e—
25 nimtifej įvare gojų į estu |inw|io i 0TADV||O
vartus. Atrodė, kad lietu-Į ^JAuMIv Ja ultaBUv 

vinį laimes ir antru kartu, i^kcm «rtvo <.n«i i
dėl ko nuigtvnes bntn-pasi-H*1 vkH« m 'Vi B<>uth 
Įmigusios lygiomis, tafimi M “** ““*■ u3"+"'
miniitej po kampinio wifigio■. , „ ■
ėstai įmušė trečia gblų, o _ _ 1
dviem minutėmis vėliau, bfi- DABAR YRA LAIKAS 
imt 3(i ininutej, imiiSe ket- IM , „ ’ , ; I Pirkite niumis ar ftu-iim kaulu Jie
virtų golų. 40 minutėj estams Ura pigiausi. Mv« turime kvictij «wų 
, .. ,*. . . biU’galn’ų, kuriuoH apšiurę nerglllk-tillVO priteistas U metrų p<l-|rinsite, ktul ttll yra geriausi pltkinlitl 
barnius smūgis, lx< .lietuviuhJfl’ k","‘ ,l,"‘We- :

‘ SOUTH BOSTO.VB, m-roj vieloj ar- VartįililikaS sviedinį sugavo.|H Ilrogihvuy, l-iios Šeimynoj nainua'P 
|Ii««,b!‘*Jri »u maudyne, akiilbyttfmii, 

itUIlgiVmtSl Ulbi Jll hUVOSUO-kųĮU vandeulti, *a«u ir eiekirpa Šyla- 
niis Perkonehas. Į801”*v,w* ‘^*l KarMlli,o> Kaina $2,000.

..... ' ■ .. , LfcU KlUVTtIVE nata 2-Ją šrimy*
j * Iną t*t f>-klK kMmlmrirtt ir 2 kritaHai
» *tj t ta a ė”. ‘y a rm aw a .♦ |mM riekt**
t TAtilMta^KAUMMB f J, jblihto vieloj, Soutil tauria Kata

I ’Bilželio 10 d. laime, Esti4w*w^, ....../. .. . Į 3-4U SEIAlkNŲ muite* naujausio*
JO« sostinėje, įvyko tarp- Itata Itaiayntel, garo illiHHu, I.ri^ Ir

i:..- * ui t - - ltlti*kttly piaxal, luitai parankioj frmiestlties futbolo rungtynesLStioj Vietoj Dorclte«ter>; budnvoti 
•Talinas—Kaunas. ■ Rtogty-fe^Sra’JrtĄ’^^ 
nes laimėjo Talinas. Resni- fc;
tatai 0:1. * ’ Į 0O AKRŲ EAIIMA pėte gero kelio
i.‘ . .. .______ , . Įtik 17 įnyliij nuo Btatton’o, 45 akrai

' . ' • |tllrlMunos. 100 fruktavq intMltlų KtMlniiK,
II 1 0 H I U I U FII |re5tesganykla Ir mlUkraH, iiatttea0 kart?UflllIlInlIvnU |bariai su elektras žvIesomlM, didelė

■u d u — viStlriinkai ir kriminė, 14 kar-If 11 CiilinDtlI C| vI’b arklys, 150 vijotų, pnn<l dilo* tik ūš KnlrUil IIU nlU V|iŠ,fiOOį .52,500 įmokėti. Galima mainyti 
|unt.2’Jt| ar 3-jy Šeimynų namo aplė 

Psudikabink ūŽiiiakyti, kol . . *
__________ ».x„v. I Mc» timlnonte namus | fnrniHs |r fore 

ntaparauoto. KMyK. j lmnn,s ka# patinku. Dėl
“DARBIMINKAB’’ | plotmių Informnėljų kreipkitės 1«IM- 

AM Brotew*y, So. Botton, bU».|k"' “rb" «S"“"*»L

j. UUSiMUa 

ji BOSTON REALTY TRUST
317 B Street ir W. Brosdmy 

' Soutii Borion, M*m. ' 
Į Telefoną* 2782

(7—17F)

Tri. Ųniverrity 9488 ___________________________________

DR, $M GLODTEHEi 11 GERIAUSIA DVTU
(CURRY) I Britai ivtda* ir Juoaaa Kariu- 

▼ • a ■ a • I [i^ūi* (Peter and Joe) perkėlė sa-
L101U V S D a n 1181 e j | VQ kirpyklą-*-8kutyklų į naują 

 

. V»l«Bdo»: »—«įr7—9 |vreti-4BW.>rt*<w*y. So. Bos-

mwA*u(nrokimAva.i loa.
(Central Stebra)’ 11 Kirpyklos ibu anvininkii pra- 

 

OAMMroClK,MAM. ' ginei* b<to m.hmieme eenitme ir 
naujiems koutumerianiK, kad nau
joje vietoje veikia ir naujos kai* 
lio*—nuo Šiol skutama ir kcrpanųi 
pigiau, negu ankščiau. *k

-| ĮMiiiiii~HiiiMiniHimHUi>ui>iinm.iiwmūi<iwiHimiiiii|ijį

krtriRĮMMlš
B*. »•<*«» tilt 

MTCMLM*
C9UCMFMT -

Imi arthnp. ta* tai

SO. BOSTON, MSS.
3 ftdinynų namas su dideliu jo

tu žemės ir 3| tūbų BACKABD 
TR0KA8, turi Wi gtvitri i>ar- 
dtiotta dera* inverimenta* gyve
nimui arba bisriui. Eolą* gali bfit 
vartojamas laidymui apie 10 auto
mobilių, ^a* duotų gražaus prino. 
Netoli micyklų, bukų, krautuvių, 
geroji tykioj vietoj. C«»h *400.00 
itaągvoa ųųlygtrt Kaina 43300. 
' * JL X KUMPIS 
tai Rita a*>v Stata tat likau ••rtį »r**te«Wtey| 1 | >MiitiWįM,į<Miįi,i|iiMįįHuii*ni»WiiiiiiiuĮhįįiii!W0wąri

