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KUNIGO VIENYBES SEIMO SVHIMMl'

M

gavo

Turtuolis Georgė L. Dnval pa- 
j-kyrė 11,200,000,00 katalikų 35 į- 
staigoms Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse ir Čilėje, Pietų Ameri
koje. Jis buvo geras draugas vi* 
sų tikybų, bet savo paskutiniame 
valios pareiškime pareiškė norą 
palikti didelę sumą pinigų katali- 

x karna.

Vera Cniz, Meksikoje, vienojo 
pradžios mokykloje mokytoja kal
bėjo prieš tikybą; du vaikučiai at
sistojo ir sušuko** uL«i gyvuoja 
Kristus Karalius!” Tuojau* tie 
vaikučiai buvo pašalinti iš mokyk* 
los.

ijs brangus mūsą vtaom# f
nei, įvertinama* ir būtinas vieningam dubai katalikų; J!

Jei yra garbingas darbas išgel
bėti kaimyno bet draugo kūno gy
vybę, tni dar yrą garbingesnis dar- 
bas padėti savo artimui jo dvasi
nėje pažangoje. Tai galima pada
ryti tik viską tirpinančios meilės 
pagalba. Kristui liepė mylėti ar
timą ne tik kaipo pats aave* bet ir 
dėl H|k*vo meilės.

kai meilei, tai viskas labai greitai 
ir sklandžiai iMrištų.f

Siamu karalius pndovanojoi ka
talikų universitetui AVashington’e 
budistų tikybos įsakymų bei moks
lo knygų rinkinį.

dienomis Popiežiau Finu
— - XIpri?račT»rptAUtinčfrk*Ulikų 

dumnų Feder*eljo« alMom, ku
rie įteiki pražymą, pntfydftmi A- 
merikm labdarybė w*erų vionuo- 

«lyno įntrigčją Motiną 8et<w pri
pažinti šventąja.

Praiymą paairalč 100,000 asme
nų

Djuonmncę x4Junc.o« organam

-Ba- 
jų wdtWJ» 

,Kjū

NINA AMTMADIIKIAIS II 
FKNKTADIKNIAIB

Kiehm«Jd’u, Va,, vyskupas Alt* 
drew 3. paakribė, kad
lapkričio (November) % 9 ir 10 d, 
d. Imis pašventinta nauja katedra 
ir našlaičiama namai. Šie brangis 
namai paatatyti gerų įmonių .au
komis, Našlaičių namai kaštuoja 
vienų milijoną dolerių. ImiM tiks
lui —-našlaičių namams — majo
rai James Dooley mirdama# pa
skyrė 3 milijonu* dolerių.

DApBffiip<KAS

Lietuvių R. K* Kunigų Vienybė# Amerikoje Heimą 
Rtrand Hotel, Atlantic City, N; L rugpiftčio 4 i atidari5 
K, V. Pirmininką* Kum N- Pakalnis 11 vai. ryto. Daly
vavo sekanti Kunigai: Pral. M. Krušas, *L Andx>te, V. 
Matulaitis, A. Skripka, I)r. L Konceviėius, St. Vembre, 
IL Vaičiūnas, Ig. AlbavičĮus, J. Kihiįata M, Kvarlys, 
8t. Korbufas, J* Si moiuiti^ M. Daumante, K. Turgutis, 
d. Aleksiūnas, 8. P. Remeika, X įkalnis, M. Pankus, 
A. Vasys, j. Kavaliauskas, -T. Balkūnas ir P. Iškiši*. 
Vyskupijos atstovaujamos: Springfield, Hartford, Pno- 
vidence, Brooklyn, Kevmrk. Philadrii>hia, Harrisbutgb,

Prezidijumų sudarė: gari), pirm. Pral. M. Knisas 
pirm. Kun. N. Pakalnis, viee-plm H. Vaičiūnas, aekr, 
Dr. »L Koncevičius. Seimų sveikino telegramomis: Var
gonininkų Centro Valdyba, Kun, A. Valantieji!^ Kun. 
Virmauskis ir Kum Juškaitm, žodžiu imsveikino: Kak 
Federacijos Centro vardu—Kun. Ig. AlburiČius, wDar- 
Inninko’* ir LDS. vardu —- kun, j. Balkite*.

^Dienotvarkė buvo labai ilgą. Pietų pertrauka buw 
pusantros valandos, bet seimas užbaigė darinis tų pat die
ną 7 vai. vakare. Tarp svarbių kalbų, referatų buvo: < 
Kun. N. Pakalnio Kat. Federacijos naujos konstitucijos 
projekto reikalu, Kun. Gradeckio (raštą prisitpstą) jau* 
nimo .klausimu, kurią plačiai paliete dar Kun. L Alek- 
siūnas ir Kun. X BaĮkūnas, ,T. Simonaičio Bažnytinės 
muzikos klausimu ir Kun. Vašiu Pamaldų Vadovėlio rei
kalu. “Motinėles ■’ draugijos reikalus seinias palietė, bet 
delegatai pasiliko dar kitam posėdžiui vakare ^Motinė
lės’* seimeliui,—sutvarkyti šios daug pasidarbavusio^ 
organizacijos* , ’ > J

Seimas sulyginamai gausus ir plačiai reprezentuoju* 
Rietuvių kunigiją tavo gyvas ir labai svarbus. Iš rapor
tą paaiškėjo Kunigų darbas esąs brangus mūsą vtaomtf

New York’o proteRtoną <ln žy
mūs "dvasininkai pareiškę didelio 
nepasitenkinimo Amerikos dvasi
niu gyvenimu. Jie kalba apie pa
krikusią dorovę, apie nutolimą, 
nuo šventąją pagrindų ir 1.1. Ir 
jie nesuranda atsakymo j savo 
klausimą: kur mes turime ieškoti 
tiesos, Katalikams Šis klausimas 
lengvai išrišamas. Kristus yra pa
sakęs: AŠ esu Tiesa, Kelias ir Gy
venimas.

/ • >

Vera Crux valstybes, Meksikoje, 
gubernatorius Tejeda savo žiaurų . 
prieškatalikišką darbą varo visu 
įnirsimu. Iš daugelio atsakomingų 
vietų jis atleido katalikus valdi
ninkus. Daugelis katalikų valdi, 
ninku patys išstojo iš valstybinių 
įstaigų, .atsisakydami ekonomines 

. geroves, Bet nenorėdami parduoti 
savo sąžinės.

____  -.4 --.4^/—

minimo reitaanfc išrinkta R« V. Centib nuolatinė 
koziri ja iŠ Kunigų X Aleksiūno, St« Vembrės ir J. Bal
kono. Bažnytinio Vadovėlio ir muzikos .reguliavimui 
ir redagavimui komisiją sudaro: Kiin. Dr. J. Koncevi 
cius, Kttn. j. Simonaitis, Kun. Vasys, muz. Pocius ir 
laisv. men. J* Žilevičius. 1

šeimas savo darbuose dar išsiuntė užuojautos ir svei
kinimo telegramas Šv. Tėvui, Apaštališkajam Delegatui 
Wasbington*e ir Lietuvos Ilierarchijai.

Sekantiems metams Centro Valdybą sudaro: Durbės 
Pirm. Pral. M. Krušas, Pirm. Kun. N. Pakalnis, I Vicė- 
Pirm. Kun. H. Vaičiūnas, TE Vice*Pirm. Kun. J. Šimo- 
naitis^Iždin. Kum J. Ambotas, Sekr. Kun. M. Pankus.

Pagerbti naują valdybą delegatai tame pat viešbuty
je suruošė vakarienę 8 vaL vakare.

100,000 ATEIV1ĮĮ ĮVAŽIAVO NELEGALIAI 
IJUNG. VALSTIJAS
V I

vitv šalių katalikai darbe 
.yienykitrsi

*

MmE .ViSIBrAS
ElfflN

VUMJJ SUtAKOHAS UETOVIS 
ANUNAS *

Tarp Argentinos sostinė* Buenos 
Aire* ir Vatikano įvesta* trans 
atlantinis pasikalbėjimas telefonu. 
Pirmas mėginimas gražiai pasise
kė.

Popiežius Pins XI liepos 23 d. 

priėmė Vyskupą MeMahon iš 
Trenton, J. ir užtikrino teisiąs 
Baltosios Boaerima įsteigti ytenuo- 
lyną Metuehen, H J., kur bfttų 
rengiami misijonieriai Afrikai*

Čerhoalovakijos miesto ITalndbrf 
Atvaidintas tikybinis veikalas —* 
Misterija, kurio* žiftrėti apsirinko 
per 100,300 Žmonių.

W(i91tin(]ton, D. C. — Šio
mis dienomis susekta, kad 

Yorko imigracijos pa- 
tainiavimo ofise buvo padir
bami įvažiavinųii leidiniai ir 
ttž tokius leidimus ateiviai 
sumokėdavę šimtus ir tūks
tančius dolerių. Jau esu areš
tuoti Šimon Rdthbetg, imi
gracijos patarnavimo rašti
ninkas. Edivard Burna ir Al- 
bert Borrelli 1S Natūraliza
cijos patarnavimo; Taip pat 
areštuota kiti 10 asmenys tu
ri sąryšį su nolegale prakti
ka.

Darbo Sekretorius Doąlc 
sako, kad nelekalini įvažia
vusiu Ateiviitikaicius siekiąs 
daugiau kaip šimtą tdkstaii- 
rhb ,

Viena sutartis jau paskelb
ta virifai. kuri parodo," kad 
smngolninknl yra gare nuo 
kiekveno ateivio po $1850 ui

BerhfO«

Hijokivji 
VinuiK l’« 
ditro kteM

Ibthurid 
dangute j 
tai, kuria 
vokiški d 
tai.Kadirt 
si susti }M< 
jų rinkiid 
kiši daiųr4

Prtejąj 
rte dem^n 
tekianur, 
— MCMtMįl

UTJ

įvažiavimo leidimui Susektas 
šmugelis padarys nemalonu
mų ir tiems, kurie nelegaliai 
su tokiais, dirbtinais leidi
mais įvažiavo į Jung. Valsti
jas.

PORTO RIOO KORI IJMRIO 
WaMnaton, rugp. 5.-^*Dor- 
o Rito salos komisijonierius 

Felix Cordova įteikė prašy
mą Prezidentui Hoover’iui, 
prašydamas panaikinti pro- 
hibicijos įtsatymų Porto Ri- 
oje.

* Komisijonierius pareiškė, 
kad salos gyventojai tuojau 
nubalsuotą, kad būtą leidžia
mas laisvas likerio pardavi
mas ir naudojimas* Jis pasa
kė, kad Porto Rico kasmet 
sutaupytą po 4 milijonus do
lerių, kurie dabar atitenka 
biiflegcriams ir visokiems ki
tiems šinugelninknms.
z

E & — W 
dienj, Prft- 
•gyventojų Imlsa- 

bm seimo indei* 
hm.
p Prūsijos seimo 
b ąociaklemokni- 
febai nepaktmte 
ni ir kotauniH-

Aaijionorinau- 
kuriuose M ii*

rengianm įvai
rios, kuriose 
in urarktetai

imi m

MfiHckfKtcr, N. II, Higp.
-* Ne\v Hampriite katali

kų vyskupijos vyskiųms Al
tai <1. itertin mirė rytų. 
Į)n Allen klinikoje^ Morris* 
f0WU, N. L

4 * Vyskupus' thiertin sirgo 
kriisiiteirius cukrine liga.

Mi ręs vyskupus gimė Nu-

Lenkų jaikrašeiai praneša, 
kad lieįms 18 d. Vilniuj karo 
teismas nuteisė mirti pirmo 
jo legionierių ariilerijos pul
ko puskarininkį Šimkūną už 
Šiiipinėjimą 1 Lietuvos imu* 
dau Sįdėjidbaotf buvo įvyk? 
(lyhtH tą Jjttčįą dienų, šešta*

k -___ įlietų popiety kaip tik buvo įetvodr daiųj, akMį
sbua, N. 1L 18(59 m. vasario ^axifns atsakymas iš pmi- 

dento, kad jom mirties baus* 
rne nteivanojanin*

Kimkūnas * tautybės buvo 
lietuvis, gyveno Sveneionią 
a|»kr, jis baigė 5 kl, mo
kyklą ir iki šiol laivo laiko
mas imvj^dingn kareiviu, 
šnipinėti jis pradėjęs tik 
nuo šių metų liepos 10 d. Sa
ro pranešimus apie lenkų ar
miją jis siųsdavo savo pą- 
žistąniam, gyvenaitėiam ties 
administracijos linija. Tas 
imžjsfamasis žinias perilavL 
iiėdavcs toliau. Šimkūnas jo- 

atįrgiuiino už ŠmpmėfL

pnšto Ženklą. I^tikm 
žymi, tai ji« buvę* > 

ir ilirbr# ne n3
!PIK. '

r įvyktat i
bmisinę ^imbunoif pfl 
ini* fįytfnimo

17 d. Kunigo tekstais išėjo 
šv, Tono seininari joje, šven
timus gavo 1892 metų gruo
džio 17 d. Vyskupu įšventin* 
tas 1907 metą kovo 19 (t

komfamuos unijų
TuaimmnrAMa

NUKAPOJO ALGA#
AVtr ForZ'. -*• Brooklyn- 

Alanbnttan Transit korpora* 
rija nukapojo algas 10,900 
darbminką, kurie priklausė 
tarp vadimmmi kopipmūjos 
unijai. Taigi kompanija t

1»CC
Kaip tik jir mvo reikala

vimą paakino, tuojau jį api
puola visi 40 vaikų, kurie su
laužė jam šonkaulius, apdau
žė sprandą. Polianiinkas at
vyko, bet buvo jau vėlu. 
tpDšctt Įr. uvDvnd

USSDKA lĖJPOPOLY
— Katalikų Žv. 

(Limlyika katedra Fįlipoly 
visiškai sudegė. Išliko tiktai 
keturios sienos. Per gaisrą 
sudegė daug brangių meno 
kūrinių. Katedroj stovėjo 
marmorinis Biirbonų Par
mos princesės Marios Lui
sus, pirmos buv. Bulgarijos 
caro Ferdinando žmonos ir 
dabartinio karaliaus Boriso 
motinos sarkofagas. Kara
lius Borisas'kasmet atva
žiuodavo dalyvauti gedulin
gose pamaldose jofe mirties 
metinių sukaktuvių proga, 
Kuostolių padaryta 400mil. 
levų sumai.

.VOtEnJOS OANAAI 
•ATDARYTI

rugp. 5. — Viso
je Vokietijoje atidaryti įlan
kai, kurie per 3 savaites buvo 
uždmv siįvo. duris. 'Visuose 
miestuose viešpatau jaramu
mas ir indėlininkai neWrei- 
kąjau ja savo indelių iš bau*

Berlyno ir kitų miestų 
bankų* vadovyMs pranešė, 
kad dauginu priimta pinigtb 
negu kada anksčiam

Vokietijos valstyliės ban
kas “Reichtamk*’ atidary
mo diohą išmokėjo $2»380,- 
GOOtOzpriPmė-Ll^OOO.

•^vo pelnų padb

am. Tr|(‘šBiišaūdymų;‘ 
kė papirosą ir ramiai 
jo, kaip jam kasė duot 
taksimo kalėjimo kimj 
sprendimas buvo įvy 
Prieš tai Rimkumis ii# 
rimukui pakietų laiBsų 
gimuiėms.
» Įdomių kad lenkų 
bytas lietuvis, jų pačių |įj 
ninis, Mpiupjimą įh 
liepos 10 d., e Įiejta 1< 
buvo suSaudytdn, ] 
ka nusistebėti lei 
“greitumu” iržiam 
tik nužudytas ftiii 
bus keršto auka, ui 
rį laikų pagautus

DARBO DONAI
D. C.—Bar

ba sekretorius Doak pareiš
kė viešai savo nusistatymą 
Už 6 vai. darbo dienų ir 5 
dienų savaitę. Jis sako, kad 
valdžios departmeiitu(>se dir
bama po dienas savaitė
je ir darbo tiek pat, o gal ir 
dauginu, padarote kaip, 
kad dirbtą pilną laika.

tfnMųįton, rugp. Ik—So- 
vietŲ Rusija ir Kinija pra
dėjo daugiau pirkti iš Ame
rikos. Peiliai birželio mėne
sį Sovietų Rusija pirko įvai- 
rili pilkių už $8,805,1)4% o 
Šiemet per tų mėnesį
$12,618,056. Kinija tuo pa
čiu laiku perinai — $6,834,- 
955, šiemet — $7,534,583. Pa
didėjo truputėli prekyba su 
Ceęhoslevakija.

Prekybą su kitomis vaisty
tam* žymiai sumažėjo.LONDONO GYVENTOJŲ 

KVAILI
LondonaUf 5. — Hn- 

grįžęs iš Sdviėtij Rusijos an- 
ghj i-aštyojas Bmuml Sbaw 
tfukė^fcalbų klai'bo patiijm 
vasarines mokyldos auklėti- 
niaius. ,To kaliui buvo labai 
paloki Sovietų Rusijai. Ms 
ypatingai gyvu vykdomąjį 5 
metų planą, kurį jis pavadi- 
no “pasaulio viltimi,”

Kodėl tokio plano nėra 
Anglijoje, tai B. Shiųv kalti
no paflamentą, kum chum ka- 
pitalizmo iMidaras.

♦Tis pažymėjo, kad Rusijo
je neišnyko tikylm. Girdi, vi
sa rusų tauta jauninta tiky- 
binių jiuismų, bet rusai is* 
naikinę prhvoslavų dvasinbi- 
kus, kurie buvo neištikę.

Rusai neaugsią privatiš- 
kumo, vienumos, todėl jie 
mieg^ kamlxmn<w nemažiau 
po 5, o daliuausia po 10 as
menų.

Bnigdaumš gavo kalbų* 
Šbaw imsakė, kad tomlono 
gyventojai yra kvaili, o Mas-, 
kvoa — išmintingi.

kieti jos premjerai 
ir užsienių reikalų ib 
Ciirtius greihioju t 
išvyko į Romą, kur ta 
sikųlljėjimą su Italijos pi 
jeru Mussolini.

* Abu ministeriai, 
darni valstybes taupum 
sisakė rtuo specialiu tw 
nio.

Išvykdamas Bruen 
reiškė laukiąs iŠ pas 
gražių vaisių Kuropoa 
ir ckoimmiuėi geroveį

2 ViMUtTA, l« SUtllWA 
TRAUKINIO MH

Fmūa, Arizona.—R 
žasties didelio lietaus « 
lo žemė po geležinkelio 
ir važiavęs keleivinis ta 
nys nubėgo nuo bėgių

PRKZ. HOOVKR PRlKt ALGŲ 
KAPOJIMĄ

,W(isJdii(jiimf D. C,—Brež. 
Uoavcr pakartojo savo ir sa
vo valdžios nusistatymų, kad 
padėtis negali pagerėti nu
kapojus algas. Tad jis pasi-. , . _____
liekąs su oporirija, kuri fio- traukinio nelaimėje utai 
voja prieš algų nukloji- 2 asmenys ir sužeista 
>ną. z ‘ ^[menų.

‘‘Littaaaiaų R- C. Pricsts Lcaguc of Amerte 
sembled in Canvention gveot Your ilolEnešs aaį Į 
ApostoKc Blėssmg. Express synųHlthy iii Your strag 
for Catholic Action in Lithuania, Spita, Italy and 1 
ieo.” ’

“Litlnumiąn- R* C. Prieita League Amertej 
sembled in (*onventi<m givvt thv Aitaollc Ddegutt 1 
expitwmu of dovotion to Poly Sw* and pinige n 
tiun for Cnttalic Actiom**

Mtfrrmr apgobi ror
“Lietuvių R. K Kunigų Vienybė Amerikoje 

dama sveikina Lietam* Episkopatų ir rriškia i 
kovoje už Katalikų Akcijų Lietuvoje ir prtedto^ 
keriopą pagalbą.“

- >



A «

ič. Mrikutaių, kaime tatad 
Apanlž riaita 8t. Riariulto 
ktjbii metanų. Mstik 3par- 

pat malūno kepurę, lilaužč
*

Mm. Seniai žmmto* tokioa 
Iriteios audito nėra matę.

tag ktoMtojo j po sena
Ig nūs mitrupino, bet nunešė

■ tetanttOk Vtai ii teiteML
hflSR dštotato ™ktlori ič Bdnose me*

'tas gerb ktabotota dk-

riogsojo. Kleboną* Vi-

tktauo yi* keisto puvi- 
t U ialtaą Žiūrint rodo

urio tupėtų liūtas. At-
Adaaa* — Praneša, kad 

Teisingumo mintatetija vai-

BAtt britfltajrfc BM- 
ĮaiHIjOb liūto šdie 

tol juboeto Bito 
WrgĄfcrapv^^ 
tartim, rdidta talko kty- 
# koja lųmūdžia kirtai-

ii< kalintame 900 egt,' “Mū
sų itytojaita.” feta laikraš
tis aklai remia ir gina tailti-

■ aAuntiutčuutt

,toirių ii- įkattnitan /te 
^»tallritii Mtakti tau 
fTU pasakyti, kų tas H- 

svataddoja.

Mstori Avimu 
*Wto) Kauno aptor. 
rft < pu piri kilto! 
su Hefuri piritai apjr- 
pHtote duug ritorio- 
Bfcčltai Mūrių stogto 
gf gilta MpdHtol, to 
Žtaklmtoi »t Kri- 

* — lUmovfs kaime < 
Otortavičiaus — Vitkū- 
Ttadme. CK tHOrito J 

i to tik fiettžrihfr i 
Ik. Daug kur auąu- 
gto& rugiu*

itAiaį Minulių iptor.i 
Kopos 8 d. po piet 
smarki audra. Nota

Itk pfttMtt, MUM! i.) Htt*.

neow 10 dienų. 8) Krutinė
jo —* mg#?jo mėnesio 27 die-

M

gtetali*. •

MBdMh, NHMI t i, Mt

s)
niiriMfe -** riųgriljo įrita. 13 d 
6) m?m
1 tL 7) ftotaMtyta — rugto 
jo įrita. 6—? d. 8> Veisė
juose ** rugsėjo mčn. 21 dL 
M) fakiMte —. riigsčju tok 
h d. 1Ū) Bdgričje *** rugsė
jo tato. ft i 11) fttokfttito* 
M—1Ž) 
IBitatafc — tugsčjo thėh. 3 & 
13) Plungėje—ntgsPjo itiėn. 
T d. 14) KriMtedotyse **r 
rugsėjo ričb. M d. 15) Biesi- 
kituse **» itagpifiMo irita, 30 
d. 16) tJtchoje — nig^jo 
ftM IMI d. lt) Pajevo
nyje riigiįtačto inčiir 16 d. 
it) flitSetoie — spalių įriti.

kad jam kinių Alytuje ati
daryti didHj, riodetrižto 
grybų apdirbimo fabrikų/ 
Tokio fabriko ligaiol Lietui 
yoje nebuvo. Grybai šiana* 
fabrike btis kriUfertUojarii 
Itjta ruoštam i vidaus rinkai 
ta riteįtoritib Maltam Aly
taus ajylibkpjv šiam fabri
kui būsiu užtektinai
4 ArrmAitomrora

kooperatyvai apie 5 niil., 
pieno perdirbimo bendrovės 
arti pustrečio mįj, ta to lie- 
ka—-kiti kooperatyvai. 8v(£ 
timų kapitalų kooi>ėratyvai

N akt j iš liejais 21 į 22 d. 
nešimam vagys pro langų įli
po į A. Panemmite klebono 
butų antrame namų aukšte. 
Klebonas tuo metu miegojo. 
Ties lova stovėjo staliukas, o 
ant jo buvo padėtas.rtvol ve
rta’ Vagys visų pirmiausiu 
pasiėmę liudyt, dėl atsargu*

fe
. t

* AB TUBI LABAI OMAHA

LIETUVOS ALBUMAS I
* 421 juaBptų

*** - Kiekviemr puslapis tatot 
gražiu puveitailU ^puoštas. 
Kiekvienas petuva privatotų 
įsigyti Šių knygų. Albumo 
imtalpinfnatvnixdai visųžy- . 
mežhių žmonių dirbusių Lie
tuvos neprikmwmytoi at* 
gauti* do kaput buvo HM 
Dator įausi tik už dolerį.

