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“Darbininkas” jau bus 
išėjęs iš spaudos, kuomet 

. mūsų tautietis Sharkey 
skaldys antausius Dempsiui, 
bet mes esame įsitikinę, kad 
jis laimės ir kad rudenį jis 
sumuš Tunney ir laimės 
eampionatą.

Mes savo įsitikinimą pa- 
— remsime žodžiais kumštynių 
i žinovų.

Jim Jeffries, buvęs prisi
muši^ prie čampiono kumšti
ninkas sako:

“Į’d likę to see Dempsey 
win against Sharkey, būt I 
can’t figure it. Sharkey has

DARBININKAI LAIMĖJO 
ALGŲ PAKĖLIMĄ

PROVIDENCE, R. I. — 
Gatvekarių darbininkai su
tiko priimti naują skalę al
gų ir darbo sąlygas. Sulig 
naujos sutarties darbininkai 
gaus po 2 centu į valandą 
daugiau nuo gegužės 31, 
1929. Taipgi gaus apart to 
1 centą daugiau nuo birže
lio 1 d., 1928.

speed, puncli and boxing 
elevemess. He has every- 
thing that Dempsey ever 
had and something tliat 
Dempsey hasn’t got now — 
youtli.Sharkey sliould 'win. ’’

Nebent koki nelaimė atsi- 
tiktų, kad jis pralaimėtų Bus erinta darbo 
bet šiaip tąi visi sako, kadj- 
Dempsev “is gone.”

Sekančiame “Darbininko” 
numery turėsime platų ap
rašymą apie Sharkey-Demp- 
sey kumštynes ir jų rezulta
tą. Savo tautiečiui linkime 
pasisekimo.

lygos.
Pagal senosios sutarties 

motormanai ir konduktoriai 
gauna po 62 centu į valan
dą.

Darbininkai yra organi
zuoti ir už tai buvo lengva 
laimėti koyą. Ąpie 2300 dar
bininku gaus pakeltas algas.

SPROGO BOMBA PRIE J. V. 
KONSULATO RŪMŲ

NICE, Praneija. — Lie-fl 
pos 19 d. sprogo bomba prie
ky namo, ku
Amerikos konsulas. Nė vie
no nesužeidė ir namą mažai 
pagadino. j

I Policija pradėjo investi- 
■ gaciją ir tikisi|piktadarį su
rasti. , j

Spėja, kad] kas nors iš 
Sacco ir Van|etti simpati- 
zatorių bus padėjęs.

4ame randasi
įSuL... . A

✓

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
SERIFOS SALOJE

ATHENS. — Buvo jau
čiamas žemės drebėjimas 
ant Serifos salos liepos -19 d.

BRITŲ LAKŪNAI KRISDA
MI UŽSIMUŠĖ

CAMBERLEY, Anglija. 
— Du lakūnu *iš. karališkų 
orinių j ėglį užsimušė kuo
met jų orlaivių motorai su
gedę krito žemėn ir užside
gė.

f

štai pralieję kraują 
teisinasi

■ ;•. • • y.. • • /

Suareštavo Belgijos 
w Karalių

T“ " - ' »— — —----— ■K

PALESTINOJE ŽUVO 200 
' ŽMONIŲ ~

LONDONAS. — Komisi- 
jonierius Palestinoje surin
ko patikrintas žinias iš tų 
vietų kur ivyko žemės dre- 

^RĘ^^ir:faaoTW^^ 
siu skaičius Palestinoje ir 
Egypte yra 200 užmuštų, 
356 sunkiai sužeisti ir 375 
lengviau sužeisti.

Maždaug apie 1000 namų 
sugadyta. Trans-Jordanijoj 
68 užmušti ir 102 sužeisti.

SPA, Belgija. — Kara
lių Albertą suareštavo už 
pergreitą važiavimą auto- 
mobliu. Sako, kad policistas 
atliko visus formalumus ir 
karalius Albertas turės už
simokėti bausmę’?^ nebent* 
teismas susimylėtų ir jį iš
teisintų.

v •

ŠV. TĖVAS PRIĖMĖ AME
RIKOS KADETUS

RYMAS. — Kadetai, iš 
■Annapolis nuvažiavę Ry
man aplankė žymiausias is
torines vietas ir uždėjo vai
niką ant nežinomo kareivio 

į kapo.
1 Tai

• v

< ŠV. TĖVAS PASIUNTĖ 
$2750 NUKENTĖJU- 

SIEMS JERUZO, 
_ LIMOJE/ !

RYMAS. — Šv.Tėvas pa
siuntė 50,000 lirų (maž daug 
$2750) Patrijarkui Jeruzo- 
limoje, kad išdalytų nuken
tėjusioms nuo žemės drebė
jimo tose vietose.

IŠ NEW YORKO ŽADA ATLĖKTI BOSTONAN
’-J. “k - •

Mums praneša, kad nesenai iš Lietuvos atvykęs kapitonai 
Darius, kuris pirko čia orlaivį ir skraido Amerikos padangėse, 
atlėks orlaiviui iš Chicagos New Yorkan specialiai į Sharkio* 
Dempsey kumštynes.

Kun. F. A. Virmaųskis, Lawrenco šv. Pranciškaus parapi
jos klebonas nuo kap. Dariaus gavo sekantį telegramą:

“I sfiall be in Hew York at ,the Sharkey-Dempsey fight. If 
everything in order will arrive Boston Saturday, July 23. Will 
wire approrimate time.—Darius.”

Taigi iš telegramos matome, kad kap. Darius bus'Bostone 
šeštadieny. Jo patikimui ir priėmimui, nors ant greitųjų ruoški
me kokią nors pramogą, nes tai pirmas lietuvis lakūnas, kuris 
Amerikos padangėse garsina lietuvių ir Lietuvos vardą. Tai 
istorinis svečias.

Draugijų atstovai ir šiaip veikėjai sueikite į parapijos salę, 
492 E. Seventh St., penktadieny, liepos 22 d., 7:30 vai: vakare, 
pasitarti apie kap. Dariaus priėmįmą ir patikimą. 
ri-'  i ■ '

SEPTYNIOS MOTERYS NO
RI GAUTI SKRAIDUOLIŲ 

LEIDIMUS

WASHINGTON, D. C.— 
departmentas 

gavo septynias aplikacijas 
nuo septynių moterų, kurios 
prašo . duoti joms leidimą 
skraidyti ore.

P-nia Omlie. Memphis, 
Tenn. ką tik gavo leidimą, 
bet. ji išlaikė aukščiausius 
kvotimus.

Moterys turi taip pat pe
reiti kvotimus kaip ir vy
rai ir gerai žinoti navigaci
ją, meteorologiją ir oro tra-

•u .

 ■■■ ......................... i ■■■

PONIA SHARKEY SERGA
NEW YORK. — Ponia 

Sharkey, žmona kumštinin
ko, susirgo. Mat tuoj po 
kumštynių Sharkey su Ma- 
loney, ponia Sharkey turėjo 
sunkią operaciją ir dar vis 
neatsitaiso.

L į 
turtingą Socialistą

APVOGĖ
Pranešimu iš Londono, 

nežinomi piktadariai Įsi
brovė į anglų parlamento {policija išžudę daug nekal- 
socialistinės darbo partijos 
atstovo Harrv pDaį^jjJmtą ir 
pagrobę brangenybių 900,- 
000 frankų su|nai. Be to, 
piktadariai suplėšę tris ori-

A

VIENNA, Austrija.
Socialistai sukėlę riaušes .Komercijos 
Viennoje ir susirėmimuose 
su ištikima kariuomene ir

tų žmonių pradėjo aiškintis 
prieš visuomenę ir teisintis. 
Jie visą kalte verčia ant ko
munistų ir sako, kad komu
nistai sukurstę minias ir 
privedę prie kruvinos kovos. 
Taip socialistus teisina Vie- 
nnos miesto majoras, socia
listas. Po šių riaušių socia-

' NEW YORK. — Valdžios 
ąuarantinos namai ant Sta- 
ten sal os sudegė vi sai .Lieps
na buvo matoma už kelioli
kos mailių. Prasidėjus gaiš-' 
rui sekė trys ekspliozijos. 
Spėjama, kad gaisras pra
sidėjo nuo sukrautų tuose 
namuose

Taipgi šv. Tėvas priėmė ginalius - paveįkslus, kurių 
audijenciją pas save ir juo- vertė siekia 1000 svarų ster
kus laimino. lingu.

i ruošiasi 
karuiFORD ’UI IŠTRAUKĖ DIDE

LĘ SUMĄ PINIGŲ
CHICAGO, III. — Panai

kinimas Aaron Sapiros mili
joninės bylos prieš .Fordą 
neapsėjo be atlyginimo. Sa
ko, kad Fordas žydeliui už
mokėjęs $140,000. Bet žy
delio advokatas užginčija, 
kad jis tiek gavo, bet prisi
pažįsta, kad gavo čeki ant 
nemažos sumos ir kad jie e- 
są patenkanti su Fordo at
šaukimu; visų straipsnių 
prieš žydus.

SUSITAIKĖ DĖLEI DIDŽIŲ. 
JŲ KREISERIŲ SKAI

ČIAUS

GENEVA. - Tripartinė- 
je konferencijoje Anglija, 
Japonija ir Jungt. Valsti
jos po karštų ginčų dėlei 
skaičiaus kreiserių priėjo 
prie susitarimo. Dvylika 
10,000 tonų kreiserių turės 
Jungt. Valstijos, 12 Anglija 
ir aštuonius Japonija.

VARŠUVA.—Lenkų sei
mo komunistų frakcija Įtei
kė vyriausybei paklausimą, 
kuriam konstatuoja, kad 
Lenkija skubiai ruošiantis 
karui. Karo fabrikai nuo. 
vienos perėję i t^s pakai
tas. Atsargos karininkai 
gavę pinigų pilnai amunici
jai Įsigyti. Valdžios žinion 
esančios perimtos visos mo
kyklos, tinkančios 
nėms įrengti.

lavimus priimti nors tris so
cialistus į ministeriu kabine
tą ir pareiškė, kad jeigu šis 
reikalavimas nebus išpildy
tas, tai sukelsiu dar dides
nes riaušes.

Tad aišku, kad už pralie
tą nekaltų žmonių kraują 
kalti socialistai, kurie mažai 
skiriasi nuo komunistų. Jie 
norėjo sugriauti krikščioniš
ką valdžią. Sako, kad riau
šes numalšinus areštuota 
daug socialistų ir komunis
tų.

noti gerai- apie orlaivius ir 
jų motorus.

ASHLAND, Ky.—šešius

•T. TRAINAVTOTUS, Pirmininku 
A. P. KNEIŽYS, Sekretorius.

(

A

’ i,

t >

7

. 44

't

■arsanž 1*

I

r i

L.D.S. XII SEIMAS
Vaduodamiesi konstitucija ir Seimo nutarimu šiuoiriį skelbia

me mūsų organizacijos Dvyliktąjį Seimą 

RUGPJŪČIO 30 IR 31 DD., 1927
PROVIDENCE, R. L

L D. S. kuopos rengkitės priekio Seimo gyvai> Išrinkite atsto
vus sulig konstitucijoje nustatytos tvarkos.

§38. Kiekviena kuopa gali siųsti f Seimą Lent po vieną ats
tovo. Didesnės kuopos turi teisę p0 Mkmą atstovą siųsti nuo kiek
vieno Wnark” .6 .U .J ] t____

L. D. S. CENTRO VALDYBA 
________ _____ r v-.-

ligoni-

r ,**wm**** ■

WASHINGTON, Pa. — 
Kilus riaušėms tarp unijis- 
tų stre*ikierių ir skobų neto
li Tyler kasyklų, Washi-ng-

asmenis užmušė ant vietos ton Gas Coąl kompanijos 
>rie Brady^Ky., kuomet au- buvo užmuštas 14 metų vai- 
omobilis, kuriame jie va- kas, Tony Siek. Taipgi ke- 

žiavo susimušė su traukiniu, lėta sužeisti).
—

Susektas sąmokslas prieš
1 Pilsudskį Wl

4,000 NUŽUDYTI KINŲ 
KARE

LONDONAS. — Prane
ša iš Slianghai. kad daugiau 
nė 4000 unijistų darbininkų 
nužudyta Hupeh’o ir Jlun- 
an’o provincijose laikė Wu- 
han valdžios pasiryžimo už
smaugti komunizmą.

Wuhan’o valdžia nori nu
sikratyti komunizmą ir taip
gi gen. Ching Kaishek, na
cionalistų vado.

Michael . Borodin, kuris 
buvo vyriausiu patarėju 
kairesiems Kinįjbj; pabėgo 
saugesnion vieton. Jis nu
rodo,, kad Kinija eina prie 
militarinės diktatūros.

Borodinui pabėgus, kinie
čių valdžia tuoj paleido į 
darbą kariuomen'ės agentus 
su “varentu” areštuoti jį, 
bet nesurado. . 1(..

Padare kratą Rnfdjos 
• banty t

Policija iškrėtė Rusijos 
■banką Kinijoj. Peržiūrėjo

PROF. VOLDEMARO PRA
NEŠIMAS SPAUDOS 

ATSTOVAMS
KAUNAS. — Grįžęs mi

ni sterių pirmininkas ir už
sienių reikalų ministeris 
prof. Voldemaras turėjo su 
spaudos atstovais pasikalbė
jimą, kuriame pareikšta šios 
svarbiausios mintys: Klai
pėdos skundos byla yr galu
tinai likviduota. Rinkimai 
įvyks į Seimelį automatiškai 
po to, kaip bus pranešta, 
kad Klaipėdos magistratas 
įtraukė į rinkikų sąrašus vi
sus Lietuvos piliečius, turin
čius teisės dalyvauti rinki
muose, dėl kurių iki šiol bu
vo ginčijamasi, i Derybos su 
Vokietija įvyks artimiausiu 
laiku. • Principiniai nuosta
tai yra aiškūs. Bendrai abie
jų valstybių santykiai nėra __
blogi. Referendumas kon- knygas, brt atsisakė duoti

J • 1 •• « • 1 « • i • w « 1 • • • A.

Žinio-BERLYNAS, 
mis iš Varšuvos, lenkų poli
cija tvirtina, susekusi są
mokslą prieš ministerį pir
mininką Pilsudskį ir kitus 
vyriausybės narius. Sąmoks
las buvęs manoma Įvykdyti 
per Vilniaus Aušros Varių 
iškilmes. Ryšy su tuo suim
ta daug gudų.

Iš Rygos pranešama, kad 
Aušros Vartų iškilmių išva
karėse policija padariusi 
kratų ir suėmimų vietinių 
gudų veikėjų tarpe. Suim
tas gudų laikraščio “Spra- 
va’’ redaktorius Kilo, saty
ros žurnalo bendradarbiai' 
Malankii, Morozovič ir Grei- 
ševič, be to, žinomas esaras

redaktorius Šilo, sąty-

Mamonko ir kiti. Suėmimai, 
esą padaryti ryšy su gudų 
organizacijų ruoštais nera
mumais per Aušros Vartų 
iškilmes, Į kurias atvyko 
prezidentas Mosčickis, Pil
sudskis ir kiti vyriausybės 
nariai.

' -
KUO KALTINA VILNIUJ 

SUIMTUS GUDUS
“Przeglad IVieczomy” 

pranešimu, suimtieji gudai, 
esą ruošė Vilniuj teroristi
nius aktus prieš Lenkijos 
prezidentą Mosčioki ir mi- 
nisterį pirmininką Pilsuds
kį. Iš viso suimta 30 gudų. 
Darant kratas pas juos, esą, 
rastos homlMis.^^
i< i,'* .......... u -.diagg

l šunaujos angluos apskričio
į \ SUVAŽIAVIMAS

įvyks Lawrence (Palangoje), Mass., liepos 24 d. šio apskritie 
kuopų delegatai nerivėluokite, nes šv. Mišios Palangos koply 
čioje iras 10 vai. ryte, o po Mišių vietos darbininkės dnos pietus 

j Pasistiprinę pradėsime sesijas. Taipgi raginame važiuoti Pa 
| langon ir visus darbininkus, nes tuo pačiu laiku bus ir <L. D. S 
• vMt u  — ___ ______________s ±1  LZ-j

_ JBB . ,_

> \ A ’»

H stitucijos keitimo klausimu paaiškinimą dėl ko jie tą '70 kp. piknikas. Bus daug visokių Įvairenybių 
•8! pyks dar šiais metais.^ / dat^ry-
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SAVAIMĖS l

^Amerifdis InlfuHųSavai- 

ei ruošti komiteto š.-m. bir
elio m. 27 d. posėdy, nusta- 
yta senatį, programa. .

t*a J - ® •1 <e itu

Š. in. lieposj
vairių Lįetireos x^-į

iai amerikiečiai >renkasi į I 
Kauno štotį, kame.ij^liška- 

' bintą nurodymai sulig ku- 
X ' riais svečiai koncentruosis į 

tam tikiu paskirtą vietą. 
St°tyj| bus prikabinami 

', atatinkami ženkleliai ir ga- 
L* Benami į paskirtus butus.

Vakare,'Karo Muziejuj ant 
ant-“Žuvusiems už Laisvę” 

* paminklo uždedama vaini- 
t? kas.

Liepos m. 25 d. kultūros, 
mokslo ir meno įstaigų bei 
Kamicį apylinkių lankymas.
> j.? • < * * 11

1 Liepus 26. d. kariuomenės
» - i ’• ' T * T ‘ "<• t

daliiį.: aviacijos, šarvuočių, 
aukštųjų karininkų kursų ir 

“ kitų dalių lankymas. Vaka- 
• re Valstybės Teatre vaidina

ma Maironio “Keistučio 
Mirtis.”

Liepos 27 d. amerikiečiai, 
lanko Veliuoną, vakare ka
rininkų Ramovėje bendra 

_.X vakarienė. ?■
, Liepos 28 d. Birštono ku- 

' rorto ir jo apylinkių lanky- 
mas. Vakare Valst. Teatre 

•bendras Amerikos lietuvių 
reikalais pasitarimas.

' '■Ljįepdš m. 29 d. prekybos 
ir pramones ž. ūkio ir kitų 

j ekonominių įstaigų lanky
mas. Vakare opera arba 
koncertas.

Liepos 30 d. Raudondva
ryje gegužynė, vakarė^kari- 
ninkų Ramovėje šokių va
karas.

Liepos 31 d. Lietuvos Fi
zinio Lavinimąsi Sąjungos 
stadione sporto rungtynės, 
Vakare karininkų Ramovėje 
atsisveikinimo vakarienė.

“NEUŽMIRŠK LIETUVOS”

Šiuo vardu jau atiduoda- 
iną spaudai Šaulių Sąjun
gos leidžiama informacinė 
.apie Lietuvą knygelė, dau
giausia skiriama Amerikos 
lietuviams. Joje visapusiš
kos informacinės medžiagos,
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vykusi Klaipėdos mokytoju y 
seminarijos ekskursija atsi-^a^i 
lankėkaro -mUgiėjtij.— Geri.

