
rainą

Kate tęismas Re

jBrighton, 
dieny, rugp.

Belekiant atgal sugedo orlaivis 
įr jie buvo priversti 

nusileisti

Vokiečių laivas rado lakūnus 
plaukiančius jūroj ir juos 

išgelbėjo

Vienašsušižeidė ranką; nuvel

tas ligonbutin

Mussdini’o Įsakymu 
leistas parėdymas, sulig 
riuo visi gvventojaiturL 
keti radio mokesti nežriĖ 
ar kas radio priimtuvą1 
ar ne. Tuo būdu panaiki

igų dirbimo ma- 

irbtu netikru

bimui mašinėlę' 
tam tikslui įraĮikii 
tikrų pinigąf*^^ 
$1.00 ir bankinę 
New Yorko bankos, kur pa
rodo viso depozitų sumoje 
$95,500.

Pirmadienio ryte Brigh- 
tpno teisme areštuoti įtaria
mi pinigdirbiai buvo prista
tyti teismui, bet teisėjas jų 
bylą atidėjo iki policija gaus 
iš kitų miestų kur jie gyve
no jų rekordus.

Kol viskas bus ištyrta jų 
niekas negali išbyluoti. Tu
ri sėdėti kalėjime. '

Nulėkę apie 800 mailių grįžo

; . / atgal v

nimo nuversti sovietų vy
riausybę per užsienių palai
komą sukilimą arba inter
venciją.” Kiek ši žinia tei
singa, tenka palikai laikra 
šeio atsakomvbei.

Sąryšy su nutrūkimu Lie-I 
tuvos Lenkijos derybų len
kų laikraštis “Epoka” sam
protauja, kodėl tos derybos] 
nutrūko ir prieina išvadų, 
kad Lietuva nenorėjusi su
sitarti. Ji siūliusi nepriim
tinus projektus, įvėlusi de- 
rybosna politiką ir todėl at
sakomybę už derybų nepasi
sekimą tenkanti Lietuvai.

Lisbon, Portugalija.—Len
kijos lakūnai Majs. Idzi- 
kowski ir Kubala, kurie pe
reitą ketvirtadieny, rugp. 2 
d., iš Prancijos išlėkė orlai
viu į Jung. Valstijas, nukri
tę su orlaiviu į jūres plau^ 
kė nė patysnežinodami kur. 
Laimė jų, kad netoli tos vie
tos plaukė Vokietijos laivas 
“Samos”iFjuodu isgelbe- 
jo_ ir '"nuvežė į Leiroes arti 
Oporto ir Kubala buvo nu
vežtas į Oporto ligonbutį ap
žiūrėti ir aprištojo sužeista 
ranką. Kubala susižeidė ran
ką ant laivo, kuomet jis pa
slydo ir puolė.

Anglų laikraštis “Daily 
Herald, ’ ’ komentuodamas 
žinias apie lenkų ruošiamą 
intervenciją Ukrainoj, rašo: 
“Aišku, kad kažkas yra ruo
šiama ir kad artimiausiu lai
ku arba vėliau mes būsim

riais rankose ir rado besė
dinčius prie stalo ir gerian
čius su Petraičiu, ir jam aiš
kino “kaip jie gali jį pada
ryti turtingu.”

Petraičio turtingu nepa
darė, bet jiedu patys pakliu
vo į policijos rankas.

Galimas daiktas, kad tie- 
įdu paukštukai su savo “sky- 
mais” buvo ir kitose kolioni- 
jose/ir gal ne vieną lietuvį 
nuskriaudė.

- URBTAI PADARYTI 
7 KLUBU V ’

T Maskvos sovietų valdžia 
nutarė paversti tenykštę 1 
choralifrę sinagogą komūniš^ ’ 
tų klubu. Tas nutarimas 15- ' 
Įšaukė didelį Maskvos žydiį 4 
pasipiktinimą. Žydai įteikė 
sovietų valdžiai protestą.' E. j

MILIJONAS LITŲ 
- NUOSTOLIŲ 

- Kaunas. Saldutis®# ‘ 
piūvės gaisras tęsėsi ąpi 
valandų. Ugnis sunai 
per 100.000 kub. metrų 
apdirbtos miško medžt 
ir dideles atsargas apdi] 
medžiagos.

Nuostolių, apskaieiuo; 
būsią padaryta apie 1- 

didvyriškos” kelionės]jonas litų; Nuo gaisro, 
daug nukentėjo žemės 
ministerija.

PILSUDSKIO PAMINKLAS 
VILNIUJE .

Spaudoje pasirodė žinįų, 
kad šiomis dienomis buvęs 
paleistas Pilsudskio pa- 
[minklui statyti Vilniuje ko
mitetas, kuris per pusę metų 
nepadaręs nė vieno posėdžio, 
Tai berit ėjo darbas. Dabar 

[užtat esąs paskirtas naujas 
komitetas, kuris raginamai 
bent kiek ąktvviau veikti.

sukrūs vyras.
* » - ’•

Krilauskis esąs paprastas
4i žemos klasos ” lietuvis.’ / j 

Juodu areštavo namuose* * -
po num. 27 Lincoln St. Taip
gi nuo jų paėmė pinigų dir- 

ijpt kitokių

250 ŽMONIŲ ŽUVO
Laikraščių pranešimu iš 

Hanoi, tafūnas sunaikino 
Tonkino (prancūzų Indoki- 
njjoj) dalį. 250 žmonių žu
vo, medžiaginiai nuostoliai 
labai dideli.

Varhiva. —- Lenki], i^idi- 
kalinių ūkininkų' sąjungos 
44 Wyzwolenie ’’’ ceritralinis 
komitetas priėmė rezoliuciją 
dėl žinomos Pilsudskio kal
bos, kurioj jis' aštriai kriti
kavo Lenkijos seimą. Rezo- 
liueiioi pažymėta kad to- 
kios rūšies Lenkijos valsty
bės vyri], pasikalbėjimai ne
galį pakelti Lenkijos valsty
bės prestižo užsieny* Nors 
neapgalvotos kalbos negalin
čios suardyti Lenkijos val
stybės konstitucijos, vis dėl
to jos pamažu griaunančios 
ir demoralizuojančios teisinę 
padėtį ir valstybės organus.

. “Kiirjer Warszavj 
niomis, Vilniuj suii 
nykščio universiteto 
te Ifti/ikovič; Ji'ki 
Sitijtfnajimii'Sovietų 

naudai.1 ■ Dunikox*rč! t 
gerai.žmomi tenk# a 
vismMpenėj 
pautdašuai lankęileh 
n inkai* i - Suitatej t ix

tfei* karininkų 
n i as. t teikias persą1 
tud peinMvnjijiliHl 
Ryšy su Dunikovič

įf Sekmadieny, rugp. 5 .d. 
R Palangoje, Lavvrence, Mass.

įvyko LDS. N. A. Ap^kri- 
• čio ir Šv. Pranciškaus para- 
| pijo8gegužinė.Žmonių:prL 

K važiavo iš apielinkės kolioni- 
jų daug. Daugiausia jauni* 

*;. ■ mas. .Dainavo Lavrenco,
Loiffellio ir Nashua choraii ir 

įv kalbėjo mmėh;-parapijų kle
bonai. Ūpas: visųbavoi.gei 

r ras. Nė audra sulietune-
•: pagadino. Spėju, kad pelno

., . ? P

- .Penktadieeny, rugp. 3 'd? 
jiedu lėkė orlaiviu gana . 
smaririai ir jau buvo netoli 
Azores. Bet toliau lėkti, ma
tyt, pabijojo. Grįžo atgal, 
ir apsukę gerą linkę', sugedo 
jiem orlaivis, ir buvo pri
versti nusileisti ant vandeny 
už 60 mailių nuo Cape Fi- 
nisterr^ ' '

Lakūnai išbuvo ore 35 va
landas ir padarė nemažą lin
kę, bet kas* iš to, kad ant 
vietos.

< Jiedu jau nė'pirmą kartą 
bandė pasirodyti didvyriais, 
bet vis išėjo nikštukaiš.

Jung. Valstijose lenkai 
buvo besikraustą iš groto 
dėl šios Idzikowskio ir Ku
bala 
per Atlantiką, bet kaip tik 
sužinojo, kad nutūpė begrįž- 
........................— b-

Joną Krilauskj, kurie laiki
nai gyveno 132ChandlerSt., 
South Eud, Bostone. - ,

Jonas Žukaūkkas yra 43 
metų amžiaus ir kitur jis va
dinosi Jonas Michęlsonas.

Policija spėja, kad jie bus 
nariai pinigų dirbimo “gan- 
gės” BrooklyUe ir čia atva* 
žiavę pasinaisfeti iš lietuvių.

Žukauskas 'kalbąs septy-

BAISĮ AUDBĄ LATVIJOJ

’ Ryga —Liepos 17 d.’ Vid
žemėj ir Latgalijoj siautė 
nepaprastai smarki audra Ir 
liūtys. Rygos apskrity 3 
klm." plautmo ir 12 klm. il
gumo juostoj sunaikinti visi 
pasėliai. Koknesės rajone 
išrauti su šaknimis medžiai, 
o ledai išdaužė langų stik
lus.'4 Tiek Koknese žaibas 
užmušė kelis žmones. Ledai 
buvę toki dideli, jog kai 
kur pramušė skardos stogus. 
Tokios pat žinios gaunamos 
ir iŠ Latgblijos. Medžiagi
niai nuostoliai labai dideli.

* 1 z ► ■*

6 UŽMUŠTA, 200 SUŽEIST^ 

ANT GELEžn^įftng 

i JZouūdv, I1U rugpaftti.—
• šešis pasažierius užmušė ir
• apie 200 sužeidė kuomet 
■ greitasis Dlinois Centrai
• pasažierinis traukinis nusi-
- rito, nuo bėgiipviena mailė 
b nuogia. . ų," ; *

-Apie.50 sužeistų nuvežtą 
Iigonbutin.; ■ J

• C S. . - • — f

Leilkai kaltina Lietuvą

A'.*.-.*.* €5 - ‘3 i . tJfcg j » «
: r • * • * ’ ’

■i ■■ ' i Į ‘i i. ■—

ivams žuvo

Pasirodovkad prie jų areš
tavimo prisidėjo Brightono 
įžymesni lietuviai. Žukaus- 
kas-Michelsoii ir Krilauskis 
Brightone sukinėjosi, kaip 
mums praneša, per dvi sa- 
vaiti ir ieškojo partnerių. 
Jiedu geriausia užinteresavo 
Antaną Petraitį^ gyv. 27 
Lincoln St. kurio namuose 
ir buvo jiedu areštuoti.
-—J-Hyh) ir. Potraičin_jmrėję 
išgauti $3,000, kad šis įneš
tų tuos pinigus už išmokini- 
mą dirbti pinigus ir priėmi
mą į 4 4 partnerius.’4

Itetraičio būta gudraus. 
Jis juodu prisiėmė kalbėjo 
ir net jie jam parodė kaip 
galima padirbti dolerines iš 
paprasto popierio, bet Pet
raitis su $3,000 nesiskubino.
'Policija, Žukausko-Ąfichel- 

son ir Krilauskio su Petrai- 
4mi dervbasL_turi būti gerai 
žinojo, kad sekmadieny pa
sislėpę. Baltraus Ajausko, 
LDS. nario krautuvėj, po 
num. 50 Lincoln St. laukė 
^ateinant “skyinerių” pas 
Petraitį su vi soini/ mašino
mis ir “tulšėmis.” Na ir • < . ** , - •
suląukč. Gavo žinią, kad

BRAZILIJOJ SIAUČIA
- GELTONASIS MARAS

Rio de Janeiro ir kituos 
Brazilijos 'Uostuos siaučia 
geltonasis maras. Daug žmo
nių miršta. Jungf., Valsty
bių karentino valdininkams 

| įsakyta stropiai daboti, kad 
Lmaras nepasiektų Jungtinių

darni “do dojnu,”'^iuje 
rankas ir “davai” keikti1’ 
tuvius už išgamą Pilsu^u

Vienas “ponas” šal 
“Jei tas 01‘laivis nebūtų^ 
vęs pakrikštytus lieį» 
varduotai visai kas kifąs? 
tų išėjęs.” Gal ir taip<' 
da lakūnai gal -būtųp 
sprandus nusisukę, ĮįS 
— Mat jų orlaivis; buvo 
vadintas 4 ‘ Mar^ąl^£il»a 
ki. ” i Keisti tie ponai len 
čiai. Lietuvių išgamas 
stato už vadus ir jų vare 
visur dangstosi. . * ^61

Atsitikus nelaimei kėi 
lietuvius.

Po šio įvykio lenkų u 
kė nupuolė iki zero. '

^i^&D®JA NEDARBAS

Didžiojoj Britanijoj be- 
darbių skaičius vis didėja. 
t)abar jis siekia 1,242,400 V'*'' ■* • fB žmonių. * -,

i '* '

įv/ 3 ________--

> NŽRA KUO PASIGIRT, TAI 
NORE ELGETOMS

fe Viešpataujant Vilniuje ne
darbui ir dideliam daugumo 

. gyventojų skurdui, < mieste 
•’ priviso begalės visokio plau

ko : senų ir jaunų elgetų, ku- 
rie būriais slankioja po 
mieštą prašydami išmaldų. 
Statistikos žiniomis, šiuo 

y laiku Vilniuje yra apie 300 
elgetų, be abejo, toli gražu 
ne . visi surašyta. Jiems bus 
išduota liudijimai su foto- 
grafijomis. • , v ’t?

Kaunas. — Liepos 18 d. 
ties Fredos dvaru kokių 300 
metrų aukštumoj antrajai 
eskadrilei darant kovos ri
kiuotės skraidymus, netikė- 
:ai susidūrė du vienas gre- 
:a kito * skrendą lėktuvai. 
Dūžis buvo toks smarkus, 

, rnd abu lėktuvai pradėjo 
kristi žemyn ir visai užmušė- 
aviatorių vyr. Įeit. Tumelį 
ir vyr. pūskarininką Maži^ 
na. * .

Kiti du lakūnai, kap. Sta
naitis ir vyr.. įeit.' J. Katu- 
kovas, sunkiai sužeisti. Su
žeistiesiems bhvo tuojau su
teikta medicinos pagalba ir 
jie nugabenti į karo ligoni
nę.

Žuvusieji lakūnai palaido- 
ti liepos 20 d»___ _ _____ :

Vąršava. — Lenkų spau
da praneša, kad Alytuj su
sprogę Lietuvos amunicijos 
sandėliai. Devyni kareiviai

Sako, kad nežiūrint ų?gin- 
čijimų, Lietuva vis tebekon- 
centruoja kariuomenę išilgai 
demarklinjios.

Toliau praneša, kad prie- 
• ^ais Dibnikus sutraukta rai- 
tatrija, stiprios artilerijos re- 
teįąma. Arčiau į Druskinin- 

1 kus Lietuvos pionieriai stip
rinasi. .

•Mums atrodo, kad visos 
Šios žinios yra lenkt] pra

manytos. į
Chicago Tribūne laikra

ščio korespondentas Lietu
vos kariuomenės orlaiviu 
aplėkė demarkliniją nuo 
Vievio - į Dvinsko pusę ir 
nieko panašaus nepastebėjo.'

I

« te

meti
medi



jnįesto .tąryM iš

teisiteValdyba

Valdyba

PROF. J. ERETAS IŠVYko

Į ŠVEICARIJĄ ATOSTOGŲ
Prof. J. Eretas, L. K. J. 

S. “Pavasario” centro val
dybos pirmininkas praleisti 
atostogų išvyko į Šveicariją. 
Ten mano pasilsėti ir pasi
gydyti.

Atostogų metu jo pareigas 
eis centro valdybos vice-pir- 
mininkas dr. J. Urmanas.

339 Green Št. Kviečiame ną- 
rius(es) ateiti Gera proga už- 
simdketi duokles. ' Valdyba

Liepos 21 d. 10 
vai. 51 min. atvyko Kaunan 
Jo Ekscelencija. Arkivysku
pas Riccardo Bartoloni A- 
pąštalų Sosto Iritemuncijūs 
Lietuvai* Jį pasitiko stoty
je katalikiškų organizacijų 
vadai ir nariai. r ■; c

'S.kRTF&RD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkimas 

įvyks rugp. 12 d. bažnytinė; 
svetainėj, 41 Capitol Avė. 

’ Malonėkite' visi nariai atei
ti, nes yra svarbių reikalų dėl 
kuopos naudos. Taipgi malo

nėkite . užsimokėti kurių yra 
užsilikę mėnesinės duoklės.

LDS. 6 kp. rast.

Irinklmns laiko kati 
. klėTv^ną menai 
■gnyttnej svetainių

rinkimą dėl apsv; 
tiįri-svarifcms-M

< CAMBRIDGE, MASS.

. LDS. 8 kp* Svarbus prieš- 
šeiminis
nedėlioj, rugpiūčio 12 d., 
noj po antri], šv. mišių, baž

nytinėj svetainėj. Visi na
riai nuoišrdžiai prašomi su
sirinkt. Bus aptarta/apie Lį 
D. S. sėimą ir rinkimas į 
seimą delegatų^ taip-gi yra 
ir Jdtų svarbių reikalų.
' Be to, delegatai išduos Ra

portą iš N. A.j Apskričio su
važiavimo;

PROVTDENCE, R. t

LDS. 11 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadie
ny, nigp. 1.9 d., tuoj po-su
mos, bažnytinėj -svetainėj. 
Svarbu, kad visi šiame susirin
kime dalyvautų ir užsimokėtų 
duokles. Parodykime gražų 
pavyzdį kitiems. Valdyba

'KAIP ATRODO 
ŽIEMKENČIAI?

Seredžiaus ir UežiMonos 
apylinkės kaimuose, bei ki
tuose panemunės valsčiuose 
žiemkenčiai atrodo neblogai.! 
Rugiai kai kur parausveję, I 
su nutriušusiais akuotais 
nepergerai peržydėję. Bet 
todėl kviečiai visur puikiau
si. Pa v., Veliuonos kaimuo
se žmonės beveik neprimena 
tokių biaurų metų, bet ir to
kių gražių kviečių .niekas 
neatmena. Jei liepos mėnfe- 
sį bus šaulely dienų, — čia 
žmonės neturės ir nederlin
gų metų.

WORCESTER) MASS.
Darbininkų susi rinkimu

LDS. 7 kuopoš susirinkimas 
įvykšrugp. 8 d., 8 vai. vaka- 
kare, bažnytinėj svetainėj, 41 
Prbvidence Št. Visi nariai 
būtinai ateikite, nes turime iš
rinkti darbininkus piknikui ir 
apsvarstyti keletą kitų svar
bių klausimų. Be te, gera pro
ga užsimokėti. duokles:

S. D, Belinskas, ■ , 
LDS. 7 kp. rast. 

_____ • ' i

Draugija ęavč į
antri utnrnl
7:80 vakaru 

Vfeals draugėn . ■
pąs protaKolą rafitlnlnkę lalžku ar te- 
lėfbbu •*/» ’v

•■‘■T ............... 1 1

BV. fcažfttTffltO B. K. MM

/pasėliai taisosi
Pūviskiai. — Šioj apylin- 
□ pagerėjus orui, ūkanin- 
d skubiai valb šieną ir do- 

/-> • * *■

Ibs. Derlius beveik visam 
dsčiuj geras. Gražiai at- 
db žiemkenčiai javai. Tik 
parojus iš, bulvės kiek nuo 

ingo oro sujjy&g,. 
itprūi atšilus — taisosi 
,J$Ūgu oro sąlygos duos vi- 
tfįferlių suvalyti, ūkininkai 
iE&iu metu nelaukia.