‘MioiiMim*’
3tt W. BMO4DWAT 80. SOST&i, IUM.

4
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to pradėjo degti vieno Gas- 
tilioinų kdiino' (5 km. ųk 
Hitinšiškta) ukidinko kloji
mas. ttos kairiai dhr tieiš- 
Atariytto į vtetikieMM fey* 
triitotal dar tik tom bepfū- 

tolti, tot tetikrinai, kad 
taga krimas, ta ttiditatoiita 
Įgulta • it fttivos tavertt. 
Ugnis gfeitai pferthritė į ki
to Ūkininko netoli atovč|usįį 
klojimų, o paskui dar lt tre
čių. Subėgę žmonės toinjki- 
do rahkųi kaip kad dažitai 
gaisro atvejais būMa, oėiri 
dpltoklniiis arčiau idovin?

*5l ta*Sol Kiouiita Sulipo aitt taMtl- ”****7^

liųihMlĮt*

.Sakytų parodų ekspona
tams premijuotiŽemte tikta 
rūmų valdyto paskyrė 7%- 

litų, kurių 66,7000 litų—

itainų prdliiotiėB dirbintoms 
premijubti. .

je kredito kįlųxxrątyvai a- 
pie 60 milijonų, prekybas 
tajųperatyviii apie 3.5 milj jo- 
iiį.: pirito perafrtonu beh- 
dn>vėM ttpie Miml., koope^ 
ržtyviį sųjUhgoiaaple 32 mil. 
ta kas lieka *^*kitt jvririis 
kooperatyvai.

deja būto, kaip tinkami, šei
mininkauti. Budę iiiigleriŽe 
praloto Grigiirto praloto 
žiedų, krj?žh|7r Griliimim ŪK 
dilių. Be lo, dar pavogė ir 
daugiau, kaip Ž,000 lt grjmų 
pinigų. wAį>sidiH)ęn vagys 
niekelio iKpastehėHUŠaim^ 
dino.

BcUalankiš

s

Okupuotoje Lietuvoje-

gyventojai gatsaų lokaltaavo 
ir užgesino. 8udegė 
brolių—Vitfco, Mrio ir Kau
lo MorkfUrtų klbjitmli.

r, ....... ------

į

UI

iAVilntatts 
va^rųne

f dtotomta 
pririariį 

Liė* 
Mlja1 bai
sūnus dai- 
ita^bikš- 

su- 
y

Alyhuis taikęs tetaūjto 
Srintato pųrgpijto klėbonp 
kiįih .Aiitonų/Migų. ihftrtd 
kart nriiiudė 2 iriii. kūlėji-* 
inįi be teįft 1 tų totslhę iš
keisti piiiigiuk t’tamų kai- 
tį -kuE. A. togas buvo nii- 
Imuetaa «pušę pienesi^, 
jimo arto įittįjnokčį|

ų žmonėms daug
Daugeliui trobesių

® stogui kitų mine-
A. toenitote

hNAS SMUiKlIOHitAS

itaig imtais Lietuvoje bds 
Suruošta vietų žemės <1-

■^*VJt\W5P,w .rRrjpMĘT 

50 tfikst^ pieno perdirbimo 
bendrovių ajrie 10 tftkst, ta 
likusieji įvairių kitų koope- 
tadyvų. *

Bavų kaįritalų Šių tnetij 
įtaddtioj kooperatyvai jaU 7 - - ■
turėjo apie 20 iniHjonų* Iš dtš. pulk. Prituitis Šio 
to titaljo kredito ktoperk- 
ty^i Hpie Itt ittito prrkybto

kinių paw

H>WTM ftaMttUB ATI

•' Bfttlgų trtrtprfivte jotvinm- 

mis dienom į parfatū finail-

įBteĖBstfeae r^^fi^jtestesmiuitetetefciteg

JH*tt jfeli turite rip»iw liilmfiiię j<U 
f* ttNHtojtoto tndt» imti ^niot-Toto*. 
xto* ptekte rfctote* «|lp<

fakfttm Jr klttm oncutitu Ir įtopri- 
Mk dRtteriJkt Uite W vurj»k ^Mk»-Tihh‘ 

kOrio perm ir nuveikiu 
kmsMiHrifc. Jk ontriklk Jam* 
kCskllvL »ti]>re*nlu* uerytto ir ranme- 
nta Ir puKrrinn sveikatą. Bfl- 
tlMk tetetite Nujm-TiM)*, Jis yni 
(lavinamas a|Hk*kininkq. Jeigu njrtle- 
ktainfci* teturi M napni^yklte Jl nž- 
šakyti jfi* IK mvo urmininko.

kaukais lėįfekda

(Tęsinyb)
įbtynai, taikydami šventuosius Ataka įBaky* 
mandagiai jį priėmė, kistynaitls vandeniu 

i^ojb keleiviui nuvargilfehis kojai, pdvalgy- 
ta Mttt hlinklto Įlersų phttoato pa-

Mynai buvo i^ptatę, na ktokvietto kitai* 
mftatatas Darjuto tatpukiifiė) tittfdavb Kiš
ta j^fjdto tatpukalinų itttaftmt atiduoti ket- 
jų dalį savų turtuj kurį jis rii whn nęšėsi 

U vežčsi; o jei jokio turto mi savim neturėdavo, 
wmkvo dtiūtatai įm HttMHto rūmų tam tiktų 

dtoų ritate
*I^iip buvo ir griežėjui saiUikiniukiii. Kadau- 
“ l «X Savim nieko neturėjo, išskiriant senų ap-

I smuikų ir kkarmdlų tyluti, tai gavo atidirb
ta imamo rūmų.
to vakatas griežėjas, pabaigęs sato datiių, 
tato ritmikų, išeidkvo ii sodžiaus, įtipdkvo į 
kų Uolų itistyttato Itattfe ta grieždavo.
o malonus liūdim w kartais linksmas grieži- 
taip tritiktt ktojtaatoį jog Jie kas vakaras, 
**-jke ištisų sodžių, per visų naktį didžiai 
į klaUiydaVosL tr pktk itirihto kariais hb- 
itęs llelovb U Mhvo ittllnaUs hitetoo htlo 
jų priHiį ta, Užftįto riit haremo ringo, ilgas 

»as rymodavo, klausydamas griežiant.
ginu iiž kitus kririviiri teku griHtejhi dirbti 
imamo ritmų. Oaliailrild ji taip visi pritilto 
H jta tiriems patikt), ditgi pačiam imamui 
įdribtieji muto hm*jfa Jim įltatotf, kad 
i Alakų ta Jo pranašų Mummdų ta vtaų tai*

kų apsigyventų tarp kifetytių. Be to dar jam norė
jo padoviinbt turto ir keletu skaisčiųjų kistyhai- 
čių.

Tik buvo nelaime, kad niekas sii jUO nemokė
jo susikalbėti. ' ,

Kistyho it Ditajato tarpukalnių imamui palie
pus, blivo sušaukti visų mečečių. mulos ir kiti iŠ- 
imntiūgieji, daug iiidčHtsieji vyrai,.kurie tnukėjo 
daugeliu kalbų kalbėti.

Susirinko visi mulos, cbadŽiai, pirkliai ir kiti* 
Visi jie daug kartų buvo buvę Mekoje ta Medinoje 
it kilosi* tolimose Šalyse, daug kalini įimtojo, o dnt 
dauginu jų girdėjo, bei hė vienas j ta nu tik liesU- 
pfrito griežėjo kalbos/betdagi sakėsi tilekų jmtta- 
šlbs liebuvę girdėję, fečiati keistas griežėjas dėl, 
tisiį jiį pasiūlymų Vien tik pfoktel, tirojo ranka, 
kibti galvų if kaipinokčdninn&aiŠkitiojtaivs, kad 
savo laisvės jis heatidūoMųstižjokius turtus it iit 
jokias gražybės.

datų gale, tHgtttoi dienų atidirbęs prie imamo 
rūmų, griežėjas, didžio# kiriynų minto lydimas, 
buvo išleistas pro sodžiaus vartus. Bet priėjęs 
prie tds imto, kurtoj jis kas naktis grieždavo, stt- 
simųrtė, apžvalgė vislia apie jk mhirinkusiuK, tar
pukalnę, ItdyhUą ir Žilųjį Katokų, žėrintį visoj 
tarpukalnėj sHVo baltu sniegu ir Myrtata *-* ta 
jo akyse sužibo ašaros. Paskui jis įlipo j tų uolų 
ir dar kartų apžvelgęs aplinkui pilnomis atarųa- 
kimia, sudširŽgino smičium per stygas.

Viskas aplinkui nutilę nustebo ta eme klausy
tis.k .. " ■ •■

Dargi visuomet paniuręs, suRirnaatęs ir kažin- 
ko nepdtankihtita, Žilasis kųibritas, išgirdęs stygų 
vertaitaį, įtaiga taisiktate tam savo Žitoto gal
vos debesis, ptasktaldlįtato kalto taukšto ta Vie
nu kariu tarium nudžiugo ir nustebo, lyg isgittlįs 
tau kg jis įtek amžių įnvo mųrięs. ____

Mitrinus baisai kaukęs, įriklan^ ta tarekaa, 
ir Kiriynlftg Upeli, ir nebyto Upto, ir kalnų dva- 
ria bsuaras*

Iš Vilniaus krašto į Latvi
ją lauko darbu dirbti išva
žiavo 1,250 darbininkų.

PAD1G* MMUiAlBMO 
MOKYKLĄ

Fftoito. Mvrgaterlo kai
me, Vurėhos valse., šiomis 
dleiibmis buvo padegta pra- 
džios mokykla ir visiškai su- 
ilegė, Nuostolių padalyta 
20jW riūtų sumai.

,-:į , ---- i—

/ FMoiuls dienomis Vilniuj 
stouto *^0^8 viesulas, ku
ria -padūrę didelių nuostolių. 
PritgjkiiKbtivo nuplėšti na- 
Ita^yfaųrai ir sugriauti ka- 

■ ifcv
:
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šiomis dienomis į fVlhrių 
atvyko autobusų koncesijų 
gavusiu bendrovės “Artio- 
no** atstovai, kurie su mies
to magislratii pasirašė pro- 
vižorinę sutartį, jau ton* 
drevė įgijo piečių ir ištru
kus pradės statyti ganižų 
iUitobusatus.

r-utnn^^r •-<• ■ ■ ■ ■
O griežėjas vis griežė ir griežė, ta kuo tolyn, 

tuo gtaųdyn ta graudyn* »iau Ir salde nusileido, ii 
paskutiniai jos spinduliai nUsfojo Žaidę sh Kar
tokoviršūnės sniegu.

Darjalo tarpkainėj Įiasirodė tūkas> ir mėnuo 
ir už ledynų pasirodė, o griežėjas vis grieže,{ta iš 
jo akių per veidų riedėjo biro ant uolos dideles 
ašaros. Ir žmones verkę, nes jei nebūtų pravirkę 
žmonės, tada uolos butų ėmusios ašaroti Kartais 
smųikinlkas begrieždamas lyg alpsta, ta tada vos 
tegirdet smuiko stygos vaitojant j tot iimai apme
tęs gBttu žvilgiu kalnūs, tarpukalnę, Žmones, visas 
sujunda, siitoiuita... o stygos, tuo tarpu lyg jo 
jausmų užgautos, sudreba, sUskutota, suspiegia ir, 
lyg springdamos ašaroniis ir vaitodamos, pripildo 
griaudaus yerkslno visa tarpukalnę.

. Dažnai po ledynų kalnų dvasia klausydavo dai
liųjų kistynių dainuojant, gėi-edavos jų šokiais, 
juiikavimais ir kitais pasilinksminimais; dažnai 
po vioų tarpukalnę skambėdavo skurdžios kistynų 
kiro daiboe, it kas rytas ir vakaras iki jos kara
lyste* iš tarpukalnės vėjas atnešdavo gHaudžius 
mulų niūnlavibiUs it Šauksmus, tot nieko panašaus 
į smuikininką1 griežimų kulnų dvasiu niekUolnet 
nebuvo girdėjUsl ir tnuiūdo ji, kad griežėjas vi- 
Mtiu pariliktų Kistyno tarĮmkalnej ta kad visuo
met, kiekvienų naktį, tiktai jai vienai griūtų it 
kml niekada jo griežiant nibktausytų nė vtoms 
Mtųęli* Kaip siimanū, taip ir padarei staiga le- 
dvmtoee pasigirdo baisiausias tmitonui^ ir visi 
kalimi sudrebo. * •

> Neriiskuto Žmonės ir atsiminti* kaip iš Visų 
pusių ėmė kristi į tarjiukaliię ledas, aniegmų ak
menys, ta didžiu trenksmu ir žemės dmtojiiuu vi
sas Kistyno tolynas nušliaužė į tarpukalnę, nešda
mas su savim kalnūs ir pakelėj griaudamas kal
nų vlrŠūin-H ta uolas.

AMt kerim tAtah kvriinl — kaip vienas 
hUšUku Visi kistymd fr pirmų ta imskutlnį kurtų 
jmmute kalnų dvasiį Itanatų, kurk iwinkųbi4.pu-l

*

Vilniuj smarkiau pradėjo 
veikti komunistai* Jie mėgi
na rebgti demonstracijas ir 
nuolat meto savo atsišauki
mus ir ant telegrafo stulpų 
kabina savo vėliava-

ihuto streikas Lukiškių ka
lėjime, užtrukęs 0 dienas, 
likvidavosi. Patys streiki
ninkai paprašė maisto.

wcM«iiii« ihhtitf yt* duąątMNiiė* -

sde

teMteMKVtl"*HHnX,
•didljiicr --i •! n I: riteL tai,

- 2° AteteitaO* tetetete trig

d"-|-yy
siati Kurtu kalno viršūnę ta vienų jos pu»ę. su
griebus į glėbį, metė į tarpukalnę, stačiai į grie
žėjų. Vos tik praėjo keletas minučių, ir visa Kis* 
tyno tarpukalnė, visi keturi sodžiai su visais gy
ventojais buvo amžinai palaidoti po sniegu, ledu 
ir akmeniu. Gyvi išliko tik tie kistyMai, kurie tuo 
foikii nebuvo tarpukalnėj,

Artimosios kistynains; tautos, nakčia išgtadu- 
stos kiriynų kalnuose didelį trenksmų, labai nusi- 
galiodj tot lytų iiudžiiigo, sužinojusios apie bai
siųjų savo didžiųjų priešų nelaimę, ta nustebo, pa
mačiusius Tėreko vietoje sausį akiueiiynų.

Tris dienas ta tris naktis vertėsi Tetekąs per 
snįegų, ledų ir akmenis i? Kistyno tarpukarės ir 
nuo Kurtu kalno ant jo užgriuvusius ir laikinai 
Darjalo tarpukalnėj jį uŽtiuėjusius; o ĮCistynėlės 
ujadė ta ligšml su jais tetokoVoja. Likusieji kis- 
tyinii nuo balsiosios kutastrofita tuojau išsidangi
no į svetinius kalnus, ir nė vienas kiriyiims dabar 
ne tik Melagy vena Kristyno tarpkalnėje, bet dargi 
nekaiirtlžnoja. Ir ne vienas kistynas dabar nepra
eisiu ta nepravažiuoja Kistyno torpukalnės, neap- 
shmiągojęs rankų ir kojų Kistynelvs vandeniu ir 
iŠ Aventojo Komio netaiknlbėjęs maldelės už ki
tada Čia gyvus laidotus savo garsiuosius protėviu* 
KivkVįcVd metai, tari tikrų dienų, kistynų mulos 
|f‘ rtotlžiai susitanka į Kistyno titapuknlnę ir 
šttiokriiftnčioa Kistynėlės krante laiko nvgyvč* 
linins pamaldas ir maigojast

Kalnų vadovui paaukoja kelimmiukams, jog 
ktakvmnų naktį iŠ po uolų ta akmenų ištondųs ap* 
drwkęs* m ^uliu ir juoda ritaybile, griežėjas ta, 
tosistojęa ant uolos, grirtiųn. o kalnų dvaria klau
santi nU(j ledynu ir kitaknrčiais taiadnum ridinė
janti į tarmtkalnę aktmriis ta mdvgo gromulius, 
Vamis tam diųmtoliuk kuria drįstų miktį i 
litaimkalnę tmriktousyti griežiant Nė vienas kal
nų viuloviis UŽ jokius pinigus iHųaudlieka mt ko- 
Itomintoto tokv»ui Kiriyim tarptikairij;.. 

į . * ((tetas)- ' z



SPORTAS
(te*.

NHAODSKA FBBMIJA
GRAUAI PAKRODft LDFHJVIi

Smonių buvo S000.

Veikti rftyfafo* rtitatitią ii k*.

mtą nei giriamai. "Darbo verti,”

j

*

JiaiitCihHt* gr»ihtn-

*

ritą važiuoti sv* mažiau. Jie daugiau ni nemnto iteižadšti 
‘‘štittą” veikimo kaip iŠrižadšU kito kokio boti tikro motorinio’ 

patobulinimo. ‘ Jie®*, Maai cyiinderių Mažrimai užbaig-te*

tone baro priairiukf per 40,000 
žmonią žilviti if v W moki jo įiai* 
ga nao 50r. iki |3,W.
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Ltopoa minėsi Četbtotovakijoa 
•ostinije Prahoje įvyko tarptautb 
nto šachmatininkų ruiųrtynM. ku- 
rtoae dalyvavo ir Lietuvon šach
matininkų atstovai, lietuvių ty
mui vadovavo A# Mikitose, 21 me
tą jaunuolis, Jam teko susitikti m 

pasaulio čemptenate ir jis garbin
gai gyni Ifctnrio ir Lietuvos var
dą, Jte lošimą baigi lygtomis su 
pasaulio čempionu Alechinu ir A- 
metiko* geriausiu šachmatininku 
Kashdan.

Didžiausio susidomėjimo sukėlė 
A. Mikėno Mualtikima* su Pietą 
Slarijos geriausiu Šachmatininku 
dr. Vidmanu. Apie šias rungtynes 
šitaip rato ėcehoaT*yokijoą*l#L 
kraitis "Prager Presae:’*

Garden, rugp. 4 d., pagnldy damas 
savo oponentą Frad (’aroni j 8 mi
nutes. Birtų paguklymo Požėla 
buvo Mkriea savo oponentą, kaip 
pelą maišą, virš savo galvos ir ap
sukta keletą 'nykią gražiai pagul
dė.

Kadangi Smėlingas atsisakė Mą 
vasarą grįžti j J«ng, Valstijas, tai 
anksčiau numatytos jo kumšty »to ( 
»tt Camera nebegaUe įvykti rug
sėjo mlnesj, todšl Atritini atriją* 
rfi naują proga susitikti tingi ja su 
Camers, italę milžinu. Tos jo 
;umšty nčs numatomos ru galjo Pa
baigoje. .

Primo Camera yra tikras milži
nas, beveik 7 pMą auklėto Ir sve
rto 274 svarus. * _

KARDUS POŽ1LA T.ATĮggJn
Karolis Požėla, gal bot vienas ii 

gabiausią gudriausių lietuvių

Jonas OriperiHm, garsfostos pa- 
muito plaukikė Aibines Osipsvi- 
Mtitta brolis, pasekmingai apgy
nė savo titulą —* Naujos Anglijos 
440 jardą liueso atyltous plauki
mo čempiono, laimėdamas lenkty
nes rugpiačio 2 d. South Boston?, 
kurtos ruolė Bostono miesto Park 
Department, šios plaukimo lenk
tynės sutraukė 18,000 žmonię, ktt 
rto buvo MUMtopietę Carson Besek 
(ftotrlk Bostone) pakraičiato Žift- 
rėti tą didžiiįję plaukimo lenkty- 
nK ' • •.

Pnae mailhi (880 vardų) liueso

ĮVAIRENYBES
tu išnaikinti, M nepavyko, 

Australijos vyriausjlK* pa-, 
skyrė 10 4rik»fanėuj svarij 
sterliugij pimiją, tam, kas 
išras privntono 5į augalą iš
naikinti.

Kaktusai nesulaikomai 
slenka ir. kiekvienais metais 
užimti diiĮelimy šimtai* tūks- 
tanėią matuojamus hekta
rais dirbamos žemės plotus, 
Žmonės pasiėmę visus savo 
turtus bėga tolyn nuo iin <K* 
(Hio, nesulaikomo priešo. 
Jau daluir jais apaugo 17 
milijonų hektarų žemės. Is- 
kirsti jiiod negalima,, nes 
greitai vėl atauga.

