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Baltimore, Md.,birž. 19.— 
Constance Costello, 3 metų 
mergaite netyčiomis paspau-
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respublikos prezidentu iš
rinko Chiang Kai-Shek, jau 
buvusį prezidentą.

nuo 
mūsų visų. Kas ir kiek su
važiuos, toks bus ir seimas.

Šiomis dienomis jau gavo- 
foe iš daugiau kuopų prane
šimai! apie delegatų, išrinki
mą ir jų skaičių. LDS. 6

dė revolverį ir pei^ovė savo 
į tėvą. Sužeidimas lengvas.

UA ^vD
AMERIKOS L1BTUVIV R. K Al

[IMAS
DAKBiNrbCU »4JUNGOB OBGANA0

VISŲ ULIŲ KAT 
VIENYKI

Hoener’is Ištiesė Ps

Pennsylvanijo«, Ohib, Mi
chigan ir Illinois valstijose. 
Tikimės, kad ir jos jau bus 
išrinkę atstovus.

Brooklyn’as išsijudino, ir 
svečius atstovus gražiai ir 
nuoširdžiai žada priimti.

Kum N. Pakalnis, kurio 
parapijoje įvyks seimas ra
šo:

“Seimas prasidės šv. ini- 
šiomis šv. Jurgio bažnyčioje, 
10:00 vai, rytų, kurias lai
kys kun. E. Virmauskis, L. 
D. S. Dvasios Vadas.
"“Pamokslą pasakys Tė

vas Bonaventūra M. Paulu- 
kas, O. P.

“Delegatų apsistojimo vie- 
, ląsMkM ųų^^AHBbjavB 

paskelbsime.
“Manome pirmame vaka

re dėti progranion koncertą, 
gi antrame vakarienę ir pra
kalbas.

“Seimo rengimo komisi
jos vardu parašys į organą 
p. Spaičys, LDS* 10 kp. raš
tininkas.”

Taigi, kaip matome, 
mo rengimo komisija 
kia. -

Seimas priklausys

f MOLY GROSE KOLEGIJA
/ BAIGIU!

JForcesfcr, birželio 17. — 
Moly Ctoas katalikų kolegi
ją šiemet baigė 211 jaunuo
lių. .Tiems diplomus įteikė 
gubernatorius J. B. Ely,

D1L HLUM01 DU MIRA 
IR DAUG APALBUSIŲ

Birelio 19 d. nuo didelių 
karščių* Naujoje Anglijoje 
2 žmonėrmirHr 9 buvo ap
alpę* 4 vaikai, maudėsi į- 
vairiose .vietose, prigėrė. 
Bostone tą dieną karščio bu
vo 92 laipsniai..

SOV. RUSIJA ATNAUJINA
SUTARTI BU VOKIETIJA

Btrlįį^tM. — Hovietų Hm 
sijos—Vokietijos sutartis, 
kuri pasirašyta 192(J metais, 
^pasiųsta į Maskvą komisą* 
rui Litvinoffrui pasirašyti 
jš nauja. Tokiu būdu ta su
tartis atnaujinama, '

PIRMOJI EKSKURSUI IŠ 
LIETUVOS | VINIŲ

Gegužės 30 d. Kauno žydų 
švietimo draugija buvo su
rengusi 25 žmonių ekskursi
ją i Vilnių. Ekskursi ja ga- 
v6 iš vyriausybės leidimą 
vykti į Vilnių, Prie demar
kacijos linijas iŠ lietuvių 
pusės ekakurmntam* buvo

santus laisvauperleido. Taip 
imt Vilniuje niekas jų neuž
kabino. Taip pat laisvai 
ekskursija galėjo sugrįžti 
atgal į Lietuvą. Tai po Vil
niaus krašto užėmimo ši yra 
pirmoji ekskursija iŠ Lietu
vos į Vilnių.

Bilailtyktae kuopą garbę

Labai svarbu, kad dar 
prieš seimą LDS. kuopų raš
tininkai prisiųstų mėnesi
nius raportus su pinigais, 

u Seimo atstovams bus labai 
malonu klausytis raporto, 
kuriame nebus nė vieno su
spenduoto nario.

Dar yra savaitė be dienos 
laiko tą padaryti.

Po/tla? 
110 I8^f 
metų seni 
šiemet 1 
ir nebegalį

ARGO

M<X, birže-* 
Kemp, 118 

tiško, kad jis 
sųmenkėješ 
i lauko dar-

BAŽNYČIOJ SPROGO
PRAGAROMAŽINA

Novosiolkos

JTaMfgltiih — Preziden
tas Hoover birželio 20 die
ną, senato ir kongreso abie
jų partijų vadų pritariamas^ 
išleido atsišaukimą į Euro-

Var^tva.
miestely, netoli Tarnopolįo,
bnnycioj sprogo pragaro valstybs, kviesTlamas-jų 
mašina, sunaikindama alto
rių ir kitą įrengimą.’* Žino-

SUTRUMMNO ANGLIA- 
» KABIAMSDARBO 

VALANDAS
Genevfy švehėarįja,-—Tarp

tautinė darbo konferencija 
priėmė nutarimą, kuriuo 
darbininkams angliakasiams 
sumažinamos darbo valan
das: vieton 9 vai. priimta 7 
vai. ir 45 minutės, • f

Baltimore^ birž. 20.-—Vie
no leitenanto sūnuSj.4 metų, 
įsinorėjo būti jūrininkų ka
rininku. Jo motina, negalė- 
dama jo suvaldyti, atidavė 
policijai, kad patalpintų į 
kalėjimą.

kimša > 
Kemp 

silauks 1W 
mynas 
119 mėtų 
mėnesį.

Ule.
mėnesį su- 

o jo kai- 
i susilauks 

gruodžio

sprogimu suimti 3 ukrainie
čiai, kurie esą vienos komu
nistų organizacijos nariai.

vyriausybes atidėti valsty
bių skolų mokėjimą lx»i rvi- 
kahivimą , viencriojns me-
tams. ■

Pagal Hoover’io siūlymą, 
Vokietija viėnmus metus joje, 
nemokėtų įvaiHoms valsty- 
l>ems karo mokesčių, vadi-

SAUSIEJI AGENTAI
UŽKLUPO LAWRENCE’A

Lamrence, birž; 22.—Bos
ton’o “sausieji” agentai, 
prohibieijog skyriaus valdi
ninkai, .praėjusį sekmadienį, 
1:30 vai. | naktį atvyko į 
Lawrehee miestą, į 58 Lotr- 

’ell 8t., kur yra žinomas

gentai padarė’smulkią kra- 
tą,: kuri tęsėsi apie 7 valan
das. Rasta degtinės, alaus, 
Kanados gėrimų kelių tūks
tančių. dolerių vertės/

Kai agentai atvyko, klube 
buvo 50 vyrų ir -moterų. Vi
si jie biivo laikinai sulaiky
ti. Po kratos jie paleisti. 
Areštuoji trys asmenys, ku
rie paleisti, jiems užstačius 
po 1000 dolerių. •

JAUNIEJI DEHIRUKONM 
Už HUOVERĮ

Lenoir, N. C., birž. 21.— 
Charlotte mokyklos mokine 
praleido vasaros atostogas 
grašiose apylinkėse. Sekma
dienį su mokytoja išėjo ap
žiūrėti krioklių (vandens 
kritimo). Mokinė, stovėjusi 
60 pėdų aukštumoje, pašil
do ir krito žemyn; mokyto
ja, norėdama ją gelbėti, 
grielie krentančią mergaitę, 
bet neiFlaikė’ lygsvaros ir 
nukrito paskui mergaitę į 
giliąją mugn$

WaMngtonf birž. 13. — 
Sostinėje įvyko jaunųjų re- 
publtkonų suvažiavimas. Da
lyvavo keli šimtai atstovų iŠ 
visų valstybių. Į suvažiavi
mą buvo atsilankęs Prezi
dentą Hoover jaunesnysis 
sūnus Allan, kurs susįĮaukė 
širdingo priėmimo.

Jaunųjų srepublikoną su- 
važiaviiiias vieningai pasi
sakė už Hoover’io kandida
tūrą į prezidentus 1932 me
tų rinkimam

sigijus sava 
vą “ Deiit 
sijoje kilo 
lyti naująr 
tonų. Bet 
rūmai bir 
lymą atimtį 
lesniam lai

okiefljįu į- 
Hį karo lai-

Prahcū- 
imas pasta-
laivą 23,000 

šiton atstovų 
18 d. tą siti* 
. atidėjo vė-

.RBĮTRA

birželio

suiBBiDASGAmĖnmnun J1UIU|| reparadjmms, o A-
IFiMhrm/, birž. 21. — Čia incrika per tuos vienerųis 

apdegė Vlado Misevičiaus metūs nereikalaus skolų iš 
namas. Nuostolių esą apie 
3500 dolerių. Trys gaisri
ninkai, gesindami degantį 
namą, susižeidė.

amplIže automobilyje
CJiieago, birž. 14. — Lai

kraštininkas Sidney Smith 
drauge su žmona važiavo 
Norfh Michigan gatve į sa
vo namus. Pasirodžius tro
fika. Ženklui, jų šoferis su
stabdė automobilių ir štai* 
ga Į vidų įsiveržė du gink-

Angliją pas/piemjerą M 
Donttid į svečius, knr 
švaiste Vokietijos sunkų 
dėjimą. Nois viešai ir n 
skelbta, 1x4 tikimasi, k^ 
Vokietijos politikos vndovaf 
padarė įtakos į Angliji 
premjerą MaeDomild, o 
pakalbėjo su Amerikos 
mnisų sekretorium Mellaį 
kuris šiuo metu yra.
J ~ A

Hoover’io pasiūlymas 
dėti skolas vi^ieriems miS» 
tam, Vokieti joję sukėlė didį 
lio džiaugsmo. Laitaiščįi 
pilni įvairiausią straipsni 
Iloover vadinamas Įiąsaufio 
gelliūtojum. Užsienių rolkSą 
lų minisferis Curtįus 
kr, kad Hoover’io paši 
mas .yra “dangaus dovani.*

Prezidentas Hindon 
atsiuntė padėkos telegrarr 
kurioje jis Vokietijos vaA» 
du dėkoja Hoover’iui už p«?. 
nulytą palankumą.

Vokietijos vyriausybe j«

IŽGELBBJO MERGINĄ, BET 
PATS ŽUVO

(rloucester, birž. 21.—Mau
dynėse prie Ram Island 
maudėsi daug žmonių. Vie
nai moteriškei vanduo su
traukė kojas ir ji pradėjo 
šaukti pagalbos, Arti buvęs 
Dr. Charles F. York, 55 me
tų, šoko į pagalba ir mote
riškę išgelbėjo, bet beveik 
tuo pačiu metu jis staiga 
krito į vandeni ir jį ištrau
kė jau negyvą. Jis mirė dėl 
širdies veikimo. Miręs Dr. 
York nesenai buvo sugrįžęs 
iš kelionės apie pasaulį ir 
gyveną 120-Tremont Street, 
Boston.

BELGIJOJ PAGALBA
PROF. PICCARD'4

Bnissels, Belgija. — Bel
gijos mokslininkai prof. 
Piceard’ui, aukščiausiai už- 
skridusiam Žmogui, pagerb
ti surengė iškilmingą vaka
rą, į kurį atsilankė Belgijos 
karalius Albertas, karalienė 
Elzbieta, vyriausybė, mo
kyklų atstovai.

Profesoriaus žmona su šei
myna sėdėjo šalia karaliaus 
/šeimynos ir džiaugėsi įjos 
vyro laimėjimų įvertinimu.

NEGRŲ SKAIČIUS SMARKIAI 
AUGA

birželio 17.— 
Gyventojų surašinėjimo sky
rius pranešė, kad Nevr Jer- 
sey> valstijoje pereitais me
tais gyventojų buvo 4,041,- 
334, iš kurių 208,828 negrai. 
Per paskutinius dešimt me
tų negrų skaičius padidėjo 
beveik 79 procentais, kai tuo 
laiku baltųjų skaičius — tik 
26proc< • /

ANGLIJOS VADOVAI 
Į VOKIETIJA

Londonas, birž. 19.—Pra
nešama. kad Anglijos prem
jeras MaeDonidd ir užsienių 
reikalų miništeris Ilender- 
son į Vokietiją pasisveciuo* 
ti važiuos liepos 17 d.

Be to, minima, kad Am£ 
Ii josvyriausybė pakviesEu
ropos valstybių užsienių rei
kalų mimsteHus susirinkti 
liepos 13 d. į Genevą.

' UI ll iil j J1 ei w

GBNOmBIAIlIUAOVA WA 
GKID AUJAltA AEMBNI

Ūhicdįja, biri 21. —- Gat
vėje bestovintį Jacob Kauf- 
man nušovė nežinomi pikta
dariai. Kaufman buvo ju- 
domųjų pavėikidų darbinlm 

• kas ir yra daug padėjęs 
“Grand Jinry’* kovai su ju- 

: domųjų paveikslų raktty* 
riais.

važiuoti iki kitos gatvės, o 
kitas tuojau pradėjo nuim- 
dinėti nuo Smitiro žmonos 
.brangenybes — deimantinius 
Žiedus, brangius karolius, a- 
pyrankius, laikrodį. ‘

Kai plėšikai’ pareikalavo 
iš Smith’o brangaus dei
mantinio žiedo, sis užprotes- 
tavo, sakydamas, kad Žiedas 
ne jo. #

— O, jus esate Smith, 
prakalbėjo., plėšikas, — la
bai gerai, bet tas žiedas 
mums labiau reikalingas, 
negu jums.

Kai visas brangenybes su
sidėjo j-kišenes, plėšikai iš
varė savininkus iš automo- 
blliaus, ištraukė iš jo raktą 
ir, nubėgę į netoli stovėjusį 
automobilį, skubiai nuvažia
vo.

Pavogtieji daiktai kaštuo
ja apie 52 tūkstančius dole
rių.

Anglijos, Prancūzijos, Ita
lijos ir t. t’.

Vokietija kasmet tupėda
vo mokėti karą laimėju
sioms valstybėms apie 428 
milijonus dolerių, iš kurių 
apie 250 milijonų dolerių 
suplaukdavo į Amerikos iž
dą.

Bet šiais metais Vokieti
ją susilaukė visiško krizio. 
Tarptautinių ląokesčių mo-pasiuntė savo pasitenkifcf* 
kėjimas jai pasidarė nep:t- 
keliama našta. Visi Vokie- ja ir 
tijos gyventojai apkrauti 
uiuJLitnmiu iiFFUACTR'inią.

Vokietijoje dėl sunkaus 
lydėjimo įsigalėjo kraŠtutir 
niai gaivalai •— kopumistai 
ir kraštutiniai tautininkai, 
kurio sudaro pavojii Euro
pos taikai. *

Vokieti jos dabartinis prem
jeras Bruening, katalikų 
partijos vadas, draugo su 
užsienių reikalų ministeriu 
nesenai buyo nuvažiavę f

mą. Laukiama, kad Arų

savo sutikimą. Kiek 1 
wu FnmHbnj 
kad ir jos vyriauayįė £ 
tars Hoover’io paąiūlyimC ■

Hoover’io pasiūlymas bE 
kongreso nutarimo nieko m* 
reikš. Kongresas susiriu

daugi Iloover’is tarėsi K 
kongreso ir senato žymiau
siais nariais, tai tikimas^ 
kad jo siūlymas kongrew 
praeis.

VERA CRUZ VARŽO POPIEŽIUS VĖL LB 
BAŽNYČIĄ

HUUVER SUSIIMU 
EUROPOS KLAUSIMU

WaMigton, birž. 19. — 
Prezidentas Hoover rengia
si daryti žygius Europos 
klausimais, ypatingai esąs 
susirūpinęs Vokietijos sun
kiu padėjimu: Apie tuos 
kiaušinius jis tarėsi su kon
greso abiejų partijų vadais.

Lyg atrodo, kadAmerika 
gali sulaikyti ^reikalavimu# 
Vokietijai mokėti karo mo
kesčius bent 2 nietąms. Tai 
jau būtų didelė pagalba Vo
kietijai.

Meksikos Siuntas, birželio 
18. — Vera Cruz valstybė
lėje galutinai priėmė įstaty
mą, kuriuo apribojama 
iligų skaičius. 100,000 
ventojų tegalės turėti 
vieną kunigą.

Popiežiaus atstovas pareiš
kė, kad jis atsisakys išrink
ti numatytą kunigų skaičių. 
Jis įsakė visiems kunigams 
eiti pareigas. w

Yra manoma, kad kunigai 
būsią prievartos keliu iŠ 
bažnyčių išvaromi ir teis
mui atiduodami, jei geruo
ju nepasišaiinsią.

PROCESIJAS
Roma. — Mussoliniui i 

darius katalikų klubus Ih 
Ii joje, Popiežius buvo ut^ 
draudęs visoje Italijoje d** , 
ryti viešas bažnytines pro*7* 
resijas. Bet Mussoliniui vfi*. 
leidus daugeliui klubu 
dalyti, Popiežius ]WikHt!

VOKIETIJA TIKRAI 
SUURŪHMUB

Bęr?nmdS/biriĮ7» Vo* 
kieti jos plėnį jeras Biuening 
susišiUikė Vokietijos atsto
vus Italijai, Prancūzijai ir 
Amerikai. Su jais pMnje* 
rase ir užsienių reikalų mi- 
nistoris tarsis, kaip iwlęng- 
vinti Vokietijos sunkų pi
niginį padėjimą.

daryti procesijas.
Alanoma, kad šiomis d^ 

nomis visoje Italijoje įvy 
iškilmingos viešos Imžn 
urs procesijos.

HITLEV-DIRVO DOVAMA

Brunamich^V okieti ja, 
želio .19. yokiętįjuą 
šistų ..ąįisįidnkime, Juiyts 
kaizerio t^mjš Au 
^Vilhelmas mvr kalboje 
Mirtų vadą Aijplfą Hltl 
pimidino “Dievo do 
Vokietijai;.”

'Kusirinkimo kalbėtą 
vairiais vardais 
vo Vukicyjpą dabartii 
vad|tš,x$renycrą B 
Išvadiną *SiovuimtR I 
nčliu,”
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Lietuvoje ųrtadčjo toasi-
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^Okupuotoje JLietuvojfe
,ęs į kalėjimų, dabar pat* 
nidėtius I inim. už kum Gu- 
O*ko apšmeižimą.

Lakminių riitrų dienų j 
PaŽerią ežerų (Vilkaviškio 
apskr.), ėjo Žuvauti tatsįu- 
vys Urbantaitis. ’ Jis sirgo 
nuomario liga, todėl užėjus 
antpuoliui, iMistaido, *

ę net 
10, o iš ^vor vienų tėpMi- 
•.sekė sugauti. 'Daugiausia 
pabėga iš PagvUžią durpy
no, Ukmergė* apekr. *Tarpe 
jiĄiąiąbim 
yi)žh4p4nZ beliko* kįtteti, 
3tat, iįgaM HM^Iyilkąa 
gero* pabėgimu sąlygos. Ta
vimi kai kuriepabėgusių y- 
ra.įvykdę w visai menką 
nusikaltimą. Pv, J. Žemai
taičio gauja yrą padariusi 
98 mmikalthnus.

Paskutini* didesnis liegi-

RARAfiJų TOSTAGUA

Balandžio mčn. Vilniaus 
arkidle^ijoj prasidėjo kai- 
karių parapijų vizitacijų*. 
Atvykę* Vihrtuit dabartinis 
arkivy*kuiMis Julbrzykow»- 
kU- pinnaisiaiM dvejph me
tais patsai astmuiškai vigi- 
tavo visas parapija*, Kaip 
žinome, tais metais 1926 ir 
1927 daugely mišrių parapi
jų sumažino Įirilirių kalba 
pamaldų*. *t

Po to minėta* imrapijas 
jau vizituoja ne arkivysku
pas JalbrzykmvskiH, U't‘su
fraganas vyskupas Mieluti- 
kevičins. Ir ajiskritai, ne 
tik tas parapijas, bet ir vi
sas kitas liriiiviškas parapi
jas vizituoja sufraganas, gi sugodoję, bet Naujadvaryjc 

1 patsai arkivyskupas tik len- iki šiol lietitvylx" stipriai hii- 
* kiškas. ' 4.

GYVĮMIMO

Gegužės IT d, įvykusiame 
Lietuvią ritUdentą Sąjun
gos HtisirlnkiuK! tarp kitą 
klausimą buvo paUesta b’ 
skriaudžiantieji lietuvius 
katidikus, Vilniaus aikivys- 
kupo parėdymai mąžimuit 
lietuviu pamaldus ir jm-ke- 
liant lietuvius kunigus. Tą 
klausimą apsvarstę lietuviai 
studentai priėmė atitinkamą 
rezoliuciją.

įmžiiHi kaltu ir nufuude vie- 
nerius metus kalėti ir ji» čm 
rimt buvo areštuota*. Bet jo 
•mlvokata* uždėjo nfetatą 3r 

AmLIr 8M R ,8r m-B 
Jfuvo msiaoli. 

idiji|WrittlhTĮij<>|igiHiiiji-E “4T Olittmhky Mta- 
‘ T tioriito SinkcvicUiH cik 9 mėn.

ji kalrji $ k iš
ktir iitrilmtč/jmrirody^ ve- 
tari V *

AB MRlftJO &NPTG Tciomas Sinkevičių pri-

/lGegtii&i "i>H‘n.27 d. Apy-
^trdo« Teiaman Kaižiadory-

tei»Č garbųjį buvusį Onti

pareigas* •
Kinkevičiiis, kiek Žinoma, 

sumuštam Vrangelio 
armijos karinbikąs. Alsi- 
Latęs į Lietuvą, prasium- 
|$t lietuvią kallw ir miški- 
Skystes gavo girininko 
$etą. Mokėdamas prieiti 

1 jrie aukštesnių žmonių, 
, iur su kalba, kur su me- 
' ųŽioklčH mėgėjais, Shikevi- 

_ Jjms greitai pasidare visos 
ęnhšiškio apylinkės vieši 
|ats. Pnulėjo nuo eiguTią— 

. garinėti juos savo reikalais 
- bastofes po 40—50 kilom. ix

* |aityti kelionėje po 3-4 die* 
/ ^as. Atsiradus miške nuo- 
į įoliums atsakydavo eigų- 
f / lai. Privertė eigulius kas

mėnuo pristatyti jam po pu- 
4ą avižą, ue tik šiokiomis 

f iiėnoinis, 1x4 ir šventomis 
mtl su juo į medžioklę sn 
kastuvais kasti Imrsuką ir, 
Jrieš Velykas eiguliai ture 
4avo sunešti po kapą kinu- 
feną ir sviesto kas kiek ga
ji be jokio atlyginimo.

. f! Eiguliai, kurie savo tų 
produktą neturėjo, ėjo per 
faiinus ponui girininku 
^iaužininiidami. KuVie bu 
jo nepaklusnūs, tie Sinke- 

au* įsatymti siirilaukda? 
miško revizijos^ budari- 

aatni kelmai mm vokiečių 
cąpaeijos laikąį šalinami 

į įlrtarnybų, o sodinami “geri 
ą žmonės.” 
f Ne geriau elgėsi Sinkevi- 
f Čius ir su vietos gnento 
J* apgaudinėjo su par- 
| duotu mišku ir visaip kitai] 
f . glaudė. * .
g. k/įmonių skriaudoms atėj
• galas. 1925 metais, sausu 

mėti. 14 d. dek gantą skun-
įt dą ‘Miškų Departamentas 
g pasiuntė valdininką pada-

t-

v

fAtVBNTlNO NAUJA 
KOTLYttį

Per Heknnnes netoli Dar- 
ieną buvo pašventinta nau
jai pastatytą koplyčia. I 
Ivcntinlmo iškilmes buvo at- 
rykus! kelią tftkstmieią pro
cesija, su kini. Karoblių, kn
is ten atlaikė pirmas pa- 
ualdns.

