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? Senai jau iš č5a jca^yta gėr- 
'hiamicmg 4‘D-kn” sUMtytchL. 

■^jains. Mat per praeitus du 
į metu streikas ir bedarbė 

taip suvargino čionykščius 
- lietuvius kad ir rašytojai gal 

neturėjo užtektinai ant raša
lo ir popieros parašyti ko
respondencijas.

Suvargusiems, kaikuriems 
netekus jatf ir duonos, pa
kelta balsas, darbininkų per 

-^Dorbininlrą ” ..Paskysta S. 
O. S. atsišaukimas į plačią
ją Amerikos lietuvių katali
kų visuomenę. Balsas vel
tui nenuėjo. Dėka ‘,Darbi
ninko” prielankios užuojau
tos pasiekta netik visi gerb. 
“Darbininko” skaitytojai 
bet daugelis ir kitų. Gera
širdžių lietuviii katalikų at
siliepta į šaukiančiųjų balsą 
greitai ir gausiai. Prisiųsta 
pagelba pinigais, drabužiais, 
avalinėms, ir t. p. Visa tai 
greit išdalyta. Visi pradžiu
go. Dingo nuliūdimas ir nu
siminimas. Sužibo viltis. Ap
sireiškė sušelptųjų nuošir
dus dėkingumas savo gera
dariams.

Lietuvių Streikierįų Šel
pimo Komitetas dėjo visas 
savo pastangas kad savo už-
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JURGIS SKINDERIS
ATVYKO AMERIKON

Jis turi 104 metus amžiaus ir 
visus stebina stiprumu

Neiv York.—Vietos spau
da užleido gražios vietos 
aprašymams ir paveikslams 
apie Jurgį Skinderį, 104 nie
žų amžiaus lietuvį, kurs š. 
m, rugpjūčio 1 d. atvyko A- 
merikon pas savo sūnų Joną ! 
Skinderį, Florai Park, L. I., 
policistą.

■Jurgis Skinderis atvyko! 
laivu “Lituania” ir 'laivei 
patraukė visų dėmesį savo 
amžių ir asmenybe. Repor
teriams jis pašoko lietuviš
ką “džiką” ir pareiškė, kad 
jei jam ' patiks Amerikoje, 
jis parduosiąs savo ūkį Lie
tuvoje, Tytavėnuose, ir par
sitrauksiąs savo žmoną 64 
metų amžiaus. Skinderis tris 
kartus vedęs, gėrimų nesi- 
baidąs,\ rūkymą metęs 8 me
tai atgal. Jis yra 6 pėdų 
aukščio, sveria 190 svarų. 
Lietuvoj buvo banko detek
tyvu. “Garsas”
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giausiai atlikti. Ir atliko pa-| 
girtinai gerai.

Iš kur ir nuo ko^kas tiki 
buvo prfshista ten buvo pa
rašyta laiškas pranešant kad I 
visa kas priimta ir išdalytai 
ir, vardan visų suvargusiųjų I 
sušelptųjų, ištarta nuoširdi! 
padėka visiems gerašir-1 
džiams aukotojams - šelpė-1 
jains.

Kadangi nepertoliausiai Į 
nuo mūsų miesto jau atsida-| 

' rė net trejos anglių kasyk-1 
los, kuriose nors dar ne visi 
bet dauguma streikavusiųjų 
lietuvių mainierių jau gavo 
darbą birželio ir liepos mė
nesiuose ir dirba dvi, tris ir 
daugiau dienų į savaitę, tai 
šelpimo darbas jau užsibai
gė. Šelpimo Komitetas jau 
nedalina aukų, nes jų jau iri 
negauna.

Toliau paskelbsime iš kuri 
ir kas gauta.

< fStreikuojančiųjų Lietuvių 
Šelpimo Komitetas:

Kun. M. J. Urbonas, pirm.
V. J. Mikelionis, rast

Kamenevas ir Zinovjevas už
imsiu Lunačarskio ir Kul- 

byševo vietas

~Oporto, Portugalija.—Len - 
kijos lakūnai, Idzikowski ir 
Kubala, kurie nukritę su 
orlaiviu į jūres plaukė prie 
vokiečių laivo “Samos,” kad 
tik išgelbėjus savo gyvybę, 
sako, vėl bandysią lėkti iš 
Europos į Jung. Valstijas.

Lakūnai pasakoja, kad jie 
ore išbuvę 38- valandas ir 
kad oras buvo visai tinka- 

[mas—kaliopei, ortaivm. ir 
kad jie jau buvo nulėkę a- 
pie 1800 mailių kaip paste
bėjo, kad jų orlaivio moto
ras pradėjo streikuoti. Timj 

pastebėjo, kad aliejauš ptu- 
davimo ‘•paiputė” sugedus. 
Bandę pataisyti, bet veltui. 
Prisiėjo pasukti atgal. Bet, 
matyt, nepataikė gerai, nes 
padarė nemažą finkę ir visai 
bereikalingai. Pamatę laivą 
lėkė artyn. Lėkdami per lai
vą numetė raštelį laivo ka
pitonui. kad jis gelbėtų 
juos. Orlaivis visai susto
jo veikęs ir buvo priversti 
plumptelėti į vandenį taip 
smarkiai, kad jūrių vanduo 
ir orlaivio sparnus nutren
kė, bet lakūnų nesužeidė. 
Lakūnai iššokę kovojo su 
vibiinii^ ir bandė plaukti ar- 

įtyn laivo ‘'BamošZ1
Jie nukrito į jūres apie 70 

mailių nuo Cape Finisterre 
Į vakarus nuo Ispanijos.

Mikojanas taipgi neišsilai- 
kysiąs ’
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EUzab^ 
lietuvių Ls 
Second* S 
tragedija, kUl 
lietuviai, o 
ninėj.

Rugpiūčio’J 
susiėję minėta 
tarė ‘‘pasičesl 
klaidą visiką 
nuodų—taip V| 
-riatic at uty> i

Pasekm»wi 
lis, 38 m. ad 
Martinas ir ji 
krito vietoję,! 
tiečius, kurš ni

7 "'JI
burnos išmest, 
ir yra vilties

Jonas Masii 
salės klūbo na 
Matiečius kK 
jas.

Tragedija |<^aabethiečius 
(nors piipratU^fe prie įvai
rių įvykių) ^p«Btė sunkaus 
įspūdžio. ; “Garsas”

4.
■’

L — Vietos 
falėjei271 
h<o didelė 
s žuvo trvs ** . " * lomas ligo- g? v °
eną ryte jie 
galėję susi
et” ir per 
tyri paėmė 
tyamo “mu- 
Rfc - - < - 7 x -1
4^ Masiu- 
tyiš; Vincas 
teris Bęska 
Jrioziis Ma- 
dus spėjo iš 
iii ligoninėj 
gysiąs.
BrjTa buvęs 
agens, o J. 
& tarnauto-
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LENKIJOJ VĖL BUS • 
KABINETO KRIZIS

- ’ * * \

Pilsudskio nesutikimai su
Barteliu

200,000 DABpHNKŲ
Žiniomis išdfifeos, ten at- 

važiau vdki^^-reichstago 
pirmininkas Lį&e ir vidaus 
raikau

* *s

f .---------------

Bartelio /demonstracija

VALSTIJOSKOMISIJA TY- 
RINfeJANEW BEDFORDO 

STREIKO PRIEŽASTIS

Bartelis ir Zaleskis pasitrauk
sią iš kabineto

z

New Bedford, Mass.—Šią 
savaitę valstijos arbitračijos 
taryba pradėjo tyrinėjimą 
kuo pasiremdami darbdaviai 
nukapojo algas ant 10 nuo- • v • \smičių.

Beerlynois. — Iš Varšuvos 
pranešama apie didelius ne
sutikimus Lenkijos ministe- 
rhi kabinete. Ministerių 
pinu. Bartelio ir Pilsudskio 
pažiūrose pasirodę didelių 
skirtumų, kurie neišvengia
mai veda prie kabineto kri- 
zio.
f Bartelis, sąryšy su įvyku

siu tarp jo ir Pilsudskio 
konfliktu, išvažiuodamas 
Mariambadan demonstatv- 
viškai nepadarė maršalui 
vizito. Bartelis ir užsienių 
reikalų ministeris Zaleskis, 

Ikaip praneša, gerai infor- 
|muoti šaltiniai, šiomis die- 
| nomis pasiduosiu dimisijom 
Į Zaleskio vietą- užlipsiąs ats-

^vyriausybei z Vienos -dainos 
šventėj..* Arentos dalybų 
skaičius padidėjo iki 200,- 
000.

Žinios iš Maskvos prane
ša, kad’ Sovietų valdžios vir
šūnėse kvla vis didesni nesu- v 
sipratimai.

Ilgą laiką nesuteikę Luaa- 
čarskis su Kuibyševu paga-|re^a pirmadienį, čia sustrei-l 
iliaU abu _bŪsi’ atstat-rti ir |kavo 2,0<W tekstilės darBi- 

ninku po to, kada darbia-1 
viai atsisakė išpildyti darbi
ninkų reikalavimą, panai
kinti numušimą algų ant 10 
nuošimčiii. Kompanijos bių 
vo sutikusios tartis su Tek-

.w z

Darbininkų Sustreikavo 
Fall River

Paskelbė masinį pikietavimą 
Bet valdžia uždraudė

paskirti užsienių tarnybon.
Lunačarskio ir Kuibyševo 

vietas užimsia Kamenevas ir 
<• XI

kinovjevas.
Taipgi sąvo vietoj neišsi- 

į laikysiąs ir ūkio komisaras 
Mikojanas, 'kuris pridirbęs | scilės Dirbtuvių Komitetu, 
daugybę nesąmonių ir klai
dų, kurias dabar pasmerkė 
centrokojnas.

Darbininkų vienybę druin- 
ščia raudonieji.

Laimėjimas ar pralaimė
jimas bus nuo to, kaip užsi
baigs New Bedfordo teksti- 

i lės darbininkų streikas.
* • ? ' s

NAUJA TAURAGĖS

Lietuvos-Lenkijos l..
notvarky svarbiau^

*w

punktas

Pašaukti pasiaiškinti kom
panijų viršininkai. Jie aiš
kinasi, kad dabar kompani
jos nepadaro pelno ir kad 
dividendams apmoksti turi 
imti iš sutaupytų pinigų*. 
Darbininkų unijos atstovai 
nurodo, kad kompanijos pa
daro pelną ir kad tuo pelnu 
beveik visiems atmoka divi
dendus. Parodymai skiriasi. 
Ši komisija vargu galės iš
spręsti streiko klausimą, nes 
darbininkai tiek išvargę ne
gi gali tr<Miktis iš kovos lau
ko. Darbininkai streiką tu
ri laimėti.

pirm. kandidatūra dar neži
noma.