^’škai ih vo-

Kad&Ib^3^- aiškinq_inuzie-
^^•į|ij sudėtų dalykų istoriją

PaFk°j ie Jūsų ko- 
įfpybę.
Nagevičius vi- 
klaipedįąbėnMl*'“ pane-

ro~ su kažlųrūdiečiais gražiai 
įjdyyąyo* su šayo ^rfcęstru 
pamaldose (apie>.300 sku-, 
liŪ), P° pamaldų 27 šauliai 
ir 2 šaules atvjr&iite ore, 
prieš bažnyčią,, padarė iškil
mingą pasižadėjimą iškėlę 
ranką savo vėliavoms, kad 
vadovausis kilniais šauliii i- 
dealais.
ėinė, pirmiaus žodelį taręs 
apie jo reikšmę, kun. Mažo
nus. Sveikino šaulius cent
ro atstovas ,prof. Vailionis 
ir Marijampolės rinktinės 
vadas Įeit. Leleliuš, raginda
mas persiimti veiklia tėvy
nės meile. Po padorios 
gūžinės (pažymėtina, 
nebuvo matytinė vieno į- 
kaušusio), ekskursija 7 vai. 
linksmai dainuodama grįžo 
namo. -

v •
v •

t

•JImdį, kuri 
e1 daug 

nuostoli P . 11Į ] j

Ledų* kiuža ėjo r siauru, 
beFilgti rudžir jpalitšdania 
mą^unuĮ ,Gęlvoni| valsč.; Šir
vintų vąįsč's sferini, { 
šiam*, vakarinį kfaŠteiUl Še
šuolių valse. baigęsL Suda
lyta vietoje komisija nuos
toliams įkainuoti dar galu-i J . • į

O1* _
visuomeniniame gyvenime; Parašė Kun. A. Staniukynas^—_20c. 
lERlTA 
privahmąt 
Kun. Jėzi . ____________________________

kelionę ir 2 dienųpr^ggt^ j TRETININKŲ JUBILIEJUS-700 metų sukaktiems paminėti 
nimoį i šj ai f) apmokės mu.-r ’ aptašymašiŠviPranciškaus vienuolijų ir Ą vienuolijų įstatai_, 8c.

|nUGKLEpH^RY> FINNASrrlabąi. jdom^ .apysaka,_____  .. , v... 75c.
PATARMĖS iMOl'ERI MS-|-pampiinim&s. ųiętjerims jų asmeninia- 

mtseimyniniaine fr vįsuomeniniame gyvenime. Parengė Kun. 
V. KuĮikau4»is- • ‘ ‘ ! < i f <__ L1J i i z. . ...,15c.

BEN-HIjR—Isloirjoš* apysaka iš* Jėzaus ‘ Kristaus- laikų. Labai 
" {įdėmi yiaČiai;žiilėinh’knyg< (aųdipiąię. apdarais). Vertė Jo

nas Montvila*. i .‘.Įu-: , f , t •’/_./ / . ‘1.50
TEN GEIMAI KUR MŪS NĖRA—pA^ojimas kaip mūsų išei- 1 

viams sekąsi Amerikoje. Parašė San. J. Tuma8______ : 50c.
TĘYS KEIzElVlAI—Krikščionis, žydas ir turkas.. Pamokinanti 

' apysakai ‘Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B.______________ 40c.
TRUMPISKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai- 

- rhis gyvenimo atsitikimus. PajraŠė J. Tarvydas 1 45c.
| TURTO NORMA-i-moksiiški pasiskaitymai. Parašė Uosis 45c,

mugėj; ‘ į>rašidėdančioj Ber
gene liepds mė£.! d./K ’ 
čiaini du atštbvad, ktfriems*

TŲCYBOS TIKRYBĘ-  ̂pači n imas tikybos, jos 
ų ij'tikrpjo kataliko gĮpęcĮermčš. Išrašė 
sas CozeI . ___ • 30c.

ges valdybą. > i • i j s ,•
• <; ‘ • i * rrttpfe -.i * .iii 

SEIMO PIĘ?ftlŲfliĘAS . |
SERGA

Aleksandras. %iiįlginškis< 
Seimo ir Liet'tikininkų Šą 
jungos Pirniinįnkas, jatfe 

------ nesveikas esąs isva-| 
pasilsėti į ’ Jokūbavo^ 

vos tik nuvažiavęs, sunldai 
susirgo. Gyvybei pavojaus 
dai* nėra. ,■ ■ - '

___ ______■— (KELIONĖ APLINK PASAULĮ P-ĖR 80 DIENŲ—apie vienas de
rybas be ’galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 

Šiomis dienomis Salako Parašė Julius Verne. Vertimas J. Ųalčikonio__ ___________ 1.00
miestely sulaikytas lenkų Į PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis__75e. 
ęnipas; Pas jį rasta daug 
adresų visokių asmenų Vil- 

ir bandoma atseti šešiaęi- niaus krašte. Yra įrodymų, 
^’iliais miežiais,, linais, bulvėm ikad jis.vertęsis provokacijo-

vakarėmis biržeho 11 d. po- atsodinti. Sėklos nu- mis.
licijos buvo sulaikyti šie žy- venįpie ūkininkai daugiau---------------

soms
lėins.jpad^ov^gjų '‘'po7 rožę. 
Per - vėliavos' nuleidimo iš- 
kilmes invalidai, kurių suva
žiavimas įvyko tą dieną, ant 
žuvusiii - įjąminklo uždėjo
•----- ^'3

. -v-r rinu davinių neturėdama,vainiku :Nagevicius
iei&6.W4u^n>o > «»at.ydl ri-alTO
mas priė-pammklo; atstovus 

Pasižadėjimą pri- (Senosios Lietuvos, (didžiojo 
saro invalidus),’ Naujosios į:

dabar jau konstatuoja, kad
t V

^'darnos nesye: 
žiavo i

ūkiai-,rugių pasėlių ploto a-i 
pie 400 ha žemės. 98 ūki
ninkų rugiai yra išmušti

4

• vk., Kretingos valse.', tačiau

Lietuvos (kovu uz nepn- . įau kai sfekia
klausomybę. invalidus) «‘vietomis net 90% sluiaikin. 
Mažosios Lietuvos. to viso derliaus'ploto. Kiti

•nnlipstj įnnžimi ir nnko.ntp.io

SU RUGIAIS PARDAVĖ 
IR PINIGUS

ŠEDVYGAI (Giiškabū- 
džio vai., Šakių apsk.). to
lias 'Tunaitis birželio 13‘d. 
atsivežė -į Višakio Rūdą 
parduoti rugių centnerį. Į 
maišą su rugiais per neat
sargumą pateko 100 litų, 7 
doleriai ir vekseliai: keturi 
po 200 litų, du po 300 litų 
3t vienas su paišeliu rašytas 
Šimto litų. Išduoti visi Fe
likso Balsevičiaus, Žedvygų 
k. Itugių pirkėjas nepažįs
tamas.

i

VALSTYBEI PADARYTA 
. NUOSTOLIŲ UŽ 1MIL.

• LITŲ
JONAVA

'^paliesti mažiau ir nukentėjo 
iki pusės viso derliaus. Vie
tomis rugiai jau piaunami

dai: Markas Judašinas, Jo- 
selis Cesleris, Abromas Šich- 
manas ir Taubmanas -Elijo- 
šius. Sekminių pirmą dieną 
jie pervesti iki teismo į 
Kauno sunkiųjų darbų kalė
jimą. Sulaikyti Kuklių dva
re Jonavos valsčiuje spirito 
varykloje. Areštueti viri už 
spirito pardavinėjimą neap
mokant akcizo mokesnio. 
Tokiu būdu spiritą gamino 
ir: pardavinėjo jau nuo 1925 
metų. Nuostolių valstybei 
padalyta 1 mil. litų. Iš ka
lėjimo iki teismo juos paleis 
tik ta sąlyga, jeigu bus įneš
tas užstatas sumoje padary
tų valstybei nuostolių t. v‘ 
1 mil. litų.

. Sėklos nu
kentėję ūkininkai daugiau
sia neturi. Paliesti Tedu žy-? 
jnioje dalyje kviečiai, dobi
lai ir vasarojus. Nors va
sarojus, pradžioje smarkiai 
prie žemės priplaktas, da-

r

mis.

KAUNAS. -< Prof.Pr. 
Kuraitis, L. universiteto de>- 
leguojamas, išvyko birželio 
24 d. Į Luvėno (Belgijoj) 
universiteto 500 metų stt-

bar pradeda atsigauti, pa- -kaktuvių iškilmes. Iškilmes 
kilti.

Šiemet rugių derlius su
naikintuose laukuose buvo J 
geresnis negu vidutinis, net 
iki gero. ' 
apskaėitymais, visame Šir
vintų valsčiuje, vien rugius, 
numuštus ledų, teškaitant 
nuostoliai siekia 140 ir iki 
150 tūkstančiu litų.

prasidėjo birželio 28 d; Ta 
•pačią proga buvo iškilmin
gai atidaryta didžiulė biblio
teka, įtaisyta daugiausia A-

Oana apytikriais r“*rik«‘ turtuoliu pinigais
vįeton karo metu vokiečių 
sudegintos, senosios bibliote
kos. Tuo, pačiu metu buvo 
atidarytas Luvene pamink,- 

■didžiajame 
kare studeųtaiųs, buyo taip

•las žuvusiems

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met
> > parašė P> Žadeikis. ..... _____ !. ________ 75c.
GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą'Faberų-Filipiną. 

Vertė Kun. P. L.________ ;________ _' ’ ■ __s__15c.
TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį

Netui4jngi»usi ūkininkai I pat iškilmingai atidarytas 
prašo žėmeš’ ūkio dėparta- vėžio ligos gVdytno ihštitir- 
mentą pagalbos. tas ir psichiatrinė klinikai

Judėjimai jmogaus, bandančio naują cigąreią... BRIGGS

taip pat yra kalbama apie 
; . amerikiečių Aki MM
j mė saVo iėvyi 
t 
t : iž k aptti

, reikalai.
fe

L

•agalbos' reikš-
-fliė saVo tėvynei, gvildena- 
ifias susiartinimo klausimas 

: aptariami. emigracijos
j AcuMuai. Šis leidinys pir- 
: miausia taikomas ruošiamai 
• amerikiečių, savaitei. Bet ti- 

y kimusi, kad ji patarnaus 
p ‘taip pat ir Lietuvos lietuvių 
» Į visuomenei ir visai išeivijai.

į .
; MAUKAS. — Nuo liepos 

y ’tnėn. 1 d. tarp Lietuvos ir 
į Į Vengrijos įvestas pašto ir 

įį ,įiiti siuntinių apsimainymas
jj^gt
,biį dę

UŽDEGA? CIGAŠETĄ. 
NEPASITIKĖDAMAS.

PAS 11M AjCIGARĖTĄ NUO 
D R A UGO *1R * N E MATYTA 
Pakeli/apži URI 
ABEJODAMAS.

SUlMA SAU UŽ 
GERKLĖS'IR'MĄSTO, 
KURGI DINGOJO 
GERKLĖS KUTENIMAS

ĮSITIKINA^KAD .KELI 
pirmieji duho Užsi
traukimai NĖRA NEMA
LONUS IR ~ PARODO 
GILU,* PASITENKINIMĄ.

*-•—

sušifcuPiNE^ Ieško 
KIŠENIUO5E, DUOBA** 
MASjSUPRASTl *KAD 
jis£nori KITO.

NUSISTEBI ,<KXt>*jiS 
NETURI REIKAUO 
KOSĖTI.

SU5I LAIKO zPAKELI 
imdamas antrą, 
CIGARETĄ, SUkTlKSLU 
APŽIŪRĖTI.

SKU8INAXL\ARTIM$ 
|AUSIĄ<ČIGARETUę 
KRAUTUVĘ} KAOC1-. 
iSIGYTlįOELŪAVyi 
OL DTGOLDSfPAKEUk

POEZIJA DAINOS IR EILĖS " •

VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ___________ 25c.
BLAIVININKŲ HIM»aS—Česlovo Sosnausko ______________ 15c.
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko______ _J5.OO
ŠIŲ NAKCELY __  30c.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ  20c.
VAI AŠ PAKIRKČIAU _______________________ 20c.
UŽ ŠILINGĖLĮ__________________________________________ 30c. '
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ _   __10c.
LIGHO (latviška) _______   10c.

palangė'S. Kaimietis ___________ i________________ 15c.
UŽKEIKTĄ MARGELĖ SU BARZDAI BARZDASKUTIS—

• I a p y s a k- a.- . - • .______; ___________15c.
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku

nigas Tarnas Žilinskas ..—r-------—  ---- ;---- 1—-——506.
APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio A .

ARITMETIKOS ŲŽDAVINYNAS____________________
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio'. Vertė S. Rakauskas_j. 
BOLŠEVIZMAS —

Rusijoje _
» * . ' ’ r _

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis . '■ - ■ ■ ■_ ___________ 50e.

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus ’._d________ ■_______ _____ 50c.
MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver-

; tė Jonas M. Širvintas_____ ’ _______ - ______________50c.
BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis----- ;________ _50c.
LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido f. ŠeškeViČnls kr B-VS, -Kto&as.^40c. 

ĖMUS IR ĮKALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa
rašė Juozas V. Kovas. Kaina _—.._J-------- 1-------------------------30c.

GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas---- ----------10c.
EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis. _.15c. 

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalių menesiams. Išleido kun. K. A. Vasys_ 25c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis________________ 75c.

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevičius; be ap
darų 75’centai, 6u apdarais------------------------------------------$1.00

50e.
25e. 
50c.

:____ 15c.
Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas
' - : ■ ..______ į_15c.

T

TEATRAI

GILIUKM4GAS VYRAS—2 aktų komedija; patašė S. Tarvydas_25c.
ELGETŲ G|JDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas ____________ \ 25c.

UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak
tą ; patašė Seirijų Juozukas  __________________________ 35c.

SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis________________ 40c.
"ESUMASri-J-Čia dalis dramos “GimsGenijus.”. Parašė 

JKun. L, Vaicekauskas

J______,10c

,^kt^drama. Vertėjo-

---- 3«
StebOklas

___.uc......... - . ’J. ,65c 
voki M darai; 2) Jono lai- 

 15e
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torių (2(XM) litų). Perlaidos 
jgali būti siunčiamos su par- 
ipešimu apie išmokėjimą ir 

į '‘skubotos “sprūs.” 
Bu. I . .

t»KAI
Soutli Boston, Mase i • ‘d n

J .H - : fšb *!,'

•telegrafo ir apdėtu inokes-

r

r

r A

F

u ?Jungtiniu Amerikos Vaįi 
C »biį delęrių.valiutojtTJlii; 
£ ’įmokStfli'i^'ismdlrmir^^ 
J- «vimo i f pnskyrinMkjįftto va- 
L liūto j. Vienas doferfcr idtai- 
r {tomas 10 litų.

Į lĮžiksimumo sutna vienai 
- (perlaidai ir ajidėtu mokes- 

į siuntai nustatyta 200 d<>- 
r Henrių (2(XMI litų). Perlaidos

)O« «

iik’ 11 i
> J

savo

t f‘f

JU -‘>3
r* r

r r U r 4 nr.:.iii
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PILCrttf’fi

ŽYDŲ KA&ALIUS-drama 4 aktų^į^?tfeS'J.'MT 

VISI GĖR^-^T^ų‘Vėl ‘Vaizdelis j parašė V. .

įsą, n<^įnojqąjį &rįki
-5 Veiksiąų^raniikSr^rle jonas Tarvydas 

DRAMOS^)' Gferfmm^ 2) Wfiop-4 4itų ;‘3) Litfrdo St&t 
4 akutei patrašė JoMsi TirvydM j,»L’. t a..i»

VAIKŲ TEATRAI; dalis I: 1) Z,
mė; 3) FaM^ki^aųc^nųr, Šurinko Š. K., D. ir N-------

VAIKŲ TEATRAI: daįis II: 1) Jštirsirne paskui; 2) Antanukas 
našlaitis; 3)’TKg'kii'iiiM:' Surinko S. KA D. ir N.  ________ 15c

■ oi .ifqlr»o
(.L,vK/ : kIi-MALDAKNYC^S,.....

PULKIM ANT KELIŲ—“D-ko” ppeuda. Odos apdarais $2.50 ir $3.5( 
Siųsdami «rbk'įinjgusjt visuomet adresuokite taip

‘ _ M V/«• F .• r
366 We?t Bnmdmffi, :._<• ..
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Kristus Mokina Melstis
Taip daug krikščionys. Po kėlių minučių sugrįžo 

meldžiasi, bet regimai taip 
mažai Dievas jų maldij teis-

III ‘ ;
klauso. Paviršutiniai žiū
rint-taip atrodo, bet taip iš-, 
^tikrųjų nėra.Tiesą pašalinis 
žmonės labai mažai tesimel- 
dzia. Daugiausia tas, ką-jie 
vadina malda, ištikrųjų vi
sai nėra malda. Vieni tik
tai lūpas judina, bet jų min
tys kažin kur skraido. Ki
ti liepia Dievui, kad Jis taip 
padarytų, kaip jie nori, ir 
pyksta ir piktžodžiauja, 
kuomet Jis neklauso jų pa
liepimų. Jie nori, kad ne 
Dievą,J>et jų valia išsipildy
tų. Kiti vėl ne į Dievą, bet 
i žmones meldžiasi. Ti'e žmo
nės lūpomis ir liežuviu kal
ba maldas, bet savo širdy 
sako: žmonės, žiūrėkite, 
kaip aš meldžiuos, ir girki
te manę! Ar tai ištikrųjų 
nėra meldimas žmonių, kad 
jie girtų tą, kurs neva mel
džiasi? Taip melsdavosi fa- 
rizėjai.

Malda yra didelė galybė, 
jei žmogus ištikrųjų mel
džiasi, o ne tiktai maldas 
kalba. Nereikia jokio moks
lo, kad žmogus gerai mels
tųsi. Ar yra toks žmogus, 
kuris nemoka pasikalbėti su 
savo motina arba su_savo tė- j 
vu ? Malda yra niekas ki-1

tarnaitė ir kM< gi jį mato? 
Štaii jos ’pėrias 'žiūri'į kiau-i 
sinį tarsi į laikrodį,; vendan-j 
čio gi vandens puoduke ver
da vietoję kiaušinio, jb& po
no laikrodėlis! ». / ■ i

J • I * . s .

Mat jos ponas'belaukda
mas, kol vanduo užvirs, pra
dėjo galvoti apie kokias ten 
moksliškas problemas, ir nė 
nepamatė, kaip vietoje kiau
šinį tarsi į laikrodį, verdan- 
nį savo laikrodį. Iš to ma
tome, kaip žmogus gali už- 
simąstvti vieną kokf daiktą, 
kad pamiršta apie visa kitą. 
Tas mokslo žmogus buvo vi
sa širdimi atsidavęs moks
lui. Kitaip sakant, jo širdis 
:buvo moksle.
Į Kitas vėl profesorius taip 
įsigilino į savo tirinėjimus 
vieną dieną, kad visai pa
miršo, kad buvo sutaręs su 
savo sužieduotinę tą dieną 
apsivesti. Vėliau pastebėjęs 
•savo klaidą jis jau nebeap- 
sivedė, nes pamatė, kad jis 
daugiau myli mokslą, negu 
galėtų mylėti' pačią.