SNIBG AB BGULiJO 
tttMKRNčlUB

: * Liškevin Alytaus aps* Ka- 
laugi šioje apylinkėje žemė 
minuota, tai šiais metais žit*- 
ną siautusios sniego pūgos 
iri verte daugybę sniego, kn
is laikėsi net per visą ba- 
andžio menesį. Litas snie- 
ęas labai pak<*nkč žiemkeli 
iams javams, riigianis ir 
kviečiams. Liais metais rm 
dą ir kviečią derlius beveik 
isu trečdaliu apsėtojo pl<»t<* 
iagadįntns ir ūkininkai tas 

, irias turi hpsėti vasarojum, 
Jabar kiek atšilus, vasaro
ms greitai sudygo. Bet te- 

v;. ant mažai lįetįįs Jrąsarii- 
’ usjirgalės bpirčiai augti.* '

K0NFI8KAV0 300 UTRU IR 
. DU APARATUS

}Jiikuiveiių k., Vainuto v., 
Hilicija kpnfiskavo A^ nnm- 
mino bravorą, su 3<X) litrą 
‘cukrines” ir dviem sparn
ais degtinei varyti. Iškelta

, Geguže* mem
15' d, Fauevežm ApygurdoM 
teismą* nagrinėjo buvusio 
įlinkėsią inspektoriau* H 
žitkeričimm tylą, dabar gy
venančio ’Tubtdninkb mien* 
lehL P. Zitjkevičius buvo 
kaltinnmiut tilo, kad būdą-’nm* buvo m^rtį iŠ geguže* 
imis mokesčių tapektoriuniipG d, į 27 d, Į darbą virių

būdamas Biržą-l^isvalio kriminaline* policijos II 
I skyriau* viršininkas p, Bu- 
drevičhi^ valstybės gynėjas 
p, Vanrtntar į« Ukmtugih 
it tardytoju* Jazbutis.

Vesti kvotų ir ieškoti pa
bėgėlių pavėsiu tyiminalinėl 
lioHeijai, kąri jau darbą 
pradėjo. Tačiau jos rišo* 
Įntstangos neduos tiek nau- 
<los, jei prie to darbo nepri- 
Hidės plati visuomene, svar
biausiai šauliai ir ūkininkai.

imdavo kyšius* 1919—-1926 dalyko ištirti tuoj nuvyko 
nn, I 
apskrity, vėliau Zarasą ujr«-l 
kilty, paėmus daug kyšiu iš 
pirkliy sąjungos atstovą? 
Zarasuose, Salake, Dusetose 
(Zarasą ąpsty), Pumpė
nuose (Biržą itpj ir k. Ky
šių pabūdavęs net po 100 
dolerių, HM) aukso nišą rub
liu, 500 litą ir kit. smulkes
nių.

Teismas paskelbė sprendi* 
mą: P. Žitkevičius pripažin
tas kaltu, nuteistas 8 mene- 
dą paprasto kalėjimo. Be 
te, priteista valstybes iždo 
naudai‘ 2,450 litą ir teismo 
išlaidas.

Ukmergės ap«k.
$ klmmi R Si darži- 

HČK./Nuostolią 5,40() lt f Ap^ 
dramda bebuvo.*« /
- • • p^,....j v

ui 
bolševizmą Tanfošauskų nu
baudė 8 metus s, d. kalėjimo.

AMiRiKmtę dovana' 
raguvos parapijai

Didžiojo karo metu ru
sams apleidžiant Lietuvą, iš 
Raguvos buvo išvežti į Ru
sijosgilumą bažnytiniai var
pai, Taigi nuo to laiko, t. y.

Lydos apskr. Nriujadvario 
socMts šioje apylinkėj yra 
vienas labiausiai, susipratu-

APYLINK* IK GYDYTOJO
faimuttjje, Tauragną vai., 

minint švaros savaitę buvo 
fpac nusiskundžiama, kad. 
xpylinkėję nėra tikro gydy
tojo. Dabar žpionęs miršta

šundaktarius. S ', .

I. dengė girininko Sinkevičiaus 
darbus.

Į Revizijos metu pasirodė, 
Į BAd koletai žmonių miškas 
f’ apleidžiamus be orderio i? 
f rfehuineruotą ir lu^leinmo- 
į tą medžią. Be to, buvo ati- 

dengta visa eliv kitą nusi- 
| lengimą ii- dokumentą su- 
f kla^tavimas.
f Teismo dieną Sinkevičius 

ypač meilus buvo su liudi
ninkais. Ir paskui tie Žuke

į kurie buvo Sinkevičiaus 
f vifgiuami ir išnaudojami, 
P Ptįeš teismą švelnino savo 

parodymus. Bet buvo sun
ku ttėpasukytj klatmianiiems 

H Ot tikri? kialtšinią. ^riesto ir 
avižą* Tik aiškino, kad po- 

, km
patys norėją, duoti, kad bft- 
ią geri ir kad tokis buvęs į- 
prptk Tik nepalenkiamas

>1

NEPAPRASTAS LIKTUS

Šilale Gegužės men. 23 d. 
ki po piri buvo giedri, sau- 
ėta diena. Apie 15 vai. -e- 
ae dangus deliesuotiš, įkuhi- 
u ant lietaus. Tik staiga pa
sirodė iš žiemos rytą sleu- 
cantis tamsus debesis su ne- 
abai smarkia perkūnija.

Vėliau pasipylė 5—6 kilo- 
nvtrą smarkus lietus. Lijo 
if lašais, bet tiesiog pilte 
iyle. Toks lijimas tęsėsi 1 

-ml. 15 min.
Visur, net ir kalvos, sĮ)‘m 

dėjo lyg ežeras. Žemesnėse 
.'iriose priliego namai, kito 
ikininko trįiliejo tvartą, vos 
šgelhc.fo ten buvusias kląu- 
es. U.]H‘s lietaus ruože tiek 
inkilo, kiek nebuvo pakilu
sios ' pavasario potvynio lai- 
<u. Ant Litnlvs—Ktrilarturi 
vieškelio nunešė, dų tiltm 
ties Gūbrių kainai, išvertė 
apie 10 metrų, fittpą Vieškc'J 
lio. Nunešė žmonių jmsęlhist 
išgriovė Balsių it Liūdės 
mnlūnų pylimus su tiltais.

Tirą Lilale aut Astičio li
pęs apgriovė tiltą ir išvertė 
platų tarpą vieškelio. Rimt-

fbevičitis, kąiįą šią bylą iš
1& Mė ir at>

Makojo girifiUta Nhikeri-Įiės pusvs tyy. su šlldle stt- 
veikimą, 1 iaif 1 Mstekli iielM'gaĮi,

dar w TybibAudua 
PAVASARININKUS

Marijona Paškonyte, Lau
kuvos (Ukmergės rajono)
Pavasario” kuopus iždi

ninkė, Ukmergės karo ko
mendanto nutarimu nubaus
ta 2 savaitėm kalėjimo arba 
50 If. Paškonyte. gegužes 27 
d. suimta ir uždaryta Uk
mergės kalėjime,

ATBITIHINKŲ GEGUŽINI
Gegužes men, 31 d. Ra- 

žergynėj įvyko ’ tradicine 
Kaimo ateitininką gegužinė, 
kurioj dalyvavo beveik visi 
Kauno moksleiviai, studen
tai ir sendraugiai ateitinin
kai. Žnioiiią prisirinko tiek 
daug, kttd pripildė net du 
garlaiviui Gegužinėje pa
maldas po atviru dangumi 
atlaikė ir pritaikytą pa
mokslą pasakė ateitininką 
dvasios vadas prof. Pr. Ku
raitis. Į pasilinksminimą 
tai]) pat atsilankė didelis 
jauninto prietelis vysk. M. 
Reinys; vyriausias at-ką va
lias proL K. Pakštas, prof. 
Pr. Dotydaitis ir daug kitą 
garbingą vadigir svečią.

SILPNI NERVAI PADA- 
į ROMI TOMS 
‘Xujm-T«tn* turi mv, vnUhiM. kurie 

iSiHto kfiniĮ niK» Hic) įenj ir »<unH>dnft 
iv Ina HUnlliflnniisUm i»rv»w. nm- 
iflt-ttlK Ir ’urguirtiK jis
(IrMiMlii JiiiiH ger# rųidtlij/ fiiigMli 
Aihlo pakrikimu^. inkstu hi» 
iKhlft įHiIrlmka ir teidliit Jum- dlimup 
iu gyvėlimą tmmmmuiU < įmikite hm>

'N’a#eTw i*‘. vHHtiimo. yra
jmhlMVinvjrtmn^ HįHIcklninką. Jviu» iųi- 
(IvkliiinkNt iHliiti M pių»i*iiBjkite J] 

*Wi a HMVU. limhllMkO.

MIRA MOKYKLOS 
VMĖmJAS e

Skaud vilt^ Gegužes 26 d. 
mirė Skaudvilės pr. mokyk
los vedėjas a. a. Jonas Ša- 
btickis, dar* jaunas darbinin
kas. Mirties priežastis—per- 
sidirbima& į bažnyčią buvo 
palydėtas nmtytoją, šaulių 
ir didžiulės įpnios, 

i Pri<kaiwta».iGarla pa
sakė pamok^-apife Veliotiio 
skaninus, jo* padarytu* ka
talikybei ir tautai darbus ir 
jo paskutinius troškinius. 
Atsisveikinimo kalbas pasa
kė Tauragės m* pr. mok. in
spektorius, rinktinės atsto
vas ir Latyietėš apylinkės 
vardu jo įpėdinis.

Gaila, kad dėl kažkeno ne
noro nieks negalėjo atsisvei
kinti iš Skaudvilės vals. pr. 
mok. niotytpjų savo taip 
brangų draugą, kur a. a. ve
lionis paskutiniu metu dirbo 
ir nrire.

Velionis paliko žmoną sU 
pora vaikučių.

ves bažnyčia liko be varpą* 
Po karo nors buvo vietos 
kleboną-dedamos .pastanga* 
surasti išvežtuosius varpiis, 
bet viskas buvo Veltui.

L’astaruoju laiku, kleb. 
pral. Mitcejausko rūpesčiu, 
atsirado geraSirdžią dosnią 
Amerikoje lietuvią raguvie- 
rią» gyv. Illinojaus valgty- 
bfje, kurie sudėjo gana 
stambią pinigą sumą. Už 
tuos pinigus Vokietijoje nu
lieti trys varpai, iŠ kurią du 
yra labai dideli, vienas sve
ria arti tdhos.

Gegužės 25 d. didelėmis iš
kilmėmis varpus itargabetio 
iš Raguvėlės stoties* į Ragu
vą: Pasibuiguž/ bažnyčioje 
pamaldoms, žmonių, di
džiausia minia nusitęsė nuo

Varpus vežė žolynais pa- 
puoŠtl arkliai, lydėjo 104 
raiti, ją tarpe 10 jauną vai
ką. Ant Šventoriaus buvo 
perskaitytas aukotoją ras
tas ir parinkta varpinės re
montui ir papuošimui atiką, 
kurią surinkta dauginti kaip 
500 litą. J

Parapi jiečiai labai dėkin
gi bfolią amerikieČią dosnu
mui* ir gerb. kleb. prel. už 
rūpestį. * . .

Subačiaus parapijos vjka* 
riti kun. J. Bardišauskiti 
Panevėžio karo komendan
tas neleidžia Šaukti susirin
kimą ir susirinkimuose lai
kyti paskaitą.

Tas pat komendantas ne
duoda šaukti susirinkimą ir 
paskaitą laikyti Dvariškiu 
pavasarininką kuopos pirm. 
P. Morkūnui.

Kauno apskr. Vi
sas miestelis labai džiaugia
si, kad įstate savanoriu 
gaisrininką komanda. Nors 
dar jauna ši gaisrininką 
organizacija, bet ji jau su
gebėjo užgesinti 3 gana pa
vojingus gaisrus, gręsusius 
visam miesteliui. Gaisrus 
likviduojant, daug drąsos ii* 
gabumą parode bramlmeis- 
teris Dovidas Golubas, kurį 
įvertina ne vieni gaisrinin
kai, liet visi miestelio gyven
tojai.

NEPAVYKO DKGTINDA-

/■

Kamie gegužės 25 d. žaidė 
futbolų geriausia Prancūzi
jos komandą , ir Lietuvos 
rinktinė, Lietuviai sumušė 
pralietais. Iš t lietuviai į- 
mušė lį, p 2 golus.

Žaslių valn Lešonlą km* 
sudegė 8 pirkios ir 22 šiaip 
iniiįmi NuMolią 9b,3M lt 
.AįHlnuiKtn neluivo* Tiek ne- 
bht Htidegę/jei būt išskibdy- 
ti Vienkiemiui*.

tįįįjaiviui,/Tauragės apric. 
Gegužės 23 ir 24 d, Žygaičių 
poiiėlimikas p. Bruktomis 
įsidnre kratus pds įtartinus 
Gaudaičių ir Balčių Kaimo 
tyvridoju* ir surado dvi 
rukrinčK ♦varyklas. Kasta 
raugo du boseliai, keli bute
liai spirito ir degtindarią 
(irietaiiai. Mafyt, norėta tin- 
kmnai imbimšti Kekminią 
šventei, J

i*-..;#

HundtiiRt)hffuf * Ratnyčios 
vals. Keltą jaunuoliu rftpes- 
čiu, padedant vietos moty- 
tojui, gegužės 17 d. buvo su
rengtas viešas vakarai Bu
vo vaidinta “Bajoras Gai
dys” 5 veik, koni,, monolo
gas ir deklamacijos.

PRANEŠIMAS
'A. L. R. K. FedcracijoB Naujos 

Anglijos apskritie* isiivažiavimM 
įvyks liejpou 19 d., «. to., l-to< vai- 
po pietą, lietuvią parapijos avėtai- 
nėjo, Cambridge, Haas.

Gerbimai FcderacijOH skyriai 
toaion«kite išrinkti kuo daugiau- 
ma ktstoVą į šį auVašiavimf, nes 
yra daug avarbių reikalą aptarti 
urgunktoeta gerovei £fo suvaiia- 
vhnas yra metini* ir paskutinis 
prifel FcdctScijdB kongresą. Taip
gi prašome gerbiamą dvasiškių ir 
svietiškią parašyti referatų nuva
žiavimui. federacijos skyriai ra
ginami užsimok&i savo duokles į 
apskritį. Pinigus siųskite apskri
ties ildininkui: J. Vereiackas 564 
Plcasant St., Nomood, Mase.

Apskrities valdyba :
Pirm. V. J. Kudirka 
Rašt* B. Čdkauskas 

'■Rd. J. VtrsiackM

kos. Ji dar labiau sustiprė
jo įkūrus čionai L. Lv. Ka
zimiero D-jos skyrių. L. m., 
14 d. buvo suruošta lietu
vių vakaras. Kluoną, kur 
buvo vaidinama, naujadva- 
riečiai išpuošė tautiškomis 
vėliavomis ir vytimi. Atvy
kusi policija vėliavėles pa
reikalavo nuimti. Buvo su-•t
vaidinta gerai. Po vaidini
mo ir deklamaciją visa pu
blika sugiedo jo Tautos him
ną.^

Lis vakarėlis parodė, kad 
naujadvariškiai ‘ lamui Isla
mai dirba, o ypač šiuo liuku 
turėdami darbštų pirminiu^ 
ką skyriaus p. Keršį.

ko!—tyifcnptt trttator.'

ąjlgrmMvuuus
Vilniaus Lietuviu Studeiri 

tą Sąjunga vienaiue savo 
paskutiniu susirinkiipą buvo* 
iškėlusi klausimą apie Vil
niaus krašto lietuviu tikybi
nę padėtį. Tą dalyką visapu
siškai nušvietus, susirinki
mas priėmė rezolnteiją. Ge
gužes 26 d. atspausdinus mi
nėtą moliuriją,-Miesto Sto
rastos parėdymu ji buvo su- 
konfiskuota.

Įdomu pažymėti, kad cen
zūrom buvo nunešta 10 vai., o 
sukimfiškiloti policija atėjo 
apie pusiau antrą po pietų.

KLAIPEDON
a

IMANI^Ain^EJtmOi UNIJA
ATLANKYKIME LIETUVA 

iwabnia SAVO U0ST4-KLAIP&D4

■ „...n..,,.,,,-.,,----
. Jbe«riko« Uetuviij JaimsoUij Mukurtij*

.• JĮMtU AM«rlkM U*t»il» kkMMinl* Cntn*
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aŪOTWORTH A PENNY 
RL^" T ** ■

*A1MW for yotar Unvuglitc’*
*T «ra* ttotakta* Of *’h«t I*P« Mld 
tlut jw badu’t a penuy ta tlta

J LOVED DEYOTBDLY

i: fAM you ««y you tave mer* 
J>T)eTTrtedlyr’
F 4WRh the cost of ilrlng na hlgh a* 

tar
*Dideed I do. And when the coit ef 
t U les* 1 will prote my tave by 

yęn my

HAD HIS NERVE

Cholly—What did yonr olster «ay 
jrhea you told her 1 was here?

Johnny—She aald: “Why, the nerve 
H lt"
| ŠAME OLD STORY

M*<n?ylxixi—Daoghter, has tlie dul:e 
told yon th* old, cld story, os yet?

Dauzhtur—Yes. Re tays he owe» 
about 200XXX) bucks.

MARKED HIS WORDS

»

Frėahfflan—-Slr, mark my word«— 
rrofeeuor—I baro marked your 

Wonta and fiad that you b*va mta 
apelled 40 per cent of them, loti 
amut improre a great deni. Mark 
vrorita,

my

HOW5HEKNEW

"Ths totai boa i>roposed, mecher." 
M\¥hen dld you sce hlml"
•*OK I haven't aeett Mm, 1 just got 

a teleptime frum jxpa.H

D B ĮMOKAS

W .IĮ U -

BROLIS IR SESYTE
«

(Sekimas) ,

turėjau penkis, mano brolis Antaniukas spgįg ine- 
tiis, kai vienų^ienųimis miM^bino žinia :

— Judu turite sesyte, #
Strimagalviais nulėkėme į miegauiųjį katnbąrį* Ten 

gulėjo mažiule mūsų sesyte. Sii didžiausiu įdomumu Žiū* 
rinejoine švelnias jos rankutes ir smulkutį joe veidelį.

Atitamikas ją nuoširdžiai mylėjo. Jis mokė jų žengti 
pirmuosius žingsnius, mokė tarti “mainau” mokė paduoti 
rankele pakisveįkintE

Kokia graži mergytė Ji išaugo! Ji buvo panaši į ma* 
žytį angeliuką su tais savo auksiniais plaukeliais, sulįstais 
mėlynu kaspinu, su balta suknele, su mėlynomis, linksmai 
žibaneioinis akelėmis.

Penktam jos vardadieniui atėjus, nupirkau jai šoko
lado. Antanukas už savo surinktus pinigus nupirko jai 
didelę lėlę su medine galva. Musų teta ją aprėdė. Pama
nykite tik — aprėdė ją šilkais, aksomu ir karoliais!

Dėl to visi sakė, kad ši medinė lėle esanti tokia*pat 
graži, kaip ir porcelnninė.

Taip manė ir mūsų Ida. Ji tol bučiavo savo lė!ęy kol 
jos veidelis nuo juodai dažyti! lėlės plaukų pasidarė žebras, 
kaip mūsų rainosios katytės. Bet Ida.buvo labai maloni 
ir linksma, kad net tėtis, kuris visuomet būdavo rimtas it 
rūstus, nt4 jis tą dieną pažaidė su ja ir pasūpavo' ant kojos 
pasistatęs.

- Bot vieną dieną atsitiko nelaimė. Ida parvertė lempą 
ant stalo, ir žibalas sutepė tėtės knygas. Ida nusigando:

— Tėti, tėteli l Ida netyčia parvertė, dovanok, tėti!
Bet tėtis mus griežtai auklėjo. Ida turėjo Savo baus

mę atsiimti. Ak ! niekad neptuniršiu Antaniuk# t Kaip tik 
pamatė tėtį ieškant rykštės, o Idą vėrfiant, Antanukas 
nubalo, užsienio rankomis ausis ir išbėgęs į kitą kambarį 
taip verkė, lyg kad tėtis jj būtų mušęs.

* •
Ant tėtes Spintos stovėjo labai graži, balta, marmurinė 

Dievo Motinos statula. Ją tėtis labai mylėję. Mat, tą sta
tulą buvo jam padovanojęs geras draugas. Su ta tai sta
tula atsitiko didelė nelaimė.

Vieną dieną mes su Antanuku labai linksmi grįžome 
iš mokyklos. Buvo šeštadienis, ir po pietų tėtis buvo ža
dėjęs eiti su mumis toli už miesto pasivaikščioti.

Įėję į prieškambarį išgirdome sęseTs balsą tėtės kam
bary. Antanukas atidarė duris. Tuo pat laikų pasigirdo 
bildesys, ir mes pamatėm Idą krintant nuo spintos. Anta
nukas greitai ją pakele. Iš jos skruosto tekėjo kraujas. 
Rankoje ji laikė suspaudusi kelis gelių žiedus. Buvo pir
ma gegužės diena, ir ji, matyti, norėjo papuošti Marijos 
statidą: lipo ant spintos ir nukrito. O statula... Dievu
lėliau brangiausias! Statula irgi nukritus ir suskilus į ke
letą dalių.

Mūsų baime sunku apsakyti. Iš Idos nosies laša krau
jas, čia pat sudužus statula... Tik štai kieme pasigirdo 
teles balsas. Jis ėjo į namus. Antanukas pagriebė į glėbį 
Idą ir nunešė į virtuvę pas tarnaitę.

— Nuprausk jų greitai! — sušuko jis ir grįžo į kamba
rį. Čia stovėjo tėtis net’paraudęs iš pycio.

— Kas taip padarėt ? — paklausė ji? smarkiai. *
Aš ėmiau verkti.
— Kuris taip padarėte! dar smarkiau sušuko tėtis.
— Aš, tėti, — pasakė Antanukas ir prispaudė rankas 

prie krūtinės lyg bijodamas, 'kad jo maža širdelė nesprog
tų iš susijaudinimo. Jis patį pirmutinį kartą melavo tėtei!

— Sį kartą be bausmes neapseisi, išdykėli! — piktai 
pasakė tėtis ieškodama? rykštės.

Aš verkdamas išbėgau iŠ kambario. Virtuvėje sėdė
jo Ida. j

Kraujas nuo jos veidelio jau buvo nuplautas. Tik ji 
laimi bijojo tėtės ir verkė drebėdama.
1 Aš ėmiau ją raminti. \

— Neverk, Idute, tėtis nebaus tave. Jis nesužinos. 
Antanukas pasakė, kad jis numetė ir sudaužė statulą.

Ida išplėtė iš nušistuįjejimo ir baimės akeles.
— Ką 1 Antanukas? Ir tėtis Antanuką baus? .
— Taip, —- atsakiau.
Ida pašoko ir tekina pribėgo prie tett« kambario.
— Tėti, tėti,—šaukė sesytė:—Ida knita! Ida SUdatf* 

žėDieVipnmtinėlę! Nėmužk, tėti. Antanuko! > *

Iš Didžiojo New Yorko 
ir New Jersey

41-moakttapta payaikaįai

Po bendrų puaryilų 41-ma kuo
pa bendrai nurito* savo paveika- 
lę. T

FEDERACIJOS APSUKT.