BOLŠEVIKAI PATYS 
SAVIM NEPATENKINTI

Centrosojūzo susirinkime I 
komisarų tarybos pirminiu-! 
kas Bykovas paręiškė, kadl 
šių metų klaidos sudarė di
delių sunkumų prekyboje -.z

Valdžios organų klaida e- 
santi ta, kad kaimui savo 
laiku nebuvo duota tiek pre
kių, kiek reikia. .»Koperar 
tyyai esą neprjsitaikę prie 
gyvenimo reikalavimų,„> nėr 
lankstūs, biurokratiški.
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Bloklandas darys 
kaip ėjo derybos

i »

Geneva. — Tautų Sąj 
gos tarybos 51 posėdis .pŠ 
rugpiūčio 30 d. Bus sv8 
tomi, taip kitų, ir Lietuj? 
Lenkijos klausimai. Ta 
bos paskirtas referau 
Blokkmdas darys praneši 
apie tai, kaip ėjo Lietui 
Lenkijos derybos Kai 
Varšuvoj, Berlyne, atsfc 
so komisijose ir Karai 
čiuj. Spėja, kad Bloklan 
jokio pasiūlymo neduos/bi 
paliks pačiai Tarybai nuta

Kiti spėlioja, kad Taūi| 
Sąjunga, nežiūrint len»3 
priešinimosi, rugsėjo mė&fSį 
atsiusianti į Vilniaus kra| 
tą komisiją Ištyrimui nęsu 
sitarimo priežasčių. Taryba 
posėdy pirmininkaus jJPių 
landi jos užsienių reikalų, anį 
nisteris Procope. JisįjjBi

devinto susirinkimo 
ninku, rugsėjo 3 d. \

-
VIESULĄ NI&LAVE PA! 
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NEPAJĖGIANTI VEŽIMO 
VEŽTI ARKLĮ VEŽIKAS

K aunas. Žaliajame Kal
ne, ties arklių rinka neskait- 
ingai tesi bevaikštą žmonės 
matė retą žmogaus žiauru
mo pasireiškimo pavyzdį.

Arklys ježė sunkiai pjai- 
crautą vežimą. Įvažiavus 
ilogestiHi kėlian, arklys jau 
toliau nepajėgė vežti. Veži
kas arklį mušė, kiek galė
jo, arklys tačiau vežimo pa-/ 
judinti iš vietos neįstengė. 
Tada vežikas uždegė skied
rų kuokštę ir pradėjo degin
ti arkliui pilvą. Arklys at
sistojo piestu, šokinėjo, mu
šėsi pavalkuose, bet vežimas 
liko vietoje. Inkvizitorius 
vežikas nesiliovė deginęs ar
kliui papilvę: sudeginęs vie
ną skiedrų kuokštą, degė ki

ltą, kol pagaliau publika pa-

■ z 't
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Pridarė $5,000,000 nuostt
>•- V«j

Jacksonville, Fla., Rug 
8. — Nepaprasta audrai 
viesulą su lietu izoliavo"^ 
nio pakrančio miestus, naii 
telius ir kaimus nuo viso jp 
šaulio. Nukirto susisieki 
geležinkeliais, teleponų, gi 
vekarįais ir net automė! 
liais.

Šimtus namų sugriovė 
nunešė nuo pamatų. . '

Smarkiausia audra OT 
vakarinėj daly Floridoj

Apskaitoma, kad audrt 
viesulą padarė $5,000^ 
nuostolių. Gyvybių nė ls 
nos neatėmė.
 > 

v

LIETUVOS PREKYBOS SU
TARTIS SU PRANCŪZIJA

Kaunas.—Liepos mėn. 20 
d. Lietuvos pasiuntinys 
Prancūzijoj, p. KMmas, Pa- 
lyžiuj pasirašė laikiną pre
kybos sutartį su Prancūzija. 
M?rancūzija taiko Lietuvai 
minimali tarifą . svarbiau
sioms Lietuvos prekėms, 
kaip tai gyviems gyvuliams, 
šviežiai ir konservuotai mė
sai, įvairiems gyvulių pro
duktams (ragams, šeriams 

Iii- tt.), kiaušiniams, svkm-
SUKILELIŲ BYLAl tui, javams, dobilų sėkloms, 

—-—■*— • I sėmenims, sėmenų aliejui,
Trankiama, teismo atsakomy-|^n^ai’u^ inpdžiui, celiulozai

* lir fanjerai.
------.. ' Kitoms prekėms taikomasi’^ P0'*™’ vežikui

“Dz, Kow.” praneša. kad| Lietuvai,, kaip ir latviams įr|sura^ protokolą, 
kariuomenės ^teismo svar-testams, vidutinis tarifasj*---------- -------
bioms byloms tardvtojas jau Į (Prancūzai turi tris tarifusl] Fjar A T iitzi-m T
užbaigęs, kvotą Tauragės su- maksimai į, vidutinį ir mini- V1Ų - Kr e 11

Ginklavimąsi 5

bėn db asmenų
o.

Pasitarimuose neprieita 
prie jokių rezultatų, nes 
kompanijos atsisakė panai
kinti numušimą algų.

American Printing kom-|kilėlių bylą, kurioje traukia-Į malį). Lietuva teikia pran-Į 
panija yra viena iš didžiau- ma atsakomybėn 120 asme-lcūzams muitų konsolidacijai 

» įsiems musn muito tarifo na- I

ŽYDAI ŽUDOSI
Paskutinėmis dienomis Vil

niuje nusižudė net 5 žydai. 
Tas faktas žydų tarpe labai šių. Bet jos darbinikų ne- Į 
gyvai svarstomas. daug teišėjo į streiką.

L Anglijos Darbininkai Savo j 
Į' Nusistatymo Laikosi
' ” * ... <•: * •

4

mos taktika. Be to, kąnfe- __
rencija priėmė rezoliuciją, Į ar sjįffių.mėn.
kuria anglies kasyklų darbi-Į v
ninkij federacija prašoma ’ 
tęsti savo kampaniją kasyk
loms nacionalizuoti. Konfe
rencijos nuomone, kasyklų 
nacionalizavimas turėtų di
džiausios svarbos anglių 
pramonei reorganizuoti. .

Pasmerkė komunistus ir rei- 
/kalauja nacionalizuoti _ 

kasyklas

Laikraščių žiniomis, anglų 
kastklų darbininkų metinė 
konferencija 620,000 balsų 
dauguma prieš 8,000 priėmė 
vykdopaojo komiteto patiek-
tą.,£ę^lįuciją, kuria smer-
« V* W . ______ -- - . -------■ Ikiama komunistų ir mažu-

1 -
r, *■ * .»• •

* , ■
- 'įi - * $3 * -S
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nų.
Sukilimo vadai vieni su

šaudyti, kiti pabėgę užsie
nin^ Daugelis teisiamųjų iš
keista už užstatą iki teismo, 
Ikita dalis sėdi kalėjimuose. 
Sukilėlius ginsi keliolika ad 

Įvokatų. '
| Byla būsianti^ svarstoma

šiems mūsų muito tarifo pa
ragrafams, 27, 28, 32, 37, 88,!
113, 119, 120, 173, 183.

Besiartinant Tautų Są
jungos posėdžiui užsienių 
spaudoje pasklydo ir dar te- 

Be to, Liętuva pasižada Į heskleidžiama; daug'įvairių 
apsaugoti prancūzų prekes I gandų apie Lietuvos ir Len- 
nuo falsifikacijos. f r iki jos ginklaviinąši.
į sutartį Lietuva Įtraukia I ^a!rir “Chicago Tribūne”

’• ■•VI
Korespondentai pripą^ 

ta, kad tas laikinis pasiek 
yra pavojingas tąįftąj, fetti

./ *•

GAI8B? SPIDEMUA

. Pereitą* menesį Vilniaus 
vaivadijoj įvariose vietose 
sudegė apie 300 trobesių, 
virš 400 ha miško ir 3r žino- 

_ ■ •
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nes.
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JA___ __ __________

Latvijos ir. Estijos klanzu-1 korespondentai lašo^msS
> I iš Kailiui >4Oi kitas rjfir.^Vil-

> ? Iniaus, ka<L ne ^Lenkijoj nė
Sutartis Įgyjo galios Į Lietuvoj nėra jokių specia- 

š. m. rugpiucio 1 d. ir auto-Įprisirengimų"karui. A- 
matiškai atsinaujina vienai pie karetv|ų ^centraviųią, 
iš sutariančių pusny nede-|anot kor^pendentų; yra 

’ prasimanymai ir perdėti.1 ’•* 
Demaricliniją saugnjk1 iš

nonsavus jos 6 . mėn. prieš 
terminą. re.

Sutarty numatyta ateitįr abiejų pusių pasteMų 'Sk’rg^1 
sudaryti tarifinė sutartis. 4 M ?' * ♦ ' vnyii

^onngas tąįfcfl

pradėtų karą.
'Gandus hpie karii 

organizavimą ir besi 
į karą^matyt, sklei 
tys lenkti; kad įkalt 
šauliui ^kokie tie 

netaikingi.”
. _____ _'vSt|

piflčio 8 dJ čia ’jrtkirtdl jĮ 
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tuves. Sukaktuvės žada būti 
dvejos: 350 nuo akademijos 
įsteigimo įr 10 nuo universi
teto atnaujinimo.

pusėn. Po 15 minučių grįžo 
j lenkų pusę. Tas pats orlai
vis skraidė ir Šešuolių apy
linkėj.

oeoooeoocoooooeocoo

PARDUOS MIŠKO

—Rugpjūčio 7 d. miškų-de 
parlamente bus parduodama 
apie 35,(MM) efdpiėterių po
piermalkių, 12,000 pagamin
tų malkų prie Neries ir Ne
muno ir daug kitos paga
mintos miško medžiagos.

ėius paskolų iŠ
ko.

Pradžiūvus, 
kelių taisymas, 
nopukmūamr kid iui -baigiami 
nužvyruoti.

KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS
1. a) Eisiu j girelę, b) Ui, ui, ui, Dieve
2. a) Aš pas tėvelį, b) Močiute mano
3. a) Mergąvakario daina; b) Ei, Tė

veli, Tėveli ____ _:-------------------------
4. a) Močiute, miego noria; b) Oi,

varge, varge -------------------------------
5. a) Aš toli nuleista; b) Tris dzie-

nas (dzūkiška) __________________
6. a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at

lėkė sakalėlis___________________ _
7. a) Oi tu, lakštingėle; b) Vanagėlis

tupėjo -----------------------------------------
8. Tautiški šokiai L __ ______ . . — .
9. Tautiški Šokiai __________________

KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS 
-rj » » . , ' V

1. Apvesdinkite mane ............. 1$
2. Šių nakcialy (dzūkiška) _____
3. Jojau dieną (augštam balsui)____
4. Ko liūdit sveteliai ---------------------
5. Siuntė mane motinėlė . ,
6. Vai aš pakirsčiau-------------------------
7. Saulelė Raudona________ 1__ i___

' 1 KC^B PAI6IUN0 DAINOS
L Jau keliak jĄtnval . . •»   <
2. -Dvi damo^4Į£Ljį5^ y r. .

VILNIEČIAI KAUNE

—Brangūs vilniečiaisvečiai 
kun. Raštutis ir kun. Tąskū- 
nas atvyko į Lietuvą ir tuo 
tarpu sustojo Kaune. Lie
tuvoje žada prabūti ilgesnį 
laiką. Liejios 12 d- svečiai 
buvo užsukę į Karo Muzie
jaus sodelį ir dalyvavo vė
liavos nuleidimo iškilmėse.

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
Pamirštų gimtąja lietuvių kalbą

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
« r ’ •»• .

GRAŽIAUSI VAIKŲ laikraštį , “ĖAlįlUTt”

KUNIGŲ PERMAINOS

'Vilnius. — Paskutinių ar
kivyskupo*' Jalbrzykowskio 
parėdymu; padaryta^ dauge
lio arkidiecezijos kunigų at
mainų. Iš lietuvių kunigų 
perkelta- ir paskirta šie: 
kun. Jonas Tutinas į gudiš
ką Zdziėciol’o parapiją vi
karu, kun. Zigmas Žėidys iš 
Ašmenos į Vydžius vikaru 
ir kun. Norbertas Bųdzįlasa 
Miorų liaudies mųkyklų pre
fektu. Kaip matome, lie
tuviai kunigai ir toliau ski
riami į gudiškas parapijas, 
kai tuo tarpu lietuviškose 
sėdi lenkai.

VILKAI

išlaužas. — Šioje apylin
kėje atsirado vilkų, kurie ir 
.dienos metu susitikę žmogų 
ne labai traukiasi Į šalį, la
bai drūsūs. Štai liepos m. G 
d. ūkininko Vilko Gražučių 
kaimo vilkąi papiovė kume
liuką. . ’ .

ST. ŠIMKUS KLAIPĖDOS
KONSERVATORIJOS 

DIREKTORIUS

Kompozitorius p. Stasys 
Šimkus yra paskirtas nuo 
liepos 15 d. š. m .Klaipėdos 
konservatorijos direktorium 
ir vakar išvyko į Klaipėdą.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Žvalgui, Westfivld. Mass. —-Tą- 

mistos korespondencija netilps, 
nes apie kleb. kun. Vasio pagerbi
mo puotą tilpo platus aprašymas 
kito mūsų korespondento. Rašy- 
nėkite dažniau, bet tik nesuvėluo
tas žinutes.

Sužinojusiam, Detroit. Mieh. — 
Moterų Są-gos 54 kp. išvažiavimo 
skelbimas netilpo, nes nepažymė
jote kada įvyks.

Paukštelei, iš Oranch, Newark, 
N. J. —’ Tamistos ‘ ‘ žinutės ’ ’ ne
tinka, netilps. Parašykite apie 
darbus, atlyginimą ir lietuvių vei
kimą, o ne apie “bobas,” kurios 
tik pietkauti moka.

Juozui O. Kanapkai, Nevark, N. 
J. — Tamistos atsakymo “Paukš
telei iš Oranch” netalpinsime, nes 
ji savo korespondencijoje neminė
jo L. Vyčių kuopos ne šv. Jurgio 
draugijos svetainės. Patalpinus, 
išeitų anot to priežodžio, “Vagie, 
kepurė dega!”

stinga. Kai kam gal ne vie
ną kąsnį atėmė karčiosios 
buteliukas ar kortos, bet 
bendrai kaltos sunkios gyve
nimo sąlygos.

Pas mus visus labai stebi
na ankstyvas baravykų pasi
rodymas: gegužės 25 d. jau 
galėjai rasti daug šių grybų. 
Tokio ankstyvo grybų pasi
rodymo nepamena ir senes
ni žmonės.

Kaunas. — Dr. P. Karve 
lis, finansų ministerijos pa
tarėjas, šiomis dienomis tar 
nybos reikalais vyks į Vo 
kieti ją ir Olandiją.

nemaklausamybe* -k 
šarvuočiau Ra 

kūnas/7 “Žaibas”.

Pašalinė, Švenčionių vai. 
Šiemet nors, pa vasaris buvo 
ankstyvas, bet vėl atšalus o- 
rams galvijai * teko šerti 
tvartuose ligi birželio 15 d, 
Dabar jau daug kas duonos

Dabeir. aai, sauletonį®. die
nomis nušvito ir ūkinųtko 
veidas; ųųgeltęs vasarojus 
pradėjo žaliuoti, o žiemken
čiai visai gerai atrodo.

Ūkininkai, nukentėję nuo 
ledų gavo už mažus nuoŠim- 

Žemės Ban-

iir XV amžių- rašyti istori
niai Lietuvos dokumentai. 
Lenkų spaudą praneša, kud 
tie 'visi dokumentai būsią 
pervežti ~t viešųjų- Vilniaus 
universiteto biblioteka.re, Augustavę miškuos jų 

nuopelnai nemirštami. Daug 
tų kautynių dalyvių — Vy
ties ordena kavalieriai. Tik ' . . * •- • *tais laikais bebuvo atskiros 
šarvuočių dalies, atskiros 
mašinos s|čaitęsr 'prie pėsti
ninkų dąlių ir buvo siunti
nėjamos iŠ vienos vietos j 
kitą. - ' •

Tik 1923 iii. liepos 14 d.

Įp^JžsSiaĮit vis platespęs jri- 
&^^įęi^tiiiiaui judėjm^aį 

jųš, I^)tiiuvQs nf. ir 
y^pylmkės koperatinės orga- 
•-^ącijps ųutarp įškilmųigai 
^apvaikščioti liepos 8 d. ko- 
^ėrącijos šventoj

pradė^ąiųa painųjį 
^^fb^Ąkadcmijos bažnyčioj 

parcftĮdas kopėratinin- 
hkai atėjo sū tautine ir kope- 
* ratine’vėliavomis. Šv. mišias 
^atlaikė ir tai dienai pritai- 
kytą. pamokslą pasakė prof.

Kemėšis- 
gį/PO; iškilu lingu pamaldų 
/didelė minia jaufių ir paau- 
Ugūsių žmonių su vėliavomis 

ųgvyko į Akademijos salę 
Išklausyti Tarptautinės Ko- 
y-peyacįjos Sąjungos maiiiTes- 
? to ir paskaitų: doc. Kriščiū- 
feĄP ir prof. F. Kemėšio. Po- 

šventei ruošti komiteto 
^yardu, -atidaro stud. K. Bu- 
yųmas. Taręs keletą žodžių 

kqpe ratines šventės, K. 
^ppčįūnas kviečia doc. Kri- 
šyiųną-skaityti paskaitą. P. 

^^riščiūiias paymsakoja savo 
įspūdžius iš Čekosla vijos gy- 
sgvėnimo.

Antri} paskaitą “Kokiu 
fjhūtįu galima atsiekti taiką 
•tautos ir visumos tarjK*,” 

p^kąįto prof. F. Kemėšis, 
gj* Po paskaitos prasidėjo ko- 
Įįperatinis užkandis. Kope- 
NĘątįniąm užkandžiui pasibai- 
gus visi dalyviai nusifoto- 

' -grafavo. Toliau ėjo prane- 
/į&mgiiš koperatyvų veikimo, 

‘-panešama Ž. Ū. A-jos ko- 
gbėratyvo “Laumės,’’ smul- 
3 kaus kredito draugijos. Do- 
, tnuvos m., Mantviliškio ir 
■ -Šlapaberžės koj >eraty vų
'Veikimas. Iš pranešimų pa- 
uiškėjo, kad sodžių kopera- 
tyvai puikiai veikia. Akade- 
Jūoijos koperatyvas pradėjęs 

L nuokelių litų, šiemet mano 
^-parduoti prekių už 100 tūk- 
; gtaneių litų. S. K. Draugija 
l^^bereikalauja jokių pašai- 
^pų- Dotnuvos miestelyje vei- 
^g,dų koperatyvai priėjo 
^įiūdnų rezultatų ir turėjo 
URkyiduoti. Dabar, vietoj su- 
^Štįbankrut arusių jų Įsi kū rė
/pienas vartotoju koperaty- 
.-Vas, kuris nebe nuostolius. 
| bet jau pelną gamina.
!??■ Po pranešimu ėjo koncer- 
*ižnę dalis ir jaunimo pasi- 
tlinksmMnimas akademijos sa-

YilttĮąųą unL- 
s. 1578 m. buvo iš-, 
ihųąi|s ( akądęiniį^ 
aktai, o kitais mę-

5autį“Darbininko” Knygyne. Šitąja, ( 
.yte01“,1 a4xe?u^te taipf

KINKAS” - •no

’Į<< •. Tvnii
JUUaJrl

— ' f'Y
j k • ū ” r’* '

i, gaunas, -r 
Petro Vjleišio 
arklių
Lepktyųęse dalyvavo rusas, 
žydas, lenkas ir čigonas su 
sayę arkliais, tačiau pirmie
ji lenktynes laimėjo, Jietu-i 
vįai p. Umarai iy JLmapėe? 
kas, abu Rokiškio apskrities 
ūkininkai x .

ia4 
įvyko 

risčios lenktynės.