Su šių dienų jaunimu la
bai tankiai atsitinka kaip 
tik priešingai. Vaikinai ir, 
mergaitės greičiau pamirš 
savo pareigas, bet nepamirš 
ęutikti kits kitą. Mat jų šir
dys juos traukia visai ne į 
tą pusę, kur ano profeso- 

kalba. į Dievą, kurs įriau^ širdis buvo linkusi, 
yra mūs visų tėvas. Reikia 
tik kalbėti į Jį su tokia pat Įsta, tą žmogus daugiau t 

ir pasitikėjijnu, kaip brangina, tą jis labiau ir
- — ~ “f • JO 

ar tėvelį. Ne širdis. Užtat galima pasa- 
I vieno žmogaus 

Savo pamoksle nuo girdis yra moksle, ar mene, 
kito kūniškuose smagumuo
se, kito dolery, kito mirksta 
mūnšainės stikle ir t. t.

Tie širdies prisirišimai

Prie ko širdis labiau link- 
, tą žmogus daugiau 

meile ir pasitikėjijnu, kaip'brangina, tą jis labiau 
kad vaikas kalba į savo mv- Įmyli, kitaip sakant, ten 
Įima močiutę, ar tėvelį. Ne širdis, 
kitaip ir Kristus mus moki-.fcyfi, kad 
na 
kalno Jis sako:

“Kad meldžiatės, nebūki
te kaip veidmainiai, kurie 
mėgsta melstis stovėdami si
nagogose ir gatvių kampuo
se, kad būtų • žmonių mato
mi. Ištikrųjų, sakau jums, 
jie atsiėmė savo užmokesnį. 
Tu gi, kada meldies, įeik. į 
savo kambarį ir, užsidaręs 
savo duris, melsk savo Tėvą 

' slapčia; ir tavo Tėvas, kurs 
mato slaptoje, tau atsilygins. 
Melsdamies, daug nekalbė
kite, kaip pagonys; nes jie 
tariasi būsią išklausyti, jei 
daug kalba. Taigi, nebūki
te į juos panašūs, nes jnsų- 
Tėvas žino, ko jums reikia, 
pirma, nekaip jį prašote.” 
(Mato 6, 5-8 pusi. 15Į.

: ‘ »- j_£_____u > ivi j — j

; I ■ ji .į ' ; .1 .«

' .yieną Jcartą, pą^ Makedo
nijos karalių. Pilypą, atėjo 
žmogus vardų Demadųs. Ji
sai buvo Atėnų miesto pre-

t r i t .■

l“DaUg aš esu girdėjęs a- 
pie jūsų miestą,”;tarė kara
lius, “ir_suprantu tai yra la- 
bai £taŽį$l&iėstasJ* P

“Šviesiaųsis Karaliau!”] 
tarė Demadas, “tai ^Ta 
gražiausis miestas pasauly. 
Tiktai tas, kuris matė mūsų 
miestą tegalėtų apsakyti jo 
grožį, tačiau ir jam truktų 
žodžių, nupiešti miestą taip, 
kaip ištikrųjįj yra.”

Karalius maloniai papra
šė Dėmadą apsakyti savo 
miesto grožį. Prefektas 
vaizdžiai nupiešė miesto įsi
kūrimą, jo kilimą ir kokią 
jis, svarbią vietą dabar už
imąs apgyventame pasauly. 
Jis apsakė gyventoji! tur
tingumą, jų namų gražumą, 
ir kaip žmonės, iš visų 
kraštų, atkeliauja pasižiūrė
tų Atėnų miestą.

Karalius Pilypas 
klausėsi Dėmado 
Paskui atsistojo ir, 
pilna pasiryžimo, tarė 
miestas, turi būti mano, 
esu pasirengęs jrisa ką kitą, 
prarasti, visa nukentėti, tą 
miestą paimti.”

Yra Miestas daug, daug 
■ gražesnis už Atėnus. Tas 
miestas yra Dangus. Jis y- 
ra mums prirengtas ant vi
sados, jei tik mes visa širdi
mi Dievą mylėsime ir ištiki- 

tjnai Jam tarnausime.
| Sakyk pats , sau, ką sake 

'Makedonijos Karalius Pily- 
,pas: “Tas imestas turi bū
ti mano.”

domiai 
kalbos, 
dvasia 
: “Tas

Aš

Jersey Miesto Įstaiga Išleis 25,- 
000,000 Old Gold Cigaretę 

Kasdiena.

Kita svarbi isšivysčiusi ta-
I *

bako išdirbtstč buvo vakar 
paskelbta per-* P. Lorillard 
kompaniją. Ši kompanija 
nupirko cigaretų išdirbvstę 
nuo R. J. Reynolds Tabako 
Kompanjios, kuri randasi 
Jersey mieste, nes minėta 
kompanija perkėlė savo sky
rių Winston-Salem, North 
Carolina, idant padirbus 
garsius OLD GOLD cigare- 
tus, kurie eina kaip dega
moji ugnis.

Yra pranešta kad Jersey 
Miesto įstaiga yra jau pil
nai prirengta dėl dabarti
nio biznio, kurio* Įtalpa kas
dien bus nuo 25,000,000 iki 
30,000,000 OLD GOLD ci
garetų x per Lorillard Kom
paniją. >

Lorillard turi kitą pilnai 
prirengtą išdirbvstę Louis- 
ville, Ky., padirbime cigare
tų, bet tik rudenį pradės 

, darbuotis ir neš panašiai 
tiek patiįtalpos kaip kad ir 

. Jersey miesto įstaiga.

Nėra tokio urvo arba tokios 
slaptos vietos, nėra tokios neper- 
tnatomos tamsos arba tokių, tirštų, 
miglę pilno klonio, kur galėtų 
pasislėpti kruvinas užmušimas.— 
Šekspyras.

Kame Tavo Širdis

Yra pasakojama apie vie
ną garsų mokslinčių šioks 
atsitikimas. Sykį jo tar

naitė turėjo skubiai kaž kur 
išeiti kaip tik tuo laiku, 
kuomet ji buvo pasirengusi 
išvirti kiaušinį. Vanduo bu
vo užkaistas, bet dar nevirė. 
Prieš išeisiant ji paprašė 
savo pono, kad jis, vande
niui užvirus, įdėtų kiaušinį 
į verdantį vandenį ir palai
kytų jį tenai dvi minutes. 
Mokslinčius, pasiėmęs į vie
pę rankų kiaušinį ir į kitų 
laikrodėlį priėjo prie ugnies 
ir laukė vandenį užvirsiant

an all- 
—those

z i

NAUJAS ŠVENTASIS

“La Vie Catholiąue” (ka
talikų gyvenimas) rašo, kad 
dabartinis Neapolio arkivys- 

, . „ įkupas, kardinolas Ascalesi,
prie žemų dalykų apjakina pradėjęs vieno Neapolio 
žmogaus sielą ir jis į viską ikardinolo šventuoju pripa- 
žiūri per tą, prie ko jis yra .... x .
labiau prisirišęs. Taip: pa
leistuvis visur mato paleis- 
tuvingus dalykus, prisirišęs 
prie pinigo į viską žiūri per 
dolerį, viską doleriu matuo
ja ir 1.1. Tokie žmonės ne
gali matyti Dievo, nes Die
vą tegali matyti tiktai tyros 
širdies žmonės, t. y. tokie, 
kurių širdis nęužvaldė žemi 
palinkimai. _ _

žinimo (kanonizacijos) pro
cesą. Tasai kardinolas, Ria- 
rįs Sforza prieš 50 metų 
valdęs Neapolio vyskupiją, 
vedė tokį šventą ir visuome
niniai veiklų gyvenimą, kad 
popiežius Pijus IX jį vadi
no “Neapolio Baromėju- 
mi.”

rA. Jakštas

Širdis mums dovanota 
Gili, plati Širdis;
Joj glūdi nematuota 
Mūs Dievo išmintis.

Širdis tai mieliausioji 
Mus’ Jėzaus Viešpaties 
Krikščionys randa joje 
Nežemiškos rimties.

■ v • /11

Nelaimėse visose
Ji mūsų pagiioda; — - 
Ji priešo antpuoliuose 
Mtis gelbsti visada.

Mokyk mus Tau tarnauti, 
Šįriįie, ištikimiau;
Tavyje džiaugsmo gauti 
Ir pamylėt karščiau!

(“Žvaigždė”)

(naujas), Ham* 
sdbland, Albert

id, Vest 
baltiniai 
York’o'

Specialūs Vidurvasario 
EKSKURSIJOS

' LIETUVON
Išplaukia didžiausiu laivu
SS. LEVIATHAN

Iš New Yorko Rugpjūčio 1 
Šias ekskursijas ves šie V. S. 

Lines atstovai:
Mr. CHAS. KRCILEK 

Chicagos Vyriausias Agentas 
Mr. W. G. FITCH, 

Clevelando Vyriausias Agentas 
Mr. M. G. MURPHY 

Detroito Vyriausias Agentas
Būdami tiesioginiai U. -S. Lines 

samdiniai ir vedę daug, ekskursijų 
praeity, šie vyrai pilnai prityrę 
pagelbėti keleiviams ir suruošti per
kėlimą burių ir bagažo tiesiai j 
vietas Europoj.

Keliaukite su jais malonioje drau
gėje savo tautiečių, ir gausite 
neprilygstamų patogumų dėl kurių 
U. S. Lines ekskursijos yra pagar
sėję.

O jej norite keliauti bile kitais 
U. S. Lines laivais, tai rugpjūty per 
Angliją-Franciją-ar Vokietiją bus šie 
išplaukimai:
S.S. Republic ------  Rugpj 3
S.S. Pres. Harding ....J___.Rugpj 10
S.S. Geo. Washington........Rugpj 17
S.S. Leviathan....... .............Rugpj 20
S.S. Pres. Roosevelt........... Rugpj 27.

Paprašykite jūsų vietos agentą 
šiandie pilnų informacijų arba rašy
kite pas:

Unitai
_ _ T •—S-

Chevrolet Motor Company
General Offices—110 Cummington St., Boston

AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS

(MEDFORĮ): Atton & Jonės Ine., 21 
Riverside Avė.j .
(STONEHAM: Stonehąm Sales and

. Service Co.)
(MELROSE: Field Motor Sales)

DEDHAM: Dedham Sųuase Chevrolet 
Company, IVasbington S K

BEDFORD: Middlesses Garage. 
IVALTHAM: E. O. Maxwell. Adams 
. St.
CAMBRIDGE: Cambridge Motor Co„ 

,277 Mass. Avė. • 
‘Cambridge Motor Co., 1939 Mass. 
Avė., Porter Sq.

SOMERVILLE: Cambridge Motor C04
412 Highland Avė.. Davis Sq.

SOUTH BOSTON: Dailey ChevajO..
664 Rroadvray

EAST BOSTON: Sumner Motor Sales,
141 Sumner St.
Liverpool Garosre. Liverpool St.

LYNN: H. E. Pembrook

BOSTON: Commonxvealth Chev. Co., 
949 Conunomvealth Avė. 
(ROSlVlNDALE: MK Hope Motor 
Sales, 4O9'Hyxle Park Avė.

ARLINGTON: Arlington Auto Co. * 
(LENINGTON: S vedi und. Chev. Co., 
35 Bedford St.)

EVERETT: Melanson Bros., Ine., 63 
(’helsea St.
(REVERE: Melanson Bros., Ine., 
2S2 Broadvvay)
(CHELSEA : McBride Chevrolet Co., 
9 Cross St.)
(tVINTHROP: Ocean Sjuray Garage) 

RONBURY: Grove Hali Chevrolet Co., 
458 Blue Hill Avė.

NORAVOOD: Tinvn Sq. Chevrolet Co. 
NEEDHAM: Stack & McAdam. Ine.
MALDEN: Frante Motors. Ine.. 509 

Main St.. at Converse Sq.
DORCHESTER: Columbia Chevrolet 

Company. 51!) Columbia Road (Vp- 
hams Corner)

“ŽVAIGŽDĘ”
Kiekviename “Žvaigždės” nu

meryje pilna įdomių apsakymėlių, 
dvasią žadinančių pranešimij ir ži
nių iš rišo katalikų pasaulio, daug 
rašoma apie paskutinių laikų šven
tuosius, apie nepaprastą pasišven
timą naujai atsivertusiųjų stab
meldžių tolimose kat. misijų šaly
se, teikiafiia daug rimtų nurody
mų bei patarimų krikščioniškam 
mūsų gyvenimui sutvarkyti taip 
painiais mūsų laikais, duodama 
daug atsakymii į pačius įdomiau
sius skaitytojų klausimus ir tt.
• “Žvaigždė” išeina kas mėnesį. 
Ją leidžia Tėvai Jėzuitai Kaune.

Kaina: gerb. Amerikiečiams — 
10 litų į metus; gi užsakant Lietu
vos gyventojams “Žvaigždę” me
tams mokama 8 litus, pusei metu 
4 lt.

Adresas: “žvaigždė,” Tėvų Jė
zuitų Namai, Kaunas, Lithuania.

Tat ir visi, kas tik gyvas, pasi
rūpinkit, kad sušvistų ties jūsų pa
stogėmis laikraštis “žvaigždė!”

Kas nori atgai^mti ir sustip
rinti savo dvasių, pirma kitų 
sužinoti Lietuvoj ir viso , pa
saulio naujienai, —'nęatidėlu? 
darni užsiprenumenmkit “Ry- to” ~

skalna: 
mus laetante

SALĖM: McKenzie Motor Co., 274.
Derby St.

MATTAPANr.T. J. Delaney, 1509 Blue 
<HHl Are.
(HYDE PARK:. J. J. Delaney, 1243
Hyde Park Avė.) ■ •

WOBURN: Lynch Motor Sales 
READING: Lynch Motor Sales 
QUINCY: IVashiiigton St. Garage, Inc.v

216 VVashingtor. St.
(ATL.ANTIC: North Quincy Garage, 
133 Hancock St.)

NEIVTON: Stnart Chev. Co., 431 Wash- 
ington St.
(ĮVEST NEIVTO^': W. J. Furbnsh, 
50 Pavis Avė.)

NONANTUM: Silver Lake Chev. Co., 
444 VVatertovvn St.

WATERTOWN: Daniels Chevrolet Co., 
64'

CANTON
Ine.

Mt. Auhurn St.
Mdrse & Mullio Motor Ct,

i “Estonia” 
įjučio-August, 1927 
AGENTAS:
REIKALINGAS ŽINIAS
►INS POPIERAS IR PASĄ,
SAKYS VIETĄ ANT LAIVO

NURODYS KELIA Į LAIVĄ

Kainos į Klaipėdą ir atgal
$181

Kainus tiesiai į Klaidą
Trečia kliasa------ L----- $107 Trečia kliasa
Turistinė UIčis'Mi au $117 Turistinė III-čia kliasa $196
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Published every TUESDAY and KRTnAVi 
----------- by—--------

8AINT J(08EPH’S LITHUANIAN B. C. AS80CIAUI0N OF LAB0B 
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.—-----------
L. .D. S- Seimui 

Besiarbriant
Kaikurie Amerikos lietu

vių seimai yra buvę tokie, 
kad geriau būtų, jei jų visai 
nebūtų buvę; Užuot atnešus 
naudos, jie vien tik žalos y- 
ra pridarę. Todėl, pirm ne
gu kalbėsime apie L. D. S. 
Seimą, pravartu nurodyti, 
kokiais seimai neturėtų bū
ti.

Mažai tebus naudos iš to
kio seimo, kurio dalyviai ne- 
įneša seiman jokių aiškių, 
konstruktyvių minčių. Dar 
blogiau esti, jei delegatai at
siveža asmeninių kerštų. To
kie delegatai tik žalos orga
nizacijai tepridarys ir sei
mo laiką sugaišins tuščiais 
ir bergždžiais ginčais. Ne
bus taipgi daug naudos iš 
tokio seimo, kur organizaci
jos centro valdyba atvažiuo
ja be jokio iš kabio nustaty
to seimo progrhmo. Jei val
dyba to nepadaro, nepada
rys to nei seimo delegatai 
.savo “įnešimais.” Iš seimo 
teišeis netvarius gatvinis 
mitingas.

Netenka abejoti, kad L. 
(D. S. Centro Valdyba savo 
užduotį atliks tinkamai. 
Reikia tečiau, kad ir Seimo 
dalyviai atliktų savo parei-i 
gas tinkamai. Ne manome, 
kad atsirastų tokių delega
tų, kurie bandytų atsivežti 
Seiman, savo asmeninius 
kerštelius, nes mūsų organi
zacijoje jiuberods nei ni?ra. 
To tečiau neužtenka. Dele
gatai neprivalo atvykti Sei
man be naujų sumanymų ir 
be sveikos kritikos. Nerei
kia pamiršti, kad kiekvieno 
biįe kurios organizacijos 
seimo užduotis yra dviguba: 
pataisyti praeities trūkumus 
jr surasti ateičiai geresnius 
veikimo būdus.

Lig Seimo yra dar dau
giau kaip penkios savaitės. 
Į tą laikotarpį visos L. D. 
S. kuopos turės savo mėne
sinius susirinkimus. Taigi 
primename kuopų nariams, 
kad nepasitenkintų vien tik 
rinkimu delegatų Seiman, 
bet taipgi savo susirinki
muose pasvarstytų 1) kokie 
trūkumai yra L. D. S. ir 
“Darbininke” ir 2) kas nau
ja pageidaujama L. D. S. ir 
“D-ke” ir kaip tai galima 
atsiekti. .Prašoma, kad kuo
pų sekretoriai iš anksto pri
siųstų kuopų įnešimus Cen
tro Sekretoriui, kad būtų 
galima juos dar prieš Seimą 
sutvarkyti. Nereikia pa
miršti, kad juo daugiau bus 
prisiruošta prie Seimo, juo 
daugiau galima bus Seime 
nuveikti.

i
»

I.

l'f IIji MII. II į ■ ji f Į Įllįl.l $
*fą, ką Gorovskis kalba a- 

pie Europos komunistus, la
bai gėlai tinka ir mūsiš
kiems komunistams. Jie ir
gi yra paskendę rusų “už-v 
nuodytoje baloje.”' Jie irgi 
SU tarnaitės įiuolankumu ne
kritiškai žiūri į savo' rusiš
ką ponią ir jos1 klaidas 
kaprisus akldi pateisina 
giria. : '

ir 
ir

Trockis apie komu 
nistų “rojų”

“Statant socialistinę vai-1' mitingai yra grynai 
nio pobūdžio ir jie ; 
kiami specialiais j 
sąrašais. Tai yra viešpatau
jančios frakcijos mitingai: 
Čia yra skaitomi konfiden
cialūs sumanymai ir taria
ma, kuriuos reikia išmesti iš 
partijos... ’ .