Fcderrijo* apskritie* jniririnki- 
mas įvyk* sekmadienį, birželio 
28 d. 7 vai. vakare, Karalienė 
Angelų par. Italija Bo. 4th ir Ro- 
ebling Sta., Brooklyne,

Viri kuopų ir draugijų atato^ 
vai pralųmi dalyvauti. Bu* rin
kimai atstovų | lytinių valstijų 
aeimrib kuria įvyka liepos 4 d. 
Nęw Yorke, ir bu* nominacija j 
Fed. Centro valdyt** narius. At
eikite.

Btkretorin*

MOKYKLOS UŽBAIGIMO 
VARAMS

Toliau oekč U rilPa Bayonnc, 
IfarrtaoV**, PateMOtt’au ir Mm- 
peth’a*. Reiki* pažymėti, kad 
toi« metai* dattjf dan<Uu dalyva- 
va sportininkų runfrtynto, tiesa 
pereitai# metai# ir tokiu būdu 
sunkiau buvo aportininkam* lak 
rnčti vietas. Brooklyn’o sportiniu* 
kai turfjo matai prityrimo, nes 
dauguma tik pirm* kart* daly* 
vau ja bčglmtKtie ir tas daug pa- 
kenįrč.

Nors vyrai ir negalėjo pasiro
dyti kaip buvo tikčtaai, bet mergi
no* pasispyrė daug geriau ir pa- 
darč kuopai 17 taikų, kas ir pa
kilę brooklynieiių vardą.

BROGKLYN, N. Y. — Š. m. bir
želio 6 d. Karalienė* Angelų lietu- 
vių kalbos ir istorijos mokykla 
viešai užbaigė mokslo metus, su
rengdama gražų vakarčiu

Vakaras prasidėjo „veikalėliu 
“Mokykloje,” kuris pavyko ir 
prijuokino visus Žmones pusėtinai. 
Po to seko eilės, kurios irgi buvo 
gražiai pasakytos,^

Parapijos mažųjų choras, vado
vaujant. varg. P. Dnlkei, išpildė 
Žkoncertinę dalį, kuri dalyvavu
siems labai patiko*

Čia buvo įteikto* dovanos tiems 
mokiniams, kurie gerai atsižymėjo 
mokykloje savo mokinimosi ir, el- 
gėsiu. *

Pasakęs graži# kalbą, kun. S. 
Remeika jas įteikė sekantiems mo
kiniams: trečiojo skyriaus — A. 
Aleliūnaitė it A.’ Blažiuskaitė; 
antrojo skyriau* gav* AArič B*- 
gauskaitė ir B. Janekytė; dovano
mis visi buvo labai patenkinti.

Po to buvo suvaidinta labai juo
kinga komedija “Meška/ ’kuri 
rrerai pavyko. Vakaras buvo su
rengtas vadovaujant A« J. Mažei
kai, mokyklos mokytojui ir varg, 
F. Dulkei.

Šis parengimas buvo įvairus ir 
gerai pastatytas, tik gaila, kad 
mažai •publikos į jį teatsilankė.

* Brooklyn’o kone visa kuopa 
drauge su dvasios vadais kun. J. 
AleksiŪnu ir kun. R. Lekešiumi 
f.porto Šventėje dalyvavo fr tas 
suteikė sportininkams daug drą
sos ir energijos.

’ Be to buvo imama krutanti pa- 
Veikslai sporto rungtynių, kuriuos 
galima bus pamatyti teatruose, jei 
gerai pavyko.

Vakare buvo šokiai, Liberty sa
lėje, Elizabeth, N. J., kur sporti
ninkams buvo įteiktos atatinka
mos dovanos.

“Antanų” diena

Šeltadienj, birželio 13 d. Lietu
vos Vyrių 41ma kuopa surengė 
pasilinksminimų savo kambariuo
se, minėdama “Antanų” varda
dienį.

Kadangi kuopoje yri šeši An
tanai, iš kurių keturi sudaro kuo
pos valdybų, k. a. — Visminai*, A- 
maitis, Mažeika ir Grigelis, tai vi
ri sumanė pasilinksminti toje diį 
toje. Gauta armonika Ir radi* pa
galba atstojo muzikų. Viri daly- 
vavurieji vaikinai sumetė gėrimui, 
o Antanai šaltai košei ir visas va* 
karas buvo prileistas šokimu, už
kandžiais ir žaidimais labai links
mai.

Dalyvavo beveik visa 41 kuopa 
šiame' parengime.

SPORTO ŠVENTĖ 
PAVYKO

Birželio 7 d. Lietuvos Vyčių K. 
Y. ir N. J. apskritis surengė mil
žinišką sporto Šventę, kuri pavy
ko visapusiškai gerai.

Nors diena iš ryto pasirodė ir 
negraži, bet žmonių, ypač jauni
mo, prisirinko keli šimtai.

Sporto šventė buvo pradėta A 
menkos ir Lietuvos himnais. Po 
to prasidėjo bėgimai ir kiti spor
to žaidimai.

Geriausiai pasirodė Elimbeth’o 
kuopa, kuri gavA 67 taškus.

Brooklyn’aą sutroj* virtoje
Antroji vieta teko 41-mai Vy

tauto kuopai, ir tokiu būdu 
Brooklyniečių darbas nenuėjo vel
tui, nors pirmos vietos ir nelaimė
ta.

Kilimą* į laipsniu*

Sekmadienį, birželio 14 d. buvo 
41-mai kuopai nepaprasta diena, 
tai buvo kėlimas pasidarbavusių 
narių į laipsnius.

Į trečią laipsnį pakelta: kun. J. 
Aleksiams, A. B. Amaitis, A. Gri
gaiti, A. J. Mažeika ir A. Z. Vis 
minas.

J antrą laipsnį pakelta: kun. P. 
Lekešis, V. Juška, G. Matusevi
čius ir Adelė Buzaitė.

Į pirmą laipsnį pakelta; V. Peč- 
kaitis, A. Putrimas, O. Putrimaitė, 
M. Serbentaitė ir S. Unguraitė.

Nariai buvo keliamf į laipsnius 
su pilnomis ceremonijomis ir pri
siekdinami. panašiai k*»P Knights 
o'f Colnmhus.

a

B«udra Komunija
Sekmadienį, birželio 21 d. 8:00 

v. ryte Lietuvos Vyčių 41 kuopa g- 
jo prie Šv. Komunijos.

Kadangi dauguma Vyčių yra 
choristai, tai jie atgiedojo patys 
ir žv, mišias, vadovaujant muz. A. 
Z. Visminui, kuopos pirmininkui

■ ........... • - • • ■ '■—— 1 -■ >  .....................

— Tėtis nustebęs į mus pažiūrėjo ir sako man: .
— Pasakyk, kuris iš jų nusikalto? /
— Idutė, tėti, — atsakiau: — bet-tėti, ji nekalta. Ji 

noi-ejo gėlių Marijai ir Jezuliui duoti* Nebausk sesytės, 
tėti !— prašiau bučiuodamas jam ranką. ' °

Tėtis numetė rykštę, paėmė ant rankfj Idą ir pabučia
vo ašarotą jos Yeidelįy Paskui uždėjo rank^ ant juodaplau
kes Antanuko galvelės it tarė nuostabiai Švelniu balsu:
* — Tavo drąsa ir sesutei parodyta meilė atpirko melą.

O po savaitės ant,tėtės spintos Vėl stovėjo baltoji Ma
rija su Vaikeliu Jėzumi ant rankų. Statulą taip gražiai 
sulipdė, kad nei žymės neliko. Dabar, kai Ida nori ją pa* 
puošti gėlėmis tėtis imte paima ją ui pažastų, pakelis 
aukštyn, Jr mano mylimiausioji Ida deda atneštas gėles 
Jėzuitui ir Jo Motinėlei po kojų. 4 JoaAaičif Nelė

ČWtMU«”J-

Taipogi vb* 41 kuopa dalyvavo 
Lietuvių Dienoje, ypač fpotfo pa- 
rengimuose, M nariai buvo ui- 
nlragMravf Mgiį nuo Vytauto 
Muatuvla į parką.

urnos 
Cbyvavimas

BR00KLYN, N. Y.-A m. sau. 
šio 11 d. karriifnčs Angelų para
pijos sal|jė įvyko šios kuopos 15 
metų gyvavimo sukaktuvių vaka
rienė, kuri buvo surengta kuopos 
narių rOpesriu. Aloje vakarienėje, 
be savųjų narių, buvo atsilankiu
si ir šiaip žymi dalis svėrių. Ka
dangi tų dieną buvo New York'o 
ir Ncw deraey apskričių kuopų 
suvažiavimas, tad šia proga daly
vavo ir iŠ kitd kaimyninių kuopų 
delegatės ir viešnios. Taigi, Šioje 
vakarienėje dalyvavusi i publika 
visu kuo buvo patenkinta ir laiką 
praleido pakilusiu Ūpu, nes vaka
rienės rengėjos atsilankiusius su
gebėjo skaniai pavaišinti ir tinka
mai palinksminti.
' Balandžio m. 12 d. Transfigura- 

tion salėjo surengė viešą vakarą 
|r vaidino veikalą *‘Glms Tautos 
Genijus.” (Kaip jau anksčiau 
spaudoje buvo minėta, kalbamas 
Veikalas buvo atliktas gana vyku
siai ir vakaro resultatas kuopai 
dav& nemaža pelno. Prie vakaro 

’ rengimo daugiausia pasidarbavo 
' aąjungietės: p. p. O. Teibcrifltė, 

P. Starkifitė ir K. Dumblienė. Be 
to, kaip tikietų. platinime, taip ir 
visais kitais atvejais, taipogi ne
mažai pasidarbavo ir šiaip visa ei
lė narių. Šio vakaro ištikusio 
proga vėliau, buvo surengta p. 
Kirvalienės nahadoae vaidintojams 
vakariau*. l>i!yvavwrfeji smakai 
laitai praleido ir vrik kiekvienas 
jų pasižadėjo ir ateity dirbti kuo
pos naudai. Vakarienę skaniai pa
gamino p. Kirvelienč ir jos duktė 
p. Butauskienė, o joms pagelbėjo 
p. Radzevičienė.

Kuopos marių tarpe nuo senai 
buvo gimusi* mintis įstrigti jauna- 
mcčių skyrių., h’aigi įvykusiame 
balandžio mčn. susirinkime šis 
klausimas buvo gvildenamas ir 
galutinai nutarta šią mintį įgy* 
vėridinti. -'daunameČių skyrių į- 
šteigus, 'tuojatis įsirašė keletas 
jaunamerių narių, o šio skyriais 
tolimesniu augimu ir riąais jo rei- 
kalais pavesta rūpintia kuopos ka
sininkei p. K Dnmblienėi.

Liepos mėn. 12 d. numatyta su
rengti viešą išvažiavimą į Forest 
Bark, kam ir yra jau gautas.leidi- 
mas.

Reikia* pripažinti, kad 24 kp. 
gyvavimas eina pirmyn gana spar
čiai, nes ji turi gerų, narių, kurios 
stengiasi dirbti kuopos labui Tik 
tenka pažymėti vieną lifidną pri
siminimą, kad š. m. gegužės m. 20 
d. mirė a. a. E. MiluŠauakienė. 
Gegužės m. 23 d. Karalienės Ange
lų bažnyčioje už velionę,atliktos 
gedulingos pamaldos, o po to nu
lydėta ir palaidota §V. Trejybės 
kapuose, laidotuvėse dalyvavo 
kuopos narės ir be to už velionę 
užpražč žv. Mišiaa, kurios buvo at
laikytos birželio »n. l d.

Tadgi 24 kp. UtriM ėdliai liMi 
netekusios darbttfar bendradar
bės, kuri Šiai Knapsi daug yra nu
veikus ir įmllhiri gpBžų pririmi- 
himą.

Ilsėkis pas Viešpatį ramybėje I
A, a. Milušattakknė nūHūdhne 

paliko savo brangią motinėlę, vy
rą ir du sūnus, kuriamą nuliūdimo 
valandoje- kuopa reKHa nžuojan* 
tą.

r

PRAMOGOS

Mta JMbU

DARBININRĮI 
KALENDORIUS/

Paabkubbk ujWi
neiŠĮMLidaota.' KM

GERA PROGA ĮSIGYTI 
HflįiniTG|l

Tik ai «LM
Mm ktaMto knygas grilma l 

titytl '’DarMntako” adminlMntrt* 
Joje ** putą normalta iatao*;

AUKSINIO OBUOLIO IS
TORIJA MythrifeL 
jos Mupaiulta) *a pgvHItalata. 
Ltatavių kriMk.timiidė Aly
va ............

TRUMPI HKAlTYMtETAT- 
labai araššs pmlokaltymsl a- 
pl« jvalriiM gyvenimo ataltL 
klmuM, Parašė J. Tarvydas, ,45c,

TURTO NORMA-mokAllš- 
kt pMfritalytmal. Parašė Va- i;

■*I* ...... .........Aks,
UŽKEIKTA MERČELR 8U 

BARZDA IR BAR7.DA8KU- 
TI8—apysaka .............JJfe

AT8ARGMI 8Ū UGNIMI^
Veria Iš lenkiško kntt. K. Š...1Ū&

Vi|2.00 

katalikų bažnyčia m 
DKMOKRATIZMA8. Parašė 
kun. Tarnas Žilinskas.

EUCHAR18TIN18 KONGllK* 
MAS. biraM Ictm, l’r; UVjrė, 
M. L .....tM

FRAMONlNtB DRStOKBA- 
TFJOH lUGRINPAh I’aruM 
tiesis «...iĮ....*,.7I5e*

BOIAKVIZMAS-Km tai y- 
m bolševlsmae Ir Jo vykdy
mas Ilutljoj ... -................ . ..

SOCIALIZMAS JH KllIK^ 
ČIONYBR. Prof. V. Inrimčlo 10c,

MOTEHY8TR III fiEIMY- ’5 
NA. .Vertė J, (tarutls........40c.

L1MPAMO81OK LIGOS ta 
kaip nuo jų itpahttURoti ? Para
šė Dr. A. Vileišis.....................We.

MOTEHY8TR8 NE8UAR- ; 
DOMYBR. X I^Mtfskfs. šv« 
Kas. D-Jos leidinys, Kaune..10&

Už&MH
JONO K.MITO EILtS.,.. .14®
MEILE (Poem). Parašė M. 

Gustaitis ............................. ,15e.
SUNKIAUSIAIS LAIKAIS." 

ParaM A. RiicevIčiUD........ ...40c.
ANDERSONO PASAKOS— ’ 

su paveikslėliais .........   .20c.

IŠ KELIONRS PO EURO
PA IR AZIJA. Parašė Pranai- 
eta Juir?..................................2S0

PETRIUKAS—Jautai vieno 
valkelio. Vertė 8. Rakauską* ISe,

ŽAIDIMŲ VAINIKĄ#-** 
ĮĮ vyMs vakasMlMns ta meMI- 

fošms su caMomta. Sutaisą M. 
Grigonis....................60C.

366 B'w*y, So. Bortai, Mato....—- • ■ ■ A

Birželio 24 d. šv. Rožančiaus dr-j 
rengta kun. Jono Balkono vanlov w 
rągerblmo vakarienę. Bu* ApfelŠktaMi \ 
>sr. Mlėje. - ■ J

Birželio 28 d. Apreiškimo psratU^T 
nillžiniškaa išvažiavimas laivu i Rasa* 
l-olht Park, Coun. ' Dalyvių skaitos ’ 
apribotas—tik l^oa

Liepė* 5 dieną, f.RKSA. 134 ksogR 
rengta IŠvjRavlmt i Foreet Parką. ;

DidŽ. New Yorko F«I. Apekr. Htao»> 
Šlavimas bus mgplėčlo 9 d. j Fotart' 
Parką.

Liepos 11 d. šv. Vardo dr-j<w plkld- ■: 
kas Feldmnn’s Queeiw County įtark* 4 
Mnapetb, Aprelšklnuo par. naudu).

Liepos 19 d. Sv, Rota nčl aus Dt-įs . 
rengia Išvažiavimą 1 Forest Parką-

Rugplšėlo 23 d. Klaščisua citatoh i 
pnrke, Moapeth, L L šv. Vardo dėta* 
piknikas Apreiškimo parapijos

Rugsėjo 13 d, Karaltanės Angelą J** * 
rapijos Rošantou* Draugija -turės 
vo pikniką Forest Parke. ' ■ ,

. Spalių 10—19 d. d. A>reiŠktatajmro>, 
pijo* didžiuli* laissras. \ ‘*v

Spalių 25 d. Apreiškimo per. metrtė< 
člų mažojo choro koncertas. |

Ko* ii gerbiamųjų p*k4ų I 
tų uMniyU kikraMį *n-‘JU 
kį/* mrionirita krriptia pria

rii. Uimv* taMJttie 
m*imtfiMniJa Ldta*l&HlM 
htatakM** Beito wr

Tamaamda yra Igalhlta rinkti 
“DarMtk*“ ptMMMtM, jM- 
garriahiM h apamto darinm. 3* 
adroMt:

•▼•wow^|to* ** y* MW

■■■ta*



um >» joBnau* b. e. įMeoMnar oi uuoi
BUOrt* JMI RlNMMkdhUR SMttMF IMRf 1*, ĮftHI Ht SMtM, *f—* .

. |uR«rtteAct•<MA^di>,
*4M9Uim» for «t «p«dal rait «f bMm* ptwrUh< fiw to Stepo* UW

’ AR < OtteMr % 1*17, MttoNtM mi >»ly IX UMt*
. iwwmimaif uraij p»Kj<0M«ąATO« kauui
gmtoUc3tod|r JtoMdtotoiRt«MW...............HO*

,.*-*4#,Utoto®jr Buto®* ..•»«■ i&oa
ttoBHUf mh* Wk y««rUr..|&09 VtoR tart mniitO* n«Uub«..,,.|3lM 
j|pnton «ta» to* wk ytoy.,tXW Utotaur 1 tart «*ralUŲ« .|*M

“DARBININKAS**
;ĮIS Vert Broa(lway * South iloltun, Ha*

’ * Tslephone South Boston (W20

DARBININKAS
> B»’ (THR W0BKMB) 
MiHM m., Tuteaur nani.Y

NETIKSLIOSPESTYN^S
♦ . - --------- ---------—-— , ■

' Santykiai tarp Italijos tkų fašistų nutotatymu. Bet 
^VyriansjbėK ir Vntitam kiek vis tik supranta svarbų
pagerėjo. HtinČas dvi kata
likiškų veikimo dar toli gra-

■ žtt neužbaigtas, bet iš abie
jų pusių ieškoma susitarimo

r - kelio, arba, kaip sakoma.
L 4 ■ ■ ■ -

. v inodus vivendi, vadinasi su-
**' gJTeninio budo,.valstybes ir nutraukė santykius stt Vati-

rginčo su Vatikanu ir nori 
pastatyti kokį ners tiltą ben
dram sugyveni imti.

Lietuvos gi fašistui, deja, 
neina tuo keliu. Jie pasekė 
Italijos fašistų griežtumą ir

*** —*laižiiyrįos teisių klausimiu 
Mussolhii pasiūlo atidaryti 
katalikiškos akcijos drangi- 

Į*t jas moterims ir vaikams.
bet Popiežius to nepriima.

■ Kodėl gi ne vyrams! Ar jie
į. litis pavojingesni vaisivliei,

* jei bus katalikiškai ^išauklė- 
- . "ti ir sutvarkyti ir tuo būdu

* virs geresniais piliečiais? 
r ' Atrodo kaip lik priešingai.

Juo pilietis kata lik iškėstus. 
t juo jis sąžiningesnis ir ge- 

“riąu prirengtas eiti savo pa
reigas ir valstybei lengves
nis suvaldyti. Keista, kad 
gudrus Mussoliui to nesu
pranta, bet tiirįskmfytm su 

*<nunpiau reginčių, fanatiš-

kauu, be ceremonijų išvary
dami Apaštališkojo Sosto 
atstovi) iš Lietuvos, bet ne
pasukę Mussolinio pastangų 
kaip nors vėl susitaikinti su 
Popiežium. Lietuvoj nėra 

Nėra ten vy- 
viršfmčj tokio

IIHII..II ■ II ■ .. I "ir JI!IW!II

kų Bažnyčios galvot Jie, 
kaip wikal pokendę smulk- 
inenoae, negali sugtyrabalto- 
ti platesnėj politikoj ir su
vokt i, kad itorinial Lietuvos 
priešai kaip tik laukia to 
momento, kada Lietuva at
virai nutrauks santykiu* sii 
Vatikanu, * Ganu bus pm- 
kilis, kad dabartinės Lietu* 
vos p’įriauzybčs nusistaty
mas Katalikų Bažnyčios nt- 
žvilgiu ne kiek' nepagerina 
jos šansus išlaikyti liepti* 
klatisomybę, jau nekalbant 
apie tai, kad toks vyriau* 
syta elgesys daro gėdų vi
stu katalikiškai Lietuvai, 
kuri,. dėl užsispyrimo gau
jos trokštančių valdžios tau- 
t i ninku, yra pastatyta viso 
pasaulio akyse vienoj eilėj 
sti meksįkomiis ir bolševi
kais,

Peštis gal kam ir patinka, 
bet mažių-mažiausia reikia 
žinoti su kuom ir už ką peš
tis, ir reikia, žiūrėti, kad iš 
peštynių neišeitum su pa
muštomis akimis ir nubalno
ta nosim. ’ K.

» t
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issiąmu.
TARP LAUKINIŲ

' Kad yra įvairiausįoa U* 
ysisdo* ir spalvos žmonių, 
mes Ui jau žinome, žinome 
Ir apie Jaukinto žmones šį 
tų, gojome, kad yra žmo- 
uty maty kaip vilkai lt yra

hHrito M *, itti

NUOTRUPOS

Mussolinio. 
riausyta 
žmogaus, kurs pilnai įver
tintų svarbų ginčo. su Vati
kanu, su kūrino skaitosi net 
tokios galingos protestanti- 
nes valstybes kaip Anglija 
ir Amerika. Lietuvos tauti- 
ninkeliai neturi nč tiek ima- 
gi nacijos, kad įsivaizduotų, 
kaip pasaulio akyse atrodo! 
inažūtr Lietuva drąsiai me
tanti kovos pirštinę Kątali-I

UŽBASlflS VILNIEČIU

DAINAI

Lietuvių Mokslo draugija 
Vilniuje ryžosi nudirbti di
delį darbą. Ji paskelbs kon
kursą Vilniaus krašte dai
nuojamoms lietuviškoms 
dainoms užrašyti. Bus užra
šoma ne tik dainos žodžiai, 
bet ir jos melodija. Į šį dar
bą norima įtraukti mokslei
vius bei studentits, kurie va- 

į saro* atostogų, metu ir 
I padirbėti. . -

me& Bet o* dar nuosta
biau ir maža girdėta, tai kad 
yra ir tokių laukinių žmo
nių, kurie vieni kitus valgo, 
o ypatingai mėgsta baltuo- 
giirn Žiuonea, jie ir vądinami 
“žtuogėdni^ vanlu, Apię 
laukinių Žmonių trobos, pw 
šiinųsi, apdaw> gbikluz i* d- 
kio įrankto rnaiaty, tikybų 
teks išsitarti toliau. Dar ke
lio* m aitot ir daug kų nau
jo sužinotoms juk dar taip 
greit Mėtnltaiftie.