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS
JUODOS (prastais minkštais viršeliaiĄjŽ-— S®®

JUODOS (prastais kietais viršeliais)------------—. .50
JUODOS (geresnės-minkštais viršeliais)'—- ------ .85
JUODOS (geros odos viršeliais)----------------------^$1.00
BALTOS (celuloidos viršeliais)— ' _ j
BAI.TOS (celuloidos viršeliais, su kryželiu)____ $1.15

Visus užsakymus siąskįte sekančiu antrašu:

; “DARBININKAS” •> / - j 

866 West Broadvay South Boston, Mass.

♦ t ••

IR GUDAMS NEDUODA 
MELSTIS PRIGIMTOJE 

KALBOJE

Lenkų policija suėmė Žo- 
diškyje (Švenčionių apskr.) 
du gudus : M. JeTĮnaką ir S. 
Grypą, kuriuos atvežę Vil
niun pasodino Lūkiškio ka- 
lėjiman. Lenkų spauda ra- 
so, kad šie dų ūkininkai bu
vę suimti už triukšmo kėli
mą bažnyčioje, kai tuo tar
pu žinoma, kad jie nekėlė 
jokio triukšmo, o reikalavo 
tik savo kalboje pamaldų.

1 PAGERĖJO PASĖLIAI IR

fyiHtelįį#—Nuo pat.š. m. 
Pavasarių jpaBdžĮ įi&Ąai >tfs 
sėsi neperstdjenų lietūs ir 
audros. Nuo to daugelio a- 
py linkės ųkiaįųkų 
jo pasėliai^kėliąi Įi^o sun-

r* ? -nag^iA, c j Kur Nemuną 
čia-liulia -----------------

Visos virš pairiinetos ck 
mi užsakymus drauge p:

Ką tik išfijo iš spaudos!

Artisto -

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA” 
su paveikslais

i . * i ; >• > * ? f ■ -' »

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
jų-
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiųskit už 
3c. pašto ženklelį.

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

__  4

□btr į-S?



s

lt
1

i

151

Co.,

i i

Mo-

Co.,

Co.,

ŠV. MIŠIOS PRIE ŠVENTO 
PETRO KARSTO

t

ro o dešinės yra maža kop
lyčia, joje 2 altoriui ir gra
bai, kuriuose guli paskuti-

*’ 

t

Suvirs 750,000 Didesnių ir Geresnių Chevro- 
letų išpirkta nuo Sausio 1-mos!

Visur pripažintas per šimtus tūkstan
čius kaipo pasaulio vienas iš geriausių 
karų ir žemos kainos, šis Didesnis ir 
Geresnis Chevrolet stovi pirmoj eilėj 
1928 metų.
Nei jokia kitas karas už tokią kainą 
nebuvo taip priimtas ir tokio padirbi
mo ir mados kaip šis.
Ateik ir peržiūrėk ši karą kuris taip 
užžavėjo visą tautą.

•m.fe

M

?■

v ’

•t

Rymas. — Birželio 29 d.
10 vai. tūrėjaiFlalmešlaTky- Popiežių kūmu. -

SžinS atsitys, išganingos min- Į Kristaus

Malda — sielos gyvybė, 
betijeląpų, tik .ši^Įęs mal
da. Lūpų malda, jei bus su= 

f jungta su širdies ir minties 
malda, bus gera ir’ Dievui 
tinkama. Juk pats Kristus 

z išmokino mus melstis tam 
^tikrais žodžiais, taigi lūpų 
malda yra užgirta Dievo ir 
bažnyčios. Bet ji Įųri eit 

; išvieno su širdies jausmais, 
nes iėi vienom tik lūpom —1— r ■. rl  ----------- ---------------------- -------- - -------- f

žmogus melsis, visai nepai-
- svdanias nei žodžių, nei pra

smės, tai apie jį Dievas-gali 
pasakyti: “šie žmonės gar- 

* bina manę lūpom, bet jų šir
dis toli nuo manęs.”

Taigi labjausia Dievui pa- 
• tinka minties bei širdies 

malda, arba apmąstymas. 
< Dar Sename Įstatyme Die- 

X- vas labai užgyrė širdies mal- 
—~dą. ~u Laimingft& - -žmogus, 

kurs dieną ir naktį mąsto a- 
pie Viešpaties i statymus, 
sako Dovydas. Jeremijas gi 
pranašas nusiskundžia kad 
džiūte išdžiūvo žemė, nes nė
ra kam širdimi mąstyti.

Šventieji labai Įvertino 
apmąstymą. “Prižadėk man, 
kad darysi apmąstymą, — 
sako šv. Teresė, — o aš tau 
prižadu, kad nueisi į dan
gų.” Šv. Pranciškus Sale
zas sako, kad meditacija, ar
ba minties malda yra kaipo 
išganymo vanduo, kurs duo
da drėgmės mūsų geni nori] 
gėlėms, apvalo mūsų sielas 
nuo netobulvbiu ir sunaiki-• «. 
na širdies geidulius.

Šv. Tarnas Akvinietis yra 
parašęs tiek knygų, kad sun
ku būti] žmogui jas perskai
tyt, kad ir visą gyvenimą 
skaitytų. Visos jos turi tiek 
mokslo, kad jų rašėjas yra 
pavadintas Angelų daktaru, 
o vienok šv. Tarnas sakyda
vo, kad jis daugiau išmoko 
žiūrėdamas i kryžių, nė kaip 
skaitydamas knygas. Reiš
kia, Širdies ir minties malda 
buvo svarbiausias to Dakta
ro užsiėmimas kasdieną.

Teologas Suarez yra pa
rašęs daug naudingu knygų

r ♦.
»•

s pn-mūtr 
. _ , „ ___ ___ -------- s apaštalų

ir nuodėmingas svajones, o Į ir jų Įpėdinių buvo skelbia- 
užsidegusi Dievo meile ši?- įas tas pats,, kurį mums 
dis supras nuodėmių pavojų | skelbia Katalikų Bažnyčia, 
ir dorybės vertę.

Būtų labai pageidaujama, 
kad net ir žmonės darbinin- 

direktoriai vienbalsiai pri- kai ' pašvęsti] apmąstymui 
pažįsta, kad širdies malda y- nors kiletą minutų kasdie- 

Tuomet ir tikėjimas bū
tų aiškesnis ir tvirtesnis ir 
gyvenime daugiau meilės 
pasirodytų, širdyje gi už- 
^viešpatautų -tikra- ramybė, 
nes žmogus apmąstymu gy
venantis žinotų, kad eina iš
ganymo keliu.

•Geologuos bei Dievo pažipi- 
RMi .srjityje^ bptF jis pasakė, 
kad tas r,visąs ,ąa^o .knygas 
atiduotų už vieną gerą pusės 
.valandos meditaciją.

Visi dvasinio gyvenimo

Kristus gyvas! Ir Jo šven
tas mokslas gyvuoja tarpe 
geras valios žmonių. Teisin

ai ties šv. Petro bažnyčia 
ant obelisko, skamba žodžąai: 

Kristus karaliauja, Kris
tus pergali, Kristus Įsako, 
Kristus savo žmones gina 
nuo viso blogo” ir tt.

Ry 11 įe daugumas sūgrĮžfa 
prie tikėjimo, jame sustiprė

ti, <i kitatikiai atsiverčia; 
gegužės mėnesyje japonietis 
muzikas — artistas “Pro
pagandos Fidei” koĮdyčiojo 
iš Kardinolo rankų priima 
krikšto, sutvirtinimo sakra
mentą ir švenčiausiąjį sak
ramentą. Apie tai buvo pla
čiai laikraščiuose ir daug ki- 
tu y ra. atsiveztin ijx jityykų_-_ 
siu Ryme. ,.

Kun. P. Raščiukas
(IŠ Kauno “Vienybė”)

ra būtinas Įrankis tobulybei na. 
atsiekti, o meditacijos aplei
dimas yra priežastimi dvasi
nės netvarkos.’ Kitais žo- 
clziais, kas mintimi ir-širdi- 
mi meldžiasi, -tas bus išga
nytas, nes negalimas daik
tas, kad žmogus mąstyda-

Iš Katalikų Gyvenimo
_____________________________ •

$585 ~
The ConvertibleSport sznrCabriolet vJ-'O
The Imperial $71 CLandau J 1J
Light Delivery^^^ Chassis Only

ti šv. Mišias, Kriptoje po di
džiuoju šv. Tėvo altorių, kufe 
didžiausioje pagarboje ir 
brangenybėmis išpuoštas y- 
ra šv. Petro grabas. Vitri
noje ant altoriaus tarpe 
brangiu žemčiūgų laikomas 
šv. Petro pirštas.

• Pradėjau Šv. Mišias pa
keltu balsu skaityti Evan
geliją, bet Evangeljios žo
džiai pilni Kristaus meiles, 
šv. Petro nusižeminimas ir 
vietos svarbumas labai su- 
griaudeno ir tik tyliausiai 
galėjau tęsti šv. Mišias. Mi
šių klausė kun><Kruša, P. 
Vyčas ir dar viena lietuvė, 
pavardės nežinau. Šv. Pet
ro grabas labai saugojamas; 
Įleidus keletą asmenų užra
kinama geležiniai vartai ir 
stovi sargai. Kunigai norin
tieji čia laikyti šv. Mišias, 
turi iš kalno užsirašyti, ir 
nurodyti kiek nori asmenų 
Įsivesti. Koridoriuose, sie
nose ir lubose matyti gra
žiausieji mozaikų paveiks
lai, taipogi garsiausių tep
liotoji] kaip Rafaelio ir kitų 
matyti vaizdai iš Kristaus 
ir šventųjų gyvenimo.

Įeinant į Kriptą šv. Pet-

—
COACH

The Touring SAGCor Roadster
Tke Coupe
The 4-Door SZT CSėdau
Utilitv Truck$520Chassis Only

Ali prices t. o. b. Elint, Mich.
Check Chevrolet Dclivered PricesTbey ioclude the lowest handling andfinancing charges available.

Ateik šiandien pasiturėti šį įspūdingą naują karą! Chevrolet turi lietuvišką skyrių, tad 
met ateisite klauskite lietuvio salesmano. ~

"9

UŽDRAUSTA SIUNTINĖTI 
PER RADIO BAŽNYTINĘ 

KRONIKĄ

Užklausus Pragos Arki
vyskupui ar galima Bažny
čioje laikomas šv. liturgijas 
(Mišios ir kitos apeigos 
giesmių lydimos) siuntinėti 
radio pagalba, Kongregacija 
atsakė neigiamai. Kai ku
riose katalikų šalyse kilo a- 
bejonių ar tas Pragos Ar
kivyskupui skirtas atsaky
mas turi galios ir kitų kraš
tų katalikams, dabar aiški
namas kaip visiems privalo
mas. V engrarč’ ^laikydami I

savo kraštą dsanf kitose nei 
kitos vidurinės Europos val
stybės sąlygose dar abejoja.