<tynčs ir kitokį žaislai. O genatt- 
ra prie kurios linksmai laiką pra-

, __ ____ . gėrimų ir valgių. Taigi, kastifc-
§ WažTaviniį. ‘ Širdingai kviečia visus RENGĖJAI

KELRODISAtvažiavus į fiaverhill, reikia važiuoti per tiltą’ į 
Bradford, ir imti Šltefrr St. ir važiuoti iki Brookside Avė. ir imti po 
dešinės ir važiuoti kol įvažiuosite kempę.

JE^GU NENORI, kad tamstos vaikai | 
PAMTRATŲ GIMTĄJĄ UĘliUVIV KALBĄ, | 

/ TAI IŠRAŠYDINK JIEMS į* t
GRASIAUSI VAIKŲ 'U&BABTĮ 1

HMjūrtį - I

llausotpybės, ų, 
šp ir .sėkmingi

BSIŽUDĖ ART. P. MIKO- 
K- LAITIS

Kmttžas. — Liepos 19 d. 
Įekšote, Veiverių g. 25 nr., 
^.-Bičiūno bute mirtinai 
srsišovė “Vyties”- teatro 
įlįstas ir’ valstybinės dra- 

studijos V semestro 
&kįnys Petras Mikolaitis, 
[jhetų amžiaus vyras. 
^Prišaudamas jis paliko 
4riov turinio raščiuką: “Už 
ano mirtį nieko nekaltin- 

ir ' priežasčių nerašau, 
tevis vien niekas nesu
ras. ” Kaip kai kurie liu- 
ij&inkai pasakoja jis žudę- 
» "greičiausiai dėl skolų, 
gdų turėjęs nemaža, kor- 
£ir, apskritai, blogo niate- 
abiHU padėjimo. ' t 
£$to lavonas nugabentas 
touno miesto ligoninę. Ve- 
mna tvota.

Į savo sielos gyvenimą Šią 
dieną žmonija žiūri pro ma
žinamąjį stiklą, o į ją apsu
pantį pasaulį pro teleskopus 
ir mikroskopus.

PRITRENKS 4 ŽMONES !
• j . -į . X.

Liepos 19 d. vidudienį per
kūnas įtrenkė Vtenos ap., 
Datl^ailių v;, Radeikįų t. į 
pil. Šimanelio gyvr. namus ir 
juos uždegė. Be to, perkū
nas prirtrenkė ir i iiamuo- 
se buvusius žmones.

Pritrenktieji buvo nuga- 
Jbenti į ligoninę, kur jiems 
suteikta mediemoš pagalba. 
JV gyvybei pavojus negre
sia. Nuostolių gyventojui 
padalyta apie 3000 litų.

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kuopos > iri&ieHiBiB 

susirinkimas Įv^ūs,, sekmadie
ny, rugpiūčio 26 cL, 1 vai. po 

susirinkimas įvyks pietų, bažnytinėje svetainėje,

rinamtĄ Mdi išžūkvnjęM«u^ r He 
834 litų 88 • eęntuš • vųlriybi- 7J 
■nių ‘pinigų. - t RBĮfc

1 Teismas rado jį kaltą'1 !ir’ dfog 
piąjirendė nubaiiBti J metAis 
sunkiųjų (grasos) Aarbiį kU- Mr 
lejimoy atimta ^s jo leitenan- •- ” 
lo laipsnį, kario vardą ir;at-~ 
Įrišti iš kariuomenės.

Liepos 13 d. Kaune gauta 
liūdna žinia apie mūsų jūri
ninko a. a. Antano Mėlynio 
tragingąją mirtį. Žuvo ji
sai per audrą taip Falklan- 
do salyno ir Ugnies Žemės, 
pildydamas, kaip' būrinio 

i • * ■ z * • *''

laivo 4 4 Archivald Russell ’ ’ 
jūrininkas, savo viršininko 

[įsakymą.-; '
A. a. Antanas Mėlvnis bu- 

vo vienas to mūši mokslei
vių jūrininkų būrio, kuris 
pasižymėjo drausme ir iš- 

Itvermingai ėjosvisai menkai 
I atlyginamąją ir ypatingai 
I sunkiąją būriniuose laivuo- 
| se trijų metų tarnybą.

z • .

I Jau baigėsi tretieji tarny- 
1-bos metai .ir mūsų jūrįinn- 
i kai vasario men. 21 dieną 
| būriniame 4 ‘Archibald Rus- 
Ą. ■ ■ J ‘

Isdl” laive leidosi į paskuti- 
Iniąją iš Australijos į Euro
pą kelionę. Šioje kelionėje 

Ilaivas “Archibald Russell” 
Itarį) Palklando salyno ir 
I Ugnies Žemės buvo užklup- 
Itas baisios audros.
I Tai buvo J?alandžio mėn.
2 dieną. A. a. Antanas Mė- 

I lynis 3—4 vai. ryto ėjo laivo 
I žvalgybą. Didžiulės" bangos 
I veržėsi per laivo priekį. Vie- 
Jną jų griebė a. a. Antaną 
| Mėlyni ir smarkiai sviedė, jj< 
IL -.sjiudis, sužeisdama jam 
I ranką. Po to jau niekas 
{žvalgybos pareigi! eiti nega
lėjo. Būrių- perrišimas ne- 
šriHsė,-*jįes jos vos paliestos, 
sutrūkdavo ir smulkiais ga
balėliais išsibarstydato po 
jūrą, 'r

Šturmanas įsakė penkiems, 
žmonėms tame skaičiuje ir 
a.*a. Antanui Melyniui nuei
ti į laivo priekį pririšti prie-1 
kin? trikampę būrę. Kad ir 

I sužeistas, a. a. Antanas Mė- 
[lynis neatsisakė nuo šio la
bai pavojingo žygio.

Į .y . ’ j.

Bet nespėjo jūrininkai, 
šturmano- įsakyti, prieiti! 
prie priešakinės burės, kais 
užklupo^’ didžiulv'<A)af?ga ii 
laivo 'priekis gil?ai 'pasinei 

[re. Kilomet laivas iškilos 
dviejų žmonių trūko Ą- tar* 
pe jų a. a. Antano AtėlynioF 

Į ' a. Ąiitąno Alėlynio miri 
[tis —- taisųpkus nuostoliu 
Į negausingi] jų mūsų l)ūri* 
mojo laivyno jūrininkų tar-

Ilsėkis ramybėje, drąsūs

TEBKŪNAa-TRANKOSL-
—Liepos 14 d. 

pro Kupiškį' perejo 
Brkūnija. MitoŠiūnų k. (7, 
hn. nuo Kupiškio) grie- 
Ęant šieną nutrenkė perkėl
as 30 m. merginą Kačins- 
ąitę Nastę, kitame kaime 
Žegūnių) nutrenkė karvę, 
pke. Gelažių miestelį taip 
^‘nutrenkė hemą bedir- 
ąnfc lauke. Lietaus visai 
a&žą tebuvo.

i
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- skaudžiai atsiliepė į pasėlius 
“audringos liūtys, kiirių mė-

■B
v"‘'>

Amerikos JJetnvių R. K. Fe 

 

deracijos /iVlU-taš Seimą; 

bus rugpį^io 27—29 dienomis 
Jonu.

deracijos skyriai ir •

- *■>

ko “aukso

Seimui

Rugpiūčio 21,22 ir 23 dd.,

1U w

! Skirti parodai 
Utydžiai prižiūrėti,rankdarbių, prašomi juos 

parodyti lietuviams ir sve^ 
timtaučiamš.

s. m., Chicagoje įvyks Lie
tuvos Vyčių organizačijos ti Atokiam pat stovy, 

bus; gauti; vėl sugrąžintistoka, pradėjo 
pardavinėti gyvulius. Tuo 

-• * ’tr * būdu, ^birŽelio  ̂mėn. visais bt< veja^žemfe

, \ u f t i. i /entralinio ^tątį^ikoą Jjiji-

,8*’ žemės ūkiui buvo _ne- 
os. Užstoję nūo-ge- 
lėn. 22 d. šaltas ir 
s oras tęsėsi per vi- 

birželio mėn. ir tik- mėne- 
pabaigoje nustojo kiek 

Mję ir oras atšilo. Šiltų ir 
saulėtų dienų mėnesio bėgy-

t. r. jįna skaudu^ >
i Prisiųstuose 1362 ž. ū. ko
respondentų pranešimuose 
pasėliai birželio mėn. pabai
goje bųyo vertinami šiaip: 

Žiemkenčius^ rugius dau
gumaūkininkų (80 nuoš.) 
vertino patenkinamai, blo- 

jė buvo labai maža, kas la- .S3^ •1W vertinimas^pažy- 
bai atsiliepė į augalų vegeta- nU°SL_?_r?I^in2.
ei jų. Mėnesio pradžioje (1-2 
d.) daugelyje vietii iškrito 

'% sniegas, kurs sugadino (su- 
% % laužė) beplaukiančius ru-

' gius, labiausiai tuos pasė- 
liūs, kurie prieš sningant 
buvo laikomi gerais? Kvie- 

77-' čiai- o taipogi vasarojus, ku-- 
; riė prieš birželio mėn. dar 

. nebuvo paaugę — nuo iškri- 
tūsio sniego nenukentėjo. 
Atskirais rajonais daugiau 
žalos sniegas padarė Suval- 

■ kijoje ir respublikos centro
apskrityse, kiek mažiau — dėjp .gerai, 

r , .v. . . . Trr^H-incjio-ic?žemaičiuose ir siaurės aps- 
f jkrityse. Be sniego,, „gana, 

O - skaudžiai atsiliepė į pasėlius

nėšio bėgyje buvo keliskart 
(10, 11, 16 ir 20 d.). Nuo 
liūčių,, paskandinusių slo
gesnėse vietose pasėlius, pie-, 
vos ir ganyklos labiausiai 
nukentėjo šiaurės respubli
kos dalyje. Be liūčių, kar
tais buvo ledų, kurie padarė 
daug žalos kai kuriuose Eže- 
rėnų ir Rokiškio apsk^^als- 
čiuose.
’ Nepastovus lietingas oras 
labai sutrukdė lauko darbui 

. ir suvėlino sėjų: šiaurės res
publikos dalyje, net birželio 
mėn. pabaigoje ūkininkai te- 

; < besėjo vėlybas kultūras
(miežiai, žirniai, linai ir 
bulvės). Tuose ūkiuose, kur 
sėja nusitęsė į birželio mėn., 
sėjos sąlygos buvo nepalan
kios, nes dirva buvo per 

I® drėgna ir įsėtieji javai su- 
W dyo silpnai, o kai kur slėnes- 

si nėse vietose ir visai- nesu- 
dygo. Taipogi gana daug 
nesudygo (supuvo) pasodin

siu bulvių ir daug kam iš ū- 
kininkų teko sodinti jas ant- 

V ra karta.
’v’ -■
Jį Ganyklos daugelyje vietų

per birželio mėn. buvo a p-Į

r-

Turklys (tartie) 300 metų sukaktuvių dienoje gavo “good

metinis Seimas, į kurj suva
žiuosdaug jaunimo is visų
plačiųjų Jungtinių Ameri
kos valstybių lietuvių kolo

■Liet; Vyčių Chieagos Aps-
kncio Komisija
ruošti su p. . A. Mickeliū-
mi prieky, uoliai darbuojasi, 
kad- Seimas visaikžvilgsniais
pavyktų. x

Per Seimų bus įvairių pra

Apart ateinančių iš Lietu
vos eksponatų (rankų ir
tautinio rašto audimų) pa
i-odai'jau žadėjo eksponatų
suteikti: ponia S. Sakaliene, 
‘Moterų Dirvos” redaktorė
(rankų darbo siuvinių, mez
gimų), pp. Šimučiai lietu
viškų audimų; Dr. Račkus
žada išstatyti didele lietuviš-

vinmkąmP, - * 
Visus ‘siuntinius ’ 

siųsti paštu įvertintu (i
rance ) - siuntimu. T
visais parodos reikalu
kia kreiptis . šiuo..
M^Lai&itįus. Si
West 24th St:j Chioago,

Parodos Rengimo K

bath.” Jauna panelė su šepečiu jam gerai nugarų padraskė, 
md jis šias sukaktuves ilgai atmintų.

13 apskr. ii- blogesniais negu 
vidutiniai — 6 apskrityse 
(Alytaus, Biržų, Panevėžio, 
Telšių, Trakų ir Ukmergės 
apskr.). Iš visų prisiųstųjų 
.pranešimų, du.Iničdaliu ž. fu. 
korespondentų vertino dobi
lus patenkinamai, o vienas 
trečdalis — blogai.

Antramečiai dobilai per 
birželio mėn. pasiliko be 
permainų ir tiek pavasarį, 
tiek ir dabar laikomi blo
gais.

Pievų žole per birželio 
mėn. prigėrė ir nustojo au
gusi. Dauguma ž. ū. kores
pondentų (70%) vertino žo
lę blogai. Atskirose apskri
tyse žolės būklė mažai tesi
skyrė, ir, bendrai imant, 
šiaurės respublikos galyje* 
kiek geriau atrodo negu pie
tų. Šienapiūtė dar neprasi
dėjo.

Tuo būdu riko drėgmenų 
pertekliaus'ir šilumoa "Stokos 
labiausiai nukentėjo/vasari
nės.— kultūrso ir žalės. Žie- • 
minėms kultūroms lietingas 
oras nepakenkė ir jrj derlius 
šiemet kol kas numatomas 
neblogas. E.

Atskirose apskrityse ru> 
gių būklė mažai tesiskyrė ir 
bendrai ^respublikoje buvo 
vertinama Vidutin rškaįl 
(3,1*). Dėl iškritusio snie
go kiek sumenko šiaudai, gi 
varpos išliko sveikos. Rugių 
žydėjimas- daugelyje vietų 
prasidėjo birželio 17—20 d.; 
žydėjimo pradžia buvo ne 
visai patogi, nes kliudė vė
jas ir lietus, o paskiau žy
dėjimo sąlygos pagerėjo ir, 
bendrai imant, rugiai peržy- 

Palyginus su 
praėjusiais metais, šiemet 
rugių žydėjimas kiek pavė
luotas. ’ -- >

Žiemkenčius kviečius da
lis (43%) ž.Ti. koresponden
tų laikų gerais^ o dalis (42 
nuoš.) —vidutiniais: blogas 
kviečių vertinimas pažymė
tas 15 nuoš. pranešimų. 
Daugelyje apskričių žiem
kenčiai, kviečiai vertinami 
geriau negu vidutiniškai, o 
kitose 9 apskrityse (labiau
sia rytij ir šiaurės pasienio 
apskrityse) — vidutiniškai. 
Iš įvairių apskričių gauta 
pranešimų, jog atskiruose ri
kiuose šiemet yra labai gerų 
kviečių.

Žiemkenčių kultūrų pasė
lių plotas Šiemet siekia 560, 
o t. ha: iš jo rugių —.450, 
o t. ha ir kviečių — 110, o 
t. ha. Pernai rugių buvo 
pasėta 500, o t. ha ū; kviečių 
'— 70, o t. ha. '

Vasariniai kviečiai 7 apfr- 
krįtyse (Žemaičiuose, Šiau
lių, Panevėžio, Rokiškio ir 
Biržų apskr.) laikomi blo- spręsti, jog linų pasėlių plo- 
gesniais negu vidutiniai, o~ tas šiemet bus didesnis negu 
kitose 14 apskrityse — vidu
tiniais ir dalimis geresniais 
negu vidutiniai. Iš visų pri
siųstųjų pranešimų apie 62 

j •) Pasėliu vertinimas: 4—geri, 

semtos ir ūkininkai kai kur a—vidutiniai, 2—iblogi pasėliai.

Didžiausis Nashua’os
ŠVENTO KAZIMIERO PARAPIJOS 

Išvažiavimas 
įvyks Sekmadienyje

> . *
• ' ’ ' r k.

nuoš. ž. ū. korespondentų 
vertino vasar. kviečius pa
tenkinamai ir 38 nuoš. — 
blogai. Bendrai respubliko
je vasar. kviečių būklė ver- 
-tinama—maždaug -vidutiniš
kai (2,8).

Kitas varpines vakarines 
kultūras t. y. miežius, avižas 
ir mišinį, o taipogi ankšti
nes kultūras (žirnius ir vi
kius) pusė (45—55 nuoš.) ž. 
ū. korespondentų laiko pa
tenkinamomis, o pusė—blo
gomis. Atskirų kultūrų ver
tinimas nedaug tesiskyrė .ir 
visos jos bendrai respubliko
je laikomos blogesnėmis,

. . e

negu vidutinės (2,5^2,6). 
Atskiruose rajonuose išvar
dintosios kultūros laikomos 
vidutinėmis Suvalkijoje, ir 
Klaipėdos krašte, blogesnė
mis negu vidutinis — centro 
apskrityse ir blogomis — 
šiaurės respublikos dalyje. ! . •* > . v - v -

Visuose prisiųstuose pra
nešimuose pažymėta, kad 
ankstybos sėjos pasėliai at
rodo geriau negu vėlyvos; 
pastarosios geroka dalis, y- 
pač slėnesnėse vietose, dėl 
drėgmenų pertekliaus pra- 
dėjo gelsti.

Linus daugumas (62%) ž. 
ū. korespondentų' vertino 
blogai, bet pabrėžė, kad o- 
rui pagerėjus, linai turėtų 
pasitaisyti. Geroka ūkinin
kų dališ’ dar tebesėjo linus ir 
iš esamųjų davinių įgalima

AM. UET. R.X FEDERA
CIJOS XVJIOAS

pernai. '
Bulvei Mariampolės, Sei

nų ir Vilkaviškio apskr. lai
komos vidutinėmis. Aly
taus, Šakių, Trakų ir Kre
tingos apskr. bei Klaipėdos 
krašte blogesnėmis negu vi
dutinės’ o kitose 13 apskr.— 
blogomis.

' .Runkeliai, kaip ir bulvėj 
— 13 aps. laikomi blogais, 
o kitur — blogesniais negu 
vidutiniai. Pasiųstuose pra-; 
nešimuose viens trečdalis ž** 
ū. korespondentas šaknia
vaisius (bulvės ir runkeliai) 
patenkinamai, o du trečda
liu — blogai. Šaknįavar.siai ' 1 L - -i

Rugpjūčio-Aug. 12,1928
W > r Hia&on, N. H.