IVAiaię nlUiūMV

NULI muro 4M w. BBOAJKAY
Ir BottHrter Btn)

-

D01CH18T1B CLOTHIMG 
SHOP

VisokiiM draboklus siuvu, vėtau Ir 
psrtftluau. Patikau paimi Btoaky- 
mo. Kutam |*rt«l»om ir Kviilom. 
Kų miMte reikia mokėti I2J5.UO, čia 
Uk už <12.W). Parbus garantuoJ* 
mas, neštam tikra* statiM* turiu,

MABTUT VALDUS
1854 DORCHESTBR AVĖ,

* Tol. Columbla 8240

PHOTOGRAl’HAS

I G. G. STUUS
•x ♦

atidarė nniijį Btudijij 
NORWOOD PHOTO STUDIO U

681 Waahtagton St.
tanbora Bldg., Room 5-6 j I

Norwood, Mass, IĮ
Tel.—(1242 I

Dnrau^vlsokta rūstus paveikslus įj 
nebmnidal i

AKTRA 8TUDI JA * I 
433 Broatlvvay, S<>, Boston, Maus, i 

_ Tel. S.‘ Bok. fi02lMV. 1

i

Office Tetepteme ITr.iverslty 1057 
Itaa. Tel. t’nherslty 1057

ADAM eWIRKA & SOH
Undertaktrr B Rtnbalmer

LIETUVIS GRABOŪIVS IR
' BAUSAMUOlOJAS

pHjęridnis atlieku gerui ir pigink 
Kaina vienoda ylsar. Užlaikau nu- 
tvutabilitiK. Vieta atdara diena lt 
naktį. Itlpileačlains netnlkoinn ekt- 
iro *H>kroČkii.

tara^tetantatatetaatatara-tatarara^rarateraira 

>AI1IHWU> DIBM4.
I* TUKTI

D. *. ZALETSKAS 
,aju*oKru»nt 

BAOUMVOTOJrAS 
OTirM* OamMtatarat 

Ctatibcidg^ Maro, 
MphaiH raimaitr mw.

TeL 80. Bortai 0S» 
LUTU VIS DAMTI8TAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIŲ*

511 R. Broadway, »a. Barto* 
nit^ vatinurtr

Nuo k iki Ik ryte ir a*> 11*0 nd 
* Ir nuo 6 jki 8 vai vakaro. Ofb 

| ana atdarytas aattetite vakarai* ir 
j UadiltHrtriala, taipgi atrotaRMa 

13-toa dlaat atdarytai,
i Taipgi HMtmn ir K-fįį.

rinnltakaa <—> M. Motai j iv A
«♦ a^jgMeKMff

VtirtMntatart J. tatSrtrt 
M TbiteMte Iterit, *«. Btata*RrtU» -

i ’rot, iMIUąltekrtį A Gltacta ;

Fia.

po ptety. tirt

* tart:
i|i*r|aUui'

T WttMf ta

iTMTOFmottMtnj 
MKMIVA1DT14

PlrihlnlnkM— Jo«M U rtanutati ’ '^4 
M Thoart* Ltrfo IM. Ctartoilg MM*

M arirrtr Ava, DrtttartV tart ' 3 
Pinta. Raštininkas ««*JL taH**..

Ml R Btrttartay, irt tartų r 
B1*. UoMlntektoy- tita. 37 Tampa'8U liattį^Bta : 
Išdlnlnkm* Vinco Kriw*a»

Tvarkdariu ** petraa Grirttata, 
M Vita *L, talki taną, MgMk

Urtiirijoa aflrtrliitail taii ’ * 
nad&dtenl klokvlao® mi 
m tai Faratai ari 
tartim *t, *rt taUstį

IV. KA«MI»0 R.K DlLJiB ’*j 
.VALDTBOBADRBUi > * *

PlnalalnkM — J* Grttakaa,
24 Protai AL. tadvurt Mm* *• * 

Vlrt-Pimlateta — J. MigMIJta“" 
. 140 tam 8U ta tarto*,. Ra* ■ ■ 
Prot Boitlatiiktii — V. paatinuta, 

116 taoa ta, ta tatirt Rta
Fln. RaltiriakM — M. Aotita _ ‘

266 K Nlnth «U ta tatoa, Mas* m 
tolittląkM V. BAlutl*

iibtuvis

0PT9METIISTM 
maa tavąja arta 
durta aHahrt

kove (aklom) akyta tagrųltM ifrt 
■ų tiktam laika,
- J. t. rjkJUKMML & ta
«7 Bretevray, tat* tatite

Maršalka -r- j. Saikiu. ‘-l
t WiftfieM »t„ f.taoū, Mm ;

DraugĮM laiko MattiriūrtMl ta tatt 
nedrtdlėnl ktekvtete mtatio taMk 
ta MMJ. 492 M tamth ta. tata 
tata« Rta

PRIE GERO Granui 
kum mm

dotei pogyšjrto via

Mwfc«rj©fi
,rt S-rt 7—4 vakaro; arta 
nlala 14-1J tiktai

. v*?»
Dabar k*įp t imbrikas pirlK;!