Kad pti<išimtų ar pus
antro šimto įnetų buvo to
kių žmogėdrų nenuostabu, 
bet dar ir daMr juk yra to
kių žmonių. Tarp kai kurių 
Afrikos, Australijos, Ame
rikos, indijW Naujosios Ze
landijos ir Polinezijos lau
kinių žmonių yra paprotys 
valgyti žmogaus mėsų. Tie
sa sakant, jų ir gyvenimo 
sąlygos visiškai kitoniškos. 
Žinoma, kad laukiniai žmo
nės be perstojįnio vieni $i 
kitais vaidijasi, viena gimi
nė su kita mušasi, pjaujasi, 
kariauja. Nuolatiniai vai
dai, muštynės bei karai žmo
nes Šiaurina? Priešai nusto
ja vienas kitų laikę žmonė
mis, daroeį^tarsi žvėrys/ku- 
rie ka« mtytyž pasiryžę vie
nas anftų sudraskyti. Afri-

Aikštėje ^įkuriama didžiule 
Ugnis. Suimtieji auguldomi 
ant žemės prie ugnie*. Pas
kui kareiviai autokabitni ra
tu Ir ptuūleidžty žoktL Tai 
petgųl& kokito Kuo tolyn, 
tito šoktyr eina panitityu, 
klaikyn. Tarsi G proto eilių 
ar velnių uĮMėaft tokau*- 
ja, žvygauja, nkis, bliau* 
'jtoo. Taip beeinant visiems 
galvomis, iššoka keli iŠ rato 
su kirviais ir nukauna sii- 
Imtyo|iUto Tada beprotiška 
į? įsiutusi Žmogėdrų minia 
pradedu pokylį. Sukapoja 
nelaiiningijjų kūnus, godžiai 
išsiurbia iš jų kraują, susi 
plėšo įkųsiidiais širdį, pas
kui graužia kaulus, verda 

tomjų ir valgydamas Jo ir keįii itaų.
Štai dar kitus reginys. E- 

smnė ! Pjetų Afrikoje tąrp 
Matimos gimines laukinty 
Žmonių. Veiksmas vykstu 
lauke. Prie stulpo priristas 
jaunoj lieknas žmogus. Jis U TlaTTginnrTirher^yKiTj^/iK lai- 
netikętai sučiuptas kaimy
nuos it atvestas čionai. Vi
si nerimsta, kiloja ranto 
aukštyn, tarsi meldžiasi. 
Paskiau jaunikaitis užmu
šamas. Jo kraujas ir smoge-’ 
nog sudeginama, pelenai iš
dulkinami po lauką, o liku
sia kūnas skirstomas] tarp 
savęs. Tienj sukant, čia jau 
ne žmogėdrų — auka, duo
damu kažin kokiai nežino
mai dtyvylxii tuo tikslu, kad 
ji duotų laukams derlių ir 
užaugintų įdįegtuosius į že
mę grūdus; užtat kraujo it 
spiegenų pelenai pasklei
džiami po laukų, ‘

Tyčia buvau sustojęs tiek 
šitomis žiauriomis laukinių 

■r-toin • /• į IN

krežiui kMcvicnM ttvilinM

žniofui, kity jin pati, grei
čiau gyvulys, žvčri*, kurį 
jam potyri nuiišanti *au 
mgitoul, o jei dar alkana* ir 
neturi kitokiu grobto, tai 
jam nieko nereikto, kad it 
svriimšalio’ paragauti mė
sos,. Ne toli tik alkis žmo
gėdras verčia žmones valgy* 
tį PaklatiMi*, dėl ko jie 
taip daro, .visumet atsako 
tais pačiais 'žodžiais: Žino* 
giena duoda žmogui daug 
stiprumo, narsumo. Jis gfer- 
dainas nukautojo žmogaus

AMGLUOa KARIUOMKf*
Itiainomfe lįąĮoto, Anglijos ka 

Huomenėjc yra 143,183 anglai* 
T,638 valkčiai, 14,295 įkalni 8,843 
aiHai, 2,535 M koloniją Ir 167 au
siai, gimę mtįmone vaUtyblMc, 
Tikybomis iialp akirgMi anglį’ 
konv — 125,000; kataliku — 22r 
500; preablfeHJonų — 13,300; ine- 
tcKlisty — 7,610; verilcčlų — 6,900 
ir 123 lydai. t .

vojuirm a*
(biraus# profesorius Einstein 

per vienus pietus, alsakiniMaiiiiis 
i Įvairius klausimus, tarp kitko 
pareiškė: Jei milo nfbkdo nuo
monė bus tikra, vokiečiai plaukys, 
kad mk vokieti*, o prancūzai — 
hiiU aš žydas jei mano nuomonė 
Ims klaidinga, tai vokiečiai nakya, 
kad aš žydas, o franefizaU-kad aš 
vokietis?’ <

Juoyts Žiikitnfikaif •

BALIUS
& Vargėnas gulėjo lovoj. Jo veidas buvo geistas, 
Įf/ .lyg pereitų amžių knygos lapai. Akys gailiai, giliai 

kakton susmigusios. Krūtine Įluikusi, įdubusi.
Ant Įaugo papėdes sėdėjo draugas Tainitis. 

Kūkv. Retkarčiais, nusispiaudamas, pro langą ant 
ką tik pražydusių erškėtrožių,* pūtė mėlynus dūmų 

V K žiedus.
' >. Stumdamas pirštu popvroso pelenus žemėn, at- 

; tisuko į gulintį draugą.
. — Na, sakyk, Pranai, ar ta musų šeimininkė

ne velnias. Vakar kiek prašiau, kad užlopytų, ži- 
liui, aną skylę, kuri įsi raugė mano kelnty svdiino-

/ ^jon vieton, nelope ir gamų Girdi, užsimokėkit už 
J butą, tada. Vakar vakare pas Balaišius ko nepa* 

» ' "BUltou. Įsivaizduok mano padėtį: visą laiką turė- 
» ♦ .jau laikytis kaip žvakė, nes mažiausias pasileuki- 

Jnųs^T-švarkrts tuoj pusijudia ir nebeapsaugo ją tos 
R- prakeiktos skyles.
E, Varnėnas nieko neatsakė.' Lyg ano pasaulio 
E* ; dvasia užkeikto vienuoly m> kiemo, praslinko pagel- 

tusįu veidu tamsus šešėlis, įsirausė lūpų.kampan ir 
»* < dingo. -

, Arną* patyiige rūkyti ir numetė nuorūką į šalį.
• Susikišęs rankas į kelnių kišenes, pradėjo vaikšcio- 

SL ti iš vieno klimpo J antrą. Viduasly j sustojo ir, ii- 
. gal žiūrėjęs į gulintį draugą, prašneku.

gR/ * — Bepigu tau, Pranai. Niekas tlalmr neberū
pu/kaip mime kamuoja ta nelemtojie Pb .. .

kelnių skyle, tau nesudaro jokio įspūdžio, kad ta
Voniose tokių skilty yrą gal <6 setkas. Tu visiškai 
nunite. Laimingas. Tu labai puikiai žinai, kad už

* / kelių dięttų ąyba dar greičiau būsi niekam neberei- 
r kalingas ir gulėsi tylus ramus tarp smuirstytų še-

šių lentgalių, įleistas pustrečio motro į žemę.
■r Varganas kažkaip keistai nusišypsojo ir bai- 

minga! pasižiūrėjo į draugų. Jo 1ū|h»s pasikėlė k(*-
* kartų it vėl atgal nukrito pirmvkštėn vieton.
P' Tariau po kilių bandymu yėl pasikėlė ir išsunkę 
r pto ĮHigeltoMb dantų tarpą puskvailę surūgusiu 
k indžiu. ; ■
į —- Taip Amai... aš mirsiu.., tu teisybę iiasa-

k(4, Man ptotarpiais rodos, kad ašjįad įniręs, t+

Aš dabar žiūriu į langų. Matau saulę... Milijonai 
žmonių veržiasi į ją. Ech! Kaip visa tai kvaila! 
J uk fa saulė žmonėms—alkanai šunų gaujai paka
bintas nepasiekiamas mėsos gabalas. Arnai! Ar 
tu girdi! Tik nepyk—tu toks juokingas niUn da
bar atrodai, vertas pasigailėjimo... Toks pat kaip 
ir kiti alkanieji...

. Arnas numojo ranka, apsisuko kulnu aplink ft, 
nei kiek nesujaudintas mirštančio draugo kalba, 
vėl piušueko sausu, sutrūkusiu balsu.

— Tu teisus Pranai. Tačiau tu vakar buvai 
kvailas, šiandie mirSti; aš šiandie kvaįlas, ryt mir
siu. Visa tai aišku, kaip ana skylė mano kelnių 
sėdimojoj vietoj. Tarp kita ko aš atsiminiau, žinai, 
tuos kelius desetktis, kuriuos tif išlošei loterijoj. 
Atiduok juos man. Juk tau vistiek. O aš tuo tar
pu galėsiu nusipirkti naujas kelnes už tuos pini
gus. Tiesa, tai begalo kvaila, tačiau... Antrą ver
tus, juk tu supranti, Pranai,

Vargėnus karčiai nusišypsojo. Išblyškusia, su
vytusia šypsena.

— Aš palikčiau taU tuos pinigus, tačiau juk tu 
gi*rai žinai, kad jie turės apiūpinti mano laidotu
ves... Reikės karstas pirkti, žvakės... Susidarys 
šiokios tokios Išlaidos...

Arnas nemaloniai susiraukė. Priėjo prie langu. 
Ilgai galvojo, ši mintis ištisa pašvaiste buvo nu- 
šviettisi jo sielos užkampius, kaip vėl aptemo, pa
likdama krūtinėj dar didesnę tuštumą, klaikumų.

Nuo lango imsi traukęs atsisėdo prie stalo.
x Žifn'ėjo į draugą. *

Į pageltusį veidą, į įdubusių, įlinkusių krūtinę.
AItntims galvoj susigrupavhs, lūpos suuamtČ 

kelius sakinius. ' ..
— Man nesupmfąma, Pranai. Kokiam galui 

iau, besirūpinti apie savo laidotuves, kada rj-t at- 
sipnlaiduvęs nuo. savo kūlio, velnias žino į kokius 
kraštus išsĮkraimfysi. tBūk rąmus, tavo kūno ne
paliks niekas čia. gulėti, juk visuomenėj jura tiek 
daug visokių labdaringų draugijų, ratelių.

Vingėmis dar karčiau, nusišypsojo/
• Jis atsisuko sienos jtysen Ir sunkiai, sunkiai 
pradėjo kosėti. j

8iek tiek atsigavęs, sušiiil^dėjo,
— Kaip nori*. r liiinkty Aladinej švarko kiše- 

nvj suvynioti..» . ( .
Arnas imrčmė J delnus galvų, nieko neatssM

sų mano suvalgytos ir žmo
gaus dvasių; o dvasia jo mą- 
nymu esanti kraujuje. Va
dinasi, »a krauju gali pra* 
rytį visas suvalgytojo žmo
gaus dorybes, galias, gabu
mus. Toliau laukinis tiki, 
kad nukautojo žmogaus vėlė 
jam keršysianti, prisisap
nuosianti, trukdys kariauti 
ir. dirbtu Ir štai galutinai 
atsikratyti nuo šios* velės, 
lankutis žmogus suvalgo 
prieito kun^ manydamas 
nukautojo vėlę susiliesiant 
su jo dvasia ir pasidarysiant 
jam visai nekenksminga*

Sunku įsivaizduoti tau
resnis ir baisesnis reginys, 
kaip žmogėdrų pokylis. Ba
liai keliami nugalėjus kai“ 
plynus. Pergalėtojai savo 
būstinen parsivelka kelis sti- 
i uituosius. Jiems surišta 
rankos ir kojos. Jūreiviai 
susirenka vieŽon vieton.

GARSUI RAtYTO JJUB 
MMRRAŠYBIA*

Norvegijos taisy tojos Knot Uain- 
HtiiĮ, laimėjus Nobelio dovanų už 
parašytus knygas, negaliai pareis-

niC'los dovanos $8,000 paskyrė 
Norvegijos nisjloją sigungni ir 
$15,000 vaiki) namui.

žmonių apeigoms, kad pa
rodyti kaip kyla paprotys 
valgyti žmbgieną visai ne 
kaltu tikslu.

Bet kas kati ir ten jau 
dažniau matomi krikščiony
bės mokslo daigeliai ir ten 
jau daugybė misijonierty 
skleidžia gyvąjį mokslą, aiš
kina tikėjimo tiesas, atpra
tina pamažu nuo visų šitų 
biaurių papročių. Dar pra
eis kiekjaiko ir nebus tu 
laukinių žmonių, ir jie bus 
kultūringi, gudrūs, gal dar 
gudromi už mus; bet jau 
mūs tada nebus. K. Knilikas

....................... u u. ij*i w 1 m i ■■-agnaa^em i ii . 
Juodos, šlykščios mintys užtvenkė visus galvojiibo 
takus/ Pasibiaurėjiino ir gėdos jausmas užliejo 
krūtinę.

— Koks tu laimingas, Pranai. Gyvenime nieko 
perą galingesnio ik laimingesnio už tų, kuris guli 
lovoj, tvirtai įsitikinęs, kad ryt nebesikeis. Niekas 
jam neberūpi. Sunku ir suprasti tų laimę, kada 
žmogui rytoj viskas ir vi* vien.

IŠ Vargėno ųkty įdubimo išsirito pora ašarų, 
pasikabino aįit blakstienų pastogėj ir nusit’ito su 
vytusty skruostų paviršiu, lyg paleistas duobėtu 
vieškeliu ratas.

Sunkus, duslus |osulys vėl pradėjo tampyti kū
no sąnarius. ‘ .

Suvargusio, lyg iščiulpta slyva, kūno sąnarius.

Vargėnas mir& \
Buvo vienuolikta valanda nakties. 
Kambaryj nebūto nieko. • 
Nebuvo kaip grabnyčios uždegti, 
Kambario sienomis ir grindimis ropojo atkritę 

nuo kabančiu elektriniu gatve* lempų kampuotį 
pailgi lopai. Be to už lango augąs medis atšokęs 
nuo Šviesios elektros susirangė viduaslyje Pro mie
guistų lailgą žiūrėjo mėnulis, prieblandoj pražilę 
miesto mūrų galvos.

Akys sustingo atsuktos į Įaugi). Paskutinis da
lykas, ku jos spėjo perduoti proto eentralinei, buvo 
automobilio prožektorius, kuris lyžtelėjęs plačiu 
liežuviu kaimyninio muito kampi, nuslydo į šajį 
cementiniais Šaiygatviais, '

• ■ # #

Vargėnų įdėjo medincn dėžėm Viršuj ųžkate 
antvožų. Būrelis studentų, bažnyčios varpams ka- 
lenantdantiK, nunešę jį kapinynai!. , . *

Kapinynas margais kiyžiais^utoišiaųšęs./ 
Ties iškasta duobe e ima sustojo. ,
Ilgais, murzinais rankBuoŠčto nuleido karšty 

temym..' -r ‘ ’ s

Dusliai sudejavo nukritus jo* ant karsto Žemės. 
į K«(ip paprastai^ mliikštosta širdy* verksimi 

pavadžiais sutrauki kviety veidų ir ikųmudč kelio* 
tiku ašarų/ Žinonuh tie veidai už pusvalandžio 
Įhikiunai, perūpestingat nusilypeoa pamaty pirmų 
pažįstamų.

r v......... - >■»
Anias stovėjo gerokai toliau nuo duota, pasi

rėmęs seno, samanomis aiišerpėjusio kryžiaus. Kai 
draugą pradėjo leisti duobėn, ramiai išsitraukė su
glamžytą įjoperosų pakelį ir, išėmęs paskutinį, per- 
įlūžusį poperosiji Užsirūkę. *

Mėlyni dūmai pafnažu kilo iš balto kaminuko ir 
stiepesi?naujai kasamo kapo link.

Kai gel8Vas.kapas iškišo iš žemes pusę savo nu
garos, jaunas studentas pailga, plonu ranka per-, 
bratikė per ilgus, juodus plaukus ir pradėjo minkš
tais žodžiais kalbetį apie niiiiisįjį. Aplinkui .sto
vintieji, sustingę, klausėsi, nukreipę ilgus, ištemp
tus žvilgsnius į kapinyno pašalius.

Arnas ironiškai nusišypsojo. Giliai įtraukė pas
kutinį dūmų kiĮsnį ir, įsitikinęs, kad toperosas iš
rūkytas, numėtė nuorūką. Ši atsikorė alyvų krūmo 
Šakų ir nukrito ant išgriuvusio pomirtinio pamink
le kaip, tik imt tos vietos, kur buvo silpnai išskai
tomas parašas.

— °Viešpatie, atleisk mirusiojo kaltes.” -
Arnas dar kurtą [udydėjo kalbančiojo judesius 

ironiškai sukreiptomis lūpomis. ,
Nusisuko į šalį*
— Niekšai tie žmones... Jie ir mirusius išnau

doja savo karjerai, reklamai t. Juk Pranus to stu
dento ir nepažinojo, vargu ar matė kada...

Žeinė pamažu judino kietu pluta aptrauktus 
trečius, stūmė žemyn nudriskusi/murzinų žiemos 
švarkų ir plačiai, plačiaixkone iki pat ekvatoriaus 
Žiovavo.

Arnas vaikščiojo sfambinis, sunkiais žingsniais, 
vartydamas galvoj dar sunkesnes mintis.

Nusišėrusių laukų nugara pastebėjo kažką sleib 
kuntį.

Katinas. - •
llnišas, siimitštas katinas. Jo viena koja laivo 

visai nulaužta ir laisvai kalmravo. Galvoj juoda* 
yo gilt žaizda, iš kurios talslinktyš kraujas tvino 
lar|uiktyw ir lašėjo Ženteli. .

:>Xmas austojo.
Tuo tarpu katinus šliaužė J jį, lyg norėdamas 

rasti pagūodiĮto pri^lojisęibį
Amui wailoWimx l^nmro jam padėti.

" Kimi .... z z

" Atsiminė turįs kišenėj toyolverį.
l’afmū jį į rankai Jvede į vklųJkivtoį

X
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Karo vadas IMteraomis 
imsktitiniu, laiku buvo pa
kviestas Vidurinės Afrikos

* grtežinkeiio inžinierium ir 
panh|ątas Afrikou pagreitin
ti geležinkelio statytas. Per

< dienas prekią laivu nu
vyko į Monhawą. IJt čia po 
dviejų dienu traukiniu atvy- 

’ ko į Kiliniandtaro imkahies.
Čia susitiko grįžtantį Au

gti jon senij savo draugu.
— Kaip einasi darbai 1 — 

paklausė. * .
— Blogai. ,
— Del ko / ' .
— Liūtai nebeleidžia tęsti 

geležinkelio.
Pattcrsonii iš tokiu kalbu 

ėmė juokas, bet atvykus* —- į 
Tsavo* juokai , pamišo: dar
bininku miniu minios buvo 
stačiai pamišusios
baimė, visur nusiminimas.

Tuojau pat jį nuvedė į 
krūmus. Vaizdas netikėti
nai baisus—skaitytojui sun
ku pasakyti ir įsivaizduoti. f

Nedidelėj prorėtmoj. •tak
šojo baisiausi kraujo klanai. 
Tuose klanuose voliojosi ke
li apgraužti kaulai, ilnt velė
nos ritinėjosi visai nepalies
ta žmogaus galva. Jos akys 
buvo atviros ir* iš baimės 
šiurpulingai sustingusios. 
Burna mėšlungio sučiaupta 
atrodė norinti dar kaitą su
šukti pagalbom, iš gyslą tebe-, 
tekėjo raudonas kraujas, ' jdll> kojomis į angą. Naktį

- visur

» 
*•**»

Darbininkaipasakojo, kad 
vakar, ką ’ tik subr^ku^ 
Žpmgą, kurio įlabgr beliko 
tik gidvo, liūtas p<igrobč ir 
nusivilko iki tos virtos, ku- 
ridje daliar ji guli. .Išgirdę 
tiktai ilgą -ir* (Italą agonijos 
kliksmą, po to kelius duslius 
dejavimus iri pugnlian, kau
lą traškėjimą.

Į nęįžengianią tankmę nie
kas nedrįso lįsti# Tai buvo 
septynioliktus durinninkas iš 
jK»r porą savaičią geltdnkai-

Naujas inžinierius bandė 
likusHįją darbininką gyvybę 
afisiuigoti naujomis priemo
nėmis. — Įsakė darbo vietą 
aptverti šiltą kraŽtiĮtieiidrėt 
mis ir vielą , tvora# Per 
mietais i r. vielą tvora. Per 
naktį reikėjo žibinti didžiau
sias šviesai ir mušti būgnus. 
Be to, aplinkui išstatė pu ke
lis sargus su šautuvais.

Po dvieją dieną, kaip ant 
juoko, liūtas pavogė vieną 
sargybinį. Jis prisiartino 
taip patykiai, kad žmogus 
nepajuto ir negalėjo pavar
toti ginklo. Kiek toliau nuo 
saugojamos vietos buvo ras
tas ginklas, kurį laiko su
spaudus tik viena nelaimin
gojo kumštis.

Dar baisesne buvo vieno 
vandens nešėjo mirtis. Jis 
gulėjo paluptaėj galva į vi-

I lil*jjUkJ| *M**NPWM r * ’ r
utkiūtino liūtas, iš pradžiąj Vadus, talgiantm užtatai 

, jis tauklė įsigriauti pro pa
lapinę dengusią drobe, bet 
nepavyko. Tada, Ihūmu, nu | 

, tvėre »pro gek^įnę štangą 
miegančią kųją jr pradėjo 
tempti... Darbininkas pa* 
budo. \ Pasigirdo altamnfa- 
gus ta viltie rik*tW> Ketai* 
mingasis įsikibo į pntapįnBi 
MĮmnuL Prasidėjo tęunįm 
bet žiauri konl. Liūto kii 
prasdainasr kad savo aukos 
migles nutildyti, pradėje 
to imt diiiskyti: suko, 
krimto, fenąie ir, įiugnlbm* 
išplėšęs i^pątainiies nitams 
šė įmukdamas tik' kelhis už 
vielą užkliuvąsiuK skimhta 
Uis. Tai buvo jau dvid^imt- 
seįitintu gilta. Karo vadas 
su karininkais jMleido ..visą 
naktį šattdydnnū. ’

Visokiais tautais baiu$ nu
tverti bent porą taidyklią 
kurios laikė apsupusios pus
antro tūkstančio darbininku 
ir visą geležinkelį* Prie mie
tą pririšo liaujančius avi 
nūs ir pastate kelius tykotų* 
jus. Buvo įiadaiyti dideli, 
pantišūs vilkams ir lapėms 

^dy‘LTlst"\A^ 
immačiūii dvi nedideles bū
tybes... Ilajiucimieija (sap
nas m‘miėgnnt) ar i*ealybe 
(tikrovė) Prię peties prL 
spaudžiau jtavo ‘tordenką ” 
ir paspaudžiau gaidžiuką... 
tuojau pat pasigirdo baisus 
staugimas. Tai liūtas L- 

Žemė drrtiėjo nuo taiisią 
jo štiulią*. . Staugimas vir- 
Jo*. Šnypštimu... Gretimoj 
stbvyklui imigirdo džiaugs
minga valkiį; APnmuštM ry-

t '»■

ir statyt** medžiagai, ' keti: 
no prašyti atšaukti, Viri 
darbininkai hfttlnri mkata- 
vo juim tėvynėn,
šimtinė ją sustabdė gabe* 
nantį nuiirią traukinį; atiri’ 
briovg į j^itrinma vogoĮiuą 
ir konduktarius vende verte 
vežti idgid. Tai buvo vimio- 
tiyis ir pdožiiikelki
nebebuvo gftlhlm toliau tle«*

• Vieną naktį vadas kiūtojo 
riivo mnžanK" mtriidtame nu
mukę, Tik ataiga... *

— Išgirdau, pasakoja to- 
Žiniprius, taką t raškė jin ml 
Kas kart arčiau ir arčiau.^ ♦ 
Jaučiau, kiri šmėkla suko n- 
pie mane ratu* Nemačiau 
nieko, tik gintejau smarką

vjjuoklią traškėjimą w tuo 
pat laiku įtariamus šuolius 
nrtolijtaUftę krūme. Tik tie, 
kuriems teko budėti prie }xt- 
Inuikos' tu»degos, žino, koks 
yra dirksiiią įtempimas, jau
čiant apie sate zujantį žvėrį, 
tat jo nrtmthmt šitokioj 
būklėj ištūnojau apie dvi .va*

«

y»Ullll- .^U-I>l'l|l • ■ LiWW«LI.-l.l. -"■<■■ 

htui iMdrįsbim* prisiartinti, 
Baidyklė drytoijo negyva— 
kulka buvo pataikius kairį 
petį įr pasieto Žvė
rie* il|ta laivo 3 metrai, ir 
nikėjo 10 žmohią* jam. pa- 
kelti# 1 . *

Po ketąrią dieną beveik 
toje pačioje vietoje nuo tos 
ptato rankos kritu ir liūto 
patelė* ftį kart# gyvastingu- 
ims imirtalv’ dulesnis? g<4- 
tanajai katei pagiildyfį rei
kėjo net <i kulką: pirmoji 
pataikę koją, -imtoji kaklu 

i ir tik nuo Šeštosios baidykle 
Mtkl)W|O ir pnriąitįni kartą 
sudejavo.