Ant Raudonio Ūkės
.................. ............. ..................... . - --------------- . ■ ------ —------

KELIAS: Ii Karima važhmidte per Merrimack tiltą, pirmas 
pokaitei Ii Hudson: paskutinis, pirm sieksiant tiltą, po

- " ■

ri’ K. B. Jei Wu lietus piknikas įvyks sekantį sekmadienį, rug- 
pifičio !&.' ™ {k a

mogų, įvairių įdomybių, ku 
rių tarpe ir trečioji rankų 
darbų paroda. McKinley 
pk., kurios puošnioj audito
rijoj bus Se imo -posėdžiai, 
užvaizdą pavedė viena salę

♦

tai rankų darbir parodai.
Tat, šiuo parodos rengimo 

komisija atsišaukia-f ~ptačių- 
jų Amerikos lietuvių visuo
menę, prašydama kuodau- 
giatisia atsiųsti parodai eks
ponatų dailiųjų rankdarbių. 
Kiekvienas dailus rankų 
darbelis bjis maloniai priim
tas ir parodoj išstatytas. 
Mūsų tarpe randasi nemaža 
savotiškų dailininkų (vaiki
nų) , kurie iš medžio išpiaus- 
to, išdrožinėja įvairių dailių 
dalykų. ^>Mūsų moterys ir 
mergaitės pasižymi gražiais 
mezginiais, nėriniais, išsiu- 

( vinėjimais, haftavimais ir tt. 
Visa tai prašome atsiųsti pa
rodai. Parodykime svetim
taučiams dailius mūsų ran
kų darbus, kokių jie nematė, 
nei nemoka padaryti.

Eksponatai iš Lietuvos
P-lė B. Sakalaitė (L. V. 

Ch. Apskr. pirm, sesuo) ir 
EI. Gutauskaitė iš Lietuvos 
jau pranešė, kad parodai at
siunčia dailių audimų: stal
tiesių, rankšluosčių, dailiojo 
tautinio rašto audimų, lo
voms papuošalų, pirštinių, 
maišiukų pinigams dėti, mo
nogramų, -lempoms “pastop- 
kų,” nosinių, staltiesaičių, 
skarelių ir kitokių dailių 
rankdarbių. Laukiame dar 
daugiau pranešimų.

Amerikiečiai, buvę Lietu
voje ir parsivežę dailiųjų

(gintaYo) ko
lekcijų, taip pat meno kuri
niu; Am. Liet Filatelistų kas dedasi mūs kariuomenėj, i

Visi
Fe d er/, ei ją priklausančios 

bei Centralinių or 
.jų kuopos, maloniai 

pradėti rengtis 
kad /nkamai prisirengus visą 

 

Am.t*Jetuvių katalikų vieny 

bes solidarumo reifikėjos — 
F jos Seiman.

geimo dienotvarkė bus pa 
stiebta vėliau. ’ .

/ K. J. Krušinskas, 

b Federacijos Sekretorius 
180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y. >

labiau negu javai nukaitė ji Į| j 
nuo drėgmių pertekti/us i į tnuo
slėnesnėse vietose geroka ji 
dalis supuvo

Dobilai pi\ 
per birželio 
apskričių 
punkto), 
blikoje 
kai 
dobilai 
negu i’viąutį

i

t
JAUČIASI LABAI GEBAI PO 

SESIŲ METŲ DIDELIŲ 
KENT8JIMŲ

V
‘i v

«____________ y,

. } X T > $
Per 6 metus Mr. Emery B. Shank . 

urg, Pa., buvo silpnas, buvo 
nęgalėjo valgyti pusryčių k“

draugija žada išstatyti Lie>- 
tuvos, pašto ženklų kolekci
jų ir tt.

Atsiųsti parodai ekspona
tai bus Apskričio, komisijos 
saugojami, globojami ir pa
rodai pasibaigus grųžinami 
savininkams taip kaip buvo 
-gautir—-------- -------.---- -- —-

Siunčiant parodai ekspo
natus, prie kiekvieno reikia 
prisegti kortelę ir ant jos 
pažymėti daikto kaina. Taip 
pat pažymėti ar galima, jei 
atsirastų pirkėjas, tų daik
tų parduoti. .

Pasibaigus parodai visi 
eksponatai bus atsargiai su
pakuoti ir gražinti jų savi
ninkams. Baimės, kad daik
tai gali prapulti, niekas ne
privalo turėti.

Pastaba: Chicagiečiams
siųsti siuntinių per paštų ne
reikia. Juos gdli priduoti 
komisijos nariams, kurie 
randasi kiekvienoje koloni
joj, būtent: z
z Marguette Parke: Domą 
Gustaitė, 6135 So. Campbelf 
Avė.,

West Pullman, III.: S. 
KiUpeliutė, 12224 So. Emer- 
ald Avė.

Town of Lake: S. Jurgai- 
tė, 4622 So. Wood St.

B ridgeport: Razbadaus- 
kaitė, 3152 So. Emerald 
Avė. 1

Brighton Park: p-lė A. Gu
žaitė, 4347 So. Mozart St.

West Side: “Draugo” o-; 
fisan, 2334 So. Oakley Avė.

Dievo Apveizdos parap.: 
E. Garbąšauskaitū, 2012 
String St.

r

rūpi kiašto gyvenimas, ; 
atvadavimas ir kariuomen& sa 
suomene susiartinimo idėja, prii 
lo užsisakyti kareivių 

; “KARI” •
■“Karys” rašo ne tik i 

rius Lietuvos kariuomenės 
lūs, bet ir duęda žinių iš 
ir iš užsienio.
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Vanagaičio Dainos
Kas norite išmokti gražių iriinksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžių 
rasite). x , \

Solo Dainos:
1. MAMYTE (sopranui ir tenorui, ne -

lengva)   ____________________60c./
2. Afi BIJAU PASAKYT (lengvutėj
■x baritonui, mezzo soprano)-----------40c.
3. LITAI (baritontii: lengvutė, tinka 

“Menas, Mokslas,,Sportas” iš “Va-
, ,nago Plunksnos”) —i--------------50c.'

GODELES (žemam balsui: mergai
tės žodžiai “Van. Plun.”)-----------60c.
STASYS (tinka “Barbora” iš “Va
nago Plunksnos) ________ ________60c.
DUL SUL DŪDELE (aukštam bal
sui: lengva, graži) __ :-----------------50c.
f j; j ’

, t Chorams Dainos

galima visaip paįvairinti dainuo- 
* ■)__________ z_____25e.

8.

4.

5.

9.

jant) -------------- .-----------------------------
8-NIOS LIAUDIES DAINOS (dau
giausiai dzūką: tinka solo, dviem ir 
4 balsam)--------------------------------- 40c.
“DAINUOK” H Dalis (mokykloms 
ir chorams: gražus duetai, svajonių 
dainos). V, , —_r_ Z.6ter*J.
NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ-
TA (solo arba dudtas; romantSku- - 

‘ ” V_____ —___ ^J60e.
MALDA, (tinka 16 vasario giedoti 
kofieerte, publikai'nustojus; patrio
tiška) --------------rr_-------------------
VANAGO PLUNKSNA (tekstas su ' 
nurodytoms majiodŲoma iFidakle* < | 
maeijoms) — ----------- ... —.Eta.
FORDUKAS (tfoupuH 
dainų. Vyrų chorui it aoptano. Juoko J 
daug, lengva dainuoti).

* ipo ir meilės pilna) 
10.

6.
> — k

i ii/-, ė’ į
lį ,4>i

;?.f 2. VEJUŽELIS (ilga, lengva, lyrHka

r
11.

- •=-» 
jokios ambiejos. Ji^caSo: “Per 

, kartojimo N’uga-Tone, afi jaučiuosi la- 
„ Į bat gerai po fefiūj metu dideliu kenteji- 
,rR mę. Dabar ak valgau tris-iyk dienoje 

Ir jau sveriu daug daugiau.” 
f Nuga-Tone jau pagelbėjo tukatan- 

Uama kenčiančiu vyrų Ir moterų, kurie 
kentėjo nuo nevirfiklnlmo. prasto ape
tito, gagų viduriuose, arta turėjo didelį 
raugėjimu, galvos skaudėjimų, svaigu
li, buvo silpnų, nervų, negalėjo miego
ti. abelnų * *■**?• "*“

a, Garantuojama, kad NCiga*

Mrnurmečh
x mėn. dai_o . .r „
ypablogėjo (0,5
i bendrai respu- 

rtinami vidutinis- 
.lirose apskrityse 
laikomi geresniais Tone anteU^Jime HM 0*p»nMhilmc

°___ nrim tam nlnlni bu* sraiiaaiaL Na-

aai /no: 
daugelyje

- darna) .
4. MUZIKA MUZIKA (galima Šokti

9

35c.
' VOC ■ v' ’s 

iš U liaudies ~

įe snteUtaWn« nfigunea

ęu Aidutinjm,. — Ežerėnų Sjrttt 1^ĮV.p<Antiniai P*’“i

____  ____ *
Mokykloms vadovėlį “Dainuok H dalfe,” imant didėliam skaičiuje, duoda
me didelį nuošimtį. Chorams taip-gi duodama nuolaida. Kreipkitės j

“DARBININKAS”
366 W. Broadtaūy, 'Šouth Boston,



Į905 metų; Didžiojo

goja nuo tokio pirkimo.

nauja,

mę stovėjo kęletas mąšųi 
rodė darbininkai, kąip.gi 
narna papirosai. Be to. 
buvo vaišinami vėl iii i 4 
rusais mųsų. kareiviai.

dedant spaudos draudimo 
laikais iki šių dienų. Tame 
rinkiny išstatyta 750 lietu- 
vių laikraščių ėjusių ir da
bar einančių. Viskas pa
skirstyta grupėmis: . Drau-

oti “amerikonus.

Ar dėlto, kad prekynaietisbųvų iš praeitos

tai mokama kodaugiausia. O jei- 
Įėte tos karvės, nepapjovę ir toji 
Aa, tebegyventų, tai’kiek litų už
raite, jei jų į miestų atvežtumete? 
e! aisįums kų pasakysiu: kam jum 
kad da^aš jums užmokėsiu.

' • r v v r V , *

ip Ui • ras ? klausia susidomėjęs

ir kiti žydeliai ir ėmė tą odų tąsyt, kraipyt, tam- 
pyt, vartyt, lankstyt ir prieš saulę žiūrėt, tarp > 
savęs gargaliuodami: kokios skylės čia ir čia. .

— Duokit 50 litų.,
— Koksai tu “kytras,” ū va! o iš kurtieji 

Šeštokų?.. na aš nerio riti tavo odos, mokėk mųi- 
tą ir važiūok sau su Dievu, gal norėtumei gaut - 
visų šimtinę, gal tuos pinigus paskui jums net į - 
Šeštokus atvežti?.. , • ' .- \1

— Na tai kiek tu duosi? . - . >4

Prie 
jos auklėjimo prisideda vi- 
sų tautų ateiviai.*

Prasidėjo lietuvių imigra
cija. Pirmieji imigrantai 
lerplaukė Atlantu ir apsigy
veno pajūry. Rytuose, Nau- 
, oje Anglijoje, PennsylVa- 
nijoje, New Yorke, Baltimo- 
rėje. Čia jie įkūrė savo or
ganizacijas, čia gimė jų 
spauda. Jiems čia', ypač 
Naujjo Anglijoj, teko atsi- 
durti, taip sakant, tarp kū
jo ir priekalo. Jankiai tuo-j 
met buvo beveik visagaliai! 

į r,. ' i**' ‘ ■’ .1
ir jųjų niekinami airiai jau 
pradėjo įsigalėti. Lietuviai

t ,* * % 5 > * 4 e ♦*' 1

buvo, tiktai “foreineriai” ir 
niekinami , / ‘'polenderiai, ’ ’ 
-bet jie to nepaisė ir gyveno 
savo importuotu ir izoliuotu 
lietuvišku gyvenimu. Bet 
štai atėjo karas, imigracija 
tapo sustabdyta ir senieji 
ateiviai ėmė ąmęri^onėti. A- | 
merikonėja lietuviai ir ki- 
tur, bet netaip, kaip Naujo
je Anglijoje. Naujoje Ang
lijoje lietuviai, lygiai kaip 
ir kiti ateiviai persidirba ant 
jankių, Ar airių kurpalio ir 
skaito savę “tikrais*’ amen-

< l« ■ • . . • • • • -A.

pame:
Ne taip yra vakaruose. Čia 

(imigrantai nesitenkina pa
mėgdžiojimu ir neketina pa- 
mėgdžioti. - Jife Są, taip sa- 
kųnt, jnęšaj melting pot sa
vo savotiškas ingredijenci- 
jas, nežiūrint/rąr kaitn tas

r
s Bet Lietuvos diktatoriai 
ne visus svečius iš Amerikos 
vaišina blyneliais. Kaiku- 
riuos -kitaip ‘‘pagerbia. ’’ 
Mums teko girdėti apie vie
nų svečių iš Amerikos,, būk 
valdžia davusi jam net ketu
rius “ palydovus, kurie die
nų ir naktį sekioja jo pėdo
mis ir užrašo; kiekvienų jo 
žodį, kiekvienų krustelėjimų. 
Tai biskį unaras, nors jam 
ir neduoda blynelio.

Taigi tuoj grįzs svečiai iš 
Lietuvos: vieni su blyneliais, 
kiti be blynelių. Vieni ir ki
ti kalbės prakalbas. Spėkit, 
kurie sakys “tikrų teisy
bę?’*. . ..........: . . . ■ .

« bus Rpgsėjo-Sep- 
^3 dienų (W W) 
Worcester, Mass.

‘ niekas apie juos 1 
K,pirm. * feffiąO 

uoz(i8 Svirskis raštr tmnjon«B( įstaiga

nėtųjį paviljonų.
Vienas įdomiausių paro- ' ; 

dos eksponentų — buvo-: pę- iSįr. 
riodinės lietuvių spaudos pįįį^^^ 
rodą. Šis skyrius buvo 
ruoštas Centraliniam pavilk * 
jone. Šis, didelio triūso vųi- ¥ 
sius, buvo išstatytas Nąų- 
miesčio viduriniosios mo- 
kyklos mokytojo p. J. Klr-' 
lio. Tai didžiausias peri<h

.. . t • .

— Oi! Laurai nešnekėtumėte < niekus, kas. 
jums iš tos odos, o dvarponiui gero padarysite ir 
neturėsite nuostolių, nes niekas kitas jums tiek 
nemokės. Jis ir taip yra labai geras ponas, lau
kia ir laukia iš jūsų nuomos, o kaip jam dabar 
Įneparduosite, tai pasakė: liepsiu tinginį išmė
tyti. ' ■
L -r Tegul pabando, Lauras atsakė; kų-gi ar 
teisingumo pasaulyje nėra, ar kų?

— Na, bet odų parduosite?..
— Pasakiau kartų, kad ne, tai ne, nes vi

suomet geriau parduot mieste prekymietyje, nė 
kaip ponui dvare. Su žydu tai žmogus kiek tin
kamas prisideri, o> su mūsų dvarponiu tai tik 

[tris žodžiu pasakys ir net stikliuko degtinės 
gaili. . = j.

— Įsidėk Į galvų Laurai, .kad vėliaus to ne- 
jsigailetųmei, nes dvaras visuomet liks dvaru ir 
| jums yra reikalingas; įeis karvė, įeis žąsis į ja- 
lvus ar į .pievų, ar įlysi į krūmus žabų...

-- Aš gyvulių Hmįū’ tai neįeis,-o galiausiai 
(kaip suvarys, sugrobs, tai sugrobs... bet odos 
[neparduosiu. 1

• • ——:—
•■'■►J - 1 • • -5

Er vėl phiokštaš žinių-gan- 
tiš lietuvių-lenkų santi- 

Chieagb Tribūne kores- 
ūdentas, Sįgfrid Schųltz 
ąheša iš Varšuvos, būk 
tuviai koncentruoju savo 
riuomenę arti demarkaci- 
j- linijos, būk Pilsudskis 
ro kalboje liepos 30-tą pa- 
iškęs, ‘kad užimsiąs Kau
kti vėliau kaip rugsėjo 

Be' to dar Pil- 
dškis pareiškęs, kad, jei. 
ds* Kauna užėmus, susida-. 
tų toki Lietuvos valdžia, 
įri ant visados atsižadėtų 
amžius, tai jis gal ir pasi
suktu iš Kauno. Vokie-

Duodame naujų įnešimų: 
samdykim benus, mokykim 
chorus, šamdykim svetaines 
ir kuoiškilmingiausiai pasi
tikim grįžtančius iš Lietuvos 
amerikontus su blyneliais. 
Kai jie iškilmingai užsilips 
ant “steidžiaus,” tai, ausis 
ištempę,. klausysime jų pra
kalbų apie neišpasakytas da
bartinių Lietuvos diktatorių 

/dorybes.

klausomo Litui 
ino dešimlmetį. 

__________' ■ . ' ____________ ii '

Amerikos, ir kitų kraštų,, ar 
pagaliau šių dienų. Žinoma 
Amerikos laikraščių tarpe 
figūruoja ir Amerikos ‘Dar- • 
bininkas.” Manau sau: —r

. f • • 7 • “

sveikas gyvas? pažįstamas ' 
prieteliau! Tik retai besi-

^^ /BuH.daugmu) ^, „ . 

REIKALINGAS GENERALIS

,Aš patekau parodon vos 
pirmadienį. Sekmadienį no
rėjau, nusipirkti bilietų ir 
aplankyti parodų, bet nete
kau kantrybės stumdytis 
prie kasos. Nutariau, ver
čiau eisiąs į bažnyčių, o pa
rodęs apžiūrėjimų atidėsiųs 
rytdienai. Ir ištikro kamša
tis buvo nematyta per ketu
rias parodos dienas: nuo 
ketvirtadienio jki sekmadie- 
nio imtinai. Per tas ketu-
I • . . . . % .4

rias dienas parodą aplankė 
130 tūkstančių žmonių.

Įėjus bendras parodos 
vaizdas gana jaukus. Pavil
jonai visi naujai nudažyti: 
yra nemažai visai naujų pa
statyta. Ir naujanybių yra: 
pavyzdžiui, kad ir “Kauno. 
Radio” paviljonuose.. Iš jo 
girdėti kalbos, muziką, pra
nešimai. Jame galį jpąma- 
tyti įvairiausių, keliolikos 
firmų radio imtuvų; visas 
paskutinias radio technikos 
naujienas.