Ir dovanas mokyklas halgu- 
riems rtudehtains&h*) 
krautu vėjo, kur galite gauti 
pasirinkimui riaok iųaMkriijKj! 
ir pĮaukauotų iaikrodtatų Ir 
kitokių daiktų. Taipgi ir ta* 
tarinių plunkstių.;

Ateikite idiripirkH arba pa* 
Mitrai, ■/ -

*4;

SSSESBSSSS9aan^ 

Tel So. Bortai 2W
LfcttavkDantiMa*

A. L KAPOČIUS
251 W, Brcwdwayt So. Bteitt

Ofiso vataiųkia m*? P iki Iii >«* 
1:30—0 ir ano S:30^) vakare. 
Ftercilotnls nuo U—12 vai. dienų. 
Sitaatpnilii pmO. l|d J val ■ vafct^lL^. 
NeiMlfomta nw 9 tat 12 Vali > ,*ė

(pagal įtarti) ,. J

liteill Uteitetl—»mi t .r-'i rt H»i Irtairtte J

OR. J. lANDŽIirl A 
(IMtat) - -J -Rfi

i Llicmte GYDYTOJAS 1B -X.1 

ctimtmoM f
Vidurių toartm IMirtl Varta I p

; ĮtitaiVioMtoe Arte* «ta i 3f. ’ Į j
■ .,4 ’

^4M B, BttalMūFv Si» BmHB< '-s
• Bi—I—Inf raraiMMItelI tetommrtm 3

N*

^ii.nHjį utį ».,wtNniiMiįiiiTi 11 1 iiii.inii'ir-į.i.iiii irii.~ , I.........bitei

finu uirfiii “ atrtirisMitai.ain.T-t^rrrrrT^
TH, tata ita ,' j įtart* iRMtartirt O M I JuiOl M* Bi-'

::. OttaVtartrtll-4 M B-4^’

r

4 
ą

^"rtltedfe

. (“Darbininko** name) 
amt tračių lubų

UHstautne vHlrtttkrt Mados vy* 
rUkua ilr»l*rtMtt*i tita*l**ti** ta* 
aarlneš .skribėtas, mus visk* - 
pidau flrkrit*. *

i gmtatab** FOVfLAg LMfJg ii



DXRBĮHIKKX8 Jatnutai*, UrfcUo » d., IMI
1—

ŽINUTĖS NKKIMH HDtU *
Trtapinma: STAGO 3~070«

DR. RUDAS (..VENCIUS
DANTISTAS 
. X-BAY 

Nm TrtMtau: Mfcriian 3—4273

IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
. ‘          r   ■   _____________________________________ '   > ' , • ' ♦ . ■ *

1 I 1 ■»—        >  ■ - -- ■  — —■               •  — ■ ... • . .  ......  ■

HM. JONU BALIONUI 
P*6ERBTIVAI*fflEHĖ

BR0OKDNX N. Y, ^Man ro- 
Aoai, kad nei vienas iš jaunesniųjų 

■’ Brooklyno kunJgij ne^iriilaukė 
‘ '■ taip gausios ir gražios vakarienė, 

koki buvo surengta pagerbuniii 
į gerh. kunigo Jono Balkftno, birže- 

Ifc 24 d, Apreišlįimo parapijos s»- 
F; Įėję. Žmonių tiek daug atsilankė, 

kad vėlesniai atvykę, turėjo paša- 
t litis stovėti ir laukti, kol kur nors 

vietą pasidarys.
• Žmonėms susirinkus, Karalienės 

Angelų p«r. choras p. Dulkei ve- 
dant, sudainavo 3 dainas. Atėjus 
kun. Ba)kūnui svetainėn, visi sn- 
rtoja ir delnų plojimais reiškia 

‘ jam savo pagarbą ir sveikinimų.
Kun, B. Remeika sukalba maldų ir 
visi susėda prie vakarienės. Kiek 
vėliau, kun. Remeika pristato p. 
K.Krušinšką vakaro vedėju, ku
ris padėkojęs, paprašo kun. A. Mi- 

;» tukų pakalbėti. Jo kalbų seka ap- 
tadismentai. Kitas kalbėtojas bu-

■ vo p. Karpus, šv. Jurgio draugi
jos pirmininkas. Po jo kalbos po-.

. ra Mergaičių pašoko ir p. Dailyda 
» šu p. Dulke padainuoja duetų 

"Aš išėjau pagrybauti,”
Celebrantas sveikinamas tele- 

įįrama nuo Mot. Sųj, 24 kp. narių.
Reiškia savo linkėjimus, kun. 

šeštokas ir kun. M.,Pankus. Pas
tarasis Įteikia kun. Jonui dovanė- 
k-

Sveikina p. Klimienė nuo Vai
kelio Jėzaus Dr-jos ir Reikia do
vanų gyvų gėlių bukietų.

Kalba kun. Lekešts, vėliau Dr. 
j Vencius, kun. Simonaitis. Visi lin

ki kėh. Jonui kuo geriausios lai-' 
« mto.

Choras dainuoja naujas dainas.
P. Pazereckienė sveikina* nuo 

vakarienės rengėjų.
Kttt. & Itameika hltsfr mb 

kha kun. Jonų, čia. pat Sv. Ro
žančiaus Dr-ja įteikia kun. Jonui 
dovanų rašomų mašinėlę. Do
vana nuo Stanišaliskil, Degulių 

i šeimos, 
h> Galop kalba pats celebrantas.

Dėkojax visiems, ypač rengėjams, 
UŽ jų iKisidarbavinių jo varduvių 
ir 5 metų kunigystės sukaktuvių 

t pagerbimui. Dėkojo visiems daly
viams, kurie, pabaigus jo kalbai, 
sušunka 3 kartus valio.