Australijos vyriausybė bu* 
gport. vo imsiiirmsi išnaikinimui

Paskutiniu laiku Auafrn^ 
Ii joje pradėjo labui veistis 
ap^inori migabii, kaklu- 
«iis -vadinami. Kaktusą: Itt- 
baj vehuiM ir žmonėms yra 
didelis pavąjtts netekti <11* 
driitj fcsftėa Dk>iy-

Visokiais sl>yg-
liuotas augate*, buvo mėgin-

Etanas IĮ WMUm, Mh*a. Jk vi
siems padarė sarprizą, nes nieks 
nęsitikėjo. kad jį laimės. Jfe tik 

penktą syki savo gyverftmė teda
lyvavo lenktynėse. Stonas dalyva
vo ir 440 yardą lenktynėse, liet 
(taiparičiuąji pralenkė. Jam teko 
tik antra vieta.

augtih| priemonę. Tai karš
čio motn mrtvaAyti į kaktų-- 
Miiig apaiąjmiį Iniiką aviu, 
karvei ir arkiniu ir neduoti 
jiems gerti. Kerėdami ger
ti gyvulini pradėa graužti la
pus ir stiebus, kuriuow* yra 
Iftlmi daug vandenų, Viena
me augale apie 101itn|.Tam 
darbui atlikti neužtektą vi- 
w Australijon gyvulią, tik 
vieną metą prieaugliui nu- 
graužti*
. NpĮm«iH<‘kuR mirnatl išnai
kinimo priemonė*, didelė 
Antaralijoa dalia greitai lik* 
neprieinama ir nonpgyven^ 
dinfn. ’ *

dr. Yklmaro ir Mikėno partija. 
Aplink stalą iltisM valandas, vi
siškai nejudčdamas, Movi didelis 
būtyiTžmonlą, Žiūrovą kaktos gi
liai šuvagotoa jų bendro tu lošiau* 

* risis lojimo ir mąstymo, Dr. VId- 
maras sėdi parčmęs ranka galvąj 
rūkydamas papirosą po papiroso. 
Jo priešininkas, jaunas lietuvis, 
tolydžio abiem rankom brauko sa
vo blaurdas. Tuo pačiu laiku vir
šutinė jo kūno dalis ritmingai siū
buoja I pryšakį ir užpakali, o ke
liai muktai i vienas kitą. Plankai

• yra prakaito sulipytl, bet veidas 
ramus ir Įtemptas —■visai nežymu 
**eg«aminų balinto** reiškimų.

LaMmaa pamažu eina pirmyn, 
bet žiūrovai kantriai stypso via 
daugiau prie jų prisideda ir neju
dami stovi, laukdami šykščių lo
šiką judesių. Pagaliau Mikėnas 
padaro sprendžiamą čjimą. Visą 
veiduoae tuoj pasirodo Įtempimo

* atmleidimas. Dr. Vidmaras užrū
ko naują papirosą, 0 Mikėnas pa-

t giliau uždeda abi rankas ant sta
lo. Tik jo keliai ris mušasi vienai 
j antrą. Kaa arka, jau nebeturi 
rrikšmto VHmam
deda damą Į šaJĮ Ir, atsfctojąs be 
žodžio, nusverdi prie gretimo sta
lo?1,'

Po pertraukos, per kurią lai- 
*kraščio atstovas pasikalba su dri 
Vidmnru, prasideda septintas ran
das, ir laikraštis toliau šitaip ap* 
rašo lošimą*, “laptitttaa nmdas 
buvo katastrofa trosmristorfai 
WmanC Januta Itetaria lOkš- 
nas pavškvo 3/4 vataulor ir, us- 
Mirint to, privedi prit Pietą Sū* 

, vijos tomptom žlugimo.**
a .- •........ •-■-'• • .»

Draiveriai šešių niekad nepasitenkins su mažiau
tai tik J«th» cyibMhrtit *■& AmO tykią .

itta. kttri uto tikra* BMtt*«iktaMitI Tažtainu

Prūsą lietuvis Emie Srhuaf ps- 
širaŠč sutartį kumsčiuotia su An
gos Snyder. Kumštynčs įvyks 
rugpiilvio 11 d. Boston’e.

Kumštininkas Šnyder yru psri- 
Žymčjęs savo gerais pasirodymais, 
todčl Sehaaf’ui yra gera proga 
apginti savo pagarsėjusi vardą.

Vadinamo pasaulio Čempiono 
Mas Schmeling’o menedžeris Ja- 
eoba pereiŠkf, kad Sębmeling yra 
pasiruošę* susitikti 1932 m. vasa
rio (February) mčnesįsu Miekėy 
Walkėr. Taigi, jau aiškiai matyti, 
kad vokietukas nori išvengti Sliar- 
key. *

GOLFO ttRMFIOMAl 1ILLY 
BURKAUSKĄg BO2T0K0 

APYLUnęiJl .
Billy Burke—BurkauricRM, nau

jajai Amerikos Golfo čempionas, 
dabai: važinėja po Ameriką, tody- 
damas pavyzdinius golfo Žaidlmiut 
turtingiema golfininką klubams 
Bostono apylinkėje, Woodland, 
Masu., jis bus rngplftčto 25 d. Ku 
juo kartu važiuoja ir jo buvęs o- 
ponentas, kitrį jis nuveikė čempio
nato Žaidimo, Georgo Von Elm ii 
Kalifornijos.

«xooo ntnuuo un bau.
ŽAIDIMO

Kaip Amerikon žmonės suritndo- 
mv£sportu, parodo tas, kad rug- 
piūčio 2 d, ivykusto baso Imli žai
dimo tarp Boston Bravrs ir New 
York Yankees Braves Fkld, Bos-

»

i Paklausk kai kurią jfiaą draugą, kurie yra so- iki žeminamo šliaužimo, žvainumą ir lankstumą jis vĮsmut 

vintekah šąšią, ar jie kada nors panorėtą va- gausite tik ^lešią-cylinderią švelnumo ir lankstumo. Trukdaa- 
žiuoti karu su mažiau cylinderią vietoj šešią. ^ą.atsakymaipar tfg virpijhnas pašaMntaS.

• • tttiM M0» Hi« yn Uip a*»dira. -^rt Dirm n«n Ks Mdikriu Cherrotet irthMyttiMterin, »*-

Va&w*Cfli«vrdtetSix,^j^ P«pMMk

starteri, lėto moCcrri palengva veikti—ir partebfei kaip tykiai 
jto veikia. Pabaik Metrią, permainyk į “žemesnį”—k H 

švtteą jšgoe ijimą. Fermahįrk į jrrwJl4X-. f Mpy m — m »r e °, -iptay," Krat P4M4 jrtataų, 4 / O iki O / O . j

A perkelk i askžteeoL pasiek ankščiau- Mito^ f. k hu*. prtrrfoi
* • ckutr*. ioftof ĮtritttftjfDH) fr Zcrtįrro* iį. M, .-L <».

M greitiimą—4«osbet tetek patiekti

keDdta ntotoro. uždangą kuomet inžinaa veikia—-paBftrikito iš 

kur tas vaikimaa paeina. Žtiprus, vienodas šešią-cylindarią vei- 

kšnas reiškia tvirtą pasitikijimą. Kenkiantis virpijimas ttima- 
hntM. ToMu bfidu kuomažkusia reikia jto’toisymams. z 

Daugiau kaip du milijonu savininką yra jrodą vertą Chevroleto 

šeMą-cylinderią savininkui midingumą, Jfe patyri, kad Ohav- 
roleto išlaidos mašeenšs už gasą, abeją ir užlaikymą kaip kito 

automobilkus. Jie patyri, kad jis yra švelnesnis, tykesnis,

' ' ' ' "daugiau pateakinaatia važiuoti i Jie

NAUJAS CHEVROLET SIX
■ , ■ ■ ■ MtaiwiB'taNratM Vartyta. ' v.

BOSTON: OmmomvrMUtii Cbmotet 
Oa, H0 CoMiMmw««nh Are,

AKLiNOTON: Ortk Chevmtet (X, 420 
MMMMteMMKt* AVCt

ATLANTIC: Norta Outncy Gsrtte, 
151 BsuMCk 8t

CANTON: Monoe * Mullta Motor Ca. 
Ine.

CHARLK«TWN: Mtaeter Barter 
CMvrnM Cocp^ OM Msln RL

CttlCLRKA: McRrkM OrtroM C®, 
eBMWBres<brty

kA»T BOKTON: Wxnxx-* LrtK* Mo
tor*, lhr„ M4 ŽSrtbtoRS RL

KART BRA1NTREK: IMark: A T»W, 
Ihr.» 35 CMNmsrdoI

KVAKICTT: MrttiMMi Rro*., Tuė. «7
-Ctatem. JRt. ,

2?5=«BStal

rri:?— ' m YOUR D1AL1R BBLGW
CAM^RUKIK: CMmbrMįrt Motor CK » NFAVTCN CENTE U • Bcsčoft Ctovrrtrt 

(IU, 714 tonom to.
NEEDIIAM: tosr & McAtom, toc. 
NKWTON: 8ht*rt Chevrolet <»„ ATI 

Ww4ilnKten St.
NKUTON: tolver Ūks tTievntot Ckų 

4 U W*terti»wn to.
r vuir. ~r’ iiis IU MUdNUALK: Mt. Dėto Motor totas
LTNN: H, K FembnAe, 280 UaMilog* į^. ąft imi* Are.ffAŠk Ką- - ,jį

OUINCY: Waohlętoon to. CMtmtr, 
1ik‘, 210 W*MUn*i»»h Kt. 

Kohtftsmft'Miimfr usifMe. 
tolimi BOSTON: DėlfeT CtarroM 

ra,, noi brnsūeng. A
ItONliUnV: <fawe Httll Chevrolet <W 

4.i« tone lito Avė.
tolimi AVEVMutmi: tohtrm

a

277 MaMMriiUSrttR Avė.
KAST MILTON: MWwsM’s GartOA 

Ine.
KAST WKYM0UTH: Mlller Mntec 

nmrfce.
H INO H AM: tomth Shore Chrmlrt.
toiMKRVlTJ.E: IKafRitot (Ta^rnlH:

ton to. ■«. -
MATTAl’AN : J. X Detanefc 1W to«* 

tlllt Avė.
MKbFDUiU Medftml CbernOrt

Mtoford to<.
LftXIN(lTDN: K K. AT 1*0- 

fon! to.
MALUKN: Frum* M»H<>rw, Iih-., 14< , 

kxdtatotfs 81. A
MKI4U>HF: FHd Motor totai <V

AVALTHAM: Robert G. Dm*. l»e, 
UrtMsmat

imADINO: BolMy OwrnW, Ine. 
m BKAINTRinC: HMtatfs Guvirt. 
WATKUTDWN: lM»W*CWr*tetC®,

’ Ht ML AttoUrtt M€*
U'KKT m>NBWtr: R«*xM»rr

Motor MoM* toe., 1T« <Wrt
PTNPJtttmmi Frunk MrUu, 

T# Mite to. :
. itasroe to.

M’JNTfmort Ototbm a Feltertą*, M
Pelnam to,

WAL1*O*JD W«teri«Aiii<*»teOoto»* 
MulM to.

M’AKm’IKU>: Msto to. <Wrttet <te 
NOKTI! WKYMOrmi Notth ■

Mottth llshim.

Žmončs 
cad sunku gyvent,, 
argo panešti fttal kolą • 
au dalyką, kuria parodą, 
rilyje nereikto visai dirbti 
viena diena Ima sckmadirnlą 
skaitę, pagalvokite, 

Kkkvieni metai turi^AMT 
Jeigu kaą diena miegi 

8 vai pasidaro—m
I^asulieka ,
Jrigu kas dkna poilsiui 

pasiimi 8 valandaa^.122 
^asdioka ■*--121
Metą laiko yra 52 šok- , 

madirniu *2
Pasilieka

, Jeigu ŠritadienUis po 
piety ilsiesi 2* 

Pasiioka

Kasdieną pralridil| valį 
valgydami^ ,W.,| I .įhiiH«< > . 28 '

PariHcka

Kas metą gauni dvi ja
vaiti afosfogą 14' 

Pasilieka

Darbo Dienoje (Labm? 
niekas nedirba.

Taigi, kaip matote, atabt 
laikai.Neliflskite. :.

, : DU*

Prancūzą Alpėse, 
nikao rajone, turistai 
metHj aukštumoj j 
daužytą lėktuvą, 
riam lėktuve, nei a
lėktuvo turistai nosį 
lakūną, nors ir ati 
kojo. Sniege prie 1 
juvo matyti kažk< 
dŽiulvs dėmės, kurios 
tam iš pradžią
kraujo dėmėmis. 1 
tyrinėju* paairodS, 
mės ant sniego botf

turėjo tafoyklingę 
mų formą: matyt, kad 
tas toj vietoj nurodė 

imi, kuY mtoileiati..■. ’
Kaip.pateko lėktų 

vietą ir kur dingo' 
— lieka paslaptim.] 
kuri ėmėsi tyrinėti, tai j 
dar nieko nesužinojo, j

Didžiai Gcrb. Pone R 
DM pasklidusią Žinią, 

xm ADOMAITIS iaBnM» 
riboje praeitais metais 
Itų Stilingos atstovas, arba
$anlię spaudos atstovas, Šia* 
lią Sąjungos Centro Va4 

vardu turiu- gerbto pranešti j 
Hkoa visuomenes Žiniai, 1 
maitis nlra net Kaulys ir | 
turėjo jėklę Šaulię 3ajo 
tro įgaliojimą, nebuvo A 
jungo# atstovas'te dčlto ai ffc 
gitu Amerikoje Saulių 1 
neatsako. ‘

Prašau ij mano#laMką p* 
Ii J0«y duikražtyjc,

Reiklu giltos pagarbos, 
lai A.

K A 3. Centro Vi 
Viee-Plrmta

imą Almami: 
MUFiGurroti laiva 

v(TI»JUJA
Šinomi pmnetoma/kadMM 

piftčto 19 d.*. m.}eina ii 
pdą mMmt kainos Mvedą 
k oa‘Linija* tol va to j 
Nevr Yorko | Klaipėdą T 
pusę 94.M)} ii Klaipadoa *|Į 
Vaiką 4W#A0j iki sgaMlI 
ten ir atgal -illkOą. Nūs 

15 d. ten ir atgal (B 
nuolatinė kates 41*7,M 2

HM 
A> A. L. Ltet. Skyr. ą

kai korte vkeMart
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<i| MHWM «ra, HRMMr u4 nUBlT

MMW PHRMM4M *,< jMHKKAATMMI <WTrAw»’
tal|*4|ll*tiMr ***£> *X Mtt* at t*t Mtt atttat ai Jieataa, Meri' 

uadar tba Mmak 1, WW

nųpu turi kiek nors sveiko 
proto — tas apskirtai visų

Ufak|lt)r >*•»
Stao VtaiMg kart jaaaaaa....W»'

Ik Mm par wm* jMrtjr*.. .fSJMI 1 kart Mtvaluųe j»rtaaw*434*
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Netikslus Persekiojimas

“Nettikri amerikonai Me*;
kad Lietuvos liaudie

nors įgriuvoje yra 75 
Spėtai katalikų,” ra- 

į: tautininkų laikraštis

Maurius vyriauay-
MteeMb tad ji kjimgija 

ojanti, bažnyčias už- 
jauti ir 1.1. KadLię- 

įta Maudis- bedievėja, pa- 
tvauja, giriuokliauja, 

Htt. tai via dėlto, kad 
« vyriausybė prade 

ritinti tikybų ir kuni-

i»riaKJ’«tė, nesigirdi, 
tauigai taintalti. Tai, 

garina nuo pačios 
jog, »ee tik hikviai- 

g taikote 4v««tekija taip 
ii buvo aepuoluri taip 

, Girii, net 1GŪ tani-

įM Įmones prie kru- 
ĮĮgU< darbų. Ir savo pa- 

Lietuvos kunigams 
užbaigia Žo~ 

: “Ei, brolyti, skųstis

BROLIS UŽ BROLĮ, TIK 
NETINKAMAI

ne M t**, W0 gyetko proto 
imomų, dar gi inteligenti), 
ndtata prieš vyriausybę, ku- ] 
ri turi visokių prienmtiių 
jtaa skaudinu wtausti, ir 
nustatys save pavojau būti 
sukimštais talrjhnan* Toli- 
aai marinis kunigų Įierstkio* 
jimas duoda suprasti, tad 
Lietuvoj eina kota nors tiks
lus bedievybės vajus, kum

J jau atneša savotiškus vai
rius liaudies* ištvirkimo

, JulmuMt dv»KM jMlle) knd KIWudM)
vadus, atitutoit juos nuo

* žmonių, uždmyt į kalėjimus 
ir prie to užčiaupi jiems

Nesutikima* tarp Vatika
nu ir Italijos tadžto* tęsia- 
M Benito Masteliui taukia, 
kad Katidikiifcujo Veikimo 
urgMmmrija yru grynai po- 
lititor ir turi bfttr jmiMukm- 
ta, iu« politika: /‘Tai ta** 
Tariau jis savo šauksmo ne
guli laimuti taktais, ir taip 
jo balsas praskamba nepa
gavęs žmonių ausies. Beveik 
visas ponulis užstoja Popie
žių. Mes ypatingai putemi-

pjauk!”
Būtų labai iiūdmų jei bū- burna*, kad negulėtų rciku- 

tų jas teisinga, kad kūnigiii 
taų> tiksliai ir negudriai 
griauna savo karalystę,-'J* 
dar gi savo kaltę 'suverčia 
ant nepaliečiamo Lietuvos 
vyriauuytos autoriteto* Bet 
kiek giliau tų dalykų pana
grinėjus, tuoj matyt, kad 
čia kur nors šuva pakastas, 
kaip sako vokiečiai, vadina
si, nėra taip, kaip timtumi- 
tai norėtų mus įtikinti. Bir- 
miausia puola akysna, kad 
net 100 kunigų kaltinama^ jų darbas. Butautai kuni- 
dėl priešvalstybinių prasi-; 
žengimų. ~ Čia kas nors ne-, 
sveika* Ne prie rusų to nė
ra buvę, kad toks skaičius 
kunigtj sukilti^ prieš mma- 
jų vyriausybę, o rusai juk 
biauriai kunigus Įiersekiojo. 
O jei, taip užtikrina “Vie-, 
nybčt” kunigai kursto net 
prie kruvinų darbų (kas, ži
noma, M tik perdėta, bet y- 
ra gryna melagystė — juk
net Lietuvos vyriausybe to^ datariinė bedievių įnkvteiri- 
kiiy apkaltinimų nritaro) — ja už ispaničkųjųt
tai Lietuvoj katalikų gyvo- K,

pav. *‘Ne# York Heruld- 
Tribūne/’’ smerkia Musoli
nį režimų. Netrūksta nv

Dabar mums aišku, dėlko 
Popiežius taip aštriai smer
kiu Mustahd regimų. Kašiž* 
monurigtatymas yru, /kad 
žmogus neturi jokių ii*iintij 
tekių* itakyrus tas. kurios 
Vaistyto judrės jam su
teikti. Valdžia yra ne žmo
nių tarnas, bet vald<>vMKfi* 
dikte ym Vatetytou nuosa- 
vyto ir jo auklėjimas pri- 
klauso Valstybei/’ Tai fašiz
mas, ■ '■

Bet čia jau kiekvienam 
aišku, kad tai neteisinga. Juk 
niekas nesakys, kad žmogus

NUOTRUPOS
LAUKAI RAMDO SUDRUMSTI

. Kazys iHČi&fa
ir SEKMUS SBtt BAŽNYČIOS LINGĮ

Tvaskų troboje sumišimas. Gimnazistas Seve-{ f 
g tik pravėrė duris, motina tuoj šoko bartis: 

\ — Beverin! Severinai liautos! Ko čia trankai- 
, ko nerimsti savame kaily ? Kad nutversiu šluot- 

imsiu žegnoti, tai nė dėkot neimspesi... Visų 
ą dienelę ne šuniui tat neuždirbto. Pamatys 
rigolta gatvėj, tai, žiūrėk, tuoj gidz-gldz-gidz 

Atostogas, atostogos. .. Jau dešimt pa- 
_ , o dar su klyksuiais tebeužsiįim, Tfu!

Severinas suniurnėjo ir kaip kulka šovė atgal 
so duris. Virst trinktelėjo langas, ir pakeltu bal- 

Uigrūmoja motina:
. — Tu neklaužada! Tėvai, diržo tam dittžtoriuį! 
ahfįŠ man jisį tai bent atšokuos iu! *

Severinui Be už ką. Žino murinos būdų: riktels 
; ir vėl atsileidžia. Kas kitu tėvas. Jei kilo jam 

— atsiims sū kaupu* Bet šiandien tėvas 
tai nusiteikęs: fabrikėly kiek įmdidiūę algų ir 
kg į vyresnius. Taigi, žino, tėvas ntako nesa- 

I* O čia toks gražus pavakarys, kaip sekminėse, 
ne tair iuerginus šluoja kiemus, iš miestelio 

s pifkta Žydelis, suurZes — ir vėl tyla* Tik 
prie klebonijos tvenkinio girdisi klykauja kai* 
nų berniūkščiai ir iš virvintų svaido akmenų* 
» Pamate Suveržiu ir kuiįi širšonų spiečius visi
W^’ .

Ei, Severinas, Severinas! Tai gerai, tai ge* 
t Pamokyk iiHi8 toli numesti. Sustosim viri į ei% 

tai bent mimta akmeniokai!
Severinui smagu, kaip devintame danguj. Ji«: 

į gudriausias Jis gimnazista: ta» pataisų pęr- 
ta j II klasę. O tie miestelio vaikui—ką jic-4 

dar 4ik iš kiaušinio išsiritę* Bapdiokas dar pirštų 
jtočfotoia, Albinkos kelnikes apsmukusios ir 
tauzdod aptaškyta, Vytukas su šuniūkšČiu febesi- 

ĮJta. * visi prišvepliai^Mirif murzini ir susivėlę, 
p papūgiokai. *

rxTtogi Severinas išdidžiai į visus puaiiiūtvjo,

laut nė iMtprasciausm pilie
čio teisių,
gudrus gal trumpam laikui, 
bet ilgesnėj eigoj jis atsi
lieps neigiamai į pačią vy> 
riausybį*. Geriau būtų, jei 
vyriausybe nukreiptu savo 
energijų | pantomimų ekono
minio skurdo Lietuvoj. Tai 
jos tikrasis uždavinys. Siun
tinėti Šnipus i pamokslus ir 
ieškoti neteisingij liudinin
kų prieš kunigus tai farizč-

- tai maribvtai

gtus tai vyskupų dalykas. 
Jie neįtaę* kurstymu prieš 
g*ri! ir 1
jei vyskupai nebaudžia ui 
tariamuosius “kurstymus,” 
tai tur būt ten nėra kursty
mu, tik teisingi nusiskundi
mai prieš tikėjimo engimą.