Prie pat įėjimo stovi nau
jas su iškelta raudona vėlia
vų paviljonas. Tai S. Š. S. 
R. paviljonas. Jame atsto
vaujama visa rusų dabarti
nė pramonė. Čia matai pra
dedant, “samayorasi,” kalio
šais,, manufaktūra, siūlais, 
indais, medžio šaukštais, — 
baigiant radio aparatais ir 
Sovietų {propagandiniais 
knygų leidiniais. <

Iš mūsų pramonės daly
vauja, Br. Smit. — geležies

buvo ekskursantų. O kų^auĮ

jų tarpe mokytų ir ne. 
mokytų, išmmtmgų^tr kvai- 

11.1, sernj ir jaunu, turfįngų 
ir ne kaip tepasiturineių,

. .ry • r. • •_

rimtų ir tuščiagalvių.^. . Bet 
kur čia išrokoosi vislia kali- 
brus! Visus juos ^iemj? 
viena mintis: kaip ten dabar 
yra Lietuvoje? koki toji tau-» 
tinii^Į,^ar diktatorių val
džia?' y

Nuvažiavo. Pasitiko juos 
iškilmingai, ir jaunus ir sė- 
nūs, ir šleivus įr kuprotus, 
ir išmintingus ir kvailius ir 
kitus kitokius. Vaišino juos, 
gyi’ė, “glamonėjo.” Nete
ko sužinoti, ar davė jiems 
valgyt blynų bet gandai ei
na, kad kaikam uždėjo ant 
pilvo/po. blynelį. Ir įvyko 
stebuklai. Seni krikščionių 
demokratų šulai, sandarie- 
čiai, socialistai ir net raudo
nieji bolševikai, gavę blyne
lius ant pilvo, ėmė žiūrėti į 
Lietuvos valdžių ir į josios 
darbus ne akimis, bet pilvu 
per prikabintus ant jų bly
nelius. Ir žiūrėdami per 
tuos teleskopiškus blynelius,* ■ * 
pamatė, kad Lietuvos val
džia esanti be galo “gera.” 
Grav^tokio įkvėpimo, kad ė- 
mė drožti ėūlogijas diktato
rių* valdžiai ir smerkti se
nuosius savo bičiuolius. ^To-

• J • . »

ki tai ntedalių-blyndių me- 
tamorfožiška galybė. Buvo 
puotų su blyneliais ir bė bly
nelių ir visos jos padarė į- 
takos į kaikuriuos ameri
kontus dalyvius. . ■

čįai biją, kda lenkai užėmę 
Kaunu nepultų ir Rytprū-j 
sius. Vokięcįų atstovas" paJ 
siūlęs lenkams vokiečių vai-j 
džios tarpininkavimą lietu-j 
vių lenkų vėliausiame . kon
flikte. Vokiečiai kreipęsis į 
Prancūzijos yaldžią kad ši 
sustabdytų lenkų karingus 
užsimojimus. *

Gal šios žinios ir perdėtos, 
bet kur įiek dūmų, ten turi 
būti ir ugnis. Viena aišku, 
kad lenkai dės visas pastan
gas, kad lietuvių lenkų gin
čas būtų išrištas, žinoma, 
lenkti naudai. Lietuvai grę- 
sia pavojus. •

« .dirbiniai, ^^aistas/’-sti 
fabrikas, ^Piėho’ Centrai 

j. bendrovės, ekspo
e; sriegto.nrod^t^ 
į įvairi^ jaunų I
u tų vos pramonės firiniį. J 
tl_ žymėtina Asimakio papi

Fen, kur saulė" pirmiau už- bet galinga ir neveidmainiu 
kaį pirmiau ir nusileidžia, gai laisvaA Amerika, 
ayflower laivas su “pilg- 

atplaukė į Naują 
agiiją. Čia susikūrė Jung
ai Valstijos. Čia purito- 
$*iižkariavo gamtą ir pa- 
>rgė Amerikos dvasią. Čia 
e ir žūsta. Žūsta ir jų dva- 
Lį, Saulė teka toliau į va- 
irus. /Jos šviesoje ir šilu
ose gimsta nauja Amerika 
7 j jau nebe puritoniška, ne- 
•'apglo-saksoniška — nau-

, i ■ ■ * ' k. ii Amerika, į kurią įdėjo sa- 
Ljuodą darbą, proto.ener-

Įr širdies regėjimus ne 
K ahgid-saksai, bet ir kitų 
tūtų ateiviai, jų taipe ir 
iituviai. Senosios, jankių 
saerikos lopšys, simbolius 
fo&arstas yra Bostonas:

**' A-« * * J 1

^josios "Marathonas ir 
Įfeiting Pob—Chicaga. Bos- 
jne- ir Naujoj Anglijoje 
hglo-saksai užkariavo ir iš- 
tikino indijonus; Chicago- 
f Europos ateiviai nusikra- 
ĮKrjHlritonišku anglo-saksų

,■* 1 •> ,-r .

fengu ir čia gimsta skaus-
■gynė ‘

juose Amerika 
& nebe žiauriai energinga,

[tuviai rytiečiai atsiskyrė 
prieš svetimtaučių nutauti- 
pilančią ir dizorganizuojančią 
bangą, nedavė išbarstyti sa
ko tautinės dvasios,, bet ne- 
[stengė atsistotf ant lygių su 
[jankiais ir airiais^ Purito- 
niškai-airiška dvasia buvo 
pergalinga, o jų buvo perma- 
ža; Vakariečiai lietuviai at
sidūrė palankėsniose apysto- 
vose. Čia viršija dar nese- 

Ini imigrantai: vokiečiai, 
švedai, italai, lenkai ir kiti. 

I Vis tai ne jankiai ir be jan
kių puritoniškų tradicijų. 
Visi jie įnešė ką nors naujo,!

Lsavotiško,—visiems—jiems 
Ibuvo svetimas siauras jan- 
Ikių puritanizmas. Čia jau 
I lietuviai nė nemanė užimti 
| antraeilę poziciją. Jie įeina 
Į į Amerikos gyvenimą lygio- 
I mis su kitais imigrantais ir 
i senesniais amerikiečiais ir į- 
| eina ne kaipo immiiation 
įAmericąns^ bet kaipo susi- 
| pratę Lithuanian - Amer- 
| icanš.
I Ir rytų ii' vakarų lietuviai 
|bus atlikę savo pareigas.
I Vieni neprarado, kas buvo 
[gera lietuvių tautiniame bū- 
Įde, kiti įneša savo būdo ge- 
I rąsias puses į savo naujosios 
Į tėvynės gvenimą. Lyginant 
I vienus su kitais matai, kad 
I senesnieji rytiečiai ilsisi ant 
Į liautų ir lyg ir neteko ėner- 
I gijos, bet vakariečiai tęsia 
Į toliau jų darbą ir energin- 
Įgai žengia pirmyn, ten, kur 
I gimsta nauja 'Amerika, ir 
[rengia sau vietą Amerikos 
[istorijoje šalia New Amster- 
jdamo holandiečių, Wisconsi- 
[no vokiečių ir Minnessotos 
[ švedų.

manydamas, kad ir taip bus daugiau nė kaiĮr ^ 
dvarponis siūlė. .. t'■ ,

— Ar kartu su vežimu, arkliais ir javais.?^ 
atsikirto šidydamosi žydelis.—Dešimt litų tai vt 
sa kaiifa, ir taip trotysiu, bet tegul jau taijbį|i7 
ant tavo sąžines, nes aš noriu, kad tik jūs muito 
nemokėtumėte. — :

— Muitą užsimokėsiu, o odos tau smarve, zy- 7 
de neparduosiu; dvdrpoųis, jau namuose man f 
siūlė 35 .litus o aš dar neėmiau.- y - *

, —- Ai vai t tai važiuok i dyarą...
Paėmęs muitą, MatiŠhikas ką tai ant odos sd ’ y 

kreida užrašė, nusisploves Lauras, šmękšteiejo 
botagu sukirsdamas arkliams ir įvažiavo į miės- 
tą. Pąįei šulinį,, aut turgavieĮės susiojo su ye^ / 
intū, arkliais pametėplnoątelį šieno ir ant veži
mo išdėstęs odą, linus ir javus lauke pirkėjų. f 

Žydai, kurie prieš jį jiaU buvo sudarę suokal
bį, ęto ėjo pro šalį jo vežimo, nė nežiūrėdami ; 
į oįrni įjūiaife. Laitrį spiaiidė, vilties nenu- 

muitą .ja- stodamas, ę-tuo tarpu atėjo pietūs 'ir Valgyt w J 
1 s į mies- sinor|į^ ; . į v't * > r ” ‘‘ - TT*fe

y . ■ kaimyne, į
; tarė toaŽUtanmtn kaimiečiui stt vrihtmt Šhlytnais
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Į didelė parodą Jtygpj, 
todėl ir tie patys eksponatai 

pervežti į - Rygą. : l^^^lygihiis ’gamybes’ į>ro- 

:'caro~ ^dsijoj ir Ši 
; ^.R.jtaiiiiauufaklūros, 

^.ygumos, saldainių ir naftos 
^^į^rodukcija žymiai prašoka 

prieškarinę normą. Tik me- 

dirbiniai dar tik siekia 
nuoš. prieškarinės nor- 

lįaos. Kitos gamybos šakos 
z kaip stiklo,/statybos ir t. t, 

žymiai prašoka prieška- 
norm{b

Bendrai, tenka pasakyti, 
kad sovietų-paviljonas būva 
turiningas ir dėl to žiūrovų 
visą laiką buvo prisikimšę.

ž

I užgirti, įvesti nuofm« 
pas 
iki• Ir ♦

H
yj. X. ♦ ■

v ^*3-Ža rieto
gT.okui
>^Į<' « » > ’.Y

A..i

Itakny^ 

aUĮUel&Ž ^įinto šeimynų 
usi,dędunčm parapija ir tik 
)er;fris> metus sugebėjo pa

statyti gražią 
su svetaine ir klebųnija* 
reiškia be medžiagos ir per 
-tokį trumpą laiką galėjo 
tiek daug padaryti — pasta
tyti ir pasidarbuoti, tai to
kioje kolonijoje kaip Buenos 
Aries ir tiek , daug medžią-, 
gos esąnt, Dįeyui padedant 
galės didžiausius darbus nu-J 
dirbti mūsų tautos išeivijos 
dirvoje ir gairina ne tik spė
ti bet ir pasitikėti, kad , kun. 
J. Dakniui ten nuvažiavus 
ir jam vadovaujant vietinė 
Buenos Aires lietuvių-kolo- 
nija liks pavyzdingiausia 
kolonija iš visti pietinių A- 
merikos Valstijų lietuvių 
kolonijų. Tiesa kad pradžia: 
bus sunki, nes mūsų tautos 
ir bažnyčios priešai nesnau
džia, bet žinant kun. J. Dak- 
nio vpatybes-gabumus ir. jo 
gėrą būdą, tos visos kliūtys

liepos 1 d. š. m.

kurių iki dabar reikejp detį 
už dų -centu?ženklelį,' tįabaf 
siunčiamos už vieną cėnra 
ženklelį? ‘Reikia | fafaą ąii 

z- /. -r : šiminti, yra' nupiginimas. 
į nuirę bažnyčią ž * . <

ir klebonija. .’.^P vadinamas dviejų 
centų “patoąmaviino naokes7 
nis” ųž ketvirtos klįasos 
siuntinius, yra užbaigtai 
kaipo patarnavimo mokes
nis, bet dalinai laikytas pri-. 
dedant du centu, prie pirmo 
svaro mokesnio pirmose tri
jose juostose (zones), ir vie- 

' Vną Centą prie pirmo svaro 
mokesnio kitose juostose.

Jtfauji siuntinių mokesniai 
seka:

Vietinėj juostoj. — 7 cen- 
tai už pirmą svarą; 1 centas 
už kiekvienus kitus du sva
riu

Juostose 1 ir 2 — 8 eem 
tai už pirmą svarą; 1 centas 
už kiekvieną kitą svarą.

Juostoj .3 — 8 centai 
pirmą svarą; 2 centai 
kiekvieną kitą svarą. 
\ Juostoj 4 - 
pirmą svarą; 
kiekvieną kitą svarą.

Juostoj 5 '— 9 centai 
pirmą svarą; 6 centai 
kiekvieną kitą svarą. \

Juostoj 6 — 10 centų již 
pirmą svarą; .8 centai už 
kiekvieną kitą svarą?

Juostoj 7 — 12 eentų už 
pirmą svarą; 10 ventų už 
kiekvieną Įritą svarą. ’ 
' Juostoj 8 —13 cento ųž 
pirmą svarą; 10 centų už 
kiekvieną kitą svarą.
; Specialis mokesnis įvestas 
knygynų knygoms, neturint 
apgailsinimų apart praneši
mų apie knygas, kurios kny
gos knygynų siunčiamos 
skaitytojams ir skaitytojų 
sugrąžinamos knygynams. 
Mokesnis yra trys centai už 
pirmą svarą ir trys centai 
už kiekvieną kitą svarą pir
moj, antroj ir trečioj juos
toj arba valstijoj is kur 
siunčiama.

Siuntiniai . apart pirmos 
kliasos.bus greitai siunčiami 
ir perduoti jeigu turi “spe- 
eial-deliyery 7 mokesnį už 15 
ęentų už siuntinį iki dviejų 
švąrų, 25 centus už siuntinį 
sveriant daugiaus dviejų 
svarų, bet nesveriant 10 
švarų, ir -35 centus už siunti
niui sveriant daugiaus 10 
syatų.

. Tos permainos . įvyk 
Ūuo tofeppsri d. Prad 
^u rugpiūčio 1’ Įįį lįi 
orinio pašto mokėT“"^ 
centai, ir ne ® 
.bųiįų, už pirmą .ųųriMigi

.‘t*

Ui^s Niagara Falls, N? ¥ 
©tuvių klebonas kun. y J 
>aknys, rūpintis tenykščių 

lietuvių dvasiniais reikalais, 
nes iki šiolei galima sakyti, 
kad—Argentinos- beturiu 
dvasiniai reikalai visai buvo 
pamiršti, tik atvažiavus į 
Argentiną Lietuvos' konsu
lui p. Skinkiui pradėta į šį 
svarbų dalyką labinus kreip
ti domės, kad lietuvių išei
vija x Argentinoje skaitliuje 
kelių dešimtų tūkstančių, y- 
pač apie- Buenos Aires, ne
patektų į įvairių mūsų tau-, 
tos ir tėvynes priešų rankas 
ir kad neliktų visokių iš
naudotojų bedievių aukomis. 
Tokioje didelėje lietuvių ko
lonijoje kaip Buenos Airės 
nesant lietuvių parapijos ir 
centro apie kuri suktųsi vi
sas vietinės kolonijos apara
tas ir jų veikimas, visokiems 
tautos idėjos priešams jr be- 
^fevytės apašatalams buvo T ....... 
atvira dirva ir liuosos ran- jambus. lengvajje.rgaiėtLAš 
kos savo dejas skleisti ir vi- 
sokias propogandas varyti 
prieš Lietuvą vietinių lietu
vių tarpe; tenykščiams lie
tuviams neturint savo cent- cz ’ . — •
ro ir laikraščio buvo sunku 
kovoti per daugelį metų su 
nelemtu gaivalu, kaip dvasi
niai, taip ir tautiškai. Bet 
dabar, yrą riįtįs^kad Argen
tinos lietuvių išeivijos kaip 
dvasiniai taip ir tautiški trū
kumai- bus pagerinti ir lie
tuvių dvasia bus sustiprin
ta nuvažiavus ten kun. J. 
Dakniui, nes jis yra nevien 
geras ir sugabus organizato- 
rius-statytojas ir šeiminin
kas bet ir publicistas-rašė- 
jas redaktorius. Taigi iš 
anksto galima pasitikėti.kad 
kun. J. Daknys turėdamas 
didelius gabumus ir neišse- 
mamą energiją,^ netik suge
bės vietinius lietuvius gerai 
suorganizuoti ir laikraštį iš-

■ _ • ' I

leisti (kaijp kad jis sakė 
prieš išvažiuosiant, “pirma 
sutvarkęs vietinių lietuvių 
dvasinius reikalus, rūpin
siuos, kad kaip greičiaus bū- 
ų galim'ą išleisti lietuvių

sfanj P“ -

tarjdautinę plaunamų mųa? 
Bų b-vęj ■ •' --■■-' i ' i

Paviljone daugelį mašiinį 
parodos ineto demonstravo. 
Daugelį mašinų iš rnz. p. 
Vitmozerio nupirko ūįinin- 
kai jau parodos metu.

“Spaudos fondas’\ ,

“Spaudos,fondas” leidžia 
knygas, kurių pats : išleido 
per 40, gamina mokslo prie
mones, kurių buvo išstatyta 
ir parodoje, ii* turi atpirkęs 
200 autorių veikalų , ir su
krovęs Ž. Ūkio ministerijos 
ir Liet. Universit. leidinius, 

f- r r
Be to, turi per f>0 rūšių vi-* 
■sokin-raštmėms reikmenų 
“Spaudos fondas” parodo
je apdovanotas aukso moda
liu. Akc. b-vė “Varpas” 
knygoms ir laikraščiams 
leisti gavo sidabro medalį.

Radio

Š. m. parodoje ypatingai 
kreipė dėmesį keli buvę ra
dio paviljonai. Visi radio 
paviljonai kartu su Kauno 
radio stotimi gana vykusiai, 
ir sumaniai save reklamavo, 
kas ne tik sodiečiams, bet ir 
inteligentams sudalydavo 
šiokio tokio įvairumo. Radio 
paviljonus turėjo p. Var- 
nauskas, inž. Francas ir br. 
Vichmanų Kauno skyrius. <

- j rf ** * '. •

“Pieno centras”,

■ > Parodoje atskirą pariljo- 
ną turėjo Centralinė Pieno 
Perdirbinio B-vių S-ga. Ja
me buvo išstatyta atskiru 
pieninių įpakuoto sviesto 
pavyzdžiai ir bendrai S-gos 
augimas išbrėžtas" diagramo
mis ir buvo nušviestas jos 
centro ir narių veikimas.

P. Kirlio laikraščių 
rinkinys• ' ' •

Visų dėmesį kreipė. cen- 
traliniame paviljone Nau
miesčio (Tauragės ap.) vid. 
mokyklos lietuvių k. mokyk, 
p. Jono Kirlio lietuviškos 
spaudos skyrius. P. Kirlys 
yra surinkęs 750 vardų liet, 
laikraščių po vieną egz. To
dėl centraliniaine paviljone 
x Kirlio išstatytą*? laikra

ščių rinkinys sudarė gana 
didelį ir įdomų skyrių. Kaip 
tenka patirti, p. Kirlys pra
dėję laikraščius rinkti dar 
prieš did. katą ir tų darbą 
tęsia iki šiandien. Todėl ir 
p. Kirlio liet, laikraščių rin
kinyje randame net pačius 
seniausius lietuvių kalba ė- 
jusins laikraščius.

' Išstafyti laikraščiai buvo 
paskii'styti atsižvelgiant į 3 
principus: atskij-Os gadynė 
(spaudos draudimo laikai, 

karas ir nepriklausomosios 
Lietuvos spauda), leidimo 
vietos (prūsuose, Ameriko- 

j t ■ Didžiojoj Lietuvoj.'dar tan atet^jĮ^ Parodoje buvo išstatyta ir 

pats pirmasis lietuviškas lai
kraštis “Nusidavimai apie 
Evangelijos prasiplatinimą 
tarp žydų ir pagotnj,” pra- 

fle įdėjęs eiti-1W4įpV ir'riūtsb’o 
’rPeitib915m./mokytK1

* - < _ _ _ _____

IDiUĮH

1?

