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sumai

streikierių neva už ardymą

Otto ištėisin

K viso

diserta

Namas Lonoke, Ark., kur Senatorius Rot 
didatas į vice-prezidentus, atidarė savo pirmą

nevyksi, kac.
- negyvensi.

lu žinomos firmos 
Davidson 10 P. S.

Ant rytojaus, nežiūrint, 
kad teisėjas Milliken pikie- 
ta vilną skaito nelegaliu,

APVOGĖ VILNIAUS 
METROPOLIJĄ

Nežinomi piktadariai Vil
niuje įlindo į metropolito 
kanceleriją. Išlaužę nedega
mąją pinigą kasą, piktada
riai šiplėšė 30 tūkstančiu 
auksinii ir pasislėpė.

Kaunas — Saugumo ir pra
eities (nuostolių) likvidavi
mo komisijų plenumo posė
dis prašinėjo liepos mėn. 6 
d. 5 vai. ir baigėsi 6 vai. 15 
milL . ,_____________ _

Netc Bedford, Mass., lie
pos 2d d. — Teisėjas Frank 
A. Milliketi) kuris teisė 13

Morones buvęs sąmokslo v; 
das prieš Obregoną

liauskas išvyko į kelionę iš 
Kauno per Berlyną—Pary
žių i Ispaniją ir atgal. Juo
du šią ilgą kelionę darys sti
prios konstrukcijos motocik- 

Harley

narni.
Lenki ja, pasiuntus skundą 

Tautų Sąjungai už tai, kadį 
Lietuva laiko kariuomenės 
manevrus. Lietuva savo at
sakyme nurodo, kad Varėna 
dar prie Rusu buvusi šaudy
mo laiku.

Kiek šiqš žinios teisingos 
parodys ateitis.

EMIGRACIJA

Bii-želio mėn. iš Lietuvos
-176
142,

IŠ KAUNO MOTOCIKLIU Į 
ISPANIJĄ IR ATGAL 

.Kaunas. — Mūsą, sporti
ninkai V. Matui ka ir Vasi-

LAKŪNAS LINDY PER 6 
MĖNESIUS PADARĖ 

$204,000.

Washin(jton, D. C. — La
kūnas Lindbergh’as, kuris 
laimingai perlėkė Atlantiką 
orlaiviu per 6 mėnesius pa
darė $204,000.

LENKŲ PREZIDENTAS 
PERSIKĖLĖ Iš VAR- < 

ŠUVOS Į POZNANĘ

Pranešimu iš Varšuvos, 
lenką valstybes prezidentas 
Moscickis kitą savaitę va
žiuos į Poznanę, kur jis gy
vensiąs ilgesni laiką ir iš ten 
vesiąs visus reikalus.

Lietuvos ūkininkai dėl
V ilniaus /

: Argentinon 
Brazilijon —
— 84, Kanadon —I

40, A- 
—tl05,

kontr- 
nai' turėję ry
tais kasyklą sa- 
’odėl 11 ją nu-

NAŲJA ŪKININKŲ 
SĄJUNGOS VALDYBA

Birželio mėn. 27 ir^28 d. 
d.. įvykusiame ūkininką su
važiavime papildyta ūkinin
ką sąjungos,centro valdyba. 
Papildytą, valdybą dabar su
daro: Aleks. Stulginskis, P. 
Mikšys, p. Karoblis, kun. 
Baltrušaitis, agr. J. Valat
ka, prof. B. Vitkus, D. Tri
makas, agr. Petrušauskis ir 
J. Dagelis. , .

PRIMO DE RIVEROS SUŽA
DĖTINĖ ĮSTOJO VTE- 

NUOLYNAN

Radio pranešimu iš Lon
dono, įstojo į- vienuolyną 
buvusi ispaną diktatoriaus 
Primo de Riveros sužadėti
nė senorita Casteldonos.

emigravo 
asmenys, 
Afrikon 
184, Uragvajun — - 
menkos Jung. Valst 
Meksikon —2, Kubon 
ir Australijon
738 asmenys. Peniai birže
lio mėn. emigravo 1848. Ge
gužės mėn.^migravo 987. Iš 
viso šiais metais emigravo 
5,035 asmenys. Pernai" per 
pirmąjį pusmetį—ll,752vas- 
menvs.

mo ir paklausė, kokį prak-į 
tiška išėjimą lenku delega-l 
cija numato iš susidariusios 
padėties. |(

P. Holowko lenku delega
cijos- vardu pareiškė, kadi 
lenką vyriausybė pageidau-Į 
tų, kad tolimesnis svarsty
mas eitą Tautą Sąjungos re-1 
zeliucijos- ir Karaliaučiaus I 
derybų plotmėj. Lietuvią 
delegacijos pirmininkas ta
da nurodė, kad lietuvių pro- 
j ektas neprieštarau j a nei 

Į vienam, nei kitam, ir todėl 
I lietuvių delegacijai būtų į-| 
įdomu žinoti, kokius praktiš
kus sumanymus lenkų delc- 

Igacija siūlo toje plotmėje.
P. Holowk*>, atsakydamas, 

(pareiškė, kad karią perda
vus lietuvių' delegacijai savo I 
vyriausybės nusistatymą dėl 
lietifvių projekto, nėra vie
tos asnymipiai iniciatyvai ir 
lenkų delegacija neturinti 
teisės daryti jokių naujų pa
siūlymų. Todėl jo manymu 
pasilieka tik viena iš dviejų: 
arba lietuvių delegacija su
tinka grįžti prie lenkų pa
siūlyto nepuolimo pakto ir 
paimti jį kaipo bazę tolimes
niems svarstymams, arba te
gul lietuvių delegacija pa^. 
siūlo, lenkams naują projek
tą, nes įtaiktasai lietuvių 
projektas yra lenkams visiš
kai nepriimtinas.

P. Balutis, atsakydamas, 
pažymėjo, kad lenkų įteik* 
• (Seka .ant 7-to pųpl.)

- -

.Sugrįžęs Afgaąistanan, 
Amanulla pasiuntė Kalini
nui Maskvon telegramą, ku
rioje pareiškia širdingiausią 
padėką Rusijos karaliui Ka
lininui ir visai sovietų tvar
kai už tai, kad jį labai iš- d . .
kilmingai priėmę ir daug 
malonumų suteikę. Amanul
la užtikrina Kalininą, kad 
jis būsiąs geriausias Sovietą 
„draugas^ •>■

SAIAiaCIJODBMJAS į 
3 Laikraščių pranešimu, IGa- 
liei^a* apskrity JJęscisk'ūkĮ- 
ąinkų i gyventojų tarpd i pra
sidėjo badas ir bado šiltinė

GRESIĄS BADAS S 
o t RUSIJAI

Riejos 
kunti grūdus vtšarti 
Žibiomis Aš fcfoJRs, 
Ririijdi gręžtą''riud 
Ifarvbjus. Šiį 
Rusijoj" būsiąs blogi

prie audenyčių susirii 
apie 1000,streikierių ir- 
miai pradėjo pikietuotL -

Jau iš kalno apie 150 
licisių buvo atsiųsta. < 
fas piketuojantiems ’ da 
ninkama perskaitė riai 
aktą. Po to policijos vį 
ninkas įsakė darbininlį 
iš si skirstyt i. Davė peni 
minutas. Nepaklausė. 3 
met įsakė policistafns a 
tuoti po vieną pikietierį. 
raštuojami darbininkai n 
priešino, bet ramiai pąs 
vė, išskyrus vieną, te 
bandė pasprukti^iš polie 
rankij. Tą dieną arešti 
82 darbininkai.

Kas kaltas, kad darbi: 
kams draudžia pikietii 
Nagi-raudoniejPkofiatinii 
kurie nuo pat pradžios s1 
ko ardė ir dar tebeardo į 
bininką vienybę.

Komunistai išprovol 
policiją ir teisėją užd^ai 
kad ir ramų pikietav; 
Kompanijoms to tik ir 
kia, kad policija prsu 
spausti darbininkus.

Dabar darbininkarąs 

"darbdaviais, nes fr pofa 
neva apsaugojimui nuo j 
šių, persekioja darbiniu

rų grasinimai. Agrarai riV. ž i?*’"*! 
tina, knd ne katalikai nu 
dė Obregoną, bet raudoni 
eurių vadas buvęs Moron 

Morones buvo didelis 4 
regono priešas.

x Dabar Calles iš savo ■ 
dueto Morones paliuosai 

Bedievių šmeižtai ant 
talikų dar kartą grąžini 
jų adresu. -‘ pyjįj

“Keleivis” ir kiti geli 
lapiai, apsikabinę j ę" meta 
diplomais-, . nė neparai 
skelbdami melą prieš kai 
kus ir po.to kada žinios 
sklvdo, kad kaltininkai- 
komi pas raudonuosius^ 
pas katalikus ir kad kai 
kai padeda juos surasti

Ūkininką s-gos suvažiavi
me einamuosiuose pasitari
muose buvo iškeltas Vil
niaus klausimas. Ūkininkai 
turėdami galvoj Vilniaus 
svarbą Lietuvai ir suprasda
mi, kad tiesioginėse derybo
se su lenkais Vilniaus aplen
kimas yra jau mūsų ptalai- 
mėjimor pradžia, tam'tikra, 
viebalsiai priimta, rezoliuei- 
ja pareiškė, kaa Vilnius te
gali priklausyti tik Lietuvai, 
ir jog suvažiavimas dery
boms su lenkais, vedamoms 
aplenkiant/ yilnių negalės 
pritarti. •

taikos ir riaušes, pakeltu 
balsu pareiškė, kad pikieta- 
vimas New Bedforde turi 
būti uždraustas ir kad dar
bininkai neturi eiti prie 
dirbtuvių. Jis sako: “Ge
riamų botagą jie turi tai su
sivaldyti ir neiti prie dirb
tuvių, nedaužyti langą ir ne- 
įžeidinėti policistų. Įstaty
mai turi būti pildomi.
. “ Pikietavimas kaip dabar 
yra vedamas šiame mieste y- 
ra nelegalia įp kaipo tokie 
turi būti sustabdytas.”

Tyyliką pikietierių arešta
vo prie Sharp .audenyčių, 
kuomet jie pradėjo maršuo- 
ti gatvėmis be leidimo. Areš
tuojant vadus kilo riaušės. 
Sužeista B policistai ir kele- 

I tą streikierių. , ’ ’ ri
Stręikieriai pikietavo prie 

audenyčių ramiai, o tik ne
turėjo leidimo maršuoti gari

Šiame posėdy lenką dele-l 
gacija susisiekus su savo vy
riausybe, turėjo pranešti 
lenkų vyriausybės nusistatę-1 
mą dėl lietuvių įteikto su
tarties projekto. s <* • I

Lenkų komisijos pirmi
ninkas p. Holowko pareiškė, 
kad lietuvių komisijos pa-l 
siūlytas saugumo kontypro- 
įektas lenku vvriausvbės ne- 
gali būti'priimtas dėl dvieju 
motyvų: pirma — kad lietu
vių projektas išeinąs iš Tau- 

į tų Sąjungos rezoliucijos 
! 1927 ni. gruodžio 10 d. ribą 
| ir antra-----kad lietuvią pro
jektas paliečius Lenkijos te-1 
ritorialę neliečiamybę.

Tokio"-turinio lenką vy
riausybės oficialus atsaky
mas netrukus būsiąs patvir
tintas Lietuvos vvriausvbei 11' * *' ir raštu.

Lietuvių delegacijos pir
mininkas, p. Balutis, pareiš- 

I kė pasigailėjimo dėl tokio
Mūšy žuveg vienas lenką 

kareivis ir dujsunkiai sužeis
ti. * Sako, j^auaikirti- 
mas jmi "6us amrasAš eiles, 
bėgy kelią dieną. -

“Glos Prawdv” rašo, būk 
Lietuvos kariuomenė prie 
demarklinijos yra gerai ap
ginkluota ir kad “lenką gy
ventojai”'vra baisiai vargi-

^s^fSaiungos Centro Valdybos 
sudėtį, į kurią tarp kitų iš- 

- rinkti kun. dekanas V. Mi
ronas ir kun. Iz. Tamošaitis. 

•J \ Tautininkai savo laiku daug 
barė ir vis nenustoja barti 
krikščionis demokratus, už 
tai kad šie girdi traukia ku
nigus į politiką. Kaip mąto- 

' me tautininkai dabar jau 
lyg būtų pamiršę savo šauks
mus apie tai, kad kunigai 
turi būti atitraukti nuo po
litikos: turbūt jie patys ne- 

pį . gali be kunigų apseiti, kad 
išrinko net 2 kunigu į savo 

gV ~ partijos centrą.
Kauno “D-kas”

Mexico City. — Policijos 
viraininkas gen. Zertuchė 
pranešė spaudai, kad jam 
pavyko išgauti iš žmogžu
džio Jose de Leon Torai pil
ną išpažinimą delko jis nu
šovęs gen. Obregon, naujai 

r išrinktą prezidentą.
Jis pripažįsta, kad kata

likai jam gelbsti surasti tik
ruosius kaltininkus, kurie 

l.privedė jauna studentą prie 
išips baisios tragedijos.

Pasklydo kalbos, kad gen. 
Obregoną nužudę jo neva 
draugai, Calleso šalininkai.

Pramonės ir darbo sekre
torius Morones pasislėpė. 
Jis buvo radikalas/ Polici
ja jo ieško.

Pasirodo, kad Calleso ir 
policijos viršininko kaltini* 
mas, kad katalikai nužudė 
Obregoną neturi nė mažiau
sio įiagrindo. Arą iai-biau- 

, rus šmeižtas. „ . - ■
Šis dalykas gal na-

aiškėjęs taip, jeigu dd'riįrA-

NUSKENDO 291 ŽMOGUS
Reuterio pranešimu iš 

Santiago, nuskendo Čili jū
rininkų. transporto laivas 
“Angamos.” Žuvo 291 žmo- 
gus. Tarp 80 nuskendusią 
keleiviu daug buvo moterų 
ir vaiku. Iš-laivo įgulos ir 
keleiviu' išsigelbėjo tik 4 
žmonės.

/

Papildomomis žiniomis, 
laivo katastrofa įvyko nulū
žus vairui.

Lietuvią ir lenką- susis 
prie Demarklini

so byloje. Ęsą įrodyta, kad 
'-sąmokslas biAvęs; jo centras 

buvęs Maskvoj ir Charkove.
; 1 - * * Sąmokslininkai 

revoliucioni
- V šių su būvu: 
1^:. vininkais.
P : tarta sušaud^Įi, 34 katorgom 

Vokiečių in:
tas.

AMERIKOS IR LATVIJOS 
SVEČIAI APŽIŪRĖJO 

PAŽAISLI
Kaunas. — Liepos 3 vai. 

p. p.,j gen. Nagevičiaus ve
dami, Kaune vieši lietuviai 
iš Amerikos drauge su atva- 
žiavusiais svečiais lietuviais 
ir latviais iš Rygos — apie 
] .50 žmonių •— buvo garlai
viu “ Vilnius”"iš Kauno nu
vežti į Pažaislį. Kelionė 
prieš sraunų vandenį Ne
munu tęsėsi apie 2 valandas. 
Bet ji nebuvo nuobodi, nes 
nuolat grojo orkestras,dairis 
gerai nusiteikusius' keleivius 
inksniino. Pažaislio viėniio^ 
yno seselės atvykusius sve
čius maloniai sutiko. Duoti 
paaiškinimą apie Pažaislio 
gražios bažnyčios meniškus 
ir istoriškus įdomumus gen. 
Nėgevičiaus buvo pakviesta 
dr. H. K. Jacynienė, para
šiusi apie Pažaislio vienuo
lyną monografiją 
cija, už kurią ji ir daktaro 
laipsnį gavo. Gražiame Pa
žaislio pušyne svečiai buvo 
apdovanoti nepriklausomy
bės medaliais. Prie šios efcs- 
kursijos buvo ir keletas A- 
merikos ir latviu spaudos at- 
storip ' ę

®O DARBINLNKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
g*1, i-.-j .. ............... . ., K ' ■■ ■"



mejus kandidatūrą, į Prezidentus, j

y

V

Kas tiki nugalėjimu ir die
ną ir naktį, tas pagaliau pa
liks nugalėtoju.

ivairea 
dimą. 
misijos“

pirmutinė diena giedri, be 
vėjo, šilta. 8 vai. termomet
ras rodė 25 laipsnius C.

12.
13.
14.
15. " Pirmyn į kovą
16. ~ 
17.

KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS
1. a) Eisiu į girelę, b) Ui, ui,' ui, Dieve .25
2. a) Aš pas tėvelį, b) Močiute mano
3. a) Mėrgąvakario daina; b) Ei, TS-

Per lą patį laiką (per ke
turius mėnesius) šiemet deg
tinės ir spirito parduota už 
15,313,938 litus, o perėitais 
metais mž 13,712,869 lt.

PIRMOJI LIETUVIŠKA 
FILMĄ

Kaunas. — Kino 
‘‘Akis'’ susitarus su

—_ .75 
_ .50 
__ JO -
— .40
__ .65
_ .50
— .60 

$1.00

__ .50
_ .75
-41.50

z ’

L

3.
4. -
5. * Siuntė mane motinėlė —
6. Vai aš pakirsčiau ——.
7. Saulelė Raudona--------

-f ■,* - i •. »

. .30 - j
19. a) Eikš mano mergele, b) Aš suti-:A

Lietuv 
bet'ir d 

ir iš uzsieųi

spuuadma' bendro lavinimo i 
........... naują poMo • 

menės Švietimo 
”i skelbia-dayppi 
kanuomenėe šviet. 

u žinoti kiekvie-

DEGTINĖS IR SPIRITO
GAMYBA LIETUVOJE

Kaip rodo valstybinio deg-

- ALFONSO <

.25

.40 

.40 
t

1*0.0 
. JO
. .60 _ 
. .20 r 
. .20 
. ^20

Z > 
tiAINOą.^

__ .50
.40

17 * 
—• .20

so-

va-

rįturmio pamokslą, paminint 
a. a. kuil A. Petrulio žy
mius nuopelnus bažnyčiai ir

. Racevi- 
is. Punios klebonas.

čidfc prie 
vedė kanauninke Ci- 

ąitis, kuris prie kajn) pa- 
ė gražų pamokslą. Po 

d sekė kalbos: Vyriausyliės 
siekime Mi- 
rlionio, kun. 

Mirono ir vėlionies 
jdįo'Vytatuo Petrulio. Ne

štai ^didelį įspūdį į vi- 
įlyvius pa

kuli. V. Mirono kalba, 
buvo pa^kyta su dide- 
l^ausmu ir nepaprastu

f - fusninkuose birželio 30 d. 
liūdnos iškilmės. Pra- 
;pusiau devinti valan- 

.. a. kun. A. 
kūną iš klebonijos 

S? miestelį bažnyičon. Liū- 
ųją procesiją vedė Širvin- 

. Linartas, 
ąnt ar įie keturiolikai 

unigų, suvažiavusiųjų ati- 
paskutinį patarnavinui 

vb draugui ne tik iš kal
inių parapijų, bet ir iš 

jų. Atvirą hai-stą vi- 
- taikų ne^ė vėlioiAesjibu 

broliai, seserėnas — aviaci- 
kapitonas L. Peseckas, 

trys parapijiečiai.
j dalyvavo 

mokyklų mokiniai su 
po piokytojais, š'iesuome- 

iečių, ,žyd;ū. 
ilna žmonių, 
ia diena te-

a 311 UI 1(1 U ale atatinkamo

džium, B. Bučinsku, V. Ra 
žaičitt, J. Eiduku ir k., abi 
turientais A. Akelaičiu, tik
ruoju kandidatu į Amster
damą, ir St. Šačkum, pasta
čiusiu por šventę naują šo
kinio su kartimi Lietuvos re
kordą, sųsų-inko ateitininki 
valgykloj kuklios vakario 
^ės. ' ’

Vakarienės šeimininkas 
buvo prof. J. Ere.ta^. Per 
vakarienę buvo pasakyta 
daug* nuoširdžių kalbų, 
dams, ypač L. G. Š. F. pir- 
miniųkui J. Kudirkai, ilgai 
šaukta “valio,” aptartas tas 
keliasr kuriųoL/G. S. I'. ei- 
na, išdalintos dovanos.