“ Tautininkai tyčiojasi iš 
inkvizicijos. Bet jei tarta 
rija smerktina, tai kam ją 
atnaujinti? 'Kuom geresne

ja už ispanišką jų t

brolis, Amjd# Mussolini, 
užstoja ir nori išteisinti fa- 
Šistij vadų. Bet kokiu nai
viu bildu jis nori sava brolį 
pateisinti. Jw rašo:

“Auklėjimą^ kricį tavai 
teikia savo vaikams, gali bū
ti mimeiliškaa, bet VaUty- 
bėn atddėįimta bus tikrai 
daugiau dvariškas. Tiktai 
Valstybe tegali vaikus iš
auklėti atatinkamai Vidsty- 
bei, šeimynai ir Bažnyčiai.”

kuomet Vaksyto didžiai su- 
vni’ 

’tas, tad jie tekų naudingo®- 
ai Bažnyčiai^

Iki šiolei visuomet bu
vome tos minties, tad Vai- 
kus, dvasiškuose dalykuose, 
geriausia gali aprūpinti tė
vai ir Bažnyčia. Bet fašiz- 
inaH išeina prieš mūsų nusi

leivitri laivui, piliečiai Vais
tyki#

Tiesa kad autnmobi* 
liūs žliūgui, laivių! kėtei- 
vianiSj Valstybe piliečiams# 

valstylie subėrė žmogų, 
bet Žmogus valstybę. Valsty
bę neatjaučia skausmų kūdi
kiui gimstant. Kūdikis pri
klauso tėvui ir4 motinai, jo 
gimdytojams. Kūdikis val
stybei niekuomet nepriklau- 
bu Daug tikriau būtų, saky
ti, kad valstybe priklauso 
kūdikiui# Kūdikiui užaugus 
vaistyto galės kviesti j j tvar
kyti jų. Bet sakyti, kad kū
dikis priklauso valstybei yru 
tikras nonsensas^-nesųtadnė^ 
Aišku, kodėl rimti pasaulio 
galvočiai amerkia Benito 
Mmtfolim ir jo visų n^iuų. 
Ir ja brolio ginimas to smer
kimo nei kiek nesumažina.’

Vilniaus kraiUo iii’tuviai turi 
daug vnrgn ir nemalonumų dirb/ 
datai tMUtiiH dąrta.

J^Htarabdak metais Motuvių 
tautinį abrb| sutrukdė ir J, B. 
Vilniumi Arkivyskupas imrkelda- 
hium Ik'tmiim kunigu* iš grynai 
lietuviškų imrapl jų i lenkų ar šit-’ 
|piikrjm»iim parapija*.

Kunigai VųicjiH Miškinis ir B- 
UndhTkm perkelti j nmija* vie
tas, Kadangi toks L E. Jirkivya-- 
kupli jh įkėlime vingiem* kimi-1 
ganH buvo netikėta ir neiiztat; 
ašutai tkt jie rrmdronieai kano
no įstatymais įteikė J. Ę. arkiyy*- 
kūpi taportaa dr #av<> iškėlimą 
skaito kaip neųžtarnaatg hituamę.

Turi po tokio parriškimo len
tai ir jų agentai' pririjo gandu*, 
būk minimi kunigai yr* sakę J* 
J), arkivyskupui, tad Lalklmmm 
Virintus Lietuvių Komitetą* juos 
vertęs neišvažiuoti iš ligšiolriiii 
parapijų (Vasiūtių, Pelesoj),

Ta I tokiais provokat oriškai* dar
bais užsiima lenkai, ir jų bernai, 
tad tik sudurm.stų lietuvių vie
nybę*

MOT1RY8 PRASTOS 
POLIOnfIMKM

Vokietijos mieste Hamburge, 
pavydėdamos viena kitai, susipešę 
dvi moterys policininkės. Pošty* 
pė* buvo tokio*' karštos, kad Jok 
išdaužę policijos namų langus, mt. 
laužė atidų*, kėdes. 0 po tų abi 
nusįskundino .

vATATrrurA ArnpA
°l>mug*x” pwitavę« k«n. prof. 

F, Kemtšio *traip*ni apie Kstalh 
Icų Akcijų rašo:
“Kadangi ir rneu, Amerikon Ifc. 

tuviai katalikai nemažai eMmeau- 
nirftpiuę Kataliku Airija, dėl to 
nebūtų pro šalį mūsų apaadoje, 
dar prieš A. L. 11. K Federacijoa 
kongresų, bent kiek mtodugiifain 
pagvildenti, ko trūksta mtaų vei
kimui, nr pakankamai turime tam 
darbui dinkamai yMKiruolimiij dar
bininkų, ar nereikėtų MUHirūpinti 
steigimu atatinkamų kaitau# ku- 
rhiose britų galima puruošti di# 
dėsni skaiviu Katalikų Akrijai va
dų. Pagalvokime ir pasvaratyki* 
me,“

fįVDA AVTKTTfl toKKA UJSdjJU*
Anglijoje vienas sodininkas siti- 

Miaukė sąusių vaisių iš savo dar
bo. jis užaugino olielį, ant kurios 
kasmet užauga labai daug obuo
lių. Sodininko apskaičiavimu, kas 
met jis gauną* 2000 svarų obuo
lių ,o pernai gavęs 2000 svarų

ja, kad Vi

kabs reikalais.
Dtevu yra džtagnao wft- 

dm*,—grota Halio, ■

DARYTI
Italijos švietimo minutėm (a- 

merikoniškai kaitant — valdybės 
kvietimo ‘reikalų sekretorius) iš
leido 'įsakymą, kuriuo uždraudė I- 
talijos mokyklų mokytojoms tepti 
lūpas bei pudruoti veidus.

Graikijos valstybėje rengiamas 
.naujas Įstatymas, pagal kuri iŠ _ 
praturtėjusį valdininkų bus rei- 
kahmjama Įrodyti, kokiu bildu jie 
savo turtų Įsigijo. Jei toks pra
turtėjęs valdininkas neįrodys, kad 
jis turtų Įsigijo teisingu keliu, jo > 
turtas bus atimtas valstybė iždo 
naudai.

• llusijo* Kibiro ritonoje, Alte- 
j«u« kalnuose, darbininkai, tatai’ 
darni žemę, surado,gyvojo sidabro 
ąena* kasykla*. Mokslininkai tą 
vietą norėjo iatirti dideliu HUMido- 
mčjiiau, bet nepriėjo išvados, ka
da tos kasyklos buvo naudotom. 
Manoma, kad laimi senų amžių 
žmonės tas karklas buvo auradę 
ir jas naudojo. *

■ ............. , i

MEOft ATOM
Austmlijoj ir siaučia nedarbaa. 

Bedarbių didžiuli* akaičiua. Aus
tralijos bankuose labai mažai auk
so atsargų, o jaučiama, kad žalyje 
aukso yra? Todėl vyriausyta vi-, 
huh bedarbiu* šių* ieškoti autai. 
Jie Ims aprūpinti vtab wdkaita- 
•tariritadataa dar-
banw vadinau* prilytą upeahlte- 
tai.

TO fWW4 HAT BW>'
Anglijoj akla* mllljonieritei, TO 

metų amžtatf, vedė labai graži* 
.rusę mergina, 30 metų mažiau*.

primerkė kairę, ir atmetė kepurę; paenB virvelę/ 
įdėjo akmeniokų ir suka. Tik kad susuks iš už krū- 
nnj išlindusi klebono šeimininkė:

— Jūs čia man, vaidini, laidysit aknienničbial 
Kurių galų kelintas vakaras čia susiįvnkat, Su- 
sktmdŽiau.klebonui, išniuštumėt stiklą, tai įmes į 
varpine ir užrakins su nabašninknis... ■ > • w.

Visi vaikai, kaip debesys, ėmė klykti, pasipylė 
tik dulkės ir pakiemiais išsislapstė. Tik Severinas 
stovi vietoj ir laukia. Šeiniinmkė pasisėmė naščius 
midens ir grįžta. Severino kraujas čiūžtelėjo jie? 
visų kūną, ir jis sukando daijiš. Kori ^eimininkę 
privyti ir su kietai sugniaužtu kumščiu į kuĮirų, 
kad riet sukniubtų...

Ji, mat, čia rėkaus!. . Senmergė, * davatka! 
Klases auklėtoja, tokia protinga mokytoja, ir tai 
ne kortųfnip nesibare, o ji, mažo miestelio Mielka, 
drį*o taip nžpulti ginmazistą. ’ A, kad tu nesiilauk- 
»tum! Baklausysl.. Laidys, kaip laidąs, akmenio
kus, o tu jam pabirbk* ‘

Ir Voverimis pasuka tiesiai į šventorių. Saulė 
nusėdo, varpine latisva, kaip pažaras. O aukšta, 
tarytum dangų siekia* Kai išlėks akmuo, tai ne
greit įknuatysi juoduliuoja kitoje šventoriaits im- 
sėje irfiklMimt prasmenga į žolę.

Sutemo* Severinas tdriaido. Xu# jau pasku
tinį karių! Kad gi įiasuks^-akinuo išminto, kaip 
kulka. O tamsiu Severinas nepūstojo atmest gal
vos, tikgirilk kinkšl.. džiriT... Orin-dzin suskam
bėjo stiklai- . . • .-',*••

Severinas—kjast ir sugniužo. Negreit vagčia 
imkele akis ir upridairv* Prišliaužė prie.krūmo, su- 
siraitė, kaip gyvačiukas, o širdis daužia, kaip kū
ju... 4' . j

Vistirių visfiek visi girdėjo... Toks taivo triukš- 
iw*, * Girdėjo it miestelėnai, ir klebono šeinnniu- 
ke, gal girdėjo net ir vaikau,. Cit! kas ten vienu 
metu sukliko ir, atūžia ?—V nikai, vaitai! Išginto 
sukiužusių stiklų skambėjimų ir sulekia, iš visų pa
kraščių taktai pasijuoktu.

Ne* Vaitai prašvilpė pro šventorių ir midtthdv- 
jo potaltofL '

Trokš.,. čiukš, čiukš... Kas ten taip skutada- 
inas žengia ?-*Tai zakristijonas, tikrai senis zakris
tijonas eina šventoriaus užrakinti; išgirdo stiklo 
skambesį ir atsiskubina.

Ir dar ne vienas zakristijonas* Dar ir špitol- 
ninkes senos; liesos, ilganoses špifotoinkes — iš
bėgo iš Špitoles, rodo rmikomte ir viena už kitą ba- 
siaušiuka.

■*- Maciau, nmčiau — Severinas, išdykęs Tvas
kų gimnazistas. Jis ėjo per miestelį ir suko virvin- 
tų* Kaip drįso švęstoj vietoj laidyti akmenis! Su- 
gaukim, sugautom jį ir už ausų veikim pas klebo
ną!, . • j ' .

Pabėgt! **-mąsto.Severinas: tat kaip? Kur į- 
ėjo, pro vartelius — vis tiek hetanštruks, nes ten 
pibia Špitolnįnkių, pikui senų balsių moterų. Vi* 
sus jos glaudžias už akmenų Tvoros ir mikljjm na
gus sučiupti* Šokti iŠ šventoriaus į daržų — per*

, aukšta tvora, neperšoks, pala, ten, žiūrėk, kiek jm- 
togtou, ten kalnelis — ims ir imuiegtos. Bet juk 
vįstiek, vistiek jį pažins, pasivys į namus* apstos 
kiemų ir neišleis. O kai sužinos motina,.. ir tėvas 
— galas! Ne, ne! Geriau čia*»*

Ir Severinas žino, kad klebono šeimtotokė tik
rai girdėjo: ėjo į tvenkinį kitų naščių vandens ir 
išgirūii. Išgirdo ir galvotrūkčiais pas klebonų. Kit- 
skunde, susakė visa, kų žinojo, Neužmršo pasaky
ti, kad Severinas neklaužada: ji pabarusi* jis gi už*{ 
sispyręs jr tyčia laidęso . į šventų vietų, j varpi
nę. Kietam i joj kilo tikras skandalas* Kktamusį- 
tuxo, givit užsimetė imt pečių jmKinjipriaustą ir 
ateina, atriskubimi, didele šakota lazda pasiiumš- 
čiumlamius. Tuoj vartelųmH sučerškes raktai— pta 
ir IMUimtys* Juk praeitą šventadienį imu* jauiiokrių 
taip tar^tuoa, kurie niekina šventa vieta-įr ka
pus* O šventorius*- šventu vieta* Ir čia šventoriuj" 
yra kapų, gražini aptvertų* uup’tmim parniūkiate se
nų kapų, Ir vienas štai netoli to krūmo, kur prigis 
JęsSovoiftms. .

, SėveriiuiH W|m ir knltoiojat tarytum ir vtaT 
inimhvlmi žįim jo išdykavimų

Džiarm. * nfuiitarė smikios taižtivčhm dnrvs ir

ėmė bruktis šventieji. Ir šv* įdėtos su raktais ir šv. 
Povilas su didžiulėmis knygomis nulipo iš pat pu
totos nuo didžiojo altoriaus — ir daug daug kitų 
šventii jų — visa procesija, taip per atlaidus* Visi : 
apsiavę sandalais, sfHilvęti rūtai lig žemės, vfsi ar* 
tinas-ir storius'balsais sutardami kalta: .

— Kiū', kur tas išdykęs bemiutas, kurs daužo 
šventų vietų langus. Vargdieniai žmonės sudeda po 
sunkiai uždiibtų centų, klebonas perka brangius į- 
vamispdvius stiklus, o jis. dykinis—kniunl^! ir 
sukūlė* Gal šįryt jis nekalbėjo i»oterių, gal neklau
sė tėvų,Jiems priešines — ir todėl jį Dievas nu
baudė.

Tiuito trinkt! atšoko varpitos Jmys ir pasiro
dė du liumirelini. Pasirodė ir šaukia šventiesiems:

Jis kultas, jis kaltas. Nutaitridt jį. Stiklų 
šukes ktaitaamos sukiužo į niųsų ktntaus ir mus 
prižadino.' Pagazdinkim j j, visai mikčiai uždarys 
kini į tantaų klaikių varpinę... /

^SeVermas puolu kniūbsčias, įkniauto veidus j 
skvenius, rankomis apraitė galvų ir ėnfe šaukti; 
šautai, bet jo taisąs kažin kur susigerią, tto vtaiou 
ašaros žliaugte žliaugia per-veidus:

— Pasigailėkit, i>asigiulėkit manęs. Aš kaltas. 
Byt j ei būsiu genis, niekad nebeisiu į šventorių lai
dyti akinvmiičių, tik ladetekit munę gyvų!*.

Niekūs jo Užniktam Visi tik klega, artinas ir 
šaukia* Jųa jau kažkoks de\j-ng«lvte slibinas 
taitaf taiki? praryti* Jte atrigndKHr bejėgis Hp- 
damas Žvelgia 4 slibiną, Žiūri — gi klebonas šaly 
iMtauvįs*.. Aplinkui niekite nieko lyg nebūta, tik 
vieimą klelamas stovi šakota butai pasiriteięiLf Bet 
kas / — -Klebonas gražini šyįiso. Itadtaito ir Šne
kai ; '

** Miltai, vaikuti, taip bloga vyresnių mkian- 
syti* Ir kiek teūnK*s* Aj kartų fčvaw nesakysiu* 
F*i pamigęs ir mits supranti blogai įsidaręs... *

H<pnšnko* iMigriria* abi žilu Utaitomn- 
km ir M* bučiuoti* j r liko gi*<* lyg l>u didžiuMa 
ir taisios iš|mžtotieš. *



LOS. KwpĘ-Swfru.iH (UJIMO MMMŠSBLAIVIAU*# KMTMT*) CBUTBO brusdėjimai. Ifaidftb 
reforma*, M dar

bų Bėra, krto stiprėja, ir 
naudos ne už rew|. tteresnių’

M‘im‘tskapto dyicHiiut* bmttm katalikų darbuotes 
jpeuki mulai BKll) “

Prie šios progoa Malonu jh*W- 
Minti ta* Blaivininkų kuopa*, ku« 
rida aavo pareigas atlieka AiŽinin- 
g*i, laika&tia arimų mUnrimo, prk' 
riunčįant. dalį mokenelii j centrg5 
dėl Bhivykės platinimo.

Bavytotf, Sė* Boston 49 kp., 
Athol 24 kp. nmmdžia; papuoš 
savo narius puošniomis spilkutė- 
pris (Ženkleliais). O k< kitos kuo
pos veikia! Jau metini* seimas ne 
ibetoli, laikas submti, laike susi-’ 
rinkimų paraginti narius u&iito 
k«i ir mokesčius prisiųsti j centrą,, 
kad laike a&ato arimo įtttų ga-j 
Įima knygas turėti tvarkoje ir pa-1 
skelbti kuopas pilnai užxiinok?ju-' 
sus. Lauka’une, katra bus pirmu-i 
tiuė.

knyslių "
dakrito^^^-*™> M5 

BaiandS,laka Žv.Kgtoie* į

ro į

ir, JM pagere* w mito. taMikn m-
imu kaip towimfe tįNft vatiavimo^taf ir įkūrimo

___  BwHieši«i avdmdlaiių
IMmwū" Btopkę«ti ir jto

oeg juktys be 
—itoio btouujiu
* nrlarmm pne-

sijuyuNu&įi saNis
|JR!"C>|W "' HĖ w.

tototof
A

~l

XnH‘rik<» UMnvii; B. K* 
Sėdėtojus Itotuviškai kto 
alikiškiii ida*u»i yarytiy ’ 

kiietiiyoH išeivijos Miwj<F

linijai jtoliko ištikimi ir 
iki šiai dienai Ftoerodjf 
gyvai remia ir aktingai joje 
dalyvauja gerti. kun. K. Vr- 
baimvicius, kuria nuolatos 
sava galan gtokana rfiju*" 
tingai ĮMirvngtaiK referatai* 
f\*derarijo« seimus padalų*

WWXIX,MAM
W8. M kp, atohMnum Įvyk* 

aeknudieni, ruapiOčio 9. tuoj po 
upm AUikit* tou Gera proga 
dįrMniukama prfaMyti pHi vi*

. —..—-

llugpHlvio ij, arikmadkni, tuoj

LDS. YO kp. ausMnktoa ttytf J 
Bugpikčio ĮSt <L H vaL vakariai 

Lietuvių Balčį jyyks WB. 51 to j 
mtolnb susirinkimas. Gertom 1 
nariai'Pftltoai susirinkti, /torto >

EBeCižditMUi.
■ ‘ ...*••------? -ir j

Vwir Ėtipe5ja drugys ir. w pakilų* ir 4^^ 
siaučia karotine (tityis). 14- 
gimini pilnos ligonių, kų^ ‘ 
rie guM ant grindų.

kyjifit Afrikoje buvo totai toų kuli. 3. Sum, Jfcrantta
n«li<lelws siliuuM — ..m k lietuviu &etam< it tam. H.,tete* .”^4^ 
ple 20 parapijų ir tiek put’ (• ĄiHuumto, Heniest«Ml'<» cteste’Mttto
dvasiškių, bet užtai iijMiK Im*

tautiniai
buvo diddk V<* paskelbta 
per vieimtinj tuo Miku ka 
įdiki; suvaitraMį ‘‘^vaigž-

Fo 
klebonas, kurie niekados ne- 
Wtoko kuo nors M’demci- 
jai padėtų Jurgis Tu- 
masonis, jienuihbm M^dera- 
cijos tamdiadarbis ir Kazys 
KiiišiUifak. Kiti išmirė, iš-

■M'-' i? j
MM 14 kp, fiurifrlukiniM ivyfcl'3 

l>enkt«Iu‘Hjf rugjnilčiu 14 (Kurty J 
7:W v«t vakare. Visi nnriai kvh» J 
rtoi ateiti. ' **4

W*

' ynaARSTMli, ir imi '
WB. T toto torinktom j- 

vyį# nigpittfia 9, 6 vnl. vnknre 

bto/toh svtomiję M Tf&f' 
pjato St. nariai būtinai atab 
to, to turime opavaratyti kda- 
ig to*WW*to* ®* t0» 
proga užsimoto duokle*.

Vaidyba

LD& 75 kp, mėnesiniai susirik 
kiniai įvyksta kiekvieną mito* 
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro k 
Povilo Užnyįnėje svetMnėjt, '

y ra ^tūkstsžji(ųai, 
ičšų. Sugrįši reikia turiM^ 
eontus (tūktitaučiito), o kur ' -. - * *,.. . ,.
juo* gauti? m kas ir te wir«*mm» rintaM 
rėjo sutmipea, tai per treguą 

? krizio metus limito jau pra
valgė. ink mūsų išeiviai 

‘ Brazilijoj gyvena tik penk
tus metus, tdi nė šiaurės 
merikom»,n ir per tukj 
trumpų laikų negalėjo su 
krauti krūvas dolerių, kad , , , , _
w Setaynomfe grįžtu ^••k,aK-

««« itivBAiaviRiaa uiw«mmKW«u, , • „ v. .. ’
dieną Maironio Parke, W0rtoėr,įikOWjataB Visų grųziųtl 1W-.

guli, nes šiems metams Bra- 
zilijai paskirta T7 pilnos ir

c

BrcKtklyn, AL Y.HkelbtienMK (Mita po pa-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ .

>'

I w*X 4M*- TO

mcry

*

LD& 4 kp, auririnkima* įvyki 
rugpiftrio 9, tuoj po humiuk, !>ažny- myo draugu* prirašyti prie to 

kilnio# organizacijų*.

W menesį pirmym Bet kaij bet čia už pilvų nieku toaateivtoiį

<» JMratoaa
44 VhaMM WmĘ. kia- >awtlJTt_ MėM

Pret JUrtOalnkM - J. Wla«*M *
• S imaBM Balt, >wt*, Maaa

5M K Num m., fc». to4***M**

es Sm<ivv. Kam
WaritaUui X Ealkll ■

TVUifiaM M, to**>**• -

$0*. '«■.•

Taipgi malonttitetoūnoklti ku
rių yra užsilikę m&tonšs duok
ite. LDi.ekp.raft.

MaHklka X *****
7 VVtnflrH «J.t Ita. to**'

vyks sekmadienp rngpinčio K A ; 
m., tuoj po sumos, Ar, Kariauto

Viso jeigu— .*12345.

Sanak> 2, už persiuntimą
.kito* įvyks nekgiadkni, wM>

aij mtainik ^d «wW stoto* 
kitę atsilankyti ir ušrimokėti už

įvairink apkrito Ir khto ysri* PniUba. ScptjnkJiktną Lietu* M

2.00

i

oekmadienį, rugpjūčio 16 <1 A

SUSW. ATSUUT*
IrigiM

Sausio 1, balansas nuo 1930
mętų------ --------- .„.._...$Ū9.5O

Sausio 1» parduota ženkle
lių nariams už ----  1.50

Kovo IG-tą, 24 kp., Athol, a
Mnss., už Ženklelius_____ !L00t

Balandžio 17, 24 kp., Athol,
Masti,, už ženklelius-....—

Balandžio 19, 49 kp., Bos- 
.ton, Mas*, narių mokose, 

į centrą--------------- - 9.45

imminMietl1 
JO i w|UIWi

)
Pilnąją Bliuviiūnkų N. Aryęlijo«i 

apukrities priešseiminis milžinai 
kas išvažiavimas lm& rugpjūčio 23,
* .