Už dešimties kilometrą, 
pradėjęiš niufjo tęsti gele
žinkelį, darbininkai rado uo
lose urvą pilną žmonių kau
lą, škarnmlądr apipuvusios

W, L
Čia buvo mišinys likučią 

vargšą 50 nelaimingąją ge- 
Mmkdiečią, kuriuos jnt-

na.
[I» MJeanesisp,et MbwW’1

K. K, Pdivhiskk
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L* I>. H;.apskricius ir kuopas prašome išrinkti 
atstovus* Itageidaujame, kad kiekviena kuopa ttF ! 
rūtą aiora po vieną atstovą seime. Kuopos, kurios j

konstititeijos nurodymą, t y. filio dešimties įjArią 
ĮH) vieną atstovu

I,:Dt 8. Centro J 
Dvasios Vadas Kun, F. V ir man stot į 
Pirin&iMa* *VL Paulauskas > 
Sekretorius A. P. Knriiys

BNUMŪĖivŪi Amerikoj* “Burtininką*"* kjOtai 
f m o LUtuvoj tik 60 utoriT^ 
r«H<, 

“DAIIBININKO“ gSrtMįf 
Iii*. Kiūto*, N*»rlklauaomrt*l

Katinas šliaužė ir gailiomis, verksmingoinis 
akimis žiūrėjo į žmogą.

Arnas pradėjo taikyti.
Kalinas šliaužė į jį tiesiai.
Šūvis.
Katinas apvirto, gailini sukniaukė. Vėl atsikė

lė, stengėsi'šliaužti. Arnas iššovė antrą kartą. Ka
tinas susmuko, pradėjo tampyti kojas. Paskutinį 
kartą pasitempė priekih visu kūnu, pro dantis išsi
veržė baltos, kraujuotos putos ir katinas niĮrimo*

Arnas įdėjo atgal revolverį kišenėn ir, priėjęs 
prie stftigstančio kūno, pastūmė jį plento pagrio
viu. Gyvybes motoro ueberegilliūojama inesoš, kata 
lą ir plapką siunaigjia masė nuriedėjo šlaitu ir į- 
strigo purviname griovio vandenyj.

— Ilsėkis, vargše! Nieko geresnio negalėjau tau 
padalyti, — išgalvojo, tyliai sušnibždėjo.

Katinas gulėjo vandenyj. Jo viena akis plačiai, 
plačiai žiūrėjo. Lyg iššokti norėjo iš purvino van
dens. Šalta, stikline. Besisunkiąs kraujas dažė 
rausvai vandenį.

Keista savijauta užliejo Arno krūtinę. Tas 
menkutis; kruvinas kūnas įsirėžė jo sąmonėm

— Kaip gilus, nesuprantamas yra tas gyvybės 
mechanizmasL O kartu ir be galo jmprastas—vie
nas spustelėjimas, vienas judesys ir nebėra. Tiek 
tas žiogus, tiek tas katinas abu kovojo, vargo, žiū
rėk viena sekunde ir guli abu sustingę, nieko jiebe- 
jaucią, nvbeprašą, nebereikaluują.

Arnas ilgai stovėjo užsimąstęs.
Staiga jis krūptelėjo.
Škardąus, Šveiko juoko bangos pasipylė nuo

• plento. ’
Arnas pakele galvą,
Priešais, plentu lėkė puta prklią, įkinkytą 

j uodą, bl ižgnnt į vežimel į.
Viduryj sėdėjo Enia Baleišytū.
Greta jos du vyrui. HiižuduotĮnis—medteiiios 

kandidatas ir pusbrolis — hnmmutarinią mokslą 
studentas.

< Gliti, cha, rtia! Kaip puikiH Eilozofas vi
duryj lauko." Stovi ir laužo galvą, kodėl rtigią lau
ke neauga eglės* Ponas At’ttai I

Arnas iš pradžią norėjo nusiąsti tą kohiįmniją 
velniop, tačiau siuigrieM Priėjo įiric slistojitsią 
atkilą. r 4 v ' A t

— Labu dienią piuielo Emm Taip netiketui, net

tut.. liūtas nė kartą nepri
siartino prie, sįnjrtiij nelietė 
pririšto avino. Priešihgui, 
vargas žmogui net dieną at
siskyrusiam nuo būrio miš
ke, vargas nuėjusiam ir išįb 
gai geležinkelio. Bytojaus 
dięną buvo rastas klaiiūs 
kmtjo ir keletas’nugraužtą 
kaulu. ’

Pagaliau, kai jau penkdo 
šiinke Žmonių buvo sulyta, 
priėjo tragedijai'gota?.*

nusigandau. A
O ką gi jūs čia veikiate ž ’

— Šiaip sau*.. išėjau iiksivaikSČintį. Tokja 
graži, saulėta diena.

;—Neblogai sumanėte. Priešiniame atsitikime 
męs nebūtumėm susitikę*. Na, o dabar lipkit p*Is 
mus į ratukus. Pasivažinėsim. * t ;

Arnas pasisveikino su likusiais. Kai 
sužieduotinio ranką, pasijuto labai nejaukiai. Iš
dėjo gailėtis kam priėjo. Tačiau sidabrinis Emos 
juokas ir skardi, gryna kalba neleido toliau gal
voti. ,

— Ponas Arpai, žinote ką: šiandien pavasa
ris. Taip linksma! Jtik šiandie ir bepročiai besi
linksmindami antrą kartą gali netekti proto—rau
dona, įkaitusi tankiai kalbėjo. — Žinote, jūs, ką 
mes nutarėm f! Į Metropolį šį vakarą. Ten puiklts 
balius bus. Bilietą namie kaip tik keturi yra. Mes 
neabejojant, kad 1r jūs su mumis keliausite Jūk 
tiesai! Ar ne / *

— Aš bų galo norėčiau, panele Eina, tačiau šian
die,—juadė jo aiškintis. '

— Ponas.Arnai!!! šiandie negali būti jokią 
atsikalbinėjimą.

Arnas prisiminė kiauras, nųsitiymišias kelnes.
— Matote, panele Ema. aš negalėsiu. Lutai 

svarbi priežastis.
— Pakaks, ponas Amai. Dalykas baigtas! jo

kią kliūčią- negalibūti.
Arnas tylėjo. Kažką galvojo. Suplūdusios min

tys veidą net juodą padarė* 'Krūtinėj'tire, kunkip 
iiavo, lyg verdantis aliejus* AiškiaCinafe ęsits šięmg 

. žmonėms tik Žaislais. Turtinga, laiminga mergai
te šiaip sau domėjosi, žaidė, % Juk jis jai tik gra
žus vyras. Daugiau niekas.

Arnas sugalvojo juodą* mintį. ; #
Vis vieni Kas iš tirt! Juk jis stignimtžtus, «m 

tiinįaš, įvairią nqmisękįpio rūdžią suėstus žmo*

Kaip tas laišas^ ^kruvintas, dimmais vos to 
IMisivdkąs katinai ‘ta
* Koks tikatas tagyvrtdi, Kam ta kančia ?!

Ar gi tas kiltimis dabar netaimingtUL.: *
Gerui, pimeta Emm Aš šiandie hūsiątaltaj* 

Baliuj kur nė pute pragaras neįstengu užginmiiti

tai lyg uemvolūpminH, nuju junta.

»

aiems, b« abejojimo, rupi. Jnma taip 
pat ra*L kad *r»ryi>«Je taurautu Ir 
klMt&i] tolMKumai Ir Jija taip 
pat niekinat *rlMpamfcw navalig ir na- 
riboti amallavlmy w ivančiaualdalfl 
imonlij leta^tte Ir Intave. — Jtpj norit*, 
kad Ir toli fcadiaH, kad M* plačiųjų ma 
rli ataklrtl, vaMnU TfcvyMSa būvį, tok* 
jis tikrumoj yra, Altai* viml* at- 
ivMjfal* Jum* labai yra pravartu ii- 
UrtoytI ,

“DarMninkM/*
pa«

“DAUBININKAS” yra tlkrlawlM 
lly dienų Lkduroe gyvavimo veidrodi*

“DAHB1NINKA8" ūgtlo tMm ir 
lalihrAr Jtollę,

“DARBININKAS" moto neatkirti 
pHe*ę*uid<j* «mtfrto Ir niekinti didvaP 
<lų veldumlntatp.

“DARBININKAS" Ūmia kad* Ttvy 
nei J brleeeanj rytojų.

"DAimiMlBKUI" Tito* Ir vkmdoM 
ra^dai^o^oalųrelluĮlaL^

HHVO “RADIO AYPaSENAS,’
alų ir inieli^ntų Wkraitl< 

“DARBININKĄ” r*da«*ni
du* l’IL DOVYDAI’

LAIMUO 600 DOLIRią,
BVT HMUtAPO DA1B4

Anglijoje vienas krautuves tar
nautojas loterijoje laimėjo 500 <lo 
lerią ir htbai tuo džmUgM. Suži 
nojęs apie lai krautuvės savinin 
kas tarnautoju atleido jg darbo, 
kur Šis jau 40 metą dirbo. * Savi
ninkas vsjjs' griežtai* nusistatęs 

-prieš loterijas. z

.BABVilAiijS GYVEMtO JAI
PrąnrOzijoa ostinė turi 4,884.- 

000 gyventoją. Per praėjusius 5 
metu* patyžfeua arveątoją akai-. 

k’lF>d^ tW 32 I XBKAJ***** ** Aluose.

t

t

gautab immni ma 
MALDAKMYaiĮT

MALDŲ RINKINf.LI&
' Jttmfeii* vlrielhtl* .........

Ylr#ellnla.",
MAŽAS NAUJAS AUKSO AL’

JuiMlnls prwtal» vlriellafo. f.»
MALDŲ RINKINĖLIS,

baltai* ▼Irik'llnh
MALDŲ RINKINĖLIS, ,
MALDŲ IIINKINSLIS/

baltai*, vlriallala,.,........
% “DABBHflMKAB”

366 BrMdwsy» Šo. BmIm, j

_ _ _ Vyras įsteigė vi 
“DAUBINlki^S** ttirtjibM r>fi*. .

shvo “RAD1O AYI’SENAS.” mOTCTlS D 801118. J3CU
^valstybės uždaviniai t 

“datibininka1’žinioj* pr<>f«KH į snnkng, kad moteris i 
riu» L’R. DOVYDAITI& «
gkvnw< w iMmivH «nMmA gelbėti vyrui valstybei 1

. Grįžo miestan.
Ema juokėsi, apvalaus juoko rutuliukais me- 
pavasario puryą braidančius vaikus.
Medicinos kandidatas pritarė storu balsu. bMI* 

pė vaikams. Botagu gąsdino.^ • .
Arnas mažai ką pastebėjo. V indas apsiniaukęs. 
feypseno^ skolintos.
Arnas Emą mylėjo. Buvo protarpiai, kada tį- 

kejo meile už meilę ątsimokant Veliju, kada už 
dalyvavimą nelegalioj organizacijoj pateįo viene- 
:rieips metams kalėjinnm, viekas pasikeitė. Grįžo 
Arnas laisvėn džiovos išėšta krūtine. Pirmykštės 
Emos neberado. « *

. — Cha, cha! Kviečia baliuii.* Nežino vargše, 
kad neturiu net kuo apsirengti. Antyd vertus, ku
riems galams aš jai ivikalipgas... Na ge^ai, jeigu 
pasaulyj, i baltą gali eiti tik tie, kurie turi juodus 
(Takus, tai aš pąsieškosiu tokį balią, kur niekas ne
klausia bilieto, kur niekas nežiūri juodo frako— 
sūsip^mė miuD’s.

Ema pastebėjo Arno periuinną.
^Ponas Arnai, jūs vėl Sokrato dvasias gau

do!. Pabuskit, nusipurtykit žiemos snaudulį, ma
tote, kaip šypso pavasaris.

»— Nusipurtyti... Tįil», panelę Ema, aš misi- 
pintysiu Greitai nąripuvtysmJ.

. Pravažiavę priemiesčio lūšnas, sustojo prie vie
no skei’Sgatvta f

Arnas Išlipo latik
— Nu, p<mas*ztrnui| žiūrėkite neapgaukit. De

vintą valandą pūs mus. O iš ten kartu į Metro]M>lį. 
Iriuksim! O dabar iki imshuatvmo!
\ Ai’iuur lyg ne tomis lūpomis.

— Gerai, panele... *
Pakėlė kepinu ir kone tekinas išsileido į skers- 

giitVp*
Nepajuto, kaip apsuko kelius kampus ir suknr- 

įh* žingsniais kelius skersgatvius. .
Nuėjo tą gatve, kuri vienu savo galu į Nemtt- 

'no- krantus rėmėsi. ■
L , Prie pat tilto. Didelio, geležium tilto.

Nemunas rankku<> Imskutinitaiienios kailinią 
įkudurus^nevienmb  ̂dydžio ledo* luitus. Hti|>rios 
sruves vilku juos pirmytu Į tą PM‘ kur jūra. *

Ai nas* sustojo prie krimto.
’ \ žiūrėjo į raukšlėtą Netmmu veidą* TiH'aitaitan- 
etas Mftąi’h i simirkiui ĮMririiknučto* vetįietus*

■ 4; * *
<x . • > - •

vienišus ledo gabalus, Vilnią kretamas, meto 
Tilto nugara riedėjo automobiliai, šnikštė

Vėžimiai, marguliavo Įa’sciąją virtinės.
Saule vakarnose mi<\sto mūrą taipan užrita
Nointmo vandenyse pasineri1 pirmieji suten^ 

šešėliai. JvhiriasiHilvąii šešėlini.
Miesto mūrai ugninėmis sagomis p 

puoštis.
Arno galvoj mintys dūksta, lyg rudens vejat
Sutemos rinkosi, tamsiais bruožais grimavo £ 

nię. Dangus ruošėsi į kmtkią balią. Vilko tai 
mėlyną rūlai papuoštą sidabriniais Žvaigždžiu 
kais. Pro siaurą dirbtuvės kaminą tarpą ned 
;kišo suplotą veidą mėnuo. IšblyškitsįrimsiM 

dusį veidą.
Nemuno vaiidenyse suvirto aukštyn koj 

i.rčiau stovintieji mūrai, (ielmėse sužibo dar 
Ugninią žiburio

Amas nusispiovv į pajuodavusį vandenį, 
traukė iš kišenėm revolverį. Tą patį juodą, blizg 
tį, mažojo kalibm revolverį, kuriuo aną sūvai 
sį katiną nušovė.

Įbrido iki juostos Nemunan.
paltus vanduo, prasisunkęs pro rūbus, sup< 

no nervus.
Pridėjo revolverį prie smilkiniu.
— Et,-užteks gyventi, Žmones atstūmė, iŠbi 

kv iš teisėtąją skaičiaus. Kovoti neverta Per 
m garbingsrŽemėH kova* Vis tiek dar gyveiiriu, ą 
linini n nors Nemuno vandenys i r paslėps iuw 
nią negyvą kūną—slmko paskutines mintys, 

rgninis, išilgas Imžuvis imslydo mil 
primimušū ramlmia* kmujun.

Arnas sukniubo* *
Hnknhdm į jfmdą, Įmsfepfingą naktie ' 

ną. ^is apkabinu Arną ir, imbūriitvęs stiuį 
čius Irąms. atidavė tadzgaitmns vilnims

Atidavė, kad numetą, paslėptą nuo žmt
Nuo tą purią žmonią, kuriė jaunam ar 

kirto sparmui ir paleido jahvėm,

Mušto Imkšto Iftikrmlh išmuSį* dovhit<
Tą jHivią valandą, kurią Ki))0 ItakiM^ f 

dėjo laukti iHisirm^psj { Mytrtąa»li<r lmlto

Ktaūto 3 tulikas, 10314-29.
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KOLONIJOSE
....... •......................>

toto■iiimim *>rr i į i |lpyą>1iriiaii|y ..ąij 
tdaMla nustebta* klgtoytiją Ža-| 
Įvfa&u maMtagumu h įdomumnJ 
|p« Hų Jstaelią Ova K«itaakitttę,| 
I viena baigtaučiąją, pusk* atai-Į PnmcAto^B pMrapijto 
I sveikinimo kalbą? Po 1* buvo kun, Į 4 tolMi jfltadteM
[Heboto Uetuvuink** kalba, 1rJ .

I£a2L7 *T7**7> tik artimleriems, ta ir tritoetak-
Lto. nd.1^ . >. fc

IL. i ■-- i-_ |I» PrM>ei*k»a« J*>> M°
wr mrrgsnas, 11—AM«Il

L. „mm. - EMff SLErS K 

» .m. i.. h «—• - SirtSE?; .M- 
h •oRo-hZ’ 1 "*"***»*1 myli* ”■

ko id0m« Mktinj, "totahkai”1"™!- t. . , . *

I ■».. api.■tift.tirKiifim'r įrišta žaislais ir BMoioamis pranto-
.7.”^ **’ Minersville

1 - — . | ninkai atuntito to Primros koman-

UEnmy MENHMty K UETIMIS ttKMUMir KONSULATO

■ IIIIMPDIIC Inu* vkmoaietta*. Nėra ab«joM«,
PfĮAI J MBl U ui v Įkad Amerikos lietuviai mokia 

t |1 E BI V fl C] Tūtą Marijoną darbą,
A M t RI kU J tĮM^Mdami, kas •ujo—.moik.,»■ »•*«-.__  - dkieli metini

?> .. ^“^Įtiškais rftbah, "Ir

jpažiauaių medžių ir įvai-Į 

te )toiri*mrių gilią Movi puikiau- Į 
miteNUM, Virš to namo alankio | 
įrjteHi debesiai Ten nebuvo švia- Į 
^tbndkną ir šia pariekš Kris- 
pb krieato spinduliai Čia takih | 
Kitas, kurta nušvies tą gražią *4

r fc i<too«, i>rt uitoj» r -c®^°* ’Lr ®SŽa *į£
■----- __r----- - ____ ___ [At^Karimiero Bejierą Akademijoj Į juokinga pasirodė fr sujos Mt-r f|t y m, mitai

Waš ketatą metą ntakto jr ^Įi^yka gražus mokslo metą užbai-Įdos Skryb?IB.iy^ionlnergŠ®^[maudvkte — kas norės < 
^ktovajojo, kad toki brangi 1-

pfeMf j Amerikon Itatnvių Afatodjo. »r. pMipuotofoo, joto teitai yi^rnto «d»to *re-
SftM. To. graitaUM. nom^ tK'L w JJm UntoKtar Imi. Ai-p duMtojui - fe Stoiku. u ’^fti lStotofev.1- to 
Jtoriij Įeito veikto*). Mel-I^yi,. tonktoa Itaitayfe, Vole-|«« tototo m kito. yakoSliĮ^į įlinkį tetatoti.

įįk vtaą lietuvių rūpesčio. Norai igDominaitŠ, Marijona Daugir-Mg® BatamU!*?’ pta-j kj^ Minem-
■^Itą įstaiga nupirktą ^r®^rLaitj, Antanina GudaitytėF Antta-įtęMn^ ve’k>^f^i ^u-*^ ^^v^Įviitačiai botirawlinkf«lietuviai 
K^itto^l^k.dtal iM Grig.UAJaoMd.J^^oj-to

^g tmkomo. toktth I8**”* totajtofcį 1-peij* Miko- . L batoo .rtamart įtenkinti.
USlkotoM, tat toto "‘■•ta-Ljtyt?, Stantelov. MielinyM, Vfr-LBJtoW^*a?.'?,rtį^“ Šate mėtota momoM to labiau 
fa 4Mtato Paroms Ljnis Po)otaitf> Elena PetkW. Stofa. Katotenetam..Mmn r, į^.

Ar verta romą? [Solio Štulpiuikaite, Ono Stirpei-[pagyrimo ir podekoolodj ui tokųl .nt. lietuvių
Vta nuaulintam karui maiboi- F*itf> au,ldM>' A,fcU .*?*"*”:* Ii"*"* at^kti mltoce toto
•I JtaXto Ketum nlvota totanW..toilte Stolilkmyta. tiekStearintttr i^dto reikąto. I 6nln<1 d^q pwk # w. 
S^ritaTlMnvta taunuZU imtoje, toto tode*; So-b» " oigailtaito, Amerifamitoi tariant,
5toXinuStfZoX «• B*’*Kyt^ BitinMW' A"rr Ito-*to» r-M*4 **

Viena lietuvių organika-1kksandra Diržifitf* Rosalia^..tik vakardm pam- Liep<>g 4 ^^^pwiaęB 
atta Mėgaliio išrasti būdo, kaipi^’ B,ena Idselytš, Stanislova Į^ktą* . . , Į ryto lp vai; ir teita iki vėlumom
^riesti tatautėiimo kelia ir gftluronikaitf’ jr°nikaitf’ B«ko-| Mokyklą!Jakaičių Jur-L,^. dieną bū* galima*«au- 
nH' ta šanku darba Tšvai Mari-|ra M*M«gytš, Magdalena Ketura-į Jasaičių Alberta*, Remei uLot^ grynu oru, įerittta puikia 
|Į«ft tą sunką darbą _ ą L mjtnaM ^^1 Antanas, Karalių Albertas, gamta> .frantų valgią ir

Lyons, Albina Moekaitš, Ieva No-|lin*kų Marija* kenJl| gėrimų, dalyvauti įvairiuose žai- 
Ireikaitė, Jadvyga Pleirytė, Ona Į Vasiliauskų Regina, ^^^“Įditkuose, regėti sgirą "bolininkąF 
[Radomskaite, Antanina Aniaukš-IAdelŠ, Lietuvninką PranemUĮ?[pastangas nugaišti priešą ir t. t 
jtaitė, Sofm Vikertaitė, Brontalova‘[Bašinskų Ona, Petrauską A 1111,1^^ 5 jt> sdrinadienį, pikni-

**rX*' ’•'***•>**' Jt*a 4SBAWtotoWta ĮĮ^to*— ■ tote* W* ■ * to • į. K Tm—-Altl *«*• TtatotabAtelVV 'Bftotot I ■«•■'•. * •
kaip ir kokiu būdu suriatii'Y | 

lytoto virto. Tėvai Marijonai K>1,‘* V’’**" t*1' '
Ntokia didelio Tivynta raylf.ĮliJ« Akademuoo kapeltoMta kitai 
bds irvieno iš įžymiausią Ameri-J^.j- , * * 1 Wi«rieiL iri* Wnt dUMoii iulT*"*?’ ’T7W,W* J
umltetavta veikėtekun J J J*4 Akademikte vaidino labai »enž cteąuojt jąįYį^^ei gįfc pdMsmi vi-
Mamviųveisėjo aun.<* *. *s* 1 «»-. LteHa teste niekalus aukšte“*'—1 ■

S -•>■—.KP“--
parapijos klebonu, rūpinosiVaidinimas šernai jo. | 

mį>««tatyti puošnią lietuviams P*Mrodo, jog akademikės ir n- 
hto^betpwtaUir<ražiąmo-ldro mo^1® tMt?