Sporto federantai per jė
gą ir grožį eina į idealą. Kad 
šis racionaliosios kūlio kul
tūros kelias yra tikrasis 
sportininkų keliąs, rodo kad 
ir paskutiniai sporto davi
niai. Lengvosios atletikos 
srity L. G. SI F. šiandien 
mnkurentų beveik neturi. 
Tai parodė kad ir paskuti
nės L. F. L. S. suruoštos 
engvosios atletikos rungty

nės, kur sporto ’ federantai 
žymiai pralenkė visus kitus.

Tuo racionaliosios kūno 
viiltūros kebu L. G< S? F.. 
taip pažymėjo baigdamas 
vakarienę viimas iš jos gar
bės narių ir pirmųjų steigė
jų prof. Eretas, eis ir toliau. 
Krikščioniškoji .^kultūfSų 
drausmė, draugiškumas, so
lidu minas. gražus, elastiškas 
išmiklintas kūnas — štai ko 
siekia sparto,federantai.

Visi gieda organizacijos ir 
tautos himnus i# su pakeiki 
ūpu skirstos namo.

supiltasai kapas 
tilo tarpu pasipuošė visa ei- 

gražių vainikų, kurių tar- 
•yjte savo gražumu pasižymėjo 
Vyriausybės atsiųstasai vai
nikas.

Naujasai Musninkų baž- 
iuje kapas, 

p pasakė kun. V. Miro- 
yra nepapca.^ai simbo- 

nes tai var vieno iš 
jų Vilnijoj kovotojų 

lietuvi škumą kapas—ka- 
1 supiltas tokiame Liefu- 

yočtJfeampely, kur lietuviškū- 
s; kapas, ku- 

jšaugo visai netoli dabar- 
osios demarkacijos lini-

S. F. SPORTO ŠVENTĖ 

PASIBAIGĖ .

£ Kiąu Has. — Liepos 4 d. vė- 
ės dalyviai 

saVo Tadais prof, J. Ere- 
d. J. Kudirka, A. Liū

vėžio vyskupas Paltarokas,
kurį, vietos gyventojai suti 
ko. iįeĮųi . iškilmingumu, 
Pa^tat^ia įąug giųrbea vary 
tų, prie kurni sutiko oęga-

įjyveptojai. v alseiaus savi

Vienas Milainių 
s ūkininkas 4. klm 

Panevėžio savo. 1 lauke 
tris puodus i senų/1 monetų 
Monetos, sidabrinės ir vari 
nes. ^Monetų dalis Len
kijos, dalis

lo už
r***

valdybė sil tarybos pinti, p. 
Butku ir viršaičiu p. Jonai ’ 
čiu priešaky sutiko vyskupą 
prie valsčiaus sienų, ties 
Kleboniškių kaimu ir gyven
tojų vardu gražiai pasvei
kino. Riesto žydai ir gi tu
rėjo savo garbės vartus. Va
kare proginmazijos salėje 
buvo suruošta vakarienė, 
kurioje dalyvavo ,Ękąc. _v^s- 
kupas su visa 
siškija, visų tautiškų ir ka
talikiškų organizacijų atsto- 

’, šviesuomenė ir pavieni 
asmens, daugumoje ūkinin- 

, I*asakrta gražių kal
bų, kuriose pažymėta bažny
čios ir jos vadovų įtaka vie
šajam gyvenimui. J pasa
kytas kalbas atsakė Eksc. 
Vyskupas, pabrėždamas, 
kad susibūrimas visų gyven
tojų be pažiūrų skirtumo pa 
gerbti savo vyskupą jį džiu
ginąs ir jis tai giliai įverti
nąs. Birželio 23 d. po pie 
vyskupas išvyko Pakruojun_.

VĖL SĖJA VASAROJŲ

Šiaulėnai (Šiaulių apsk.). 
Po didelių lietų ir potvinių 
vėl ūkininkai pradėjo sėti 
vasaroją — išpuvusį ir dar 
nesėtą. Kas turi sėklos sė
ja, o ka» neturi 
brangu: (cent.) rugiai 
kviečiai 43 lt., avižos 30 lt., 
miežiai 42 lt., bulvės 10-11 
litų.

NEPAPRASTI VĖJAI

Norkūnai, Leipalingio v. 
Šią vasarą čia pasitaiko ne
paprastai smarkūs vėjai. Sc 
ni žmonės pasakoja, kad to
kių labai retai atsitinka 
Ta i Ja pereitą savaitę žmo
gui bevažiuojant, kažkur yė 
jas nunešė dar gerą paltą ir 
kepurę, daug medžių išlau
žė. Kiek pirmiau Diržų kai
mo matininkui, matavimo 
mašiną sudaužė 
šposų iškrečia.

■ ii i

NEPAPRASTAS LIETUS 
KAUNE

Liepos Ad. apie 7 val. vak.

lietus su perkūnija. Keli 
pejjkūnijos smūgiai buvo 
tiek dideli, kad langai drebė
jo.

Užtrukęs apie valandą, 
lietus tiek daug,davė van
dens, kad Kauno kanalizaci
ja nespėjo jo suimti. Gatvės 
paplūdo. Visa Laisvės Alė
ja paplūdo i nepasidarė di
džiulė upe: visi trotuarai 
apsemti iki pat namų durų, 
vietomis vanduo veržėsi į 
kiemus ir rūsius. Vienas na
mų savininkas išsigando po
tvynio ir iššaukė Burmistrą

tinęs ~~moffdpltfo statistika 
per šių metų balandžio mė
nesį degtinės buvo pagamin
ta 423,115 litrų, o spirito 
14,640 litrų. Pereitais me
tais per balandžio mėnesį 
degtinės' buvo pagaminta 
374,495 ltf., o spiritu 14,640 
litr. Taigi žymiai mažiau. 
Iš viso per pirmąjį šių .me
tų trečdalį degtinės paga
minta 2,103,680 litr., o spiri
to 96,0.19 lt r. Sulyginus su 
pereitais metais pęr tą patį 
laiką, šiemet degtinės buvo 
pagaminta 281,225 litrais, o

švedų. Mone 

tas nupirko Panevėžio . rau- 
ziejus. Panevėžio muziejus 
turi surinkęs didelę monętų 
įr popierinių pinigų kolek
ciją. Muziejuj yra rele 
— žalvario kirvelis; it kitį.Į^’į

— Nuo šių metų,r mą, km,- _____
uždaroma -Panevėžio moky- nam žmogui arietčjui. 

tojų seminarija. J seminari- * 
jos rūmus bus perkelta mer
gaičių gimnazija.

— Po ilgų lietų, vėjų ir
v 1 J ' 1 • v

EMIGRACIJA Į BRAZILIJĄ 
MAŽĖJA z

Kaunas.—Emigravo į už
sienius šį mėnesį žymiai ma
giau kaip kitais- Emigraci
ja į Braziliją kaskart mažė
ja. Emigrantai daugiausia 
važiuoja į Kanadą, Argenti
ną ir pietinę Afriką.

b-vei 
Karo 

Mokslo V-ba, liepos mėnesio 
2 dieną pradėta statyti pir 
moji Lietuvos filmą. ^Ilgio 
bus du tūkstančiai ^u-yiršum 
metrų.

Pastatyme dalyvauja Ka
rių teatro artistai ir kino 
b-vės “Akis” studijos mo
kiniai.

Turinys paimtas iš kaimo 
ir kariuomenės gyvenimo ir 
filmos tekstas, parodyti, ko
kią naudą duoda tarnavimas 
kariuomenėje. #

Režisuoja pulk. Įeit. p. 
Bruzulevičius, o operatorius 
p. Dunajevas.

Pastatyti tikimasi f ilgiau
sia persiris mėnesius. Tad 
galima tikėtis, jog rudenį 
galėsime pamatyti tikrą lie
tuvišką filmą ne >tik savo 
dvasia, bet ir .savo pajėgo
mis sukurtą. -
* ---------------
SUMAŽĖJO RADIO

ABONENTŲ SKAIČIUS
Kaune birzėlid mėnesi 

naujai užregistruota apie 
20.; Šeniau radio ąbonentii 
buvo apie 2,000, liet, prasi-

p. Vileišį, kuris tuč^uojaiTdaugiau, 
atvyko ir apžiūrėjo “kata
strofos”" vietą. Čia p. Bur
mistrui tikrinant vandens 
nutekėjimo vietą, kaž kas 
rūpinosi; girdi: čia tai nie
kis, bet “Sadausko visos žu
vys jau plauko...”

P. Burmistras į tai paste
bėjo, kad juojkai juokais, bet 
jis jau buvęs ties L. Al. 53 
Nr., kur vanduo pradėjo 
veržtis. į rūsius ir teko iš
saukti gaisrininkus,, kurie 
pumpuoja rūsysna įsiveržu- 
sį vandenį.

Laikinuoju potvyniu pa
sinaudojo taksi, kurie sker
sai gatvę piliečius vežė im
dami po litą už kursą.

> Netrukus tačiau vanduo 
nuslūgo, palikdamas ant tro
tuaro sluoksnį dumblo.

IŠVYKO LATVIAI

Latviai ir Latvijos lietu
viai, atvykę į Kaimą pasi
žiūrėti VII žemės ūkio ir 
pramonės parodos ir dailių 
šventės ir susipažinti arčiau 
su lietuvių gyvenimu, vėl iš
vyko į Latviją. Svečiai su
tikimu, kelionėmis, vaišėmis 
esą patenkinti. Į savo kraš
tą sakosi parsivešią po ge
rą malonių įspūdžių žiupsnį.
~ 1 >

Kiekviename '“Žvaigždės” nu
meryje pilna įdomią apsakymėlių, 
dvasią žadinančią pranešimą ir ži
nią iš viso kataliką pasaulio, daug 
rašoma apie paskutinių laiką šven
tuosius, apie nepaprastą pasišven
timą naujai atsivertusiąją stab
meldžių tolimose kat. misiją šaly
se, teikiama daug rimtą nurody
mą bei patarimą krikščioniškam 
mūsų gyvenimui sutvarkyti taip 
painiais mūsų laikais, duodama 
daug atsakymų į,pačius įdomiau
sius skaitytojų klausimus ir tt.

“Žvaigždė” išeina kas mėnesi. 
Ją leidžia T£vai Jėzuitai Kaune.

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

Tat ir vfei, kas tik gyvas, pati-' 
rūpinldt, kad sušvistą ties jūsų pa- 
stogėmis laikraštis “žvaigždėl”

Adresas: “žvaigždė,” Tėvų Jė
zuitą Namai, Kaunas, Litbuania.

Kiekvienaa . jaunuolis, kuridm 
reikės atlikti k tarnybų, turi . 
skaityti “Karį,” iš anksto su
sipažintų su kariuontene. Toks jau 

Aj- -- taomenėn iš kar

 

to jausis pažįstąs, ją ir pasiruošę&
_____

“Karys” praneša, ką valstybėj 
veikia karo srityj, kaip jos gink
luojasi, kokius naujus karo pabūk
lus išranda ir ką pasaulis gali 
laukti ateity, kokie karai gali kil
ti. J ' ’' -

Kur tik yra auaikūręs koks nors ' 
jaunimo ratelis, ten .būtinai turi 
būti “Karys,” nes jis’be kariško 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.

Kiekvienas sportininkas privalo 
skaityti “Kai|,” nes jis paduoda 
daug sporto žinią iš Lietuvos ir 
užsienio.

“Karys” daug rašo dėl visuo
menės susiartinimo su kariuome
ne, nes tik susiartinę'tegalėsime 
įvykdyti savo amžiną troškimą — 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėliavą.

“Karyj” yra daug paveikslą, 
retinta, apysaką, eilią; įvaireny- 
bią, juoką ir 11.

“Karys” deda daug atsiminimą 
iš Lietuvos kariuomenės kovą ir 
kūrimosi, kurie kiekvienam skai
tytojui parodys, kiek lietuvią tau
ta turėjo pakelti vargo ir auką, 
kol iškovojo nepriklausomybę.

Metiniai “Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedą — gra
žų,.spalvuotą sieninį Karią Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
be, papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvią gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 4 
ligi šių dienų. ’

“Kario” kaina metams 15 litų, 
pusmečiui 8 litai, 1 mėn. 1.50 et. 
Užsieny $2.50.

Adresas: Kaunas, Nepriklauso
mybės Aikštė, “Karlo” Redakci
ja.

VASAROJAI TAISOSI

Veliuona. — Paskutiniu 
laiku; šiek tiek atšilo oras ir 
pradžiųvo drėgni laukai. Iš
tvinęs Nemunas, kuris čia 
lėnose vietose beveik visų 
panemunės gyventojų buvo 
užsėtuos pasėlius, dabar at
slūgo. Visur laukuose rūks
ta žydintieji mgiai. Gyven
tojai tiki sulaukti pagaliau 
gražių dienų. '
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KOMPOZITORIAUS A AT.gyaTn DAINOS

Vienam Balsui Prie Fortepijono
Ak, myliu tave___________
Bernužėl, nevesk pačios —
Graži čia giružė___________
Meilė___________________
Meile uždegta krūtinė ■ 
O pažvelgta___________ ____
Visuomet širdis surakinta—
Penkios linksmos dainos _

Duetai
Moterų Sąjungos luinas _
Skenda, lekia musą mintįs
Trisdešimt dainą ______ —

Mižram Chorui
Ginkim šalį Lietuvos —J___
Giesmė į Šv. Kazimerą ___ 
Lietuvos Vyčią lianas —__

Mes grįšim ten _______ į________
a) Išauš vasarėlė, b) Tu mano mer
gelė, e) Išbėgo mergyt A—-------
a) Kaip aš buvau jaunas, b) žiu. 
rau anksti rytų, c) Ai užgimiau 
Lietuvoj---------------------J---------- ——

a) Aš pas tžvelį, b) Močiute mano 

veli, Tėveli -------------------------------
a) Močiute, miego noriu-; b) Oi, 
varge, varge------------------- ------- -
a) Aš toli nuleista; b) Tris dzie- 
nas (dzūkiška) ------- *------- .-----------
a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at
lėkė sakalėlis-----------------------------
a) Oi tu, lakštingėle; b) Vanagėlis 
tupėjo---------------------------------------
Tautiški šokiai L ----- 1---------------
Tautiški šokiai

KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS
Apvesdinkite mane-------------
Šią nakčiai? (dzūkiška) —— 
Jojau dieną (augštamjialsui). 
Ko liūdit sveteliai -------------

. ir kitokių I’dėjus vasnrai ir daugurani 
LsyažįHėjūs kitur .vasarai, 
jų. skaičius sumažėjo ligi 
1500. ' ' V ' " *

PRANEŠIMAS LDS. CONN. 
APSKRIČIO KUOPOMS

VANAGAIČIO DAINOS 
MOKYKLOMS
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Visos virš paminėtos

L Jau kelias tiAf
2. " Dvi dainos
3. Mūsų dol
4. ~

J . .

L Aktūdftios _ __.L .
r Vf A J T f '3 ‘

r, VAINIKUONrBS .
SO L Mūsų šokiai---------—-------

dainos galima gauti “Darbininkd” Knygyne. Siųsda* 
pasiųskite ir pinigu*. Vįsūbmet taip?

18.

i<

velę, c) Atsigėriau Žalio vyno------ .50
Eium, b) Už jurta, e)’ s 
bernužėlis, d) Až ta- '
-------- i 4,.-.-l7 .so ■

-
r. — — - ■«— 1 - f- •

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS * 
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ ' 

“SAULUTĖ”

.< v—<

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
f PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

m a -r tat, a TTTira -
%

bė*

r* G.------
- * Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 

' Juokai. Piesos v&lkų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraŠ- 
\ to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai iv 
| pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai ' 
ČP B popieriausjnolio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
į B doL, pusei metų — 1 doL Eina 2 kartus per mėnesį. 
I t Paveikslus piešia K. ŠWNIS ir kiti dailininkai. Lei- 

dfia ‘‘PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraiti®.
K. v • ' ' ’ ■
K*r

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

Jau išėjo iš spaudos “Dai
nuok” II dalis. Gražus rin
kinys dar gražesnių dainų 
dyįein ir , trim bakams. Mo- 
kykjcgns imanti čįidesnįam 
^AiČiuį, puleidžiąma. dĮd^Uą 
nuošiųiiįis. Dainuoji ĮljįĮęiĮis, 

kaina.60 centų- Puikiausias 
vadovėlis mokykloms ir cho
rams. *
Reikalaukite ^Darbininke,f 

366 Broadway, 86. Boston, 

Mass. Mes turime visas Va
nagaičio kompofcįęijas-

Pirkite visi Dainuok, 
ten rasite gražiausias dai-

LDS. Conn. apskričio piis- 
metinis. suvažiavimas įvyks 
rugpjūčio 5-tą dieną, 1928 m,, 
šv. Jurgio parapijos svetainėj, 
Waterbury, Conn., 1 vai. po 
pi4tų. ' ' ’ ' c

Šis suvažiavimas yra taipgi 
ir prieš seįminiš. Tik lai kiek
viena kuopa siunčia kodau- 
giausia delegatų ir kartu su 
jai? gerų įnešimų.

Nepamirškite dienos — rug
pjūčio 5-tą dienų, JVaterbury, 
Conn. '

M. Blažauskaitė,
LDS. Conn. Apskričio Rašt nas, ypatingai merginoms
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.50

.13
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kau žydelį, c) Kam anksei keltis .50
20. a) Miela tėvdi, b) Oi skauda gal. . <

x i • — • af’.ė* _ 5L___ _ *i’ mat

21. a) Oš džrum-džium
Kalbin jaunas T 
rėjau vištą ----------
a) Tykusis rytelis, b> Oi laksto va
nagėlis, e) Kur Nemunas, d) Oi čin- 
čia-liulia ---------------- ’ ‘

I
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, Bet kam "i' ištiesiu rūpin
tis ir nusiįminti ? Dievas ge- 
-rafc-~nasanlis gražus, saulė 
šviečia, {paukšteliai čiulba, 
bet — \

Bet žmogaus sieloje nevi- 
šuomet, saulės šviečia. Kar
tais ten labai tamsu ir ūka
nota. Paukšteliai ten ne 
čiulba, tik kaž kas ten grau
džiai verkia ir vis- vienodu 
balsu ir tą pačią kartybės 
dainą: “O kam aš tą pada^ 
riau? Kam tos baisios nuo
dėmės dasileidau ?!”