'■ . * 4 Į . - - .

“Desčtkai ir šimtai opozi
cijos vadų, jų tarpe daug 
bolševikų veteranų^.pasižy- 
mčjusių revoliucinėse kovo
se, bet nusistačiusių prieš 
karjerizmą ir favoritizmą, 
šiandien yra prašalinti iš 
viešo gyvenimo ir uždaryti 
kalėjiman, nežiūrint jįj išti
kimybės revoliucijai....

“Šimtai daugiausia susi
pratusių darbininkų iš Le
ningrado buvo,, ištremta. 
Tuksiančiai komunistų buvo 
šiokiu ar tokiu budu praša
linta iš savo vietų...”

stybę, pamatine -sąlyga turi 
būt darbininkų teisė kon- 
troliuoti valstybės lėšas. Pa
kol jie negali viešai užpro
testuoti prieš betvarkę ir 
suktybes; pakol jie negali 
kelti aikštėn prasikaltėlių 

-be baimės, kad bus užtai ap
šaukti maištininkais; pakol 
jie turi bijotis; kad bus iš
mesti. iš partijos ir iš dailx>, 
— patol visų kovų už eko
nomijų ir darbingumų turi 
vesti biurokratija, ir labai 
tankiai prieš opiausius dar
bininkų reikalus. Kaip tik 
šitokia padėtis šiandien ir 
yra pas mus...

“Maskvoje, Leningrade, 
Charkove ir kituose dide
liuose miestuose šiandien y- 
ra laikomi slapti vadovauja
mų valdininkų susirinkimai, 
nors visa oficialė mašinerija 
yra jų rankose'. Šitie slapti

• Kiekviena tauta — dide
lė ar maža — stengiasi pa- 1 
likti savo egzistavimo užta

isus — savo istoriją. Jei ne- —- 
būtų užrašytos istorijos, kas 
šiandien bežinotų apie gar
sias romėnų bei graikų tau- " 
tas. Kas iš lietuvių žinotų, 
kad kada tai Lietuva buvo 
galinga valstybe, kad Lietu-* 
voje viešpatavo garsūs vy
rai kaip Gediminas, Algir
das, Kęstutis, Vytautas.Ačiū 
užrašams, mes šiandien pri
simenam sau garbingą mūsų 
bočių praeitį ir tuo didžiuo
jamės.

Lietuvos išeivija Ameriko
je irgi turi savo garbingą 
istoriją tik reikalinga, kad 
tas viskas būt užrašyta, kas 
Jungtinių Valstijų lietuvių 
nuveikiama. Jei paimsime 
vien atbundančios Lietuvos 
istoriją, tai daugiausia Lie
tuvos išeivijos Jungtinėse 
Valstijose nuopelnas, nes 
čionai susispietę lietuviai 
tuojaus pradėjo leisti savo 
laikraščius, spauzdinti lietu
viškas knygeles, kurdami 
grynai lietuviškas palaipi
nės draugijas, steigdami lie
tuviškas katalikiškas para
pijas, rašydami savo tėvy
nėn pas tėvelius laiškus ne 
nišų raidėms. lx*t lietuvių 
vartojama abėcėlė ir tuo bu
dindami savo genčių tautinę 
sąmonę. O kiek Amerikos 
lietuviai pridėjo prie galuti-’ 
no lietuvių nuo lenkų atsi- - 
skyrimo, kiek jiems prisėjo 
panešti matprijalių nuosto
lių paliekant lenkams neku- 
rias bendrai suorganizuotas 
draugijas arba parapijas, 
kad tik lenkų nusikratyti.

Na o kiek Amerikos Jung
tinių Valstijų lietuviai yra 
prisidėję prie galutino .Lie
tuvos nepriklausomybės iš
kovojimo. Kiek pastangų ir 
aukų J. Valstijų lietuviai 
padėjo, kad tiktai plačiaus 
paskelbus Lietuvos ir lietu
vių vardą. Juk per didyji 
pasaulio karą, beveik be jo
kio su Lietuva susinešimo 
porą-tris metus Jungi. A- 
merikos Valstijų lietuviai 
savarankiškai dirbo didelį 
Lietuvos nepriklausomybės 
iškovojimo darbą.

Tos visos žinios, visi tie 
nuveikti darbai reikalauja 
surinkimo ir surašymo vie
non bendron knygon, kad ir 
mes patys geriau atsimintu
me ir mūšų ainiai turėtu * * ** 
kuo pasididžiuoti. Taigi A. 
Liet Federacijos Kongresas 
tokių žinių surinkimą, užgy- 
rė ir valdybai įsake visame 
teikti galimos pagalbos Phi- 
ladelphijos lietuvių parodos 
komitetui pasiryžusiam su
rinkti ir aispauzdinti dide
lę,. gražiai iliustruotą, Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir 
jų darbų knygą |m> vardu 
“Amerikos Lietuviai.”

Kiek ir kuo Jungi. Ame
rikos Valstijų lietuviai yra 
prisidėję prie Lietuvos ne- 
priklausoinvbės atgavimo ir 
kad tos visos žinios reikalin
ga .surinkti ir atspanzdinti 
“Amerikos Lietuvių” kny
goje įsirašysime kitą kartą.

Fed. Sek refotijot as 
180 Hale Avenue. 
Brooklyn, N. Y.

Niekas neabejoja, kad 
Trockis, Zinovjovas, Kame- 
nevas ir Lenino našlė yra 
(tikri komunistai. Todėl jei 
jie kalba neprielankiai apie 
dabartinių Rusijos bosų po-' 
Įitįka ir apie Rusijos net pa
čių komunistu “laisvę,” tai 
jie žino apie ką kalba.

Čia paduodame keletą cha- 
rakteringesniu ištraukų iš 
memorijalo skaityto Komu
nistų Centro ^Partijos'posė
dy, Maskvoje. Po memo
rialu pasirašo viršminėti as- 
jnenys draug su kitais ne 
Įaip žymiais bolševikais.

Šis memorijalas yra tilpęs 
Hearsto laikraščiuose.

Čia telpančios ištraukos 
lyra sulyg “Keleivio” verti- 
’jną.

Kur gi yra Rusijos laisvė, 
jei nei patys bolševikai jos 
.neturi. Nusikračius vieno 
caro dabar Rusija turi 
“septinius” carus bloges
nius už Mikę ir jos paskuti
nieji darbai yra blogesni už 
pirmuosius.

“Nuo Leifino mirties Ko- 
munistij Partijoj plečiasi 
krizis, kuris paskutiniais 
laikais pasiekė baisiij pro
porcijų. Pamatinė šito kri- 
zio priežastis yra biurokra
tizmo sistema. Priimtoj 5 
gruodžio 1923 metų rezoliu
cijoj teisingai buvo pasaky
ta, kad šita sistema, kuri 
užgniaužia nuomonės laisvę 
ir užmuša kiekvieną kriti
ką, neišvengiamai turės ‘iš
vesti protaujančius partijos 
narius ant slaptingumo ir 
frakcionizmo kelio...’

M

“Minios turi klausyti ste- 
reotipitotų vadų kalbų. Nė
ra savytarpio pasikalbėjimo 
ir nėra vadams' pasitikėji
mo. Visus susirinkimus val
do urėdninkai ir visur vieš
patauja apmirimas. Kuo
met ateina prie balsavimo, 
tai pasilieka tik nežymi ma
žuma. Susirinkusieji skubi- 
naši prasišalinti, kad nepri-' 
verstų juos balsuoti už tokį 
sumanymą, kuris jau iš kal
no liepta užgirti.

“Jokia rezoliucija niekuo
met nepriimama kitaip, kaip 
tik ‘vienbalsiai.’.. Šitoks da
lykų stovis slegia visą vidu
jinį partijos gyvenimą. Na
riai bijosi garsiai išreikšti I 

savo nuomones ir troški
mus...

“Nuo bi u tok ratinio reži
mo šiandien rūdija kiekvie
nos dirbtuvės, kiekvienos 
komunistų kuopos gyveni-* 
mas. Jeigu partijos nariai 
neturi teisės kritikuoti vie
tinių komitetų nei Centro 

i Į^omit^to ?, tai I juo p labiau 
dirbtuvėse jie netari teisės 
kritikuoti savo viršininkų. 
Partijos nariai yra tiesiog 
suterorizuoti.

Vienas mūsų skaitytojas iistas ir pakelia jam algą 
klausia, kodėl visi laikra- kaipo darbininkui, jis tuoj 
ščiai — neišskiriant net ir atsiima, ją nuo jo kaipo nuo 
pačius raudoniausius “dar- vartotojo. Darbininkai pa

matė, kad vien algų kėlimas 
nedaug tepagelbės prie da
bartinės tvarkos, kad dabar
tinė kapitalistinė tvarka y- 
ra naudinga tik kapitalis
tams, bet ne darbininkams. 

Kuomet Marksas pasmer
kė kapitalistinę tvarką ir 
paskelbė' obalsį: proletarai 
viso pasaulio, vienykitės! 
'daug darbininkų jam pati
kėjo ir džiaugsmingai gie
dojo: atsisakom nuo senojo 
svieto! Jie manė, kad su
griovus senąją kapitalistinę 
tvarką ir darbininkų luomui 
dasigavus prie valdžios ir 
paėmus kapitalą į savo ran
kas, bus rojus ant žemės. 
Tas viskas įvyko Rusijoje, 
bet mes gerai žinome, koks 
ten “rojus.” Nors mūsų 
bolševikėliai ir kelia tą rusų 
“rojų” į padanges, bet nei 
vienas jų nesiskubina vykti 

“rojų.” Jie susiriesdami

bininkų užtarėjus” — taip 
mažai terašo apie darbinin
kų. kovas su kapitalistais dėl 

.; užmokesnio . už darbą, bet 
vietoj to taip daug vietos 

' duoda ginčams dėl kapitaliz
mo, bolševizmo, fašizmo, ko- 
peracijos ir t. t. Įdomus 
tai klausimas ir vertas atsa-

& ~

“KULTŪRINGI” LIETUVIAI!
kymo.

Daug buvo kalbėta ir ra
šyta apie darbininko atlygi
nimą. Kapitalizmo eros pra
džioje darbininkai buvo ne
susivieniję. Kapitalistas 
“derėdavosi” su kiekvienu 
darbininku skyrium, t. y. 
duodavo jam tiek atlygini
mo, kiek kapitalistas norė- 

- davo. Pagalios darbininkai 
suprato, kad tokios “dery
bos” pavienio darbininko 
su galingu kapitalistu yra 
nelygios, kad kapitalistas 
turi didesnę už darbininko 
jėgą. Sugalvojo tad dar- ‘į “rojų.” 
bininkai, kad jie bus galin- Į keikia Amerikos kapitalisti

nį “pragarą,” bet nesisku
bina bėgti iš jo.

Komunizmas, socializmas, 
syndikalizmas, aidoblizmas 
ir kitos politinės ekonomi
jos teorijos — yra tai ban
dymai perdirbti iš pamatų 
dabartinę kapitalistinę tvar
ką. Visi tie izmai yra tiek 
geri, kad verčia žmones pa
matyti, kad dabartinė tvar
ka yra iš pamatų bloga ir 
kad reikia kitos tvarkos — 
geresnės.

Čia ne vieta kalbėti apie 
visų tų izmų blogąsias pu
ses. Gana bus paminėti, kad 
visi tie naujieji bandymai 
sutvarkyti ekonominius 
žmonių santikius siekia kur
ias giliau negu derybos dar
bininko su kapitalistu dėl 
atlyginimo už darbą.

Tuo būdu darbininkų ko
va su kapitalistais išeina į 
platesnį lauką. Čia jau ne
bekalbama apie derybas su 
kapitalizmu, bet apie kapi
talizmo panaikinimą ir ka
pitalizmo pakeitimą — kuo? 
socializmu bolševizmu ? fa
šizmu?

Į šį klausimą “D-kas” at
sako: Nė socializmu, nė bol
ševizmu, nė fašizmu, bet 
VARTOTOJŲ KOPERA- 
CTJA. Tr socializmas, ir bol
ševizmas, ir fašizmas yra 
niekas kitas, kaip pakeiti
mas kapitalistų diktatūros 
kita, dar aršesne luomo dik
tatūra. Tik VARTOTOJŲ 
KOPERĄCIJA tegajf už
tikrinti tokią ekonominę 
tvarką, kur nė vienas luo
mas* nebus skrjaudžiamas, 
nes" visi žmonės vra vartoto-, 
jai. .

Darbininkų reikalams tar-( 
nauja geriausia tas, kurs niekių, kad tik 

kas mato, kad, nors kapita- platina kvperacįjosjdčją. poniai.

% •

gi, kuomet derėsišsu kapi
talistu ne pavieniai, bet su
sitelkę į unijas per unijų at
stovus. Susitelkė į unijas ir 
gavo iš kapitalistų geresnį 
atlyginimą už darbą. Bet ir 
toji darbininkų talka, arba 
unijos nedavė darbininkams 
tiek naudos, kiek iš pra
džios tikėtasi. Pasirodė, 
kad, kaip tik kapitalistas 
pakelia darbininkui algą, 

• tuoj pragyvenimas pa
brangsta. Pav. angliaka
siams pakėlė algas — tuoj 
anglis pabrango; rūbsiu- 
viams pakėlė atlyginimą — 
sykiu.ir rūbai pabrango ir 
1.1. Be to dar pasirodė, kad 
tik labai gerai organizuoti 
darbininkai gauna geresnias 
algas, bet pragyvenimas 
pabrangsta visiems—ir dau
giau, ir mažiau gaunantiems 
atlyginimo. Pasirodė paga
lios, kad darbininkų unijos, 
nors ir daug gero padarė, 
bet anaiptol nėra galutinas 
vaistas darbi ninku klausimo 
išsprendimui. Unijų tverė- 

f Jai pamiršo vieną svarbiau
si. šią dalyką, būtent, kad dar- 
Ibininkas nėra vien tik dar

bininkas, bet taipogi — ir 
tai pirmoje vietoje — Varto
tojas,

Darbininko atlyginimo di
dumas, "ar menkumas pri
klauso ne nuo to^-kiek jis 
dolerių gauna, bet kiek; jis 
gali už juos nusipirkti rei
kalingų pragyvenimui daik
tų. Kas is to, jei darbinin
kas uždirbs, sakysim, $10 į 
dieną, jei pragyvenimas jam 
kainuos $12 ? Tuo pačiu lai- 
kjj, kuomet darbi ninku i vos 
voe užtenka uždarbio pragy-
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"Leninizmo Kata
strofa Europoje"
Taip yra užvardyta nese

nai parašyta gabaus čekų 
komunisto teoretiko, Gorovs- 
kio. Anot “Lietuvos Žinių” 
Gorovskis faktais įrodinėja, 
kad Rusijos komunistų įta
ka į Vakarų Europos komu
nistus phdarė iš V. Europos 
komunistu “užnuodytą ba
lą,”, padarė iš V. . Europos 
ktffc^ų \Į^jų- T®r.ko-

Lietuvoje ir Amerikoje 
randasi daug “kultūringų” 
lietuvių.

Sakoma, Lietuvoje esąs i 
perteklius inteligentų. Tiek 
tų inteligentų esą, kad vi
siems nesą (Įarbo. Nemokša 
randa darbą pragyvenimui, 
bet “kultūringas” inteligen
tas nesugeba nemokšos dar
bą atlikti. Žinoma, inteli
gentas mokėtų atlikti “pras
tą” darbą. Bet inteligentas 
“negali” dirbti bile kokį 
darbą. Jis mat pažemintų 
savo “kultūrą.” “Pilnas 
kultūros” inteligentas ver
čiau badu mirs bet nedirbs 
darbą kuris pažemins jo 
kultūrą. Ar tai protingas 
elgęsis? Žinoma, kad ne. 
Bet lietuvių nuomone — tai 
‘ ‘ kultūriškas’’ elgęsis!

Kaikurie ‘ ‘ kultūringi ” lie - 
tuviai randa tinkamus dar
bus. Kitaip sakant kaiku
rie dirba “kultūriškus” 
darbus: virsta politikieriais, 
prisirašo prie partijų. Dras
kydami Lietuvos vienybę 
jie mano padalysią Lietuvą 
kultūringesne. Jie yra įsi- 
jiknę, kad jų partija yra 
“kultūringiausia.” Jie net 
drįsta užčiaupti cenzūros 
pagelba kitų inteligentų 
burnas, kad jie neskelbtų 
nieko prieš šitą “kultūrin
giausią” partiją. Vieni ir 
kiti stato savo partijas auk
ščiau už Lietuvos vienybę ir 
gerovę.* Kodėl jie taip el
giasi? Yra taip dėlto kad 
kiekvienas inteligentas ma
no. kad jis turi biškutį dau
giau kultūros negu jo kai
mynas inteligentas.

Amerikoje irgi yra “.kul
tūringų” lietuvių. Ameriko
je galima atrasti net “kul
tūringiausių” lietuvių. Čia

lietuviai net už Kristų kul
tūringesni — Kristus vertas 
vien tik jų šmeižimų. To
kie amerikiečiai moka lietu
višką “kultūrą”- Amerikoje 
platinti — keiksmais, pui> 
vais kitus drabstyti, aprašy- 
nėdami biaurius atsitikimus.

Girdėdami tokias “kultū
ringas” lietuvių kalbas dirb
tuvėse ir skaitvtdami apie 
Bimbas Amerikos kitatau
čiai vien tik juokiasi iš 
“Lithuanian foreigners.” 
Nieko stebėtino kad lietu
viai Amerikoje gimę nenori 
prisipažinti prie tokios 
“kultūros.” Joks sveiko 
proto žmogus nenorėtų pri
sipažinti prie šitokios “kul
tūros.”

Tai nėra kultūra. Tai tik 
lietuviškai raudona “kultū
ra,” kuri labai panaši į Ru
sijos — i caro Petro Didžio
jo “kultūrą.”

Caras Petras siuntė kitus 
ir pats važiavo pas kultū
ringiausias anų IaikųvEuro- 
pos tautas. Jie pramoko jų 
kultūros ir gryžo Rusijon. 
Caras surengė “kultūriš
kus” šokius. Jis liepė vi
siems “kultūriškai” elgtis. 
Viskas puikiai ėjo. Bet štai 
vienas generolas užmiršo sa
vo damai padėkuoti už šoki
mą su juo. Caras, pamatęs 
jo nekultūrišką elgesį, grei
tai pribėgo prie nusikaltu
sio ir drožė jam veidan, kad 
net kraujas pradėjo bėgti. 
“Ar taip reikia kultūriškai 
elgtis?” sušuko caras.

Taip lygiai' ir mūsų “kul
tūriški” lietuviai drožia vie
nas kitam veidan mokinda
mi kitus kaip reikia kultū
riškai elgtis. Jų “kultūra” 
labai panaši į caro Petro 
“kultūrą.”