Vakaro nuotaika buvo labai 
rirųtn. Nors kalbas salėje ūžimas 
ir trukdė, bet tas nestebėtina, nes 
dalyvių buvo apie 400 žmonių. Gi 
salėje prie stalų „sutelpa vos 325 
žmonės, tai patarnautojos turėjo

■ ■ daug darbo prie išnešiojimo ska
nių valgių. •

Vakarienę rengė šv. Rožančiaus 
Dr-ja, kurios priešaky buvo p. 
Pažereckienv. Prie patarnavimo 

' gelbėjo ir kitos draugijos.
H Prieš vakarienę ir jos metu, 
l gražiai grojo Didžiojo Liet. Kun. 
r Vytauto orkestras.

I*

t

tA

— Birželio 23 d, mirė Montford 
PrejMtatory College, Bay Shore, 
L, L ditaktorius kun. A, JvBara- 
ves* H/M. M. Palaidotas birželio 
28 d .

Karalienės Angelų bažnyčio
je birželio 25 d. apkrikštytas.

— Rikardas Jonas sūnus Jono 
ir Magdalenos Kaovhigrlių, krikš
tatėviai buvo Kazys ir Petronėlė 
Knevingėlifti.

— Kun. S, P. Remeika aplankė 
Kazį Abraitį kalėjimo.

— ^k* de!" ™i grtbori-U,'Mkavu-ta
WtW? , Byt.) \ Rfltabk.) Konfę- ,)ip.P>KmWck--Kw1.
r™<-U.iS liepos O., Auom V»rb; „v,toininkul. „i Imk* per-
pm- svetoineje, Now Aorke. Per-1 f 0# jįfptnvei „j diM# 
.Uli Konferencijoje ynsoi* dol5n.11-; flBoliR. ..OanB„ kepm.
vo 100 asmenų, per Kalėdas Eli-/' . „ „ ‘... i.„_ t^r, vei už 6 dideles duonas; v arpo

keptuvei už didelį (4 svj kčksų; 
pr Vikriknl už padovanotų lietu
viškų kindžiuk’ą; p. A. Jušktus- 
kui uŽ’padovanotų $ sv. Kalami— 
dešrą; A. Radzovičiui, graboriui, 
jž aukų 1 dol. pinigais;' Louta 
Glickman, įdėliui, už aukštą di
delį puodų ir stiklą. Ypatinga pa
dėka p. Juosui Ginkui, Lietuviško 
Poioeiaus savininkui už jo gražių 
dovanų 6 svarų "Birutės” saldai* 

knių. Taipgi b- Kundrotai, 428 Lo- 
rimer St. už pineappk keną; p. E. 
Hahn už didelį (5 svA kčkų; p. 
Naujokui už 1 dėžę "Vytauto** ei- 
agni, J. P. Mačiuliui nž nuvežimą, 
drabužių Į svetainę ir visiems ki
tiems, kurio ar tai aukomis ar 
darbu prie šios dienos pasisekimo 
prisidėjo.

Lietuvių Dienos Rengimo Komi
sija taria huoširdžiauri ačiū vi* 
sW ged?. par. klebonams, ku
rie prisidėjo prie pasisekimo šios 
šventės, Gerti, chorams ir jų va
dams, kurie dalyvavo ar norėjo 
dalyvauti* bet aplinkybė* neleido. 
Ypatingai dėkui p. Dulkei ui ja 
didelį nuoširdumą Liet. Dienoje,

Tariama taipgi ačiū gerb. biz
nieriams aukavusiems dovanas: p. 
A. Kartui Netvarka aukavusiam 

didelę taurę bėgikams, p. J. Garš-

žabetb’c bu vo 3(10, kiek dabar bus, 
matysimą; liepos 4 d.

A- Kiin‘N. Pakalnis svečiuojasi 
pas kun. Dr. J. Koncevičių, Mount 
Citrinei, Pa- *

-* P-16 Elena M. Langvęniūte 
susituokė su J, A. Majtatic ’ šv. 
Barboros bažnyčioje, birželio 28 d. 
Pokylis Įvyko Trommcrs restau- 
rantc.

— Dainininkas J. Byra 
niam laikui pasilieka apylinkėje.

— Mnz. P. A. Dulkė išvyko sa
vaitei atostogų j Tamaųua, Pa. Ji 
pavaduoja A. T. Tamošaitis.

. — Birželio 28 <1. virš 1000 asme
nų dalyvavo Apreiškimo'Pan. Šv. 
ekskursijoje.

PADĖKA
Visiems sveikinusiems mane var

do dienoje telegramomis, telefo
nu, laiškais ar asmeniškai, tariu 
širdingą ačiū. Rožančiaus Drau
gijai už vakarienės suruošimą, at-
rittnkluaiema svečiam* ir kalbėto
jams pareiškiu savo nuoširdžią pa- 
dėką.

Kun. Jonas BaDcūnaa

GIEDOJO J. BYRA
Birželio 28 d. Karalienės Ange

lų bažnyčidje per «umą giedooj 
Lietuvos operos artistas Jonas By
ra. Vargonais akompanuojant P. 
A. Dulkei sugiedojo Gun’s "Avė 
Maria, ’ * Bet hoveno — ‘ ‘ Sanetūs ’ ’ 
ir^'Benedietus." Per Palaimini
mų • šv. Sakramento taipgi solo 
giedojo "O Salutaris." Balsas 
puikiai išlavintas. Ponas Byra jau 
18 metų dirba meno srity; 11 me
tų vien Lietuvai.

LAUKIA VARGONINKy
SEIMO

Rap.

VYTAUTO SPAUSTUVĖ
Atiteka Visus Spaudos Darbus

Vienintėlė katalikų spaustuve 
ir krautuve apylinkėje

Fardnoita maldaknyge®, rnlančius, 
-itapllerius. medalikCIiua, kryJUus, 
Stovytaa ir k. Čia- grifam gauti į- 
vahaus turinio naudingų knygų Ir 
grašių atviručių — su lietuviukais 
peraAals.