•V-.yįįs^ ičįiKU uu»u pii»mnusę. 
_^&aug kam buvo įdomu, ką 

išdirba sovietai ii- koki jų 
\ : dirbiniai.

Paskutiniu laiku sovietai 
feavo . išdirbiniais pasidarė 
Įąbai rimtu konkurentu dau-: 
geliui valstybių. ' Ir dauge- 

pramonės sričių jiems,: 
gal būt, ir pavyks nukonku- 

3^ z ruoti kitas valstybes. Taip, 
^&'P®V7 dabar sovietai veda ga- 

na įtemptą konkurenciją ži- 
balo, cukraus ir kitų gami- 

h nių pramonėje.
Toji konkurencija juo 

lengvesnė, kad kaip jie pa- 
^ /tys sakosi, jų gaminimo iš- 
,^5,. budos esančios pigesnės, nė- 

^T.-gu- kur kitur. Ar toi -parei- 
’ - na nuo ekonominių apirnky- 
Ib 'bnį, ar nuo mažesnių darbi- 

y.flinko reikalavimų ir didelio 
dkrbo rankų pasiūlymo—ne 
čia* vieta svarstyti.. .

iš kitos pusės tenka pažy- 
, kad biznis nepaiso po- 

litinių bei moralių simpati- 
ii ar antipatijų, jis turi .sa- 
vo sumetmiu ir savo krite-

y

I? ,yo sumetmiu ir savo krite- 
g triumus ir tik jais vaduojasi, 

r-Todėl biznieriai visai ne- 
mėgsta žiūrėti iš kur prekė 
ateina, bet tiktai ar ji gerai 
pagaminta ir ar ji pigiau- spį.t s; šia.
J5*-"-;’ . ..

F. • * Inžinieriaus K. Vitmozerio 
paviljonas

Efe Inž. K Vitmozeris, turįs 
alfe Jtariampolėje Kauno g. 5 

nr. savo dirbtuvę, parodoje 
turėjo mašinų ]paviljoną. 
Dirbtuvė įsteigta 1912 m.

O Joje, dirba 45 darbininkai.
1 •' Dirbtuvė įrengta sulig pas

kutiniais technikos reikala
vimais, joje darbą prižiūri

< pats inž. Vitmozeris. Dirb- i 
tuvė atlieka įvairius mašinų 

Ig;-’taisymus, įrengia naujus 
.ft malūnus, lentpiūves, alieji- 
Hį^nyČias, centrai, apšildymus, 
fe vandentiekius ir tt. Turi ge- 

v nąralinę atstovybę kuliamų 
B'’7- ' mašinų ir traktorių finuos 
gfiį.Heįnrich Lanz Manheime* 

motorų atstovybę firmos 
*<Motorenfabrik Darmstadt

§.AAmerikos žibalo prekybos 
/b-vės, žemės ūkio mašinų 

^dirbtuvės “Badenija’ Wein-
myCi- J

■. vai

v

sant ^nŪsu jašmiteį valsty- 
bei ir nepastoviems laikams, 
neprikiausonfoj Lietuvoj lęi- 

' ūžiamieji politinių grupių 
} spatados^organai vieni nusto

davo ėję, jų vieton nauju 
vardu išeidavo, kiti dėl kito
kių priežasčių būdavo pri
versti sustoti ėjus.

, ' z

1 Didžiausias kančias yra 
. iškentusi lietuvių spauda 
lenkų pagrobtoje Lietuvoj^. 
Čia tai tikraFbuvo erškėčių 
takai. .. kiek lietuviškų lai
kraščių buvo lenkų valdžios 
sauvališkai uždaryta ir nu
bausta sunkiomis bausmė
mis ?..

Aprašant p. Kirlio lietu
viškos spaudos linkinius, 
tenka nusistebėti p. Kirlio 

sumanumu ir e- 
nergingumu ši darbą atlie
kant. Laikas būtų įkurti 
lietuvių spaudos muziejų, 
kurio pradžia galima laikyti 
p. Kirklio kolekciją.

* P. Kirlys už darbštumą 
berankiodamas laikraščius 
apdovanotas sidabro meda
liu. <

L. Moterų Kultūros 
’ : dratigija •

Šioje parodoj e'labai rim
tai pasirodė L. Mot. Kultū
ros draugija savo ekspona
tais. Eksponatus išstatė tos 
draugijos laikomos tik dvi 
mokyklos: Antalieptės ir 
Aukštadvario. Buvo išsta
tyta : įvairūs daržovių ir 
vaisių konservai, konfitūrai, 
vaisvyniai, sultys, galeretoš 
ir vaisių actai; ir kepinių 
bankochas, toriai, grybai ir 
marei fonai; įvairūs sūriai, į- 
vairios mėsos ir kuo ivai- 
riausi rankdarbiai.

Reikia pažymėti, kad šių 
dviejų mokyklų eksponatai 
ypatingai kreipė visų dėme
sį. Į šią lyg dar ir apleistą 
sritį turėtų atkreipti ir dau
gelis lietuvaičiip kurios tik 
nori pramokti padoriai pa
čios šeimininkauti. Tokios 
namų mokyklos, kurias lai
ko L. Mot. Kultūros draugi
ja, yra visų lietuvaičių pa
žiba ir kiekviena lietuvaitė 
tokią mokyklą turėtų baigti, 
nes tik per tokias mokyklas 
yra užtkrinta ir . Lietuvos 
ateitis ir šeimų laime. - •

Parodoje apdovanota si
dabro medaliu -

*

ra 
po tam. Galimą su; 
Jdus siuntiąiils oriniupa 
tik ne daiktus kurie gal 
šalti — ir ne tur sverti 1 
50 svariu -ū

• ■*'••,' 4«»>- » ,

Siunčiant ~ oriniu į, 
reikia. Kerniaus pastos 
lėlio pažymėti — “ri 
mąįJL” Galima orinius 
tinius užregistruotį. ‘į
------ ——

/jk
■

8. centai
- X
4 centai

žiavimas įvyks rugpiūčio W 
1928, Lietuvių Šv. Petro pįa 
pijos svetainėj, 492 E. Šcven 

St., So. Boston, Mass., 1 Vi
‘ .. > Ti“4

po pietų. Prašome visų sk 

rių atsiųsti kodaugiaūsia « 
tovų į šį suvažiavimą, nes « 
metinis ir paskutinis prieš A,. .
L. R. K. Federacijos' 

Taipgi prašome atstovų 

vežti geru įnešimų dėl labo dfe 
ganizaerjos.

y/-*

Apskričio Valdybą: x
Pirm, t
Rašt. J

esu tikras kad šią linksmą 
žinią dėl Buenos Aires lie
tuvių, tenykščiai lietuviai su 
didžiausiu džiaugsmu priims 
ir su nekantrumu lauks at
vykstant savo dvasios vado 
kurio jau nuo senąi su išsi
ilgimu laukia.. Apie kun. 
Daknį ir jo gabumus reikėtų 
daug laiko pašvęsti įr vietos 
laikraštyje užimti jei : dau
gi aus norėtum jo asmenį pa
žinti. Šiam sykiiu dėlei lai
ko ir vietos laikraštyje už
teks tik tiek kiek čionai bu
vo pažymėta. Gal kada kitą 
syk teks daugiaus parašyti 
ąpie j L tik tiek pažymėsiu 
kad Buenos Aires lietuviai 
susilauks, netik gabaus vado 
ir/Organizatoriaus jo asme
nyje, bet ir laikraštininko- 
redaktoriaus, nes kun. Dak-

. - • . 1 .7 1* • z ' . ’ • . " # L

nys būdamas Niagaroj apart 
visokių didelių darbų, dar 
rasdavo laiko netik išleisti 
ir redaguoti mėnesinį laik
raštį “Tiesos Aidai,” bet 
dar ir bendradarbiaudavo į- 
vairiems laikraščiams. Kun. 
J. Daknys prieš išvažiuo
siant . buvo sustojęs keletui 
dienų New Yorke pas kun. 
J. Šeštoką, kur būdamas ap
lankė savo artimesnius drau
gus ir antradienio vakare 
iš Nevr Vorko į Hoboken 
prieplauką palydėjo kun. J. 
Šeštokas, klier. J. Zabulio
nis ir mokai. J. Jankus iš

’ .. • 5 x >

kur išplaukė į Argentiną.
* f '• z ‘J"

Debeikiėtisf

uzv uz

- , 1

Jau išėjo iš spaudos “I 
nuok ” H dalis. Gražus t 
kinys dar gražesnių da 
dviem ir trim balsams. M 
kyMoms imant didi 
skaičiui, nuleidžiama C 
nuošimtis. Dainuok Ii 
kaina 60 centų. Įfal iipiijjM 
vadovėlis mokykloms irieho* 
rams. .• ••..
Reikalaukite

366 Broadway, So. Boston 
Mačs. Mes turime 
nagaięib kompozicijd^.^^^

Pirkite, visi 
ten rasite gra 
nas, ypatingai 
ri inmr

(

*3

Už
3c.

‘to paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi 
skaitymų, dainelių, deklemaei

5* ■ . . -'’'X
Verta kiekvienam y 
muose tą^

‘.zr‘"rr " - • >
Ką tik išfjo ūf spaudos!

Artisto .
■ 'STASIO PILKOS .

Knyga

1

t

hein. Inž. Vi t m oze ris. Su- 
•aiKįjoj ^tai yra viėniįtėle 

gera marke, 
ris dar tini 
įvairių tecto

\V A
'' /v >

r*
j • *-**

. L
< * *
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L. D. S. XIII iŠ
/.»/. x ■ .. . •

Sulig pereito seimo ir. centro valdybos 
tarimo šiuomi skelbiai 
ninku Sąjungos Seimį

' -
r tVGpnrmo 27-

1 Bartford.

ir kuopos kviečįt

priS|5nniąi IŠikai| didysis žemės ūkio koperatyvai 
' Parodoje isavo pąviiiondh, 
turėjo “Lietūkis” ir 
uksąjunga.” . Pavilionei, a? 
biejų žemės ūkio kooįjiėrą^- 
vų biivo labai turiningi ir.į- 
domūs. Atsimenam, kokią 
kultūros vagą išvarė žemes 
ūkio srity žemės ūkio koope- 

“Lfetūkis.” 
^llĮouto padejĄno į 

pagerinimu pirmieji sumrū

•'j < , . . • V ■* * *

se buvo išstatyta daugelis 
mašinų ir' visi tie įrankiai, 
kuriais ūkininkas skatina- 
mas prie žemės ūkio kultū
ros pakėlimo.

Automobiliai

Šioje parodoje gana skait.- 
inai pasirodė automobilių 
Irmos. Savo automobilius 
)uvo išstačiusios.. šios fir
mos: Amerikos liet. akc.

» *• r

b-vė “Beta?” inž. Frumki- tį • . • •” r

nas ir kiti. ; C .

Dar tenka paminėti, “Ne- 
muno^^ ./'Livėlos” jr, kit. 
eksjx)natąi<. , Jleą'drai, š. m. 
paroda buvo daug įdomesnė 
ir geresne, negu seniau bu
vusios. Iš to matyti, kad ne 
tik užsieninės, bet ir mūsų 
firmos

i'

loti

L. D. 8."A
anksto
dingų organiracijai s

ima, 1
r*-4 Vtt 1



f

vienąm, Jfuo šio viešbučio

rioje paaugusios mergaitės mokinamos darbu
x x >

Kataliką Federacijdfe XIII 
skyriaus susirinkimas,. Susk 
rinkimas buvo skaitlingas. ..

Nutarta rengti parapijos 
jiknikų rugp. 12 ,d.K Maironio 
Parke. Šiįunę;pįkuike daly
vaus benas po vadovyste 3no- 
zo Bliūdžiaus ir choras po va- 
dovyste Juozo Žemaičio. Taip
gi bųs_ visokių žaislą, kur ma
ži ir dideli galės dalyvauti.

Nepatingėkite '.atsilankyti 
skaitlingai. . Čia galėsite pa
kvėpuoti tyru oru. Nepoilgam 
laikui juk pasibaigs vasaros 
grožybė, tad: dabar proga pa
sinaudoti gamtos malonumu. 
"?Mes tikime, kad visi parapi

jiečiai nepatingės'atsilankyti Į 
šį parapijos pikniką.

Julė Rogliutė,
Federacijos skyr. sekretorė

x X v x
*■' a.'. * S- •*
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I CONN * Hali, paštas ir gatve-
I UUIiHi įarįų stotis.' Kainos priei- 

Seimo (narnos: nuo $1.50 ilį $5.00 
vienam. Nuo šio viešbučio 
iki seimo vietos eiti 15 mi
nučių.

Houblein Hotel, Gold ir 
,Liweš 'Streets. Kainos už 
kambarį nuo $3.00 iki $7.00. 
Eiti iki seimo vįetos užimą 
5 minutes.
—Visi čia minėti vfešbnčiai 
su naujais įtaisymais.
—Turime vietų apsistojimui 
ir pas privačius žmones. At
stovai, kurie norėsite apsi
stoti pas privačius žmones 
malonėsite kreiptis pas sei

lino komisijos narį J. Leo- 
naitį, 51 Capitol Avė.', Hart- 

Įford, Conn.
Taipgi norėdami gauti iu- 

| formacijų kreipkitės pas čia 
Iminėtą koniišijos narį, o jis 
| visiems maloniai

~4 . ■r '

\____
rnuBi . . _ 

delegatams
■CS. • f,3 r. i.-.: V.. •
DS. 6 kp. seimo rengimo 
isįjh turi už garbę pra- 
ų kad mes iš savo pusės 
esame pilnai, prisirengę 
tikti ir priimti L. D. S. 
io* delegatus, rugpiūčio 
m

X >

K«ll

iečiaine LDS? kuodas! 

A. L. R. K. Federacijos 
rrius prisiųsti gausiai deG 
ątų o užtikrinam, kad vi-

L bus maloniai priimti.
6 kp. veikia bendrai 

n Federacijos skyrių. Ren- 
'me tris šeiminius vaka-Į 

L Rugpiūčio 27 d. 7:30 
. vakare, mokyklos ‘ sve- 
nėje, 339 Broad St. įvyks 
įcertas ir teatras; rugpiu7 

&o 28 d. vakare, toj pačioj
2-

svetainėj bus puikus bankie-1 
tas^- delegatų pagerbimui. Į 

yra išrinktos gaspadi- kitų’į“įj.’r^čiu- 
nėsir apie 24 patarnautojos. I 
Taipgi yra nusamdyta gera I 
„orkestrą, kuri laike vakario-1 

gražia muzika žadins 
-vieno siHę. Rugp. 29 d., 
ire, toj pffcioj svetainėj | 
s prakalbos. Kalbės į- 
iausi mūsų svečiai kal

bai.
Seimui vieta parinkta po 
im. 41 Capitol Avė. svetai- 
į. Vieta vėsi ir didelė, 
dės tilpti apie 700 delega- 

Be to, yj-a prięinamoj 
>j iš visų pusių. Prie] 
linės plevėsuos Ameri- 
ir Lietuvos vėliavos. Toj 
oj vietoj yra ir mnšų:: 
a bažnyčia.

Jerb. delegatams apsisto
jai parūpinsime 
šbučiuose ir- pas 
ivačiuose namuose. 
Oia nurdoysime 
šbtičių, kuriuose delegatai Į 
h is kalno užsisakyti vie-|

I
Km .v l

Sard Hoted vra atti gele-1 
sėlio stoties, Asylum St. I 
inųs už kambarį vienam I 
leniui nuo $2.00 iki $4.00,1

^dviem asmenim viename! 
nbary nuo $4.00 iki $7.00 
parų- -ttend Uotel, I 
5 St irgi nepertoliau- 
3rao stoties. Vieta pui- 

_j -Šio viešbučio manadže- 
•is pažadėjo, kad jeigiAateis 
eli delegatai kartu, tai kai
re už kambarius numažįs 
erpusę.- '
Nuo šių viešbučių.iki Sei-| 

to vietos eiti užims apie 10 
^minutų; nuo stoties iki Sei- 

vietos 15 minutų.
Chrford Hotel, 80 Statė 
t, prieš paštą. Nuo stoties 
šį viešbutį reikia eiti Asv- 
un St. iki Main St., kur 

rrie kryžkelės yra senoji 
b

PRIERAŠAS.
v •
SĮ

sfese

patarnaus.
A. J. M.

Prašome 
pranešimą 

perspausdinti kad visi dele
gatai A. L. R. K. Federaci
jos ir L. D. S. organizacijos 
pamatytą ir išsikirptą arba 
tą numerį pasilaikytų.

A. J. M.

vietas
savus

keletą

NEWARK, N. J.
“Darbininko” 56-ųin N-ry| 

antradienio laidoj liepos 24 d., Į 
tilpo iš Newarko koresponden- į 
cija pb kuria pasirašo tūlas I 

!“ svečias” vogta slapyvardej 
“Svečias,” nes aš jau nuo dau-1 
[gelio metų vartoju šių slapy-| 
vardęlr jau manę daugelis ži-1 
no asmeniškai. .Aš nieko ne-Į 
turėčiau prieš tų koresponden-Į 
ciją, jei ji būtų buvus parašy-| 
ta žmoniškai ir teisingai. Bet j 
minėtoje korespondencijoje I 
daugiaus bieko nėra kaip tiki 
“bobiški” plepalai ir kolioji-l 
mas nepatinkančių asmenų. Aš Į 
niekad neužsiėmiau ir nema-l 

I nau užsimti rašinėti Į laikra-1 
Iščius tokių plepalų ir kolioji- 
I mų. Tokių nešvarių korespon- 
I denciją pamatęs ir dar po ma
no slapyvarde, kad gerb “Dar-Į 

Ibininko” skaitytojai nepama 
Įnytų. kad aš esu virš minėtos 
I korespondencijos autorius, vie- 
| šai pareiškiu, kad aš nieko 
| bendro neturiu su minėta ko
respondencija ir ateityje pra- 

Išyčiau gerb. korespondento, 
Į kuris pavartojo m&noz slapy- 
Ivardę “Svečias,” kad malonė-’ 
Įtum pasirinkti kitų slapyvar- 
] dę, jei tokius niekus rašai, kad 
jie bereikalingai nekristų ant 

Į nekalto korespondento. Jei 
I ateityje pavartosi mano slapy- 
jvardę aš būsiu priverstas tie- 
Įsos keliu surasti kas Tamsta 

» lesi per vienas.
Svečias
■

PROVIDENCE, R. I.
- > 

Mažai iš mūsų kolonijos lai
kraščiuose telpa žinių, nes 
svarbesnių Įvykių 'nepasitaiko, 
n,.-smulkmenas ir vietinius ne- 
svarbius atsitikimus nėra tiks
lo afišuoti, ba įš to afišavimo 
menka nauda arba ir visųi jo
kios

Atėjus vasaros metui visas 
vekiimas sukasi apie parapiją , ‘ J- ' 
ir draugijas; pavidale geguži
nių. Čia beveik kas sekmadie- 
nis^gegužinės Įvyksta Klaipė
dos Parke. Nors jos didelio 
pelno ir neatneša, -bet suva
žiavę geriau žmoneliai pasi
šnekučiuoja, tyru oru pakvė- 
puoja ir vasaros gamtos pa-j 
puošalais pasigerėja. Daugel; 
kurie turi savo autouiobilius, 
važiuoja taip pat nedėldieniais 
ir Į visokius kitus parkus iri i . . '“byčius,” kuriųgčia visai ne
št okuoja. Kaip Kurie vėl nie
kur neina ir amžinai sėdi na
mie, kaip nereik eit Į darbų, ir 
su stikleliu sveikinas pakol 

Į viens kitų mato. Kiti vėl, di
deli mylėtojai grybų, uogų ir 
žuvų, panaudoja pirmų sekma
dienio pusdienį rinkimui tų 
Dievo dovanų, o antrų gamini
mui jų. Taip kad visiems gy
venimas pamažu slenka pir
myn, jei ne pažanga (kaip ku
riems) tai bent metais be skir
tumo.