E;Glacint<w

VAKARO GROŽIS
— * * -
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— erdvė žydrioji,

K.

venimui, kapitalistas krauja 
milijonus. Todėl darbiniu-

mhnistų partijos tarnaites, 
dėl menk- 

įtikus savo
kurios ginčijasi

Vakaro grožis
Leidžiančios saulės bailus spindulys, 
MirgantrToTy žvaigždė pirmoji. 
Papuoštas auksu dangaus debesys.

<« Vakaro gjęozis yr-^vėjo a d velkinas, 
Snaudžiantis laukas rūkais apklotas, 
Žaliosios girios tylus ošimas, 
Spindintis blaiviai ežero plotas.

(“Šaltinis”)
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;P<iį Mišių sąjungos pro- 
1 rektorius. *vysk« i M. Reinys 
įsako pamokslą.» Pamokslo 
įmetu užėjęs (švelnus lietus 

Pro vartus publika 'gaivinamai pašlaksto . klau- 
nespėja eiti. Bet tuomet Isyrojų gąlvas^ Pagaliau pa- 
prakiųra jaų prą-^ kiekiai-1mokslai!baigiasi, bet iš .įtin
ka vakaruose pagilę ^ųydi 4x>g _dar .nieks nesijudina, 
debesys. Pirmieji lašai tuo j po-, pamaldų turi
išgązdina publikos jie vis įvykti ofjei^us kongresoati 
dar plaukia į stadioną. Bot i 
sportininkai nesirodo, o lie-į 
,tus smaginasi ir p'riverčiaj 
'Skirstytis. • •. ?" Į 

Tik 17 vali orkestro lydi-į 
ini apie 200 sportininkų 
vyksta į kalną, bet aikštė 
Šlapia, tad mažą ką nuveikę, 
tuoj grįžta į Kauną.

Vakare 20 vai. Valst. Te
atre eina daugiabalsių. cho
rų konkursas. Dainuoja 10 
chorų ir skambina vienas 
kanklių orkestras iš 10 žmo
nių. Chorai dažniausia ne
dideli nuo 25-35 žmonių. Di
desnių, po 60-70 žmonių, .ma
ža. Chorų konkursu pirmo
ji kongreso diena ir baigia
si. • "

Antrą dieną iš ryt

Sekmadienį (liepos 3 d.) 
7:30 vai. 4 regionų — suval
kiečių, dzūkų, aukštaičių ir 
žemaičių — pavasarininkai, 
renkasi į nurodytas bažny
čias, kur dalyvauja šv. Mi
šių aukoje, išklauso pamok
slą “Pavasarininkai-ės—gy
vo tikėjimo pavyzdys,” pri
ima šv. Komuniją, balsiai 
kalba “Tikiu” ir daro veik
lumo pasižadėjimą.

Nė negavę pasilsėt po pa
maldų apie 9:30 vai. kongre
so dalyviai jau rikiuojasi 
paskirtose vietose: suval
kiečiai Vytauto kalne, dzū
kai dviratininkų sąjungos 
velodrome, aukštaičiai Ne
priklausomybės™ aikštėj, že
maičiai Vienybės ail

Vadų sutvarkyti, išrikiuo- jidnina^ ir ovacijos, 
ti po 4 su vėliavomis ir pla-Į ri auno miesto burmistras 
katais regionai vyksta į Ro-1?'’1 uis Vileišis sveikindamas 
tušės aikštę, kur turi įvykti 
iškilmingos pamaldos.
Pamaldos. Kongrese atidary

mas. Sveikmimai
. Rotušės aikštėj kongreso 

dalyviai sustoja eilėmis kuo
pa paskui kuopą, l'ačiam 
krašte prie Jėzuitų bažny
čios stovi suvalkiečiai: vi
dury — žemaičiai ir dzūkai. 
Kitam krašte — augštaičiai.

T * *» • • • < 
Kongreso pradžia. Tauto-(eilės. 

dailės parodos atidarymas. Ei
sena. Dainų šventė.

Šeštadienį; liepos 2 d. jau 
nuo pat ryto Laisvės Ali 
nuolat traukia jaunimo bū
riai, vėliavas iškėlę. Bet 

- dauguma atvykusių Kaunui 
netenka matyti, nes'iš sto
ties. jie tiesiog žygiuoja“ į: 
nakvynių vietas — gusarų 
bei Šančių kareivines. Lais
vės Al. pasirodo tik daini
ninkai, sportininkai ir pa
našūs specai.

12 vai. Nepriklausomybės 
eikštėj turi įvykti pirmas 
oficialus kongreso aktas — 

• ' tautodailės parados atidary
mas. Čia ir susirenka kele
tas tūkstančįų jaunimo, nors 
daugumas vis dar traukia 
pro šalį — eina pirma nak
vynių pažiūrėti.

Ant Įgulos bažnyčios laip
tų prieš Laisvės Al. sustoja 
kongreso rengėjai ir svečiai. 
Iš šalių išsirikiuoja vėlia
vos, organizacijų atstovai 
nuolat klausia rengėjus, ar 
atidarant sveikinimai bus ar 
ne.

Pagaliau sąjungos pirmi
ninkas Dr. Eretas prabyla į 
susirinkusius pavasarinin
kus ir svečius. Jūsų čia 
tūkstančiai, — kalba pirmi
ninkas, — o traukiniai dar 
atveža didžiausias minias, 
tad rengėjai neapvilti. Bet 
jūs atvykot ne tuščiohiis — 
pirma atsiuntėt rekomenda
ciją: geriausius savo dar- 

' bus. 3000 jų gražiai sudėti 
Universiteto rūmuose. Ir 
šiuo metu, kada mes čia kal
bame, vyriausybės atstovai, 
diplomatinis korpusas ir ki
ti aukšti svečiai gėrisi ten 
jūsų darbais.

Padėkojęs pavasarinin
kams už jų triūsą rengiant 
savo darbus į tautodailės 
parodą, sąjungos pirminin
kas duoda žodį poetui L. Gi
rai, kuris kalba kaip meno- 
ninkn atstovas. Visad labai 
domėdamasis originaliai 
mūsų tautos darbais, jei ir 
dabar aukštai įvertina Lie
tuvos jaunimo rankų dar
bus.

X

Pagaliau Amerikos lietu
vių vardu kalba buvęs Ame
rikos kariuomenės kapito
nas ir kapelionas kun. Jo
naitis. 30 metų Lietuvos ne
matęs jis džiaugiasi, drauge 
ir stebisi, matydamas tiek 
organizuoto Lietuvos jauni
mo. Tai jau esanti draus
minga kariuomenė, galinti 
daug padaryto.

Trumpa sąjungos pirmi
ninkų kalba parodos atida
rymas baigiamas. Dalyviai 
skirstosi. Vieni skuba į tau
todailės parodą savo ir drau
gų darbelių pasižiūrėti, kaip 
jie atrodo atvežti Į Kauną, 
kiti eina pasistiprinti ir pa
ilsėti, nes 15 vai. reiks lipti 
Į Vytauto kalną sporto olim
piados žiūrei.

Lietaus sportas

Prieš 5 vai.* dideli pava
sarininką ir Kauno visuo
menės būriai įSUnkiai lįpa Į 
Vitaiito kalną ir artinasi 
jirio DFLS stadiono. 15 vai. 
viąos tribūnos ir kitos sėdi
mosios vietos jau užibtos, o 
apie aikštę marguoja stačių Jdoje. Vėliavos ramiai stovimos.

darymas. . it- !

Ant altoriaus laiptiį prieš 
,ten pastatytą ruporą pasiro
do sąjungos pirmininkas Dr. 
Eretas ir pradeda atidary
to iškilmes. Daug kalbėjo
me, — sako jis, — apie šį 
kongresą, ilgai prie jo ren
gėmės ir štai pagaliau susi
rinkome į jį per 10,000. Bet 
ne vien Lietuvos jaunimas 
čia. Su juo yra ir Ameri
kos lietuvių jaunimas Vy
čiai, ir Rygos liet, jaunimo 
draugija “Šviesa,” o Vokie
čių ir Latvių delegatai ats
tovauja tų kraštų jaunimą. 
Su mumis p. Respublikos 
Prezidentas, 
kariuomenes 
daug visuomenes, 
sidėjo švęsti jaunimo 15 m. 
jubiliejų.

Po atidarymo pirmas kal
ba p. Respublikos Preziden
tas.

Jaunimas — tautos žiedas, 
pavasaris gražiausias gam
tos atbudimo laikas. Bet 
pavasarininkų jaunimas ne 
vien reikšmingu savo vardu 
daug žada. Tauta jau turė
jo progos naudoti jo atsida
vimu tėvynei ir džiaugtis jo 
darbais. Aukšti ir pastovūs 
jo idealai duoda daug tvir
tumo ir veda prie pasiauko
jimo žygių. Toks jaunimas 
ir tautai ir valstybei bran
gus, tad tenka linkėti sėk
mingiausio visiems jo dar
bams. Jo linkėjimus palydi

vyriausybės, 
atstovai ir- 

-Visi pri-

džiaugiasi, kad į jo atsto
vaujamą Kauną pirmą kar- 
ą tiek jaunimo^ suplaukė, 

kad Rotušės aikštė pirmą 
kartą tokias kaimiečių mi
nias mato. Pavasarininkai 
jam išreiškia padėką už 
sportininkams skirtą dova
ną.

S-gos Įkūrėjas kan. P. Do
gelis trumpai prisiment pir
muosius jaunimo- organiza
vimo žygius, džiaugiasi savo 

; Į kurtosios organizacijos iš
augimu ir linki ilgiausių
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Xtyd$Pji eisena per miestą.

Jaunimo eilės pasijudino 
iš'vietos. Prasideda didžio- 
ji, eisena. Painiausia išjoja 
raiteliai, juos seka dvirati
ninkai, o paskui visa “pės
tininkų” arnąja, suskirsty
ta regionais i? kuoponjis. 
Suvalkiečių ęegionąs einą 
pirmas, toliau žemaičiai, 
dzūkai ir aukštaičiai.

Kuopas skiria vieną nuo 
kitos 5 žingsniais, rajonus 
10, regionus 20 žingsniais 
tarpas. Orkestrai ir gyvie
ji paveikslai eina prie ata? 
tinkamų rajonų. Kiekvie? 
nas rajonas pryšaky neša 
stambiai išrašytą kokį nors 
šūki, išreiškiantį pavasari
ninkų atsidavimą bažnyčios 
ir tautos reikalams ar jų 
pasiryžimą visur padėti vi
suomenei. Rajonų vėliavos 
iš šalių lydimas tautinių vė
liavų. Tautiški rūbai vėlia
vų spalvotumas, plakatai ir 
k. eisenai davė daug įvairu
mo.

Iš akies spręsti apie eise
nos ilgumą buvo negalima, 
nes Kaunas neturi tokios 
gatvės, kur ji būtų galėjusi 
išsitiesti. Vietoje stovint rei
kėjo arti valandos laukti iki 
ji visa praėjo. Iš galo Lais
vės Al. žiūrint buvo matytįų 
vieną susiliejanti išrikiuotų 
žmonių eilė, o viršuj—Įvai
riaspalvė vėliavų virtinė.

Gedimino g., Smėlių g., 
Vytauto Prospekto ir Lais
vės Alėjos kvartalą pirmasis 
eisenos galas sustojo prie Į- 
gulos bažnyčios. Tuo metu 
pro Įgulos bažnyčią į Gedi
mino gatvę d$Lr ėjo 'tik že
maičiai.

Prie Įgulos bažnyčios 
Apaštalų Sosto atstovas 
mons. Faidutti davė palai
minimą šv. Sakramentu. 
Telšių choras pagiedojo “O 
salutaris” ir “Tąntum er
go,” o visi bendrai “Garbin
kime.”

Prie įgulos bažnyčios ei- 
sena ir baigėsi. Iš čia 16 
vai. vėliau delegacija, susi
dedanti apie iš 500 vėliavų, 
nuvyko į Karo Muziejų pa
gerbti, žuvusius už Lietuvos 
laisvę, kurių eilėse pavasa
rininkai daug aukų skaito.

T muziejaus sodelį suneš
tos ivčliavos jau sudaro tik
ra tanku mišką. Tas miš- 
kas linksta, reikšdamas visų 
pagarbą žuvusioms tėvynes 
laisvės kovotojams. Orkes
tras groja gedulo mai-šą. 
Prie žuvusių paminklo su
dedami vainikai kongreso 
prezidiumo, Amerikos Vy
čių ir Rygos liet, jaunimo 
“šviesos” d-jos. Tautos 
himnu iškilmės baigiamos.

Netrukus įvvko ^bėgimas* * <7

|per miestą nuo Rotušes 
aikštės iki dainų dienos es
trados. Dalyvavo 5 koman
dos j>o 10 žmonių: Šiaulių 
“Žaibas,” Utenos “Žaibas,” 
Telšių “Džugas,” Vilkaviš
kio “Tanrajd' ir Seinų ra
jono “Šarūnas.” Tuo metu 
pasitaikęs lietus daug kliudė 
bėgikams nes kelias pasida
lė slidus. ^Bėgimą laimėjo 
Šiaulių • sporto komanda 
“Žaibas,” nubėgdama minė
tai! (linui'(arti 4 įkny) 
per 10 fnin. Šiai konuSMai Vykiai, šviesininkai ir daug
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Vertė JONAS TARVYDAS
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(Tęsinys)
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ABIRONAS (išeidamas iš olos). — Taip, aš. 
(Visi paritraukiąatgal).

KAJIFAS. ir KITI. — Rapsuotasiš! Raup
suotasis !

ABI BON AS.
K A JIFA S (prieidamas jį)j 

jai? ;• .
ABIRONAS. — Visa girdėjau. Ir tu, tu, 

Kajifai, nori Mokytoją nužudyti!
JUDAJS. — Girdėjai tu perdaug.... (Puola 

prie jo).
ABIRONAS. — Atstok, .Judai, atstok, tu 

išdavike! (Su didžia panieka). Tu savo Moky
toją pabučiavimu išduosit Ir už trisdešimts si
dabrinių žydams JĮ parduosi? Niekše! išdavi
ke! Nevertas esi žmogumi vadintis. .0 gėda! 
gėda?

JUDAS (puola prie jo, bet Kajifas jį sulai
ko). — Mirtis tau!

KAJIFAS. — Iškąri jotai, palauk. Paklausy
kim ką dar jis turi pasakyt.

ABIRONAS. — Ar jūs be sąžinių? Ar pro
tų ga! nustojote? Argi teisybės, pasigailėjimo, 
žmoniškumo nebėr jūsų širdyse? Tai neapykan
ta veda jus prie tokio darbo.

GŪDPONAS.— Kajifai, nutildyk jį. Jo kal
ba mus Įžeidžia.

KAJIFAS. — Tegu sau kalba. Mes jo klau
sysime.

ABIRONAS. — Aš esu ateivis, bet jūs Ab
raomo sūnūs. Už ką jūs Kristui mirti rengiate? 
Sakvk, už ką? Ar ne už tai, kad Jis parodo 
žmonėms jūsų veidmainystę? Ne įstatymai, ne 
protas, bet pavydas veda jus prie tokio darbo.

KAJIFAS. — Gana! gana! Stok Į vidurį! 
(Abironas atsistoja Į parisiejų vidurį, bet jie 
visi nuo jo tolyn pasitraukia). Sakyk, kas tas 
Kristus yra?

.ABIRONAS (rankas aukštyn pakėlęs). Aš 
prisiekiu, kad J is yra Dievo Sūnus.

KAJIFAS (perplėšdamas savo rūbus). — 
Jis piktžodžiavo!

VISI. — Taip, piktžodžiavo, piktžodžiavo! 
(Sumišimas). • ,

GBDSONAS. — Ką sako Mozės įsakymas? 
VIST. —- Įsakymas, Kajifai, įsakymas!
KAJIFAS. — Įsakymas liepia piktžodžiau

to.] u s akmenimis užmušti.
VISI. — Užmušt jį! užmušt akmenimis! (Su

mišimas).
ABIROėAS (puola ant kelių prie olos). Už

muškite mane, jei norite, bet pasigailėkite Na- 
zareno. (Visi meta Į jį akmenis. Abironas su- 
kniumpa, koletą kartų sunkiai suvaitoja ir mirš
ta. Sumišimas žydų tarpe).

JUDAS (mesdamas didelį akmenį). Štai, 
dar vieną?

KAJIFAS. — Užbaigta. Einam! (Visi nuei
na, bet Judas pasilieka).

JUDAS (priėjęs lavoną). — Dabar galėsi 
Mokvtojni viską pasakyti. (Nueina. Prietamsų, 
de'ne yš užeina ant mėnulio. Vėl pasidaro švie
su ir dabar lavoną apstojo angelai, po tris iš 
abieju pusiu, o vienas prie galvos stovi ir laiko 
vainiką. Angelai gieda giesmę.

Uždanga

• i •- r

Buvau, bet Jis manė išgydė. 
Ką tu girdė

t.

2®

pasląpfajjflf^duo^^ Atsisėsiu ir persiskait$» 
siu pinigus. (Atsisėda aut akmens D. ir atsiris ' 
ša piniginę). Judai, tu,gudrus! i

(pina 'Abiudas, aklas berniukas, iš K.’ieško* 
damas kelio tarp uolų). Kas tai? Aklas barnių* 
kas. (Pinigus ranka uždengia, ir žiūri į bcmiUi 
ką.) Jis visai aklas. (Supila pinigus į pinigi
ne). ■' ' - i - — -, 1 - ’

‘ ABIUDAS (bailiai). — Aš turbūt visat ine 
ežero, (piupiĄedanias uolas). UolOs dregpp&t 
(Pasilenkęs dasilįęčią raųka smėlį). Taip Čia‘ 
ežero krautas. (Atsisėda ant akmens K. ir-ver- 
kia.). . r ♦>»
- JUDAS (Į šalį). — Kartą ir aš buvau, toks .; 
nekaltas kaip tas berniukas, bet dabar..:

ABIUDAS (susiėmęs rankas).—Šventas 
Nazarėnai, ateik ir išgydyk mane, mane aklą 
berniuką. Atverk mauto akis, kad matyčiau Ta
vo rankų darbus ir Tave garbinčiau. s -i,

JUDAS (Į šalį). — Jis šaukiasi Mokytoją. 
Aš nuduosiu esąs Kristus, apgausiu vaiką. (Bal- . 
šiai, atsistoja.) Vaike, sūnau, a.š išklausiau tavo* 
maldos. Ką nori, kad tau padaryčiau.

ABIUDAS (persigandęs atsistoja). —’Ąs 
nežinau, kas tu esi, bet aš. šauki aus prie Krife- 
taus, ne tavęs.

JUDAS. — Ne manęs? Aš ar ae Šventas ;- 
Nazarėnas? «

ABIUDAS. — Kas tu esi aš nežinau.- Ta
čiau, žinau, kad tu ne Kristus. Aš tavęs bijąm 
(Nori bėgti). , ’ W

JUDAS (piktai). — Tai, tai vaike, ką kai-* 
hi. Eik aš tave pagydysiu. (Nutveria berniuką 
už rankos). . 0

ABIUDAS (traukdamasis iš jo). — Ne, ne, , 
leisk mane, leisk! (Judas jį paleidžia). Aš ta
vęs bijau. Tu negali manės išgydyti. -(Nueina; 
Į K.).