"Darbininko" Agentūra
“Vytauto” spmmttivfl priima “Dnr- 
blninkut” akeiblmiM, prenumeratas 
tr perduoda atskiru* “Darbininko’' 
nametiua,
Allfartt antradienio, kelrirladirnio 
ir ieituitknio vakarai* iki .9 reti.

Antradienio vakarai* detaruoja J. 
TNMtfamhr. (JI ketvirtadienio ir 
Mįtadlniiio vakarais—J. į\ JfaČht- 
M šiais pvuvtnrnMals vakarai* ga
lim atlikti ir “Kert Ertrte" ret- 
krtiM IaoI Radarinius ihidytnita
Ytatadril'be. taid minėtais reiks- 
lala—JUatį įtikto“*
"VYTAUTO” SPADrrUVt
664 Grand m.,Brooklyn, N. Y.

TrtetattMkite; BTAgg 2-2133

Liet. Dieno* Taryba

UŽBAIGA MOKSLO 
MET0

Valgomoji druska
* (M "Trimito’*)
Valgomoji druska tiek* Žmogui 

reikalinga, kad jis be joa, kaip ir 
be duonos, ilgai negali gyventi, 
Dauguma valgių^ Išskyrus sal- 
dŽMa> be > druskos neapsieina. 
Druska žmogaus kūne labai.svar- 
bų vaidmenį atlieka, Ji padeda 
virškinti mabrlą, tirpindama kai 
kuriuos baltymus* Druskos yra 
kraujyje, seilėte, skilvio sultym*, 
kurios viržyną maistų, ir visame 
kūne. Vidutinio ūgio.žmogaus kū
ne esą apie pusę kilogramo dras
kos. Apskaičiuojama, kad kiekvie
nas suaugęs žmogus, viduttniškfti 
skaitant, per fnetus suvalgo aįiie 
7 kilogramus druskos. Tuo būdu 
visi nepriklanssmiCB Lietuvos gy
ventojai, kurių priskaitoma 2,200,- 
000, suvalgytų 15,400.000 kjlngra- 
mų, arba 15/100 tonų druskos. Ši
tam druskos kiekiui atvežti reikia 
dauginu, kaip 1026 vagonų, jei bū
tų kraunama j kiekvieną po 15 to
nų. Kadangi draskos vartotojai 
perku ją mažmenomis iš paskuti- 
nių tarpininkų, tai skaitant šios 
Hienos mažmenų kaina 25 centus 
kilogramui, už'visą tų druskų ten
ka, apmokėt i 3,850,000 litų. Tačiau 
kūrikas didesnis druskos' kiekis 
suvartojamas, nes ji vartojama ne 
vien maistai, liet ir gyvuliams šer
ti, pramonės tikslams, kaip Įvai
riem* mėsos, žuvies produktams 
sūdyti ir kitiems tikslams.

Apskaitoma, kad kasmet visam 
pasauly druskos įvairiems tikslams 
suvartojama apie 20 milijonų to- 
taų.

Druskų žmogus vartoja iš neat
menamų laikų. Rašytos žinios sa
ko, kad romėnai jau pirmam šimt
mety pagal mūsų, skaičiavimą, ga
minę druskų iš sūriųjų Dalijos šal- 

. tfoių*
Tiek didelį kiekį druakog kaa* 

met auvartojant, pate savaime ky* 
lą klausimas ir apie jos ištekliu*. 
Tačiau druskos tiek daug žemėje 
yra, kad dėl jos išteklių mažėjimo 
negali nė kalbos bfiti. Visos jūros, 
vąndenynai ir sūrieji ežerai, vis 
tai atviri druskos sandėliai, n kiek 
dar jos yra žemėje. Kiekvienoj 
valstybėj yra taip vadinamos ak
meninės druskos, kur* randama j- 
vairiuose žemės formavimosi lai
kotarpiu arba geologiškose nuogu-

VlLiKDOI:
Nuo 0-1211 ryto, 3-1 vai.

169 OUMD UmiT 
(kampu Uaton Ava.) 
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še ilriiska išstovėjus sukietėja ji* 
tuomet ji kraunama džiūti ir išsf- ’ 
gulėti Į tam tikrus džiovintuvus# 
kaip kad daro,, mūsų ūkininkai 
džiovindami linų galvutes. 'Čia 
druska stovi tol, kol iŠ jos veb 
kiant oro sąlygoms, pasišalina kk 
tiĮ'dmskų priemaišai.

Lietuvoje taip pat yra druskos* 
Tai rodo gausūs.sūraus vandens 
šaltiiiini, kurių yra nemaža apių 
.Birštonu, Liškovą ir net Pkmer* 
ges apskrity. Tačiau ligi šiol drus
kinės vielos nebuvo tiriamos,

buvusi jūra išseko. Panašūs yeiK- 
kiniai ir dabnr piistcbjųinl kai ka
riuose sūraus vandens ežeruose.

TurtingiąusioK druska valstybės 
Europoj Vokietija, Anglija, Rusi
ja ir Praneilzija.

Akmeninės druskos klodai būnu 
Įvairaus storumo. Vokietijoj, pav., 
ties Stasfurtu Įte siekia 900—1000 
metrų storumo, o ti<js Šjietenborgit 
rasta klodas 1,18‘Lmetrų storumo.

Reikia pastebėti, kad valgomo
ji druska nebūna gryna, bot su Į- 
vstriais priemttSitfe ar su kitom 
druskom. Del to, visa tai tenka « 
atskirti.