Todėl visos Blaivininku kuo
pos malonėsite S kalno MMiorgt-

MaUkištajjų stmgijų 
(lyto suakatr Šaukti dniu-

. ** ......... * .. - X

atstovų j pHWjį katalikų, 
mn>& kuriame Oyvavo 32 
kolonijų atstovai Fakkaity-,

refeMtę. CIm pinmmiain iš- 
keltus tolHB ta£i prie ptb^ 
lapijų iidnvįšfcas katalikių* 
kas sešeit; viamoHi; moky-

akuoti ir išvažiavime akaitlin^ pUsiau kainos laivakor- 
dalyvauti. x_ r / v, .y,. , _ J

Kelrodis; Važiuojant nuo /Bo«4 O norinčių gl*įzti^tevy-į 
ton’o ir privažiavua Wbite ®ty, " ; J “’ *i-* *^---! —-

reikia važiuoti po kairei ; iš Wor-|kanws dar keletas laivakor j 
ceKter važiuojant—po dėžiniai.4

Širdingai rimta kviečia

}wn yra tūkstančiai. Pusiau 

;ių yra, liet neatsiranda fo-į 
kių laimingi^, “kas turėti

r 5

Lietuvių Vargai Brazilijoj
Brazilijoj gyvenimas kas

dien eina blogyn ir blogyn. 
Kaikis stiprėja, darbų nėra, 
viskas brangsta, niilreisij 
kursas krinta. Kad kur koki 
fabrikai ar dirbtuves ir pra
dėjo darbų, bet ton ufenka j 
senų daibinniki^ kurie lai
kosi dtnbo įsitverę “danti
mis^ ir dirba beveik dova
nai. Be to, svetimšalių niel 
kur nenori priimti, nes ir sa-. 
vų jų užtenka, — jie taip put’ 
be dtu’bo. Didesnes dirbtu^ 
ves ir fabrikai dar darbų 
nepradėjo, nes — saudeliai 
užkrauti prekėmis. O kurie 
ir dirba, tai tik 3—4 dienas 
per savaitę, sumažintos -dur-e 
bo valandos, sumažinti be
veik ketvirtadaliu ir užmo
kesčiai. Geniali darbininkų 
ieškodavo agentai, gerai mo
kėdavo, dirbdavo daug vw 
landų, o fabrikai ėjo nesu
stodami ištisus įpenėsiąs, ne- 
skiriant ir šventadienių, o 
dabar nors ir menkutį dar
bų labai sunku rasti.

Butai brangOs, bet ir pra
gyvenimas nepigus* Kas dar 
turi savo namukus kur nors 
užmiesty, vadinamose **vilo
se,’ * tam dar šiaip taip, 
su butu^ dar galimu verstis. 
Bet ir jiems savo b&los: 
mat, Mas kuris turi jau 

, nuoma namukų, daugumas 
yra paėmę išmnkMlnai.
to, lotus (sklypus) beveik 
kiekvimms dar išmoka. Ban
giausia reikia mokėti nusta
tytų im'nesine nuomų už vie-,

kurie jau nemoka nuomos; 
antri metai. Fagal sutartį mes*’ šalyje, 
neįmokėjus tris mėnesius^ 
žeme gali būti atimta ii* į-;
liesti pinigai negiųžinti ; kai ( 
kuriem jau liko visai mažai 
mokėt i, ir jie negalėdami da4 
Imi* mokėti nustos daug tūk
stančių, Krizini užėjus, že« 
mes savuAukaU dar taip 
smarkiai nespaudė, Saukda
mi, kad greit atsiras dariau 
ir nuoma jiems bus sumoke-j 
ta. Tačiau jau praėjo gan 
daug laiko, h* kai kurk? nucp 
mos jau nemoka antri me
tai. Savininkai gali pritruk
ti kauti*ybes, ;pait»ikalauti 
sumokėti ir nėsumokėjiių 
išmėtyti. Mat,Bra>Bijoj vis
kas galinm, nes via Įstaty
mus pakeiėiu pinigai. Tuo
met tūkstančiai šeimynų lik
tų be pastogės ir netektų 
taip sunkiai .uždirbtų reisų, 
kurias mokėjo keliu* metus 
už savo gūžteles.

Kazeudose taįįp pat darijų 
iivin. Ten vargsta seni ko
lonistai u* dirba tik už °ar- 
rože e fcljon” (ryžius ir ftv* 
solius), nors ir jų ūvgidi so
čiai jMivalgytij nes iKHiŽdir- 
ba ir už dienos valgį. JFanen- 
dieriai pinigų nomokii, bet 
duodu orderiu^ pag«l ku
riuos gali produktus imti iš 
jų kiautiivių, kur viskas tri
gubai brangiau. Naujų dar* 
hininkų visai nepriima. Tųe- 
tiivoje gali pu# kiokvieių ū- 
kinilikų dariut gauti, turėsi 
uŽJaikj’iiMy ir dar užmukestj,

Kadangi pirmieji Lietuvos 
W\dai‘togrooj buvo ap-j 
totorę an$i«lto’W^ tuį' 
gi ir dauguma 'pirmojo m-J 
nio atstovi; buyo iš angiia- 
kasymų koltnf 
trūko >r iš

r mm 
ųdUesniij

Brooteįm, Kmrarii, Elksa- 
beth, Waterbury, Worce«ter 
ir kitų. » '

ir nuo aktyvaus darbo pasi- 
traukėm

Labai malonu prisiminti 
tas jmigyventas diejųis, kad 
tuo kartu tiktai ava/ouės, 
xiundi(‘n jau įvykusi tiki’e- 
njfe ©augybė paržųMjinių- 
mokyklų su gražiu vieauo-, 
Hų mokytojų stažu. Mergai* 
litų Akademija, vedama Ku- 
2imieri(vių ir4M‘maičių Ko
legija, vedama Tėvų Mari- 
jonų ir apie 125oparapiios ir 
apie 175 dvasiškiai.

Tegyvuoja pirmieji lietu
vių katalikų vadai — vete
ranai ir viąi katalikiškosios 
darbuotės prieteliai ir drau
gai. Tegyvuoja Amerikos 
lietuvių tarftokų vienybės 
reiškėją Ikderaeija!

Se^r^riį^itif

LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki- 
mas įvyks sekmadienį, rugp. 9, 
tuojauapo to, Av. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Ltunon 
Kviečiame nariu* Ir muroe ateiti jr 
kariu irt vi Iktoc duokite užsimoki- 
m Taipgi atsivykite ^m po vie 
n* n^ją p«d J** gini-

DITJLOIT, MXCH.
LDS. 72 kp. susiHnJdim pto 

svkniudienj, nigpiričjo 16, tuoj >»• 
pareit/, Sv. Jurgioplrųpijo* 
kykloje. .Visi kuopoc nariai jr^T 
kviečiami atgilaukyti į 41 MM

tytosJKX>Mtų/’
iei tik dabar vtou grų j 

imtų veltui Lietuvon, kaip 
vežė Brazilijon, tai gal ma
ža kas bepasiliktų šioje

Paštuose, bankuose ir lie^ 
tmdškų laikraščių redakci
jose nuu ryto iki vakaro mi
nios žmonių: Jie laukia iš 
Lietuvos laiškų, o ypač, pi-, 
nigų. Kai kurie gauna iš na
mų laivakortes urpitee pini-' 
gų, bet daugiausiai tik vie
nų kitų doleiį, kuriuo eko- 
nonnškai gyvenant, nnntmit 
tik bananais ir duona, gali 
pnfleisti kiek laiko ir vėl 
laukti geresnių laikų ir iŠ 
namų pašaipos.

Stoty Luz. Luz skvere ir 
Sao Beirto aikštėje kkkvįe*'; 
ųų dienų nuo ryto iki raka* 
to stovi dideles minios idne- 
jų lyčių ilMKlmbių. Čia nė Mfeijun ielna: Km k 
vien ijk emigrantai — yni 
ir braziliečių. Jie išalkę, su- 
vnyge, apiplyšę, imlieija vai
ko ir net areštuoja^ o elge
tauti taip pat negalimu. Prie 
fahrBų ir 4Wbtuvių varių 
liūdi tūkstnučiai ^bedarbių. 
jtw vaiko būriai imlicijos 
ir net kariuomenė, ųž tai jie 
išdaužo hmgus ir išlaužo'1 
vartus.

IPmidejo iwyriės, pleši- 
inai, Žudymai, dmrs tai se
ninu retai aptikdavo. Bau ; 
gi4įs Imigiii'savo vargingas 
dienas «nviži<vsb'je*

Nuo ryto iki vakaro JJv-’ 
tavus konsiitatii a|dmikrt 
šautai mūsų brolių, {ų-ašy- 
4artd pašalpos. Kmwdasj Nvgmwi > ^pyragui” A# 
kaip Išmanydamas ir gale 
danw riengiasi pudeli vw-g-

4 ■ j

’VKHNNSOi
Pirmutinis delegatų susirinki-,kun. Dr. J. Koneevičius. Parko 

mas įvyko žv. Jasaapo pur. salėje,i paėmimo Komfeijon: Kun. P. C’cs- 
Wianoy City, Pa. birželio 14 &pna, A. Leskauskas ir kun.’ S.. 
tame suvažiavime dalyvavo šiošĮKanorta. A- a, A. Vanagaičiui 

mirus, jo vieton delegatų stiva- 
žiavime rugp. 2 <1. raštininku iš^ 
rinktas d* Petriidcevičius. Šių 
metų lietuvių, IMčnos pefti< pa
skyrė J&tserims Karimierietėins ir 
Praneiškiėtėms. Abiejų Vienuo
lynų Sesutės jiasišventusios Die
vo garbei ir žmonių“naudai. Švie
čia mažutėlius įvairiose kolonijo
se religijos ir lietuvybės dvasio
je. «Už jų tą prakilnią darbuotę 
jų reikalus atjaučia ir savo auko
mis remia. Susirinkusieji delega
tai noriai paskyrė Septynioliktos 
TJetuvių Dienoj pelną jų naudai. 
Kad dauglaus prino tam prakib; 
niam tikslui sudarius, nutarta im
ti po 25 centus nuo kiekvieno au- 
toniuMlio įvažiuojančio j parką ir 
kiekvienaa asmuo, atsilankęs į tą 

t parką, privalo įsigyti gražų ženk* 
lėlį pagružintą Amerikos ir Lie
tuvos vėliavėlėms už 19 centų.

‘ Mok^tfe nuo 'automobilių- ir įei
nąs nuo tų ženklelių sudarys žy-

lietuvių kolonųoa: 8t. Chur, JShe- 
nandoah, Mriidlle, Keūr Phiiadel- 
phia, Coal Bale, t’mckviUe, Ta- 
maųua, Mt, Varmei, Harieton ir 
ijahanoy City, gių metų Metu- 
vių JDienai valdybą išrinko sekan
čia; Pirmininku +-* A. Lvskaus-; 
kas, antras pirm. Kun. Norbu- 
tas, treč. pirm. — B. NorkiiUė; 
raštininkė —41 ^ofekiĄtfi, antras 
raštininkas — A. Vantofti?, iž* 
dininkas — M. Lapinskas; iždo 
globėjai — Kun. Dr. t. IKoneevi- 
čiųs ir J. Babkiria. Įtaoa Ko-

tas įietiuj tjrik lėšų, kad vi
sus patenkintų.

San , Paulo mieste yra įsi
kūniji išturiu Globos, drau
gija/ kurių palaiko konsulas 
ir kum $Witig* Bet Draiv 
gija yra labai neturtinga. , ...

Ten vargsta Miaitgę, vatga-*iato įrigas tos dienos ižkit 

ta vaikai, Bei kiwo kuki- 
imi užsidarė , viena lietnvbį 
mokyklai kurių ir taip jau 
nedaug lauko* vos 4ik trya 
jš vm Vaikiū dalinr lanky
ti mokyklos negali, nes-ne 
visi tėvai turi lėšų.

^iiionuų čia kalbu ne vieii 
tik apie Bnullijų, bet įben- 
drai uįuc #ie$ų ‘A»M*rikiL

gentįnoje ir Urugvajųjc, ten 
taip pat ImMdn {mwuo«

LDS. ji kp. mtoink 
inas įvyks sekmadienį, ruąsp. 
tuoj po sumofl, bažnytinėj 
trtj. Svarbu, kad viri šuum 
rinkime dalyvautą ir ui 
duokle*. Parodykime grtolto 
di kitiem*.

U)S. 4 kp. mintonis susirinH- 
man Įvyks mgpifičio 16, tuoj po 
mišparų, Pranciškaus pavapi, 
jos aalęj. Kviečiamivyi nariai at* 
lankyti ir toimokSti minėto* 
makantia. Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir draugės priražyti prie 
to kilnios organraacijte

Kviečia Valdyta

mių Gerk. Seserų imudal Kiek- 
vie|W, atvykta į Lakaivood Vgt* 
ką šiais nietals rugpiėčio 15 d.,> 
lasHiriipinkif? už mvo atifomabUių 
nžalmakėti 25 mitus* ir gauti 
Htag’r Itei žeaklą ir įgyti už t() 
centą kiekvienas arnaub gražų 
ž?nįkk4| Lietuvių Dienos.
| tą Lietuvių Dieną į Lukeivood 

Parką katori auvaiiupja »pi\' 
'takutnnčlą Žmonią. Ūicuict, kati 
ir lilogeąni laikai, susirinks tuc 
idit stotai. ’

Laken <wd Parkas yra laiNt t grK-’ 
žh>j vietitft netali Mahauuy Clfjy 
puikiai h’t ngtaa, nu graltomis

vki nariri ir bent po rito 
Twj ataivaią priraiytipric

M)S. 70 kp. susirinkimos jvj 
rugpiuėio 16 d., tuoj po ZlvyUkM 
Kviečiame gausiai sueiti, jms 
mokėto svurbhi sumanymu H 
si veski te ir savo draugus(wt) to* 
toyU v«to*

. -—a.■_------------- ------

I*W0S DUKTKRŲ DR401 
M *0B4 MOVIMOS SVč.

Plrviniima — Takte AfaMorideoa
« G Btreet, Sa Bmcod, Mam, * 

TeL 8, Boaton 230G-M.
Vloe-Plrafnlnk* — Elena Mikulskienę 

jiM X 5th #t, fio. MoMchų to#- 
PetL Kalk. — EMMsta AuMtikainiute

K G lt, Bo. ^Boatoa, Mm
m «o. B«SCoa 4T10-W. 

įPfn, .jiačt*' ;Wa*‘kKWt MaiicMam(a
I® 0 Ut, Su. Bortuo, Maaa • S 

IMlnlnM — Ot» EtanhHhita
MB Wm ath Bt, 8©. Boatoa, Mm 

Tvarkdarį *- Oa* KlaglrtieB*
1512 CapuaMakd^«a*<M*ia, Mm#, 

Kaj»« atolą JnnufcmteeS
1428 CoIumtoK Bd., So. Boetoa, Mms 

Draugija Mvn aaalrinklmus laiko kas
antra ataratokt idakviem* mtaaalę 
7iS0 vai* vakare, BobalnythtfJ m* 
tabtel

iv. Mwma^«Mu«nni<
t» tralo Mus ** M. Ma.

- mt' jfcStL ttiL- - 'JtfftMflLW -įiwWW * t^uiwnw?^ -

MptoM* Otobia Mll

ivoro >iiw> itžoraa

BM0S VALDYBA.

PlmĮnlnksu — Jonas L. CMraeitoia,
24 TImrms P*rK So. toto* lto

98 iMsrycr Art, D«toMfer» «to- 
JLW. totlnlnto —• A. Nevfcr*.

948 K Brtovay, fco. BoMiUi, Mto - 
Jkln. KaiUnininos Jhozm Utoto* *.i 

27Taaw«t, MMUpamMm .
JiUiMlnkas—vme*s KslUltt*, ,
« G 8*uttJ to<». Ito. . j

TtoUnrUi - j?eto UtoaU, » J
.14 Vlntoo 8u SmHh too* Mm, 

nmatijoa tototot to Hto
netteMtenį klekvletto »8o«a» s to 
po ptetUi r»nt»i>* to tok 
8*v«nth it, So. toto* Mto

W toJSa su todviik. to. - 
Vkeanomato X Markai*

Jtato «t., 80. tos* k 
to. toitaMto ** '* tto*

110 JBorran Mt, #<k 1
n* tomnto _•to<. >u»* *o^»**to«*B 
UMttuto - V.

Iintoiuto& Tai vienas geriau n In ttom ptugtot to
<. . fin parkų Bvnttsylvrtnijos veisti ta M'kaitoikv JatktoHa

umudynPmK tomk Šoktos ir1 joji



DAltBI>IKKAg

KOLONIJOSE
■iiirįnmm ", .'ri ,t irmi i i.i ii wfrBrrrwKi^

BmrM

Liepos mrmift buvo karštas, IhI 
gyvas, fiv Kazijniem pampi ja li‘- 
pus Iii—18 ir turėjo bnza*
rą bažnyčios klanelyje, kimiosios 
dienus buvo patekmiugesnes už; 
nutrąsins tris du imk Buvo gražių 
daiktų ir !aWi gčrų dovanų* ku- 
ribs dgugumojt* buvo sudėtos iŠ 
svetimų jų jų krifflfuvių. Taip Ir 
svetimieji labai gražiai lankė ir 
rfmv bmrų* Būva gi-ažtis mūsiš* 
Idų būrys, tik mažiau rėmė, išsky
rus Mh asmenis, D< vmms pateku 
Mrs, Agni'# P< (rausta «— šill:ip.r* 
slapi ta; Mr. E. J. Whit<* — $XOO 
ruksu: 3tfax M. Kt rm*r $JOQ ir 
Antanas Audrinšk<*v .Jius gavo $2. 

^ųsinnL^^L^vakHidu, tai ta‘*- -Nmknznrr gal liks pelnu.

UŽUOJAUTA
v ^“Baibininko** geram bendra* 
Jhrblui ir LDS, veikliamvdkv

Vincui J. Blftvnvkulf įn myH- 
ntram hmlhu mirus reiškiame gi* 
Hh užuojautoj .
. “DarHninko” Redakcijų

; TĖVYNĘ PRISIMINUS
•**-**w-**i***w*

ATHOL, Žnmnrs Imr-
gali daug ką ant visados pa* 

piršti, bet vieno tai Jie negali už 
miršti — tai tavu tėvynes... Kad 
k kas žili klek metu svetur išbu*

mai smimndžin* $cddnro liūdna ir 
kni ilgėtis savųjų žmonių, senųjų 
Tirtų, gimtosios*šalies.,. Nepava- 
<ttoja- tokio pnkilii'iio trošliimo 
niekas danginu, Imp tik jo išsipil- 
iyms. Kaip giros paukštelio ne* 
žadina auksuotas narvelis, jauta 
lambnrrlisj nei gausiui parūpintas 
|enas kol jis atgauna saro laisvę, 
|*ip ir žmogų nešildo svetimi patn- 
jmmni, norą jų ir būtų... Pabudo 
|»rt< tavyje jaiismai, užsidegė 
|dįšnMS ir žiūrėk, jau vyksti ♦Pvy^ 
Bčn. Nor^ trumpam laikui, nors 
(k pa«imalyrrni, svajoji san vie

ns —* aš ten dar keliausiu... O 
ini jau tu ir kelionėje.

* Su tokia tai dvasia, taip'tai pn- 
rr yttdnsiais jnuArnais iš via šią vasn-

fH yra iškeliavę tėviškėn net 10 
fctttvių. Vieni jų išvyko atšilau 
tk o kiti atsisveikinę su Amcri-

Bkeliaro Liet nvoje * npsigyven- 
R
J Kol kns dar nė vienas iš vyku- 
yįų atsilankymo sumetimais bei 
jtetaogoms mepuvim apie norų 
frįžti Amerikon, ymr* pora nr tre- 
tetsK įn d«r gal in sugrįžt būdami 

Rtnmt’S t|fr caj

> # Abdnai, po pasauliniam karui > 
FBrtnra tėTĄnę iŠ šios kolonijos 

lietuvių yra išvažiavę. 0r«- 
vieniai ten susiradę žmonas 

sukūre savo židinius, Dar nei 
Jicna# grįžusių pavienių nėra at* 
tikt# atgal, K visų parvykusių 
Oetnvon pokariniam laikui .čia at- 
Įtel atvyko tik dvi širmos; tai bu- 
aro pradžioje dar. pačiose Lietuvos 
tunkenybių dū noše, kada kai kam 
•trodė baugu pradėti tęikyt’s 
SjĮafie naujų gyvenimo kovu.

, M Kiekteko girdėti, dauguma par- 
0 kyknsių tėvynėn užsiima ž/mvs ū- 

|nu, bet yra keHolioka nuėjusių Į 
Joaiestus ir užsiimančių miestelėnų 
^erslais. žinoma, amerikoniukai ta
riant — bizniu.

f ' >

NCTJJpN, H,
Buvo atvykęs vyskupas

kraVio ngateria jau jojo nerta 
Balti murėjo, Jk ketina prakišti 
kokį šitoji laiko Nmr Ynrko 
valrtyhte aukštuoju* k*Inmw, Ten 
«F1 oras labai sveik*ra, ir daug ku
nigų susirenka mandytta.

Kaip girdėti Jonas Karalius* 
kurs dabar vieši Brooklync, norė
tu ten nuolatos ajtaigyvcnti, jeigu 
tik darbo sųlygna Hrti> Būtų lt- 
bni gaila, knd jisai Baltimorę vi- 
sąi jLiliktų, nes jta eta ptr figns 
metus daug ywt nudirbęs ir dar 
tking galėtų imsidarlmoti. Yra- to
kių asmenų, kurines sunku kitiem! 
pavaduoti ir Jonas Karuli»ta yra 
vhmss tokių. Tad nors linkimo 
jam geriausio medžiaginio pasise* 
kinio kur tik. jis Isbūtij, vis dėlto 

•ikudmnc jį matyti vėl snnifų BaL 
timorg^ių tarpo,

. * ■ ■ V, M.

Mirė

Liepus 10 d. Agota Ėrauihvivie* 
nė ir buvo Kkfimingni palaidota 
liepus 2i Pasiliko dideliame liūde- 
^yje vyras ir keturias Jnkterys.Ili* 
U iižuojauta jums.

J/iepas pradžioje mirė Justu m 
Kuntamvičiūlčj 20 metų mergina. 
Palaidota gražini. Pasiliko didvlia- 
m** liūdesy t’vtn ir dn broliai. 
T’žuojailtn jiems.