JUDAS (piktai). — A, pęmiažas dar supras
ti. A, a, a! (Juokiasi, bet tas juokas su paūie- 
ka ir piktumu maišytas. Nueina į D.). ų 

(Tolimoje pasigirsta giesmė. Pamažu at-

<■4

plaukia laivelis su Petru, Andriejų, Toirnjj^Jo-
kubu ir .Tonu. Jonas su Tomu išlipa ir, ištrau
kę iš vandens tinklą ištiesia ant uolų. Petras sū 
Jokūbo triusiasi prie laivelio. Visi dar tebegie-

■■ 
' .r

da.)
i r

.

• 1. G aibę ir šlovę Dieve malonės.
Tegul ‘pet1 amžins Tau duoda žmonės; į

2. Ir mes prityrę 1>vo gerybės, 
Garbinam Tave giesme linksmybės. J 1

3. Dovaaas Tavo tankiai atminę 
Tau ačiū sakom susigraudinu.

.JONAS.— Kok s ramus ežero vanduo. 
TOMAS. — ( icnezareto vanduo ne visuomet 

rainus. Atsimeni audrą, kuomet Kristus laive-* 
lyj<> miegojo? )Į<-

•IDNAS. — Gerai atsimenu, Tomai, ir nie
kad neužmiršiu. Kaip visi buvome persigai^Sę 
ir saukėme: “Mokytojau, mes žūname.” “Jįš 
atsikėlęs sudraudė 5įųą ir vamlens bangąs: jos 
aprimo ir pasidarė tyluma.”

JOKŪBAS, (tiesdamas tinklą ant uolus). —i 
Rasto,žinovai ir parisiejai tykoja sugaut Moky
toją. •

TOMAS. — Aš Jį myliu, bet Jis kartais be
suprantamus dalvkus skelbia.

PETRAS.
Mokytoją?

TOMAS. — Ne, Petrai, aš A lok y to ją myliu, 
m abejoju, jog J is yra vienatinis Dievo Sūnus, 
bet aš nevisuomet suprantu Jo mokslą. ■». ’ 

(Bus daugiau)

1.:.

• '
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AKTAS II

SCENA.—Genezareto ežero krantas. Vaka- 
» , ..... .

ras. Iš dešinės ir kairės uolos. Kūrenasi ugnis. 
Judas žiūri tolyn Į ežerą. Raudonos šviesos.

JUDAS. — Jau saulė leidžiasi, ir Petro lai
velio vis dar nematyt. Jie čia pribus tinklus

VI • xz • •augstaiciai.
Tarp gretų, sudalytas iš 4 
žmonių, eina tiesūs y akai. 
,Visa aikštė tartum jaunimo 
kariuomenės parado vieta 
ar vėliavų miškas.

Ties Rotušės salės galu 
aukštai iškilęs altorius trau- 
kie visųų akis. Vainikais ir 
vėliavomis išpuoštas Rotu
šės bokštas sudaro altoriaus 
tąsą aukštyn.

Prie altorių įrengtose sė
dimose vietose matyti p. Re
spublikos. Prezidentas, p. p. 
ministeriai, kariuomenės va
das, gen. štabo viršininkas, 
diplomatinio korpuso ir baž
nytinės vyriausybės atsto
vai, miesto burmistras, Vy
čiai ir dar daū$ ąųkštli svo-v • cių.

11 vai.“prasideda iškil
mingos pamaldos. Šventas 
Mišias laiko ark. metropoli
tas J. Skvireckas. Gieda 
Telšių choyas. Per pastaty
tus sustiprintojus jis girdėti 
ir tolimiausiuose aikštės....v..,,,.,......, . *„ ....... nv...w.x.<.. »
kampuose. Saulės smarkiai (ir kitiems sveikinusiems, dainų šventė® metu it buvo kitų, 
kaitinami visi paskęsta rnal-(Atidarymo iškilmės baigia- Įteikta Kauiro burmistro p. Į estradą prie tribūnos iš-

n irtų dabartiniams jos va-
I - — ..............jams. Pavasarininkai ir sa
vo tėvui šaukia valio, linkė
dami ilgiausių metų.

Toliau p. K. Viesulą svei
kina Amerikos Vyčių vardu, 
p. Dynowski Vokietijos ka
talikiškojo jaunimo vardu, 
p. Kuprys Latvių jaunimo 
vardu, kun. M. Krupavi
čius krikščionių dem. parti-| 
jos, p. Mikšys ekonominių 
ūkininkų organizacijų, p. 
A11 ibi ozą it is Darbo Federa
cijos ir p.'"Noreika Tauti
ninkų S-gos vardu.
*. įRašJ|i ♦ jtyriųsti sveikini
mai, liurių susidarius visa 
knyga, jau ir negali būti 
skaitomi.
< Pagaliau kongresas pri
ima pas veiksimus šv. Tė
vui, p. Ręspublikos PrezU
< lentai, kariuomenei, J. i M. 
ai-k. metropolitui, Vyčianijs

— Tomai, ar pradedi abejoti apiei
> » ’ ’

.•*
. A
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.dehtas ir kreipdamasis į visa kariuomenė. Vadas ti- 
. publiką bei choristus* iškil-

’jningai atidaro antrąją “ Pa
vasario” s-gos (būnu šventę. 
Ponas Prezidentas pabrėžė 
dainos meno reikšmę tautai 
ir jaunimo atsidavimą šitam 
gaivinančiam menui. Pas
kui prisegė. Dainų šventės 
atminti' ženklus Amerikos 
vyčiams ir chorų dirigen
tams. .

Pagiedojus Tautos himną, 
Amerikos Vyčiai iškilmin
gai Įteikia Kariuomenės va
dui gen. Žukauskui brangią 
dovaną — aukso karsią kaip 
padėką už Lietuvos (apgyni
mą nuo priešų, linkėdami, 
kad kitą kongresą pavasa
rininkai* galėtų švęsti gar
bingos kariuomenės atva
duotame Vilniuj. Kariuome
nės vadas jiažyinėjo. kad tos 

Vileišio skirtoji dovana. einą p. Respublikos I’rezi- (dovanos yra nusipelniusi

Dainų šventė

17:30 vai. turėjo prasidč- i 
ti dainų švente, bet lietus ir 
čia privertė palaukti iki 19 
vai.

Anaujintą dainų dieųos 
estradą užpildo choristai, vi
so apie 3000 dainiukų-ių. 
Žemutinėse eilėse tik tautiš
ki rūbai Jejnaiyti.

Aikštėje publikos minios 
toli nusitęsia < už sėdimųjų 
vietų'ir į šalis.i Pirmose ei
lėse matyti p. Respublikos 
Prezidentas, . teisingumo ir 
vidaus nukalu ministeriai, 
kariuomenes vadas, genera
linio štabo viršininkas, baž
nytinė* vyriausybės atsto
vai. aukštieji karinirrląū,

• i’

kisi, kad tuo kardu pavyks 
išvaduoti Vilnius.

•‘Šviesos” d-jos pirminin
kas p. Purvinis > sveikina . 
Kongresą “šviesas” v®rdu 
ir perduoda I^itvijos švies
ino ministerio linkėjimus. 
Pareikšdamas jkigarbų B. 
Prezidentui, sveikintojas į- 
teikia R. Prezidentui “švie
sos” d-jos dovaną. Kyla no
vacijos. It. Prezidentui, cho
ras gieda “Gyvuok.”

Toliau buvo tęsiama Šal
nų šventės programa. Be 
jungtinio choro dainavo 
‘‘Šviesos” choras, p. Karo- ’ 
su vedamas, ir Telšių Va
lančiaus liaudi(“s un-to (sto
ras. • kun/ Budraičio’-vcfla- _ 
mas. Viso šią dieną padai
nuota 24 dainos.

šios. Hienos dainų šventės 
pregranm pasibaigė 91 yaL

t
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stato

“Imkite Camel!”

Gediminkalnietis

Radiolas

Brone Buknienė

Pamokslą pasakė 
kun. Daumantas.

nės siūlu vvjiine 
mėjusiem; 
teikiamos dovanos.

Ar Jaučiatės Silpnas 
Neįduotas

jeig.U 
sa- 

didelį 
kuopti, ku-

Clevelando lietuviai seniau 
neturėjo savo tautos advokatų. 
Dabartiniu laiku yra net trys: 
Pugeris, Balukonis ir Česnulis. 
Visi gan gerą pragyvenimą da
ro. Lietuvių veikime dalyvu- 
mą dAugia ima Česnulis ir Pu- 
geris, o mažian BalukOnis. Lie
tuviams patartina remti lietu
vius advokatus, o ne kokius žy
delius. Tą patį ir advokatai 
turėtų daryti.

modeminis

Visas pelnas yra skiriamas 
gražios mūsų bažnyčios užbai
gimui. Šį pikniką rengia pa
rapija ir visos draugijos bend
rai.

Neišsirašynėk, nepirk ir 
neskaityk bedievišku laikra
ščių bei knygų.

“Nebėra garbingesnės mi
sijos, kaip laikraštininko. Aš 
laiminu j u pašaukimo sim
boli.” (Popiežius Pius X)

čia vienoj vietoj savo jėgų iš
mėginimui suvalkiečiai su dzū
kais (rauks rirvę,* ir. tdb žūt
būt. kad tuž tai i laimėjus jau 
nuo senai skiriamą stipruolių 
vardą ir gražią dovaną; kitoj 
— lenktynės maišuose ir tai 
dėl kontesto tarpe įvairaus 
augščio, storio ir vikrumo vy
rą, paskui moterų, merginų ir 
jaunuolių; trečioj — bus užriš
tomis akimis “laimikio kirpi
mas;’*’ ten toliau pakalnėje ~ 

’ lenktynėm? tarpe vaikinų 75 
vardų ir merginų 45 yardų 
plotmėje; dar toliau — mote
rims grūdų rinkimas, lenktv- 

galop lai- 
markuolims bus

“Sunkiu triūsu atsiektas 
daiktas malonesnis už leng
vai atsiektą.” (Mario'V. Ė. 
Eschenbach)

Kadangi čia jau iš kalno y- 
ra užkviestas didis LIETU-' 
VIŲ BENAS, tat jam grie
žiant iki vėlybos nakties bus 
daromi įvairūs šokiai jauni
mui. paskui_įyąirūs-įvairiausi 
lietuviški ir angliški žaislai, 
rateliai etc. Pagaliau mūsų 
miklus choras, vadovaujant

v ,

gerbiamajam vargoninkui N., 
palinksmins savo maloniais 
balseliais atsilankiusiųjų ausis 
ir širdis.

—r-y-—  --------- - -«**»*-
Duos koncertą

MONTELLO, MASS.
„ Radio Stotis Džy Whiz

Kas sakė kad Montello neva
žiuos į Lavrence Rugp. 7-tą į 
Moterų Sąjungos išvažiavimą'! 
Well — tai vrži didelis “mis- 
teikas” ir didelis paniekini
mas mūsų gerojo vardo. Mes 
važiuojam ir atvažiuosim ir 
atsivešim tą ką nieks neatsi
ves. Juk tai nebūtų Montello, 
kad neatsižymėtų daugiau kai 
kiti. Hm.... Bostonas giriasi 
su savo-žemaitiškais raugin
tais aguękaisi mes atvešim 
visas Lietuvos gubernijas”

Retoj lietuvių šeimynoj n* 
rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. . Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu,- patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50.

“DARBININKAS”
S66 Broadway, So. Boston, Mus

Liepos 27 d. Gordon parke 
lietuviai išpildys programą at
virame ore. Varg. J. Čižaus- 
kas lavina bendrą korą, kuris 
dainuos dainai minėtą dieną. 
Apart bendro koro girdėjau, 
kad bus solų ir žaidimų.

Piknikas

Giedojo choras.

Duetą “Dangaus viltis” iš
pildė p-les A. Balkiutė ir V. 
Terlauskiūtė.

— pradedant ^uo dzūkų — 
baigiant žemaičiais. » Na, ką 
ant to sakote, Bostonas! Yes, 
“bytysime” visus net ir Wor- 
cesterį, Cambridge, Norvroodą, 
Brightoną, Nashuą. N. Abing- 
toną — visus, o . visus.x . 7 u... • v

Ką dabar atsakysite’ ant mū
sų pranešimo, jūs visos ger
biamos Mass., Maine ir New

Vienas iš stambiųjų šulų pa 
pi jos, Jonas Usaris, yra paau 
kojęs parapijai apie $1,000.

Taisant bažnyčią darbu pri
sidėjo šie: V. Šnaras, P. Ta 
mėlis, P. Mečuta, V. Vuteikis 
A. Beliekas, V. Jedinkus, A 
Balkus, P. Bronza, Mikalaus 
įkas, M. Butėnas, J. Zabalevi

'Seka duetas “Imkie kry
žių,” kurį sugiedojo p-lės O. 
ir Šnarutės.

Solo “Viešpatie mano” gie
dojo artistas Olšauskas.

Be to gražiai duetą išpildė 
p-nios M. Širvaitienė ir Stan- 
kienė.

“Magnificat” giedojo S. 
Buksaitė ir O. Jnodsnukintė.

Programui išsibaigus, buvo 
Palaiminimas su Švenčiausiu.

Bažnyčios išmaliavojimas 
kainavo $3,000. Būtų kainavę 
$5,000 jei ne artisto T. Jog- 
rnene pasiaukavimas.

Parapijonys džiaugiasi, kad 
turi gerą, sumanų ir darbštų 
kleboną asmeny kun. J. Či- 
žausko. *

Taipgi su aukomis grabai 
■pasirodė parapijonys ir komi
tetas.

Netikęs pasiūlymas

“C L. Žiniose,” No. 25 tūlas 
J. M. S. parašė straipsnelį a- 
pie smėlį ir vaikus. Minėtas 
straipsnelis taikomas antrašu 
Clevelando katalikų draugijų, 
kuopų, organizatorių ir dar
buotojų. Turiu minty lietuvius. 
Turiu pastebėti, kad J. M. S. 
mažai išmoko mandagumo, o 
įgavo daug puikybės ir pasipū
timo, nors ilgą laiką mokinosi, 
ir pasipūtimas privedė prie pa
našu] (kiršinančių) rašinėlių. 
Jeigu jau negalima sutikti su 
nusistatymu draugijų darbuo
tojų. tai nei jokiu būdu neleis
tina juos lyginti prie mažų vai
kų. kurie laiką leidžia betiks
liai! Jeigu šiandiena šv. Jur
gio parapijos turtas siekia iki 
500 tūkstančių dolerių 
turime bažnyčių, mokyklų 
les, Lietuvių Banką 
skaitlių draugijų 
rios duoda dvasinę ir medžia
ginę naudą lietuviams, tai vis 
“pasenusių vaikų” (sulyg J. 
M. S.) darbo vaisius. “Pase
nusius vaikus” turime gerbti 
ir jų darbus įvertinti. Manda
gumas to reikalauja. Galima ir 
kritika vesti, bet kitu būdu.

Advokatai

Taigi kas myli gauti keletą 
valandėlių gražaus poilsio, 
kas myli gražią gamtą ir kam 
yra malonūs juokingi, sveiki 
ir prašmatnūs įvairumėliai, y- 
pač kuriems dėl dažnai sekma
dieniais pasitaikančių lietų 
išvažiuoti, tas būtinai atsilan
kys. Nejaugi Tamsta liksi? 
Beabejo, kad ne! Taigi valio! 
visi Į Gediminkalnio giraitę, 
kame kiekvienas — jaunas, se
nas, didis, mažas gaus daug- 
daug Įvairių juokų, pasitenki
nimo ir malonumo.

t
Miss Auna L. Hogg. Korea, Kv., 

gavo puikias pasekmes nuo varto
jimo Nuga-Tone. Ji sako, “Aš bu
vau riša i nusilpusi ir nervuota, ne
galėjau nieko veikti, ir aš pasa
kau, kad" Nuga-Tone padarė man 
daugiau gero, negu visi daktarai. 
Nuga-Tone mane išgydė. Tai tik
rai yra geros gyduolės. Tūkstan
čiai kitu žmonių turi tokius pat 
pranešimus.” •

Nuga-Tone turi suteikt jums už- 
ganėdinimą, arba pinigai grąži
nami. Bandykit jas dėl padauginu 
mo svarumo, pataisymo nervingu
mo, nemigęs, jautimo nnovargio iš 
ryto, galvos skaudėjimo, syąigulio, 
prasto apetito, nfcvrraklnnhA, inks
tų arba pūslės trobelių, užkietėji
mo ir panašių nesmagumų. Nuga- 
Tone suteiks jums stipresnius ner.- 
vus, didesnį raumenų stiprumą ir 
atnaujins jėgą ir energiją visų or
ganų. Vaistininkai parduoda Nn» 
ga-Tone. Nusipirkit 1 butelį šian
die.

Liepos 31 d. šv. Jurgio para
pijos piknikas bus Chesnut 
darže, prie Statę. Road. Lau
kiama daug dalyvių.

Sąjungietės juda

Šį metą sąjungiečių seimas į- 
vvks Detroit, Mich. Kadangi 
mūsų kolonijos sąjungietėms y- 
ra netoli į Detroitą (tik per e- 
žerėlį), tai ketina vykti net ke
lios į Mot. Sąjungos seimą. Bra
vo sąjungietės!

DETROIT, MICHIGAN
Šv. Jurgio lietuvių bažnyčia 

užbaigta maliavoti. Baigtu
vėms buvo surengtas gana į- 
domus ir gražus bažnytinis 
koncertas liepos 15 d. Varg. 
3. Nekrašas labai puikiai pa

sirodė su koncerto programų. 
Jis savo muzikaliais gabumais (čia, S. Uždarinis ir M. Bukšai 
puikiai išlavino chorą ir pats iis. 
gražiu balsu palinksmino pu
bliką. Pats p. B. Nekrašas 
vargonais išpildė gana sunkų, 
bet graži] muzikos šmotelį.

Parapijonims už 
nyčiai padėkojo kleb. kun. J. 
Čižauskas.

Pradėjus žinutes siųsti “Dar-
• • • Įi ' t * • ( ' i • . • 1 \

lininkui” su pagelia rądio, ži
nutės greičiau išvysta pasaulio 
šviesą. Tas ragina ir mūsų ko- 
respondentus nesivėluoti su 

pranešimu žinučių į laikra- 
ščius, nes bijo, kad Radiolas jų 
neaplenktų. ' ♦.

“Vakacijų”

Kun. Gelumbis, šv. Jurgio 
parapijos vikaras išvyko “va
kacijų...” Linkėtina kunigėliui 
gerai laiką praleisti ir atminti 
mus.

f SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus įr mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti.