Tačiau* jam to darbo ne-|meno lityje daug aukščiau stovi,
Oa Kun, Jakaittanutė, kad1ne^klt^^ ]
istevių liaudis reikalauja Žmonių Į IRteRitegmtto fooatectaa

atsisako eiti pa-| Akade&iijos mokslo metų'užbai-___ _  __________

Ifc «^-p*r£įj>'1 ir tototo tobtota ivyta>|kuriį t*v*i Mtoto į
ptet-P*r. taokyklil, 8 okyrii), iikol-k* k.d nekaltų'vaikelis

j“J*1' bingumo konteataa, kuriame daly-L,Mm,neliksberiridiioo. ■ . i ' 
flMrel stoja 1 visuomenė* darbą. |vav0 9 mokiniai. Pirmą dovaną I „
L-??^ ram?t* Tėvų Marijonų h ,Imate H^maa MaHaaaifras Visų Į Vastioa mokykla , 
bauja įstaiga buvo lietuviam* ne* j šventų par. mokykla* mokinys,! Sekmadieninei, mokyklai uŽbai-j 

'[per kurį tei mokyklai įteikta|gu« mokslo metus, dabar vaiktt-
"Loving Cup.” ' Antrą Vietą —lėtai yra skatinami lankytis į va- 
garbės pažymėjimą laimėjo Juo-Įsarinę mokyklą, kuri prasidės tuo- 
aapfaa Dijaladtš, Dietfo Apveiz-Įjau po .liepos 4 d.

Sugrįžo stedoatel

Vasaros atostogoms atvyko Pet
ras Česnulevičius, lankąs B. C 4r 
Ipriklausąs R C. Bssobftll team ir
Balys Tamulevičius, lanką* Moly 
Cross College. Pkrvyko ir kiti* 

Į bot ją reporteris dar nesutiko.
JUn

Nesenai mirt pavyzdinga kata-

K Manta*

Xroti ttt.utfjimo kelių 8<,r“ •Tonikaitė' BiTb°-

mti p*«ifmA ant savo peči? Tai j' 
Įtaps lietuvių tautos nažta. Tfvai | 
Sarijonai, būdami patys netąrtin- į 
& suranda vietą žale Chieagos.į 
Sųį toji vieta per maža. Jie gal-1 Južkelią Alileija, Jankūną Mari- ka« pramdča tuojkua po pamaldų, 

j., »«■«.. »*»»»'« tikimi M W iki «•!lietu-
Dantį, Tanuąkų Albina . rviai, laikydaudrol ihaltio1‘«*viau 

f- Ii yfaos fcrdies linkime, kad vunĮ^^uu^ rF *<*^‘p* mvuoaiua”

I dabar nebto toPMeni Metmdo, 
*•1 kuris, per taą dvi tBeni neatlankys 

- Įmflsų pikniko. . w
NAdUi II U I Tai6‘ Rer^- tA1džažiai liepos 4 ir 

01 "f 5 d. X vMi, kas galite, skubėkite i 
Tintoji KoaH&ija t mūsą pikniką, o tikrai būsite pa-

Birželio 7tl. įvyko vaikužių Pir- Įtenkinti. ” . |
moji Komunija. Ypatinga tas,!

Į kad pri&ni Komuniją daug vaiką,!

5

• i ,-<m>

. “nėšy uunmsns”
Jį įtikta ušstaakyši oai Anteril»j«

Mama, bet Tęvas Jakaitis mo-|. 
||e atrasti minltoa įstaigos savi-i 
takto ir tą vietą nupirkti. Nora Į 
tani Jakaičiui reikėjo sutikti! 
to|.nifiČil*t» turėdamasstip-Įmokini. Visiems gi mo- 

^I^^.^P^^^'lkyklose laimljuriema išdalinta
li|y> vjms kliūtis ir Handieną [medaliai ir duota po gražią kny- 
Ma tas viskas lietuvių rankose.Į-* 
SMI Čia netik reikalinga pmigiš- į 
S persona, bet ir darbas. Į 

Davcprietriių I 
* t

nupirkus tą gražią ir kele- Į

Pyt**? «t»i~d»d.U(!y.ll7Ą įvyjęo Sv. Ąlfem£riPU« 1ike Adom,itienAfr togu.
| geražirdžią. žmonių » viso* a- mokyklos užbaigimas. Programa, Į putuec * t « -

kurie prisiunčia įvairių . kuri buvo atlikta parapijos salčje, Į
btoną. Ypač laike nupirkimo'buvo ir graži, ir ilga.
Btag patarnavo su automobiliai* Pradžioje, aštunto skyriaus mer- 
b.jMmdmiero parapijos kunigai, _gait& sugiedojo "Alma Mater,” 
į t. kun. Aug. Petraitis ir kun. ąteisveikinimo dainelę mokyklai 
tafta Bakenas. Todčl senai lauk- Po parikalbčjimo su savo nMo-| 
Ejfttoj* Amerikos lietuvių kolo- kykla,”' vteo* v?I sudainavo "Su- 
■ll yra, o jos ateitis priklauso diev" ir "Paukšteli*?’ Visos trys

BAIGĖ MMTKU

I ŽKBHj AMERIKOS UNIJOS I

MOMKIO 17, l-m» “Jaunuolių Ekrirarrij*,’' rengi* 
, A. B. Bkraom. Centro.

.>, , įįtsoialm iikumum i mitruUflnttio 1 d. Speetelt Lietuvių Ekakuniju.

HMK0NO11 d. A. IJet.Kkouom. Centro Hmkuniljn
*jr Mltakorėfą krripklita | Mira tom*

11 tortH am*tą* ar tat tarlą iM Amerikos MHj* ra*th»f.
i #WwMH AauBlOAlT mni
| M» lt»rt to, Įtartim, HMM M ***** «b* N«* Tote, M. Y. 

UI N. MfcMpm Are., CMcato 1H.

"Uitoj laikrašti’’ matam kai 
tuoja keturi litai,- paari metą du 
litai. ' ' / >

nyj ftaigi ir Antorikojl-tr^bai 
brangiam . ?

Ustuvąmatyrij 
hMta Veikimą ( 
Mrirattai$ '

Adresai: Lietuva, Kaunas, Lato 
via Allja 31 Nr. "Mtoą Lalkral

dri, vasari* laiką j^r piknikus ir 
jlŽvaltavimus geistina komplektus 
[JŽplatintL Šiuo kultūrUkai-patri- 

UžželtaisX8 v*l vakare, Auš. Tte‘kMį* 8w*Jrft< 
„Z Virtu toitnuoa svetainei? . \*v u iPk# btivmdeji profesoriaus
ros vartą parapijos ’T«i*,MWIyto gautas toks raštas, kurta 5V{mrt iJLh.i-tNew Yorko mie«te, įvyko Uetuv|ąLanrta dalvka * * Į11*™*** sutikimo komitetai ypač
toair-MM nulio ooririnki- ‘•v,t«to Mliojo KomĮtHM, 9”* ’’ *“*•.£*«*«>•»»««- ■
R^4 * Ištaškydama* f Lietuvos GenerallJ

Daą< dalyką buvo apkalbėta irĮ niaKonsulato New Yorke paklMu-Į 
aptarta, Mtoų narta menintakoL^ turi garbės pranešti, kad 
J. E ^balistoko taieiatyva ir Hdąriuvių Amerikoj* sukto Vytauto 
Mangomis, ratelh mno surengti Į Didžiojo Fondui, muriejaus staty-Į 
rugsėjo (Kept) mėnesio pradžioje numatomos pažymė-1
ketiirių meninlnkų parodą vien iAįtEtgjp. muziejuje bus įrengtas I 
meno kūrinių, tai yra, iš paišybos, [atatinkamas skyrius, kur bus P*-L:«vo tadsiutalnko pAvtta*Buu 
aliejinių ir vnndentalą *ltafrotą |taliiinta aukotolu aarata bfitentn ^ ■ J, *in n r°T V* 
paveiki t ir komerrialinta Meno Lyto i kuriai atX ?^ iš Chteago W. poitta ,Jto 
kūriniu k t bažnytiniu dekors-l ‘ * 1 * 4 »us miruo įviane# ta Columbus, Ohio; Htiau-
Kūrinių* k^l, utonytinią aeKors-Į^ pavardė aukotoją ne mažiau I .Bvn snrt,’«UM, porysll!,, *»W 50|ltq ir m.rmurotart*. Marmu-F K„7u^įd«noronrUkUti™
spalvuotą dekoraeiją užlaidoms, L hmtoje bus iškalta, auką didu-1 dar noro prisidėti su
spalvuotą apgarrintaią (posters, QTį nx) įvardžiu - ym prafomi ptotaku-
lllustratnons. marasine coversirl^0 v pavardžių au Ibinti, nes aukos ilgai nelaukiant

”*Z“S SS2!l m *»ri«b™ »*«*«»
kre nortJ»P«lvoM« pograiintij etr. P»rodoKr"jį ■.^',7 K,llnlRi 30 jMJRe’(^AomReini, ĮurTo 

vtata dar. nėra galutinai-munatyL. par*&.: « — , - . įmiw viri esame skaitę.
S, Gal bll«New Yorke, O gal bUSį VUinmi irniAriktaMama Vvfanfol . .

Brooklyne ‘Upie tai mehininkask/ : •Meriktaeiams, Vytauto | Mokykloms skaitymai apie LĮą. 
nrooąiymv -apn įsi nummnKtopįf^-g^ reikalui aukautojams. L--, krikai* J. P. ShMnudM p»«rtjnn«. • L.t,?ina taj lurfli wMje ir trik- F?* *rtk^*- ‘

Mw <Hmf tik pim* kart* n- tfc j.^j, pMJldli v. D> Komite. 
roomenm apm tM^nnriiMifc V- L,. w auk«+ikr«l- 
patingu būdu kviečiame visus be- Į įražydihtoa.
tuvius menininkus-kex, piešėjus,!. . * 
tapytojus* skulptorius, nrkitektus, Į į jj;'
rtmi) Vitos iMrorotorim. (intėr-L ».K vfl s
i«r tooraKra), komrrcialinioL .,, W ’ " HM
w™.mat<>riuB meno mokyt,uftMJ 
<1n« ’ Metasi m n *i !°* JM,r?J|nitii*V»<luott Sujungi. Amerikojel 
dos. Meldžiam nomneiąjn, jau iš . j . r- ..f v.inA LLaerJfR15 Vytauto Didžiojo Komiteto J
kalno t( ągt is pasi rody tj su savo j su- nwikviwr> m v\lkarintais. Minkime juo, tinka-f17. Y”k.St.'> » Y.)l
mat apdirlrti, pagerinti arba, *ei.r"’PT.,tl 7*“® P™"“J’"n5 

Wnt e«nt, pavirinti taip kadir , „ publika battj patenkint. įvairintai’™ ? H Birželio 15 d. Reno įmesto
meno karintais Ir galetij ja apn- ??“ ?° .™”* .komĮ,,e’t‘» *«> •»•*; teisme iSspręstti 95 divorso 
Sai pasipirkti. ' ^ b!w’ '"to".“?"*bylos.

• Tad «erl>i.mieji lietuviai menii?""’ 
ninkai-kita, mtta ratelis troHta su P**"™* **"* ?”*«• K®.w4------------------------------------
Jtoa asmeniikai susipažinti ta jus J 9 knyguto . Tiltu gnix|| jį|. .
tad vtaus nuriiirdltai pražo daly-R^ “™ F? ' i WW£V U*l
vatiti mOsij vis, Šioje apyjink»je ’*?’?/? m?’k,3 W « TorA^on,
irta kitur, jei galima, lietuvi, me. f? ri"« Vitniam reto Conn. pranrita, kad jis turi gral, 
ninink, suririnktaie, kuri* dieną f"“, torgw,u?<!Uy «kf arti gelelinkelta atotiea, tik.

vtetĮĮ xrrY‘W?rUri'iMkM At-»nai:,dMh «•»»» pąritašrari tatai-įgp . a *....

rityjt; šio miririnkfaio tlkriita bu» 
apačiai ir tinkamai apkalbėti pa
rodo* dalykua, Ję. t? sistema ir 
tvarka pririruošimo, suraŠm^jimas 
dalyvaujančią menininką vardą ir 
sugrupavimas ją kurinių, parodo* 
reklama, tvarka parodai įvykus ir 
kiti kiaušiniai, Todšl meldžiam t- 
lydžiai ir kasdien sekti lietuvių ir 
anglą spaudą ir kantriai laukti šio 
svarbaus paskelbimo.

Jau laikas mums lietuviams me- 
ninkams# pasirodyti fte tik vien ta 
žios apylinkes, bet i« visus Ame
rikos, su savo kūriniais ir tuom 
pat kartu šttpažindįnti Amerikos 
publiką su lietuvių tautos meno 
veikiais ir Ją darbšis. Tad bro
liai ir sesers į darbą ; nelaukime 
kada būrime paprašyti dalyvauti 
mrodoje vriiaus, nes všliaus gali 
būti peryklų tinkamaiprįrengti irta^ 24 d., 6::30 va^
pristatyti kūrinius parodai, kati jęar^ Karalienei Angelų parapijom 
publika galėtą jai* pasigerėti ir ■ - • **—_*”*
jų pasipirkti. Tverkime, kurkime, 
gaminkime ką kiek galime ir atv 
gebame dabar. Dabar yra laikas 
prie td,vMo ruoštis, jei nuo šian
dien pradėsime ruoštis, gerb>We- 
ji, rezultatai bus pasekmingi Ir 
užtikrinti, nes ne vien liotnvitl. 
bei ir svėtimtiiufiai domisi 4r 
laukte laukia mūsų parodos. Tad 
visi it vienažįdarbą! ’

X M Taimtaattta B. 8, >3L X

ra Iridžtam*

“ZBiffS”
mfa-

I.Ji ■«
I „Aukautoją įamžinimas Vytauto į 
IDidžiojo Miuęjoje KauaĄ |

I Phmą is padsgiUą vardu 4ial p 
įstaigai yra malonu vielai pad$- 

i kunti už dosnias aukai, ‘kurias 
[per Liet. Gen. Konsulą davl žie 
I asmens: Daktaras J, JonikaitU’ ii 
'Detroit, Mieh., advokatas F. X 
Bagožįiui iž Boston, Mato, vąiril*

■ »

' [mokyklų auklėtiniam* dar tebėra 
' I galimybe Lietuvos Gen, Konsula- 
* [ te gauti nemokamai dvi dailiai pa-

. | veiksluotaa knygeles: "Introdue- 
Įing Lithuania” ir ^Lithuania.” 
| Lietuvos Genaral. BonauHtaa

15 Park Bow, Ncw York' 
Ifi-Vt4931.

96 DIV0B8AIPBR VUKĄ
* DIO4
Reno, J&v,, birželio 16. •

* * ir-1 minutą eiti plačiam . ir dabar* * *rt?^*^P^Irengiaai statyti 3* Šeimyną namą,
to prid<fj i>emokamai dar vieną,Įp Juokas Kažiuba esąs įgaliotas 
±' %A*Jn,5Tk*”5* L•kuli* rinkliaukM-KvieSalia?.

4i „ iOn-C‘‘n'°"*• tnvta pa. jj atvižiuoti ir pižiO-
tiona," kurioje trys garsūs tarp-L.. .tautini tew?a profesoriai pašakn į 1 3° ~;«a« ^santoa 

savo nuomonę apie teimn^ Vii- KMTO1A
niaus klausimo ifepi^hdimą* Torrington, Cfenn.

LDS. Kuopų Susirinkim ai
J . < . • 1

WAT1B1Ū*Y, oomr. M1W HAYIM, OOMir.
Geguži 24 d., 1 vai. po pietą į- LDS. 3® kp. minorinis auairinkV 

ryki LDS. 5 kuopos susirinkimu n<as įvyks sekmadienį, ge griže* 24, 
senos mokyklos kambary," Con-i val. po pUt^ lMdhiytiny svetai- 
greas Avė. Ateikfo viri. Valdyba nlj, 339 Grton St KrieMame na- 

......... . ........ ’ rius(es) atriti. Gera proga nirimo-
BBOOKLYM, W. T. MU direklM VlldjM

tiDS. 1S kp. mtaMinS. vmlrinkl m
MVAkBV

TRETINlNKAiS
SB

Birželio 14 d. lankėsi klebono 
draugas kun. J. Skalandta ir lai
kę iŽkilmingaamištas, po kurki su
teikė pšlaimlnimą. Tas sukėlė gra- 

Į Žią nuotaiką.
Ąd muito* anuo* kun. X Ska- 

[ landžiai!
AŠM “*idhK* **■■■». LateteaAl

Į (kritu Lrivs htariatitoi
Įb>- > M..<■—'t_.

. MAMSD1G Į
AXMM BAIAIM M93M YOBM t M 

ItomfitMijaresstortri kasaavattoraųto Asetorial 
tapteuktiMl mis įtoritot^ite4to*.toHpMto tetoto:'

LOtftM) MIX»WADKX1 H ^umEMJCD

[ Tto*to»Ui griskritoa ws*iMkitoil m Uetoto WH . 
E Intemsrih kreipkite* Į totaliu* *aaMwi |*ą

REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
* Matas CHrdšjft, BHtebeth, N. X 
— Nori Tanssto* korespondencija 
išsiųsta birželio 10 d., kaip rodo 
vokr mnti pašto antspaude, bet 
Redakcija ją garo lik birželio >13 
d,* todėl* ir negalėjo anįcMČiaup*- 
talpintu ’ *

pARiufiwnTF milą■ .1 ĮlwFwMiW"iii V lw

IBiflIillBfltR8 8 ■ • ■ BmmIK’M

ttototo* pešta, ne® psrtnHMJaiae 
wą jNMtą Ir toptevą Hatatt

wk w*wį- >BwiiiwMwc niMtoV 
ta YhtetoIr lanka* Oritote atmuijl- 
tolMk 1
- (DDMIAJI * rattncB
1M MIIMtorvy R»* W«rotoef, Mto* 

| W4-THą.

svetsinlj, kampas Robliagjr Sd.
4th gatvių. . ' 1

Taigt malonlkite visi suririnkti 
ir ožrimoklti duokles kurie esate 
skolingi NepsmirŽkite ir Manyt 
narių atsivesti prirašyti prie mfisų 
brangios organharijes,

KvieMa VaMybl 5e. Heikaįakite.

Maldos atidarant ir užda
rant mėnesiniu* tretininką 
au^tokimpa atspausdinto* 
atakfti. Viena knygelė tik

0.11O0KLYM, M. T.
Gegužė* 24 d., tuoj po tume* į-’ 

ryki LDS. lOkuopo* smlrinkimaa. 
Kv&tame gauatai sueiti, ma turi
me kalėtą svarbią mnaaMytną. At- 
riveakite ir naro draugus(<*) pri
rašyti. / ’ Valdyta

DAYTOM,OXiO
\ LD& 09 kp. Stotrinkhnaa įvyb 
sekmadienį, geguMn 24 X, bažn; 
tlnlj svetainė tusj po sumai.

'Sjsmms rato X'
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Birželio 21 d,, aekiredieijj, kv. 
Petre lietuviu bužayėtoje kun. Pn 
A. Aukžtikahus, Tiras Jtiuita*, 
altylki pirmųiįas jikibalnicųstos 
iv, mišią;. Aabtavo kkb. kun, Pn 
VirmaiAkto ir klĮerkša IMūnas, 
lanką* jeruitų mokyklą/ Paraoka- 
]< pateikė Tžvaa Je«uIta*X Mei- 
lls. ,

Vakare parapijos svetainėje į- 
vyko PHmkljahtui pagerbti vaka
rinė, kurtoje dalyvavo apie W 
žmonių. Primicijautas sėdėjo gra
žiai papuoštoje kėdėje, o šalia jo 
*-jų abu tėveliai. Puvo sveikini
mo kalbų- Choras suilaiiuvo ke
ltos dainas. & AntanHto dainavo 
reto ir su p. Clrabijoliftte duetą. 
Vakare programai vadovavo 1:uit 
K. Jentus.

1 '

U». liros KOOPOt STAKIAMS
LDH. 1-moft kuopos pririteeimi- 

nte ausiriukimta fewt birželio 23* d. 
7:30 vak vakare parapijos salėje, 
492 E. Seventk St, So. BAston. .

Viri Jiari«W yra kviečiami 
skaitlingiii ririfoiikytTT'Špprič^ 
Įeiminį susirinkimų, nes turėsim 
daug svarbių reikalų dvi mūsų or-

* ganišarij<& •■
Taipgi, viririns HtsilaiikiįvfiemsĮ 

gera proga nieiusinius mokesčius 
sumokėti. .

k't Kviečia .visus-ąs
1 ' 's ’ t įtapta Valdyta

.r ‘ - . • '

Nuo .itite t tai

- MBT -ITĮ^gi *
Praėjusį *kmad»f nj, bWWto 2£ 

d.f po piettpdidsliu treku vaikva 
daug jagatoKli **ty* t 
Prie Brattip šL ir Frsali ttot|d 
Parkivajf, Cambtidgi’iuja trekas 
mijidnrė m aututy^HHu Ir 
netytmije jaunuolis 4wfk WH- 
ham, 17 metų, visikai uimuėtM ir 
21 sužeista. Tąrp snukiai pužefei$ 
yU dūlis BrightmMn, gyv. «1 
Ikacon Boston# Jonai Kttt’- 
ennskb d* tyv* Markse 
Ht, Cambr>d|?e ir Julius Matonis# 
lt metų, gyv. 33 Bardai št* 
(’lmbridge^ *

.Trekų važiavo 17 jaunuolių; ji< 
visi norėjo nuvažiuoti į Walden 
ežerą maudytis, todėl daugelis K 
jų buvo M anksto apsivilkę mau
dymosi drabužiais. Tarp sužeistų 
yru ir lietuviui. Julius Matant 
Jitožks Laukaitis, ~

je bttvo jkfe ItH-
'pa ntfte •- mkteiH|ftyla MHtoBlI*
tveatadknkb Iv.’ktBas g tni. it- 
te.

inMijki pUUUdg jAėg^jugs-
1

dintodui matyk fttyędu pilk*
am *

TifcitatytaKHhty, msėku, p.
tsmOtt,

HAMR* 0 kskiasss atstume
tiAaty. NHviU!

PKtral ir

K*.

Trečladtenfo vakar* 1 JO vii. I- 
vyksta Merginų ftodrikijo* MflK 
btamiairinicfaum.