3ALTIM0RE, MD.
R*p.

ta PIKNIKAS

asistavo kun. A Vaškelį New NURIS ĮIMYTI
SUMINYM4;

Britam’*)! kh-hana#.,

Palaidota* Kalvarija# kapuose, 
■f

A. a, KaiemAka# buvo baigęs 
Viliamo** kolegiją i* mokėsi tei
sių 'Northwowtfm ir Nevr York 
wiversit<duo*e, Jta buvo viee-prc- 
ddmtn*K#ieft}*ka* ir kompanija, 
Ine.- •

ton,

Pereitą sekmadienį įvyko Kata* 
likn Federacijos rengiamas para
pijos naudai piknikas. Žmonių su* 
sirinko pusėtinai, nors diena ir bu
vo aptemusi. Tačiau pelno daug 
neliko, nes vietos zjnones ncdarlm 
sunkiai slegia,, ir pinigu nera..ffpv- 
junui, kad vi# delta liks-netuli 100 
dolerių apmokėjus išlaidas, r?ors 
iki šiol dar nežinia tiksliai kiek. 
Atsižiūrint į tat kad jokių aukų 
nebuvo renkama, tokia suma ir 
reiškia pasisekimą.

irWESTFJELD, Mass,—Nors 
darbai sumažėjo, bet lietuviai mū- 
jmi kolonijoj nesnaudžia. Ilugph"^ 
čio fi d. rengiamas parapijos nau
dai ^didžiausis piknikas. Kviečia
me apylinke# lietuvių kolonijas— 
Ilolyok, Northampton, Eastlmmp-

Ipringfiold, H, Deorfield ir
GrecnUeld, nc$ bus įvairių pamąr- 
ginimų ir visokių kitų žhislų, ku
riu čia negalima surašyti. Užtik
rina, kad visi būsite patenkinti. 
Piknikas rengiamas prie upes.

Ižvaiiavo

Klebonas kun. S. J* Vembre, 
Bostono provineijos kunigų sekre
torius, išvyko į seimų, į Atlantic 
Uity» *k Visų savaitę nebus 
namie. Linkime geriausių pasek
mių.

Sitų sekmadienį Nekalto Prasi* 
di’jhno Panelės švcn<*iausias Drau
gija rengia savo metinį išvažiavi
mų. Visos nares važiuos draugo į 
Rakausko šora. Jau keli metai, 
kai ši draugija nUdoja p. Rakaus
ko pajūri j^gužinėmis ir ęodos vie 
ta visu labai mėgiama. Savinin
kas savo gana dideliame motori
niame laive kaskart jas -pavažinė
ja, tokin*hūdn ir pramogos paįvai
rintos.

• • •
Kun. Duhinskas, palikes vienas 

parapijt jo visų pereitų menesį, jau 
ruošiasi išvažiuoti atostogoms 
Jeigu kunigai Lietuvninkas ir 
Mmdelis sugrjž greičiau, šis lai-

•« •

* Rugpjūčio 2 4. atvyko J. E. Vys- 
jtupas Pi tras ^Pranciškus Būrys. 
1L L C. i šv. Kazimiero bažnyčia, 

atlaikė mišias S vai. ir dange- 
ęs.afsilnnkr pažiūrėti Rytinin?£ų> 
tjign mišias. 10 vai. vyskupas iš- 

e Ritmingai Įėjo į bažnyčią ir asista
vo ir pamokslą pasakė per mifias. 

‘ ■_____ _ ____________ ’

Greičiausi
MSAtJLY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

Ke/jlt 5 iilčnom Ant 
l’flaJtat jrr CftrrBour^ —

& litelio# i^r Urettjcn
• TIK 7 PIENUS 1 METTVA 

ftperlftte trūkis H Breinerhtiven
i Arte keliaukit cksprcslnln Miltu

C O L U M B U S
Taipgi nuointminl JenasavtKtė iš- 
phiiikiiuni gerto žtnomnts L1o.v<l 

r JiaTilidnlah įtikai^, lu- 
‘ formneJJij klauskit pas 

tilte vietini agentą of

252 BOYLfmiN ST, 
BOSTON

LLOYD

MUimraAS .
BIMIAVIMAS

Lauruku

svirnu, svirau
K. .

HARTFORD, Conn.—L. D. S. 
teta kuopa turės susirinkimą rug- 
piūčio D d. tuo jaus po kūmai. Visi 
nariai malonėkite atrttankyti, nes 
rugpjūčio 23 d. įvyks L1M Conm 
apskrities išvažiavimas, reikia ge- 
iki .primrengtj. Bus renkami dar- 
bihinkąi ir tt Visi ir visos daly
vaukite. . -

Reporteri*

MIRĖ ĮŽYMUS LIETUVIS
VVATERBURY, Conn. — Lie

pos 28 d. mirė Kazys E. Kft- 
žemėkas, Jr.,> gyv. 15 City Hill 
St., Union City. 5v. Juozapo lie 
tuviu bažnyčioje kun. J. Valan- 
tiejus atlaike gedulingas šv. Šil
siąs už a. a. Kažemvko vėlę. Jam

W<)B(WTBB, Mass.-Sv, Ka- 
zmjiero imutpljo# metinis bhmžia- 
vimas įvyk* rugpjūčio 8 ir 0 die
nomis **1dainmio Parke,” Kata
likiškų draugijų Federacijos 13 
skyrius, klebonas kun; A. Petrai
tis, kum J. Jj Bakanas ir visi pa- 

iš kabio Htėliafu* Todėl ir Išvažia
vimas bw fvaltu'L IHiiitame išva
žiavime dalyvius bažnytinis cho- 
fąs* lietuvių ItaKirlietnviųknnr 
eertinm orkestras, 8 dieną gegu
žių# prasidės 12 vai. ii* tęsis iki 
vėlumai naktie, fl dieną prasidės 
tuojnus po sumoM. Prie to Ims 
įvairių įvairianmoš programos. To
dėl kviečiame vmua lietuvius da
lyvauti, linkimai laikų praleisti ir 
paremti ,^avo parapiją.

Ižv^tavimM pavyko
LUKŠA. .41* kuopos metinis iš

važiavimas įv/ko rugpjūčio 2 die
nų Maironio PRrke. Kuopai pel
no liko pusčtiitai; programa buvo 
graži Prie buvo ir ristynės. 
Ristikai V, Bačkuusta atstovavo 
Maironio parką. ’£ Vasiliaus ats
tovavo Olimpine parkų. Imtynės 
Jnivo dviejuojjL Mvėjaoaę ir abti 
laimėjo V, Baftanata. Vadinasi, 
Maironio pųifcte nugalėjo Olim
piją. Itated ttakmu, kad mftaų 
čia augę* jamribm Žengia pirmyn 
sporto srityje

Muzikantalkurta visų laikų 
linksmino poWką — B. tiekeė- 
ku ir K/ BAc^ta, Jr„ F. Ttau- 
ėiūnaitė ir P. 0h»ta, Jr, 

: . Darbinfr&air kurie darterosi 
gegužinėje: EtaLekeekte, V. Du
lkinta, kurta mi (muro mažina daug 
pksklarbavo, Pt Lengvinta, Ą. Ž?e* 
maitta, ji Kirminas, K Meneevi* 
čia, J* Nastaravičius, J. Sakavi
čius, A. Kašėta, Ar, Kuzmickas. O. 
Bačienė, M. .Lekeckienė, L. Tri- 
Whdta, J, Angftutakas, J.j.Kirmi- 
la, K. Senkus*. JT. Kulikauskas,^!. 
Augustinaičiai, B, Stanmliontaį. J, 
Bačys,, P. Alavožtas. * y >

Visiems darbuotojams ir rėmė
jams visas komitetas taria nuo. 
širdžiausių ačiū,

.Reporteris 
1 . . ......... »«■’■? I .......... ,|-,'I-Iį,‘l|l,.,lii I „ip ,

IK A r1 TČI/’ T čiSric* A TrIAul&Kl brllbAl

Juokeliai
MRDtlOTOJAS M1LAGIS

—■ Sode pagavau člcptiH lw»gran- 
PinL.WEI.PlHA, P».-“.n»r-|ih.'!‘i «'J. a«tar l»u

btatoke- bw» MKyt., tari Phi-l»ę»»trwks jfc >»«-, antaiMn,,. flo- 
ladelphijoj vyskupo Būrio gerbė- |v’attneįižmitalRiL^ 

 

jai m*nj> ISleirii atvM« sa jot - M«U bM«, ttlk»j« mt »wt- 
atvaizdu* 6 dabar pasklido tarp|ri?

čionykščių kataliku veikt’jų alsi-į ** R<* bnd jis pabėga,,
■ *- Kur f jicršokų per tvorų!
g<wi žiHMe.Vnip pmtni buvoĮ,-N’e, t Atbuvo hnW«,ir-»n- 

eit Phfiadelpbijoj priimtas Vys* 
knita# Petras Būrys,, <> juk jis 
mŪHU tautos didvyriu 1 Sudėję bfa- 
kį grašių, išleiskime atminčiai jo 
čia buvimų atvirutes su jo atvaiz
du; arba (bet t im brangiau kai
nuos) padarykime tokius paveiks* 
IrHmų kad vienoje pusėje būtų jo 
atvaizdas*, o kitoje kokio nocs 
Šventojo ir tuos paveikslėlius iš
dalinkime prie mūsų Jmžnyčių. Gi * \'v. -
tuos iMvcikslėlius žmonos n^os.Piknikf bus didelis m«s«daUw-

- nfl|renee o base-ball pirmenybės. SV. 
ar sutinkate prlsidžti prie to už-Į Vwdn tymas. ntnugalUtas, susi- 
manymol Ar galMumft tarpe fe-ĮW mi VyeW. Penki mtksmial 
va pnžĮStaimj parinkti tam tiks)ul| doleriai eis laimėtojam _ 
Siek tiek graSbj? Ankatojp vhnt »« *“ri 
vardus, pavardes, o biznierii) net k]” ir amenkonrikua Sokms. Bus 
ir adresus patalplntnmfm i.^. v^tai! Tri«W, tatptomm Ir »1- 
bininke” ir “Bra^e" (s |d dar !«“«» ~ » ront*
ir Minose laiUšiuose)," Vm otwiavC pnmtenkins tyro «-

Polntbririetlsl"'- P,,5,,l kv*l’“,r
I gražiame ir švariame ežere.

PRIERAŠAS.—Kiek man yra | \ RtftukM

žinoma* paskiausioj laidoj čia uk-B 

 

taimerių—jaunimo anglų kailio j Į llFTlIlfflO DMIAI

organe — mėnrašty *,Jjmior,i| UtlUYUo uUMI 

 

AmeriM” tilpo vyskupo P.Bnėioj Mcgpriimam LIETUVOS 

 

paveikslas ir straipsnis-(anglį? y _

kalboj) aP» ii- Anksta, kaip kuponus 111 pilnus
jau buvo rašyta, tilpo mėnrašty pinigus.
“Mirioner” ir ‘‘America.” O iri Perkan^LIETUVOS BO- 
vietinėj lietuvių herUininej NVg ir juokam pagal dienos 
‘‘žvaigždėj’* — 3651 Riehmond1. ■
S'U Philadclphia, Pa. paskiausMijį^^j* _ .
laidoj bus vyskupo Petro Būrio M.usų krautuve atdara ir 
atvaizdas ir... ir be lietuviškų raž-1 vakarais iki 9 valattdat 
tų apie jj, ims dar ir jo pagarbai Parduodam laivakortes ir 
sukurtas himnas tarptautinėj kai-1gį^gį^ pinigus—doleriais 

 

himnų — eiles pagarbai vyskupo | j Xiiotuvi)j Lenk jų ir Lat- 
Bttčio sukurta#, pažymiu, kad vie-1 vi jų.

Xuo dabar ant (^verykų, 
skrybėlių, marškinių ir Mitų 
skryMifi numusam 10%?.

Baltų Šiaudinių skrybėlių 
turėsim is Itali jos valiausios 
mados. <>

ku«.
— O kaip ten? Gerai!

Skųstis negalima.
— tetel blogai, bot skijidfa ne

galimi, no# tmįj su&mdytų. »

šaukimus sekmičH turiniui *Mū%|

NEGALIMA SKŲSTI*
Na, kur taip figai buvai pfu- 

puolęs, Jonai? * , .•■
—* Buvau Rusijoje, pa# bolševi-

— Taigi, kur jis pailgo?
*. — Mat, «š iššoviau tvoroje gky* 
lę ir kiškis parodęs uodegų, 
šmukšt ir išlimlą,,. (

GALI BOTI
TrttejM: Ar lliMlininkas yra 

mitinamojo giminėj
Hudininkte: Tai gnli būti.
Ttfoljte: Kas per šposas — ga- 

i būti —* tai joks,teismui atnaky* 
mas,

Liudininkai; Labai atsiprašau 
pono teisėjo, bet aš esu pamesti* 
mikna, tai iš kur aš galiu Žinot, 
tad jis man ne gimine. Visaip ga

linti, >

* Per gamtos pamoką mokytojas 
klausia mokinį:

— Kas Iš jiimj pasakys man, iš 
kur atsiranda rasą ?

Visi valkai tyli. Staiga iš įlipti.” 
kalinio suolo pakylu Jonukas; — 
Aš žinau, pone .mokytojau I

— Nagi pasakyki ’
— Žeme, smarkiai besisukdama 

aplink saulę ir apie savo ašį, pra
kalt no js. Iš to ir atsiranda rasa.

DAR BAG8
— Mamai Mama—(Raukia vai* 

kas).
— Kas yra, vaikeli?
— Šuo įkando,.,
— Ar bėga kraujas?
— Ne. Dar gal bėgs!..

,/^sssaa 1 ,', „/, 11 1 t,,1, ,,

GERA PRUGA ĮSIGYTI 
PIGIĮJKNYGĮI

j — eiles pagarbai vyskupo |^} 

 

Būrio sukurta#, pažymiu, kad vie
tinis čia eilučių rašfjas, v,vskupo 
Rūrio pngarbai lietuviškai para*

j Bėję, būčiau pamiršęs pažymė
ti, kad vienas*Čia iš vyskupo Bū
vio ypatingu gerbėjų pasirūpino, 
kad jo atvaizdas ir straipsnis apie | 

 

ii tilps ir lenkų katalikiškam Ini- ^Malonėkit mus noiiamirš- 
krašty: ^Pnevodnik Kat(dieki,” Lf 
ifetaifUm kiekvieną savaite I 'jUMMCAM DRV dOODB 
New Britam^ fonu, store

‘ Pointbriiietta
 P. BARTKEVIČIUS, Snv.,

, 878 Wo, Main 8t.. Montello Mae*i MMLŽIHKKAS PIKNIKAS I ’

o o

BLACK TI4READ 
B£TWIEH FIHGEUS ‘ 
ISIOOPED ABOUHD 
TiP OFUMBRELLA* '

LAWRENC% M»sA --Rugpjū
čio 0 <L, šį sekmadienį, 8v. Vardo 
draugija rengia didėlį išvažiavimą 
Palangoj (Pore# t Lake, Moth.).

HOW THREAD PREVENTS LIFTING UP AM UMBRELLA

Tte 4-9480

CHARROH’S
PIANAI—RADIOS

KiKO VIETOS
VkrgoteaijrtaM, jaunas nevedęs, 

turįs 2 ųwt ųi patyrimo, ieško vie- 
ĮtM KiViptis į t*PaH»ininko0 ad* 
minirtraeiją.

■ Preaare for Uū* trtek by dramine a tteek ttimad tliroteb pmr
i fastenlDg orte cm) to « buitoa of your vtit. and aMtkinf a loop ta tba Other 
j and niaciną U bohteen iwo ot yonr fingera. Let th« loop «xtend «b««t tatetaif 

tncb Bbova the tingėti and yot art remty for ite trtcK A*k tNM <m« to bota
, i no utubrellt cxtcndėl, grti|dtig it In th« centėf ot tte barate. -Batoml jroar 

hand, biick upvard, place lite tlp ot the umbrella apon th< baad, it< wWl« 
« idolng io allp lite foop ot tba tbretrl over Ibe ambrėte ūp. TMa art the 

peram to try and raiše the tmrtreik from jmnr tena, AHteagh lt ta heiJ by 
only a thlu thread, it wlll te faund fitadlcally Impeaalbta ta bml^ |fc Art 
the perjoti to try wdng bm b teitai and atdeM be he« teaatail atrttetb in 
hi» «rm>, lt uiti te (otiud egunlly diflkult to rtlat the ambrtte. Btta- « Hm 
thrttid rhould te dhcortrėtl. thta woitd te i gbot trtat.

lCjr>rt«ht/WUi U jUMaerH.1

Tate tiro aarttepea placa tltem tuąeiter* «te uprtte aowa with h* tedt 
* t* tte fui* of tte ethėft Let tte rt«j» et one enrrtop® overiap tte bart rt tte 

oiher, »o chat teth teita are ibe įtart of te* envrtope. Tbta carąbrtly 
Į purtą tte mrrtopa* tc^rttee, ■mootlilną tte oilgei te ttey rtmcar a* ace. 

Now tate tw» Mkmtleal rarte from a ptooehte tert, ptaca e*t la te* rt tte 
•arrttete *hlrt te tteOjealM indi tiny IdrtitUlcaUtei m»rt pinasi ate*k- 
Pat tte otter carų an top of tte įtart. apoae tetarti yter atetrne*. Art 
hmm ate te tate thte carž from tte tep te tte pate, bara (b rate pUera tte 
mtea ta tte aarteopc* tte itap te whlch te or*n. g<*1 tte tatetopt* *** * 
Narte **rt ana It oa tte akte wh*ra yna bate ptatt* itert. rate b! 

į tte barate tert ta tiktai teė wtete <R rtairm, tte cate takai aut M tte arti 
teartatef H*cte l» tte Mvrtatta*

CLEVER TRICK WITH MAGIC ENVELOPES

t

Į JIMMMMMMle

PAGRAŽINKITE N*Mį 
IR KAMBARIUS

Geriausiu pantu Maa tentuodame 
gert pent* ir popiete plrtraa jwgu 
kitur. Be to, mes pentlMirae namus 
M vidaus fr lauko. Grindi* ratnattjl* 
aanta.

■ mnmvA* > flmrrnr a vJaLvOflAJ*. w KvHUAJI
rrt Mlllterry St» Worw<ter, MM 

Dirt 4-7218

PAEštOMA
PRANAS LUKAMEVICIUR, gyv* W 

E, Kevcath Ut, K<»* Morton leMte mvo 
birulio Kartntito L«k«WtaUbta gyvenu* 
ralo teulrtu ftpte gerautoo, l*rt. Arte 
jis t*ts nr ka* apte R lino, mralonekR 
Prtbtetl*

SMOKITE JUOmSI
ųft mteltete rakyl» mtertMų Jmtaą 

H vl*» poimrto te virtų Atetf MWw

TlkužH.OO
šia* Įdomi** knyga* gailina F 

slgytl “Darbininko’' radminletptūt* 
joje ui pu»ę normalės kulno*;

AUKSINIO OBUOLIO I«- 
TOKIJĄ (Graiku Mythologl- 
tao Žlapenei Is) mi pareikštai*. 
Idėtuvig kaltam tacuitta Aljr-

TRUMPI nfcAITYMgLlAr— 
labai grtaMta puuUrtaltyinal* a- 
jita palrlmu gyreataao ataitl* 
himną Fante J. Turvyte*. ,45c..

TURTO NORMA—moteli*, 
kl imainKhiytmnl. pante Uo- I 
rt* tise, I

UŽKEIKTA MERGELIS SU I
BARZDA IR BARZDASKU- 
TIS—apyaaka I

AT8AUGUI SU UGNIMI. I
Verte ta lenkiško ten. K. A..10e.| 

m 12.00
KATALIKU BAZNYėlA IR |

DEMOKRATIZMAS. Itarate 
kun. Tanmk Žilinsku*.«i.....50e> .1

NNINdaa TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS KONGRE* I 
SAS. PoraSė ten. IT. BOČy*.
M. L O......... .........................,L3fr

PRAMONINRS DEMOKRA
TIJOS PAGRINDAI. Parite 
Losi* .T.Mi- |

BOLŠEVIZMAS—Kas tai y- 
nu bolševizmas ir jo vykdy- 1 
mtis Kurijoj i........... Rta I

SOCIALIZMAS IR KR1KA- 
OIONYBB. l»rot V. Ijtrgučlo 10c.

MOTERYSTR 1R ŠĖIMY.
NA. Vertė X Gerutis........4(ta

LIMPAMOSIOS LIGOS Ir 
. kaip nuo jų apslraaugoti? Para* 
te Dr. A. VitalMa............Mte

M0TERYSTRS NEgUAR- 
DOMYBE. J. LeitainkK dr. 
Kur. D-jo« leidiny*, Kaune. .10c*

JONO KiHTO EIL«8...
MElLŪ (Poem). Karate M.

Gustaitis ...................15C.
SUNKIAUSIAIS LAIKAIS.

Paraki A. Ruwvlfl«*........40c.

ANDERSONO PASAKOS
IU pevoltelėltata2OC.

IŠ KELtONRS PO EURO
PA IR AZIJA. Barate Pranai
čiu JuM* *»•»*,»»«*.♦•***• »*»2jta

l’KTRlUKAS-laUtei vl«w
YMikelIo. VcrtŠ S* Ratenrtta Bta*

ŽAIDIMV VAINIKAR-ita 
vybta vaterMtatak ir gertai* 
nėms mi tektamfe* Sutalte M.

3M B’w*y» 8*. Mmi. |

Vtesu

ir hlvukorto* jmwm- 
WMiwt savo mgnti adm: 

nwm>mn amehifan link 
21 AtratMAU N»w Yortt



VIETINES ŽINIOS
MliMIMOt

I utataifcj. .hU«M M CM-r.’« ayMMtt M1R 
kua.Yalančh^kiirayraBrigittsBĮ mww«
bark parapijas tetų. Kulk VB 

Itaėtar lankia: pas Hebėmis Md-

nieroK kuri kmkia
ims lite ziBoHciUfe, bet įmhtolu 
«Mq ttitattĮ iianta Ir tfldi* 
na geiezį liet plienu, l’ra ajh 
Mkaiciuotn, kiul per meta 
|MWR\ily rūdys suėda 22 ml- 
Ūjumis tonų metalo. Vienoj 
Vokietijoj gurūdyju perme
ta iHmkfs-talijatiBttš 1L 
tU gtdežu^ H* plieno, Alai- 
žvelgiant į tokius didelius 
iiuofetoliriHj stengiiinuifei nuo 
dtiniu atJfetattgM Briteiit, 
džinus norima išvalyti nuo 
gierofe riiWie«- Bet duimii 
be feicm rieties yru labai 
geM trųsa laukiams, hes 
jiiofee yra dnUg AUigta To
dėl manoma dūmus $ fabri
ku leisti ne oran pro barni- 
iiUMį bet tam tikrais požemi
niais valmdžinte išvesti į 
Itnikus. Wmnkat gries ptfe 
to durnu tinklo pririjimglb 
kaip kad dabar miestuose 
prie elektroj ar vĮmdentie* 
,kio. Plonomis skylėtomis 
dūdomis durnai bus leidžia
mi į laukus. Padaryti ban
dymai daržuose ir sildyklose 
tręšti diiinais davė labai ge
ni vaisiu. Aiigalai iliign 
daug gereshi?’ teH 
—_ 2—__ ___ _

■ I •■

1 LITHOAHIAN

«**♦*, 
ĮĮjįffaJ ■ 
lm*l»Wlw

tf laite.
daus;
14 jssBShls^Jsate *' -

‘ Tel. 8. B. 3602-J

iii- *jatarife, 
**W■ ^r?W* .