į Pereitų utarninkų, liepos 31, 
L. R- K. Fed. skyrius turėjo 
mėnesinį susirinkimų Šv. Kaz. 
Par. Svetainėje. Kad ir nevisi 
atstovai dalyvavo susirinkime, 
bet visgi tapo išrinkti du dele
gatai, p. Antanas O. Avižinis 
ir p. Jurgis Tamošauskas Į me
tinį Federacijos Seimų. Taip 
pat susirinkimas nusprendė 

I prisidėti prie statymo pamnik- 
I lo, Prisikėlimo Bažnyčios, 
Kaune. Idant tas prisidėji- 

I mas būtų bent kiek" žymesnis, 
nutarta rengti gegužhaeš’ taiii 

I tikslui rugpj. 19; 1928, KUjpė- 
dos Parke. Tikimasi ka'd ge
gužinės bus pasekmingos ir ne 
tik visi Providence' lietuvią i

ROCHESTER, N. Y. j Pikūnas. Jie visi deda pastan-

Aukos Seserims Pranciš-
kietems

Liepos 8 d. lankėsi pas mus
Seserys Pranciškietės, kurią

■gas kad Slaugiausiai surin- 
I kus aukų tai brangiai ir remti
nai Įstaigai.

- Parapijonas TeMYKITE!

MALDAKNYGES -—
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)---------
' JUODOS (prastais kietais viršeliais)—------- -----

JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)--------
JUbDOS (geros odos viršeliais)--------------------- -

ŪTOS (celuloidos viršeliais)
I,TOS (celuloidos viršeliais, su lauželiu)—_$1.15 
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

■•DAKBINTNKAS”
i Vest Broadvray Seuth Boston, Mass.
hr-im _ -\f, -'L!. .

.50. 

.50

.85
41.00

■ >o»

tikslas buvo .netiktai aptanky- ’ 
ti mūsų kolonijų, nes mes rū
pinamės kaip galint greičiau 
gauti šias seseris *pas save už 
mokytojas, bet taipgi ir pa
rinkti aukų savo vienuolynui.

ŠĮ tikslų paskelbus ir pla
čiai paaiškinus iš sakyklos kle
bonui kun. J. Kasakaičiui, 
žmonės*supratę svarbų šio rei
kalo duosniai atsiliepė ir gau
siai aukojo.

PcT $5.00: Kun. J. K&sakai- 
tis, Ant. Apanavičius; Pr. Mo- 
ciejūnienė $2.00.

Po $1.00: P. Pikūnas, A*. Pi- 
kūnienė, J. Mociejūnas, O. 
Mockevičienė, J. Kovas, _P. 
Vaičius, J. P. Baranauskas, J. 
Jokšas, F, Gikis, F. Paluikis, 
K.“ Šlevas, M. Jovaiša, J. 
Vaiciekevičius, A. Lavonas, J. 
Šileikis, M. Nevedomskienė, J. 
Skilipskas, S. Janavičius, V. 
Butrimaitis, A. Apanavičius, 
V- Paluikaite, K. Šlevas, V. 
Kulbienė, M. Kulbis, P. G. Pi
kūnas, T. Paluikis, B. Žukaus- 
kienė, A. Žieniys, O. Stučkie- 
nė, A. Stirna, F. Šlapelis, Pr. 
Bardzilauskas, S. Keliauskas, 
A. Bernatavičius, A. Vėželis, 
S. Cliąppin, Pr. Andriuškevi- 
čienė V. Paluikaite, M. Kova- 
liūnienė. V. Stanis, O. Prans- 
kūnaitė, A. Mockevičienė, J. 
Lakickiėnė, M. Pumerienė, V. 
Palšiūnienė 0. ĮSigarevičienė,
O. Kundrotienė, Širvinskas, 
E. Barkauskienė, A. Devonis,

r J W ’ /
V. Saunorienė, E., Tankienė,
P. Pečkus, O. Steponaitienė, C. 
Nevedonskienč, P. Dausevičie-- < - 
nė, J.' Mastauskas, R. Ivanaus
kienė, S. Rumbutis, M. Pabrin- 
kis, K. Reimarienė, M. Raši- 
mienė, 0. BiAevičiene,' J. Pe- 
leckaite, Ė. Kundrotas, J. Stir- 
inienė, M. Stujdenė, T. L. Stu- 
kaitė, M.,VaEukonaitė V. Ro- 
viejiė, K. StaŠaičiukė, V. Uzdi- 
la, S. Stašaiti^nė, R. Šerelis, J. 
GuBas, A. Margeliu t ė. R. Ab- 
racinskienė, V. Kajeckienė, K. 

jose dalyvaus, bet if:iš kitur |Buritasius, LjTomašauskienė.
Viso surinkta —. $121.15.

. *- ♦
Yra tai graži Rochesteriečią 

auka Pranciškiečių VienuoUjĮ-j 
1 " 
rios tikslas y|a pagaminti mo^ 

kytpjūs mūsą jaunajai kartai. 
Pas mus yra susitv 
Rėmėjų P 
valdybon ine 
nienė — pirifeininkė, 
bienė — 

nene __ „
ds rėmėjai to skyriaus y- 

in. J. Pasakantis ir P.

mūsą viengenčiu ^atsilankys. 
Kviečiami gi yra visi it visos 
gegužinėse ^dalyvauti ir prakil- 
ną sumanymą pareątti. Tup 
tarpu šv. Kazimiero Draugija 

‘paaukojo $15.OO virš^minėtai 
; Bažnyčiai.

Beje, prieš keletą savaičių 
į čia rinko aukas-pdė Michali

na Popikaįtė, atstovė Vaikelio 
Jėzaus Draugi jos, Kaune. Pa- 

' sekinės bbvo nėperdidelteti- 

sios; surinko vos $55,00.

WORCESTER, MASS.
Lietuvią Skyrius Nortli 

American Civic League teikia 
oatarnayimų Worcesterio lie
tuviams visokiuose reikaluose;

« ’ ’ i ’’ rur yra galimybės skyriuiypa- 
tarnaut:
.'T*'

Jeigu 'norit tapt Suvienytą 
Valstiją piliečiu, mes pagelba
sini — išpildysim blankas, su
teiksim reikalingas informaci-. 
jas, ir stosim už Jiūdininkus.

Jeigu negalit gerai susikal- 
jėt angliškai, mes pastorosim 
perkalbėto jus, kurpe nueis su 
jumis į teismą, į ligoninę, pas 
daktarą, arba į bile Įstaigą, 
<ur bus reikalas. ‘ s .

Jeigu norit atitrauki girnių 
nes iš Lietuvos, mes .'paaiškin
sim imigracijos teises parū- 
pinsim reikalingus -dokumen- 
tus, ir tt.., ...

Norintiems keliaut Lietuvon, 
pagelbėsim išgaut pasportug, 
vizas ir leidimus^ sugrįžt A- 
merikon. ' .'

Pagelbesim’ pagamini Įgalio
jimus, pavedimus ir kitokius 
legališkus dokumentus varto
jimui čia ir Lietuvoj.

Darom vertimus, rašom ir 
skaitom laiškus.

Žodžiu, rūpinamės patar
naut visiems reikalaujantiems 
pagelbęs ar patarimą.' North 
American Civic League for 
Iinmif” 
pintis^
Už atliktą darbą nereikalauja- 
ina jokio atlyginimo.

Worcesterio« lietuviai kvie
čiami atsilankyt Į raštinę, 137 
Front St. (ant .3 augšto) nuo 
10 iki 12 iš ryto ir nuo 1 iki 
3 po piet. Lietuviai turėtu 
naudotis savo skyrium kuopia- 
čiausia, nes jis tik jiems yra 
užlaikomas. ••

3. Rauktytė,
N. A. C.' L. Liet. Sk.'Sekr.

Šiuomi pranešu L. K. K. S. 
A. pavieniams nariams, kad 
mūsų gegužinė ,bus 19 d. rug- 
piūčio (Apgust) Maironio par
ke, WoTcgste£ Mass. Praeitų 
suvažiavimų' Norvvoode, Mass., 
atstovai nutarė, kad surengti 
piknikų dtl padengimo lėšų 
mūsų leistam atstovui į praei
gų seimų. Tad mūsų priedermė 
ir sukelti kapitalų ir mūsų 
atstovui tuojaus atmokėti. At
stovas daug naudos padare ir 
pribuvę išgirsit iš raporto. 
Tad mes, worcesteriečiai, 41 ir 
98 kuopų pavieniai nariai, 
šaukiame jus broliai ir sesutės 
atvykti pas mus kam tik gy
venimo sąlygos leidžia, o mes 
jus maloniai priimsim Ir Jūs 
būsit pilnai užganėdinti.

Sekretorius

igąants užduotim yra rū- 
s''ateiviais ir ją gerove.

Ponia Paulina

įžymi Clevelando lietuvią ka
talikų visuomenės veikėja. Ji ' ;■

L . < ..-S- ”•

priklauso prie visų organizaci- ' 
ją, draugijų ir aktyviai jose 
darbuojasi. Visa širdžia dar- 
buojasi Lietuvos Vyčių 25 kuo
poje nuo pat susiorganizavi- 
mo, L. R. K. S. A. 50 kuopo- ” 
je, LDS. 51 kuopoje, Federaci
jos 22 skyriuje ir kitose kata- 
likiškose draugijose. Be to ji M;.

t

“ŽVAIGŽDĖ"
Kiekviename “Žvaigždės” nu

meryje pilna Įdomią apsakymėlių, 
dvasią žadinančią pranešimą ir ži
nią iš viso kataliką pasaulio, daug 
rašoma apie paskatinių laiką šven
tuosius, apie nepaprastą pasišven
timą nabjai. atsivertusiąją stab
meldžiu tolimose kat. misiją šaly
se, teikiama daug rimtą nurody
mą bei patarimą krikšėfoniškam 
mfisą gyvenimui sutvarkyti taip 
painiais mūsą laikais, duodama 
daug atsakymą į pačius Įdomiau
sius skaitytoją Mausimus ir tt.

“Žvaigždė” išeina kas mėnesi. 
Ją leidžia Tėvai Jėzuitai Kaune.

Kaina: gerb. Amerikiečiams — 
10 litą į metus; gi užsakant Lietu
vos gyventojams “Žvaigždę” me
tams mokama 8 litus, pusei metą 
4 lt. ' ' '
x Tat ir visi, kas tik gyvas, pasi
rūpinkit, kad sušvistą ties jftsą pa- 
stogėmis laikraštis “žvaigždė!”

Adresas: “žvaigždė,” Tėvą Jė
zuitą Namai, Kaunas, Lfthuanfa.

PRANEŠIMAS LDS. CONN. 
APSKRIČIO KUOPOMS z

• a
-- -

, LDS., Conn. apskričio pns- 
•metinis suvažiavimas įvyks 
rugpiūčio 5-tų dienų, 1928 m., 

nui, tai garbingai Įstaigai, ku4§^’ Jurgio parapijos svetainėj, 
f •*d^y^^erbury, Conn., 1 vai. po

pietų.
Šis suvažiavimas yra taipgi 

ir prieš šeiminis. Tik lai kiek
viena kuopia siunčia kodau- 
giausia delegatą ir kartu su 
jais gerą įnešimą. 1

Nepamirškite dienos — rug
piūčio 5-tą dieną, Waterbury, 
Conn.

' 3L.Btatautait8,
LDSL Conn. Apskričio Rast

skyrius 
ią, kurid 

iociejū- 
c, <. Kul- 

nkė, M Sauno- 
e. Įsteigėjai

r\ ■ »

... • 
yra didelė spaudos platintojai t 
Lietuvos ir šiaip Amerikos lie-' 
tuvių reikalams ji nesigaili au- ’ 
kų. Tankiai remia aukomis 
vietines draugijas. Jos doras, 
pavyzdingas gyvenimas ir di- - 
delis darbštumas Įgyjo cleve- 
landiečių tarpe didelę pagar- 
bų; savo rimtumu ir sumanu-, įv 
mu ji duoda gerų pavyzdį vi- ’ 
soms moterims. ----- ' '

Pp. Staupai yra graždaikčių 
krautuvės savininkai. Jų tei-^X^ 
singas patarnavimas pirklybo- 1 
je užsitarnavo didelės paramos 
nuo yietinių žmonių. Pereito 
L. R. K. S. A. 41-42 seimo iŠ- M 
kilmingi 2 vakarai, kurie at- - 
kreipė atydų delegatų ir abel- y?.' 
nai visų žmonių tai yra ponios 
p. Staupietaės nuopelnas. Ji
nai, kad padarius tuos du va* 
karu pasekmingais, nesigailėjo 
nė savo finansinės paramos, nei 
laiko, bile tik darbas būtų at
liktas pagal josios sumanumų. 
Tiesa, dirbo visi seimo komi-. « 
sijos nariai ir šiaip darbiniu-, 
kai-ės, bet p. Staupienės suma
nymai, naudingi patarimai ir 
darbas per visų laikų buvo šir-
dis seimo 11-12 d. vakarų pa
sekmių. , ' -įL'

F. S.

PAIEŠKAU dėdės Jono Kardo-į 
ko. Seniau gyveno Troy, UI. Da
bar nežinau kur. Kas apie jį žino 
arba jis pats malonėkite atsišauk- 
ti-

JONAS KARD0KAS1^|

,562 E. 6th St., So. Boston, -Mass.
(R-10) "

t

*

Y

i

t

SUSIPAŽINKU SU UETUVOS VEIKĖJAIS
. Nei viena tauta negali kilti koltOroje ir 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa taute gerfda savo mokytus vy
rus ir mokytas motete. Taip ir pas lietuviui 
tari būti. /

Kiekvienas lietuvis tari žinoti apie savo Į 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti sąvo vaikus su lietuvių 
tautos vadaik Jei taip nedaroma, 

' nustoti kalbėjus apie lietuviu išli 
ritoj. ■______
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VW&UJS 

TBA nUSESTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

UEUfflK ALBUS1 *' ’
__ v

Veikalas tori 438 puslapi?, S tartą ® poslapiai

/
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apylį^ęf^r^^a^neny^

.tų 3 lietuviai, 
užregistnjMa/ brf ‘tei$fcu

» »

p Skreitu#
Šelpųno

fe nort tiukdyti darbuotis fiL 
dai katalikams... ir štai ne

sti “Sandaroj” tilpo žinutė 
iŠ Nėw Haven’o, tūlo sanda- -'-i y ' .Svečio, kuris apart ko kito blė- 
vizgoja jog N. H. Hetuviai ka- 
alikai bankrutina ir tt.-, o to- 

lesniai pasigiria kad kitas 
' ^‘pagarsėjęs” sandarietis išva- 

1 ziavo į Lietuvų “Sandarų” 
, platyti bei gydytis... :
—Nors T1P iimno reti kalas būtų 

kalbėti kų apie tai, nes katali
kai gerai supranta bedieviškas 
pasakėles, vienok ne pro šalį 

is nors trumpai parodyti fal
iškai, kad New Have'no lietu-

■ yiai katalikai dideliais šuoliais 
žengja pirmyn. Kada lietuviai 

.katalikai pradėjo tverti para- 
V pijų ir kalbėjo apie reikalingu- 
? ;3faų -bažnyčios, tai neturėjo nei 

^^ęfolerio, o šiandien galima drų-

•oea*■

’ čia pirodo didelį ki

tyti. Juo per Atlantiką galės vežti 100 žmonių, neskaitant įgulos. Parlamento nariai su 
savo draugais čia susirinkę praleidžia linksmas valandas. Šio orlaivio pastatymas kainuos 
$2,250,000. ** ,

' ............................................................. -- .........................................................................-

-r '

X.

[pimo Kon 
hį reikalai 

tįus. Rašo: -------  Ą- - rę

“Gayome dėžę drabužių. 
Parašyta “From “Darbi
ninkas,” 366 Broadvay, Šo. 
Boston, Mass. .. , ,...
-------------- L----------K - _

” ir 
aukotojams

šiai sakyti, kad lietuviu šv. 
W Kazimiero parapija verta be 

skolų, apie $70,000 ir jei san- 
darieČiai žingeidauja tai gali 

š rasti užrašuose miesto knygo- 
^- -sė, kiek tos “propertčs” buvo 

vertos pirma ir kiek dabar, 
kurias minėta parapija valdo, 

. o tegu ne loja kaip kokie šu- 
mėnuli žiūrėdami ; 

» *5š Antras dalykas, pažvelgki- 
**=: me 4 dauginimusi katalikų.

Skaitlinės užrašuose Washing- 
ton’e 1926 m. parodo, kad 1926 
nįj katalikų skaitlius buvo 

y Connecticut valstijoj 483,834, o 
1926 m. 557,747. Katalikų baž
nyčių buvo 2611916, gi 1926 
m. 301, pačiam gi N. Havene 
pasidvigubino katalikų bažny- 

'■ Čios, nes seniaus buto 10, o da- 
bar yra 20. 1916 m. visoj A- 
merikoj skaičius katalikų sie- 
kė 15,621,815.'gi už 10 metų, 

f 18,604,850, pasidaugino maž
ne trim milijonais. Romos ka- 

U' talikų bažnyčios ir abelnai 
žmones katalikai, tarpe kurių 

B^^g^ietuviai katalikai randasi, 
sparčiai didėja kų aiškiai ma- 
ta ir bedieviai ir iš pavydo 
prasimano nebūtų dalykų ir 
lik tas žydas pamatęs naktį 
baidyklę miške, nžslhiauna 
ant vienos rankos jermnlkų, 
ant kitos kepurę (uničęj ir 
šankia: “pasitrauk, me^ trys 
čia,** taip mūs bedieviai tan- 

, kiai šūkauja: mes esame trys
' žtndūės! drebėkit prieš mus

;• katalikai! bet tos trys srovės 
iš ritriliuko (0) neišeina ir.