Kiekvienas lietuvis.turi žinoti apie savo 
i tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 

’■ pirvalo supažindinti savo vaįkūs su lietuvių, 
» tautos'vadais. Jei taįp nedaroma, tai reikia 

nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame* 
U rikoj. ' ■ , .
i: 'Arini lietuvių1 tautos veikėjus 

HM TSI.EISTAS PUIKŪS VEIKALAS VADINAMAS

Nemažiau darbavosi ir mo
terėlės prie išmazgosimo baž
nyčios ir apšluostymo altorių.

Stambus aukotojas Vincas 
aukas baž- Jončaitis paklojo visą $1,000.

Garbė visiems aukotojams ir 
darbininkams.

Mylintis teisybę

s UWELL,MASS.
-n » '

IV Pagerbė jubiliejantą
J* ' ' .

Liepos 10 d. pasidarbavimu 
vietos; choro, kurio vadu yra 
yarg. R. Ainoris ir Apaštalys
tes ‘ Maldos draugijos t> įvyko 
margumynų vakaras - pagerbi
mai savo klebono kun. E. Ju
ro iš priežasties 5 metų kuni
gavimo sukaktuvių. Žmonių 
susirinko vidutiniškai. Sulig 
Loveilio daug. Dalyvavo sve- 
či)]“iT viešnių iš apielinkės ko
lonijų. Iš kunigų buvo šie: 
kun. K. Urbonavičius, F. Vir- 
mauskis, F. Juškaitis, F. Stra- 
kauskas S. P, Kneižis ir vietos 
kleb.F. Juras.

. Jėjųs į salę* dvasiškiams ir 
jubiliejantui kun. Jurui susi
rinkusieji aplodismentais svei
kino ir linkėjo ilgiausių meti]. 
^ Prasidėjo programas Pir
miausia dainavo p-lė J. No- 
rinkaitė, o jai akompanavo p. 
K; Amoris.

Kalbėjo kunigai: K. Urbo
navičius, F. Juškaitis ir F. W. 
Strakauskas ir A. F. Kneižys, 
LDS. Sekretoris.

Visų kalbos buvo nukreip-
♦

tos į jubiliejantą kun. Jurą. 
Viri jam linkėjo ilgiausių me- 
tų.-

Lavrrence’o šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos varg. J. 
Banys, akompanuojant p-lei 
Piniutei sudainavo keletą dai-*>
nerių.

Vietinė p-lė Dzidulionintė 
pasakė pritaikintas paminėji
mui, sukaktuvių eiles.

Apaštalystės Maldos drau
gija iteike $20dovaną? V

Dovaną nuo visų atsilankiu
sių įteikė p. R. Ainoris.

Bendrą draugijų dovaną, 
taip vadinamą “Dvasinį Bu
kietą, įteikė viena p-lė, kurios 
pavardės nesužinojau. Toji do
vana buvo viena iš gražiausių, 
nes lietuvių tarpe yra reteny
bę. .

Rengėjai susirinkusius pa
vaišino saldžiu gėrimėliu ir le
dų košele.

Programo vedėju buvoti. V. 
Paūtavfekas, saldžių gėrimų iš- 
dirbėjas.

• Pabaigoje kalbėjo pats jubi- 
Uėjantas kun. Juras. Dėkojo 
ufc dovaneles ir linkėjimus.

. Ši. kolonija buvo apsnūdus, 
bet susilaukus naujo, jauno ir 
energingo klebono atgiįo.Tuoj 

. pradėta taisyti bažnytinė sve- 
. tame .ir kas tik taisytina prie 

bažnyčios. Parapijonys ne tik
•**

aukomis prisideda prie patai- 
symų, bet ir darbu.

į Biznieris

SO. WORGESTER, M ASS.
• Didelis piknikas

Aušros Vartų parapijos di
džiulis piknikas bus ateinantį 
sekmadienį, t. y. 24 dien, lie
pos mėn., Gedimino kalno gi
rioje (prie, bažnyčios). Pikni
ko vieta — giraitė, kuri pir- 

jmiau buvogorokai apleista, da
bar gi uoliai pasidarbavus mū
sų kun. S. Vembrė įgijo visai 
kitokios išvaizdos. Netik ma
lonu šiandien į ją pažvelgti iš 
tolo, liet taipgi dar maloniau 
joje pabuvoti, pakvėpuoti gry
nu oru, ypač laike pikniko. 
-Tiesiog rodos Lietuvos girio
je jautiesi!

Laiko minėtojo pikniko ims Djdžiame ,
atliekamas įvairus programas: ra tik vienas sakinys — “dabar.”

CLEVELAND, OHIO
Negaliu praleisti progos ne- 

ištarus padėkos* žodį moterims, 
kurios prisidėjo prie surengi
mo mano tokios gražios puo
tas * vadinamos “Stork Sho- 
wer,” kuri įvyko liepos 9 die
ną. ' Ačiū visoms moterims už 
gražias dovanas ir už gaudžius 
valgius, o labiausiai ačiū mo
terims užmanvtojoms tos puo- 

r4 * * • *tos: B. Emuzienei, M. Vens- l * - 
levienei, P. Štaupienei, E. Ja- 
ąnŠaitienei, A. Zinienei, M. 
JbHurauskienei. A. Kuzienei, 
R. Madnskienei, A. Zitkiutei, 
BL Vilickienei, Dumčienei, K. 
Tvtyskienei, M. Sirrikienei.

Su aukšta pagarba,

i

i
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-Morkus Aurelijus,

Metinis

dainavimas iv. Roko vyresniojo

— O netikėjimas tai tur būt 
gyvuliu išradimas, nes jie Visi 
netiki... - 1

nid.'Donig^ ūekfOipSuha į 
nj patyrimą, bile tik'turi

AT SI TIKIMAI
SUBATOJ, 2-rą vai. po pietų atidarymas sti prakalbom ir dai 

nom.

Graži tu esi/mano tėvynė,
Šalis, .kapuose, kur gul didvyriai... 
T odeliai tave taip tėvai gynė, 
Todėl ir dainiai tave išgyrė!

Maironis

D. L. K. KEISTA 
VALDYBOS Al

NEDALIOJ
LIEPOS-JULY 24 D., 1927 M.

yra 
irū- 

Jkvti ryte, dieną ir vakare; 
Kada tavo gerklė jausis* su
vargus u^sidegk vieną OLD 
GOLD. Tavo gerklė visiš-* 
kai atsinaujins. Vėsinantis 
ir malonus rūkymas šio ci
garete sušvelhys gerklę ir 
sujųdys skonį.

P. Lorillard Kompanija, 
kuri išdirbinėjo cigaretes 
per 166 metus suvirš, išrado 
.naują būdą, kuris išima vi- 
są nemalonumą iš tabako.

OLD GOLD duoda kiek
vienam vyrui tą ką jis rei- 

. kalauja be gerklės iritaci- 
jos.

Permainyk ant OLD 
GOLD šiandien, nes iš
rūkęs vežimą kosulio neturė
si.

Į&_ kalingas f' 
innn parduoti 0 
,uw iriausiųLiepos 4 d. Valstybės Te

atre dainavo laimėjusieji 
konkursą pavasarininką cho- 
rąi, Rygos “Šviesos” choras 
ir mūsii ,įžymi dainininkė 
p-lė M. Gribaitė. t

P-lė M. Gribaitė, Lietuvo
je gražiai užsirekomendavo 
ir savo^ balseliu patenkino 
taip, kad net pateko į Val
stybės Teatrą.

f

3 '*■ - ■ '■ ■

PAKĖLĖ APDRAUDOS 
KAINAS

Bostohaš jau “rėady” pri
imti lakūnus, kurie pers.ld.y- 
do Atldhtiką.

Sako, kad pulk: Lind
bergh bus Bostone peiijda- 
dieny. ir šeštadieny. .Karte 
su ’Linde’bergh Irus ii* laku-

C. BROOKLYN, N. Y.

, LDS. 10 kp. pusmetinis su
sirinkimas bus sekmadieny, 
liepos 24 d., šv. Jurgio para
pijos salėj, 207 York St. Visi 
nariai bei narės malonėsite 
pribūti, nes randasi daugelis 
nepaprastą reikalą aptarti.

Tariu širdingiausiai ačiū na
riams už taip skaitlingą atsi
lankymą ant praeito susirinki
mo.' Tikiuosi, kad ir į šį su
sirinkimą skaitlingai ateisite, 
o tuomet pasijąsime, kad žen
giame pirmyn. Narys

Kurjunintojat4®>bovos Ay?
ftutamintojų kudikįtri? nereikia 

duoti. Apart to, ka^Į*?jie• nešioja 
b&iŠrijas, šie daiktai gali iškrai
pyti kūdikio išvaizdą.' Piršto eini*- 
pimas irgi yra blogas įprotis.* Rei
kia neatlaidžiai ■ pirštą iš burnos 
atimti, o kūdikio domę nukreipti 
kur nors kitur, arba prisegti spii- 
kute rankovės prie šono.

Per keletą gentkarčių tūkstan
čiai Lietuvių motinų išaugino sa
vo kūdikius su•, Borden’s Eagle 
Pienu/ Jos tą darė dėlto, kad jų 
draugės rekomendavo tą pieną ir 
dėlto, kad rado jį užganėdinan
čiu. Bet, ant nelaimės, daugelis 
Lietuvių motinų niekados nebuvo 
pilnai informuotos kodėl jos ap
turėjo šitųpuikių rezultatų. Eagle 
Pienas yrajpuikiausias ir gryniau
sias iš šviežio, saldaus, su rūpes
tingai apgrynintu feukrum, ir pa
daro kūdikiams maistą, kuris yra 
geriausias duoti kada motinos 
pieno neužtenka, arba jis nėra 
tiek stiprinantis kaip reikėtų. .

Bostono nuo gaisro ap
draudė kompanijos pakėlė 
kainas 15% kai kuriose biz
nio įstaigose ir išdirbystėse. 
Taipgi pakėlė ir ant-kai ku
rių gyvenimo namų.

Visi gyvenimo namai ar
ba -apąrtmente ' bildingai, 
kurie turi bent tris dakta
rų ofisus bus specialiai ap- 
kainuoti.

Pakeltas kainas turės mo
kėti atnaujindaiųi policies 
nuo rugpiūčio 31 d.

PARSIDUODA : 1
- < *5

Naujas 3 šeimynų 15 kambarių ‘ c; 
namas, šilto vandenio šilytūvai, 
visi įtaisymai, kietmedžio grindys. 
Kaina $15,000. John J. Curley,? 
24 School St, Boston, Mass. (L22) • v

PARSIDUODA '
Farma 70 akerių ir 14 karvių. 

Įplaukų metams $6,000. Kalba 
$12,000.

Farma 140 akerių, 20 karvių 
kaina $12,500.. ?

Farma su ežeru 60 akerių, 8 
karvės, 80 kiaulių.

Dorehesteryje, 18 kambarių na- 
mas. Nori mainyti ant mažos 
farmos.

Dorchestery kainpinis 3-jų šei
mynų, 20 kambarių, namas. Vieta 
dėl krautuvės. Kaina $13,000. .. .. 

I' So. Bostone, poolruimis su na
mu. Didelis biznis.

City Pointe, bueernė su namu 
irgaradžius. Kreipkitės:

I D. ESKEL, 467 E. Eighth 8fcj 
So. Boston, Mass. Tel. So. Bestos 
4525-J. ' (h-2$

Antanina Baliavičiepė be
tarnaudama kipšui ir bevaf- 
vinąma “mėnulio šviesą” 
pakliuvo į policijos nagus. 
Centralinės policijos nariai 
rado svaigalų ir Baliavičie- 
nę areštavo. Sputh Bostono 
teisme ją nubaudė $75.00.

tus, esame tikri, kad*i 
ihas pakelis OLD Gęj 
pasiliks nuolatinis, Mriuii 
Tūkstančiai dabartiniu la 
rūkytojų maino ant O 
GOLDS, heš šie cigart 
turi -šav^e tą maį)dW 
kuris nesiranda paprast 
šė cigarętuošę.' į Į J 
/ Delio.

Šis išvažiavimas yra metinis 
Bendrovės parengimas. Dedamos- 
pastangos jį padaryti smagiu ir 
įvairiu, nes jahie bus viskas po 
piknike reikalinga.

Kas neturite kuomi važiuoti, 
gausite tikietus pas- direktorius 
arba krautuvėj. Važiavimui yra 
pasamdyti puikiausi coache. Vi
si susirinkite 10 vai. ryte prie Ko
operacijos krautuvės, kampas 
Main ir PortlOnd St., nes 10:30 
jau išvažiuosime.

Kviečia RENGĖJAI

aiątuyiams 
automobilių

' STRAIPSNIS 20

Pramokinimas Pūsles
Yra daug sunkiau kūdikį pra- 

mokintį sukontrolitioti savo šla
pumo pūslę. Abeliiai .ta pati siste
ma gera kaip aną sykį minėjome. 
Suprantama, kūdikį ant puodo 
reikia sodinti dažniau, gal būt 
kas valanda, jei jis nemiega. 
Laipsniškai jį galima pratinti pa
rodyti kada jis nori šlapintis.

CHESTER, PA
LDS- 19 kuopos pusmetinis 

sitsp-inkimas įvyks penktadie
ny,; liepos 29 d., 7^0 val^va-

■ »<*•*■***

Verkimas
. .Verkimą negalima skaityti pa
pratimu pas kūdikį, nes tai vie
natinis būdas kuriuo jis pareiškia 
savo norus. Jei sykį kūdikis pa
tirs, kad verkimas duos ko jis no
rį, jis pripras perdaug tą privile
giją vartotu Sunku tą paprati
mą panaikinti, bet yra galima pri
žiūrėti, kad visko jam būtų kas 
reikaliiiga, ir papelijant jam verk
ti ^ki užmigs. Bet jei kūdikis ver
kia prisimygęs, be jokios mato
mos priežasties, .motina gali nu
žvelgti ligą. Paprastai kūdikis no
rį kad jį pAimtų>ant rankų ir bo- 
vytūsi, ir jei motina jain pasi
duos, tai turės kaprizą, lepumą.

Lovos Prišlapinimas

Mažai kūdikiai turi papratinu} 
kuriuos taip sunku? panaikinti 
kaip.šlapinjmąsi lovoje. Ras se
nesnius kūdikius prfežastis gali 
būti kokiame nors nėpvų sūjrime, 
bet -didumeje^ataejąJbutų sstoka 
pirmais mėnesiais nuolatinio ir 
atidaus pratimo kontroliuoji rei
kia duoti skystintų vėlai, po pięū.r

K^b^Matp Bosten. ----- —.
Parengimai per: Anthony W. Eudace, Kliųbo Pirmininką 

;; Asaista per Joseph Grigas, Vice-^irmini*ka£ jŪU&d 
Board. Direktoriai: Adam Yarmalowics, BroniLuęaę, Mari 

Hkarsky ir Charles Grigas. RISHAB
ĮŽANGA DYKAI. Automobiliams Įvažiavimo vieta dykai. 
Jeigu > lytą, viskas bus perkelta ant Sekančios sabktoer1 
Organizacijos iš apielinkės miestą užkviestos dalyvauti

: PARSIDUODA MAŽA ŪKĖ
WOĘURN, Mass.—Stuba su vi-

- sais įtaisymais, dvi vištinyčios, 1 
didelis tvartas, 4-ri akeriai žemės,

ą daug vaisinių medžių. Prekė la-
- bai žema. Mažas įnešimas. Atsi- 
_ šaukite: J. STUKAS, 2 Balmoral

Pk., So. Boston, Mass. (L.26)

BROOKLYN, N. Y.

Darbininku susirinkime 
skaitys referatą

Sfisirinkite skaitlingai
LDS. 109 kuopos svarbus 

susirinkimas įvyks pirmadienį, 
i lreįios -25 d., 7:30 vuirvukare, 

Apr. P. Švč. parapijos salėje.
Šiame susirinkime skaitys 

svarbą darbininką klausime 
referatą, didis darbininką 
prietelis, rėmėjas ir narys, 
kun. Balkūnas.

Taipgi yra kviečiamas daly
vauti šiame susirinkime p. Zu- 
jus, “Garso” redaktorius ir 
kiti įžymiausi asmenys iš arti
mesnių kolonijij katalikai dar
bininkai. ’ - |

■ , Kviečiame į šį susirinkimą
sueiti skaitlingai, nes daug 
naudos išsinešite. Svarbiau
sias tai kun. Balkūno refera
tas.

-Darbininkai! susidomėkite 
savais reikalais it naudokitės 
proga. Viehybėje—-galybė.

Širdingai kviečia —
Valdyba

hnc rkPrdalinri- vieni ant ir lietuviškai, bet visų svaF. bus padalinti. vieni ant. 
lauko kur Lindbergh nusi- . v. .
leis, o kiti miešto gatvėse. ‘ Lyti; JMttL

Gūbetnėtorius Fuller va- pasekmingu. Visi atsakymai i iį 
dovana autoniobifetu S™-
pei. •» “Darbininko” ofisas, Box 20, So.

_______ , Į Boston, Mass. (tf

CAMBRIDGE, MASS.
. Parapijos Piknikas

Liepos 17 vietinės lietuvių 
parapijos’ piknikas įvyko 
‘.‘Palangoje.” Oras iš ryto 
buvo blogas — lietus lijo. 
Bet tuoj po pirmų šv. Mi
šių apstojo. Žmonės lyg nu
jausdami kad daugiau nelis] 
— būriais vyko ~ Palatigoit-., 
Buvo šeši dideli busai, dau
gelis trokų ir daugiausiai 
automobilių. Žmonių suva
žiavo Palangon nemažai.Vi- 
si gražiai linksminosi — 
plukdėsi ’ir t. t. Pelno' para
pija padarė rodos apie pusę 
tūkstančio.

Brighton’o gaspadinės .la
bai gražiai pasirodė. Jos 
gryno pelno padarė virš $70.

Vėliau bus daugiau.
/ Buvęs

HAMy SAVININKAMS 
ATYDAJ

' Popieruoju, lubas 'baltinu, pentuo- 
KELRODIS.-—Važiuoti iš Cam- ju ir nikeliuoju pečių kraštus, 

bridge į Waltham, paimti Wor- kranus etc. Darbą atlieku gerai 
cester Rd. ir važiuoti iki SudKhry ir pigiai . A. ARMANS, 11 Holly 
skvero, paimti Concord Rd? ir pa- Avė., Cambridge/ Mass. Tel. Por- 
sukti į Hudson skverą ir tuoj ra- ter 2876-R. nuo 5. iki 10 vakarę, 
šit Mainard Rh nedėliomis#iki 2 vai. įkp. (L.26)

, - KALBĖTOJAI
Svarbiausi kalbėtojai:

Jo Malonybė Ebėn S. Draper, buvęs valdžios senatorius, Pir
mininkas Republikonu Kliubo iš Mass. ir pasauliniffkaro 
veteranas.

Jo Malonybė Louis A. Frothingham, Kongreso narys iš 14-to 
• Mass. distrikto. . /

Jo Malonybė Harold D. Bent, Brocktono Majoras 
Marshal Herbert Boyden, Brocktono Miesto Maršalka.