Akmeninė druska kasama dau
giausia panašiu būdu, kaip ir nu- i 
glis. Kasti druska tuo'patogi, kųd 
kasykloj nereikalinga tiek spyrių 
ir Įtvirtinimų, kad kasančių neuž
griūtų. - 1

Nors ir stori druskos klodai, ta- ' 
čiau peniem visu tsorumu jų ne- 
kasama, bot sulig tam tikru aukš- 
tumu. Storame klode kasykla pa- j 
nėši dideliam rūmui: yra ilgi ko
ridoriai ir daugybe k:imbarių,4ku- 
riuooe laužiama ar sprpgdinama 
druska, paskiau gabalai vagonė
liais koridoriais vežami Į iškėlimo 
tingų. Iš čia ji keliama ant žemės 
paviršiaus.

Yra ir kitos rūšies druskos ka
syklų, kuriose druska tirpinama 
vandeny, paskiau tas tirpinys ma
šinomis siurbiamas Į paviršių. C’ia 
jisai perdirbamas kieia druska 
daug jnaž tuo pačiu būdu, kaip ir 
sūrausjpžero ar jūros vanduo.

M sūnua vandens druska gau
nama maždaug šiaip. Į tam tyčia 
rttažtaa vieta* prilekRiaart. van
dens, kuria bdiejamaskuo plačiau* 
ria,’ kad vos tik nemtų žemę. I’ri- 
1 ’ * / ' 9 * •’ .. * /•_ 

jffairtovi, nugrimzta daug nuogu
lų, o veikiant karštiems saules 
spinduliams nemaža jo ir išgaruo
ja. Iš šio skyriaus vaiiduo leidžia
mas Į kitų. Ten jau Išgaruojant 
druskos tirpinys kas kartas tirštė
ja ir kaip pradeda sutirštėjusi 
druska, kaip nelyginant vandeny 
sniegas, sustoti, tuomet kastuvais

nyčios neišdžadėtl jų, neužmiršti 
savo tos mokykla# tos **Xlma 
Matter," pasimelst už savo ir.oky- 
toj< genutę, kuri yra antra mųčiti- 
tė, nta iMMokytojai reikia labai 
daug vargo padėti* kol išmokina
mi viri tie jnumioliai. Per pamal
das giedojimas abiejų chorų *—* di
džioj® ir mažojo—buvo nepapras
tai gražus. Todėl garbė p. K. Ba
siui.

Vakaro iškiimša
Paskirtu laiku jau svetainė pil

na Žmonių, ir štai Jonas Celkys- 
Morkūnas pradeda programą, ps- 
žymėdamaSf kad Lietuvoje yra pa
protys siųsti linkėjimus vienas ki
tam vardo dienoje, todėl šio mė
nesio 24 pripuolant Šventei šv. Jo- 
no, yra sveiklnaams mūsų didžiai 
gerbiamas klebonas, kum taipgi 
nešioja to šventojo vardų. Progia- 
ma buvo šiokį; L Linkėjimai •— 
Urbonaitė, 2-ras— Sveik*, Kvciks, 
Bveiks—daina. Atliko 7 ir K sky
riai. 3—A. B; Cele, kalbu,—1-2 
skyriai. 4—Nykštukai, linksmas 
lošimas, mokiniai 34 skyrią. 5— 
Dovanų dalinimas klebonui Jo 
vardo dienojo, Tnoml laiku užėjo 

, patsai kleboną# ant estrados ir 
priėmęs dovanas nuo vaikučių, ir 
kitų draugų, prįiižadėjo au&ti di
desnis, būti malonus ir kantrus. 
6^-Kūmutės, atliko-mergaites 4 
skyriaus, 7—Senukės, 1-mns ir 2- 
ras skyriai, laike šitos dalies pro
gramų buvo įteiktas klebonui gč- 
lių.bukictas. 8—Senis ir Boba, at
liko Rižeftitč ir šleviutė. Labai 
gražiai* 9—-&ki«. 5-tas skyrius. 
10—Du keliu. Labai gražus vai
dinimas, atliko 8-tas skyrius. 11 
— Anksti Rytįį’1-2 skjriai. 12. 
Žydas pas Fotografą, labai juo
kingas vąklinimas. 13. Draugų šo
kis 7 skydius. 14—Gimnastika — 
5-6 skyriai. Paskui sek? rašto di
plomų išdaĮinhftas. Tie diplomai 
yra teikiami NW'York State Dc-
pgriVlrill vi «*
rašymą, ir labai' daug vaikučių iš 
viaų skyrių gšvo ttitm diplomus, 
kas parodo, kad lietuvių vaiką! 
turi ^ražų rankraštį. Toliau sekė 
išdalinimas dovanų visiems tiems, 
kurie geriausia'visame atsižymėjo 
iš kiekvieno skyriaus. Trems vi
siems buvo Įtėikti labai gražūs 
auksiniai medaliai, kuriuos gavo 
Edvardas Butrimas, Vilimas .Po
linkis, -Juozas Totoris, Joanos Le
vickaitė, Kazimieras Gurskis, Vik
toras Bartulis,’Olga Mocejūnaitė* 
Klebonas pranešė, kad vbd kiti ir 
gerai mokėsi, bet šitie bnvo pir
mutiniai visuose dalykuose. Nė 
vienas nepasiliko tame pačiame 
skyriuje ir virt perėjo į aukštes
nius skyrius* PaskiaUsiąi klasės 
vardu p-lč Nevidonskaite labai 
(gražiai [atsisveikino su mokslo 
draugais. Klebonas, būdamas es
tradoje, išsireiškė šiais žemiais: 
Kad ir po ankšta stognt bet ,vis- 
tiek yra malonu matyti baigian
čius mokslų, bet* jeigu tai įvyktų 
erdvioje svetainėje, tai būtų dar 
maloniau. Tikiu, kad kitais-me
tais bus didesnč klasė ir kad ta- 
rėsimo ir erdvesnę vietą* Prašau 
neatsiskirti nuo lietuvių, neišniža- 
dčt lietuvio vardo. Viri prisižadė
jo.. Sek? Išdalinimas dovanų už 
atsižym^imus. Pirrąą dovaną — 
sidabrinę taurę — gavo Ko trina 
Nevidonskaitė. Anka dovana te
ko Br. Kovui, kuris visoje klaipę 
buvo antras, bet iš bernaičių pir
mutinis. Už geriausį vartojimą lie
tuvių kalbos dovaną gavo Pr. Ka
zakevičius.