Iš [kongregacijos atsaky
mo i paminėtus faktus, kad 
ir kitose bažnyčiose (ne tik 
Pragoję) siuntinėti Bažny
čios giesmes per radio, rei- 

manyti. kad jis liečia vi- 
baži tyčias. Kon gr< ‘gac i 
būtent, pastebi, kad to- 
dalykai galėję Įvykti 

tiktai “per abusurm tantum 
“in casu" factum este, abs- 
que licentia Sancfi Officii.”

“Rytas” 
(St. officium) 22-ITI-1928 a-
g-1.1" ■— i ■—

‘ ‘ NESAKYK, SUSIMILDAMAS, 
KAD LAIKRAŠČIŲ PAS MUS 
PERDAUG, TIK PLATINK, PRA. 
KAI TINGAI, KURĮ NORS VIE
NĄ GERĄ.”—Pijus X.

Chevrolet Motor Company
GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston

AUTHORIZED CHEVROLET DEALER8

NEVVTON: Stuart Chev.Co., 431 VVaRb- EAST MTLTON : 
ington St.

NONANTUM: gllver Lake Chev. Co,
444 \Vatertown St.

NEVVTON HIGHLANDS: Woo<lworth 
Motor Co. ,

HYDE PATIK: .T. J. Delaney, 124.3 
Hyde Bark Avė.

MALDEN: Krame Motera, Ine., 144
Ex<-hange St.

DORCHESTER: Columbla Chevrolet
Ine., G17 and 399 Columbla Kotui
( Cpliams Corner)

NORVVOOD: Fenton’s Garage 
ftUINCY: VVashlngton St. Garage, Ine.,

216 VVaslilngton St.
DEDHAM: Dedham Square Chevrolet
- Company, VVasbington St.
EAST BRAINTREE 
EVERETT: Melanson Br<>s.„ Ino..

67 Clielsea S t.
MATTAPAN:

Ilill Avė.

Alfrod East
WEST RONBCRY: Mt. Hope Moto* 

Sales, 1782 Centre St.
BOXBURY: Grove Hali Chevrolet 

458 Blue Hlll Avė. ■
READING: Bal-Don Chevrolet Ine. Ę 
REVERE: North Shoro Chevrolet 

1459 N. Shore R<1.
ROSMNDALE: Mt. Hope Motor Saliny 

415 įlydo Purk Avė.
IVAKEEIELI): Malti St., Chevro 
\VALPOLE: Wali>olo Auto Stn., 

19 Stone St.
IVALTHAM: Roliert G. Pense, 

763 Malti St.
WATERTOWN: Danlels Chevrolet 

647 Mt Auburu St 
(WEST NEVVTON: W. J. 
50 Davts Avė.) 
VVINTHROP: Gordoii G. FulI 
57 l’utiinm St.

■\VOBERN: Lynch Motor Sales, 
40 VVinp St

A T L O W C O S T3

BOSTON: Commonwealth Chev. Co., 
!M9 an<l 05C-J Commvnvvealth Avė.

ARLINGTON: Ariington Auto Co.
450 Massachusetts Avė.

ATLANTIC: North Qnincy Garage, 
Harieock St.

ICHELSEA: McBride Chevrolet
į CheLsea Sq.
CHA Ti LESTO WN: Stanley Harlovv 

Chevrolet Corp., 334 Mnin St.
EAST BOSTON: IVarnock-Lynch 

tora, Ine.. 944 Saratoga St.
SOUTH BOSTON: Dailey Chev.

664 Broadvvay 
CAMBRIDGE: Cambridge Motor

277 sinti 3oS MassachHsetts Avė.
|MEDFORT>: Atton & .Tonos, Ine., Me<l- 

fonl. S<jiinre
MELUOSE: Field Motor Sales Co. 
NEEDHAM: Stack & McAdam, Ine. 
IVEI.T.ESI.EY HII.I.S: Štack & Mc

Adam Ine.

TĖMYKITEI

• *

r

r -
!»
fe/

KAINOS 

Į KLAIPĖDĄ

Trečia Klesa $107 
Į abi pusi.. .$181 

Turistine 3 klesa 

(arba buvusia n 
klesa) .... $122.00 
Į abi pusi.. 203.50

V" t
- t

Clark & T;il>or
7 ”

J. J. Delaney, 1509 Elne

KAINOS 

IŠ KAUNO 

Trečia Klesa 

$125
Valdžios Taksąj 

Ekstra

k i a 
sas 
ja, 
kie Q U’A L I T Y
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NEKĄ KITO TIESESNIO KELIO Į LIETUVĄ
ARBA IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ KAIP PER

KLAIPĖDĄ
------ ant-------

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

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

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

Benedikto XV grabas ap
dėtas gyvų rožių vainikais, 
kaiĮio taikos šv. Tėvui. Y- 
pač mums lietuviams jis
daug gero padarė, paskelb
damas Lietuvos dieną visa
me pasauly.

Pijaus X grabas apdėtas 
gėlėmis, daugybė žvakių de
ga ir žmonių minios mekeno 
neraginamos iš viso pasaulio 
veržiasi prie jo, meldžiasi, 
deda savo rožančius ant jo 
grabo, rankomis liečia, bu
čiuoja ir dauguma'sako, jog 
daug malonių apturi per jo 
užtarimą.

Nuo ryto žmonių minios 
lanko šv. Petro bažnyčią, 
daug maldininkų ateina su 
procesijomis. Giedojimai ke
liais balsais visos valandos 
ir mišios prie šv. Tėvo alto
riaus, kurias laikė Kardi
nolas Meny dėl Vai. Mišpa
rai iškilminga iluminacija.

Šv. Petro statula papuoš
ta iškilmingais popiežių rū
bais. Žmonės jo kojas bu
čiuoja, nes pelno atlaidus. 
Šv. Petro Bažnyčios grožy
bės ir didybės niekas negali 
tinkamai aprašyti. Jąją rei
kia pamatyti. Rymo amfi
teatrai, forai, bažnyčios, ka- 
takumbos bei požemiai kan
kinių ir pirmųjų krikščionių 
.kapai, aiškiai kalba mums, 
kaip jie mylėjo Dievą. Nuo 
tos pirmųjų krikščionių mei
lės niekas negalėjo atskirti, 
ne tik visko išsižadėjo, bet 
drąsiai savo gyvybę aukojo 
už Kristaus mokslą. Kata-

Didžiausis Nashua os
ŠVENTO KAZIMIERO PARAPIJOS

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORK’O: 
ESTONIA” ___ _ _______ ____________ ,_________ Rugsėjo 1-mą

“POLONIA” ____ __________  _________________ Rugsėjo 8-tą

' Su Įvairioms žinioms Kreipkitės' į Vietos Agentą ar į Bendrovę

BALTIC AMEĖICA LINE z

•?8 BRIDGE STREET * /NEW YORK, N. Y.'
ĮįtJnion Trust Bldg. Pittsburgh, Pa.
•315 So. Dearborn Streef f? |ilp< ''Cbicago, Illinois_

IŠVAŽIAVTMAS ĮVYKS SEKMADIENY

Rugpjučio-Aug. 12U928
Į Hudson, N. H. :<ct

Ant Raudonio Ūkės
Piknikas prasidės nuo 12-tos vai. Žaislai, lenktynės ir visi pa

silinksminimai nuo 2-ros valandos po pietų.

s

Šiuomi pranešu L. R. K. S. 
A. pavieniams nariams, kad 
mūsų gegužinė bus 1& d. rug- 
piūčio (August) Maironio par
ke, IVorcester, Mass. Praeitų 
suvažiavimų Norvvoode, Mass., 
atstovai nutarė, kad surengti 
pikniką dėl padengimo lėšų 
mūsų leistam atstovui Į praei
tą soinią. Tad mūsų priedermė 
ir sukelti kapitalą ir mūsų 
atstovui tuojaus atmokėti. At
stovas daug naudos padarė ir 
pribuvę išgirsit iš raporto. 
[Tad mes, vvorcesteriečiai, 41 ir 
98 kuopų pavieniai nariai, 
šaukiame jus broliai ir sesutės 
atvykti pas mus kam tik gy
venimo sąlygos leidžia, o mes7 
jus maloniai priimsim ir jūs 
būsit pilnai užganėdinti. .

Sekretorius

A. L. R. K. Federacijos Nau
jos Anglijos Apskričio suva
žiavimas įvyks rugpjūčio 12 d., 
1928, Lietuvių Šv. Petro para
pijos svetainėj, 492 E. Severitli 
St., So. Boston, Mass., 1 vai. 
po pietų. Prašome visų sky
rių atsiųsti kodailfciausia ats
tovų į šį suvažiavimą, nes yra 
foetinis ir paskutinis prieš A. 
L. R. K. Federacijos seimą. 
Taipgi prašome atstovų atsi
vežti gerų įnešimų dėl labo or
ganizacijos.

Apskričio Valdyba:
Pirm. V. J. Kudirka, 
Rast. J. čeikiutė, 
Ižd. J. Verseckas. ,

— ■ ■— ,ą— —i ■ i

VANAGAIČIO DAINOS 
MOKYKLOMS ;

Jau išėjo iš spaudos “Da 
nuok” II dalis. Gražus 
kinys dar gražesnių, 
dviem ir trim balsams, 
kykloms imant did 
skaičiui, nuleidžiama dide 
nuošimtis. Dainuok II 
kaina 60 centų. Puikia 
vadovėlis mokvkloms ir cho<V » ' "J

rams.
Reikalaukite “Darbini 

366 Broadicay, S o. B 
Mass. Mes turi me visas Va 
nagaičio kompozicijas.

KELIAS: B Nashua važiuokite per Merrimack tiltą, pirmas 
.kelias po kairei Iš Hudson: paskutinis, pirm sieksiant tiltą, po 
dešinei.