■ Tas nuodėmių atsimini
mas tai liūdniausia žmogaus 
sielos meliodija. Kiek ten 

_ kartybėsjr dissonansų! Bet, 
ištiesų, ar verta tai liūdnai" 
dainai duoti ten apsigyventi 
ir neįsileisti sielon nė vienos 
linksmesnės minties ? Tur 
būt ne. Reikia ir sielai duot 
nuo ašarų pasilsėti. Šv. 
Pranciškus Salezas štai ką 
sako:

“Mes visi norėtume būti 
liuosi nuo netobulybių, be ; 
reikia turėti kantrybės su 
žmogaus prigiinčia, ir atsi
minti, kad mes ne angelai. 
Dėl tų silpnybių mes nepri
valome džiaugtis, bet sakyti 
su apaštalu: “Kas mane 
vargšą paliuosuos iš šio 
mirštamojo kūno?” Bet, 
antra vertus, mūsų silpny
bės ir nuodėmės neprivalo 
mus stebinti ir atimti nuo 
mūs drąsą su jomis kovoti, 
o dar mažiau atstumti mus 
nuo Dievo meilės. Nes Die-

vas, nors ųemyli mūšų nuo
dėmių ir silpnybių, myli 
mus, nežiūrint į tai, kad tų 
silpnybių turime. Toj pras
mėj; ir Dovydas yna pasakęs* 
‘ ‘‘Pasigailėk manęs, Viešpa- 
tie/riės silpnas estu”

. Taigi? nors sąžine mus ir 
tankiną, —- kartais gal be-, 
reikalingai ir dėl mažų daly
kų,j—vis vien turėkime links
mą veidą, žinodami, kad tu
rime tokį gerą ir galingą 
Dievą, kurs “net iš akmenų 
gali padaryti Izraeliaus sū
nus.

Yra žmonių, kurie prisi
spyrę norėtų žinoti, ar Die-

' Čia parodo Indi jonų būdeles'prie Minnehaha vandenpuolio, ku
rias kaipo svečiai Rotary International pasistatė laike konvencijos 
Minneapolis, Ind.

vas juos įsgarivs, ar pa<' 
smerks ? Visų pirma, ne Die
vas juos išganys, tik jie pa
lys tą padarys Dievo malo
nei padedant. Dievas taip 
pat jų nepasmerks, tik jie 
patys savę pdskandvs, jei 
atstums nuo savęs Dievo ma
loni Antra vertus, ką jiems 
pagelbės žinoti ar bus išga
nyti, ar pasmerkti? Jei 
žmogus būtų tikras savo iš
ganymo, tai jis pasikeltų į 
dvasinę puikybę ir čia jau 
prasidėtų jo pasmerkimas, 
nes Dievas labjausia nepa
kenčia puikybės. Juk ne kasi , , , ... ~ ■-i i-, -r__ jdatu komisija is p. Gailaikitas, tik išdidumas paskan-7 
dilio Liucipierių.

Geriausia mums žinoti 
štai ka§; jei kas rūpinasi- 
savo išganymu, tas nebus 
pasmerktas, nes tokiam Die
vas suteiks užtektinai malo
nių, kad nugalėtų visas kliū
tis ir atsiektų tą, kuom taip 
labai rūpinosi, vadinasi, sa
vo sielos išganymą.

cija Lietuvoje
Kongresui pasibaigus, .ry

tojaus dieną 9 vai. Zitinin- 
kių salėje Katalikių Moterų 
Draugija pradeda savo me
tinę konferenciją. Konfe
renciją atidarė Dr-jos pir
mininkė p. Gvildienė. Į pre
zidiumą išrenkamos p. O. 
Rudzevičintė, p. Folkmonai- 
tė ir p. Šapockienė. Į sek
retoriatą — p. Čepaitė ir p. 
Spudaitė. Išrenkamos Man-

Matau dūmuotą 
Tėvų grjtelę 
Ir tiesu tiesų 
j dangų kelią.

NĖRA KITO TIESESNIO KELIO Į LIETUVA
ARBA IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ KAIP PER

KLAIPĖDĄ
--------ANT —-----

BlLTIC AMERIKOS LINIJOS

Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivų per Klaipėdą prie 
dabartinių aplinkybių yra malonus ir visai 'keleivių ne
vargina.
KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS’ 

D
i 2)

3) 
e 4)

5)
6)

Nepertraukiama kelionė iš porto Į portą
Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis 
Lietuviškai galima susikalbėti su laivo aptarnautojais 
Geras valgis ir mandagus patarnavimas
Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
Išpildomi laivo orkestrus, įvairūs žaislai, šokiai ir t. t.

tės, p. Steponaitytės ir p. 
Brokaitės. Rezoliucijų — p: 
Paliulytės, p. Juozapaitytūs 
ir p. Kepenienės. Sumany
mų — p. Boroticnės, p. Zin
kevičienės ir p. Šimaitės.

Dr-jos pirm. p. Gvildienė 
padaro Kat. Mot. Dr-jos 
Centro Valdybos veikimo 
pranešimą. » Iš . pranešimo 
matosi, kad ši organizacija 
sparčiai didėja. “Moteries” 
tiražas vis auga. Draugija 
išlaiko keturias mergaičių 
ūkio mokyklas. Karmėlavos 
mokyklai Dr-ja 'stato dide
lius namus. Šios mokyklos 
pastatymui daug prisideda] 
Amerikos lietuvės katalikės. 
Šios mokyklos statymas 
draugijai gana sunki našta. 
Tačiau Centras rankų nenu-J 
leidžia* Gerų žmonių auko
mis remiamas Centras neuž
ilgo tikisi namus pastatyti.

P. Zastautaitė laiko įdo
mią ir reikšmingą paskaitą 
“Religinis vaikų auklėji
mas.”

“Moteries” redaktorė p. 
Galdikienė norėjo sunkią re
daktoriaus naštą- nusiimti. 
Tačiau konferencija visai 
nedavė gerb. redaktorei pa
reikšti atsisakymo motyvų 
ir vienbalsiai, triukšmin.- 
goms ovacijoms privertė vėl 
p. Galdikienę pąsilikti taip 
svarbaus katalikių moterų 
laikraščio “Moteries” re- 

•X. 

daktore.

I IR Iš

LIET UVOS
DtdSinnsin !r Greičiausiu I 

Vokiečiu Garlaiviu
C 0 L U M B.U S

kitata-JUos linijos 
laivais

Tik 8 dienos vandeniu 
PnfkijS 3-čios klėstos kamba

riai—tik miegamieji
* I

Pns Hile vietini ngMitą arba 
65 STATĖ ST.. BOSTON 
NORTH GERMAN J 

LLOYDZ

4 v y k s 
ne liepos 22, bet 29 d., Aušros 

Vartų parapijos svetainėj, 
Worc^ster, Mass., 1 vai. po 
pietų.

Šį permaina padaryta dė
lei susidariusių kliūčių So. 
Bostone.

Tikimės, kad sekmadienis, 
liepos 29 d. bus visiem^liuo- 
sa diena ir šiame suvažiavi
me kiekviena mūsų apskri- 

1 čio kuopa bus gausiai atsto
vaujama Mažos kliūtys ne
turėtų sutrukdyti kuopų de- 
legatų nuo šio svarbaus su-

Įy - ."t

1 HUDSON, MASS.— 
LB$. 56-tds kp. susirinkitnas 

įvyks penktadieny, liepos 27 
d;, Kazimiero Smniūno namuo
se, po numeriu 12 AVator^t, 

Mieli draugai ir drąųgęs,. 
malonėkite visi ateiti į šį su
rinkimu; nes turime svarbių 
reikalų kuopos naudai^ Taip
gi malonėkite atėję išsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesi
nės duoklės. ■ Beto, pageidau
jama, kad nariai ateidami at
sivestų ir sayo draugus pri
rašyti prie musų organizacijos.

Kviečia Valdyba

Lietuvių Katalikių Mote
rų Draugijos Garbės nariais I 
konferencija didelėmis ova
cijomis išrenka J. E. Arkiv. 
Karevičių, J. Ė. vysk. Reinį, 
kun. Krupavičių, kan. Doge
lį, p. Pikčilingienę, p. Gvil- 
dienę, p. Vileišienę, p. Peč- 
kauskaitę, p. Tumėnienę iri 
p. X. Paliulytę.

Toliau eina Centro orga
nų rinkimas. Į Liet. Kat. 
Mot. Centro valdyba slaptu I 
balsavimu išrenkamos p.| 
Galdikienė, p. Pikčilingienė, 
p. Gvildienė, p. Starkienč, 
p. Pakštienė, p. Gaigalaitė 
ir p. Spudienė. Kandidatė
mis pasilieka p. Ruginienė, 
p. Ragaišienė, p. Gylienė ir 
p. Konkulevičiūtė.

Revizijos komisija palie- 
I karna senoji: p. Liudžiūtė, 
p. Starkirrtė ir p. Kubiliū- 

| te. Dar kalba amerikietė p. 
Zinkienė ir reiškia didelį 
džiaugsmą, matydaiha Lie
tuvos katalikes moteris or
ganizuojančias ir galėdama 
tokiame kongrese dalyvauti. 
Konferencija amerikietėms 
viešnioms sukėlė dideles o- 
vacijas.

Konferencija išneša griež
tas rezoliucijas prieš mo
kyklų monopolizavimą, kad 
būtų uždaryti vieši ir nevie- 
ši paleistuvystės namai ir 
kitos nedorvbiu versmės.

* *■ %

Mandatų komisijos prane- 
I Šimu, konferencijoj dalyva
vo 10 rajonų. 126 skyriau 
149 atstovės ir 60 svečių.

Konferencijos svarbių dar- 
Ibų vaisingumui konferenci- 
Į ja baigiama malda.

(“Rytas”)

Atsiminkite, kad Šis suva
žiavimas bus priešseiminis. 
Tad išrinkite atstovus ir 
jiems įduokite įnešimų sei
mui ir apskričiui.

Jeigu kuopa dėl svarbių 
priežasčių negalėtų prisiųs
ti atstovų, tai nors »raštu 
prisiųskite raportą ir įneši
mų.

LDS. Naujos Anglijos 
Apskričio Valdyba

J ---------------------------- ,-----------

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą 

pavyzdį visiems. Visuomet 
lankytis į susirinkimus LDS. 
13 kuopos. Ritas susirinkimas 
įvyks sekmadieny, rugpiūčio 5 
d. tuoj po sumos, mokyklos 
kambary. Ateikite gausiai. Ne- 
pamirškite užsimokėti duokles.

Valdyba

HARTFORD IR APIELIN 
KĖS LIETUVIAMS .

Priimu Lietuvos Laisvės Pasko
los Bonų kuponus pilnoje jų ver
tėje; atneškite, o aš išmainysiu Į 
tavorą, kokį tik norėsite. Par
duodu vyriškus ir moteriškus apa
tinius drabužius; užlaikau gramo
fonų ir'lietuviškų rekordų; siun
čiu pinigus doleriais j visas šalis; 
parduodu laivakortes Į Lietuvą ir 
iš Lietuvos. Visokiais, reikalais

Į savo sielos gyvenimą siu 
dienų žmonija žiūri pro ma- 
žjna.mąjį stiklą, o į ją apsu-__________ 
panti pasauli pro teleskopus kreipkitės Sj,0Sg^yg 

ir mikroskopus. yn Park gtreet, Hartford, Conn

aktų operh, geriems 
tams — 6 dol. -

Ptenkių Metų Kanklių Kųyįę^uJ
Telpa apie 60 muzikos dalytį 
kų: .dainavimui,. pianu^ 
smtfikai — ą dėl. f

Apveždinkit ir Mane, trij^; 
aktų operetė, visiems tia<^ 
karna — 1 dol. 50c.

Consilium Facultatjs, operetė 

linksma ir maloni — į dol.* 
Naujos Dainos, chorui, 

siuvinys — 1 dol.
Adr.

M. PETRAUSKAS .-riJ 

2263 — 24 Str., Detroit, Mičhy;

7 - ‘
DĖL SILPNUMO, PAILSUSIU lt 

NERVŲ IR NUSILPNRJU- 
ŠIŲ ORGANŲ ~

Krngn-TnnA yydvtnin ŽinomiM* 
užrašomos gyduolės, kurios 
publikos vartojimui per 40 metų* 
ir yra suteikusios sveikatą, stipnir- 
mą ir ilgesni gyvenimą tukstan-y 
eiams silpnų, nervuotų, debilitatėa 
vyrų ir moteni. Jos suteikia stiprį 

irų, sveiką kraują, teikia naujau 
stiprumą ir jėgą nervams ir autelį 
jkia veikimo jėgą širdžiai, kepe*’ 
hiims, inkstams ir kitiems svar-*^ 
biems kūno organams. .ja

Miss Bes’e Timell, Tvl Riverį
Va., suvartojo tiktai vieną butelį* 
•Nuga-Tone, ji rašo: “Jos padaržė 
man daug daugiau gero negu ki-i 
tos visos gyduolės kokias aš var
tojau. Aš dabar esu daug stiprės*: 
nė, mano nervai fr širdis geresnį, 
ir naktimis miegu labai gerai. 
Nuga-Tone suteiks ir jums toloftM- 

: pat užganėdinančias pasekmei 
• Nusipirkit butelį šiandien. Tikrai, 
; pabandykit jas, bet tiktai žiūrė*' 

(Ti.Jn) +kif. kad ganTiTmet Nuga-ToneriPaSr 
vaduotojos gali pasirodyti be ver*, 
tės.

Antras L. D. S. Naujos Anglijos Apskričio

IŠVAŽIAVIMAS!
Įvyks Sekmadieny

Rugpjučio-Aug. 5-tą d. 192 
“PALANGOJE”

LAWRENCE (METHUEN) MASS
Pradžia 10 vai, ryte, 

šv. Cicilijos Choras, Lawrence, Mass. Pirmos eilės vidury, iš kairės dešinėn, sėdi p. J. Banys, cho-1 
ptf vedėjas, klebonas kun. Virmauskis ir kun. S. P. Kneižys. 1

• .• - - * A. * £"‘ < I .*"• •• - -‘J
Šis darbininkų išvažiavimas bus vienas iš didžiausių ir gražiausių, nes bus prieš j 

paskutinis šį metą. ’ [ ’ ‘ \ r ’ *
Palangos parkas yra vienas iš puikiausiu ii: tiukąuiiausių JiuksnuLlaik^ pra

leisti. 'Kviečiame visus iš anksto ruoštis į šį išvažiavimą Palangoje. , i
Pasižadėjo dainuoti Nashua Šv. Kazimiero parūpi jos choras, p. A. šbpcliui 

dovaujant, JLowellio Šv. Cicilijos choras, p. R. Ainoriui yadovanjanį ir Lavrenco 
Šv. Cicilijos choras, p. J. Baniui vadovaujant '• ž :-.<••

Be to, šių kolonijų įžymiausi solistai ir solistės dainuos solo, duotą. Choro ve-' 
dejas p. Jonas Banys, taipgi apsiėmė padainuoti keletą dainelių solo. Bostoriietis 
p. Stasys Paura sayo stipriu baritono įtaisu vistas nustebins. Nttfb:jo duinariynb^į*' 
nos netruks, bet Palangos parko pušyrink tikrai skambės.

Apart čia pažymėtų chorų ir solistų tikimės gauti sutikimą ir kitu mūRų chorų 
ir dainininkų. Bus ir kitokių margumynų programoje RENGfiJjHj

I
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Kadx lietuviai mėgsta tą
sytis pa teismus, tai visieins 
gerai žinomi. Kad jie mėgs
ta . kandžioti kits kitę per 
laikrastj, t« jrpaė gerai ano 
laikraščių redaktoriai. Beį 
ką čia kalbėti apie korė® 
pondenths; kuomet ir patys 
redaktoriai hė kiek neblo
giau “rimtai” ir su įtužimū 
bara kits kitą. Kai kas sa
ko, kad patys redaktoriai 
duodą blogiausį peštukizmo 
pavyzdį. Greičiausia bene- 
bus teisingiau pasakius, kad 
redakcijos yra peštukizmo 
ne pavyzdys, bet atspindis. 
-■"M! JI, ewwi-n If. ■■■■! ^1 .n ~ ---------------- „--------

Tas nelemtas peštukizmas 
vis daugiau ir daugiau pra
deda atspindėti organizaci
jose : pašalpinėse ir centrali- 
nėse. Negalima būtų nieko 
prieš tai turėti, jei tai būtų 
kovos dėl kokių nors idealų, 
bet yra tai tankiausia gry
nas asmeniškas peštukizmas, 

, ___ niekam nedarąs garbės, bet
Pusantro bilijono skelbi-1daug žalos organizacijai, 

 

mams! Kiek iš tų milijonų!Reikia čia dar pastebėti, kad 

 

suplaukia Už neteisingus | nenuoramos nedaug ką blo- 
skelbimus! Kiek už jpirši- go. tepajėgia nuveikti tose 
mį vfeai ngreikalirigų daik- lęrgaiitaataįose, kurių priešą- 

tų? Kiek Už teisingus nau
dingi) daiktų skubintos? Bet 
nė vieno cento už paaiškini-1 jos labo, ir kurie z tinkamai

ax 4T i

C JOSEPH’8 UTHUAlttAN R. O. ASSOCIATIOM OF LABOS

1 aa second-class matter Sept 12, IMfiJU pogt offlce at Bortpn, Man.

;ce toė. maiUng ai speclal rate et pestage provlded for ta SecUoh 1108 
Act ttf October 8.1S17, autfcorized ea July 12, 1918*
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< “DARBININKAS
įja. •

TOeįt Broadvay South Boston, Mass.
TeJcphone South Bęston 0620 .- -

< *

taJSANl 
R . ŠK1 
fe"'- '

įj'Nesenai įvykęs skelbėjų 
įvažiavimas nusidžiaugė, 
įd J. Valstijose ^paskuti-

< • įiiais keljais metais skelbi- 
ifiams praleidžiama virš pus
antro bilijono dolerių kas- 

įmfet r •
H " / *

į.žinoma jie turi kuo pasi- 
/.džiaugti, bet koks iš to 
^žahiigsmas vartotojui? Pa
viršutiniai žiūrint, atnodo, . 
jEacl vartotojas nemoka už 

. ^elbimus. bet tikrumoje 
moka ne kas kitas, kaip var
totojas ne tik už perkamąjį 
daiktą, lx*t taip pat ir už jo 
pagaminimą, pristatymą ir 
.įpilsimą. O kas gi yra skel- 
bin^ai, jei ne bandymas į-

• piršti vartotojui kariais vi- 
t *3*. .• «.**; ■. t.... t

’^sai nereikalingą, arba net ir 
į kenksmingą daiktą t Pa v.
vkas nežino, kad visokie 
^-pauderiai” ir “pentai” 
kenkia odai, bet kaip iškal- 

jbingai tuos “pauderius” ir 
•-.^pentus” skelbėjai perša 
/mergaitėms ir moterėlėms!