Užrtlmige programa, baigės 
mokslo metai ir baigusieji mokslą 
vieni eis Į aukštesnius mokųlu”. ki
ti gal rieks kokio 4nilt0 ’* tnT 
Rąkkihstys toji, kabė, bet, aš ma
nau, Kad Staučių sumanumas gra
žiai vesti >ą mokyklą pritrauks 
tuos jaunuolius ir jie pasiliks lie
tuviais, rems savojautą^savo pa- 
Afapiją: jr savo ^bažnyčią visada. 
Todėl jaunieji — geriausių parisc- 
kimo Jums jūsų užmanymuose. 0 
jums, brangio# Sesutės, Širdingas 
ačiū už tokį pasiaukojimą Ir lok;
<rari| MoktaUą. Nori Rktii rita

“MBSŲLAIKfiAŠTlS”
Jį reikia užsisakyti m Amerikoje 
ir ridamą giarintai ir pažįsta- 
miwąi Lietuvoje, ’

“Mūsų laikMŽtls” metama kai- 
tuoja keturi litai, pusei metų du 
litat

'Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati, o visur kitur užde* 
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau,

Lietuvą matysi skaitydamas Ka
talikų Veikimo ftartro leidžiamų 
savaitraštį

Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
vės Alėja 31 Nr. "Mūsų Laikraš
tis.” ______________

PRAMOGOS
Tjoim 5 pieną, LUKŠA. 134 kuopa 

'rengia'tšvažisvliąą l Fcrcst Parką*
IMdž. New Yorko Fe<1. Apukr, ISva- 

iiaviintiH ims rugplhčiO o <1* I Forest 
Purk?.,

Liepos 11 <1. Iv. Vardo plkul- 
ku K?klmanf« Qtieen« Courty I’Mrfc, 
lUspcta, Apreiškimo par, naudai*

Lkpos lfl d. gir. RdhstaiWf Dr-J< 
rengi“ HtallMYimą t Foiyrt Parką.

RtigpĮO«o fiS ji. KlalSaim talaton 

piknikas Apreiškimo parapijos nanUnl.

llupm’Jo 13 rt. KnmUenės Angelų pa* 
rnpIJoH RožanrhniN Draugija turfej sa
vo pikniką Forest Parko.

Spaliu 10—19 <1. «L AproiSkimo para
pijos dlillinlis boraras.

Spalių 23 U. Aproilkimo pnr. morgtl- 
ėlų mažojo choro koncertas.

Prafeuionalai. blznlermi. pramonln- 
kūl, knrio skelbiasi “Darbininke,” tik
rai verti skaitytoją paramos.

Visi ^aralnkitės “Darijinlnke.”

gražus ir vėsus sekmadienio ry
tas — birželio 21 <L Tai bran
gi, atmintina ir istoriška dienų, 
kurios laukė visi parapi jonai. Jie 
norėjo pamatyti didelių iškilmių 
Įteikimo pirmutinių diplomų bai
gusiems šv. Jurgio parapijos mo- 
cyklą. Nors šv. Jurgio parapija 
jau gyvuoja per 20“metų, bet savo 
mokyklos visgi neturėjo ir tik šie
met išėjo pirmutiniai bernaičiai ir 
mergaitės, užbaigę parapijos mo
kyklą. Iškilmingoje vaikučiams 
dienoje buvo palikta daug vietos 
mokyklos vaikučiams. Visa mo
kykla -dalyvavo iškilmėse. 8-tą 
vai. prasidėjo labai graži ir iškil
minga procesija į bažnyčią. Mo
kyklos mergaitės, papuoštos įvai
rių spalvų vienodais rūbais, dar? 
labai gražaus Įspūdžio. Einant į 
bažnyčią, šv. Cecilijos choras, 
p. K. Basiui vadovaujant, gie
dojo “Dievas Gėrybių*’ — Nauja- 
io. Suėjus visiems mokyklos sky
riams Į bažnyčią, pasirodo klebo
nas kun. Jonas M. Bakšys. Klebo
nas atrodo labai Jrtisijaudfnęs, nes 
Jis pamatė savo darbo vaisius. Ir 
nors jis čia ‘įvažiavęs rado jau 
pradėtą mokyklos dalį (tiktai 
4 rius skyrius) ant jo pečių puolė 
tas sunkus darbas atidaryti pilną 
8-nių skyrių mokyklą, jam reikėjo 
pasirūpinti ir surasti sesutea-mo. 
kytojas. Ir štai po vist) tų sunkių 
darbų, pamatęs baigusius tą mo
kyklą, įveda jis juos Į bažnyčią. 
Sugiedojus vieną giesmę, klebo
nas, atsistojęs prie altoriaus, pa-" 
skelbė baigusiųjų mokyklą var
dus, o po to išdalino diplomus. 
Mokyklą baigė J. Samolifttė, S. 
Urljonaitė, M. Urbonaitė, G. Do
minsite, KNevidonritaite, A, Jen- 
kevičiūtė, A. Urbonaitė, E, Am- 
broŽait/, O; Vikauskaitė, S. DbiftI- 
naitč, E. Palšiūnas, K. Moekcvi- 
tins, Pr* Kazakevičius, J, šeinis, 
P. Kovas, E* Lėtkauskas, 
F, Bartulis ir K Vaitojibv Iš viso 
%

Tėt mUlasv Wapta*taL gražų 
fai dienai pritaikintą pamokslą 
pasak? klehotias. Prašė baigurfų- 
jų neugaairšti myo Tautos ir Baį*

lefetasai vanduo kiek pastovėjęs. jx,rker MoMk K I. šv. Vardo drjta

!osc ištisais klodais.- Dėl tu kloilH *as lytimas sustumdomns pa
kraščiuose j krūvas. Kiek laiko jo-mažumo nr dėl to, kad jie yra la- 

iai giliai, daugelis kraštų savo 
druskos nevartoja, bet įsiveža ja 
iš užsienio.