N« B. Jei būtų lietus piknikas 
pifičio 19.

sekantį sekmadienį,

DU KARTU
Kartą mokytojas per rašomąjį 

darbą, pastebėjęs vieną mokinį 
žiūrint į kito sąsiuvinį, tarė: “Jei 

[dar kartą pažiūrėsi, tai pastatysiu 
[dvejukę.” Po kiek laiko mokyto
jas jį pastebėjo tikrai žiūrint ir 
jau norėjo atimti sąsiuvinį, bet 
mokinys jam sako: “Ponas mokv- 

[tojau, aš ne vieną, bet du kanti 
I pažiūrėjau, todėl pagal pažadėji
mą negali mane bausti.” (“A”)

f ' ' 

4’ * *

REIKALINGAS GENERALIS 
AKNTAS

rinkti prenumeratas, skelbimus ir 
spaudos darbus "Darbininkai.” 
Sąlygos geros: alga ir komisas.' At- 
šliaukite tuojaus pažymėdami sa- 
vo tinkamumą prie tokio darbo.

"DARBININKAS”
366 Broadway, 8d. Boston* Masą 

I .' 4

I IR IA

LIET UVOS
. , Per BREMENĄ

Didllansin Ir Grel^tnustu 
‘ Vokiečių Garlaiviu 

0 'd‘F u M B u s 
arlm kitai." Alos linijos 

latvai.s
Tik S dienos vandeniu

Puikų." 3-čio" kioana kamba
riai—tik miegamieji

Pas bflo *vle<inj agentų arba
65 STATĖ ST., BOSTON 
NORTH GERMAN

ILLOYD.
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JOŠĖi’H’S UTHŪAB1AV K. C. ASSOCIATION OF LABOB
Sinti as Beconttdass matter S«^. at the post ofHce at Boston, Mass.
EsSgę .J' - J uuder ll*e Act o£ March.8, 1870"

įteptanee for malllng at speelal rate of posbige provided lor In Sectton 1108 
Act of Octvber S, 15117, authorlzed-oa July 12, 1SHS*_ ,

ĮĮjSjįgY

Š ŠURSCRIPTION KATES: 
yearly  ...........................$4.50

^^gįtyearly................................$5J>0
once per^eek y varly. .$2.50 ------ -  - ----------------»----- -—

ouce per vreck y^rlv... .$3.00 Užsieny vieną fcart savaitėje met $3.00
“DARBININKAS”

56 West Broadvvay South Boston, Mass.
BĮį^jjv ] Telephone South Boston 0620

 -L\ • 

PRENUMERATOS KAINA: 
Amcrifeojc metzmis ••••••••••••»>< 
1j žsidiy mct-Rins • • • •••••• •<
Vieną kart savaitėje mč&ųng....

ARO GANDAI ESĄ 
L NEPAMATUOTII

■.v

• -

WCliicago Tribūne buvo pa-

- -----------------------

t i. kad jos bus nepasękinin- 
gos. nes lenkai neatiduos

Rastis paduodu savo kores- 
Jondciitu t iri nė j imu išda- 
iV*S, sulyg kurių prie demar- 
■feicijos linijos viskds esą po 
Sęnotei. Du šio laikraščio 
^respondentu, Dbnald Day 

Allcn pafikritu’jo 
gandus apie kariuomenės 
Jfem^čntraciją: vienas Lietu- 
Voš, kitas Lenkijos demark- 
linijos pusėje. Palyginę sa- 
;¥O?tirinėjimus, jie priėjo iš- 
yados, kad ir lenkų ir lietu- 
ažų leidžiami gandai apie SSV . ■gpariuomenvs koncent raci ją 
Sffie demarklinijos esą per 
dėti. Abu korespondentai 
^ciaū sutinka, kad Lenkija 
;<įioj pultų Lietuvą, jei 
lįHiįrigtržytų tarptautinės 
■Tartys ir jei ne Rusijos 
/Mttoinene pašonėje. 
įg^Kbrespoiident ų 1 >ay 
I^Ben’o išvados, būk 
P^trklinijoje \iskas esą “po 
senovei“ nėra labai įtikinau- rr
čioš, nes pats p. Allen prisi- 

į-pazista, kad lenkų kariškoji 
:yyriausybė atsisakiusi pain- 
į^ofirnuoti ji. kur ir kiek ka 
BKUomenes vra su Končiai- t 
gįruota Vilnijoje, nes. trirdi. 
r^-helridžią padaryti strate- 

sumetimai.
kelios dienos teįira- 

kaip Lenkija pasirašė 
^BBFptautinęs taikos sutarti. 
ĮKet ir tolo už<Lpvreli> im- 
Lpefikas. kaip diktatorius 
^PiLutlskis, berods turėtų 
^Miaukti sukąru bent kol pa- 
jlŠiašų atramentas nudžius, 
^^^Jabiau, kad sovietai ati- 
r^žiai sekamijenk i jos u žsi en i ų 
I^Siintika ir vargiai bę karo 
ęTClstų jai i siga I et i Pa i >a 11 ė j. 
I^LCpkai gerai žino ir tai. kad, 
S įskilus karui, Vokietijos ne- 
^ibralitetas būtų prielankus 
^JttfcLenkijai, lxt jos prie- 
'šams. Tad neatrodo, kad 

į£Sfe:nkai šiuo momentu pultų 
&ų&|ęnivą. Užtat nėra abejo- 
fsjfnhj- kad lenkams rūpi pa- 
^yilkcbntuofi Eirtopm. kąi pa- 

|ftgas Europos taikiu yra 
avių lenkų ginčas, s rtipi 
tfltvli Leiuvą kaltininkės |W-.' * - * w ■

Europos opinijoje. lx*- 
Hinitot. Lvgbj? Tdrvlios ‘ *

jos 
su- 
ka-

ir
pade-

-^ė ■*'-
■

Vilniaus Iietuvianis, Bet jei 
būsimos derybos bus nusise
kusios žiūrint lenkų akimis, 
kas tuomet Įvyks Lietuvoje ?

sk raidę 
>rr 38

1 įrminniKas, jei jie
diiA dalyką, išeina, kad Lie- jį'. ■ 
;ūvii turi u^iiiokėti LenHjai . 
išlaidas, kttįidš kainavę Žb*į||8

* >0

■ .1' rA

.-į

■

sutartį kuti 
_ _diUosdoti kas 
B • Svarbiausioji

apleido 
nuinštoyi 
penki mĮ 
priežastis Sitį-sričių esimo yra 
PraneūzijdB ripsaiiga; bėt 
dabar, 'kuėiiiet ; Vokietija, 
priimta SąjUngoū,
savo noru .' jiatiėke Prariėū- 
zams ūžtikMnamūosius pri
žadus ją hėpulti {jei pultų; 
visi T. S. nariai jai keršytų 

išrinkt ir naujo-- nutarties laužymą jy- jie

’ Kinų tautai p&rejus po 
tiekos vargų per ugnį, šį 
kart išeina patikrinta. Tau- 
tihinkanis įkūrus stiprią 
valdžią Nanking’e pasireiš
kia noras visoj valstybėj vi
dujines peštynes sustabdyti ir 
kartu atsikratyt svetimšalių 
vyravimo. Tatai pasireiškia 
rimtuose bandymuose pašto- • 1 1 v • -- - - -Xr>*t Vilui'/!*! u V
sios valdžios išleistuose pa
reiškimuose kaine išdėstyta 
jų griežtas nusistatymas vi
sus, kaip muito bei mokes
čių tvarkymus, taip ir sve- 
timžemių viėtipiisiškas su
tartis funu laiku panaikinti. 
Tame nusistatyme jie randa 
pritarimo Jungtinėse Vals
tybėse, luinos pasiruošusios 
jM'rrašinėt visas savo sutartis 
su Kinais,’ii- naujas jų vie
toj pagariiiiit. Tačiau/ Ja
ponai (lygiai šit Kinais gel- 
tonodžiai) šitose pastangose 
Įžvelgia tik ^srtu žalos, ir yra 
joms priešingi. Bando a. a. 
Čang Co-lin’o sūnų (Man- 
džiūrijos apskrities laikiną 
vadą) sulaikyt nuo jungi
mosi, tuomi parodydami sa
vo piktą valią. Bet Japo
nai negalės išsilaikyti tokioj 
.pozicijoj visam pasauliui, 
kurs taikos nori, ihoraliai 
priešinantis. Kinai pradeda 
augti.

prgšo kariuomenę gražumu 
ištraukti iš Reino sričių ka
dangi svetimi kareiviai la
bai užimtu žemę slegia. 
Prancūzai sutikdami galėtų 
parodyt pasauliui savo tai
kingumą, tačiau atsisako ta
tai \ykdyt, norėdami pasku
tinį kraujo lašą išvarvint. 
To negana. Vokiečiai su 
Austrais (Germanų kihnės
tauta) nori jungtis ir griež
čiausiai tam priešinasi 
Prancūzija Vokiečiams, Ita
lai Austrams, abiems dabar
tinę vyraujančią vietą dėlto 
nustoti yra negarbė ir bau
gu!.

orlaivio sparnus nulau- 
Lakūnams pasitikti bu- 

su<»rganizuoti lenku ko-

Būtu čia- pravartu paste
bėti kad netik stabmeldžiai 
Japonai šiaip moka elgtis su 
savo broliais. Anaiptol, to
kie atsitikimai valstybių po
litikoj esti- labai paprasti. 
Pavyzdžiu galėtų būt kad ir 
Prancūzų elgesys su Vokie
čiais. Santarvės Valstybėms 
pritariant, buvo nustatyta 
trys Vokiečių žemės sritys 
kurias Prancūzų kariuome
nė užėmus laikys iki 1935 
metų. Šių sričių vieną jau

ai rugsėjo mėnesy.
kl-reikia laukti iš lenkų 
įkdatigiau gandų propa- 
Krinio pobūdžio ir dau- 
fef jtj pačių sii fabtitoiętų 
įdfcftų prie dtmmikHni- 
< Karo pavojus phdules 
įfiepasekmingn dcrynų Ge- 

faw gstfątiejo.
% ■

gi nesą, 
siūlė •;d 
bėms sudaryt tarpiisavį rie- 
pUolimo ę. sutartį, kuriame
pažadėta riuo karo j kaiptdl- 
stybės politikos įrankio vi
siškai atsisakyt, ir kad bet 
kokiam tarpusaviam nesusi
pratimui prašalint privalu 
vartot vien taikingas prie
monės. Šio pakto sudarymą 
Prancūzai ketino panaudot 
kaip savo taikaus budo iš
raišką—visam pasauliui re- 
gimą mąstą. Tačiau, Jung. 
Valstybėms to mąsto nuošir
dumui patikėjus, ir norint 
tokį paktą padaryt visa ap
imantį, išsittfttus sutarties 
nuorašą keliolikai valstybių 
su pakvietimu pasirašyti, tie 
patys Prancūzai pirmi sura
do kliūčių pasirašymui. Iš 
visų dalyvavusių valstybių 
jų nesantaikingumas buvo 
■žymi Austas;—Kitos-valstybes- 
pasirašė, visiškai sutikda- 
inos ar su menkoms pasta-' 
bbms, esminiai Bė reikšmes. 
Vadinasi, Prancūzai pasi
rengę atsisakyt nuo karo su 
Jung. Valstijoms, su ku
rioms niekuomet nekariavo, 
bet su Vokietija .dar ne, nors 
pastaroji pasirašė po ta su
taria tuojaus!