SUGAVO AMAVUtV 
mtAvou*

Airijoa loterijai jajai itypiraijuaj 
kurtei noH^ q 

padaryti tart bfcni- Metyė 
eeptrir Boriotie, iitri«p*udino lotė- 
rijai neteiringm tiktetų* to ItoHjo 
ptadėti pardatfaitL «Jfe it-

DRAUGIJŲ VALDYBĄ 
ADRESAI..-

— Ii kur tamada Mit< 
taip tiksliai linsif

itadhMIm: — Ai nutnąriūUf 
’IM gaU iMmti Mijotu kurie 
man taki klanaisij uMuoh, tai ir 
itoMtavatt^ vietoje*

1 >.< 1 jii iu.u 1 rimi,jw"*>. fci.i igg ■».d qte*.te
' t ■

dttris, d« vyrai >toU prie ja jtu 
ymfrJHtb- Ašgint pasitrauk
ti, bM tara MĮnetiM j kambarį- 

Kil piMtkM MNtolM ito atri« 
ritya tautas to M kttStta- 
Hv Fris totai itatlta moteris- 
ta, tari, ptatatatfjh skubiai 
tetari* citata I Arivf«

Fotata riktatorių ieško visu 
etropmrn - '■ ' '

-■' ;■'■• fV-: ■ "...j

T.nrrmrrMi DUKTifttf BBJKNi 
TO G&0MA MOTDMB 

VAT,iyma
IMnulBluiM — Takte JUtaMėšktona

W <J Itrete,, Ito Brerre, ■ Mam. < 
Tri, K Itebs 2W» M.

Vtos-Fireilaliiito^ JBrea Mtkatektoag 
488 M 5ti» Št, 80. Boston, Mum.„L Z^:. Z " J

f M d M? So. Boston. Mam.
■* ‘K * Tte. Ito Boston 4710-W. 
fin. Ilsėt. ■*-■ Marjoua Markonlatš 
‘ O# <J PU, kto- Boston, M»oa

1912 C^įlMkta M, Jte. Boątbo, Msm.
KSoos. Okwja’-— K, jantetobteni

IgM riotomtea Baž, So, Boston, Mate 
Draaglte šėre teteletoklsMte teito kas

, r • , **** «Sl PW ,
Kari# taww prauctUų rašyto* F.^t Kaįt JCtolikta AMUtikalatote

* -s » ». £ itr <1 ttaa 11 te**
jM^earerdM Fonteitolk buvo pa- 
klausta*, Kokiai jb yra nuomonės 
apie grašiu Wt«rte-

’ ė 'tetep* Grali moterių — atsakė rašy7 
tojai, — yra roįw akims, praga
ras Melai ir naikinanti ugnis vyrų

MJOTtALDYBA 
l’inąlritaąą—M. iMt 

3U Mt. Ida JUL, PtffclMhksr, 
UktopUsMt coiaial*. 

Vke-PirstlnlakiM — J, PetrasapM 
1H TlMSaaii Perk, M IhtSUs, 1 

L‘rot. UaktinlukM«— J. UlUuedda

MM UVl SUDIGiao
■• vte* 'ifeHMte.R Chrimieį TJ . ..................
metų, <yt. 406 Bnwlw»y, M«I- W>«i>«re»l >tej«tarti f* YV*M 
dfl>, birže-Jio 19 4- vakare apaipy- *i«lW Bartoko urftao laitatjo Jo- 
ITlŠbihi (RSoirfnĮi) Ir Mate Moję 1«
degtukų, nuo ko kito didžiuli ug- ‘ jV (terbeliai išėjo kikilį ir 

Uis ir Chrfete audegė-
į Gydytojai reiškia nuomonę, tad
(’hrtetie norėjo patu uŽbiiigH gF-

tiete Bortelio mstto iėiteJo i»-

. Idiuląka* A. NasdtiUU»as
$bti B. BrQa<lwą^r 8o. Itoscstt, Ml 

ilarialkM A ’’’
? WlaM 8b, Ho^BtouteiMapa 

Onafcijk kibu MiririHltlMM kas trr 
preehlteMl kiekvieno mėnml« 2 

„ po ptety, Parapijos salėj, 4P2 M.
Mt, 80. Boatott, MaM 11

iraromoiiiovii
DM JOM VALDYBA -

Plrenntotato 4oiW» U r*rawta*,,^l
24 1įHiMiia Bark, 80. Itoatoa, 

Vl^v-Virmlolaku*—Juo*** Inritev 
Ui 8awyer Ava, DorriMstor,

Prot HMltlninkM AL Naviku, •

Mitatelėntaj^ atvykta i aoJŽiųJ 
khiiria ūkinih ko: PasaFyk, <K* 
de, kodėl jiw karvė* atovi viaų Iii* 
tatabridiwtoų|vwlcnį! Į

** Nieko stebėtino. Jos bijo*ĮlikUal PUIKUS Mgtral 
tad taant tokmm karšėhil pienių Į n | M U j M A © r
tešmenyse ii^urūgtij. Į rlnlIlnAu,

įjtA iiiį; ■A.rerttaM.Zm.oim- . J ■<

Ar ji u turėjai kmlanors km| ItengialJ, X, K. Ktatri^o
kį nuotykįto^krewly<1amsalėktu-Į ž Draugija
vut — klnuąLi vienas lakūnas ša-!■ irnnck iiii V a n 441*4

VO draugų; * UEPOS“Ml 4 Dif 1931
— O taip I Vienų tar^ Mhd / . .

būdų „negalėjau nutūpti žemėn, Į Piknikas prasidės 11 vai. ryto ir 
nes apačioj laukė uošvę. Į trauksis iki vShimns

' OlKLAND GROVK
Kririvi* (tafcruifr: — Ar tams- •‘■gtm* DSDHAM, MA8S.

ta iŠ proto išėjai! Nevažiuok taip | »
Mnarkian Antai kaž kokiam pilie- Į Šis piknikus bus vienas iš pub 

?eiui kiauto pervužinvui. * Mausiu. Japie turėsime <huig žais- 
taferia: -- Tai niekis! Aš šiuo Jų, skanių valgių ir gėrimų. Bus 

plentu visuomet važiuoju trijų puiki orkestrą, kiny gmjys,lietu-, 
kiaulių greitumu per valandų. Į viškus ir amerikoniškus \-;okius. 
—.—^....---- ------ ........... ' ,, ^... I Todėl prašome visuomem; kilo

1 6T1DVIIQ I skaitlingiausiai ntsilutikytk 
JAllkUta Ji vinimUv Į Gal jau visiems yra žinoma, km 

Llet^ris pentoriUH perkėlę imivo oflre l I parkat* labai didelis ir yra daug 
nauM vietą 1M W. Bro*dway, SoutiJvietuė. Taip pnj turime priminti, 
Boteon, M*te.,TeL g, p. (KKHAV. pfttl Lr Kt ^stllvuo Draugija 

(B.-26) lyra geriausių iš, visų kitų draugi-
—........ .............—- [jų Bostone ir aįylinkeje. Bušai-1

rpos sergantiems mokų irn ^7.0() sa-l 
1 vaitoję, o.parimim draugiją iš- 
Įmoka po jioMirltaes. Stos 
Įdraugijos nariai yru h»w ,i nuo yi- 
Į šokių tmlkdymų, tad bus geru pro- 
Įga nepriklnusantiems prteirūšyti 
|už PtW MOJIMO tani imtW 
r Tad gerinnmoji' Lietuvių visud- 
[mrn^ esate niąlouizti prmsomi še
ini ir jauni kuo sknktlngiausią at- 
Įsitankyti. « m<« tikimės, kad id«i-

7 L ^Zhaiikę būsite užganėdinti. Įžangoj

ILUZECKAS&SUR¥ILASJ1 . .-
:■ FO2'QGRAFAI i|vauU

Traukiame paveikslus grupių 
ir pavienių.

iStnU* paveikslu* ftfiiaiijbutm& 
Be to, turim* pardavimui vitekių 

rihmį-
STŠ'TtattbricUre Strort

. C AKiąiBGą MĄ#«. įĮniJ. PHte» llel,lls-
Tel.Ualv.W38 Į .

tąlntj.
Vlaala draiitfjta relkaląl* kreipkitės 

pas pcobiohl Hėtlslnlet. e

27 Tampa Bk Mattapan, Mauni, r
Bklinhikteu.-—VincanKnitem*, 1

U7 G 81 treti 8oUUiJtote<m. Mfcit J
Tvarkdnrit -*• Petrą* tleMtinfo, 1

14 VlnUrn MU Kouih Boto*, Ml
Draugijos utMiriiiklniai hmm ką* o 

ntAtefOleių ktekvlere 
po plteV* Varupijo* ąątej, 488 
ltov«ntū Mt, ĮSO. Musteo, Mate.

Tūla ponitttėĮAnnfe L. SoigTeV 
gyk. 37 Esat cįneord tetanr 
gavo BLdolerių .pabirios, tam 
teita lf>4tiMt .

Myli,MtaM Mtajrals Moterys, 
kttrfer statyta, tad Štto savo lo- 
jlnau neduodą* jtato miegoti. Vie
na drjMvO vfe| taki! nėmlegojusL

Pats itriiininkM lojattoto šuo 
— Į tetaną hoaivyko, bet jo geni* 
jį toimltiirikę ttatal«ątibga» tid»ė- 
ju vi« dėlto ntttau^ė. Bet ar ta# 
Žttitelfe nustos tori ir po totemo, tai 
didel> M.ttdmy.

#07« UMuimui
Htrvard’o universitetą šiemet 

baigė 2,(176 atw|mtri Harvaril *< 
lauky11 kiekvienam studentui kaš- 
tooja-' mažiausiai 1,^00 dolerių.

I

Bostono polięijM jų ^tangę*’ ta 
reštavo.,

Šie apgautai btivo gerai ailrior- 
ganiuavę. Jų tadas buvo įaaiva- 
dlftft Airijos diptotnatU, o jo pa
dėjėjai vadiriori direktoriai*, itį 
Mimanytaute ^blanfe’* būtų atne
šęs kelk milijonus dolerių pelno.

w ~ •“diplomatų*’ ir*'di-
Sėkmadigni. birželio 21 d., apie Į tame kambary, jos sūnus 5 rm iri rektorius” laukia šaltoji šiltttori-

10 vai. ryto, nežinoma mergina Įduktė S^rtietų amŽĮatta, porehes-Įja. ,
Motari Amteruon tilto nušoko jĮter, surado pUiukų nuo.šalčio irį ------- 1----------

» Charics lliver, Cnmbritlge. Jos laJprnrijo jų apie 40, nuo ko jie pa- # ^VOG* BBAlfGlimiV * 
vonas sukistas. # ĮVojlngri sustogo. įtinus numirė, • >100,000 VfcŽtBg ,

| Birželio įŠ B. vakjare viešbuty
je Parker Mouse plėiitai apvogė 

I brangenybių pirklį Bernard( Lesu-
| Birelio “si, vrtfttteM. P» * »»• »>

• -.-. .. įPi'tu F*«y p* p"« »• ivyko|wf,«* *w
Įjiliai ilžma5ėl7 Mmonhi irdoogy.LjĮj.ęit^ ae)rtMin|ĮM .urttiii- Į >I’jI.^f1™,^°1 ., .. . f— T,-AUMli:jMlteit,
jĮ!**,.-/.?-. :.;..-. t fe.^.torio meta » toftmteHk
.... .........     1 "" “ i,t. 12 l J«i. fc»d j jo tombarį irtreri, pH- f. T?,

venimą.

VAIKAS SUVALO! DAVG 
- HMDLię.

Kai rnctiha Mrs. Foeter bttvo ki-|Bet dabar.

o duktė pasveiko,
m TO814 ŠAVAHfię AUTO-I

MILIAI ViktJtt 17
Pereitų fimitfc birželio 12—10^

Mamelitiretls valstijoje šutomo-1

JUOZAS I. GAILIUS
Veda visokia* protam. Daro ti- nu legaliu* dokumentu*.
Siti M (kampa* Bro*dway)

Telefonai: Šou Borton 2732

MUZIKOS MHHU
ntuiKArPiAirM

LskcŲor daodSutos privačiai kaip 
ustfiSoM taip ir miaatSatesia Sali* 
prėtramo ktealkoa Konservatorija.

Pamokos SlikltiaMos Ustavlp 
kaitote.

T» Cfotanub ><Į DortMer 
Tėl. Columbto 0Ttt

imsasutfMMMtokMtamSKSM

12 sumištų

sužeista 12.

‘ iv. KAZUUSBO >. K Dl
VAXDYWAPM»B .

Pirmininką* —> J. dfublnakas,
24 lbWQtt 81., Įteailvlllc, Mm* „jd 

Vlce-Plnuhilnksus — J. MarkrilonlSį 43 
į 140 iiuveft «L, 80. Itoatos, 4 
Prot Itoatlnhikms — V. Paplaustam, d
m Jtoveit 81., 80. Bo4on, Mass. n 

FJn, KMMtlhlnluu — M. kalkių, .' ė
250 Ę, NInth St, 80- Boston, Man • 1

IMlitlngas V. Biilntia, . ‘
30’4 Mcrcer 8t„ 80. Boston, 

Tat Boston C
SlrtrMnlks — .X Jtolkto,
t VVInffehl 8t, 80. IWui».*Mii*w

OrauklJa Įniko kassę
nedėldlenj kiekvieno MFjIFSIO
Jos Mulėj, 402 R. gevanttt 8t^ IM||
Boąton. Mms. '

1 1

■■ ifiirmiAi ti .11 n ■ 1——ate 
PRIE GERO GYDYTOM

REIKIA KREIPTIS' v^te delel pftgjįbrtno
kraujo, nerių to etatofi kų ligų. Kurie iteMkd į, nuo reumntlxtno, tkatafi 

x1Ių, Yočltj, m&fntoūt wS 
T .Tekiai* kokių kvno HjN»M 

rftumft kreiptis ttatau 
>4, <. . AtentokJt, teteHtireritata 

Jlr.Gfiify,327&3fi; 
r<iU#8ąą.; Antrądtenhi.lą, kątvĮ^jį 
dlenlah ir taSteatonląte JW-4!t

' H 2—5, jPdi vakare^. attbMMH 
nhlą 10-11tiktai* JS

fMMMATAliurO Ktereno ApŠelėio. Jis 
išvyko į Amarai keturi metai 
prieš didįjį karą# bet jo gyvenimo 
y|ety nėra žinoma. Jis paeina M 
Darbiau vkMtous, Bųdienų kai-

praneškite 
•ijai 3®0

■LT* Mite'

r

Urtavfe ItatiitM '

TIRS. A.8ALYAR1SKI (toauiuiMKAsr
414 Brttdtoriy, *o.,B<Mtai 

f Ikt •», Aadbb Mf »
Ofisas atuiarss sss M Iki lt vai.
3**jt

fo^tt 'MMtiurte*

tee

«

J

■<<
Šikai tųojaus užkimšo jaht burną 
to surišo rankas, gandindami nd-] 
šatftto^ Po to jie paėmė jo bran-

Bostono Burdett ^kolegiją ėto-Įgenybcs ir isbėgo.
met baigė 38ft mokiniai, tarp ku-Į Birželio 18" d. jis apsilankė pas 

 

rių yre ir lichivių., §tai jie: Ona I įvairius brangenybių pardavėjus 
Zulonaitė, Cecilija Karbauskaitė,I jr atvyko į viešbutį ap$ į| tjd. Va- 

I Julija Vaitkevičiūtė (South BoK-lįęard. Jo kambarys, buvo ajnlrįi* 
ton), Bronė Kašėtaitė, NriS Pat- »

kfinaite, Sofia Vizuninaitė (Mon- 
tdloj, J. E. Klimavičius (Maver- 
hilD, Birutė T. Širgalifttė (Nor 

M ood), Ona Glebiutė. E. K. Griga
liūnas ir Marija Jankauskaitė

iCambridge). Tai 11 lietuvių-lie-1 ■ M^njuMi taTlflfti- 
tuvaiėių. nauju stenografų, knygų Utį(|f |y lolAIM 
snlrrpf-nriii Vi<in«_u* hvmI. I *

RCvEnL OCAuli
•o mtrniD '
| Kuomet atvyksite į Re vereBeach, 

T>. t w uAeikjte pas mus to gaiisita aka-
Birželio 18 d. pasimirė didžiulės Įuių valgių ir saldžių gėrimų. Ckop 

Šeimos motina Marijona Bastien^ LtteytaimOattsiieriaMliė GeriVMl' 
gyv. 25Ž Boston S|. Su žv. mišio-Įg^į ir patarnavimas. », 

mis šeštadienį tapo palaidotą į * Marereksa k
Gaujos Kalvarijos kapinei Į kn- * Jagat ItUtnėtoriMas 

| pinos palydėjo kum J. Škalandia.
G.

BAIGI MOKYKLĄ

me aukšte. Įėjęs į poilsio kamba
rį jis pastebėjo du Vyrps, sėdin
čius kėdėse ir skaitančius'įtik rai
čius. Netoli buvo viena moterii- 
kė. Kaip tik jis rakino kambario

Vcdėjtj, sekretorių, Visas-us avei-| 
kinaine ir linkime pasisekimo..

f

I. iii l AUS AA S 
■šitCT«<i HtVtssnni 

'. a*a iaw**oadwat

Jd krauturiSį galima ginti 
“>0MM«ių**Wo ir kito
kiu valgomų^lktų. Ateikite

I Pikniko Rengėjai
|Į KELRODIS: Važiuoti pievute 
| Į ritt iki Forest Mills, iš tm Dcdlmm 
f ILine karu važiuoti ilri G rovė SL 
|Į Ten bus žmogus, kuris nurodys 
g Į pikniko vietų. Jeigu lytų tų dm-
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NAMŲ SAVININKAMS!
Mallavojtt namai U laiku ir vl- 
Uaag aoptorūoju kmabariin, Ubai- 
tlau luta* ir atuaujlnu griadl*. 
Datta atlieku tarai ir pigiau teta L 
[Htl IW>«a,HI». 
Įilelkale krripkltėt paa- 
!. r. jamiuMai toro?

Visokias drsiKtihm slaru, eaiaa Ir 
pertahMtt. Padarau varai ulsaky- 
mo. Putras pėrtaieooi Ir Itvalosn. 
Ką nlrete reikta atatattl *35.00, fią 1 
tik ai litM tMrbaa garantuoja-1 
auto, ims tam tikras sMMmm tarta, :

MASTU VALUIJS
1S54 DORCfiKSTfiK AVB. 
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MO. MAM. j
Šioje knujtiiYėJe ipdlma garnį vi- į 
tokių ąmattilukam* įrankių, litai 
terląvfmo itie<litex(*, pąlnlo, alfe- 
Jų, vinių to viąokto vąrnlto. «te- 
įmins popteni mintie, Iki ,20c. nžj 
roi|, pilkių visokio didrnre. Atri* j 
kito perąHlkrmu. *

•n. f> frį^ffi, • ] M
I*.«•««•» U4AI

3 Hmynųi natfeta su dMH lo
tu imt* ir H tQtul OMAW 
mm tuH imli HWtai >r- 
duom tHhis inrestnMtttaa m«- 
HlMttl »HW MtrthrL Loiba gaft Ht 
vartojlisM laįkjriittf apie 10 akta- 
mobiliu, kak duotu grafaUs pelno 
Netoli mokphhi, bu*b kmutltvfeb 
geroj, tykioj vjetoj. CiHtl4W.<M 
Ungm Mgtygoa Kaina *3800.

GEteMMlA
AtHtaBl’ir JMMa taMtt- 

ImM (Jtoter iMI Jm) perkėlė sa
vo kirpyklip-Žkutyklų j naujų 
vietą—“wŠ2 Mv, WB^ttd.vray, Šo. Boa- 
ten- \ ' ■*■••'■

-Kirpyklai abt savininkai pta* 
niša safa Mšfohtoate sentoms 4r 
tUiujtonM kortmariams, ktod nau- 
joja >Moja vafltfe to naujos kai; 
nos—ųuo Štol skutama U kerpama 
pigiap# nagu a^tažlau, ‘
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PMjtrabua atiteku gerai Ir pigiai. 
K attik vlentMlrt vhmr. Waikag auk 
tomoblliuK. VHi atdkm <lfrną*l% 
hak||. VitsAlesfiams iH-Udkonui eka- 
tm Mokasėlfl,
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f iwivinkimui visokių auksinti?. 
ięliaotatiotų laikrodėlių to j 
kitokių ♦teiktų. Taipgi to toli-. 
laumių plunksnų.
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■— Jonas BtgptaiviČhs išvyko 
Lietuvon birželio 17 <, laivu 
”Aq« koala.” Tuo laivu išvyko 
brooklynietai Kazys h* Kristi
na PupkisL ,
, " — Tka Brooklyn Tablet ŠdL 
Imtienh leidinyje talpino vysk, 
Mm W», M. L C. pavtiHą.

.-Juota Varnaitis, lankąs 
darką flummitt. Pa,, Maryknoll

i

UKTŲŲAl NKRŪIM 
r IŠEIVIJA

Dažnai /nusiskundžiama, 
Bd kiriuvai išeivija neril- 
į Išskyrus y ietiųr kitų 
Bgvatų įstatyme, fcurių 

gtena ir kfti’»v;etimšaliai, ir 
’tetkarčiais blogųjų pusęapi- 
^OnanČia® žinele®, tiek 
B nėšio į mus atkreipta, 

tuvos visuomenė mažai 
ormuota apie mlisų gy* 

teitirnų, veikimų, siekius, 
įjątmėjimus,; MOsų spauda 
įtip pat minta laikraščių 
'jrąnešiniais, iškarpomis*Vur 

tautos trečdalis at- 
Užmiršta. Natūralu

( tėviškę palikusiam «unui a- 
tį J^e jųAyajėtij jos neužmirš- 
r ĮL Jis ilgesio Hūlnamas jų 
£ aplanko." Taip mes mylime 
E gimtinę, prijaučiame jos 
įf vargams, mikniams. Jei jau* 

:• Maine nesantaikų, joje, bar
nius, varžymus, vienas kito 

?? įkriaudimų, musų meilė pa-! 
braukimas mažėją, pt, sako* 
toė, lai pešasi, kol nustos, 
fa vengsiu, nelankysiu..*. Tai 
kaimiečio logika. Bet ta lo
gika tiksli matant anų de- 

‘iuesio nukreipimų, nepaisy- 
jnų, net paniekų. Jos Tai
kanti® sustotume siuntę pi* 
nigus Lietuvai, neįiirktume

■ jo® produktų, nelankytume 
vasaros metu, nustotume re* 

emigrantu® Amerikon h 
lokį moralų reikalų. Toks 

as kai* 
dolerių

faetuose. Lietuvos ponai fa* 
M tik pajaustų mūsų gulę,

t

dterikoA Lietuva turi tiek 
‘ pat teisių. prie Tėvynes, kiek 

. Ir Lietuvos piliečiai., Mes 
?»4 kiek nepairi j ošime boiko
to griebtis,^jei mums to ne* 

į pripažins. Cave Lituania!

MŪSŲ TAKTIKA , 
Popiežius šiais laikais tii- 

Į ii daug vargo su valstybė
mis: Meksika, Ispanija, Ita
lija ir Lietuva.* Vatikano 
senelis kantriai grumiasi su 
liberalizmu, fašizmu. Jam 
nebaisios revoliucijos, di- 
plotmes iutrygos. Bažny

VTMUTO SPAUSTUVĖ
Atilok* Visus Spaudoa-Dorbuz

Vienintelę katalikų, spaustuvę 
ir krautuvę apylinkėje

Fardaoda maldaknyge*, rakančiu*, 
Iw, mėdallkaiiiK, kryUm,

taYjrlas Ir k. Čia gaHma gauti |- 
‘‘Vatrina turinio nanfllnzų knygų ir 
trąšią atviručių — su iietuvUkala

f

“Darbteiriro” Agentfira
*Vyt*ato” rpatatuvė priima “Dar- 

akdhimu^ prenumeratss 
įlf pardooda. stsklnm “DsrtMatnko” 
Įiiyi ■ rittg.