^•*5 ,*A . r S. M z -Y ■ • A. <
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VASARINĖ mokykla
So. Bostono lietuvių, vasa

rinę mokyklų lanko apie 500 
vaikui. Didžiausias skyriuj 
tai aniras, kur mokytojauja 
klerikai. Šiame skyriuj'jjįra 
72 vaikai, s Pirmas dvi ša- : ' - f. f k \

vaiti mokytojavo kl. A.,Ru- 
šeckas; antras dvi kler., J. 
Plevokas; trečias įr pasku- 
tinias dvi savai# mokytojau
ja kl. J. Skalandis.

” Klerikas Skalandis bus S. 
Bostone iki rudens. Kiti 
klerikai leidžia atostogas'šv. 
Jono seminarijos vasarna
miuose New Hampshire vai- ‘ 
Mijiij. z- ' ~7

L5 iuisilp iti nai^fe^į _ ...... .

nie '
J ? ' ? d ‘ui

šia diena nuo 1871 mętu,. 
vai. po pietų buvo 96-laips- 
mai‘karščio. Vietoįriis ^bu- 
vo ir daugiau.' ' -

Sekmadieny, rugp. 5 ĮĮ po 
pietų baisi audra atėj^iš1 
šiaurės ir kaištį nugalėjo. 
Pinhadięny buvo yisaįj^įp 
rudens dieha. Audra Ir lie
tus pridarę daug žalos ir at 
ėmė dviem asmenim gyvybę.

So. Bostone, Revęre ii 
Nantasket pajūriai įr jtirė- 
je tik mirgavo žmonėmis. 
Ledų ir gaidžių su ledais gė- ' 
rimų išdirbystės darė gere 
biznį. ’Į’as pats buvo ir ki 
tose vietose kur tik buv< 
koks ežerėlis, prūdas ar jū 
res. Žmonės vandeny įr Įnir- 
kėsi nuo anksto ryta iki vč-

< Taigi “Darbmi^iii’ 
geraširdžiams 
tariame ’ nuoširdų, ačiū var
dan suvargusių jų sušelptų
jų
—Streikuojančių. Lietuviu 
Šelpimo Komitetas: "

. Z

■ Kun. M. J. Urb'onafi, pirm. 
V, J. Jitikielionis, rast.”

. i

Rep.

♦

vienas liedievių šūkavimai kad 
parapijos turtas užrašytas ant 
vyskupo:—Sis šaukt’mao yra 
lygus kaip lapė žiūrėdama į 
pakabytus aukštai kumpius, 
taria praeinančiam vilkui:

- ■ *

“kūmai! čia ne kumpiai ale 
pakulų kuodeliai.” Bedieviai 
tik šūkauja dėlto, kad jie- prie 
tų turtų parapijos negali pri
eiti... Buvo atsitikimų New 
Havene kada katalikai pradė
jo apsigyventi, tai jie labar bu
vo persekiojami ir ne kaip ne 
galėjo surasti- vietos pamal
doms atlikti; ries protestonai 
buvo sukišę savo kirkes į širdį 
nuėsto ir manė visus katalikas 
patraukti prie savę. Pradžia 
buvo sunki. Katalikai sura
do vienų biznieriaus namų 
.prie AVooster gatvės vietų, ku- 

’ ris pataisė kambarius ir ten 
pirmi apsigyvenusieji katali
kai -susirinkdavo, atvažiavus 
kunigui iš Hartfordo pagar
binti Aukščiausiąjį. Toliaus 
buvo svarbiausias daiktas tai 
kapai, nes nieks žemės nepar
davė, nei už didžiausių kainų. 
Tik vyskupo nurodymais nu
pirko plotų žemės prie Con- 
gress Avė. (Šv. Bernardo ka
pai) šitokiu būdu: du žmonės 4*3 *
išrinkti į komitetų nuėjo pas 
savininkų pradėjo derėti pirkt 
minėtų plotų žemės. Savinin
kas pirmiausia užklausė ko
kiam tik shii tai komitetas da
vė pąsiaiškinimų, kad jie esą 
“real estate” žmonės ir nu
pirkę tų plčtų tuojaus išdalįs 
į lotus (small lots) ir parda
vinės žmonėmis, taip jog galės, 
kad ir biednas žmogus nusi
pirkti. Tada savininkas suti
ko parduoti manydamas rado 
durnus, kurie pieskynų ir da
linai, joelkesjiori pirkti.' Par
davė jiems tų plotų žemės bet 
užraše ir užrekordavo kad mi
nėtų žemę niekam kitam neį- 
buš galima parduoti kaip tik 

, žmonėms norintiems pirkti ma- 
žais Jotais... to tik reikėjo. Ant 

• jytojaus-komitetas užrašė že-
(

-J J —... <5 - - -J
aptvėrė, ir išdalino į mažus lo- 
t-- <’!’ C »' ~~ -------
tino." Kada- savininkai dagjr- 

• do tų, tai puolėsi į teismų .1.
1 jiok nieko* negalėjo padaryti 

-* » *• a' J " 1 1nsjiias atrado Jėgai re- 
iljk)’-pasielgi nup Jei džiais sakant, seilitį ntažai bti

» ^ėjęs pažvelgti į mihehis kapus, 
o fefoaVatras teisingų atminti 
kokiais takais Inrėjp’eiti pirmi 
katalikai iioje laisvoj šaly šia
me nufUteHr kaip gabiai sngal-

srrj^-protPTOBOF ir fcltns eretb 
kns

jaunuoliai vos tik iš namų pra
sėda ristis į lauko darbų... 
Kiekviena tauta, kiekviena pa-
rupija vien tik remiasi jaunuo
liais ir už tat privalumas kož- 
no vieno žmogaus remti jau
nuolius, kada tik aplinkybes 
leidžia jog įr’Šv. Rašte pasa-

NEVISAI TAIP BUVO 

'PARAŠYTA'

Mūsų korespondente “M. 
S.” parašė pereitam© “Dai£i 
nninko” numery, kad prie 
Silver gatvės lietuvaitė, 15 
m. išpuolė pro langų. Dabar 
rifas mūsų korespondentas
geriau * patikrinęs sužinojo,) 
tad toji mergaitė, kuri taip 
labai norėjo mirti -buvo ne 
lietuvaitė, bet prancūzaitė ‘ 
Miss White, gyv. po nume
riu 167 Silver St. — —i 

, •.. į ( .Rep.

Nėra ko stebėtis kad žmo
gių ir geros valios, bedieviai 
suvedžioja, tik vien dėl to, kad 
nckuriems nėra suprantama 
priežastis užrašymo'ant vysku
po ir klaidingai pamano jog 
tai kokia slaptybė yra, kad 
bažnyčios nėra užrašomos tie
siai žmonių vardais. Vienok kyta: “Jei žmogus padaro 
jei tik gerai kiekvienas katali- klaidų iš nežinojimo, tai būna 
kas pagalvos, tai aiškiai pa
matys jog Romos Katalikų 
Bažnyčia eina teisingu keliu ir 
yra Visuotina Bažnyčia, kuri

! pildo Kristaus įsakymus.
Tik pažvelgkit į neprigul- 

mingas bažnyčias ar tai šv. 
vardais draugijas, kurios va
džias padavė bedieviams, t. y. 
paliuosavo išpažintį; kur šian
dien yra?

Bedieviai veltui aimanuoja 
ir lieja dšaras.__ Jie pįie Ro
mos Katalikų parapijų turto 
neprieis. Krokodilius ašaras 
lieja į žmogų žiūrėdamas kad 
negali prieiti-ir tų žmogų pra
ryti... Tas pats ir su.mūsų 
bedieviais. " - «

Apie darbus

Du gana svarbūtrkontfakta- 
rių darbai yra: vienas tai van
denio kompanija tvenkia dide
lį plotų žemės, taip jog galės 
naudotis vandeniu keliolika 
miestų, o gal ir visa valstija; 
kitas tai statoma milijoninė 
“gas-house” taip iš pradžių 
manė jog ves dūdas vien Con- 
iieeticut- valstijoj, bet dabar 
galvoja pasiekt ir kitas vals
tijas. Šis darbas daugiausia 
mašinomis. Kur galėtų . 100 
žmonių -dirbti, tai dabar viena 
mašina padaro, o žmonės kad 
ir dirba tai gauna vos 40-45c. 
į valandų. Pabrikėse taipgi 
sumažino ir dar vis mažina al
gas ir darbininkus;7 Kur dir
bo 7 vyrai, dabar dirba 3-4 ir 
turi’ darbų atlikti Seniaus 
žmonės šaukė 8 valandas įMiė- 
nų ir mažiau, o šiandie daugu
ma nori 12-14 valandų dirbti, 
kad daugiau.uždirbtų. Maši 
nas gerina o žmonės retina.

■- -'"j i; L' . 'I :

Lietuovs Vyčių piknikas

L. Vyčių piknikas įtyk'd 22 
dienų liepos. Būrelis jaunino ( 
susirinko ir smagiai laįkų pta-, j 
leido. Vienas apgailėtiUftą-jd^ 
lykas kad augu

tuvių katalikų bažnyčių negali 
suprasti kas darosi ir sako tai 
stebuklai... Štai ištrauka kal
bos įžymaus žmogaus: “Kibą 
jūs lietuviai kokius stebuklus 
žinote, kad pas jus tiek daug 
žmonių- lanko bažnyčių.z Kada 
mes vąįdėm, tai žmonių visai 
mažai lankėsi, nors pamaldas 
laikėme tik vienų sykį į die
nų?’ ,

Tiesa, lietuviai gausiai lan
ko bažnyčių, ant kiekvienų šv. 
mišių pritrūksta - sėdynių. 
Kiekvienų nedėįdienį atvažiuo- 
ja patarnauti vietiniam klebo- 
nui kun. Karkauskui kun. Ci
bulskis iš Hartfordo. Turime

• ■ ' ■ • V •- I

ir mokyklų. Kožnų dienų eina 
įžymus būrelis vaikų ir mer
gaičių, kurie priėmė pirmų šv. 
Komunijų 5 d. rugpjūčio. Uį 
tokį prakilnų ir tvarkų darbų 
priklauso garbė ir padėkos žo
dis vietiniam klebonui ir sve
čiui kunigui. Visi žmonės už
ganėdinti tik vieni bedieviai 
“trijų srovių apaštalai” neri
mauja. j /' ’ .

D. J.

atleistina, bet jeigu daro klai
das žinodamas, tai yra skaudi.4 y--* . r • , v

nuodėme.” Todėl manau,„kad 
dekvieno kataliko sąžine ne
rimauja ir klausia, “kodėl tu 
apleidai jaunuolių! katalikų su
rengtų pasilinksminimų, o da
lyvavai bedieviškame?”

Vertelgystes -

VertelgVstė, kitaip sakant 
biznis nelabai kaip teina. Ran
dasi kėli katalikų biznieriai ir 
rodos stumiasi Neblogai, bet 
* * •’ ’ **» * ' < ’ ♦ *
sulyginusi su kitų miestų biz
nieriais, tai ne kaip. Stoka 
vienybės katalikams,-nes saViį 
k w "j ’ »S» “ . .--k-
neremia kaip prigulėtų remti. 
Padėkim krautuvę valgomų 
daiktų: tankiai ir geras kata
likas praeina pro šalį k. krau: 
tuvininko ir eina pas kitų, ku
ris priešingas tikėjimui, saky
damas, kad arias pigiaus par
duoda mėsų ar tai kitų kokį 
daiktų. Tai yra didelis nesu
sipratimas. Yra krautuvinin
kų, kurie dauginus teini ja pir
kėjo akis, negu savo vogas ir 
visuomet žmogus pirkdamas 
pigiai apsigauna pats save. 
Katalikas to nepadarys ir to
dėl savas savų turėtų remti

Tiesa, reikia pasakyti, kad 
daug biznio vietų yra neuž
imtų ir patyrę biznį žmonės 
galėtų puikų gyvenimų dary
ti, kaip “tai: kepykla (beker- 
nė), valgomų daiktų krautuvė, 
apavalų ar drabužių krautu
vės irf kitokių. Taipgi kad ras
tus tikras lietuvis - graborius 
neapsiriktų. Reikia žinoti, lie
tuviai daugėja.

“Stebuklinga” Lietuvių , 
v . Ėažnyčia

I ’ J? > . “ —'
■ ‘ ~

Nors bedieviai Šmeižia, kad 
lietuviai katalikai bankrutina, 
o svetimtaučiai žiūrėdami į lie- 
j.»“« »r' >' oj,. r■

1

✓

luinos.

— ■ « ..............— .i ■ ■/ANTRENDOS
5 kambariai “Darbininko” name 
su šiluma ir labai pigiai. Dėl in- 
formacijų kreipkitės “Darbinin
ko” Administracijon.REIKALINGA
VAIKINUI erdvus, šviesus kam
barys, geistina Cambridge’iu j; 
,Mr. A. R-AS, 23 Marion Street, 
Cambridge. .. ’ (R-7)

f y » ’ . —

■ <Ą. ■ 
------------- x .r'x; 
s-

'kad GAUS KALĖJU 
■ įffiBĮŽO

Rugpiūčio 1 d. So. Bb’s- 
topo teisine policija pi 
dvidešimts septynis g 
rilis, kurie prie Fisli J 
buvo Areštuoti.

’ Teisėjas Logan 
vesti iš karidorio stovinčius 
^Egambleriiį. J"ie 
nū, kad kaip paprastai 
mokės po penkinę ir bus gėr 
rai. Brit teisėjas juos Jip- 
baiidė po $26 kiekvienų.'Ke 
lėtų vos neapalpo.

“Atveskit kitus”. į^kė 
teisėjas. Policistas išejęfe at
vesti nerado ne vjeno. , Su
grįžęs pasakė teisėjui 
jie sužinoję apie didelę baus
mę pabėgo.

“Labai gerai” sako teisė
jas. 4 -

“Paskleiskte žodį, kūd ^v 
si 17, kurie pabėgo, ryt teis-' 
pasodinti į kalėj imą. ” Pa
bėgusieji sužinoję apie tokį 
teisėjo nuosprendį" visi 
grįžo it užsimdkejo bausi 
po $25.00. Kas sudarė 
už visus.

T ' -v~
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17 PABĖGO NUO DIDE

TIKRAS ATSITIKIMAS

Pereitų savaitę pirmadie
ny pp. Svirskų nainūose So. 
Bostone rastas svetimas 
berniukas. Apie šį atsitiki
mų p-lė Svirskiutė pasakoja 
šiaip> ttk- -

“Aš pasiėmiau ir pradė
jau skaityti knygų. Mano 
motina buvo nuėjusi į krau
tuvę o broliai ir seserys žai
dė lauke. Aš tiktai perskai
čiau iki antros dalies kny
gos "kaip aš užgirdau, kad 
per fronto duris kas įėjo. Aš 
nepaisiau, neš maniau, kad 
mano kuris brolis ar sesuo 
atėjo. Vėliau mečiau skai
čius Jr nuėjau į kambarį. 
Nustebau pamačius svetimą 
berniukų. Pagavau jį UŽ kaį- 
nieriaus ir norėjau mesti 
laukan. /

. “‘Ką drirair
-siau. Jis pradėjo yerkti ir 
tarė: . ; ': '

“ ‘Mes biedni ir •ūš norė
jau gauti kų valgyti,’

“O kodėl tu neklausęs a- 
tėjai čionai ?” — aš Užklau
siau vėl. " ' z •

“Užtat, kad pirmiau kaip 
aš prašiau žmonių pągelbe- 
ti, jie mane nuvarė namo,” 
atsakė berniukas verkdamas 
dar labiau. Aš jam atne
šiau valgio ir įsakiau jam 
nunešti namo ir daugiau neit 
į kitų namus be prašymo. ” 
ĮĄ s? "’•<.<?.>* -r •;.r

aš kiau-

;S

•»

&
M.

.

JOHN GUDLEWSKI
Maliavoju, popieruoju ir baltinu 
namų vidų 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 

. i (R-24)
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ALTORIAUS BERNU
IŠVAŽIAVIMAS , .

Kitų trečiadieny ar šešta- l 
dieny įvyks Šv. Berkmofta ; 
altoriaus berniukų iš važia- ' 
vimas Palangoje, Lavtehtič, 
Alass. Važiuos bus’ais 
vai, ryte nuo lietuvių bažnj^l 
Čios. Berniukai prašd'Dfe-' - 
vo, kad duotų gražią 
ir kad-iš važiavimas nr»bfrftĮ

m 00 60H8jjmiom» t o o ooa
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nori kas persitikrinti gėli nu
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r jnę ant vyskupo, o vyskupas 
'*■ i '-v , >• • '’ _ _ vl_ i
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JĮ.. pavęrtė į kapus ir pašven-
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i. feif, į

vo. Apsileidimas. Kiti nupk 
kėjo į bedievių piknikų kat
ine už vienų doleij gavo ? 
ir valgyt. Tai tau ir katali •/

t

1

telpa i kaip

t

/■

RMrtfos GAitžJMros
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PARSIDUODA
DORCHESTER Y—4 nauji dviejų , 
švij mynu colonial mados namai, po Į 
S uffh ^am^arius "su ret^ptrtm ' 

VėlUWtiSd !ihados įtaisymai, 

biiderį prie dar
bo l^ftiMinot St., arba vakarais 

-Seaver St Telfonas Talbot 
(R-10) 

-3______*.

SUNKtAI ŠtFSiKG
z ^krriaxlifefi^,'sako-nw 
šcio.susirgo
Kazimiero R. k. draugijos 
ahvs.

gert
"-ji—

kai L Ne kartų girdėt kalbant: 
kų tie vyčiai padarys, be mūs 
senių? Sėt Čia' seniai nesu
pranta to, kad jie jau vUid> &&&£ 
ja po valiai iš darbo namo o

LLJ* .........■Jiar?3M-' B-
'•i A . — 7 -  • A « '
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r-Valstijas 1923 metais

į '

irVmkų

* •

*

Sspopięrų. * Mąp.Q .žmo-’ 
Smir du vaiku, 16 ir 
aEUv^-. ^^yVenįį^dfUV6.= 

tūrių kreiptis pra~-
■ jų įleidimą sulig-naujo 

^^ijos įstatymo!; > 
Atsakymas. —Apsigyve-

ateivių (Ipgališkai į- 
stų del nuolatinio, apsigy- 

Suv. Valstijose) 
-ir neapsivedę vaikaį, 

ūs 21 metų .amžiaus, 
reikalauti pirmenybes

>_*- -

v

Oje. Jų aplikacijos turi 
paduotos .Amerikos 

uliams užsieny. Gali 
ms .pranešti, kad tegul 
Sį paduoda savo aplikaei- 

iŽlr 'Tnmstn tik gnli pnsiųs- 
f'žmonai, dvi kopijas užlai- 
:ymo afidavito (affidavif of 
įipport). Tas kopijas žmo- 

pasiųsk ir tegul ji pri- 
>tato Amerikos konsului. Ši- 
Us'afidavitas turi pilnai ap
rašyti tavo stovį, darbą, ka- 
i atvažiavaifkur gyveni, ir

ijos Įstatymas Teikia 

Pirmenybę Amerikos Piliečių” 
p- /Vytams 

Klausimas.—Išsiėmiau pil
is popieras 1927 m. Mano 

s* .žiedotinis gyvena Vokieti- 
Ar jis gali atvykti į 

uv. Valstijas kaipo nekvo- 
^.imigrantaš jeigu aš iš- 

au užsienin ir už jo iš- 
iau?
Sakymas.—Ne. 6ita pri- 

legija teikiama tik atei- 
kurių apsivedimas su 

>uv. Valstijų piliete įvyko 
i^feš birželio 1 d., 1928 m. 
Bet kuomet ištekėsi už atei- 
fio jis galės gauti tik pirme- 

kvotoje.

m

vir

** A

tik Įaikinąi, kąipo ^svečias. 
! ‘Ar*jiš dabar gali legalizuoti 
,toJ rezidencija Suv. Valsfi-

. ^Atsakymas. — pir-
turi išvažiuoti .įš 

Šuv. i Valstijų, nes nebuvo į- 
leistas nuolatiniam apsigy- 
venimui, tik kaip svečias. 
Gali važiuoti į bile artimą 
šąlį, ir fenais prašyti Arfieri- 
kos konsulio jam išduoti ne- 
kvotinę vizą. Turėsi paduo
ti “form^.635” "dėl jo įleidi
mo kaipo . nekvotinio imir, 
granto. Tuo pačiu laiku tu
rėsi darodyti savo pilietystę 
ir kad apsivedimas įvyko 
prieš birželio 1 dl, 1928 m. 
Gali pasiųsti šitą prašymą 
prieš jo išvažiavimą.