V. Matelis

Nors ir taip nedraugingai 
elgiasi su Vokiečiais., Plati- 
cūzai vis dėlto laikosi'kariri-

i Salomėja Neris

Nepalik, jaunyste, nepalik manęs! 
Aš dar noriu žaisti, f“ ’ 
Aš gyventi noriu!—
Nepalik manęs!

a§ dar noriu juoktis!
♦

t

<

Eisim, kaip atėjom, eisime kartu!
Tiek baisių będughių dar neišmatuota! 
Tiek viršūnių siekti!
Eisime kartu!

O jaunystė mano—laisvė ar mirtis ? . 
Vėliavos ir vėjai, šiprpuliilgi maršai! 
Kristi ar laimėti!

• Laisve ar mirtis?!
K (“Ateitis”)

%

Katinas. — Liėpds 19 d. 
MihisteHų šfcatafeto rūmuo
se Į>. Voldemaras priėmė 
vietos ir užsienių spaudos 
^tštoviis. Susirinko iš visd 
26 žurnalistai. '

Ministeris Pirmininkas nu
pasakojo visą darybų sujen- 
kais eigą ir Lietuvių delega
cijos pastangas eiti^ kaip
1927 m. gruodžio 10 d. Tau
tų Sąjungos, rezoliucijoj nu
rodyta. Ant tos pozicijos 
Lietuvos delegacija stovėjo 
ir stovės, — pabrėžė p. Vol
demaras.

Toliau p. Volderharas pa
aiškino Lietuvių delegacijoš 
pasiūlytą susitarimo projek
tą. Lenkų tradicinė pioliti- 
ka reikalavo laikyti Vil
niaus klausimą baigti ir pą- 

. maželi eit prie normaliu 
tykių tųsa paliekant status 
kįuo. Be to, lenkai nori su
eiti su Lietuva į ekonominį 
susiartinimą, kas matyti ir 
iš klauzulių, kurias jie sten
giasi sutartyse įrašyti su ki
tomis valstybėmis.

Lenkų nepuolimo ir arbi
tražo projektuose buvo išei
nama iš status quo ir dar 
buvo pažymėta arbitražo su
tartyje, esą ji tik dėl atei
ties neliečiant praeities ir 
dabarties. Lenkai siūlė su
sisiekimą tokia prasme, kac 
be jokių vizų, galima būtų 
eiti iš Vilniaus į Kauną ir 
atvirkščiai. Iš viso ko jų 
politika siekia palaipsniui 
pririšti Lietuvą prie Lenki
jos.

Šitas derybas lenkai norė
ję juokais paversti. Jie pa
tiekė sąskaitą 7 milionus do
lerių aiškindami tai, kač 
jiems kairiame sparne (nuo 
Prūsų sienos iki Latvijos 
rubežių) išlaikyti kariuome
nė nuo 1920 m. rugsėjo 2 d. 
iki 1922 m. tiek atsiėjusi, 
'tačiau, sako p. Ministeris

li^ovskijadS,' tilo" iaika
šis g^letbld^iižČtai Vilniją.

Lenkų ėlcspėrtai, sako, 
pripažino praktiškais 
vių delegacijoš pasiulyinūs, 
ik politikių ešą jie neprak- 
iški. Be to, lenkų' šį>aūda 

visą laiką per daug atvirau- 
prieš Lietuvą rašo, esą netz 
*’4 Mucha, ’ ’ jūmoro laiKiaŠ- 
tiš, nupiešęs karikatūras po 
kuriomis deda prierašą 
“Mušti ar ne” savaime su
prantama lietuvius.

Ar derybos bus tuščias 
darbas ? Atsako p. Volde
maras, — negalima taip sa
kyti. Mėginimas derėtis pa- 
rodo, kad yra problemų su 
kuriomis tenka ir lenkams 
skaitytis. Taip pat nurodo 
iš kur taikai pavojus grę-s 
šia.

• «

Kai dėl/ Kauno komisijos 
darbo, tai net dėl raporto 
nesusitarė. Lenkai buvo pa
siūlę projektą, kuriame lie
tuvi ūs kaltino. Lirttivių dė- Y 
lėgacija paruošė projektą, 
kttriarne buvo visa IrOiiiisijčts 
darbų eiga aprašyta su lie
tuvių ir lentoj siūlymais, ar- 
gilrbėntais ir tt. P. Holmvko 
atsisakė pasirašyti. Net pa
taisų nedavė.

Plenumas derybų pagal 
susitarimą turės įvykti Ka
raliaučiuje. Lietuvos dele
gacija jau pasiuntė lenkams .. 
raštą, kuriame siūlo pienu- .. 
mą radėti po rugpiūčio 15 
dienos. Tuo ir baigėsi 40 
minučių ekspozė. Po to bu
vo keletas paklausimų prie 
pranešimo.

Dėl vidaus politikos pa
reiškė p. Voldemaras kitą'' 
savaitę padarys pranešimą ' 
spaudos atstovams nes jo 
laukia jau posėdis. "Rytas”

>
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Neptunas-Ne Dik
tatorių Garsintojas

Visiems žinoma, kuo užsi
baigė “patriotiška” Nobiles 
(‘kspedicija į šiaurės ašigalį, 
ši ekspedicija išgarsino kai- 
kuriuos iialus visai ne taip, 
kai to tikėjosi diktatorius 
Alussolim, ir nepadarė gar
bes Italijai.

Dabar lenkai Idzikovcski 
ir Kubala sumanė perskris
ti Atlantą ir išgarsinti Len
kijos diktatorių Pilsudskį. 
Jų aeroplanas pavadintas 
Marszalek Pilsudskį. Mato
mai diktatoriškai-patriotiški 
lenkai buvo dar Menkiau 
pasirengę net už Nobilę. Pa- 

į ratą ant Atlanto 
valandas, jie įkrito į

vandenį taip .smarkiai, kad 
net 
žė.
v o 
miletai New Yorke. Chica-j
goję ir kitur. Deja, juosi 
“pasitiko” Atlanto platumo-j 
je vokiečių laivas, Sonios,| 
ir. ištraukęs iš vandens, nu
gabeno į Portugaliją.

. * IYpatingas tai supuolimas, 
kad fašistinius Italijos “pa- 
iriotus” išgelbėjo didžiausi 
fašizmo antagonistai, Imlše- 
vikai. gi lenkiškuosius pil- 
sudskihitls “patriotus” iš
trauko iš vandens amžinieji 
lenkų juicšaii vokiečiai. Ar 
ūe likimo ironija? Neptū
nas ir vėl vos vos nepamo- 
vč ant savo trišakio porą la
kūnų? Jiš dar sykį parodė, 
kad neakenčtri blogai pasi- 
religušių aviatorių, nors jie | pjaustyti savo barzdos odą i f kruvinas vietas to
bulu ir “patriotiškiausi.” pvt popiera. ' ■ -
. j a. .i . Į

Šalvrnais, veik toje pat vietoje vyriausias 
Leibos sūnus, labai “mokytas” rr apiėlinkeje 
prijMžfntas feldčeriu, praktikavo anf vargšų 
seriričgiiotų ligonių. Nutvėręs replėmis llž dan
ties, nelyginant kaip kokį kalakutą už nosies, 
— valstietį p) kambarį vedžiojo, o tralike iš vi- 
Isų jėgij, valstietis šaukia kaip pašėlęs, jislfaežiū- 
Įri,,o plėšia, lupa, ir gale kaip ištraukia, tad arba 
ne tas dantys kurį skaudėjo, arba nutraukia per 

Ipusę, o jei čielas, tai su žandikaulio kraštu, 
r >;— Kaip aš žydas! tatusta turite laupę, jies 
su tokiu dideliu dančiti, tai galima ir visą gal- 

Įvą nutraukti. '
— 0 kad tavę šimtas velnių, prdfceiktas. žy

de, akiems rtnkmtrs už žandų niišitve^įs ^una- 
trifojd rtitrfts, kad tave, tii šiokis. tokiĄ aiibkis... 
!•.. . . i _________ _________ t.___»- ‘

W .-v- 

jjvis sfejTt- *

Kaip Lauras 
kas Prekiavo

F. VTRAKS

Čia pat priešais, kur jo arkliai ėdė, prieš na
mų priemenę, stovėjo žydas barzdaskutis Leiba, 
bliūdelį muilo, prisimuilavęs, gaudė už skvernų 
kaimiečius, sodino ant suolų viduje, priemenėje 
ir lauke, ir kiekvienam išmuilavęs barzdąrbiskį 
[atšipusiu skustuvu paskutęs, nuo ko slctitainam 
[svirpliai ausyse čerkšdavo ir akyse ašaros įrtsi- 
rodydavo ėjo prie antro, trečio ir taip toliaus. 
Valstiečiui kartais?f)irseidavo laukt visą valan
dą kol jo eilė prieidavo, arba Sorei Lėitneiiėi/ ei- 
naničai Leibos pagelbininkės pareigas < leisti

4h

Jaunasis Vaidelutis

Po Joninių
Nesenai sidabro naktį 
Pynė pasaką žiema, ' 
O nūnai Jankuose skamba 
Jau lakštingalos daina...

Nesenai lauku vėjelis 
Su žibuoklių ryšeliu 
Apie va.sarąkukždėjo 
Jūras žydinčių gėlių... i

Saulės svečias išdabino 
Mū% tėvynės laukelius: 
Jurginėliais—seses daržą. 
Dobilėliais—takelius.

Z

Kerta, kerta plačią, lanką 
Bernužėliai fiienpiOviai...
— Ko sustojai t skauda ranką !
— Pats labiau gal mulšai...

—. Eg Ohytė, jMMryf Alių...
— NHri vilį(ytf Bėk namo! 
—'Sukim dar po pradalgei j!