Anot Šv. Rašto velnias ap-
* I

link eina, kai Į) kriokiąs liū
tas, ieškodamas, ką prary- 

£<tų. Taip velnias tyko sielų. 
Moderniškas skelbėjas lygiu 

l džsispyrimu ieško praryti 
^vartotojo dolerius ir centus, 

jis ne rėkauja, kaip fių- 
įtds, bet vilioja kaip sirena. 
'■'Kaip gražiai ir “kaimyniš- 
pvteaP’ skamba pa v. tie skelbi- 
■ Inai Patronize^ your nabor- 
^ hdod store! Remk krautu- 
P’tfc' kaimynistėje! Jei kitos 
^krautuvės pertoli, tai ją esi 
^priverstas remti, ar nori, ar 
hnėnori. Jei gyveni didelia- 
l ųie mieste, tai ją remi dėl 
t tb, kad ir tolimesnėse krau-

A. >

^tuvese užmokėsi tiek' pat 
K t j--. ■- * ■ i • **"FBct jei gyveni mažam mies- 
L riike netoli nuo didmiesčio, 

pabandyk remti, pav^ kai-
? mynišką aptidaį.- .Sakysim, 
\ nueini pirkt i papirosų, arba 
. ' kokios košelės dantims {valy- 

x • — "■ -—s įl.

Užmokėsi už papirosų 
- v pakeli 25&, bet tuos pačius

J! i < *

i

r

rit m A m!
Ibeją. Jis nė per pusę lūpų 
neprasitaria, kad, beremda- 
mas “kaimyną” ir skelbėją, 
pats savę nuškriaiisi.

ky stovi išmintingi ir tak
tingi žmonės, kurie neieško 
savo garbės, bet organizaci-

didmiesty gausi 
s.„ 2D ar 19c.; už tooth- 
rparfe’ą užmokėsi “khimy-
-Įjui G5c.,lt bet mieste gaUs:
-r

urnai
kad nemtum savo

no, ske-
1

naciam

tds^’ red
‘-"•F v -i savo laijn 

3M_« i i;f i principus 
Savo vsay 
mą?’. K 
mdka, ta

, Pas 1; 
pas vaik 
hibicijų. 
savęs nėbai 
kyšimu supj 
gus. Nieko ne 
priešui į kaktą. 
niojo po -rank^ — 
koks kitas įnagi 
koks tik užėjo 
vilizuotas žm< 
•ro, bet su vai 
ir liežuvį. Ji 
do ne tik ri 
(pridursime: 
bet ir žemu< 
džentelmeną

Kuomet 
ros” redakil 
tuoj a tokiais-"5"*5 
kaip “špitolninkai,” tai sa 
vaiine kyla klausimas: kuo 
reikia aiškinti tokią inhibi- - 
cijų stoką, pas poną redak- į 
torių? ar tuo, kad jis taip 
greitai “sulaisvėjo” laisvoj 
Aięerikoj? Ar gal nuo jo 
tiktai nusitrynė džentelme
niškumo veniras, bet šiaip 
jis pasilieka, kaip ir buvęs?

įdėrkas ištaria tą tai
lyg kad būtų AžHėįęš kur£ 
olę ant kalbamos prekes. 
Suprask, tai geresnis daiV 
tas už anašią čionykščių pte- 
kę'ir visuomet brangesnis.

Ponas “Sandaros” redak- 
< ...U.;, ,4 i ... ’. įjį , i '

tonus Irgi yra importuotas 
iš inteligentiškos ir džentel
meniškos Lietuvos ir berods 
reikėti) laukti, kad jis ture-

yo ir

bsįrak

sidega, jos ližgėsiiiiiiias, ar
išsprogdinimas labai* daug 
prikiau&o nuo valdybos iŠ-

. .. beht kipk džentetab-nes salia jšikarsęiavimo jie afbą jų stokos. Jerto trūks- v * - . •
’ • - taftai tuo.pačiu valdybaCmž-

daro bumą visiems bešališ
kiems žmonėms, norintiems 
pasmerkti griovikus.

zaci-

cijai 
kaput

Blogiausia yra tai, kad 
neretai n&rą galimybės pa
smerkti griovikus spaudoje, 
------ — - w w——*w- - 
] -

turi tankiai irtcisingųprie- 
kaištų kuriam noi-s valdybos 
nariui už jo apsileidimą, iš
sišokimą,-netaktą, ar ką ki-

niškesųis Už tūos “djaUgus”

1

» Vydūnas

Visur Purienos, Purienos!.
(Iš “Dienoja”) ' /

Bernaičiai (ratelybesisukdami) 
Gandras jau baloj, jau baloj! 
Taškos bailys raudonkinkis. 
Gana jau šąįo, taip šąlo! —- 
Bėkim, atraitę kelniūkštės^ • x 
kur žąsys pasparnes knitas, 
kur vėjas, smiltis sujfūkštęs, 
žolių šiurena galvytes!..

Mergytės. ■

; ■ r • ' .f

mą silpnų pusių! O! taip!|ir sąžiningai atlieka savo pa

 

skubėjai į .tai atsakys, kadjreigas.

skelbimai pagimdo naujų Beveik visuomet kivir- 
pareikalavimų, duoda dar-|čiai prasideda iš nieko, bet 

 

jįninkams uždarbio, priside-1 retkarčiais ir dėl svarbesnio 
da prie civilizacijos progre
so. Bet ar jiems ištikrųjų 
progresas ir darbininkų ge
rovė rūpi? Visai ne! Niekas 
neskelbia savo “tavoro” dėl 
progreso, ar darbininkų la
bų, ar ko kito, bet tiktai dėl 
savo pelno, kitaip sakant, 
kad kuogreičiausiai ir kuo- 
lengviausiai iškaŠčius varto
tojų kišenės ir pripildžius 
savą. Panaikink pelną ir 
panaikinsi skelbimus, tokius 
kaip dabar kad yra, sulyg 
kurių ką ne kiekvienas daik
tas yra “geriausias pasau
ly.” Skelbėjams nerūpės nė 
civilizacija, nė progresas, nė 
darbininkų labas. \

Tos rūšies skelbimai, ką 
dabar turime, bus tol, kol 
gyvuos kr.: * s4 m ė sistema,
ir v. .. „ ■ . ns mokės
bilijonus. •' i girs
kiekvieną daiktą kaipo “ge
riausią pasauly” ir tylės a- 
pie skelbiamųjų prekių blo-1tikrinsiu... 
gąsias puses. Bet artinasi 
tas laikas, kuomet doleris 
užleis pirmą vietą žmogui, 
— vartotojui,, kuomet ne 
vartotojas ii. darbininkas 
bus kapitalisto doleriui, 
kuomet kapitalas bus ne ka
pitalistų klasės kontrolėje, 
bet priklausys pasaulio var-Įdonskruostis, baltveidis ir su plike, kurią iš pa- 

 

totojui, kuomet darbiniu- |kaušio, supė lig spurgai tamsūs tankūs plaukai, 
kas'dirbs ne tam, kad kapi-|Plikė buvo apskrita, švari ir taip švietė, tartum 
talistams krauti) turtus, bet [būtų buvus iš drambliakaulio ištekinta. Svečio 
tams, kad pats darbininkas, Į veidas rodė rūpestingo pastabumo į visą, į ką 

 

kaipo vartotojas turėtų kuojjis pažvelgdavo, bet sykiu pasižymėjo ir susi- 
misti, kur gyventi, kuo apsi-1 valdymu žvilgsny, saiku šypsenoje ir kukliai-o- 
rėdyti ir patenkinti savolficiailniu apsiėjimu. * . I. .
protinius ir dvasinius reika Apsivilkęs buvo patogiu surdutu, kuris be
lus; — tuomet ir skelbimai [veik nuo vien prisilietimo plačiai ir patogiai at
bus visai kitokie: jie nebus [si įstodavo kaip vartai. Jo baltiniai blizgėjo 
peršančio, bet infarmuo j an-Į baltumu ir švarumu, lyg tyčia būti) buvę pride- 
čio pobūdžįo pilė apgaulingi, tinti jo plikei. Ant dešiniosios 
hįt t^singi.p J^s tai tada, kasiojo didelį masyvį žied4 su tari 
kada hazardišaai-l(»ikišką|ihėniu.
♦r i _ ,4 A. _ Daktaras! koks vejąs tamstą &

ko Oblomovas,tie8damas vieną riafl 
antra kėde pasttuiKiainas. 4 .

daikto, kurs vis tik galėtų 
būti likviduotas labai leng
vai, jei abiem pusėm ištyj- 
rųjų- rūpėtų organizacijos 
labas. Bet paprastai jiems 
organizacijos labas yra ant
raeilis dalykas, bet užtat la
bai rūpi ir vienai ir kitai 
pusei pastatyti ant savo. Na 
ir pradeda “statyti.” Pir
ma “stato” susirinkimuose 
liežuviais; jei laikraščiai ’

t

Baloj purienos, purienos, 
melsvakės neužmiršuolės. 
Linksmios ataskrenda dienos, 
klvkim, į valką paipuolę!

Bernaičiai.
Jau rūgsta uosių sula, 
tėvelis atkala bosą. 
Nebūk, brolyti, pala; — 
Visi skubėkim į vidų: 
Iš rūsio neša jau midų!

Mergytės. ,.
, (T.-1?; įaloj purienos, purienos! 

Lange Velykės klausinis, 
nuo vakar kiūžęs, jau kiužęs — 
ir midaus indas sudužęs...

Visi vaikai.
Bėkim pakluone karklyhėn! 
Išsuk, brolyti, dūdelę.
Bėkim pro tvenkinį žalią... 
Visur purienos, purienos! 

U "Rytas”)

I

J. A. Gončarov

OBLOMOV
Vertė V. M.

—^Na, taip tu niekad nepabaigsi,—tarė Uja 
lljič:—gali sau eiti, o sąskaitas paduosi rhan 
ryt, ir pasirūpink kad būtų popierio ir rašalų... 
Toki pinigu krūva! Sakiau—po truputį mokėk 
—h e,-žiūri, kad visą iškart... tai žmonės!

— Du šimtu penki rubliai, septyniosdešimt 
vi kapeikos,—tarė Zakaras suskaitęs.—Pinigu

malonėkite duoti.
— Kaip-gi, tuojau! Palauk dar: aš ryto pą-

» >
' ► ' • . > •

— Tamstos valia, 11 ja D jie, jie prašo...
— Na, na, atstok! Sakau ryto, tai ryto ir 

gausi. Gali sau eiti, o aš padirbėsiu: aš biriu 
didesnio rūpečio.

iijaiij ič atsisėdo kėdėn, pariesdamas po sa
vim kojas ir nespėjo užsimąstyti, kaip suskam
bo skambutis.

Jėjo žemutis, vidutiniai storas žmogus, rau-

ir išnaudojančią kapitalisti
nę tvaržą pakeis vartotojų 
talka—KOOPERAGUX

■ iru r i . , « i . r —»

redaktorius, kurie taip iiion- 
ckalant operuoja “kvašis- 
tais,” “sinaiaviriais,” “špi- 
tolninkais” ir kitokiais gra
žiais epitetais. Tam gi jie 
ir proletarai,” kurie senai 
jau yra atsisakę ir nuo seno
jo svieto ir niio jo džentel- 
^noriiškumo. Bet ir impor
tuotas “Sandaros” redakto
rius!!!.. nusmuko iki tikrai 
“proletariškp” lygio ir; pa
sidabinęs “proietariškais” 
jausmais, tituluoja mus špi- 

— tolninkais. Ačiū už parody
mų savo tikrojo aš. Nau
dinga yra pažinti kaimyną.

Progos ponui redaktoriui 
issikolioti davė mūsų pasta
ba, kad sandariečiai nyksta 
dėl to, kad neturi nė princi
pų, nė pnogramo. “Kaip tai 
neturime! o jūs šįritoliiin- 
kai!”—suriko ponas reduk
torius — “Turime! mūsų 
principas: Lietuva lietu
viams!” Maslianoje masto! 
lyg kas būtų kada sakęs, kad 
Lietuva yra liotentotams, 
papuasams ar safnojėdams! 
Paskelbęs tokį aukštą “ide
alą” ir išpravardžiavęs mus

i
l.: a.

įvyks šįmet 31 Rugpiūčio 
(August) Strand liovei, At- 
lantic City, N. J. 3 vai. po 
piety.

Kun. V. Matulaitis,
Sekretorius

I
St. Clair, Pa.

• F

— Nuobodžiauju, kad tamsta vis sveikas, ne- 
>akvieti, pats užsukau,—atsakė juokais dakta
ras.—Ne,—pridūrė paskui rimtai,—buvau aukš
tai, pas jūsų kaimyną, tai ir užėjau aplankyti.

— Dėkui. O ką-gi kaimynas?X/CAU1, vz IY<1 IVd1111J lieto i - f

— Ką: tris-keturias savaites, o gal ir ligi ru
dens pratęs, o paskui... vanduo krūtinėje: žino
mas galas. Na, o tamsta kaip?

Oblomovas liūdnai pakratė galvą.
— Blogai, daktare. Aš pats manau su tams

ta pasitarti Nežinau ką daryti. Pilvas beveik 
ne virškina, po krūtine sunkumas, kvėpuoti sun- 
<u...—kalbėjo skūsdamasis Oblomovas.

— Duokit ranką,—tarė daktaras, paėmęs- 
pulsą valandėlę prisimerkė.—Ar koka 1—paklau
sė jis. t

— Naktimis, ypatingai kai pavakarieniauju.
— Hm! Širdis muša kartais? Galva skauda? 
Daktarus, Uždavęs dar keletą panašių klau

simų, nulenkė sUVo plikę ir giliai susimąstė. Už 
poros minučių jis staiga pakėlė galvą ir tvirtu 
balsu tarė:

— Jeigu tamsta dar du-tris metus išgyven
site šitam klimate, irtis gulėsit, valgykit riebius 
ir sunkius vdlgius—tamstą ištikš stabas.

Obloiriotas sunerimavo.
man daryti? Patarkit, dėl Dievo 

fe
-Ką 

meilės!—^,
<— Tą, ką ir Įeiti daro: važiuot užsienin.

:os gmalyžio 
iubfcmgak-

M. < ’* •

pūtė?— 
ką avė-.
•r . •/ „< .

* z
— Kaip kas? Viskas;..
— Kaip Viskas ? Ar pinigų nėra.
— Taip, taip, juk pinigų ir ištikrųjų nėra* 

—gyvai sugriebė Oblomovas, nudžiugęs tokia 
paprasta kliūtim, kuria jis galėjo prisidengti. / 

rn:i. iZ____ L___

‘V
•A-

— Užsienin!—nustebęs pakartojo Oblomo< 
vas. ’ •i;'; ' .'7 > ’ ’ . '

—Talį) d ką? > . ...
— Panfihyki, daktare, Užsienin! Kaip-gi 

gaŲma? v - y. <
.* — Delko-gi negalima? * .
’ ol)16Įūdvas tylėdamas apsidairė aplinkui są^ 

ve. paskui savo kabinetą ji mechaniškai pakar-

—Tik paklausyk taidstd, ką man seniūnas rdšo.^ 
Kur laiškas, kaine aš Jį įkišau? Zakarai! z r

— Gerai, gerai,—pertraukė daktaras:—čia 
ne mano dalykas; mano pareiga tamstai pasa
kyti, kad tarasta privalai perkeisti savo gyveni
mo būdą, vietą, orą, užsiėmimą—vislių, viską.

— Gerai, aš pagalvosiu,- ‘ 7^
Kub-gi turiu važiuoti ir ką veikti?—paklausė/ j-V 
jis*.

-t Važiuokit Kisingcnan ar Emsan,—pra- ^ 
dėjo daktaras:—ten praleisite birželio ii* liepos. 7 
mėnesius; gerkit vandenius; paskui keliaukit 
Šveicarijon ar jiroliun: gydytis vynuoj ̂ mis.. 
Ten įsbūsit .rugsėjį ir spalių..., : A

— Vėliniai žino kas, Tiroliūnt—vos girdimai- W 
prašnabždėjo Uja lljič. z

— Paskui kur-nors į sausą klimatą, nors ir 
Egiptan/.. \ ' .,V.

— “Štai ką!” paihanė OHoiųOvas. * r
— Vehgkite rūpesčių ir susikrimtimų!
— Gera tamstai kalbėti,—pastebėjo Oblomo

vas:—tamsta negauni nito seniūno tokių lais- lį
’ '.-į'’’' t . *

■. — Reikia taiį pat, vengti rninčių,-
' liati daktaras. \ ■.

— Minsiu? x
— *Taiį>, protinio įtempimo.

♦ » ‘tarė Oblomovas^— J

-— - j L

i'..*’

-
—*------ -- ---------------------------------- T’ t. . - „y t' l-3-

— O dtaro pertvarkymo įlanas? Ar aš -esti * 
epušihė kaladė?.. . / . .

—- fta, kaip sau norit! Mano pareiga tania- ' ? • • .... .. ’ 've, paskui savo kabinetą fr mechaniškai pakai*' tą perspėji. Susijaudinimų taip-gi 'teikia šal
tojo: J j '' s . > 7 ■ « sotis: jie kenkia gydymuisi. Reikia stengtis iš-

— Užsienin! v '* ^sklaidyti jojimu, šokiais, su saiku naudotis
T-i'? . JI į.'i

_ .**«
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nVgu kurios 

n^ima pjra 
uja dagili 

keletas užsienio
Gana žytai%! dalį užima ir| 

ri’ gyvulių skyrius. Kiaulių iš-1 
statyta daugiausia, paskui 
skaįtlipgumų eina arkliai iri 
paskiausiai galvijai.

~ vifiė^y^ 5^įariĮjonai, 
Į kuriuose telpa 176 žvairios
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Jtnrinot?!
firmos" Toblerido,”; ‘N 
rod,” “Toblerone” ir

>■ /1 skaniausių rūšių šokoladai. 
/J f. .Firma “Toblėr” savo ka-

>

v

■ . •

*ta

f*

žmonių prię j^viljona ir|įį>4u<Įda Kaupo labdariii- 
W ii goms draugijoms: _
bu- t /Firma, Tobler, norėda- Į Dabar tenka šisias lNįsįk 

dal; ti Ir Įtikinti visuomenę sąvo Ipanosės favęrizavųną. fcą- 
[gaminių (šokolado ir kakao) Uėsta šokolado ir kakao

firmos. Pramonės ir preky-Į 
bos žymesnes firmas čia pa-1 
minėsim. z . S

Firma “Tobler”

, * Pačiame beveik parodos ] 
vidury, ant pat kalniuko,] 

^netoliese buf ieto visų akį ve- Į 
rė žinomas plačiai visoj Lie- Į 
tuvoj ir visame pasauly f ir-[ 
mos “Tobler”* paviljonas,] 
kuris savo gražumu išsisky-J 
rė iš visų kitų šalia esančių 

. ‘ '' payiljonų.
Firma “Tobler” yra žino-] 

•-.i ma savo .gaminamo šokola- 
do ir kakao kokybės aukš- 
tumu ir jo maistingumu, pėl 
to- ir pati paviljono patalpa 
pastatyta labai graži, sulig) 
šveicarų liaudies namų mo
deliu. l3a vii jono sienos bu
vo su langais, kuriuose,buvo 
išstatyta firihos “Tobler” 
reklamos ir fabrikatų pa
vyzdžiai. Viršuj paviljono 

f * stogo buvo iškeltos Šveica- 
4 rijos, Lietuvą

JięiUshpriaiAišk 

RriTirl r-n'i T^oil

4* •
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•*» • f

f
U..

V
Z

<

i valstybės ir) 
. Jop* Vėliavos.I 

Bendrai, reikia pasakyti, 
kad firmos “Tobler” pavil
jonas savo gražumu ir ori
ginalumu per visą parodos 
laiką sutraukdavo iš tolo 
daugelį publikos ir ne vie
nam buvo sunku per daugy-

,url/ < TTiH
' ■ ' 

M'.