Akmeninės druskos klodai že
mėje galėjo susidaryti išsekus jū
ros vandeniui. Tai aiškėja lyrinė- 
japt druskos klodų susisluoksnia
vimas, kuris rodo, kad nuogulų 
nusistov/Įjimas tęsėsi dešimtis 
tūkstančių metų. Visa tai Įvykę 
•labai senai. Didele dabartinės Eu
ropos dalis buvusi vandenyno. Dėl 
įvairių priežasčių ši vandenyno 
dalis buvo atskirta seklumomis ar 
žemės guburiats nuo likusio van
denyno. Atsiskyrusioj i dalis buvo 
ne tiek gilų dėl to vanduo galėjo 
daugiau Įšilti ir garuoti daug la
biau, kaip atviroj jūroj. Šios prie
žasties dėka vandens kiekis mažė
jo, o druskos tirpinys tirštėjo, 
krimšdo ant dugno-ir gide klo
dais, kuriuos apguldavo kitų, įvai
rių nuogulų sluoksniai, kprie už
dengę druską neleisdavo jai tirp
ti.

Laikui einant vanduo seko, o 
ant nugulusios druskos klodo gu
lė Į vairiųnuogulų sluoksniai. Tas 
tęsėsi toj, kol visiškai ar dalinai

.................................................. imu......iiuuMĮ

KUMUUS

CLINTOH PARKAS
PiknikRiHu, baliams, koncertams, 

lokiams ir vunUsaM paalllnksmlnl-1 
ntmams amagiansta vieta Brook- 
lyne-Maspath®. Jau laikas vMsa- 
kyti salt HecnoB aeaoauL .

JONAS KLAIDUS, 8av^ 
kamp. itapath ir Barta Are.

Masprth, Jfc Y,

Tulepbona: BTAGG 2-ti05

DR. L. PETRUI
(MTKCT0

LIETUVIS DKNTISTA8

2218.4th 8t, IrooMyUi M. Y.
' X-Kriit4riią 

Gaso jtaertettas
- VALANDOS:
Nuo P vai. ryta liti 8 vai. vakara, 
Penktadieniam Ir ivantadtariato 

tik taaltarM
iim»iiiniiiiĮimiiiiiiwiiimiiii| |

NEWARK, N. J. — Mūsų kolo- 
nijoje Įvyksta Vargonininkų Są
jungos 20-tasis seimas. Rengėjai 
gražiai darbuojasi; visoje apylin
kėje yra garsinama. Rugpjūčio 2 
d. Įvyksta Seimo atidarymo kon
certas. Vakare po dainų ir kalbų 
parapijos svetainėje šokiai. Į pro
gramą Įeina apylinkės parapijų 
chorai, kurie sudarys jungtinį di
delį chorą. Solistų numatom* iš 
tolimų kolonijų.

Rugpiūčio d. iškilmingos šv. 
mišios už mirusius sąjungos na
rius ir jų Šeimas. Mišių metu gie* 
dos iš visur suvažiavę varg. cho
ras. Po to prasidės posėdis, po 
kurio bus graži vakarienė su pro
grama ir kalbomis. Tikietai jau 
yra atspausdintii įsigykite iš kal
no, nes vėliau nebus pardavinėja
ma. Tikietus galite gauti pas var
gonininkus, choristus ir klehon 
jose.

Dalyvaukite koncerte ir vaka
rienėje; kuo daugiausia parodys 
kito gerą širdį svečiams; būkime 

B susipratę,
Laukiame seimo ir svečių^

s LmUeMmi

[ Tel Grcenpoint 9—-2320

JOSEPR DtRSZyi
Į G R A B 0 R I U S 
į f —- IR —-
f1 BAUSAMUOTOJAS 
į 231 MDFORD AVINUI 

! ! 1R00KLYN, N. Y.
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Tek 8ta« 2—8043 Nrtart PaW

M. P. Rims INC.
JBIKLIAU8KA8

Graboriui ir BalMmnotojaa 

734 Grand 8t, Broeldyn* W. Y»

t

Notary. PąMfe*

Te1. Ne\vlown 4IGI

iNT.j.vtunus
Latailuotas Crabmplm Ir 

IMlMmųotoJns < >
AiritaUila Vlę«we Aakocc

Notnry tatbiie *'

5 Hl—72tt<l 8t., (4I^Klnirtnn AteJ
Aru «

Tai. SUK

JOSffN LEVANDA
metai dar užsibaigė, bet mes gėdos 
niekur neturėjome ir mūsų mo
kykla buvo tai pat tvarkinga, kaip 
ir kitos jau Įstrigtu o 
mokslas buvo taip pat geras, o gal 
dar ir geresnis. Ačiū ir klebonui, 
kuris taip pat daug vargo ir trjtb 
no padėjo, Darbo vaisiusprašytis 
jo ir kokie grąžos tie Ifedid buvo!

GRASOKIUS 
107 Untou Nrooklyn, WX
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