[ 4r Če|l«*l#rsto rsirsnH* iki > r«h

Eaptradlenlo h»karaU driarsoja J, 
LKmmmdmU. GI keivlrtmltenlo Ir 
[temmemo vakarai*—J. F, Mačiu- 

t. Mals ]4»s<tMrabd<Ui vakarais <a- 
ūMa atlikti Ir “Henl Fatste” tH- 
{*ttea M notarini w llndymn*.

teNmdrWe, kmi mintais veika*
.j-... /

wJwruv» 
M Onad K, Y.

IVVfĮlMIteMlIv

ėjimai kai jo iškilmingi apafvoti 
rflbsi, vaMcų prilaikomi, lyg dan
gaus žvaigždynai bažnyčią pripil
dė, ypatinga hmla ir kriste# gūt- 
vmt aprčdahOMU to, vaikučių 
nešama suktinė karūna -^Vysku- 
piškos garbės šenklasj^pr^ to dar 
rriikvįjoą gražiam aukso aptaise 
šalia Miliulio kryžiaus ant krū
tinės, o prie t« dar su barsčia! VL 
su tai padarė į mmirfnkuąitm tokį 
įspūdį, kuris liks iki mirties širdy
se tų, kurie tą’matč, kaip liko ne* 
^dildomas Vytauto minėjimas Šv, 
Patricko katedroj^’ Nevr Yorke.. 
Taip pat buvo ir tokių “katali
kų/* kurie lankosi bažnyčion ne 
dėl maldos, l>et dėl.,.

J, E. Vyskupui buvo panūstais 
tmų tikrus troniis, kuriame laike 
mišių mękW, teikdamas tam tik* 
rose vietose rrikalingua laiiinnL 
mus* Taip pat pasakė gražų pa
mokslų Ir suteikė laiminimą, bu
rnai paaihaigusrbuvo pievo Kūno 
prpi»esijaf kurioje Vyskupą* pir
mą evangeliją slaviškai godojo; 
Vyskupas tojo procosijojeJki_ga^ 
lo dalyvavo. ** ,

Po procesijos J. E. Vyskupas, 
persirengęs, buvo iškilmingai sū 
visa procesija^ giedant “Ecęe 
Kucortlos Magnus/* išlydytas į 

; kleboniją. Po to, kun. Kinta tei
kė laiminimą buvusiems bažnyčių- 

' jo —* spausdamas galvas.

Kun. J. Kintai pagerbimai
, Pagerbimui kun. Kiūtos, vieti- 

nbti parapijonai suruošė viešus 
parapijos svetainėje pietus, į ku- 

, riuos atsilankė J. E. Vyskupas ir 
.pasakė primicijanto pagarbai 
kalbų; kadangi .žmones pajuto, 
kad pietuos^ dalyvauja ir Vysku
pas, tai Seimininkėms įvarė bedą, 
nes žmonės pradėjo būriais veržtis 
ir-komitetas turėjo vargo žmones 
įtikinti^ jog reikėjo iš anksto už- 
taakyti pietus, nes viriema nepa
kaks, bet su (hMUfe sunkumais, 
žmonėms nenusilcidžiant pasisekė, 
patenkinti nors ir ankštai, nes 
svetainė bučo pilnintėlė. Nors pa
maldos tęsėsi veik tris valandas, 
bet žmonės vištide jautėsi pilni 
džiaugsmo ir laimes turėdami sa
vo farpb tokį aukštą it garbingą 
svetį; Po pietų dvasiškiai ir kele
tas <iesclkų EHzabcthiSkhlf J. E. 
Vyskupą išlydėjo į jam paruostą 
vakarienę Nen* Yorke.

Pirmadienyje 10 vai. ryte J. E. 
Vj'skupos atlaikė savo apeigose 
(bizantijoje) skaitytas mišias asi
stuojant kleb. Simonaičiui ir ma
rijonui Jakaičiui. To to kleb. Si 
monaitis Vyskupą nuvąžė Ncm 
Yorkan, kur kalbėjo pvt radio 
angliškai, rusiškai ir lietuviškai

Krikštų atminti,
J. E. Vyskupo Bftčio atsilanky

mo Elizzbeth’an .paminėjimui, ret 
ketų kokį nors atminimą įrengti: 
ar tai kokią metalinę lentą su ata
tinkamu užrašu bažnyčios siynoje 
įmūrytu ar kitą ką nors panašaus. 
Jo atsilankymas yra ‘istorinis į- 
vykis, nes jis yra nepaprastas 
Vyskupas, bet Vyskupas, kuris re- 
ziddoja Komoje ir turi reikalą au 
visu pasauliu, kur tik yra Bizanti
jos apeigos praktikuojamos, o 
prie to dar, skirtoji misija teko 
mūsų tautiečiui; vargiai kam teks 
iš lietuvių kada nors panaši gar
bė; todėl tat, kaipo atsilankiusiam 
EHzabeth’an, pinnon lietuvių ko- 
lonijon iškilmingai, tenka tai ko
lonijai yimtinga garbė, nes tokių 
kolonijų mažai Amerikoje bus, 
kur J. E. Vysk. Bfičya iškilmingai 
lankysis* Tiesą pasakius, J. K 
Elfeal)cth*an važiavo ne tos kolo
nijos lankyti, bet klėb, Eimonai* 
tį aplanlfyti, kuriam, tuoj po savo j 
jhišventinimo, J. K buvo prisiun
tęs net savo atvaizdą personalUi, 
pilname VydaipBkame pa^ėdale, 
flerhv mūsų kolonijai turėti toki 
kleboną, kuris yni gerinamas 
aukštai pastatytų asmenų, už tai 
Elizabcthiečianm ir būtų styrint 
tą progą palikti kur nors užraŠy- 
ią,jien tokie įvykiai daug garbės 

- bUdarojie tlk kūų kolonijų akyse, 
batTr ivriimtaušių.

Y ALA #£(>* ; 
W rjiiMrak.

įįiiimIih,! maa »~«m

M, BUDAS L VOKUS
. PAVVZSTAS

* iy . ..p jf v
tarną TeMCmna: Mitam* >-*m

— Birželio 4 <L lietuvių “Lai*. 
vM Bvelrinl>M įvyko “Uthua- 
nlan Liberty >mra A, C/1 vakari*, 
nf pagerbimui savo nariu, laimė
jusių rirtil pmmik-Klixąbeth’et 
kurie kumnio vtam avetfantauėitMS, 
riojuriua m jafe ,ibolėt” ritimu. 
Vkkarianęjt d^nravu keletą* {im
tų aveėlų, Jų i»rp« buvo viaa ri
li miesto vaMytbm aukltemiių ta* 
meną (majoras, dll Ilgo* negaH- 
damas dalyvauti, svei
kino tebgnuBt), kurie «avo kak 
boae reSkl dtfsfai aimpatijM Hc- 
iturimsu; veik vfa| didesnių pavie
nių aporto orisniimrijų buvo ats
tovai, kurie irgi t?r*J<mi lietuvių 
laimėjimu. Vakar© vedėju buvo 
senon vietįnm kfrnforiuu Hrilklfe. 
Ik lietuvių’ peoferionalų kalbėjo 
dr. Kralikauakae ir komp. Milerir 
čiujr. Paatararis parcukc mintis, 
kad reikia uiamgf tt mmlykiiis su 
Lietuvon aparto orminiweijom»r ir 
reikia vieniems nu kitais rengti 
rungtynes, tumi užmezgant arti- 
mbsnius ryU&a jaunuolių tarpe, 
Taip pat pareiti, kad iietuvrai 
turi ryžiur au Buropcs sporto 1y> 
gomis ir -yra, kaip sporte atsižy
mėję, žinomi’ Kalba buvo šiltai 
sutikta. Kalbėjo taip pat ir eile 
vietinių lieturių veikėjų. Knllms 
buvo paįvairinamo* koncertine 
dalimi, kurioje 'dalyvavo: komp. 
Žilevičius :auyr Froimkietyto (dai- 
nininkė-solistė rietimo parapijos 
choro), “Meninė* Draugi 
Trio” smuikas, čelo ir piano (pia
no skambino Ben. Mąekovičius 
lietuvis, dantistas) ir Juozo Aku* 
lionio /vedama* ^benaš. leninė 
programa buvo labai įdomi ir tik
rai meniška, kas retai pasitaiko 
tokiuose vąkaruaae. Akulionio bc- 
naa griežę vėliaSi šokiams. Tvar
ka buvo ptvya^foga-ir reikia pa- 
aUHtl, kad <Mrit^akarie«ii b«-

Čiu per du tilkstančm metų 
perleido JU eilf ir vim* 
dn pergalėjo. Ji gyvetm n® 
uiotnentu, bet amžiai®. I S( 
kartų kova verda tatp Ka* 
tulikų Akcijom ir politikoj 
Katalikų Akcija itera poli
tikių M ji daug kenkiu Ii- - . . -
beminkai politikai Kkri- Fkariitarių mokyklų, pm* Dtraunaai ponuaai. JMen 
kalizrno baubo paųeno, tad 
išdygo katnlikij akcija—po
litikoje baubo. Mibų lietu* 
vdškoji Ištižų® spauda jau 
paskubo pasmerkti Popie
žių ir Katalikų Akcijų, o 
kunigus,"“hi paverto neveF 
Maumai®, blogiausiai® imo 
uFnris. ŽV. Tėvas gražiai i»* 
siroiškv, kad jei tiek kovo
jama prieš * Bažnyčių, tai 
niątj’tU, yra gerai dirbama; 
pragaras, prieš blogų nesu- 
kiltij. Tad sekame Šv. Tė* 
vo rimtos ir tylios akcijos 
linijų. Aiškintis už savo vei
kimų nereikia, nusistatymai 
yra aiskus, siekiai šventi, 
darLai regimi ir jaučiami. 
Nekitrie veikėjai nusiskun
džia, kad mes nereaguojame 
spaudoje priešų užpuolimus, 
ypačiai Katalikų Akcijos 
pozicijos neginame. Ginti 
katalikus Lietuvoje prieš 
dabartinę valdžių ugningai® 
straipsniais yra liereikalin- 
ga; nors kardais prispaus
ta, bet katalikų .pozicija yra 
tvirtesnė nė tautininkų vid- 
dŽios. Su Lietuvos katali
kais simpatizuoja per trys 
šimtai milijonų katalikų 
pasaulyje. Katalikų Ak
cija, nežiūrint kas jai pri
meta politikų, yra pasauli
nis tikinčiųjų judėjimą®. 
Lietuvos “skirt pol\tics” jos 
neužglems. Mes esam dalis 
tos didžiules Katalikų Ak
cijos armijos, kurios veiki
mas pasauliui aiškuą Aiš
kintis, gintis nereikia. Ame
rikos didžiule spauda gerai 
tų supranta; tik lietuviš
ka partijine spauda skrupu- 
liatiskai apjuodina. Polemi
zuoti su tokia spauda lygin- 
tųsį nužengimui ant tokio 
pat pedestalo. Todėl gi po
lemikos nevedame su “Lais
ve,” “Keleiviu” ir “Katt- 

, jienomis.” Lygiai reikia ] 
piktintis milsų laikrąščių ’ 
ginčais su “Vienybe.” “Vie
nybė” yra nerimtas, intry- 
giskas laikraštis. Įtekmės 
visuomenėje neturi. Ji pri
lygsta “Laisvei.”

Miisn taktika yra dirbti 
kūrybinį darbų, spaudoje, 
mokykloje ir draugijoje ir 
nekreipti domės į priėšus, 
Griauti ir vaikas gali, bet 
dirbti reikia* vyro. Šv. Tė
vas ragina mus nenuleisti 
rankų, nes dirva plati, bet 
darbininkų maža* Lietuva 
užtektinai turi mtriigentihių 
pajėgų/ bet pas huw jų ma
ža. Tautinis ir religijiniš 

Iįsisnmonijilnas ten stiprūs, 
iw nmų AiJpmiB. Ot, čiagtii- 
di mūsų, jėgų ir daria) mu 
kaupimą®. Aikvoti f kito-

leidžia atorioga* namie, Maapetha 
Rudenį rietf Į seminarijų, Mary- 
knoll, N, Y.

Kun. P. Lekslk skaitys re
feratų apie KafrilkSkų Akcijų 
Katalikų Konferencijoje, liepos’ 4 
d. New Yorke.

— Karalienės Angelui par. cho
ras projektuoja"liepos 4 d, E važia
vimų bumi. Choras jau sustatė 
tavo įstatus ir tvarkysis kaipo 
draugija,

— Vytauto* Komitetas posė
džiavo birželio 1Ū d. ŠL Turgfo 
parapijos klebonijoje.

, — Registracija į vyskupijos 
seminarijų vyksta birželio 22 Ir 
23 dienomis kanceliarijoje T5 
Greene Avė. - *

— Registracija į ‘Cathedral 
College buvo birželio 20 ir 22 d.

— Šv. Vincento Pauliečio drau
gija gegužės mėnesyje pagelbėjo 
1221 šeimoms išmokant *15,784.36. 
Tai tik Brooklyno vyskupystėje.

— New Yorko Kardinolas Pa
trink Hayes arkidioeozijos vardų 
per Kardinolų Paeelli pasiuntė 
fev, Tėvui užuojautos telegramų 
kovoje prieš fašizmų už Katali
kų Akeicjų. ' t

—- Jėzuitų savaitraštis °Amer
ica** įdėjo Valento* Matelio 
fatraipenį **Churoh and State in 
Lithuania.” Bešališkai' paduotas 
konfliktas tarp valdžios ir epis- 
kopM*’ - ; t ...

EUZABETffO, N. J. 
ŽINUTES

■V .

Nuolatinis korespondentas K. 
Berianskis, kum Žinutes suteik
davo laikraščiui, paakutiniaia lai
kais sunkiai apsirgo plaučių liga 
ir todėl žinučių teikimas apie Eli- 
zabeth buvo sustojęs. Mūsų jau
nimas tą žinią išgirdęs labai nu
liūdo, nes minėtas korespondentas 
visuomet buto rimtai žinių teikė
jos ir pats labai pavyzdingas jau
nuolis, vien tik knygose vUa savo 
laiką praleisdamas. Tai pavyzdys 
tįsiems jaunuoliams, kaip reikia 
laikų sunaudoti. Tikime, kad greit 
pasveiks ir linkime jam geros 
sveikatos.

grunika i

Kadangi per Šį paskutinį laiko
tarpį daug kas įvyko, visą smul
kiai aprašant užimtų keletą laL 
kraščio NNr., tat pasitenkinsiu, 
tik patiekdamas kroniką :

tv. Kazimiero dr-jos 40 metų 
sukaktavis

— Gegužės 30 d. šv. Kazimiero 
draugus Šventė savo 40 metų gy
vavimo sukaktuves; Ši draugija y- 
ra viena pirmutinių susibūrusių 
Elizabeth’e, kuri yra daug pasi
darbavusi lietuvių veikime šioje 
kolonijoje* Reikia paūmėti, kad 
yienintėli vyrų draugija, buri ri* 

’ ftenri yemia visus bažnytinius 
parengimus, kai tuf tarpu kitos 
U kai “Įoįką” Vakarienėje bu. 
vo pasakyta daug kalbų; vakarie
nė buvo atidaryta kleb. Simonai* 
šio su malda. Reikia pastebėti, 
kad šis Vakaras įvyko gegulė* 30 
o ne 31, kaip “Darb.” 44Nr. p» 
Vietinis praneša, nes toje dienoje 
kas met ta draugija ruošia savo 
kietinį suėjimą kaipo atminimą 
pirmojo jos įsikūrimo, tų pat die-

beth’e retai pasitaiko. Vakarie
nei baigiantis, bbvo išdalintos do
vanos atdžymėjariai grupei (Ženk
leliai), o žv. Petro ir Povilo drau
gija, be to, vienam savo nariui, 
esančiam laimėjusiujų tarpe, įtei
kę auksinį žiedą. * /“

T

*
i- Birželio U <L ph# komp. Ži

levičių įvyko viim apylinke# var. 
^onininių mtairinkinuui nuHlntyti 
Varg. Seimui Ncvarke eho.ų pro* 
gramo*; numatyta pradėti bažny
tiniu koncertu su palaiminimu ir 
vėliau koncertas svetainėje, daly
vaujant visiems apyMridų cho
rams. ' ’•

« UrittvilkM b«iM
•** Praeitam metam komp. Žile- 

riraim organizuotą® hejma, kurio

studijuoti, Komp. turi daug pa- 
klausintij. ir iš tollmcimių kolonl-. 
jų, kad sutiktų laiškais! pamokau 
teikti, tuo reiškiniu reikia džlaug* 
tiSy kad savi savus pradeda gerbti 
ir įvertinti.

— Birželio 21 d, įvyko patapta 
jos mokyklos užbaigimo mokslų 
metų didelis parengimaii; JM toa 
priežiriičs ir choras negalėjo ds> 
lyvauti Maspcth, N. Y. ruošiamo
jo Lietuvių dienoje* Rrikis pažy# 
•meti PranciŠkiečių Sesučių dsridL 

' Tumą: jos nevich tik mokyklų yra 
uŽslemimios, bet ir bažnyčios pa
puošimu, altorių tvarkingai palak 
kytnėj beveik prieš kiekvienas di
desnes švente* yis kitaip altorių 
papuošimai pakeičiami, kas sūdai 
to laimi gražaus malonumoj 

teriaakž vikaro ’’
— Elizabcfh’ns džiaugiasi, susti 

laukęs vikaro, asmenyje kun, Jot 
no Kiiitos; parapijonai labai at* 
jautė savo kleb. Simonaitį, nepa
prastai daug dirlmniį tokioje di* 
dcRje parapijoje; Ui Mg tiedu 
•asmens nuveikŪnUU ida»EU« K$ 
tnr net mažesnėse piri^joag pd 
kelis kunigus yra; užteks darbo ir 
dviem dirbant * >

Lankiai
— Lankėsi pas komp. Žilevičių 

Jonas Steponaitis iš Wilkes- 
Barro, buvęs “Garso” linotipis- 
tas, seniau daug rašęs eilių, ser
biškų veikai i ūkų ir šiaip straips
nių, tik kodėl tai paskutiniaisiais 
laikais nutilęs, Išvažiavo Oriu*

i von poillsiui. Su “Garsu” atsį* ' 
skyręs ir, jei Lietuvoje nepatik* 
šių gyventi, gr^iųųa į New Toric< 
nuo rugsėjo 15, nes jau turįs už- 
likrinlš ųtamystę.

0VQuIBTu*4»i» x

— Elisabeth’e pas kleb. Simo
naitį svečiavosi šiomis Hienomis 
kun. Garmus, kun. Vencius, kun, 
SvagŽdys iy klierikas Kėmežis.

Viešnia O iMtyos
—- Pas Lisnierina Ig. Budreckns 

svečiuojasi iŠ Lietuvos atvykusi 
Amerikon pfakfevečiuoti iŠ Mari* 
jampoles tardytoja Brasytė.f

vęs iki šiol choro benas, dabijr pa
sirašė su lietuvių parapija, kteU 
Kimo,mičio asmenyje, 3 metams 
sutartį, kuria einant Lenas atliks 
visus parapijos rengiamus paruo- 
iinmJIyka^-o-parąpijoK naudai 
rnošiančioins orgnlizaeijoms pa
rapijos gvetaineje, su tam tikra 
nuolaida. Benas už tai gauna tei
sę griežti išimtinai visuose pntm- 
gimuose, ruošiamuose parapijos 
svetainėje. Beno vyriausiu šefu 
lieka kbmp. Žilevičius; Benas da
bar vadinsis “i5v, Petro ir Povilo 
lietuvių parapijos Lenas// Ener
gingai šis pienas antrus metus mo
kindamasis tnip-4oli pažengė, kad 
sudaro konkurenciją svetimtaučių 
lenams, kurie skaitėsi * gerinusi, 
Tas Lenas šiandien tiek yra užim
tas pas svetimtaučius, kad sunku 
jį yra gauti, tenka prieš kelis m«* 
nesiūs . užsikviesti;! lietuviai jį 
mėgsta, nes griežia lietuviškus šo
kius.

Mauja'parduotuve
— Planų Čo. Friffith atidarė 

Elizabetli’e planų parduotuvę, ku
rios menedžeriu yra lietuvis H. 
Rosmanskaa.

? Mtudko* centrą*
*— Bridgcport, Conn. lietuvių 

parapijos vargoninko Steponavi
čiau sūnus Jonas 'atvyko Ėliza- 
bdh’an pas komp. Žilevičių študi* 
jilūti muzikos, šiandie Eliza- 
beth’as Rytinėse Valstybėse virs
ta lietuvių muzikos centru, nes 
laikas nuo laiko vis mokiniiyskai- 
čius auga ne vien tik iš Brooklyn, 
Nevr York, Bayonne, Nevvark, bet 
ir iš Bridgoport važiuoja mraikos •

Birželio šL vakare pasklido 
Elizabeth’o betariu kolonijoje ži
nia, kad vakans atvyksta j. E, 
Vyskupas Būeyaj apie 9 vai. va
kare pradėjo prie klebonijos gru
puotis būriai, žmonių. Kadangi 
choras tų vakarą turėjo mVo eili
nę praktikų, M natarė Vyskupų 
sutikti .su linkifhaais “Ilgiausių 
Metų?* Vyskupui įžengiant į kle
bonijų su jo palydovai*, choras už
traukė “Ilgiairių Metų!’* Vys
kupas dėkojo choristams už tokį 
nelauktų ir netikėtų jo sutikimų. 
Klek. Simonaitis, visuomet būda
mas vaišingas aveliams, Šį vaka
rų nepaprastai savo širdį atidarė. 
Vakarienėje dalyvavo marijonas 

‘Jakai t ių, kleb. Vaiciėknuskas, 
kleb. Karalius, kkb. Milukas, kun, 
J. Kinis, klierikas KfmČžis, ukrai- 
nų atstovas -— “Svoboda” šefas 
dr. Mišuga ir komp. Žilevičius. Tų 
pat/naktį Vyskupo*, kleb. Miluko 
lydimas, buvo svečių palydėtas į 
stoti, kur išvyko AVsahingtonsn. 
J. E. Vyskupas antrų dienų vaka
re grjžo Eliaabaih’an, sekmadie- 
pio ryte, atlikęs mišias sesučin 
koplyčioje, dalyvavo kun. J. Kin
tus ižkiltfnngooe primicijų mišiose.

Vyskupo pydljimaa
Birželio 7 d* įvyko trilypė 

Švente: Vyskupą apsilankvmas, 
kun. J. Kinto* primicijos it Die
vo Kftno šventės procesija. i*ir* 
miausU buvo atlydėtas primiei- 
jantss kutu Khrių, giedant chond 
“IngrtHlicnte” Ulevičiaus ir po U 
iškilmingas istorinis, bizantija g* 
^‘igų Vyskupo, {ėjimas, giedant 
chorui “Kere Baaordoa Magnus** 
Bingenhcrgcrio. Hoecrijojo, daly
vavo aplr^MuM britais rūbri* 
poripuriuiįų g|wvritių ir kita 
tiek bernaičių} teoriu buvo pib 
rintllė balsyte, Xogop««t*i *-

............................ ........ . j |
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CURTON PARKAS
Piknikams, bsItasM. koncertam; 

lėkiams lt vlsoktam poiHokmilal- 
nimame MMskraeta vieta Brsote- 
lyse-Maspethe. Js* laikas teta* 
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