J
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K-- *

Jos produkcija per 1 vai. 
siekią nuo ^Ojęesitnė-j

Į)af savo fabriko įbų-| 
vo/išstatyta ir patentuotas J 
specialus tebris vąlytiį Š6-I 
meninis, kuriuo gali paruoš-1 
ti iki 98—99 nuoš. grynumo] 
sėjimui. Tas trejeris, be ą- 
į?ejo, į-ekomendųotipa -vi- 
t^bms dkiniiikairisi^ Fabrikas 
įsteRatąs .1922 m. Į/arodos] 
ekspėrtų komisija paskyrė 
didelį sidabm medalį. y •/ 

Reikia pastebėti, kad Trūn
ijo fabriko mašinų tvirtumas i 
nėra menkesnis >iž užsienio 
firmų. Mašinos darbinas'iš 
gėrus'UTF tvirtos ■medžiagos:- 
Už darbą firma garantuoja. 
Mokėjimo sąlygos tokios 
pat, kaip^ir užsienio firmų.

J. M. Traubo fabrikas dar 
turi generalinę atstovybę ži
nomos pasaulinės firoios 
Ulaytoii 4^ShuttIeworth Ltd. 
kuliamų inašinų, bukaunin- 
kų ir motorų.'

(Bus daugiau)
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Sulig^pereito seimo ir centi’o vaįdybos m<.

^ Lietuvių Dariuj

Hh OT.; 1928
Domi?' ■ta'-
įopos kviečiamos 13^ 

anksto išrinkti atstovus ir pagaminti riad-v 
dingų organizacijai sumanymų.
Pdgeidauj^ma, kad 
organe “Darbiiiake

/t •

tąri^o _ Šiuiųųi sį
. ninkų. Šąjungp8p
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r aukštą kokybę, parodos pae-1 praįiouę. 
tu .teikė visiems paruošto Kaip Liętuva, taip iygįąi 
kakao puodeliuose, gei-ti. ir Šveicarija kakao ir šoko- 
Taip pat firma “Tobler” hatĮą dalinai importuoja įr 
veltui dalino visiems aplanrĮd^ibai gamina jįis save, 
kiusiems jos paviljoną po lnlls dabar vra įėjęs pa- 
šokolado plytelę ir' kakao | profys savąją . Įiramonę fa- 
pakeĘ, ką parsinešę parodos1 vorizuoti, ją kiek galint glo- 
dalyviai gali jį mėginti iri įi- .saugoti nuo užsienio
^V2. nąmųęsę. __ . [pramonės konkuivncijos, vi-

Todėl ir nenuostabių, kad]suį neatsižvelgiant į tai, ką 
parodos metu firmos “Tob-|urbą kokios rūšies ir kaip 
ler” paviljonas publikos, vi-į 
sij laiką buvo apsuptas di-| 
tižiausiais pulkais. Publikai! 
teikiant kakao gerti ir sau-] 
sus fabrikatus labai nianda-1 
giii patarnaudavo panelės,] 
pasirengusios Berilo kanto-1 
no tautiška uniforma. į

Firma “Tobler” kiekvie-] 
ną dieną išduodavo veltui po | 

]2,000—-3,000 puodelių kakao] 
išmėginti. Vieną dieną pri-| 
trūko net pieno. Mėgitiu-] 

įsieji gerti firmos “Tobler”.] 
] kakao labai gyrė kakao ko^l 
kybės aukštumą ir pasiliko] 

įlabai patenkinti. . |
Firmos “Tobler” šokola- 

]das, kuris ilgi buvo, duoda- 
| mas publikai' mėginti, yra 
j ir gardus ir labai maistin
gas, ką tvirtino ir valgiusie- į 
ji. Firmos “Tobler” pavil
jonas visiems atsilankiu
siems atminimui teikė veltui 

‘firmos “Souvenir” peiliu
kus, veidrodžiukus ir žirk
lutes. Visų daiktų per pir
mąsias dienas išduota yra a- 
pie 3,000. 

į Reikia dar pažymėti, kad 
be kakao buvo duodama mė- 

Į ginti ir šokolado apie 20 rū-
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labiauisa su poniomis, kad širdis plaktų paleng-I 
va 1T tik ritin maloniu nnlv+Jiimn'va ir tik niio malonių palytėj imuv...

Oblomovas klausė, nuleidęs galvą.
— Paskui?—paklausė jis.
— Paskui nuo skaitymo, rašymo—saugok 

gj.- Viešpatie! Išnuomuokiit vasarnamį, langais į 
x pietus, daugiau gėlių, kad aplinkui būtų muzika 

*’ \ 1

F’’' 
F' g/fe.

•»' .fi
r. ' • « 
F* <
t 1

k ž ■r *

ir moterys... / / . i_ 4 Zb
— O valgyti ką?
— Mėsiškų valgių saugokitės, miltiŠku taip 

gi. Galite valgyti lengvą buljoną, daržoves; tik- 
•- tai sergėkitės: dabar beveik visur kolera siau- 

. t ■ -Zi ' i • ričia, reikia būti atsargiam... Vaikščioti galit a-
Įsigvkit .šautuvą... 

— Viešpatie!..—nsudejatai Oblomovas.
— Pagaliau,—užbaigė daktaras:—žiemai va-
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visi stiLiriŽįiyniąi tilptų 

:e” dar prieš seimą.
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arba kokiu būdu mūsų fab
rikai gamina savo fabrika
tus. Dabar daugelis mūsų 
fabrikų yra apsileidę, nera
cionaliai veikia, neduoda ge
ni prekių, nes jie ir be to 

[valstybės favorizuOjami.Nes 
[paprastai nėra ” reikalo 
stengtis duoti už neaukštą 
kainą gerą prekę tada, kai 
yra jie ajisaugojami atiks-Lą 
tais įvežamais muitais. Iš, 
tikrųjų, kodėl vietiniai fab- 

taikai negalėtų konkuruoti su 
į užsienio firmomis ir be mui- 
I to. Juk, darbininkai yra kur 
]kaš pigiau negu užsieny, o 
[žalioji medžiaga kainoja 
[tiek pat, kiek ir užsienio f tr
inioms.
| Jei priskaityti normalinį 
{muitą, kuris visame pasauly 
| svymoja taiį) 20—30 nuoš. 
| įvežamoms prekėms, tai to 
[visiškai ir pas mus pakaktų 
Į ir dar būtų -sveikūlū, nes, 
[firmos stengtųsi pakelti sa- 
| vo gaminių kokybę ir išdir- 
Įbimo racionalumą. Toks di
delis muitas ant įvežamų 
prekių, kaip 120—150 nuoš., 
kuris' jjįra dabar, reikia pa
sakyti, • kąd apsaugoja tik

kelių fabrikantų interesus, 1 
o niro to kenčia milijonai 
žmonių, kurie ir turi iieiiieš- 
ti sunkumo naštą. -

Tokios priemonės apsau-
, . ■ » •

goti savo krašto pramonę 
gal būt ir buvo pateisinamos 
anksčiau, kai toji pramonė 
dar tik steigėsi ir nebuvo 
kaip įleikiant prigijusi, bet, 
rodos, jokiu būdu nepateisi- 
iitfnia dabar. Tad ar ne lai
kas būtų peržiūrėti muitus 
ir muitų politiką pakreipti 
ta linkme, kad jie būtų ata- 
Tinkalnai sumažinti, kas pri
verstų vietinius fabrikus ra
cionaliau gaminti savo fab- 
rikatus ir labiau žiūrėti jų 
kokybes aukštumo už nedi
delę kainą.

Todėl užsienio firmų kon
kurencija kraštui ir 
nėnts išeitų tik į gerą.

l ,

J. M. Traubo mašinų

■ '• fabrikas,

Kzra
iš

ŽttlO-

*. •

J. M, Traubo ūkio ir pra
monės esantis mašinų fabri
kas Panevėžy parodoj turė
jo savo paviljoną. Buvo iš
statyta didelė 25-30 colių 
plntumo motorinė kuliamoji 
mašina su kuria bekuliant

- j “ - r '

Aii. LiEf. i. L.
CIJOS XVIIISEWŠ

’ -------- -— ' \
; Amerikos Lietųvię R. K. t*ė 
deracijos kvintas Seimą; 
bus rugpiūčio 27—29 dienomis 
Hartford, Conn.

Visi Federacijos skyriai fr 
Federaciją priklausančios bu 
draugijos bei Centralini? or 
ganizacijų kuopos, maloniai 
kviečiamos pradėti rengtis 
kad tinkamai prisirengus visu 
Am. lietuvių katalikų .vieny 
bes ir solidarumo reiškėjos — 
Federacijos Seiman.

Seimo dienotvarkė bus pa 
skelbta vėliau.

K. j. Krušinskaš, 
Federacijos Sekretorius 

180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N.

i;r ii

t f. - ---------------------<aag*teWtete w-»i ■ ■ iį ■ w Ui 

prakilnų neprikiausomybe 
• "* * ■ ■ ■ 

atgavimo paminklą, pastatj 
d i nti sumanymą turime irg 
gausiai paremti..' į/33

Nepriklausomybės PriM^ 
limo bažnyčiai statyti yi| 
sudaryfaą Komitetas iš p<0 
rinktųjų Kauno visuomenių 
kų'kaip ana: GehertaViį'^ 
gevičiūs, Docentas A. Ttitni 
nas, Kanauninkas Tbipa 

|'Iiižin. A. Jokimas ir kiti j 
vadovyste kun. F.-.-Kata 

[čiaus kaipo pirmininko J 
|kūn. J. Želvio reikalų;jvędi 
{jo, kurių buveine yrayKaj 
|ne, Aukštaičių gatvė

A. L. R. K. Fėdef^ 
[karštai prašo gerbi 
Am. lietuvių visiiomeri 
atsisakyti savo aiiko“ 

Įremti ir šio pr^tĮdb 
[manymo Neprikldus 
[ atgavi n uii atžymėti 
[ tani Kaune Pri 
11bažnyčią, kad ir bu 

lii'tuvių kartos matyti), ka 
mes giliai Įvertinome riepri 
klausomybės atgavimą, vri / 

Ped. Seiiretonįai^ 
180 Hale Avė., 
BrcKiklvn, N. Y. ' o|

• ‘5
—
o:

Šiuomi pranešame^ 
Pilnųjų Blaivininkų,XVIS 
♦Seimas bus Rugsejo-SC] 
tembėr 3 dieną (tabor Daį 
1928, WorcesteF, Ma»J. < taj 

Visos J^Ujninkų kuo|? 
t prašomi sffl 
10 reikalffc»&

' - .*^4.
• <?T't 

ta

. kM M
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Lietuvos Nepriklausomybės

Paminklui Pastatydinti 
Reikalu . .

Visos kultūringos tautos 
svarbius savo gyvenime įvy
kius stengiasi atžymėti ko- 

Į kiais nors pažymiais — pa
minklais, ypatingai stengia-1 
inasi atžymėti tas vietas iri 
tuos žmones kurie daugiau
sia yra prisidėję prie tų į-Į 
vykių atsiekime. D. L. K. | 
Vytautas, pirmasai krikščio
nis Lietuvos valdonas Lie
tuvos naudai kovos laimėjiJ 

’ “u atžymėti ir padėkoti 
.Dievo apvaizdai pastatytdi- 
no Kaune paminklą — gra
žią ant Nemuno kranto 

I mūrio bažny čią kuri ii- šian
dien Lietuvą t puošia. .

Nustojus Lietuvai nepri- 
(klausomybės ir šimtmečius 
vilkus sunkų svetiihos vergi
jos jungą, didžiojo karo mė

liu taip susidėjus politinėms 
aplinkybėms Dievo apveiz- 

1 dos vedini lietuviai nors ne
visi bet visgi atgavo savo po
litinę nepriklausomybę. Kad 
tinkamai atžymėti, taipl 
svarbų lietuvių tautos politi- ] 

Inį įvykį ir kariu padėkoti 
Ipięvo apvaizdai Lietuvos 
katalikai yra sumanę Kau
ne piLstatydinti paminklą — 
Prisikėlimo bažnyčią. To 
paminklo — /bažnyčios pa- 
sialymui dabar po visą Lie
tuva renkamos aukos, viso
se Ličiu voš bažnyčiose da
roma rinkliava bet prie da- 
įbariinės sunkios ekonomines 
Lietuvos padėties, aukos 
nors ir plaukia, bėl jos la- 

I fei smulkios. Kadangi mes

■j

• ' 'i*-?

i z*

t

— Tu ir vėl apie tai?—nustebęs paklausė 
Oblomovas.

— Ir ką aš dalysiu, Uja Ujič ? ^Pamanykit 
)atys: ir taip mano gyvenimas kartus, aš gra- 
jan žiūriu...

— Ne, tu, matyt, mane nori glaban įvaryti 
savo persikraustymu,-—tarė Obloiftovaš.—-Pa
klausyk, ką daktaras sako L ‘ •

— Zakaras nesusi rado ką į tai beatsakyti, 
tik taip atsiduso, nei skejjetėlės kraštai, kuria 
buvo apsiviturta^^kčikią^suplesdeno jam ant 
knltinės. ■*

— Tu nutarei mane numarinti i—vėl paklau
sė Oblomovas.—Aš tau esu įgrisęs, taip? Na,k

>*

— Ką-gi, ar nebūtų galima išeiti?—patėmyjo 
Zakaras? . Juk nesveika namie timpsoti. Štai, I 
koki dabar tamstos išvaizda! Seniau, tamsta bu
vai kaip agurkiukas, o dabar, kaip gulite, Dievas 
žino, į ką bepanašuš. Pavaikstinėtum po gatves, 
pasižiūrėtumėt žmonių, ar ką kita...
' —• Niekų netaukšk, o klausyk!—tarė Oblomo-
vas.—Vaikštinėti po gatves!

— Ištikro,—tęsė toliau įsikarščiavęs Zakaras.
—Kalba, jog kaž-kokįneiiiatytą žvėij atvežė: jo) 
pasižiūiėtumėt. Teatram, ar masČaradan nuei- 

jtumėt, o mes be tamstos ir persikrausiytumėm. 
* — Niekų nekalbėk! Uerai-gi iūpihies savo

kalbėk gi? ? jpbno patogumu! Anot tavęs, valkiokia.kiauių __ _ _ _ ____ &........
Dievai sii jumis!' Gvvenkų sau i sveikata!I^n^~“^aw bėdos ntažą, kad aš, bala žino, kur ] Amerikos lietuviai visados

- č ’ir visliose svarbesbiuose rei
kaluose esame gausiai pare- 
nię Lietiivą,'taigi ir dabar šį ItlMil Šdte I

, Amerikos lietuvių R. K. 
Vargoninkų Sąjungos Seimas 

■ | šįmet įvylą antradieiy, liepos 
. d. šv. Juozapo parap. mo
kios Auditorium, 29 John

3 jau išsikraustė... Panorėjai] įiuomi’imoSirdžiai kiiečiu 
r‘stį,riięrą kur;-.kur tik prisiliętei—Išsitepei; ]visus mūsų nrazikus-virgortin- 
is ą^duįiiVję; misi prausti nėra, ir būk, kad Į 
įoįaojms ftthkdtniB, kaip kad tavo.*% ta . 

- Mano rankos tvarios,—pažemy jo Zakaras, jūg 
x dit puspadžius vietoje Į į' ’

r ' iy'- IR!

BLMVINIMty

Visos I 
ir apskril 
rūpintųsi

Kun. Sz Kti^i
Juozai ^.'irtskU,^

č pie aštuonias valandas...

v

•. - ■• Kžiuokit į Paryžių, ir ten, gyv^iimck sūkury,
linksminkitės: iš teatro į balių, į maskaYadą, už 

, miesto su vizitomis, kad vis'apie jus būtų drau-
• gai,- ūžimas, juokas.. ta - i.

— Ar dar ko nereikėtų ?—paklausė Oblomo
vas, su vos paslėptu nepasitenkinimu.

Daktaras susimąstė... z
’• — Galima būtų pasinaudoti oru f sėskit Ang-

Ii joj ant laivo ir pasivėžirikit iki Amerikai... 
jį. Jis pakilo ir pradėjo atsisveikinėti.

— Jeigu tamsta viską išpildysi tiksliai. .— 
kalbėjo jis. ' '

— Gerai, gerai, būtintri išpildysiu,—pašie- 
piamai atsdke Oblomovas, Jydėdamas jį.

Daktaras išėjo, palikdamas Oblomovą blo- 
gįta ogiausiame padėjime. Jis primerki akis, užmetė 
C, abi rankas už galvos, susitraukė kėdėje į kamuo- 
r , lėlį ir taip sėdėjo nieko nemanydamas ir nejaus-

r ^-' ■

E v

r ♦ •Fi * 
i >

ĮL/j

’ Daktaras susimastė...
■m V * 1
Tfc'f J. •

£ •
r*'1

/

damas. ’ ■ -.
’ Užpakaly1 jo pasigirdo nčdiųšus balsas. 

— Uja (ljįč! • " l’ V-'.
— Naf—jid atšiilepė. ^į' .
— Tai ką-gi užveizdėtojui pasakyt?
— Apie kų? .
—,bgi apie išsikraustymą iš buto.

»

l" r

ir ką papietausiu, ir negalėsit popiečio atgulti ?,. j 
Be manęs jie čia persikraustyst Neprižiūrėk,] 

_■ [tai ir parvešit vien sukės. Žinau aš,—vis kylam 
Įčiu įtikinimu kalbėjo .Oblomovas,—ką reiškia 

praleidi dienos benf pėnkis kartua mane nepri- Perkrausij inas! Tai reiškia laužynų, trinkš™«; 
minės: juk tai mane jaudina, suprask pagaliai.. H18 dalktHS T?! 8"”^? J*1 !r
Ir taip mano sveikata niekam tikus. • ^modamas rr kasetes attosėlė, rr paveikslai, ir j

. . • /,. > . •• \ ė/!LL |pvpkčs, ir knygos, ir kažkokios stiklinės, kokiu
, ni;in ';lu< ] >"ne. kad.. . kodėl gi, maniau, Įkitdįiū laiku ir ne pamatysi, o čia. vėln ias žino, iš
neišsikraustyti ?-drebanfiu iš stisijaudiiiiino |kiįi; įteiraiidd į'Vtaką siižinrak, kad neišinetytir; 
balsu kalta" jo Zakaras..

Kas tamstai bloga velys ?—murmėjo Zakaras vi
sai sumišęs tragiška kalbos užbaiga.