Kiti kalbėtojai, įimant narius Miesto Republikoną Komiteto, 
būtent: * /

Advokatas Thomas W. Prince.
P-nas Chas. C. King, Brocktono Distrikto Teismo raštininkas. 
P-nas Osęrą Young, Pirmininkas Miesto Rep. Komiteto. 
P-nas W^mUivant, Brocktono ex-majoras.
P-nas jf^ias Bigney.
Advo|fitas Juozas M. Veracka.

: Dalyvauja visi nariai miesto valdžios.
" Dainuos Bv; Roko Parapijos Vyresnysis Koras.
3:30Popietį—Baseball, Šv. Roko su Franklin Kliubu.
6:0GPo Pietį.—Imtynės.
8;ly2 vaL vuA—šokiai. Muzika vietinės orkestras.

.f. .NEDĖLIOJĘ
10:00 vai. ryte—A|dara pul 
2:00 vai po 

koro.

DETROIT O IR JO APIELINKĖS DARBININKAMS LIETUVIAMS 
PRANEŠAMA

KAD PRIE LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 
DETROIT E, MICHIGAN

• įsteigtas

DARBO BIURAS 
.♦ 1

Teikia DYKAI patarimus ir informacijas visokiais darbo žmonių 
reikalais.

Rašo laiškus ir sudaro dokumentus įvairiose kalbose už mažą at
lyginimą.

Siunčia pinigus į Lietuvą ir kitas šalis ir parūpina laivakortes va
žiuojantiems Lietuvon.

Ir_abelnai Biuras atlieka visus pavestus jam dalykus sulig savo 
kompeticijos — greitai ir teisingai.

Darbininkai! naudokitės patarnavimu minėto Biuro.
Biuro adresas: 9501 Cardoni Avė., Cor. Westminster, Detroit, Mich. 

f; * ! . F. MlKUOIOjnS, Biuro Vedėjas

kare, parapijos svetainėje. Vi
si nariai yra prašomi į šį susi
rinkimą ateiti ir savo draugus 
atsivesti ir prirašyti prie L. 
D. S. Šiais laikais ši organi- 
.acija yra svarbiausia ir nau
dingiausia darbininkams. Kož- 
has suspratęs darbininkas tu
rėtą prigulėti. Bus daug svar- 
biij klausimų pakelta svarsty
ti.' J. Kodis, 19 kp. rašt.i geresni/ todėl juos g:

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos susirinki

mas įvyko 17d. liepos. Narių 
nelabai skaitlingai susirinko. 
Buvo svarstyta apie naujo 
bihro uždėjimą ir jo praplėti
mą* Taip pat buvo išduotas 
raportas iždininko ir seno fin. 
raŽC V. P. Jedinkaus. Viskas 
pasirodė gražiai. Po to nu
tarta stoti darban sh užsi likti- 
siąjs nąriais. Pirm. P. JGhš- 
taįtts. 'F. Mikučionįs iP V. P. 
JėdinktPmtetė dirbti 1 bhnd- 

. rai Valio! Tad visi nariai, 
kurie prisirašėte vajatts laiko 
užsimokėkite mokesniu* pas F. 
M^tučionį, fin. rašt ’ A

4 V. P. Jedinkus
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MIRĖ MARSO KANALŲ 
TYRINĖTOJAS i*.-■ T *

į ■ Nesenai Italijoj mirė žy- 
. . mus italų astronomas Vin-
■ cento Kerui i, sulaukęs 68 

metų amžiaus. Žymiausias 
Keruli darbas via daug kal
bų sukėlusio kito italų as
tronomo Skiapareli plane
toje Marse kanalų 4-|rihęji- 
mas. Po ilgų Marso stebė
jimų -Keruli priėjo išvadą, | Epilepsija, arba nuoma- 
kad tie juodieji ruožai, ku
rie tam tikru laiku Marse 
matomi ir kuriuos Skiapa
reli pavadino kanalais, yi*a ’rio apimtas žmogus netenka 
ne kas kita, kaip optiška [sąmonės ir dėl raumenų'si^ 
iliuziją, kurią mato žmogaus 
akis, linkusi visas juodas 
Marso, dėmes jungti ruožais 
ir manvti tai esant kanalais.
Po šio Koruli pareiškimo 

' visuomenės nuomonė dėl ka-
- palų Marse ir liendrai dėl 

gyvybės ten buvimo pasida
lijo pusiau: vieni atkakliai 
laikosi Skiapareli nuomonės 

R' ir vaizuojasi kaimyninės 
g planetos savotišką gyvybęrir 
b ideališka gvvenima, — kiti*■. . .. 4-7

® skeptiškesnieji. laikosi Ke-
F ruli nuomonės.

Keruli buvo labai susido- 
B- mėjęs Marsu, šitą planetą • 

jis tyrinėjo atsidėjęs ir tikė- 
| josi pastebėti ten daug ką 

nauja, bet šiam jo norui ne- 
buvo leista išsipildvti. nes 

Ž mirtis sukliudė. Jau tą pat
| dieną, kurią astronomas mi-
| rė, buvo baigtasc įrengti ve-
| lionies observatorijoj senai
■ lauktas diliausias Italijoj ir

vienas diesniųjų Europoj te- 
F leskopas (žiūronas) kuris ir

turėjo mokslininkui jo tvri- 
mus palengvinti. .

apkabinėta, šaknis, _ kuri 
prie juosmens pririšt 
Kiasi užpakaly, kaip jaučio 
uodega. Minta papuasai pri
puolamu maistu ir tik tam 
kartui juo rūpinasi. ' Gyve
na labai menkose.šakų pa-0^ g

tauku ir kiaušinių žymiai 
augštesnė. Ūkio prekė va*

Žemdirbys- 
is raportuo

ja žymų pieno ir Smetonos 
suvartojimą. Pereitais me-

rie juosmens prirista drie-. vntir|in c^L-ln jm/lidR- taig suvartota 56,417,000,000
v •

r M .L u
IŠRADO BŪDĄ NUOMARIUI r. 

GYDYTI

ris, labai bloga liga, kuri 
reiškiasi tik laikotarpiais ir 
dažniausiai staiga. Nuoma-

sitraukimų, jei stovėjo, 
griūva, pradeda drebėti. 
Drebulys būna labai stiprus. 
Tikroji šios ligos priežastis 
lio,i šiol nebuvo žinoma. Bu- 
yo laikomasi nuomonės, kad 
ji esanti tam tikro laipsnio 
nerni liguistumo priežastis, 
iš tėvu paveldėta ar dėl ki
tų priežasčių kilusi. Tačiau 
vokiečių daktaras A. Volf v- 
ra kitos nuomonės *del nuo1 
mario priežasties. Jo paty
limu, nuomaris pareina ne 
nuo nervų, bet nuo smege
nų. Paaiškėjus nuomario 
pigos priežasčiai, pakeistas 
ir jos gydymo būdas. Dr. 
Volfas išrado šiai ligai gy
dyti naują būdą, kurį varto
jant, nuosekliai mažėja nuo
mariu sergančio tampymai 
ir pagaliau visiškai ligonis 
pasveiksta.

ŽEMIAUSIOS KULTŪROS 
ŽMONĖS

Amerikietis mokslininkas 
M. Sterling, ilgai tyrinėjęs' 

> įvairiuose kraštuose žmonių 
kultūras prieina

gT'
c> r ,

*• 
įę
K'-,

■

kultūras prieina išvadą, 
| kad Naujosios Gvinėjos gy

ventojai papuasai esą žo- 
t r

IŠKĖLĖ NUSKANDINTĄ mo banginių. Vienas jų rie- 
KARIŠKĄ' LAIVĄ bahj turėjęs 175 statines. J-

Didžiojo karo mptu buvo ?’mu tai’ kad VrieS metus i
IJberty 7296.

GEORGE H. SHIELDS
Lt ■ 's 
r %

šiaurę nuo Irlandijos, britu 
žvejai užmušė bangini, ku
rio viduriuose radai vyno 
statinę. Matyti jis ją prari- 
jo audros metu, kur nors ne
toli paskendus laivui.

daug nuskandinta kariškų 
laivų. JJalis mažesniųjų ir 
nertaip-grlijtt- imkendusinjų 

didieji ir 
giliai nųs'kėndę dar neiškel
ti Šiomis dienomis anglai 
iškėlė labai didelį vokiečių 

ris birįo labaifgiliąi pi&k< 
(lęs. jįis laivas fįuri 23,090 
tonų talpumo ir yra pats di
liausias-iš tų, kuriuos ligi 
šiol p&vvko iš vandens iškel
ti.

ADVOKATAS
J 811-812 Old South Building
i 294 Washington Street s 
S Boston, Mass. 3
^Valandos' 9 A. M. llcl 5:30 P.

i GYVENIMO VIETA '

137 Gorham Avė., Brooklųie į 
g Telephone Regent 656S .
| ANTANAS F. KNEIŽYS; 
X kuris lanko Suffolk Teisių mokyk- < K lą ir užsiima lteal Estate pardnvi- į 
Onėjimu, bpua mano ofise kasdien < 
X nuo 3»ik! 5 valandos po. pietų ižskv- 
o rus šventadienius. Lietuviai, kad ir X 
v mažai sukalbantieji angliškai gali A 
8 kreiptis.Įjvairiais reikalais pas ma- v 
&ne. A. P. Kneižio adresas yra toks: 
»3O8 E. Ninth St^ Tel. S. B. 1696.

k

svjo nuo 85 iki ^4J^» 
Pačiu laiku iĮorer 

mo vertė sumažėjo 5% sulig 
National Industrial Confe- 
renee^Hįoard surokavipių. 
Šiandienį g&ėhimo’’ išlai
doms doleris vertas .opiedO 
centų sulyginus su 1914 m. 
dolerio verte.

Svarbiausias 
žmonių gyvenimo išlaidų y- 
rasmaistasęg nes už maistą 
žmogus praleidžia K1 ve i k 40 
nuošimtį visos algos.

1926 metų paskutiniais 
keturiais mėnesiais viskas 
buvo labai brangių bet šių po visą kūną, 
metų sausio mėnesį buvo Dr. M. Meųdclsonas, garsus 
matvt numažėjimas.

F. L. I. S.

'•

faktorius

PIRKITE• *
Kol Parsiduoda

Birds Neponset Rūgs
Antraeiliai

9x12________________$8.75
9x1 (H____________ ___$7.75
6x9_________________ $4.50

Pristatymas visur dykai

m.
0 svarų. TasfHis- 
ddekviėnaš-žmbgus 

suvartojo 1926 m. 55.3 galio
nus, kuomet 1925 m. 54.75 
galionus ir 1!

jaui išk<

-z-' 
i*-'

10 m. A^^alio-
\ i * •sH h1 F. X. I?S.

šarvotą laivą^tMoltkę." ku-.
• I > » z * *en^

ŠIRDIŠ NĖRA TIEK SVAR

BI, KIEK APIE JĄ 
MANOMA

A. Į . ♦ .

Žmogaus širdis, kaip ži
noma, yra viena svarbiausiu 
kūno dalių. Į ją sueina vi
sos svarbiausios gyslos, ku
riomis. ja kraują varinėja 

Tačiau prof.

‘ /

RIEBŪS BANGINIAI "

Norvegų žvejai,'plaukda
mi į tolimos šiaurės jūras, 
pagavo keletą įvairaus didu-

Telephone S. -B. 4000 >

DR-AS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiso valandos 

nuo 9 ryte iki 9 vakare 
381 WEST BR0ADWAY 

South Boston, Mass.
(Antros lubos)

ŪKIŲ PRODUKTAMS GE
RESNĖS PREKĖS

Suv. Valstijų Agrikultū
ros Departamento Bureau 
of Agricultural Eeonomics 
praneša pagerintas prekes 
ūkiu produktams.

Jeigu negalite ateiti krau- 
tutėn dienos laiku ir no
rite sykiu ateiti su savo 
vyru, vakare, mes su mie- 
noru sutinkame susitarti 
kada tamstai yra patogiau

THE JAMES ELLIS CO.
405 West Broadway 

South Boston
‘ : - v > -- \

širdies ligų žinovas, po ilgų 
tyrinėjimų šioj srity patyrė 
stebinantį dalyką. Jo tvirti
nimu, širdis nesanti tiek 
svarbi ir reikšminga, kiek a- 
pie ją manoma. Krau ją iš
varinėja po kūną-ne viena 
širdis, bet prie to prisiėda 
ir kitos kūno dalelelės, turį 
ryšį su tuo darbu. Šis prof. 
Mendelsono pastebėjimas vi
siškai skiriasi nuo dabar nu
sistovėjusios nuomonės dėl 
širdies veikimo ir dėl to jo 
pareiškimas sutiktas dabai 
atsargiai. Kol nėra aiškes
niu tuo reikalu išrodvmu, 
maža kas duoda Mendelsono 
pareiškimui didesnės reikš
mės.

R|

SPECIALISTAS 
nuo nerviškų ir chroniškų li
gų per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

3 
i

-=

miausios pasauly kultūros, 
žmonės. Jie abar gyveną to
kį gyvenimą, kurį senai per- 

, gyvenę akmens gadynės 
žmonės. Aukštesnės kultū
ros gyvenimas į juos nepa
daręs jokios įtakos dėl to, 
kad papuasai, gyvendami 
atokiausiose ir dėl klampu
mo neprieinamose vietose, 
su aplinkiniais nebendrauja. 
Svarbiausias papuasų užsi
ėmimas — nuolatinės kovos 
vienų su kitais. Garbingiau
sias tas papuasas, kuris dau- 

- ginusia prie juosmens turi 
! prisikabinęs priešo kankuo- 

lių. Papuasų ginklai yra to
kie, kokius jiems duoda pa- 

-■ ti gamta: medinės lazdos, ak
menys ir kiti daiktai, kurie 
po ranka pasitaiko. Rūbų 
papuasai jokių nežino, pa
puošalas susieda iš kaulų, 
mežiagalių ir plunksnų. Mė
giamiausias papuasų papuo
šalas esąs ilga, plunksnomis

1
C
>■

■
i

£ ■
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| LIETUVIS DENTISTAS

IDR. st. a. GALVARISKI!
g (GALINAUSKAS)
|414 Broadway, So. Boston 
s Telephone So. Boston 2300
3 Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, j 
J nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 g3 
g iki 9 vakare, šventu dien^ pagal su-, į 
g sitarlmą.

TeL Brockton 5112 l|
DANTISTAS iiDR. A. J. GORMANll

(GUJLkUSKAS) 9
Sekmadieniais po pietį? II

705 Main St., Montello, Mass. ■ 
(Kampas Broad Street)

I
------- —. ■ v ■ --! - 1 J'J!

| ' Tel S. B. 2805—R. |
ŽLIETUVIS
i OPTOMETRISTAS |

I I
? Išegzamlnuojn akis, priskirtu aki- V 
g nlus, kreivas akis atitiesinu ir 
ffi amblijoniškose (aklose) akyse «u- | 
« gražinu šviesų tinkama laiku. 
| -J. L. Pašakarnis, 0. D. £ 
| 447 Broadway, So. Boston. |

I DVI 2-JŲ ŠEIMYNŲ STUBOS 
\ dar neužbaigtos, City Point, Mar-

> ine Rd., netoli M. St. Ant pimnj 
| lubų 5 kambariai, resepšin bąli ir

sun parlor, ant antrų lubų G kani-
> bariai ir sun parlor. Bus šilto 
i vandens šiluma atskirai kožnai 
% šeimynai, užpakaliniai piazai, vie- 
| tos dėl garadžiu. Kreipkitės tuo- 
$ jau pas savininką A. J. Kupstis.
| DVI GROSERNĖS

x Viena už $200, daro gerą biznį, yra 3 kambariai užpakaly 
x krautuvės. Renda $20 į mėnesį; kita krautuvė už»$700 su

*lisu, daro biznio apie $250 į savaitę. Nepralei^-ite šią 
x progą, kreipkitės pas A. J. Kupstis.
| ANGLYS JAU ATPIGO, katriems galima dabar pata
S riam pirkti. Kreipkitės pas:
| A. J. KUPSTIS

332 West Broadway, South Boston, Mass.
| Ofiso Telefonas: South Boston 1662—1373—0441

Gyvenimo Tel.: So. Bostno 1091.

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
Ojsio valandos:

r.uo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dSldieniais, taip-gi seredomis nno 

Iž-tos dienų uždarytas

i 

! 
I 
$
$

5c-

KIEK VISAM PASAULY | 
YRA AUTOMOBILIŲ |

Statistika paduoda, ka^l | 
visam pasauly yra 27,527,- | 
200 automobilių, iš kurių 22 | 
mil. turi Amerika, t. y. 80 | 
iiuosimt įų.

/ 1 *

•-» */ i r

$ TEL. So. Boston 0506— W. $

| LIETUVYS DANTISTAS | 

1 A. L. KAPOČIUS! 
§251 Broadway, So. Boston 3 
£ (“Keleivio’* name)' £
A Ofiso Valakuos: nuo 9 iki 12, nw § 
XiAG iki0 Ir tkf 9 vakare. X
X Seredomis puere iki 12 vaL dfen* 0 
ė Buba tomis nuo 9 iki. 6 vak. NecJG V 
ęfloms'ntto d tid. 42 (pagal Kitarai X

DARBININKŲ
Z

K1

t

III

Res. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS 

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
- akinius

414 Eroadway So. Boston
Ofise tik vakarais

GRABORIAI
«----------------------------------------------- §

v

D. A. ZALETSKAS įį
$ Graborius ir Balsamuotojas 
e 877 ir 448 Cambridge Street
$ Cambridge, Mass. $ 

Telephone I’nivorsitv 8831-W t* _
Y * v

§ PATARNAVIMAS DIENĄ
$ IR NAKTĮ

j

X

X

v

i

A

1179 IVASHINGTON STREET | 

Norsvood, Mass. ■;

South
ResMenclJa. 838 Do

Rugpjūčio 21-mą, 1927
Tek Norvvood 1508

E. V. WARABOW 
—JAVRŲBLIAUSKAS) .

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

• . *

• ■ . /• 'i<)74 / <’, ' •

BUS

Restdencijoa Telephonas: 0779- R. K.
Ofiso Te'.eOmas 80. Boston 07T9-W

Įvyks Sekmadieny

“PALANGOJE

į. J
.. .< & i v 4V

Tel. So. Boston 8520

A. 0. šAtNA-MLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

' —
Baigės dn Universitetu

_____ET.L UN Į VERS IT Y ra A. B.
G. WAS1TIXGTOX UNTV. ra LLB. 

•'Darbininko” Name 
(antros lubos)

366 Broadway, So: Bostor 
Rezidencija

M6 Harvard St, Cambridge. Mass. 
Tel. Unlvvrsltv 1463—J.

LAWRENCE, MASS.
*

V1 V ’ 1• J

K1 I OS 1cBTi

S. BATOIČIUS
LMnvlItaa Grabo

P. J. AKUNEVIČIUS i
■ 1 

Lietuvis Graborius
R2O R. STNTTT ST.. SO. ROSTON |

Tel. S. R. 4486
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