Ar Nupirkimas Laivakortės♦ -» 
į x Palengvins Išgavimą Imi

gracijos Vizos?

Klausimas. — Noriu par- 
sįtraukti savo brolį su šei-, 
invna į šią šalį. Gyvena 
Latvijoj. Latvijos kvota y- 
•ra labai maža, bet agentas 
man pranešė, kad jis gali iš
gauti vizas šeimynai jeigu 
aš nupirksiu laivakortes i$- 
anksto, nes tokiu būdu laivų 
sindikatas v pagelbės šiame 
reikale. Pranešk man ar 
taip gali būti ?

Atsakymas — Nupirkimas, 
laivakortės iš anksto nieko 
nereiškia ir nepagelbsti. Ne
sunaudotos laivakortės gali 
būti permainytos, bet laivų 
kompanijos reikalauja de
šimtą nuošimtį nuo užmokė
tų pinigų, nes tas»dešimtas 
nuošimtis yra. agento nuo
šimtis. Kam' bereikalingai 
mokėti agentams nuošim
čius ? Amerikos konsulai

V •
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A. J. KUPSTIS
WEST BR0ADWAY

Telephone Sonth Boston 1083—1373
MEAL ĖSTAT e

ANT PARDAVIMO x
So. Bostone

NEPAPRASTAI GERAS
PIRKINYS

SOUTHBOSTON, MASS.

Randolph
Septynių kambarių stuba su vi

su fomišiumi ir šeši akeriai že
mės. Prekė $4,000.

jimas ir gj 
Jėząus Kr 
^;Š*id«ni&. 1M| l 'J*-"' 

‘ Dangaus'KaAdieii5.---6 
ko Kun. Jfc GavaleviSus 
ąpdarjj 75 oenĮĮriįias

‘ :• * *••• • - y-s-- >

, IVAtitĮOBENTGOB
Mandagumaa-T-įvairūs pata

rimai. užsilaikymą -draugystė
je ir visuomeniniame gyveni- 
me. Parašė Kun. A.^Jtaniuky-- 
twmį<. , į, ;,,|i,•<>....hi.

Apie Katalikų Tikybos Tik
rybę—pažinimas tikybos, jos 

: privalumų, ypatybių ir ukro- 
‘ jo kataliko priedermės. Para- 
; šė Kun. Jėzuitus Felik. Cozel 30c.

Tretininkų Jubiliejus — 700 
metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas švento Pranciškaus 
venuolijų ir 3 vienuolijų įsta- 
tai —;----------- '— ----------- J— 8c.~

Huckleberry Finnas -- labai . 
įdomi apysaka :---------75c.

- ••••--.:<■• .r.- - ' •• v ■ ■

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. Ve Kulikauskas------------- 15e.

"Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėžaus Kristaus laikų. La- - 
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila____ --------- 1.50
-------:---------------------------

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. z__u.45c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
JO ienų—apie vienas derybas 
)e galo įdomūs nuotildai kelio
nės per įvairius kraštus. Pa
rašė Julius Verne. Vertimas 
J. Balčikonio  ____________ $1.00

Pramoninės Demokratijos Pa* 
grindai—parašė Uosis. J------75c.

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

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

Tabakas—Nuodai—rūkymo - 
kenksmas; pagal d-rą Nikols- 
kį parengė S. Kaimietis--------- 15c

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

I /
Katalikų Bažnyčia ir Demo

kratizmas.—Parašė kun. Ta
rnas Žilinskas —------------------ 50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas.—Vertė Kun. P. Saurusai- 
tfs -___________ 4--------25c.

Gegužės Mėnuo — Kun. P. . 
Žafieffifo. Kaina ___

Aritmetikos Uždavfnynas_„25c.

Vaikų Dartymeflui—Rinki
nėlis kalbės mokslui------------ 50c.

Petriukas—laiškai vieno vai
kelio. Vertė S. Rakauskas----- 15o.

i i ' j

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

< » t f f

žaidimų. Vaini^as-^Savy bes 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ________________________ 50c.

Laimė — (poema), farasė 
Vaitkūs--------------------------------50o.

Mūsų Tikėjhnas-JšaisHnJ- 
maa pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvinta—----- 50c.

•.Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaltis------------50c.

Lietovoa ženklaL—Išleido J.
Šeškevičius ir B-vė, Kaunas—40c.

Ėmęs ir Kalbėk: deklama
cijos, Monologai iri Dialogai 
Parašė Juozas V. Kovas. x_.. 30c. 
' . < • 
■ Graudūs Veriamai š-t Vertė 
Vysk. A. Baranauskas _.10c..

Eucharistiškos Stacijos.—Su- 
lituvino Kūn. P. Juškaitis____l§c.

Kristaus. Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge- 
gūžio, Birželio ir Spalių mėne
siams. Išleido kun. K. A Va-

____  . .25c.
užsakymus arba i

Utt

žmogus ir Gy~ 
šėkuri P. Būčys

’faemratcH^L _ 
tymėliai. Išleido M. 
vičią 

Socializmas ir Kriksčio 
Prof. V. Jurgučib __—į—

Žydas, Lietuvoje. ParašA S.
Kaimietis_______

•y-'.' ? z c 'L*.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio krik- ? 
ščionybės. Lietuvių kalboif iš
guldė P. B.

Apie Apdraudę. Parašė JrJjGį 
S. Vasiliauskas.

_Kaioržnikss ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B? Vargšas) _J__ u.

—Trumpa Apulugetlka arba"" 
Katy Tikėjimo Apgynimas. Pa
rašė kun. V. Zająnčauskaa

• •• Z -J įO-

Apsrikfmų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas. ------------------------------------_10

Z 
Moterystė ir šeimyna. Vertė 

J. Gerutis -_________________ .

nereikalauja nupirkimą lai
vakorčių prieš,vizų išdavi
mą. Bus laiko nusipirkti lai
vakortę kuomet jau žinosi, 
kad bus imigracijos viza iš
duota.
Ką Reikia Siųsti Washingto- 

nan, Kad Pagelbėjus 
Imigrantui?

-------
Klausimas. — Esu Suv. 

Valstijų pilietis, ir noriu 
parsitraukti savo motiną ir 
savo dukterį 20 metų am
žiaus. Kam arba kur turiu 
pasiųsti prašymą išgauti, 
joms vizas? Ar Valstijos 
Departamentui, ar Ameri
kos Konsului užiseny, »ar I- 
migracijos Biurui.

Ątsakymas. — Suv. Vals
tijų piliečiai, kurie nori gau
ti nekvotines vizas xsavo 
žmonoms, vyrams ir neapsi- 
vedusiėms vaikams neturint 
21 metų ir kurie nori gauti 
pirmenybę kvotoje tėvams ir 
motinoms, turi " visų pir
miausia pasiųsti savo apli
kacijas Commissioner Gene- 
ral of Immigration, Wash- 
ington, D. C. Form 633 v- 
rą aprūpinta tam tikslui.

Ateivių žmonų ir vaikų 
aplikacijos reikalaujančios 
pirmenybę kvotoje, turi bū
ti pasiijstos Amerikos Kon
sulams užsieny.
Aplikacijos Amerikos Piliečių 

Vaikų, Tarpe Aštuoniolikos 
ir Dvidešimts Pirmų Metų

Klausimas, č— Pasiunčiau 
vizosaplikaciją dėl mano 
sūnaus, 19 metų amžiaus, 
neapsiVėdęs.. Aš esu Ameri
kos. pilietis, ir šita aplikaci
ja buvo priimta. Sulig nau
jo Įstatymo jis gali atvyk
ti kaipo nekvotinis ateivis, 
ir netur laukti pakol jį kon
sulas pašauks. Ar turiu pa
siųsti naują aplikaciją?

Atsakymas.*— Nereik pa
siųsti naują aplįk 
gu pirma aplika 
riųktįnėš vizeį ^^■Žįų^gn’t. 
Amerikos kon^iiš ^izsien

viską atliks. Tik gali jam 
parašyti laišką. 1

Legališko ir Nuolatinio 
Įleidimo Parodymas

Klauismas. — Naujas
statymas duoda pirmenybę 
žmonoms ir vaikams ateivių, 
kurie “legališkai įleisti nuo- - Z^-

į-

Jeigu aplikantas tik prieš 
prašymą: vizos dirbo ant ri
kės, tas faktas neduoda jam 
teisės skaityti save žemdir
biu. Žemdirbiškas mokslas 
arba ilgas patyrimas ant ū- 
kės ir jo apsipažinimas su 
žemdirbystės būdais jam 
dikčiai pagelbės. r Aplikan- 

t jis ke
is į Suv. 

Valstijas, vėl stoti prie ūkės 
darbo. Tą galima ^padaryti 
nustatant afidavitą nuo 
draugo arba giminių Suv. 
Valstijose, kurie yra ūkinin
kais, pranešant kad jie pa
gelbės atvykstančiam imi- 
grantuį-rasti darbą ant ūkės, 
kuomet jis atvfliuos.

F. L. 1. S.

latiniam apsigyvenimui Suv. tas darodyti £ul 
Valstijose?’ Atvažiavau Įįna kuomet atvyks

•■■Z;

Limpamosios Ligos ir kaip <
•nuo jų išsisaugoti? Parašė Dr.
A. Vileišis-----------------»_________50ę^,^f

Gamtos Rradžiamokslis—ne- A—
gyvoji gamta: žemė, -vandūdį^į^^^
oras. Parašė J. Baronas--------- -50c.

Mūsų Laikų šventoji, Šv. Te-
resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji
---------- — “ — “

.35c.

TEATRAI
-

Giliuldngas Vyras—2 aktų
komdija; parašė S. Tarvydas

Elgetų Gudrumas*. 3-jų veika-:
mų komedija. Parašė
Juozukas ........ ......... .......

•...> . > - •

Ubagų Akademija ir Ubagų
Balins—komedijos po 1 aktą.
Parašė Seirijų Juozukas______35e.

Sniegas—Drama 4-rių aktų. ;
Vertė Akelaitis. . ’ .

Esumas—3-čia dalis dramos
“Gims Tautos Genijus.” Para- r >
šė Kun. L. Vaicekauskas____10&

Žydų Karalius—-drama 4 ak
tų, 5 pav. Vertė J. M. Širviu- ’ į ' 
tas ____ ______________ _____ _30e.

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz- /
delis; perrašė F. V. 7. 10e.

** * * * y

— nr

oras. Parašė J. Baronas.

Mūsų Laikų šventoji, Šv. Te-
1 . J.
Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi- v* C1US ____________

1921 m. if noriu prašyti vi
zą savo šeimynai. Kaip ga
liu darodyti legališką. apsi- 
gyvenifhą ?

Atsakymas. — Turi žmo
nai pasiųsti užlaikymo afi
davitą, kuris turi inimti, kur 
galimą, informacijas apie 
atvažiavimą^ kada ir kur 
atvažiavai. ?• Paduok laivo*
vardą, jeigu vardą atsimeni, 
bet nespėk. Geriaus neduoti 
informacijų jeigu . teisingai, 
nežinai. Jeigu negali atsi
minti tikrą dienąy tai para
šyk apie kada atvažiavai. 
Jeigu atvažiavai po liepos 1 
d., 1921 m. atvažiavai su i- 
migracijos viza, ir konsulas 
galės gana lengvai pranešti 
kada tau išduota imigraci
jos viza. Jeigu vėl išvažia7 
vai po atvažiavimui, turėjai 
išgauti “permit to re-en- 
ter,” tai tą faktą paminėk, 
pranešant išvažiavimo laiką, 
nes tada konsulas galės per
tikrinti tavo pirmą atvąžia- 
yimą nuo Imigracijos Biuro 
rekordų.

Taipgi afidavite paminėk 
kad yuvai tinkamai išegza
minuotas kuomet atvažiaVai.

Kas Yra Sumanus 1 
žemdirbis?

v

Klausimai. —Alano brolis, 
visą gyvenimą praleido ant 
ūkės Jugoslavijoj. Ar jam 
bils teikiama pirmenybė po 
kvota kaipo ‘‘sumanus žem
dirbis?”

Atsakymas. — Nusprendi
mas ar aplikantas gali pra
šyti pirmenybės kaipo suma 
nųs'•ž&i^dirbiš uasilieka A 
ųieerilcrtš' XonSillų:y rankose

=====
VIHASDnW4 

m naktį

sttaadmą.

IGALINAUSKA8)
Bzoadway, So. Bos

go. JSostįpn 2300
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/Patridj&, arba nežinomoji 
kankinė—4 aktų drama. Ver
tė Jonas Tarvydas___________ l(tat. * **■ * ■ 7 -~ ’ "

Piloto Duktė — 5 veiksmų 
drama. Vertė Jonas Tarvydas 35a, ' • 
1 'L . • i'-y-

Dramos: 1) Germaną; 2). ‘>
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebūklas—4 aktų; parašėli .^j 
Tarvydas ______ ______________65e. y

Vaikų Teatrai: dalis I: 
Pagalvok kę darai; 2) Jono < 
laimė; 3) Pasakyk mano lai- . 
mę. Surinko S. K., D. ir N—15a*

Vaikų Teatrai: dalis H: 1) t 
Htirsime paskui; 2) Anta 
Surinko S. K, D. ir N.;__ _

XMALDAKNYG1S
Pulkim ant KeKų—“D-l

spauda. Odos apdaro $2.00 ir

Mažas Naujka Aukso AB
rius—juodos (prastais minky
tais vigeliais) _________ ___ -J

Matas Naujas Aukso 4^
rius!—juodos (Drastais kietais 
irieliafe) <_

rfusr-įj

<taiotL___
Mažas Naujas Alto-

iiW=duodoa (ginus odos 
šalinis) ;įU$1 0Q

Malu Ktaju Atikm JUto- f 
rius—baltos (oelhloidos virio- 
lida)

Mažas Naujas Aukso Alto- 
rius-baltoa1 (eMHttk viHte- 
liąfe, ra kryželiu)-_______

> J A < C
------------ 1------------------- - -

TeL Broefcfrm BK
» Ą KI IJJ.JAS /

< •

n

•> ► < 
w

999999999999
______ U.
. Mato Office
South Boston

• ' Vii S<

f;

■

1

pi, ___________
dienos.šeimynos namas puikiau, 

oj vietoj, 15 kambarių su geriau- 
įtaisymais, tinkamas dakta- 

mL advokatui arba aukštos kle- 
bordinghousei. Lengvos išly- 
Kaina $8,000.

£ Trijų šeimynų medinis namas 
A kambariai, geroj vietoj. Pre- 

A$3,700.
šeimynų medinis namas 

ayįtaisymais, puikioj vietoj ant 
: Seventh St. Prekė $12,000. 

^HARDWARE KRAUTUVE, So.
» ant Broadway, geras biz- 

i, išdirbtas per daugelį metų, 
uodą pigiai.

ERNE IR POOL RUIMIS, 
ėlė įstaiga didžioj lietuviais 
ntoj vietoj Bostono priė
ję. Kreipkitės tuojau. Par- 

pigiai.
Dorčhester 

įų šeimynų medinis namas 
visais įtaisymais. Prekė $10500. 

jų šeimynų namas 6-5-5 kam
bariai su įtaisymais. Prekė $10,-

f Medford - . ,
;? Dviejų šeimynų kampinis na-J 

V bu naujausios mados; įtaisy
ta . 5-5-2 kambariai, . Prekė $7,-

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 
KIEKVIENAM INSURANCE
Inšiūrinu ir ant IŠMOKESČIO 

(tik Mass. valstijoj) automobi
lius, forničius, namus, stiklus, svei
katų, gyvastį ir t.^p.

Parūpinu pinigus delei morgi- 
ėių ant namų ir farmų, Bostone ir 
jo apielinkėse. •-

Jeigu turite pinigų, kuriuos ga- 
lėtumėto paskolinti, gaudami gerą 
nuošimtį, ant pirmų arba antrų 
morgičių, praneškite man.

Užlaikau taipogi ir Laivakor
čių Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 
Skyrius. ------- ------

Parduodu, Anglis ir Malkas. 
Anglys žinomi tarpu atpigo. Pir
kite dabar. Pristatome netoliau 
kaip 12 mailių nuo Bostono.

Turiu daugybę namų, farmų ir 
' biznių ant pardavimo ir mainymo 

kurių čia negalima suminėti ;
\ ■ y

Visais reikalais galima kreiptis 
ypati&ai, laišku arba telefonu. > 

Ofiso valandos: Nuo 9 vai. 
to. iki 9 vai. vakaro.

, A J. filHIMAN
IfiUMAJISKAS)

705 Ufoto fit, Mtf&Ilfc Mass.
(Kampas Bnmė Street) 

Offap to.1o.ti Arta-
B y t e nuo W iki 12 val- 
Dienų nuo 2wiki 5 vaL 
Vakare nuo 6 iki 8 vaL 

Sekmadieniais pufai sutarties.

TeL So. Boston 0506-W.

e. v. vr*nlfow
(WrabUatt8k»8)

JJgl'BVIS GRABORIUS IR 
( r BALSOnTOTOJAS 
t l(M3Wa3hington Street 
-J .yflfortfood, Mara.

Tel. Norwood 1508 
n r MONTELLO OFFICB 

Anės Street 
Brockton 1644J

a jei- 
pa- 

a.
neny

r i

PATARNAVU

Uetarys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadvayjkrath Boston 

(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 0d 12, ] 
nuo l«30—6 ir nuo 6 >80—9 ,i 
vakare. Šaradomis nuo 9-rl2 -i 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 | 
................. -— 'mtto.9;

M j