— Tu4—tarė Uja iljic.-^-Aš tau esu uždrau
dęs ir užsiminti apie persikraustymą? o tu, ne-

I

. įnisū daiktų čia, kita vežime;

<

>

~ " ta . ... C1 z .! tLPmi rSM,.1*’’ Hyklos Auditorium, 29Kodėl nepersikraustyti! Gera tau t dptaį liaujame ,bųie: įsinorėsi parūkyti, pasiimsi gį, Waterbury, Conn. 
i l—knlhėin ŪMnnmm «n vi^kede H &- Kvrfte I ^”tata M

- — - _ L t. I.-?? £.. V
kalbėti!—kalbėjo Oblomovas, su visa 
grįždamas į Zakarą.—Ar. tu esi gerai isigilii :< 
ką reiškia persikraustyti ? Tikrai, nesi f

ię&
i’anpivjai Į

— Taip, nesu įsigilinęs!—nužemintai atsake 
Zakaras, pasirengęs visame .kame sutikti sii po
nu, kad tik nedaleidtts kalbai nukrypti iki verk
smingų scenų, kurių jokiu būdu negalėjo pa
kelti.

galima p<*^nkratistyti ar negalima. Ką

sai dienai išeiti iš nariui, ir tokiu būdu riūd pat 
aiwii-pn<Fp® ir vaikštinėJLl-. - ? z-"’-

I

»: *. Mimo t . 
ibdydainas kaž-

.. -VNa. tik jaii iU^bdyk!—tarė nusigręždamas
1 toliau Ob-

riHŠkią ] lomovas,—pasiėmei hbhką, d sHkliflės riČraz. 
persikraustyti ? Tai reikia / ponui prisieina vi- — Ir iš Bokfete gįlltha atsigeni,—pridėjo Zt-

nu, kad tik nedaleidita kalbai nukrypti iki verk-!
« • .<___i • ± !_• ’ ■>*■_ jį J___1—J i___

s “• / fy. z** J

Nėši įsigilinęs, taiįklausyk, ir pagaly?*'-
* . i > i * 1' t* t *rr ’
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orėjai ątsi^rti,—t£se toliau vt
i hbnką, ei slikliflės nėra.-..
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imti dalyvuhiąy 
įtarus savo pr< 
i, o y.

i pasaulinės' lietuvių r
I klausima mūsų išeivijoj. 4 \

Šeimai prasidės,lygĮa!
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Dažnų Diena” / < 
įądieny liepos ^d. šv. 

o . parap. Auditoriuii^ 
virinu syk šios valstybės lietu- 
į®ų- istorijoj, įvyks /‘Dainų 

Diena.” Pradžia lygiai 7^0 
yal. vakare.

Sp prograiue dalyvauja: Bridge- 
jiMt- šv. Jurgio parap. choras

Jonui Steponavičiui^ 
fordxŠv. Trejybės parap. 
is vad. Leonui Vasaičiui, 

W Haven Šv. Kazimiero pa- 
jos choras vad. Vincui 
kiliai, Waterburv Šv. Juo- 
parap. Vyčių ir bendras 

choras bei orkestrą vad. Alek-
> .Sftndrųi Aleksiui. Suvienytam 
F chore dalyvauja apie trys šįm- 
; t$I dainininkų. Po koneertui 
^tfms šokiai.

X * * *

Bsr-- Kalbės Konsulas

LaįRe “Dainų Šventės” pa- 
”z«ižadėjo pasakyti patriotinę 
hąalbą Lietuvos Respublikos 
|yice-konsulas (iš New Yorko), 
? p. Petras Daužvardis.

Žada atvykti

“Dainų Dienos” iškilmę 
t žada atvykti visi dainų mylė- 
-Jtojai iš Hartford’o vad. gerb. 

kun: XJ. Ambotui, gerb. kun. 
| Jonuk Bakšiui ir p? L. Vasai- 
|?Čįui, iš Bridgeport’o vad. gerb. 
- kun. Pankui ir p. J. Stepona- 
p vičmi ir New Haven vad. gerb. 
^kun. V. Karkauskui ii* p. V. 
^.Buyduliui. Taip pat daug lie- 

tuvių atvažiuos iš Ansonia. 
t New Britain. Torrington ir ki- 
P-tų apylinkės miestų.

Svečių priėmimo komisija

O, “Dainų Dienos” svečių pri- 
f ėmimo komisijon įeina: k»n. J. 
jpVl'Ęazlauskas, Elė Stadalni- 
Įkas,-Jonas Kairis, Julija Bara- 
£ nauskas, Juozas Mažeika, Ade- 

Liutkus, Jurgis Jasinskas,
> Vera Mažeika, Albinas Marce- 

lynas, Baltrus Digris, Marce-
t jre Andrikis, Jonas Aleksandra

vičius, Elė Baranauskas. M i- 
kąs Verbichku ir Elė Gelgau- 

tf da. Šios komisijos nariai yra 
; /USSirįžę visus atvvkusius sve- 
fe eins mandagiai priimti ir ma
stomai visame kaine patarnau-

■

Svetainėj bus vėsu

Laike ”Dainų Dienos”

dins'smarkūs “fan*ai” ir Dre- 
vinsko-Cibulskio skanūs .gėri
mai bei saldi/šaltakošė. Tad 
šiuomi, visi šios valstybės lie
tusiai; dainų mylėtojaiSyra 

kviečiami liepos 29 d. atvykti 
į Waterbury ir kuoskaitlin- 
giausiai i dalyvauti ‘“Dainų 

Dienos” iškilmėse. - .
s

Vargonininkų Seimas

Antradieny liepos 31 d. šv. 
Juozapo parap. Auditorium 
atsibus Amerikos Lietuvių R. 
K.“ Vargoninkų Seimas. Sesi
jos prasidės lygiai 1-mą vai. 
po pietų. Apie 8-tą vai. vaka
re Vyčių Kliube fvvks delega

tų' ir "svečių priėmimas.

Šis ir tas

> i J Pempė

r ilgam, sunku s
tiniai laikraščiai rašo, kad

- « « . . -M. -V ' • ■

■gauta keletas didelių užsaky
mų; dirbtuvės turėsiančios ke
liems mėnesiams/darbę. Laik
raščiai kaip ir patys žmonės

»

Da 
nikų neberengia, nė patys ne
važiuoja Į “‘Vytauto’’ckempę.'

* ■ J '
•• • 't ’ t Bt”: t r

V

L. Vyčių Seimas šįmet Įvyks 
rugpiūčio 21, 22 ir 23 dd., Mc- 
Kinley Park*, svetainėj, - prie 
39-tos ir TVestern Avė. Seimo 
rengimo komisija, kurios pir- 
mininku yra Juoząa r Mikeliu/ 
nas, raštininkė Z^sė>:Jurgaitė 
;(46?2 So, Wo<Mį ;tSp, upliai 
dirba rengimo darbą.

i;.hvk Seimo vakarai

L. Vyčių seimo vakarai 
šitokie:

Rugpiūčio 21 d., vakare, šv. 
Jurgio parapijos svetainėj, 
vaidins triveiksmę komediją 
“Nervai.” Jlezisieriauja Ig. 
Sakalas.

Rugpiūčio 22 d., vakare, bus 
semi-formal šokiai Įriccadilly 
viešbučio Roof Gardens, 5107 
Bl^ckstone Avė.

Rugpiūčio 23 d., Dievo Ap- 
veizdos par^p.t didžiojoj sve
tainėj, bus bankietas su muzi- 
kale programa, kurią išpildys 
L. Vyčių Chicagos- Apskričio 
Dainos choras, vadovaujant 
komp. Ant. Pociui.

Atstovas į Seimą

Kat. Federacijos Chicagos 
Apskritys savo atstovu Į K. 
Federacijos Seimą rugp. 27-29 
dd., Hartford, Conn., išrinko L. 
Šimutį. “Draugo” redaktorių.

Rengiasi į Parodą

Chicagos lietuviai pradėjo 
rengtis, kartu su kitomis tau
tomis, į Pasaulinę parodą, kuri 
įvyks 1933 m., Chicagoj. Jau 
laikyta draugijų valdybų, ats
tovų susirinkimas^ išrinkta kaž
kurios komisijos. Generalinio 
komiteto pirmininku yra ban
kininkas Judžas Elias, rasti- 
ninku — adv. Juozas Grisius.

Vietinis

t
I

uvių parap. (Bridgeportį'^į 
Hartford, New HaVen,/Water* 
būry) chorų vedėjų^ sekmadie-^t 
ny; liepos 29 dJ šv. Juozapo -J 
parap. Auditorium,, Waterbu- ~ 
ry, Conn. pirmusyk šioj vate- . >T 
tijoj įvyks “i)ainų Diena.’* 
Tad šiuomi nuoširdžiai prašai • 
me Conn. apielinkės lietuvių ’Ą 
draugijų darbuotojų nerengti ; 
lie 29 d! kitokių 'pramogų, 

uoskaitlingiausiai daly- -. 
“Dainų Šventės” iškil-

. . . ■ ■ *

Bendrame chore dalyvauja 
apie trys šimtai dainininkų. 
Programas prasi* 
yaL vakare.

PHILADELPHIA, PA.
Domei Philadelphiečių (

m

• «
- I

J.

»

Liepos 29 d. Schhetzen Par-' 
ke bus apvaikščiota sukaktu-, 
vės 6-rių metų pripažinimo 
Lietuvos per Amerikai; Ap-, 
vaikščiojimas bus formoje pik
niko. Bus muzika, šokiai ir 
kiti dalykėliai.- Tad kas myli 
Lietuvą |r gerbia Ameriką, 
kad jų — Lietuvą pripažino 
sau lygia, tas,-toj i turi būti
nai atsilankyti į tąjį apvaik-

dažnai gandais vaduojasi.

Platinamas “Darbininkas”

P. R. Ainorius, vietinis var- 
gonininkas kas savaitę persi* 
traukęs prie bažnyčios durių 
šventadieniais pardavinėja 
“Darbininką.” Šiaip nuolati
nių skaitytojų nedaugiausiai. 
Klierikas Praspalibs, kuris va- 
kacigas leidžia Lowelly, dabar 
lankosi po stufias ir renka pre
numeratas. Linkime jąm ge
ros kloties.

rodomi Amerikos Lietuvių ko
lonijose ir^nei pačioje" Lietu
voje? ■ ’

Be to vieną valandą risis 
mūsų, drūtuoliai, Joe ‘ ‘ Bull 
Komar su Jack Odeli.

Apart ristynių bus dar ir šo
kiai. ■ • ' -f 4

Sporto Korespondentas 
’ ■ L*' 1

CHICAGO, ILUNOIS
. LDS. narių susirinkimas

LDS. Chicagos ir apielin- 
kės narių svarbus priešsei- 
nrinis susirinkimas įvyks 
panedėlvj, rugpiūčio 6 d., 
vakare, Aušros Vartų para- 

' pijos-^ Side) svetainėj^ 
prie 23-fto place ir Oakley 
Avė. Kviečiami visi nariai 
bei narės, darbuotojai-jos, 
gerb. dvasiški j a pasitarti L*. 
D. S. reikalais, sudaryti į- 
nešimii Seimui, kurs įvyks 
rugp. 27-29 dd?, pasirūpinti 
turėti savo atstovą Seime, ir 
gal bus galima apsvarstyti 
savo tolimesnį veikimą. Mel
džiame, atvykti patys ir ki
tus dar paraginkit vykti i 
susirinkimą.

» i ’
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Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir

Ex.M. A. B.
/

9.

11.

h *
• ‘

Valdyba

■’i
• *5 •

I

8.

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONYJ. MILLER
406 SLATEE BUILDING

■1 /

Woroester, Maasachuaetts 
_ Phone Park 5065

Oflpo tel: Park 2939
.ADVOKATAS

(BOBBLIS)
638-640 Slater Building 

Worcester, Mass.
Narni} tel: Cedar 17S8-M

tt

- 7* '
v • •

S ** 'V*

V ___

Chorvedžių Komisija:

Jonas Steponavičius, 
Leonas Vasaitis, 
Vincas Burdulis, 
Aleksandras Aleksis.

pro- 
? gramo vasaros karščių nerei- 
kiabijotis, nes tada visus vė-

YRANAS J. BUBLYS

| SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS i
i • Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir I 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie? J
k

t > \

Į.--.. ' ‘

LIETUVOS ALBUMAS
.Veikalas turi 438 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

ptimti paveikslais
10 Užsisakykite
“DARBININKAS”

Dft kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
ras ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti.

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
l _ tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis

pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
ą tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
- nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų Ame- 
B akoj. . ; ''P;

f APIE LIETU V1Ų TAUTOS VEIKĖJUS 
B ' TRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

TĖMYKITE!

Klebonui kun. J. Valantie- 
jui atostogų dėliai išvažiavus 
Lietuvon, dvasinius reikalus 
aprūpina kun. A. Vaškelis, 
kun. J. Kazlauskas ir kun. Dr. 
Vaitkevičius. Šiomis dienomis 
moterystės mazgu tapo suriš
ti jaunimo veikėjai Viktoras 
Vituris su Else Teniute. “Dai
nų Dienos” programą Įvairina 
daug profesionalų bei biznie
rių pagarsinimai. Visada rem
kime tuos lietuvius biznierius 
kurie atjaučia mūsų visuome
nės reikalus. Bedarbė čia su
mažėjo tai ir ūpas visų geres
nis. Karščių laikotarpiu dau
gel vyksta jūrių link. Besi
maudant Įvyksta ir nelaimių.

f Akstinas
i

BROHSWICK, ORIO
Gansono ir Sarpaliaūs 

Ristynės

Gansono' ir Sarpaliaūs risty
nės už lietuvių driituolių gar
bę įvyks nedėlioj, liepos mėne
sio 29 dieną T. Neuros Darže, 
Brunsivick, JJhio.

Taip. Tai bus ristynės vie
nos iš svarbiausių, kokios yra 
buvę Clevelande ir jo apielin- 
kėse. Jų surengįmui clevelan- 
diečiai deda visas pastangas, 
kad jas suręngt taip, kad jos 
būtų. įdomiausiomis ristynėmis 
visoje Amerikoje ir Lietuvoje.

Abudu drūtuoliai, kaip (Jan
sonas taip ir Sarpalins. rengia
si ir lavinasi, kad išsimiklint 
gerai, kad būt prisirengusiais 
stot arenon Į grumtymes aug- 
ščiau minėtoje dienoje ir vie- 

| toje. '

•f I

MANCHESTER, CONN.
Šiemetei r mums davė progą 

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
Conn. Apskritys surengti dėl 
jų išvažiavimą. Kaip kasmet 
tai ir šįmet moterys rengia 
milžinišką išvažiavimą su la
bai įvairiu programų, Ban- 
kaus Parke, Buckland, Conn., 
liepos 29-tą dieną. •

Viena'labai Įdomi dalis pro- 
gramo bus, tai lenktynės ver
pimo. Neknrie iš mūs jau ir 
pamiršom kaip puikiai Lietu
vos moterys moka verpti, o ki
ti visai neturėjom progos ma
tyti kaip verpia. -Štai bus ge
ra proga pamatyti šias lenk
tynes.

Čia tik paminėjau vienas 
lenktynes, bet tikrai žinau, 
kad kiekviena kuopa yra pasu 
rengus su nauju kokiu labai i- 
vairiu darbeliu.

Reikalinga -Apšvieta
Pasakoje sakoma, kad diena 

su naktimi nuolatos kovoja. 
Kada saulei tekant diena ima 

*'>• v

viršų nakties tamsumos nyks
ta. Šviesai gęstant, naktis už 
viešpatauja. Taip ir žmonių 
gyvenime. Kada žmonės neap 
sišvietę, jie klaidžioja nakties 
tamsumose prie mėnulio — 
“mūnšainės” šviesos. Tada 
laikraščių neskaito, Į bažnyčią 
nueina tik retkarčiais, kada 
akys ne užburbėję nuo girtuok
lystės, ir gyvena be tikslo, be 
pastovumo. O kiek papikti
nimų? Štai liepos 28 d. mote
rėlės trūkiais išsirengė i “bv- 
čius.” Tiesa, oras buvo labai 
lietiifgas. Kitoms nebereikė 
nei į vandenį eiti. Tiek • prigė
rė trakuose, kad cirko geres
nio žiūrėtojams nereikėjo. Jo
kie gyvuliai negalėtų lošti 
“mandriau” cirkuose kaip 
mūsų moterėlės nusisvečiavę 
“byčiuose.” Tp sarmata ir ne- 
vygada. Jau sakau kol gyva 
■būsiu tokio išvažiavimo nebe
norėsiu.
Maišytos ženatvės—žalingos

Neva katalikai sumanė ir 
pasipirko parką. Vanią davė 
“Vytautas.” štai vienas-ki. 
tas susibičiuliavo su “andaro- %
kais” na ir apsiženijo, kaip Jo
gaila su Jadvyga. Piršliai da
vė katalikams meškos patarna
vimą. Dabar katalikų pirkto
ji kempė bedieviij rankose, nes 
sandariečiai susiženijo su bol
ševikais. Bet bolševikai šlin- 
bų nepripažįsta, jie laisvai gy.

šciojimų — Į tą^ pikniką.
K. V. 

ščiojimų—į . tų pikniką. K. V. 
gali ten karu su parašu Bow 
Creek, aęba Esington; o rich- 
mondiečiai ir northiečiai dava- 
žiavę iki 13-tos Market (po 
žemę), turi paimti karą No. 37 
su užrašu CHESTER. K. V.

Nesunku atrasti šių puikių 
vietų nors ir pirmų kartų šis 
išvažiavimas įvyksta šioj vie
toj. Gatvekariais iš Hartfor
do imkite Rockville karų ir iš
lipkite Buckland, kur gražios 
moterys bei merginos, kurių 
Manchesteris turi labai daug 
pasitiks jumis ir labai malo
niai priims. Tad visi liepos 29 
dienų važiuokime Į Buckland, 
Conn. į Moterų Sąjungos išva
žiavimų,

ROGHESTER, N. Y.
Šv. Jurgio parap. išvykimas 

į Devonio ūfcę buvo labai pa
sekmingas. Diena graži, žmo
nių skaitlingai, tad ir pelno 
gražaus padaryta. Buvo viso
kių žaidimų net ir su dainelė
mis kurios buvo išpildytos va
sarinės mokyklos vaikučių. 
Kleb. kun. J. Kasakaitis žai- 
dėjus-as apdovanojo “prai- 
zais.” Prie surengimo šio iš
važiavimo nemažai pasidarba
vo klebonas ir komitetai.

Šiuomi pranešu L. R K. S. 
A. pavieniams nariams, kad 
mūsų gegužinė bus 19 d. rug
pjūčio (August)xMaironio par
ke, Worcester, Mass. Praeitų 
suvažiavimų Norwoode, Mass., 
atstovai nutarė, kad surengti 
piknikų dėl padengimo lėšų 
mūsų leistam atstovui į praei
tų seimų. Tad mūši] priedermė 
ir sukelti kapitalų ir mūsų 
atstovui tuojaus atmokėti. At
stovas daug naudos padarė ir 
pribuvę išgirsit iš raporto. 
Tad mes, ivorcesteriečiai, 41 i/ 
98 kuopų pavieniai nariai, 
šaukiame jus broliai ir sesutes 
atvykti pas mus kam tik gy
venimo sųlj’gos leidžia, o jneš 
jus maloniai priimsim ir jūs 
būsit pilnai užganėdinti.

Sekretorius

Ofiso tel.: Park 3491 
ADVOKATAI 

BARKUS' EB ABODEELY 
725 Slater Building 

Worcester, Mass.
IGNAS J. BARKUS“ 

101 Sterling St. Maple 4964 
MICHAEL N. ABODEELY 

71 Suffolk- Street. Cedar 6771.

Telephone Cedar 4953

I
Resktence, 194 Millbnry St, 3rd Floor.

JOSEPH J, DIRSA

LIETUVIS GRABOBIUS
“Autos For Ali Oocaeions”

OFFICE: Fanerai Home, 212 Millbnry St., Worcester
Jeign mirtis atlankyti} Jūsų Šeimyną, tegul just} prietelia! pasaukia 
manė dėl patenkinančio pigiausio darbo; afi užtikrinu, kad laidojimais, 
kuriŲos aš prižiurtu, busite patenkinti.