■fe

BMteW-12

*
MAJliTiC

mumluus p. p.

at 1 ik (kampai Srteray)

ičiuoSc.

MBZKOS MOKU
I Įw«wmwwwM»w*»»»tiiiiiwĮMiwi»>iiiiti«Įiji

| ^niiHimn<IH»iilin»t1»UHI»miiiimni>Hiin»ini»illilliniĮ

to

gi

verti parėmimo
4

“8LUE COAL”

•'JDuDtam*,

mtKlUUHTOMR l AMTIMAM 
1U TOLIMAS VĮBTAfe

Ui Blefarite* feikt* jmrnntuojMm 
jį* Wtarr B£oadWAY W9Wr <W*VM*r VTtflbJb

Boston, Atess.
Laikas — 7 tai. vok. rugių 24, 

im
Rungėjais yra Tėvų Marijonų

Kainos vakarai* 35c., 50c., Tik*.’ 
Paveikti**, korio jta niekad 

hądeSalK 35c, 30p. 
nėpiifalrBite

PRISIDEDA
Didžiulė Iv, Kiro ir Povilo d-ja j

OR. S. A. GALVARlSm 
(GAUNAUBKU) 

414 Broftdw*jt ta Bte* 
TO. IM. Briifel 19B9

Ofisu atdarai nuo 10 Iki M tefc 
ryto, nno 1:10 Iki B A) po yMir 
Ato f M B Vikarą. 9fe»l* nM* 

mrttturfcfcį

ilsis j.iAlįNAUsiui 
Iktotoaa otefe:

SS Stata Strateltoom 99

SJMDBTŲ
PLANĄ

(Ate katbo» 
MtaMiMAs tjUrto*

teteaMaferaiMMMtetoteM^
-Tkj; So. Boto* WSj _ ? , __ _ 

LIETUVIS D AMTI8T Al

DU M.». CASPĖR
iBAsPAklvidttm

UttH Vntveraity lĮlt
kii IK Ufetvoreity 1067

MMDMIU&aN
WMhHid»riBtebdm

’ Liirtn’hs akARontts ir 
BAUUMUOTOJAS

fefc .girai ir makt! 
yiuir. Užlaikau au- 

umrauinuo. rma atdaru dkaų Ir 
Mtt|. ŲknieoNaimi Mmdkoam. Man 
tra

OftaMaHaraa:IA.iLiki»P.iit I

_ Marry Woodhf j««
DaSTiBa, th 40 matų 
mupr’yt ?is yr* 9T matų m

įaiaiMitaMtaiMMMmtaMa?l*M<tlw^ 
r. * mnararoi a iwnn

453 Braadtoay, Ho. Hmton, MM* 
m b. ij« i»2o-w.

0111............

MdMdtaotaie, taksai ■■tamtesiiĮ, aa* 

ftipgl attirta to X-h*

mo darbu at
lieku, gerai ir nebtantita, 

J0MO BVBBA

Maita jau pamažu iaeidta4ja» i£mi« lši»rirtai*ia vMl* kuMtaita* ir ®aa* 
^kantata Bo. fejtaontečiama pte“ 9 

itaki: turiKuiaft t

Ąi kmutiiv^o gulte tetari 
lonlko lt kito* , 

kių vii grifelį ihrikitf* Akiklfe 
te persitikrinkite. _

Telefoną*: Eo. Boston <M18-W, 
Gyvenimo: 8e. Boston 2305-M.

t.i-.l "l »■■■ HW .1.1 Į ■ I J—1 Į |f ' lYl ,j- , I ;

fe įhi Pieįiuū ii d(tngclio,hirie mfoHid
f*5 Meiiį Ftafelb/* Makštie fHHtMt tt;> fifetaOMe.

r tateoteit jėgo- 
t kad tie geitriite

4 < 
kuomi ir kaip tik bus galima prie Įlinkimas. "

KviteR Mbo* tfcM*

M*P

SOTADNbJ

T«vų Marijonų Kmžjų skyriaus 
audrinkime pereitų penktadieni 
galutinai nuspręsta rengti & 
Vyskupo Bftvio priėmimo vakar* 
ne viešbuty, lk‘t parapijinėje M* 
Irjc rieventh 8t rugp. 24 d. 7 vai. 
vakare. I’imiuu Kunigų Vieny- 
b& provincijos susirinkimuo»«‘, 
Federacijos skyriaus stimrnkimutf- 
*ę ir kihj tarpe buvo kalb&a 3, 
Ė. Vyskupo primfuvos surengti 
viešbuty. Tačmiis dfl nedarbo ir 
palankumo tkmtmi’b provincijos 
kunigai, Federarijos skyrius ir ki
ti prielelial palinko Tdvtj Mari
jonų Hftnvjn pusėn — turėti vie
kas priimtuves salėje,

livro?jų vietinis skyrių* 4*m pH-1 „ K^n; Valančiu* žada vykti j Vy- 
gelbto vmiaeO* kuiidO'J »•!««, 

gų komisija (tam. žra*4dy* Ju^ p‘ 
kaltia, VbnW*iwkU), Fcderacijo*! 
ketinta skyrius Ir bOriai gerų <lar- | 
buotojų ' •

teL*|Mshm^te jfe

^ot^r *’. < ,1 w ii Vista grtai te gakta*
Bankieto meisteris, girdėjau,buki Pereit* antradienį p. m^ Vaniakl „ . . tesiftaitattaL Yt& tfMrBs 

kuu. K. Vrbimnvfcte ĮCiriiey ligonihžJc ptdart * — -
Bilietai ta pardavinėjami tikh* — teita Trežtad^lT^fT^Zrlsn^

iki nigfmt-id 17 <L W» 5 & Pavežta j namus Į*
Bankiete, manau, dalyvaus alsi j te JAU sveihta, tik balute kariHai| JFį ta

Amerita lietuvių pralotai. <mogų vogina, o ligoni dar Įy* *5* ™
Ktaya|tebta Linkime pasveikti I V u/ iumo3to- ~~~

* ■ Į ................. IsteHM TSKpmml AlNta.tetate

___ ____ „~T , M
«j._ #• t« ta, įii* Mukt ir

Aų. *M*k>H,ltM

I ~Srtit įuoBrttah
kifayUu 4N totaGtaf *., Cua-SMULKIOS tOTOTM

"■““Tf: r.T*" b"** *“

MNOMO* pink».Ifenu, vienbutalKi Mfojo. **w ® 7:30 «*-«>«* KBUKODIR: V^kftper N»r.

I1,“ _ daugel žmoiiiŲ cU prie ^kramen- tt/-ir^toWli________
« ■ -..4:x- V?^*“,I.ŽT,R3-W<*<*W«»U t V,l. ryte iv. rt.lto-r” ,

nfjnffl.. T«T MhjmarMitkuK.,ll|m)miJ>w>8lOtmfsc. Inw JiaMo, AMitalMtau drauri-1 , terųijee SMkM
Rv.gtdj LI>S. i»]Mkritire KvnJiavi-1 Federacijos (tkyriuš labai džiaU-Įj^ jnĮM-jtnf I j Txn^,„„, n.,
mr, Palangoje, nritfojiintis pIuokS-Įgtmn iž gerbiamos draugijos loja-j t^kare šventoji yalaitabtis lai-1te atfon Darkė Bedfordv Ma«s. i- 
tim bankįefo tiklėtų, Jlo nutarimo ir malonaus Pr*m*’’Įkom<| ITviJL stefltea ikjijii*

Vfetą--492 E.BevemhSt/ta|mo. 1 • ♦ • ‘

d. neųbalsmi nutars pnsriMi Mwijos v.ikeli, firiflMja.

vmų federacijos Seimo ir J, ĘJ - - - «...

TO. So. Bestai I&M - .'.

A. 0.ŠALNA-SRALUtA
Ifittm* ADVČtATAM 

fealgęa d* Uatvaraitotu 
OOMNBLL UMiVBBkhTiU A. B. 
Čk WA8HIKGTON UNIV. CU LLB. 

“Darbininko” Nantė .
(ateatte)

ĮVy^upaTOą priėmimu Hkilmiiy. Į
Bluvinfaikai panašų puUrim^Lyį* wn jHjirinklmudtlb Witftty*|iiife*f)iL hl£ 

padare avo susmnkme rtn»0<wĮ/() SteieBeji<1, j» BtlSa (*«-Įp^ekm^Mfe 
F11'1"1’ **‘fe™1 i'8* «*» »**» 8*“ l .Yra p^tM, orkęs-J

[Ciadrite šventė—folinė. Tą du? MMcnrrtemaa
u, kiekvienu tat,likta priY.lo il.]^^, ?Zw3«hU«rirt- 

klausyti šv. ------- t . _
pamitaąutb

Tstefoaaa: Šou Boston 2732 
Namų; Talbot 24^4

m .K,1,.'.'SS3S 
y. ..*■?. . • u. .u . . .

tetetes teteate

U*rH<» dtfodėtaoa ptirnaai kata 
■Mitams tai* tr saattauataam mtllg 
prearano Mnalkua KoaaervattaiJ*.

PaaMkoa aUlklnanoa itatavl* 
kalboje.

TN (Mvnbb DoretaaaMr
T*L Colnmbh 0176

t..... . ,. i.,......... '...- • .■■■- I. i,.- ,
....................................................... iiiiiMiniiitmimMiimitMMnįi

DOBCHtiMmiL(mdTBINa I

SHOB
Visokius drabdta slavu, valau Ir ; 
pertais**. Ptarsa moal užsaky
mo. Futraa partatoom ir Ižvaiam. 
g* ateta reiki* mtatl *25.00. <ia 
tik mt tllBĄ ttartata garantuoja
nt*, nes tam tikras maltas turiu.

maris viima*
1854 bOĖCHEStfiil AVK.

' Tri. Colmabi* SM>

TĖVU AUGŪSTIMAS ATVYKO! 
I B0BT0X4

Kugpiūeio 5 d. į Bostoną atvyko 
iŠ (diicagos Tėvas Augustinas Dir
vele atsisveikinti ir pasimatyti aul 
pažįstamaisiais gal paskutinj kar
tų, nes rugpiučto 16 d., “Colum* 
bus” laivu išvyksta Lietuvon. Tė
vas Augustinas žada paimti Bos- 

įtolie ligi šeštadienio.

£. Vyriaipul tafceJIrti autiktūvė* 
Kadangi sate bus padidint*, tai 

numatoma ir gražus dalyvių skai
čius,,

Bntiktuvių iškilmėm* prteinmg- 
Ii |į pftmtdfenį rugpiftėio 10 d, 
t vkl. vakar? kviečiama visų drau
gijų posėdis. Baikalas labai svar
bus. Gambridgieėial visuomet gar* 
bingai pasirodė, todėl ir M kartų 
laukiama ĮtpUrifaiint Milinių, Su
sirinkime pasitarti.

FABRIKU NMĮĮ 
ūNtUMiims UVHMviJvJImjRv

į. c. .’■ • i«*vo p*r*pUos teta?YHH ri* ^iBttmnėM inieMtitose fabri-
Omai yra didelis neim-I gražiausiai papuošti seimui sales. U . - IžJLu^ ilk taiUiMto

Girdėjau, kad būrys Savanorių eb|" , ? |Wgunift«, ne« jie kenksmui-
na jam paktam gVeikaUL Bumuose ytn

L # . ... ... - I

1 FYAIAI FASIBTtB
| *D. Vyėių 17 Algirdo kuopos v»I- 
Įdintojai mėgėjai priėmė K. Fitde- 
| raeijuą kongresui rengti kotnfeijos į
I pakvietini* suvaidinti £ Tauronio I Į Vyčių seim*, įvyksianti rug-Į
Įparašyt* dram* ^Vytautas Pan-Įpinčio 18,19,20 d. d. Brooklyn,?!. Įaiteloa >yįk|i. 
ėiuose.” Šių dramų vyėiai jau y-Įy^ i§ Boston’o ir apylihkė* va-į Bu<p. 28 t tetab&fik j. B. 
ra vaidinę. Komisija labui pagei- žinos Naujosios Ahglijte ipfekrit [Vyskuta >< Mg* My«*V‘ »L

'Įdnvo šio veikalo Kongresui, todėl Li™. k. Viesulą, p-lė E. Širaony-Į^*s.ryBiite *yaf te ir. vėlia* 
į vyriai mielu noru sutiko veikai* ! tf> apskrities vice-pirm. D. Aver- Įptakya.pik
I pakartoti. ... . |ka ir V. Trtmuliflnas. Girdyti, kad | Po pietų, 6 vai vak. parapųM||
Į Nuo šio ketvirtadienio, rugpia-LP Lietuvos pavasarininkų atsto-Į svetainėje, kuri tmte jauta padi-ĮI 
Įvio 6 d., jie pradėjo pasirengimo vas važiuosiąs pasveikinti Vyžta dinta te, tepamog J.ll
I darbus. Į - •
Į SVETYS It CHICAOO I
į Kugpiuvio 6 d. "Darbinuiko” |
Į-../ ........._ - I
'i ■ * ■ -■■■• ■ -.^ ■. -.1

I TO. B B. 0441 B«bta< MM | |
Įl ADVOKATAI II

’P. IRK. KADHAUSKAI
Ml KAMPAS BROADWAT IR * IT. I I
II IKK BOfeTOK, MAML 11
II (AfiMtemi tete teteri II 
II TWte: 919 B ftritt |
I _ FRAKAM J. tMtHitm I

JVAIBIV DBABtJtlU 
KKAVTUV1 

PAUL'Š CLOTHING 
456 W. i*0AWAt 

(tutlta F ir Dorchėster StsJ 
South Boston, Maas.

Užtaikome vt4!amkta mados n*- 
rthkita ėrabažlus. Gražiausias va- 
tirimta aikryltaNem. Pas m«« visk* 
bigitiu pirksit*

g«riRli»Xrt* ŪKAS

L ŠIDLAUSKAS 
saujas smautius * 

918 KAS* 1AOADWAY

VHOTOGIiM'IIAS ,G. G. GIGUS j 

atidarė naują atūdlją 
NORWOOD PHOTO 8TUDI0 
> 681 Wadažnfton St.

Statau BMf* 
Morwao<į Mas* 

Tri.—0242
Du ra n vhokbta rities pavtlkulaa 

nebmngtat

takte.Mta'^ j
ral v*rtl *telttt»X tetate*- ” '

W^4U_*— MMVAaI tol 9taKjnM% mBwSMNL aUMb ji

Mii
MMMMl 

ttU. CMMlT

DMtyĮIllAin
i* totai MbAtotoAY

tt>. *<j*Tojr, tūta. .
įlojo kramuvlje salima gaili 
Mokių amatnlttkaaM ItaMkhi, ptaa- 
ierlaviMo MtaUlata*, saiMo, aii* 
M vinį* ir visokio varnUfa. sto- 
nokta poptari nuo 0c. Iki **OL|L J 
rol|. Šilki* visokio dld'ttafe Ak*k 
kitę peralilkrlnli.

‘s n

O DČMČSIUI
Dabtt klip tik teita Plik

ti dovanas mokykla* baigų* 
aleliu BtudentaiiiB(5m3) malto 
krautuvėje, kur gilite giuli 
paritirikitnUiviaokių auksinių 
te paatatifetų laikrodėlių te 
kitokių daiktų* Taipgi ir žbtt- 
taninių plUate1!. , '

Ateikite fauripirkti arba pa- 
rižtaėti.

JUOZAS DIlMl .
M W» BtaMy, ta lošta ’’ 

("DarbUiihkb” name)
ant itriBų lubų 

|wHHIIIIIIIHIIH,IIIIIIMIIIMIHIMIIIimillllWIIH«HWH.H.M<l |

Tat Univerrity 9486’ 

M. SHSAN SUMIK!
(IW)

I/ietuvS Dantistė 
Valandos: 9—6 ir 7—9 

m lūauusvmn ra 
(Central Skvėra) 

CAltBBIDGI, MASS.

taBtatatassm-tataiMM

PILNOS LAIDOTUVES 7
*125 Ir atatMaa, **« muarsKtiita iainm Karsi*. baks*» Kta ari-

*toW*Wv^- |v v<vW^ WW*Tr»WW*

tai* T<*j intanmrim* umtan Hrvcktta Ir spyUakl* mta«H* kj*

r. ». k<f»iiATcM«F y
uy/wrrt)t '

4WMAIN«T< . BROUKTOR.MASS, 
XaUU41<<XK 3»»K.

mmMteHMia i ti i f i ii 111 taMiMmM

HEvmnm 
DMTMMS'

M ta* garmnio tevo 
spadtaybije

imant girdit*, Plaufl* 
Kepenų, Pilvu, Inkstų, 

te mis, iMtr*klme, Rtate 
tisitro ir visokias Kf«*te 

įNm ij, Oiio* ir KrtaNta 
i abiejų lyWų llmi* .

jMMrfsm* tvum 
I’iisit ArlniHK 1 ikrai iaiMaUKoe ta 

neluhnių, Ižhildų Ir kančių, H.9ti|,3i7£S*£

OteteMi teaa > MMM 
liitvti* 

gPTPMTHSTU

T»l. So. Boston 9999
LfetaVte DaaUataa

J. L KAFDCIfiS
Oftao valatatoa n*e 9 Iki 1A •* 
1:30—* Ir n«o 6:10—b vstata* 
temdomta ta 4-42 Vta« <Bta- 
Rtatata nw S Iki « vai valtaM 
JtedMtafw nuO 9 Iki 12 ▼*! Mtet: 

(pesai sutarti)
MMMaaatatataMMMMtetaate 
......... - .

D R. J. LUiHIil
(iayter)

LIETUVIS GTDtTOJAS IB 
CHIRURGAS

Viduriu Ufoma IMirti Vartafr
X R»r. Ultra.VIdWI»t feMa* 

do Pinamu 4* Ofe* U«na
Oflaoval.t2-4h.kJ T—8:Mte 
M8. B* 2712

ĮtoiSijW>liiMniiHiMĮiwmaiilimi 

»KJ h m.h Mte ; M I

IMKI M UI

DKMa. A

B. 1l AlETSU

m Ir tol <



Ptaktadtads, ragpHtaTA, 1M

IS DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
■ V ... ' £ . 4

' VABGOHMMKĮĮ SOMAS 
PfflKIAIPAVYKO

tauto kuopos šokte* laive, kurie 
įvyks laike seimo/ rugpjūčio 19 
dienų, ' *

lupdama Įuršti šv» MiŠiaa už 
miruata narius apskrityje; bet 
nutari*; kad apie tai rūpintųsi 
palios kuopos, o apskritis laike 
bendrog Komnnijoa,

Apie aportų iklavft raportų vy
tis DRkeviJlug, Jm pranaii, kad

C. NUKUK, K. T,

I - NKWARK, N. X — Rugplflčio 
E t d. įvyko bažnytini* ir svietiška* 
L Vargon, S. Seimo koneertaa. Kaip 
t vienas taip ir kit*a, jpavyko pui- 
F kkuriai. Choristų buvo per 200, 
į tflt publikos visai maža susirinko, >owli»g čempijonaia liko Lhdon 
Ę Rytojau* dienų, rugpjūčio 3, po 
į. Mkilmmgų pamaldų kurio* buvo
| laikomo* už mirurins narius, ku*

rių laike pačių vargon. skaitlingas
| ehoraa gražiai giedojo
f- Kaip susitarta, į Šį jubiliejinį 20 

metų Vargon, 8. seimų gnvažmva
j* ir 20 vaigoniuinkų. Seimas pra- 
f >jo tvarkingai ir ramiaL Nauja

kuopa, Kreptasvydininkai dabar 
nieko neveikia, o batebgll lyg* iL 
iro, nesuxira<bwvužtektinam skai
čiui kuopų, norinčių rtingtyntae 
dalyvauti Pranešta, kad aparto 
šventč puikiai pavykusi, kaip fi- 
nai»iniai.t*ipJr kitai* atžvilgi*’5*- 
tik buvo apgaiitataufa, kad Bli- 
zabrth’o Vyžių kuopa visai nepri-

Ateinantį sekmadienį, rugpWik> 
9 <, tuoj pa saunos įvyks artrito** 
V# J, 3-čfo skyriau* auririnkiaiatfk 
Kadangi pereitų m*wj dH tam. 
tikrų klMŪHfy atarinkfaii* neįvy-

iį auririnkteų ricaitlmgal atellsn- 
kyti, w yra daug syųriįų reikalų 
aptarti, Protas atrivest naujų Ba

IŠfaŠE* dboriati
ŠV* Jurgio parap.ehoraanetenZ 

k* ir včl venos ehori*tta,tai p-lto 
Karvojytto, kurkto šliūbsa bu* at- 
einantįaekmadlenįSval. po pietų.

...... .....................■-

3. užuojautų Bv, T«-
Tgi ir Arrivyak. BtrtolnnL

* 4, ProtoMI prieš katalikų ak
ijo* varžymų Ūrtuvojo.
X Remti Lkinvių Kolegijų ry* 

tri*er
«, Ęrikatemti » Lietuva* v*L 

džta, kad Jo* neplMtų n- 
merikie»ųla®m*.

J Centro valdybų akyriua no- 
mfamoj* taoa kandidatu*: kuni
gu*; K, Prfcmmričių, N. Pakalnp 
S, P. Rtaw&|. K. B. Paulonį, X 
Navickų, X Jakaitį, X Balkūnų, 
poaua K Knriiitekų, V, Bau- 
b*Ąg, ŠL Lukoševičių, J. P. M*- 
čl< Tą «mutį. ,

Rugp. 7 d. tuoj jh* pamaldų va
kare yrašaultamas parapijo* R*-r CentroVahlyba kitiem metam* klausydama prie centor dalyvavoporelei gr*i«n« kare »*uW*m"*■ JMr*PW »*■ b*h|;

| JHnkf« sekanti; Pirm. - A. A- kaipo lygi an kitom!* ir tM tik į. laimingo įeimynUko gyranimo.
• lėksi#, vice-pirm. —* A. Stnnšans- prieš pat šventę huyo sužinota, ir * ■■ •• XT rinkimai tvartam. Bu« priimamo*

« ka*, sekretorius—J. Bnmdte,iŽ-buvo leistavis viena jiemsdaly- . * * naujo* naršs. ' '
p dininkas'—J. Stnlgaitis. knygius vautL Elix*Iieth’o kiM>na p**teiŠ- CHadte Llatm* Qp««a MlrS • HL

bai pasekmingas, nes žmonių bu* ♦ 
vo labni daug ir viri linksmai 
laikų praleido. Buvo visokių žai
dimų Jr lenktynhį, visi aUlŽymč- 
juriejl gavo dovanas, Klebonas 
sekantį sekmadienį jaljųi dčkojo 
bbmieriams už tokį gražų pari
simų parapijos, taipgi ragino vi- 
m parajpjjonp* rimti lietuvius 
bbmierimt ir tiktai tada riti pas 
svetimtautį, jeigu lietuvis tokio 
Jaikto neturitų ar negalėtų gau* 
ti. Nors laimi blogi laikai yra ir 
daiigybč Žmonių nedirba ar dirba 
visai mažai, bet pe-lnaa Ims gražus 
iš to darbo. Todčl valio lietuviai 
bianierini! Remdami savo parapi
ja. jfis užsitarnaujate dideles par* 
bta Ir užuojautos nuo visiipmcnčš. 
O viri narapijonai imkite šitų o- 
bah|; Mavi paa aavus!