Artistas S. Pilka vykdamas 
iš atostogų buvo užkliuvęs pas 
mus.

*

Vasarinės mokyklos vedėjas 
p. Stulga jau daro planus, kad 
sudaryti ž ingei dų programų 
mok. baigimui.

Vanagaičio Dainos
Kas norite išmokti gražių irjinksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžių 
rasite).

F. KL ASTON
FOTOGRAFAS

" \ 5

Jei norit turėt savo aiškų 
paveikslą, tai eikit nusifo- 
tografuot pas patyrusį fo- 
tografistą—F. KLASTOM.

- Darbą atlieku ^vėliausiais 
išradimais. Ant pareikala
vimo, einu į stubas foto- 
grafuot

Beje, tariu dar išradimą • 
—padarysiu jūsų paveiks
lą ant veidrodžio. Ateikit 
persitikrint.

f. KLAST
24 MiUbury Street 

Telephone

Solo Dainos: •<*
MAMYTE (sopranui ir tenorui, ne 
lengva)---------------------------------------60c.
AŠ BIJAU PASAKYT (lengvutė; 
baritonui, mezzo soprano)------------40e.
LITAI (baritonui: lengvutė, tinka
“Menas, Mokslas, Sportas” iš “Va* 
nago Plunksnos”)----------------------50e.

4. GODELES (žemam balsui: mergai
tės žodžiai “Van. Plun.”)------------60c.

STASYS (tinka'‘Barbora” iš “Va
nago Plunksnos)_________________ 60c.
DUL DUL DŪDELE (aukštam bal
sui: lengva, graži) ----------- ------------ 50c.

Chorams Dainos:

VfijUŽELIS (ilga, lengva, lyriška 
daina),.. r.. ■—. . . . ■ ■ ■ ■ -?5e.

4. MUZIKA MUZIKA (galima šokti —-----------------
Mokykloms vadovėlį “Dainuok II dalis,” imant dideliam skaičiuje, auodą* 
me dideli nuošimtį. Chorams taip-gi duodama nuolaida. Kreipkitės į

> ! “DARBININKAS

366 W. Broadway,

galima visaip pajvafrinti dainuo
jant) --------------------------------- --------- 25e.

7. 8-NIOS LIAUDIES DAINOS (dau.’ 
giausiai dzūką: tinka solo, dviem ir
4 balsam) -------------------------------------40e.
“DAINUOK” H Dalis (mokykloms 
ir chorams: gražus duetai, svajonių 
dainos)-------------- 2-------------------------60t.
NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOS- 
TA (solo arba duetas; romantišku
mo ir meilie .pilna) C..................  ■ 60c.

10/ : MALDA (tinka 18 vasario giedoti
koncerte, publikai justojus; patrio
tiška) ----------- . —- —. .. ..... -30c.
VANAGO PLUNKSNA (tekstas su 
nurodytoms meliodijoms ir dekla
macijoms) -------
FORDUKAS (Poupuri »IM

—..j 25e» 
JiUdtes ’ 

dainų. Vyrų chorai ir soprano. Juoko 
daug, lengva dainuoti).



A. J. KUPSTIS
Ifaationing

Viena tyra siela daugiau at- 
neša naudos pasauliui, negu 
tūkstantis galingu, bet sutep
tu.—T. S. Palau.

AUTOMOBILISTŲ DOMEI
Pentinu automobiMus, Dupont 

Dhco, Varnišiuoju, Body Dents ir 
Fenders, prieinamos kainos.

A. KASPAR
66 Victoria St., W. Somerville 

„ Tel. Somerset 6520-J

ĮDOMI BAIGUSIŲ AUKŠ- 
TUOSIŲS„JdOKSLUS 

STATISTIKA LIE
TUVOJE *

Medicinos fakultetu baigė 
8 žydai ir 9 nežydai; teisiu 
fak. — 6 žydai ir 5 nežydai; 
technikos fak. — 2 žydai ir 
3 nežydai.
i' Ar yra kas panašu kurio
je kitoje valstybėje?

JOHN GUDLEWSKI
Maliavoju, popieruoju ir baltinu 
ngmų vidą ir iš lauko. Kas nori 
gerai ir gražiai pataisyti namą ir 
už prieinamą kainą kreipkitės pas 
manę šiuo adresu: 12 Merrill St., 
Cambridge. TeL University 1768-J 

(R-24)

So. Bostonas garsus. Jį 
žino visas pasaulis kaipo 
kriminalistų vietą.

PARSIDUODA FARMA
7 akeriai geros žemės. Didelė ba- 
nė. Nauji vištininkai, vištą, kar
vė, bičių, 1 tono t rokas, mažų į- 
rankrų. Viena minuta iki mokyk
los ir bažnyčios. T. PROSBY, 36 
Power St., Norton, Mass. (L-31)

tai musų specialybė ir ilgų metų prak
tika. Darbas artistiškas. Kainos žemius.

M. A. NORKŪNAS
16 Pleasant St., Lawrence, Mass.

UŽMUŠĖ KUOLAIS

Šiomis dienomis Rokiškio 
apskr. Kvietkų valse, ant 
ant kelio keli jauni vyrai su
simušė ir J. Patapą . kuolu 
užmušė. Po užmušimo visi 
pasislėpė, bet keturiuš poli
cija jau suėmė. • _

■uilnj u105 AVest 6th St, So. Boston,-JįuiMt-$ 
Tvarkdarė—Ona Mlzgirdienė,- '

1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kaM 

antrų utarninką kiekvieną
7:30 vakare, pobažnytinėj svetainei ’ 

Visais draugijos reikalai^ kreipkitės 
pas protokolų raštininkė laišku ar t* 

Į lefonu. - '

krities ligoninėj mirė gano
mo Naujos Anglijos Mento
lio kolonijos bižniėriausp. 
Petro Bartkevičiaus 16 me-k 
tų dukrelė, Adelė Borfkevi-; 
čiūtė. •

P-nas Petras Bortkevi- 
čius su visa> šeima išvyko 
Lietuvon pradžioje birželio 
mėnesio. Važiavo į Lietuvą, 
kad čia gimusiems vaikams 
parodžius ją ir kitus- Etiro- 
pps žymesnias vietas. Jis sa-

PRANCIJS ORLAIVIS KE
LIONĖJ^ { AMERIKĄ 

> SUGEDO
H ortu, Azores. — Pranci- 

; os orlaivis -Fregate, kuriuo 
Mantijos lakūnai lėkė iš 
Parncijos į New Yorką «u-

SVEČLAI PRIE PAMINKLO

Kaunas. — Liepos 2 d. į 
Karo Muziejaus sodelį atsi- 
ankė Amerikos lietuvių eks
kursijos dalyviai su savo 
vadu gerb. kun. Pr. Gar
mum ir latvių, būrelis. ’ V\- 
si dalyvavo vėliavos nuleidi
mo iškilmėse.

Prie paminklo žuvusioms 
už Lietuvos laisvę uždėjo 
gražių vainikų. Ekskursijos 
vadas kun. Pr. Garmus pa
sakė labai gražią ir jaudi
nančią prakalbą, priminda
mas mūsų kovas už nepri
klausomybę. Daugelis sve
čių verkė. Generolas Nage
vičius taip pat tarė keletą 
žodžių. Ypač dėkojo jis A- 
merikos lietuviams už mate- 
rialę paramą nepriklauso
mybei- atgaut Be to, apdo
vanojo visas viešnias rožė
mis, kurių šimtą kelmij yra 
davęs 1919 metais atsilankęs 
į Lietuvą Jungtinių Ameri
kos Valstybių pulkininkas 
gydytojas Rainas, dabar jau 
miręs.

Po šios prakalbos buvo 
sušukto garsus valio už Lie
tuvos nepriklausomybę, už 
Amerikos lietuvius, brolius 

I vilniečius ir latvius.
Visi svečiai pakeltu ūpu 

sodelį apleido.

ko rašo:..
“Birželio 20 d, jau. buvo

me Kaime. Aplankėme Ka
ro Muziejų, ir kitas žymes
nius vietas. A. a^ Adelė. la
bai domėjosi p. Kipro Pet
rausko ir j>. A Sodeikos na
mais. Visur buvo linksma.

“Birželio 25 d. atvykome 
į Panevėžį, o iš ten leidomės 
į kaimus. Pasirodė, kad kai
miečiai vargingai gyvena. 
Šaltas oras, didelis lietus, 
keliai baisiai blogi. Visi su
sirūpinę blogais metais. Ba- 
.das stovi prieš akis.

“Adelė staiga apsirgo ii* 
liepos 2 d. Panevėžio apskri
ties ligoninėj mirė. Liepos 
3 d. Panevėžio Šv. Petro ka
pinėse iškilmingai palaido
ta.

“Palaidoję dukrelę leido
mės į Šiaulius. Šiaulių mies
tas gana gražus ir kaimiečių 
gyvenimas kiek geresnis, bet 
vistiek, toli gražu dar nuo 
bado pavojaus. Laukai ne
sėti, bulvės nesodintos ir vis
kas baigia nykti nuo lietaus 
laukuose,
“Ūkininkai atleidinėja dar

bininkus, nes nėra ką dirbti. 
Mūsų tėvelis begyvenąs gra- 

; žiai. Iš Šiaulių iki Užven-

, DR. PAŠAKARNIS op- 
tometristas paima dvi savai
tes atostogų. Todėl jo ofi
sas bus uždarytas iki rug
pjūčio 6-tos dienos.

pasiųsti ’ lenkų* vyriausybei 
noGį-dėl1'Atnaujinimo preky
bos derybų tarp vokiečių ir 
lenkip .. . - s ,' :

Bostono policija, liepos 25 
d. areštavo Frank Gustin, 
kitaip vadinosi Fj-ank Wall-S 
ące. Jį kaltina išplėšime lai
kraščio ofiso Detroite ir pa- 

$13,400 birželio G d. 
Šeši plėšikai buvę ten ir jie 
užmušė. polĮcistą. , , , r

> To laikraščio' keltuvo ope
ratorė ir redakcijos sekreto- m • i / i
liūs atvyko čia iš Detroito 
ir pripažino, kad Gustin bu
vo vienas iš/šešių plėšikų.

Gustin taipgi buvo kalti
namas už pavogimą auksų 
Bostone. Jis prie kaltės nc-

SOUTH BOSTON, MASS,
Boston 1662—1373 įį

x I N SU R ANO E

Inšiūrinu (tik Mass. valstijoj)’ 
nuo ugnies ir nelaimės. Auto* 
mobilius, Forničius, Namus, Stik« 
lūs, Sveikatą, Gyvastį ir t. pA -

Suvirs ŽO Metųi ’* 
JUOZAS P. SARKIUNAS

. DARBUOJAS SU , 

VOSE & SONS PLANO
KOMPANIJA ‘

• Stasys Vaideliotas
PAVASARIO DAINELĖ

•t Ant upelių nėr ledų,
Ant laukelių nėr sniegų,

- O Jankėse taip gražu —
► Šaipos tūkstančiai žiedų.

PARSIDUODA ŪKĖS , .
Ūkė 27 akerių, geri bndinkai, 

rakandai, 4 karvės, arkliai, vištų, 
visokie Įtaisai, javų $3,200, dali 
Įnešt. Rašyk 407 Mohaivk St., 
Herkimer, N. Y., Box 164.

Ūkė 112 akerių, 9 kambarių na
mas, bailios,' 20 gyvulių, jautis, 3 
arkliai, 75 vištos, ūkės Įrankiai, 
javų. Priežastis pardavimo vyras 
serga. $*,500. dalį Įnešt. Rašyk 
MR. DOUGLAS, Box 171, ITer- 
khner, N. Y. , ■. (L-31)

(332 WEST BR0ADWAY
Telephone South 1 

REAL E STATĖ
ANT PARDAVIMO .

So. Bostone
Du trijų šeimynų mūriniai na

mai, ant E. Tbird St. Prekė 
$5,500.

Trijų šeimynų medinis namas 
3 -4 -4~ kambariai, geroj vietoj. 
Prekė $7,500.

1 Dviejų šeimynų kampinis namas 
ir jįfraži kniUtuvi* gera biznio vkv 
ta, gesas, elektras, skalbynės. Pre
kė $6,500.

šešių šeimynų medinis namas 
prie, maudynių, ge^as, elektra, 
skalbynės, gražus kiemas. Prekė

Trijų šeimynų > medinis namas 
su Įtaisymais, puikioj vietoj, ant 
E. Sevehth St. Prekė $12,500.

Dorchester y
Trijų šeimynų medinis-nsitnas 

su visais jt^maiH. Prek^jp^OO.
Dviejų šeimynų medulis namas, 

7 kambarin vieAni šcimynA 
kambariai kitai šeimynai. 22,527 
pėdos žemės. Prekė $9,500.

. Medford • o< H
Dviejų šeimynų * kam piKil* nn- 

maš su naujausios madė&itaM*- 
maii' 5—5—2 kambarį pĮįjįj

I 24 Tliouia» rk., So. Boston, Mast j 
į I Prot. RuStminkas — J. Glineckis,
i| 5 Thomaš Pte., South Boston. Masa.
'IĮ Fin. Raštininkas — M. šeikls, :. ■'3
' 36d B»ėa<lway, So. Boston, Alnas.
II Kasteriu? t- Ą. Nuudžipnas,

’tett Ė! įj/oadwuy, Sol noSfdfį-'MaaB.’i

I DraugiJir laiko sn61riūįlflpw.
nedėldienj kiekvieno tuėuesjo, 2-ra^K s 
landą' po pietų, paHmJos sattJ,’<Bt ;
E. Seventh St, So. Bostpąy y

LIET, DUKTERŲ. DA-GlįOS 
PO GLOBA M0TIN0S.8.W

, valdyba ,<4^
PIrmin Inkš—J ieva Marksieng, . Ž si '• į

625 E. ElgKth St., So. Boston,
Vice-Pirmlninkš—Qna Zulonlenš, f ;

11 Monks St., South Boston, Mass.;, ,«) 
Prot. Raštininkė—Ona Siaurtenė,-* 5 ,x-

443 E. Seventh St, So. Boston, Mas&r\ 
Telephone South Boston 3422-Riį, t « 

įFln. B.aštinlnke—Bronislova Q1jj
29 Gonld Street, W. Rosbury, 

T'MlninHA.. Ann SfnnUiHntg

•Ažbblėlr' ar berže 
ilągileliP'skamb daina, 
Virš 4dįn onų 'sau linksmai 
Čiulba gieda vyturiai.

’ “Pavasaris”)

j., „ji'1.!1,

’ ' .... ,

FELIKSAS ŽADA PERMAI
NYTI “STONĄ”

Feliksas Zaleckas, gerai 
žinomas radio pardavėjas, 
rengiasi ženytis. Gal klau
site su kuo i. Nagi su pane
le. Jis rengiasi labai rimtai. 
(Prieš permainymą “stono” 
įsitaisys naują automobili, 
kuriuo žada drožti su jauna 
pačiute praleisti “medaus 
mėnesį.”

Apsiženijęs radio balsą 
padidins, mks turės pagelbi- 
ninkę.

Parduodu, > Auglut-iriiJ£a 
Anglys Šiuofrrir tarpw.««tra>>. 
kitę. djąbsr.. j atęetojęfti 
kaip 12 mailių nuo

Turiu dangyĮię papilį’-fjęn 
rbūnty junt pardąvįfiftdę 
kuriiKČiA jasaalima suminėti.

’ DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
' ADRESAI

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

Pirminijikns'— Antanas Navikas,
702 E. Finu SL, So. Boston, Mas< 

Viee-Pirm. — Juozas Jackevičius,
92 Savvyer Avė., Dorchester, Mass 

Prot Raštininkas —• Leonas švagždia,
111 Bowen St, So. Boston. Maar 

Fin. Raštininkas — Kazys Kiškis,
366 Broaduay, So. Boston, Mas*. 

Iždininkas.— Vincas Kaližius,
67 G“ Street. South Boston Mass. 

Maršalka — Kazimieras Ambrozas,
492 E. Seventh St, S. Boston, Mass 

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
pirmą netlčldienj kiekvieno mėnesio 
antrą valanda po pietų, parapijos 
salčj, 492 E. Seventh St, So. Boston, 
Masa

prisipažino.
Detroito policija reikalau

ja Gustiną išduoti išvežti at
gal į Michigan. Prašymas 

/įduotas gubernatoriui. *

/ Parūpinu pinigus delei AM 
čių ant namų ir farmų, Bostone 
jo apielinkėse.' 3

' •> i 
Jeigu turite pinigų, kuriuos j 

lotumėte paskolinti, gaudami gi 
nuošimtį, ant pirmų arba^ an! 
morgičių, praneškite man. * ;

■ : -s '

Užlaikau taipogi - ir /Latrai 
čių Pardavimo ir Pinigų Siunti 
Skyrius. / ■.■ —5

; -Kaip matom iš šio ofįcia- 
liiiio- komunikato, lenkai,x at
mesdami lietuvių projektą 

• iįr nieko naujo iš savo pu- 
sęs nesiūlydami, nelabai ga
lėtą suderinti savo elgesį su! 

. ra proklamuojamu noru, iš 
■ titrų jų, susitarti su Lietuva.

Nesiimdami spėlioti dėl to- 
Eniiesnės derybų eigos, turim 
tik nurodyti į mūsų visas 

r daromas pastangas rusti nio- 
(įis viveridi įū įlenkiją> . . ū „Liet Aid(ls^C! ANTBENDOS i

^4asai' nepuolimo paktas lier 
‘ jti®iriams yhi^viBiškai nepri? 

imtifliš ^Ūpriežąsėhj,\ ku
rios savo laiku- buvo raštu 

į? ' Išdėstytos.' * Todėl jų’ kferto- 
ti čia netenką. Jis gali čia 

g y tik ęykį priminti,„kuęl .kiek- 
vienas projektas, kuris tokia'

* v ar kitokia forma stengiasi '■ ••A<
Užfiksuoti status quo,taigi ir 
J^alizuoti Vilniaus torito- 

. rtjogrilžgrubimą, yra ir bus.
* lietuvių delegacijai nepriim

tinas. Kai dėl įteikimo len
kams naujo projekto, tai j|s 
manytų, kad dabar būtų len
kų eilė naują projektų pa-

' siūlyti. •
. P. Holo\vko dar karto pa
reiškė, kad lenkų delegacija 

v besanti įgaliota ir todėl ne
galinti nieko naujo nei siū-z 
lyti, nei svarstyti, ir kad jei
gu lietuvių delegacija su tuo

* nesutinka, tai pasilieka, ei
nant Karaliaučiaus konfe- 
ręncijos nutarimu, padaryti 
komisijos darbų santrauką 

Ū raporto forma konferencijai 
į’ ir šias derybas baigti,

P. Balutis, su pasigailėji
mu konstatuodamas tokį nu- 

■*< sistatymą,' pareiškė, kad lie- 
tuvių delegacija, dėjusi lig- 
šiol didžiausių pastangų pri
eiti prie abiem pusėm priim
tino šusitarimo, darys tokių 
pastangų ir toliau. Jis jau 
dabar galįs pareikšti, kad 
grįžimas prie lenkųxBp»iūly- 
to nepuolimo pakto lietuvių 
delegacijai yra visiškai ne- 

) primtinas. Kai dėl antrojo 
sumanymo, kad lietuviai 
pasiūlytų naują projektą, 

o jis gali pranešti, kad lietu^ 
viąi, nuoširdžiai vykdydami 
Tautų Sąjungos rezoliuciją, 

, ( ir ieškodami būdų žmoniš
kai susitarti principiniai I 

;į neatsisako nuo galimumo 
% pasiūlyti lenkams naują 

projektą, tačiau aišku, kad 
šiuos posėdžiuos tas padary- 

v ti nebus galima ir abelnai 
šiuo klausimu jis rezervuoja 
teisę duoti galutinį atsaky
mų kitam posėdy, kuris nu
matomas ryt, t. y. šeštadienį, 

Sk-. popiet.
' T *

ši’ kompanija Išdirbihėja pianas 
Bostone per 75 metus suvirS. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies planai, Vik- 
trolai io-Radios žemiausiom kai- 

"ttom.—Mainomo rouuc. pianus Ra- 
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk Poną 
šarkiuną.

Vbse & Sons Piano, Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

//V- * r

čio eina puikus keliąs ir au
tomobiliais pasiekėme į dvi 
valandas. Tėyeliąi turi pui- 
10us namus ir; švarius G 
kamba&us;^Ūia manotaėipa-i 
būti aįiie'-J'savaites.^’ <-«•.»! j

A.‘ aJ A'deie 'džiaugėsi teyU 
Įgimtąjį - 'brastą ’ aplan^ii!fį( 
bet nelHnrtd liga (apendici-i 
tas) pakirto jos gyvybę ii* 
nedavė jai progos sugrįžti 
Amerikon ir savo įspūdžius 
papasakoti savo draugams 
ir draugėms, kurių Naujoj 
Anglijoj, 6 ypač Montelloj 
daug turėjo. Ji buvo gabi 
yt&nistėrii^ veikli draugi jin 
se. Jos brojiukas. kuris kar
tu su ja gėrėjosi Lietuva, y- 
ra LDS. 2 kp. protokolų raš
tininkas. -Abu visur akty
viai veikė draugijose.

Pp. Bartkevičiai grįžš A- 
merikon apie vidurį rugpiū- 
čio mėnesio.

Mes p. Bartkevičių šeimai 
dęl jų dukrelės Adelės mir
ties reiškiame gilios užuo
jautos.
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rinkti^ prenumeratas, skelbimus ir 
spaudos darbus “Darbininkui.” 

,Sąlygos geros: alga ir komisas. At.

yp tinkamumą prie tokio darbo. 
“DARBININKAS’-’

366 Broadjvay, So. Boston, Mass.
z*'

■tsaigęs an vergi teta
CORNELL UNiyEBSITY su L. Z. 

k- G. WASHINGTON UNIV. su LLR. 
■-7ac_ . ■ . ......................

■

* ?

te. <

“Darblninkp”Name 
I -JL- (antros lobas)
I 366 Broadvay, So. Bostoz

Rezidencija
p 805 Harvato St, Cambridge. Mass. 

TeL Dnlversity 1483—J.
...... .........■' "r į. ur-v
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TeL BaoeMm RK

O .uso valudu:

TeL So. Boston 0506-W.
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TARPE s požemių

>radoro pusiąusaly į
badė; ligos ir nūs

—» j • ® :•:» #- j

"sugrįžo aTfgnf kiūiigaš 
misionierius Stewart. Mi 

rius pasakoja daug |-

’ ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—j vairūs pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame'gyveiii- 
me. Paraše Kun. A. Stąniuky* 
naa__—L...- . ; .‘.L.-* 20c.

•s?

jimąs ir gyvemmas/ąnt 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas 
su‘gaidomis —------- u_

n * ’
Dangaus Karaliui^.—Surin

ko Kun. M. Gavalevičius; ;be 
aįdarų 75 oenjai,apdarais 1.0G

Legendos* i? ^Pafeko jimai a- 
pie Kūdikėlį, Jėzui Vertė kun. > 
V,\Kulikaūskag;.,, . ..

imagus tr Gjhntolys. Pato- į 
šė kun.jP. Bučys------- -------------30<

Elementoriui ir Vaikų Skai- ' v . 
tymėliai. Išleido fi. Paltana- '

, j.į .-;-fejiloė* -įv
Apfe Katalikų Tikybos Tik

rybę—pažinimas tikybos, jos ’ 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės, Para
šė Kun. Jėzuitas Felik. Cozel 30c.

Tretininkų Jnbiliejns;—700 
metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas švento Pranciškaus 
venuolijų ir 3 vienuolijų įsta- 
tai __________________________  8c.

.• f

Huckleberry Firmas •— labai' 1 
įdomi apysaka ______ _______ 75c.

/■
Patarmėš Moterims—pamb- — 

kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo- 1 
meniniame gyvenime. Pafrengė’

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų.. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila__________ *3t50

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka.'Parašė T. Vyšniaus
kas. Vertė P. B.-------------------- 40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas............. .... 45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis------- 45c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 ienų—apie vienas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai kelio
nės per įvairius kraštus. Pa
rašė Julius Verne. Vertimas 
J. Balčikonio --------- --------- ^..$1.00

Pramoninės Demokratijos Pa
grindai—parašė Uosis. ______ 75c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų. 
Parašė P. Žadeikis-----------------75c.

Gerumas—aprašymas apie ge
rumą per Tėvą Faberą-Fili pi
ną. Vertė Kun. P. L.------------- 15c.

Tabakas—Nuodai—rūkymo 
kenksmas; pagal d-rą Nik o 1h- 
kį parengė S. Kaimietis----------15c

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir Demo
kratizmas.— Parašė kun. Ta
rnas Žilinskas —,----------------- 50e.

Apaštalystes Maldos Statu
tas.—Vertė Kun. P. Saurusai- 
tis _____ -______________ _____ 25c.

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žąfteikfe. Kldna *----- — ------- 5tc.

Aritmelfltos Užchvtnyna&_25c.
✓

VaSų Darbymečiui—Riuki- 
nėlis įkalbos mokslai------------ 50c.

Petriukas—laiškai vieno vai
kelio: Vertė-S. Rakauskas___ 15c.

Bolševizmas—Kas tai yra bol
ševizmas ir jo vykdymas Rusi
joj. —----------------------- ---------------15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
Vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutoisė Matas Gri
gonis _______________________ 50c.

Laitoė — (poema). Parašė 
Vaitkus -------------------------------- 50c.

•
Mūsų Tikėjimas—Išaiškini

mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvinta_____ 50c.

(Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis ______ _ _50c.

- Lietuvos Ženklai.—Išleido J. 
Šeškevičius ir B-vė, Kaunas..- 40c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas.____ 30c.

• L 1 .
Graudūs Verksmai. — Vertė 

Vysk. A Baranauskas 2_____ 10c.
' * t'

Eucharistiškos Stacijos.—Su- 
lituvino Kun. P. Juškaitis____ 15c.

U ■ u' Tt *• »- v - F i t •■ J- . •

Kristaus Kryžius:- Stacijos, 
Graudūs Verkąmai, Maldos Ge
gužio, BirŽdio ir Spalių mėne
siams. Išlaido kum K, A Va- 

----------------------------- r- - 25e.

arba paaogu% 'vuuomet adresuokite taip:

sr-iMtsibmęrm labai maloniai, 
sutikdavę iridiečiai, kurie 
tuojau statydavę, jam didelį 
apkalų namų sniege su dide* 
je grįčia, kurioj galėjo tilp^ 
fi"i&—20 žmonių. .< -J

Tam krašte, nežiūrint di
delių šalčių, ligos retenybė.

Užkrečiamųjų ligų, kaip 
skarlatina, tymai — Labra
doro gyventojai visai n 
Taip pat svetima jiems yra 
anemija. Priešingai, jie vi
si turi perdaug kraujo ir 
gamta pati palengvina jiems 
kraujo gausumą smarkiu jo 
bėgimu iš nosies. Vidutiniš
kai eskimosai gyvena 70 me-' 
tų. Kai kurie iki 10Q metų.

Pagonys eskimosai visi 
turi daug žmonų ir vedybos 
yra tik prekybos transakci
ja. Jeigu vyrui patiko mer
gaite, tai kreipiasi jis į jos 
tėvą dėl kainos. Mokama už 
ją kailiais, jūrų Šimų danti
mis ir laivais. Bendrai i- 
mant, tos vedybos labai lai
mingos. Jeigu vyras darbš
tus ir geras medžiotojas, tai 
gali turėti 4—5 žmonas. Kai 
kuriuose eskimosų haremuo
se moterys tarp savęs labai 

[sugyvena ir Stewart pripa
žįsta, kad jų tarpe esąs di
desnis morališkumo laipsnis, 
negu Anglijos civilizuotam 
krašte.

Maitinasi jie daugiausia 
jūrų šunų mėsa. _ Žiemą de
likatesu laikoma sniego viš- 

f V .

teles ir jūros paukščiai. Mė
są valgo žalią, užgerdami 
šviežiu krauju. Daržoves ir 
salotas Stewart galėjęs iš
rauginti vasarą tik po stiklu.

Susisiekimui eskimosai 
naudojasi rogutėmis, pakin
kytomis šunimis.

Paštas ateidavęs ten tik 
kartą per metus, o vienais 
metais nebuvo jokio laivo su 
laiškais ir eskimosų apašta
las 2 metus išbuvęs be jokios 
žinios iš tėvynės ir civilizuo
to pasaulio. (“L. A.”)

i‘ zdalykų^ ^S^ tuos 
is, kur saulė išir i niė^ 

nesiūs jkut metus apšviečia

■ ...

W Nors iš Ungavy, misionie- 
riaus sodybos, dar gana to- 

iki šiąurės ašigalio, tačiau 
Ičiai siekia tea 40 laipsnių.

Alberty 7296. i
GEORGE H. SHIELDS |
ADVOKATAS | 

811-312 Old South Bmldiag | 
2M Washinertcn Street g 

Boston, Mass. U
«■ * . .

GTVENBf O ViETA < •
* * 

37 Gorham Avė., Brooktme!! 
J Telephone Regept 6568 ; ’

» ' 2.

■V

GUMOS gatvės

Londone įsteigta draugija, 
kuri keta tiesti Londone gu
mos gatves. Draugijos pro
jektu, pirmiausia turėsian
čios būti padarytas tokios 
gatvės prie istoriškųjų seno
vės statinių ir per tiltus gu
mos gatvės saugosiančios 
statinius nuo gedimo, nes 
traukymas tokiomis gatvė
mis esąs labai silpnas ir vi
sai nekenkiąs* statymų*'pa
matams. Padarytoji prieš 
dvejus metus gumos gatvė 
pasirodė esanti labai patogi.

RUSIJOS BOLŠEVIZMAS 
KASKART LABIAU 

ŽLUNGĄS J 
Vienas svetimšalis, apva

ži nėjęs visą Rusiją, paskui 
Europos laikraščiuose rašė, 
kad bolševizmas neilgai be-
ištversiąs; jeigu šie metai ū- sušaukite tuojaus pažymėdami ša

kiui būsią blogi, tai bolševi
kai gausią pasitraukti nuo 
valdžios, dar ligi kito pava
sario.

IEŠKO savc^^ro Mikolo Miku- 
HSio kilusio itf^KaUno. Prieš 17 
metų gyvenęs Detroit, Mich. Jei 
kas žino apie jį prašau pranešti 
“Darbininko” redakcijai (L-27)

ONA MIKULIČIENE

MALDAKNYGES
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)----------
JUODOS (prastais kietais viršeliais)------------------
JUODOS ^geresnės minkštais viršeliais)-----------
JUODOS (geros odos viršeliais)-,-------------- z------
BĄLTOS (celuloidos viršeliais)---------------------- ,—
BALTOS (celuloidos viršeliais, ^u kryželiu)— 

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

gaaBoaHannaaBnMramanaa

KERŠTINGI NUMIRĖLIAI
’ * i' . i?** £

Lordas Astoras, pasiryžęs 
įnešti į lordų palatą naują 
įstatymo projektą, kuriuo 
bus suvaržomi vyrai, norį 
keršyti savo žmonoms ir nu
mirę.

Naujas įstatymo projek
tas skelbia neteisėtus paliki
mo testamentus, kuriuose 
aiškus noras keršyti. Lordas 
Astoras pradėjo prie savo 
projekfą visą eilę testamen
tų, kuriuose matyti neapy
kantos. Pavyzdžiui, vienas 
vyras palikęs turto 72 tūk
stančiu svarų sterlingi], žmo
nai tepaskvrė vieną šilingą, 
visus kitus pinigus tokiems 
žmonėms, kurių žmona ne
kentė.

Kitas, tiesa, paliko visą 
savo turtą žmonai, -bet pa
gal testamentą ji turėjo mo
kėti 200 svani sterlingi] pa
baudos kiekvieną kartą, kai 
tik išeis įs namų be gedulos 
šydo. -

- - - - -

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS ,

Nauja Knyga 

“JAUNAKURYBA” 
išu paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
ją-
Verta
muose

kiekvienam turėti 
tą gražią knygutę. 
Kaina tik 25c.

persiuntimą prisiuskit 
pašto ženklelį.

“DARBININKAS”
336 B’wayį So. Boston, Mass.

| TeL S. B. 2805—R.
Įlietu vis
;! OPTOMETRISTAS
I ! V

i mmaaailnuoja uite, artelimi altt 
j į nitus, kreivus akte attUtefiau tr 

amblUoniStoee (aklose) toyseSB- 
gražinu Šviesa-ttotatniu Tafta.

J. L. Paiakarms, O. D.
447 Broadvray, So. Boston.

Reumatianas, nervų ligos, in
kstų ir vidurių ligos pasek
mingai gydomos.

į -Virš 25 metų praktika

DR. KILLORY
60 Scollay Sųųare, Boston 

Olymfša Theatre Kdg.

P. J. AKUNEVIČIUS
Ltetuvif,Oratorius

820 E. SIYTS ST., SO. «08TON

Šri. 8. B. MM ’.

vičia______  .......________ ~........ —25c *
’ Z . A

^Socializmas ir Krikščionybė. *
Prof. V. Jurgučio _____.__.10c

Žydas Lietuvoje. Parašė S. g:
Kaimietis ___ iOe-

Maldos Galybė. Istoriškas . 
piešinys IV-to šimtmečio krik- . k 
ščionybės. Lietuvių kalbon iš- < 
guldė P. B.---------------- —i 

Apie Apdraudą. Parašė J.A
S. Vasiliauskas... ------- V- 5G4 >

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas/____ „,_15c

Trumpa Apologetika arba
* ’ jį....

■4? 
t 11 ’

apysakos. (B. Vargšas/..._____

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa
rašė kun. V. Zajančauskas—50<S<

Apsrikimų Komedija. Atsi- *? 
tikimas iš Amerikoniško gyve- - 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas. -------- 2--------------------------- 10c :■ ’

Moterystė ir šeimyna. Vertė / -• 
J. Gerutis____________________ 40c 4;_

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašė Dr. į’; 
A. Vileišis____________________ 50c ’ -

.50

.50

.85 
.$1.00 
$1.00‘ 
$1.15

t

Tel. , S. B. 2445 '

DR. j. G. LANDŽIUS
. »' (SEYMOUR) y

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
373 WEST BB0ADwXy 

Kampas E Street Room 2- 
(Viršuj Šidlausko aptiekos|

Valandos: 9—9
■ - ■ Ji 'L "

■ ■ - - -' ~

71' —.... ■ ■■ ■.
Res. Talbot 5863 , i

J. J.ZABARAUSKAS
O2TOMETRISTAS

ja akis ir pritaiko 
akinius /

Tel. So. Borton 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. y. CASFER 
(KASEkHAVlClUB)

511 Brodaway, So. Boston 
•_ OJsio lįglajidot: 

nuo B iki 12 ryte Ir nUo 1:30 Iki 6 
ir ano 6 Ųr1 8 jaL f0*"^**0 Ofiteu 
uidarytaa'Subalbš vakarais Ir ne- 
dSIdlenlala, talp-gl peradomte nuo 

124oa diena uždarytas -
Taipgi niiinmjr X-Ray

Gamtos Pradžiamokslis—ne- 
Soji gamta: žemė, vanduo,

C Parašė J. Baronas—21_J_50c.

Mūsų Laikų Šventoji, Šv. Te
resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji * 
Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi
čius _________________________ 35c^

v 
nz

/

LIETUVIS URBUSIAS.

DR.ST.AGALyARlSKI
iOAUJurssAsy

414 Bnadmąy, So- Bosipr
Tplprthnno So. 2300

Ofisas ątdė«s nDP-lOfsi 12 ryto. 
pju> it45 iki 0:20 p Ir ano T

i jjd p vakare. Šventa pagal su-
į altarijos. /-

DANTISTAS
DR. A. J. GOfiMAN

(GSMaUSKAB)
705 Mato St MflBtaEOf Mass, 

(Kampas Bnoad Street)

Ryte nuo 
, Dieną nuo

Vakaro nuo 8 iki 8 vaL
SekmadlenMB pagal sutarties.

Lietavys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
• ■ f

251 Broadway, South Boston 
(“Keleivio” name 

'Ofiso valandos nuo 9 ‘
nuo 1:30—6 ir nuo 6:80—9
vakare. Seredomis nuo 9—12
vai dieną. Subatomis nuo 3 
iki 6 vak Nedaliomis nuo 9
iki 12 (pagal sutarti).

v TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 'aktų 

komdija; parašė S.- Tarvydas 25c.

Elgetų Gudrumas. 3-jų veiks- / 
mų knimedija. Parašė Seirijų - 
Juozukas —1___________ __  -

Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balins—komedijos po 1 aktą. • 4. 
Parašė Seirijų Juozukas. —_35e.

' . .'5
Sniegas—Drama 4-rių aktų.

Vertė Akelaitis._____________ 40e«

Esnmas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautoa Geni jus. ” Para
šė Kun. L. Vaicekauskas.------ 10c«

Žydų Karalius—drama 4 ak- ’ 
tą, 5 pav. Vertė J. M. Širvin- 
tas ------------------------------- x--------30c .

- . - . . .-zU'-O

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis ; parašė F. V._____ -_____ 10c

Patricija, arba nežinomoji z \ 
kankini—4 aktu drama. Ver
tė Jonas Tarvydas-----------------10g* A

Piloto Duktė — 5 veiksmų 
drama. Verti Jonas Tarvydas 35c

Dramos: 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 hktų; 3) Liurdo 
Stebuklas—4 aktų; parašė J. 
Tarvydas _ _____ _________ ____ 65c

Vaikų Teatrai: dalis I? 1) .
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mand lai- , .7® 
mę. Surinko S. K., D. ir N—-15c 3į|

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) A 
Ištirshne paskui; 2) Antanu- 
Surinko S. K., D. k N._____ _15c S

MALDAKNYGŽ8
PnJktaf ant Kelių—“fe-ko” 

spauda. Odos apdaru $2.06 ir $3.0Q

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais minki- Ai 
tais viršeliais) ________

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos fptastais kietais, 
iršeliais)---------------- -—_____ SOs. ' I

Mažas Nauja- Aukso Alto
rius—juodos (geresnis, mink- ''į 
teis .viršeliais)---------------------B5C A

Mažas: Naujas Aukso Alto-

Motes Nauju? Aukso Alte- S 
riu—baltos (celuloidos virše
liais) - ---------- ------ - ------- i_xw

M£m Nauju Aukso Alfe “

•