OtotoptoM: STAOa g-OTOe

DR. BUDAS K. VENCIUS
D'AirIrisr'AS

Sl’^’JRA.Y

VALANDO*:
Nao *—12II ryto, >—i rak.

im grard aramr 
(tataui Data Ava,)

IK VIENA IŠEITIS BELKO IENKĮI
VALDININKAMS...

*_ kas, aekreforius
F. dtnmkas'— J,Stulgaiti*.knygius 
Į -^ 8. 8imonavičiu*.
E Vakarienes laiku, kurių pagami* 
t no darbščios vietines sųjungiet!*, 
t buvo pasakyta daug gražių ir pa- 
f trijotlhgų kalbų.
t Lauksim, kad kas plačiau apie 
E ta* taip brangias sukaktuves pa- 
t rgšytų

Ten buvę*

KLVYčiyKY.IRN.J.
O. SUVAŽIAVIMO

į* i. m. liepos 26 d. Elutųbeth, N. 
L ,X įvyko Liotuvo* Vyčių N, Y. ir 
£■ N. J. apskritie* suvažiavimaa 
į , Susirinkimas buvo atidalytas 

. ; malda ir pasveikinta kun. X SL 
L ^MMMiČlO.
E Pirmininkas-A. Mačkdaiti* per- 
t t akaltč dienotvarkę, kuri buvo pri- 
Į kata. Tada kun. J. Aleksiūnaa, 
bv^tateriftoa dvataa vadas nuo aa-

kv Bai&rinkei Beatsilankius, jos 
j-Vtirtų užtai! F. Mačfalaituk

Brinkt* mandatų komunjs, ku-

K eiles sek! raportai. Iždinin- 
| kas A. J. Mažeika išdavė raportų 
| apie iždo stovį, kas buvo visų 
k priimta.
f Debatų komisijos narys K. Pau* 
|. latakas praneš!, kad ta komisija 
E bcgblęjusi daug veikti, kadangi 
f negavusi užtektinai žinių iš eent- 
r ro, bet tikisi, kad ateityje bus 
| v galima daugiau nuveikti.
t Apie ekskursijų laivu išdav! 

raportų K. Paulauskas, pranešda- 
r mas, kad laivai esu galima gauti 
| iš kompanijų, bet su tam tikro- 
k mis sąlygomis. Bet turi jie bflti 
į užtikrinti, kad didelis skaičius va- 

Buos, Susirinkimo buvo galuti
nai nutarta nerengti šių vasarų

L ekskursijos, bet remti 41-os Vy-

vautL Bliaabeth’b kuopų pariaik 
kino, "kad eentran jiems aplikaci
jų nepririuntę* laiku. Bet galuti
nai buvo nutarta ger susirinkimų, 
kad ši kuopa jlriųatų j erirtrą 
tuojau* savo duokle* ir aplįkaci- 
jas. .

Čia buvo pranešta, kad Šiame 
suvažiavime dalyvauja 28 atsto
vai iŠ penkių kuopi) ir U svečių.

Kalbant apie bendrų viso aps
krities Komunijų, buvo nutarta 
turiti kas metai apie Iv. ^Carimie- 
ro šventę. Vieta bus keičiama kas 
metai. Parinkimui sekmadienio 
išrinkta komisija iš kun. X Alek
syno, A. X Mažeikos, J. Diskcvi- 
čiąus, A. Navickaitta, Matulevi- 
čaitčs ir Ad. Busaitta.

Toliau buvo nutarta, k*į aps* 
kriti* sporto skyriui įsigytų kon
stitucijų. . *

Apie . visuotinų Vyčių seimų, 
kuria įvyks rugpiAčio 18,19 ir^MJ 
d. Brooklyn, N, Y», praari! A. 
Mažeika, prriydmaų kad visi 
apskrities vyHiL retortų YytMrtto 
kuopų jos ptrengfamnMS,

Apokrifu išrinkoi f seimų du ats
tovus nuo savęs, būtent: A. Ma
tulaitį ir K. Paulauskų. Nutari 
įteikti ir dovanų. Taipgi nutari, 
kad visas apskritis*remtų Brook- 
Tyn’o kuopos įnešimų, kad visos 
kuopos stengtųsi įvesti laipsnių 
sistemų.

K. Baltromaitis praneš!, kad ne 
viso* kuopos įsigijo dar sau var
dus ir todčl, kad stengtųsi tai pa
daryti.

Nutarta laikyti kitų apskrities 
suvažiavimų Jersev City, N. J. 
Susirinkimas užbaigtas malda. Po 
to ten nat buvo shrengta vųkarie- 
n! ir Šokini.

Ateinantį sekmadienį, rngp, 9 
d. Iv. Jurgio par, balnylioj, lik 
,ke sumos, giedos p, X Byra, Lie
tuvos operos solistas,. .

brooklyn, n. y.
KARALIENES ANGELŲ

parapija

Karalienes Angelų ir Poreijun- 
kulų atlaiduose lankiai tūkstan
čiai žmonių. Išklausyt* daug »- 
pažinčių ir išdalinta -komuriijų 
(viri tūkstantį) vienoje dienoje. 

T«vaa Bonaventūra M. Pauliukas, 
d P. paaak<! gražius pamoksimi., 
Pamaldos abiejose dienose' buvo 
į^ftdmges, ypal psakutinisji miš
parai, kurinosaUaikikan. Tg* AL 
bari&M (» Ckiesgo) asistuojant 
kun. X Kintai ir kun. J. Alekrift- 
nul Be minHų atlaidusss daly
vavę kWdi M Maldte, X 
Mihkaa, K. Parionte, P, Vanagas 
te M. Panku*.

UUKIt SEIMO

PRAMOGOS
Rmmiftao d- Klausu* Cllnton 

parke, Jlaapeth, L. L Sv. Vanto dr-Jo* 
piknikas AprelAkimo parapijos naudai.

f ' Rugrijo 13 d. Karaltonte Angelų pa- 
i rapŪos Rriančlans Draugija turto m- 
į' va piknikų Forest Parke.
L Spalių 10—19 d. d. Ąpreiiktmo para* 
r pijoa d kiliui Is bax« ras.-
į Spalių 26 d. Apreiškimo par. mergai* 
I flu makojo choro koncertas.

Ltotoria Vyčių rlmiotlnai stirnas t* 
f vyksi* rugplūfto lS. 10 Ir 20 d. Vyčių 

tauafaritae. No. ūth Ir nayemeyer 
L Bto., Brooklyn. N. Y

[ BDŽIOMli£W YORK’ū 
Į APTUNBS tlETU- 
L YIAMS

♦ Minami pranešame, kad Jurgis 
Tumaaonls yra įgaliotas rinkti 
“Darbininkui” prenumeratas ir 

^MąelblmuM. ’ JI* patarnauja bu 
r, ^ry Public užlittdymtt ir pa* 
jį1' Mųat pinigu* Lietuvon.

V '•’UMMOMI

. Mri
Liepos 31 X miri Povyla* PaJ- 

riūnaa. Palaidotas į Kalvarijos 
kapu* SU brihytinčmį* apeigomis 
rugp. 3 d.

Rrtgp: 1 & miri Antanas Raa- 
binakaa. Palaidota* Iv. Jono ka
pinyne su brifaytinlmm apeigomi* 
rugp. 5 X Abtejais pagrabam 
rūpinomp. J. Gariva.

Praeitoje aavaitSja kuo. kleb. 
S. P. Remeika jau pagirta© pa
rapijom ouiing, kuria įvyks Kbš- 
čfeus salčje Rugp.-Ang. 16 d. 
Liepos 31 d. parapijos draugijų 
delegatai MVO ausimkinie priža
dėjo outing remti, dirbti ir drau
gijas raginti atsilankyti. Viri eisi
me į parapijos outingą.

Jau tik keletą* dienų beliko iki 
Liet. Vyčių Seimo, kuri* įvyk* 
Brooklyn, N. Y. 41-mo* kp. kam- 
jnriuoflc.

Kaip paprastai 41-ma Jtp. visuo
met pasirodo gerai, taip ir šį kartų 
rengėjai darbuojasi net sušilę, kad 
šia seimas, savo įvairumu ir gra- 
žumir pralenktų viarifc iki Šiol bu
vusiu*.

Rugpiūčio mčn. 18 X laike Vy
čių Seimo 41-ma kp. *U vietiniu 
choru acenoje stato labai gražių o- 
peretę ‘Tonsilium Facultatio.*’ 
Bn* Vaidinama Tranafiguration *a- 
Ičjė Brooklyn. Aktoriai dirba iš 
viaų jčgų, ir žada patenkinti vL 
an*.

Todčl rengčjų vardu kviečiu te 
nu*, anaugnaiiMi, jaunu* ir jaaŽtia 
pamatyti dar niekad nea«tytų 
veikalų “Conrilkm Fteultoti»,H 
kuri išriktųjų verta pamatyti

ynOCO MVUMVuM*'

fiv. Pan. Apreišk. par. choro R- 
važiavima* dviem hunais 9 d. rug
pjūčio mčn. į “Lake ReemneonaJ’ 
Norintieji važiuot iį šį U vata v imą 
turite užtaakyU vieta* Iš ankrto; 
gali važiuoti Ir toe kariai. Nariam* 
ptiaę tlkleto moka ehoro kate, P** 
ŠaUniam* $1.50.

, A. Akte
| M. « - T

i
Kum XPank«, Brijgeport, 

Conn, d 
atlaidų su i

ū atlapuose, Po 
ų kunigai* išvažia

vo Į kuirigų^vienyM* seimą. At- 
Untle City, N. J.
*Tžita tatoaventūta M, Pan- 

Hnkas, O. F. pirmadieny išvyko 
į SertatM, Įhu Antradieny «u- 
grįšo. tašš Pauliuką* laikys
N searita* rekolek

geriau ps sftririjm, Guli Busk- 
wfek i

EKSTRA SUSIRINKIMAS
Federacijos apskrities ekstra 

susirinkimas įvyk* rugpjūčio 14 
d, *- penkiadienį, 7:30 vaL Vaka
re, Karalienes Angelų par. salčje.

Via! kuopi; ir skyrių atstovai 
malončs ątęiti. Bu* išduota* išva
žiavimo raportas. Bus renkami 
Federacijos Kon gresą n atstovai ir 
kiti svarbos reikalai svarstomi.

Sekret

Ftita
St ogų į I
nuetat* ta

— Rugp. e apkrikštyt* Jurta 
Veroniea, Prfcio ir Berto* Jovai
šų dukraU;' krikžfąttormi buvo 
Antanas Hotaanas ir Marijona 
ButauškienA

N. T, pa* jau*

nhTĖS
— 1930 m. M 1X Elįsabeth, 

N. J. buvo WJ5t asmenys gtme 
užsieny. Jų tarpe esu 1635 gimę 
Lietuvoje. Taip praneša New 
YorkTimaa.

— Majoras Walker rūpinasi iš
valyti apylujdte vandenis. Vč- 
liauafoi daug temenu aprirgo be- 
simaudydami Nesr Yorko, New 
Jersey ir Lotof Iidand pakraščiuo
se (ypač Cooey Taiand). Vanduo 
labai nešvarus, ne* netol|mais 
dumpuojam* miesto išmato*. Mies
tas paskyrf >00,000,000 doL įkur
ti 33 vietas tauta* jmnaiknti. 
Bandojna f jūres daugisu neveŽ- 
tl . '•

— Serg&k tevo vaikus. Komi- 
aijonierin* Vynne prašo mrgu- 
riems “Infanifle paralyria** duo
ti savo kraujo, gydyti dabar *er- 

i. .—1U1.4. . <*»«#» t» WR, Brooklyne pr*-
irkiMhirt apyltakųe I eft< Mnitt 4J> M»nh»t-

PartM* matakam*, rataitas, | tan‘e 16, Btaū’e 6, Queena 4 ir 
iltoptosftosį, ai*M&atta*, krytašį fl 
statas ir fc dm *aUm štai F R 
ratam* tariate mtatomi kstm Ir 
*rtith| atvirstai — *« itetaUHmto 

. garėtai*-
ŠftaHta 

**TyteėteM spasstavl gribsa ’^Dar* - 
■’btaiakm*’ ahtebtanM, pc**s*Narata*

Liepos 31 d. Karalienes Ange
lų par. Federacijos skyrius savo 
stteirinkime paruoš Kat- Fedčra- 
cijos JubR. KongTcaui įnri^mų ir 
paatati kandidatus į Fed. Centru 
Valdybų. Skyrius Kongresan de
leguoja kun. X Balkonų ir dar 
vienų asmenį- Skyrius padart 
šiuos įnešimus Kongresui:

1» Vilniui Vaduoti skyrius tver
ti Federacijos* skyriuose ir Bpa* 
kriČhiose.

2. Federacija iiame kongrese 
sustato memorandumų ir nusiun
čia Lietuvos valdžiai.

yn*imi spausto
V»ninUl* katolftg ^anatnv*

*

ImtrmAtMiln - $***£*!* (MittNj* X

Ha štato paėtaratotata vakarai* te* 
Hm atlikti tr "Itoal taate rti- 
tatas. tai tartfu IMgate* 
jfamaHMfe kad tohtetote raiką* 
tato~/*W teuHi. ■■.
■■vrusto" »acttoy*
MtoaMbi MUM *-«•»

' "SAKUS" TAŠUI

įSaimcinis organas “Jut- 
to Pracyn įdėjo šiomis die
nomis Šitdkį charaktoringų: 
vieno savo skaitytojo laiškų:

H Prieš algij. sumažinimn 
15% uMirbdavaū brutto 4(>0' 
$otij į menpgį (esu reforen- 
tas), Įmona uždĮtbdnvo 225 
zloti). f

TŠ tij 685 zlotų,' atskaičius 
į pensijų fondą^ sugrųžinus 
eilinę ratų paskolos, kurią 

. buvau užsitraukęs žmonos 
gimdymo proga, taip pat iš
leidęs numatytas suims gar- 
1. 7 - .._____

Mahanojam “Šanl?/* geriau* 
tekant, lietuviško žargono lieka
na, pastaruoju laiku pradeda ro
dyti savo “ragumflį.” Ji novo 
skiltyse tvirtina, tur būt imtais 
R proteatonų ‘‘faktais,” kad tno- 
ae laikuote, kuomet Buferis ir jo 
mokate* Vokietijoj buvo pačiam 
♦‘Žjrdš^aie^ ir kada katalikai bu- 
vr vtamte pMtala pteteMojami 
tai* tai laikai*, buvę kažkokį 
“vyBkupaj/’ kurie persekiojo ir 
degino “raganius.” “TaraflMi- 
ko*” nupasakoti faktai yra tiek 
tikri, kiek Čigono pasaka, apie 
rastą arklį skersai tako ir per jį 
peršokimą Mat, arklys nenorėjęs 
jam iŠ kelio pasitraukti.

uSanlB” “rodytojai** vietoj 
vesti saro skaitytojus pirmyn, jie 
veda juo* atgal ir tai “senais” 
užkaboriais, purvinom **ftlyČiorn,** 
tai nertebčtina, kad juo* ir su
purvina. Mat, (*Steni!*’* akaity- 
tojai su rfdytoju Bačkanskn prie
šaky, kuris namie kitaip .nekalba, 
kaip “po zpolskwmu,” yra jau 
tiek pripratę “marklrtis ‘‘Baltru- 
vienčs” pelkčse. k*d toki perlai, 
kaip “vyskupų” raganos, jiems 
nė naujiena.

Netatcbčsiu jei **Šauta” lei- 
dčjas* ir redaktorius ims pamo
kas apie katalikus iš komunistu 
<<Nelaiav!a?i Jie sekdami bied- 
nūs žydelius, turi daugiau ^btn 
apie “jexuihs.” * ■ »

Yla

RJchmond’e 4. Nuo naujų metų 
tDidž. Ntor Yorke rirguaių ^in- 
fantile tmralyri*** būta 654 gmo- 
nč*. Vfatoj Amerikoj praeitoje *a- 
valtčje *p*irg» 30X *

— Stud. J. Varnaiti* nugrįžo iŠ 
Vemard Kotegijo*, Clark Sum- 
jait. P*. RtaMjo3 i, vyk* jau 
į Maryknoli tdvų seminarijų, 0*- 
tining, N X

Kaip tava* rašę* pirmiau, kad 
tachester’io lietuviai Htaoriai 
rengia pikniką Iv, Jurgio parapi
ja naudai, tai dabar galia pra-

daug svarbių asmenų . Po vaka
rienes seks Šokiai ton pat.
- Ketviriadfonį, rugpiilrlo 20 <1,8 
vai. vakare Klančianš saloje yra 
rengiama puikūs šokiai su viso
kiais pamargiųimnis, taipogi pa
gerbimui seimo atstovų, X

Šiuos visus 41-mds kuopos pa
rengimus romia visas N- Y*, ir N. 
J, apskritis atsilankydami į juos.

geimas prasidės Antradienį, nlg- 
piririo 18 d. 41-mos kuopos kamba
riuose. Seimo reikalais kreiptis 
sekančiu adresu: 259 No. 5th St., 
Bmklyn, N. Y.

Lietuvos miy seimo 
PARĖMIMAI

FEPERACUOS AFSKR.
IŠVAŽIAVIMAS

Didžiojo Ncw Yorko Federaci
ja* Apskrities išvažiavimas įvyks 
rugpjūčio 9—sekmadienį, Forest 
Parke,, Ground No. 2, prasidės 1 
vat po pietų.
, Visi ir visos Brooklyno lietuviai: 
ir lietuvč* esat malonini kviečiami 
dalyvauti. Bus dainų ir kalbų.
Bus ir visokių užkandžių ir gčri-|BllL 
mčlio. Atvažiudlit persitikrinti 1 ’

(leroluri, palikdavau mi 415 
zl. 50 gn Po algą sumaži-i 
irimo 15% mūsą pajamos jau 
sieke tik 572 < 25 gi’, bnd- 
fo, o namo parsinešdavom^ 
tik 307 zl. 25 gi*.

Dabar, žmonai laivo <4»tp 
mažinta, ” o iš manę» ąteme 
vadinamąjį sostines priedą 
— 78 zl. Tad man paliko 
313 zl. brutto, iŠ kurių. jŽ* 
sknirius emeritrirai,* sumo
kėjus pajamų mokestį ir 
padengus kitas panašias iš
laidas, man gyvais pinigais 
išmoka 84 zl. 35 gr.«

Ką aš galiu padarytH 
Kaip' išlaikyti iš tiek žmo
nių, motiną, tris valiais, ap
mokėti nuomą ir vaikus leis
ti j mokyklą? Kaip suveržti 
diržą ir perdirbti keturias- 
šfmtinį biudžetą į ašhipnias- 
dešimtini ? Kurią* ancbtt- 
tinas” išlaidas išbraukti T

Gal mūsų iždo patarėjai 
silkelius man šiame reikale 
patartį?

Kės aš matau tik vienų 
išeitį: atsukti dujų, kmne-

. j“
Panašių tragiškų nfgilie- 

pimu lenkų spmuloje dažnai 
pasitaiko. Tr po jų lenkai 
dar vis drįsta rašyti apie 
nepaprastai sunkių ekono- 

, nrinę ki’izę, kuri “siauMa** 
Lietuvoje ir kuri stobūklin- 
gai pasibaigtų, jei tikliffo* 
viai nusileistu nuo savo * *nM- 
sispyrimo’* Vilniaus kląum-

Mii>iriw»wiiiHO«Mii»oi«M»wWi>Ut) Į

- KUAMULtm

CUNTON PAIKAS
Piknikam*, baltam*, knoeėrtam*, 

tekiams ir vbektaNM psailtobmatnl- 
jnimtma isnaxiawfa rieto. Brook- 
lyne-MMp*thę. Jau laikas titetoa- 
kyti kate Stomc* suMaiL

JOKAlKLUOnm,fcv., 
kąmp. Maapsth ir Mte Ava.

"r. S*.**
Ttteptona: STAGG 2—PI 06

DR. A. PETRIKĄ
į (nraicK) 

LIRTOYI8 DANTISTAS
2218.4thM, Rrt>oWy», W. T 

x4ff^Mnį mtaHM 
G*m AJNtaMto 

valandost
Nuo 9 va), ryto iki 8 vat vata* 
Paaktodltnlato Ir iraulartlitato 

tik atateCM.

S. m. rugpiūčio 18,19 ir 20 d. į- 
vykšta Lietuvos Vyčių visuotinas 
seimas ?Brooklyne. Kadangi jau 
laikas trumpąja prieš seimų, tai 41 
Vytauto knnpa dirba išsijuosus 

prisirengdami prie svirno,

“(totalta F*cnH*tU,T
Jau dangino trys mtatoiai, kaip 

Apreiškimo choras, kurio daugu
mų sudaro vyčiai, mokinasi puikių 
operetę ^Consilhim Faciiltati*/* 
Ji bu* suvaidinta antradienį, rug- 
pRlčIo IR d.r 8 vaL pakarę Tmn$ 
./flgnration salčje, Dooper St. ir 
Marcy Avė. kampas. Po valdini* 
n^o bus koncertas, pagerbimui nri- 
mo atstovų.

Trečiadienį, rugpiflČio 19 d. 8 y. 
y. 41 kuopa rengia iškilmingų va
karienę, pagerbimui arimo atsto
vų, KUaČiaus aaMje, Maspeth’e, k 
L> N. Y» Laika vakarkiik kalbi*

• Tol. Groenpolnt 9—2320 j

JOSEffl CARSZVA
; GRABORIUS 

—TR— - .
] BALSAMUOTO.TA8
; «n BSDTORD AVUTO1

IKOOKLYir, M, Y.
•MMMMMNCMMMMi

I

•tai

tai. m*«t »“W Itotory Pakito

JOSffU IE KANDA
teKABOKIBB 

lOTUrim Avx Ariridyu, WX

Tai.maut 2-OOtt PateryFaMte

M. P. DALIAS MG.
BIltT.IAUIIKi.1

TM Onai Mt, BnaHya, K V.

To). Newtwn +KM

ANT. J. VAlAimEIIIS
LtttalvHMfts Uratais* U 

Itotoamtaokut
Aplramls-VtotNie Šakose 

Wary VaHlc

ū Ml-*72a«l St.,«I/ctlagtfl* AveJ 
ArtKlmšdAt/

MAmrnvL xn. t-

M
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