Įtampė. tarnjf kol per pusę nulaužė-..
— Kokssi tamsta kvailas, kas tai
** 1 v'' '7 -i-. __ ■

dusk K . .l. •

, >

skauda, o kuom jūs riešutus krimtumėte ?
— O tu galvažudi, sako trečias, tiktai žiū

rėkite nedorėlis, juk jis man sveikių sveikiausią 
dantį išplėšė.

— Ką tai reiškia, visuoinet sutnahus barz
daskučio šūhUs atsdko, tai jau jo užtad niekuo
met daugiaJi neskatides — oi vai! kttks stiprus 
dantys, kaip vilko.

— Kur tau, tą ką skaudėjo tai it tebeskauda.
— Duokite aš jį dabar ištrauksiu, viens prie 

kito, abu prie daikto kartu tai nuteisiu pigiau| 
užsimokėsite tik litą.

Tuo tarpu senis Leiba, lekia net jo peisai 
kruta, neša kirstuką—medi joną ir bandažą, 
stipriai apvynija ūkininko ranką, kurs prašo 
nUėlisti ktaiiją. Tas Ūkininkas, taip pat iš Šeš
tokų, ir kas tnet ant šv. Stanislovo ir šv. Myko
lo, ar reikia Ar bereikia atVažiuoja į Mariampo- 
lę ir duoda sau nuleisti gerą porciją fikininkiš- 
ko kraujo... ' . ‘r

Leiba kirsto į gįslą, kone juoda čiurkšlė su- 
1 dirbto-suptbėėvoto kraujo šiurkšlė ištryško į 

viršų, valstiečiui net akys juokėsi, taip užganė
dintas. Leiba klausia:

— O už kiek nuleist ?
— Žinotna, kad už puslitį;
— Ai vai! tai gana, surinka žydas ūžspdtis- 

damas pirštii prakirstą gysloje skylę. x ‘ .
Leibuti! nuleisk dar nors biskelį, prašo 

ūkininkas, tnaldaūjančiaj į jį žiūrėdamas... nė 
lėkštelė piliiri neprifbkėjb kaip kad praeitais me
tais. t y _ ■ 'T?

— Kokis tamsta gudrus matai dabdr sunkūs 
laikai, už tuos pinigus tai it taip nuleidau labui 
daug. *

— M tūtdafr Iftlteisfcitė Leibuti, nįleiskite..
— Ko tu nori 1 šaukia perpykęs, kirti tkit ttf

“■* nĖidšsiiu L
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Žydas vėl atleidžia gyslos skylę, kriiujas 
čirškia, ir jei ūkininkas neprideda, tai ištikrųjų. 
užbandažuoja ranką, neklausydamas jokių ūki
ninko prašymų nei maldavimų.

Lduras apsiskuto, ir niokdnt litą Leibdi už 
skutimą, išsiėmė mazgą su pinigais, kur buvo 
keliolika naujintelių penkličių. Jis to neužtė- 
myjo, bet koks tai lyk būt valstietis, lyk mies- s 
telėbas, lyk žydas, nUo to laiko pradėjo paskui 
Laurą -sekioti, o kaip sustojo prie vežimo, ma
žai derėdaitiasis pirko šėpelį rugių‘ir dar ant 
magaryčių užprašė į sriluklę... Išgėrė vienį? 
pusbonkį, Lauras pašaukė antrą, nes labdi į šir-.J .S 
dį jam krito tos pirkėjos ir ėmė apie šį-tą šne- • 
kučiubiis; Giidruš Ldurdš išsiplejiejo apie vis- j 
ką, kad pradeda verstis prekyba, kad turi odą. 
parddvimtii ir tt.

Palei antrą stalą grūdosi,, spraudėsi daug 
žmonių: koks ten keliaujantis žydelis sdtrimis 
sulamdytomis kortomis rodė įvairias šttikaA' 
Ldutas paprastai kaip kaimietis buvo žingeidus 
ir į žydo šposus tėmyjo, o anasai pirklys salto:''

— Žinai Latlrdi, kaip kas yra laimingas, tas 
ant tų štukų daug pinigų.uždirba.

— Kaip tai T '

I
•y ■>' 
.< %

■vį 
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— Matote, Iš tai biskį apie tai suprantu; jis
turi tris koltas, ailt vieilos iš jų viduryje randa
si ratidona širdis, ir kas statys puslitį, arba litę, 
arba ir daugiau, o įspės, kuri yra iš tų trijU 
kortų su Širdžia, tai jam žydas du syk tiek kaip — 
statė pinigų sumoka. ' J

O kaip neįspės f Y?. ■ ,
— Tai jo pastatyti pinigai dingsta—paktu- * 

kit, aš pabandysiu. . . 'ą v :
Prislinko nęie‘stalo, kur du ttfr-tryS

tė; Kajetonas, toks buvo.aflb iutiijai paiĮsifrJ“ “ 
jo Lfelihi pilkllo vardas, irtatatė |rtis1itį Ir |

ustatu. antru aipjL

Ji.
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Jėzaus labdarin- 
vai kelių, naŠlai- 
verta didžiausios 
materialės para-

■‘imtis ttai tiHt-itmtiiit;” kad 
ĮtadlMilS tihtMUĮ tHMijus 
titid. taiHŲ fciĮjliiiĮtH 
df į-h tttiMHii rtio

to buvo išstatyti j 
tai, sausainiai ir 
gaminti šėiinininknį skanė
siai.

Bendrai, Katalikių Mote
rų d-ja padarė labai žymų, 
ir naudingą darbą suruošda- 
ma minėtą parodą. Nors ki
ti! skyrių nebeteko apžiūrėti 
— bet manau, kad buvo ne
mažiau idonaūs, (b. d.) 
■■ •» •» r ? .

a 

toj. taFitttiŠių hūhidHų ah 
menams pagrtllfcte Tfai- 
tt) Šąjttogk dfei vieno neiš

pirkti už pinigą. Ne veltui 
267 milijonai litų numatyti. 
Vald. biudžeto projekte,

Į naujai paskelbtą “kbn- 
stituciją” nieks nebetiki. 
Nei valdininkai, nei p. Prez. 
jai neprisiekė. Ir kaip pri
slėgs — kitos valstybės tą 
konstituciją skaito vaikų 
darbu, nevykusiu pavojidgu 
tolu. ‘

Vienas ekskursautas-ame- 
rikietis rašo dienraščiui 
“Draugui’’ štai ką:

-talkas begaliniai greit 
o įspūdžių kasdien — 
bala: suvažiavimai, at- 
, paroda

Žymusis ašigalių tyrinėto
jas F. Nansen savo naujai 
išleistoj knygoj ‘Nuskriaus
ta tauto” patiekia anneniį Į 
tautos vargus. Absoliutaus 
turkų stfltdŪo Valdyirio lai
kai šidi thtitai buvo viena iš
tisa gtandihe žiauriausiu 
persekibjiiitU. Tikėjimo 
priešai jdunaturkiai niiver- 
tė neribota sultono valdžia, 
liet ąriiierių -persekiojimų 
taip pat nesustabdė, prie
šinga!: 1915 iti. birželio mė
nesy Vokiečių konsulas Erre- 
zume pranešė, kad per 4 die
nai turklį valdžios f šaky uiti 
buvo niižuuyta. 25,000 mote
rų i b vaiką? o rugsėjo mėn. 
turkų vidaUs reikalų įhinis- 
teris Talaat liepė palikti gy
vais tik ligi 5 metą amžiaus 
vaikus, nes jie dar galima 
išauklėti turkais. Lepšius, 
išbudęs dtolbmnftoių tikti, 
rinkini “Wkietįja ar Armė
nija 1914—19i8.” apskai- 

. ėiuojn,kad per 1915 ir j916

Sulig'pereito šeinio įr centro'valdybos nu 
tarimo šiuomi skelbiame Lietuvių Darbi 
ninku Sąjungos Seimą

RUGPIUČIO 27-7-29 DD., 1928 
Hartford, Conn.

Atstovais į LDS. Ntllj 
seimą išrinko pp. M. Šeikį 
iš So. Bostono ir Glovecką 
iš Woreesterio.

Iš buvusio aj>škričip iš
važiavimo pelno “Darbiriin- 
kui” pųskyrė $200.00. 
Tai didelė parania feebttui. 
Už tai šis apskritys it va
dinamas LDS. Centro deši
nioji ranka. Man teko suži
noti, kad šio apskričio pa
vyzdį seka ir Connectiėiit 
apskritys; rengia gegužinę, 
kurios pelną žada atiduoti 
centrui.

Gi prekybos pąviljonai 
buvo už vis skaitlingiausi. 
Kokių prekių, kokių pavyz
džių čia nepamatysi. Kiek
viena firma giria, garsina 
savo prekę, tik turėk pinigų 
sunkii krepšį. Bėda, kad 
šiandien, ypač šią vasarą,

Iš jubiliejinės Lietuvos 
dailininkų kūrinių patodos 
nusiskubinaii į Katalikių 
Motetų Dr-jos parodą, kuri 
tilpo tuose pačiuose Ūiiiver- 
šitet’o^rirmuose. Kadangi 
paroda būdavo atdara, tik 
iki šeptynių vakaro, o dMbar 
buvo po pusei septyhių, — 
tai perbėgau vos tris- paro
dos kambarius — skyriiis. 
Rankdarbių ir audinių šky- 
rinje nieko ypnttngo. Mil- 
sų kaimiečių daiigtūiia to
kius darbelius daro ir turi 
prisidirbę bent trečdalį krai
tinės skrynios. Pažymėtinas 
tiktai Kauno seserų Bene
diktinių vienuolių gražūs ki
limas.

a siitaidis iiebuvo ratifikiio- 
:a ir tilo riėįgijo galios; o 
ūrkdi tuo iiaudodamibši 
ietsėkioja armėnus ir to
jau. Dėl to didžioji Arriie- 
tiijoš dalis atsimetė iiuo dti- 
jdiitų, iiž kurių reikalus di
džiajame kūrė žuvo 200,(MM) 
ahiienų, ii- prisijungė prie 
tržkaukazio S. S. Respubli- 
di Sdjiiiigai. Babar galy- 
)ės, žadėjusios armėnams 
pagalftą, tbldibtiiiiiii^i jų 
dtšišafeb diiijll, Įloto tlttfciti 
ptd&kitili Hribritij ticpaito-

Vaišes ir medaliai
Senai berašiau sveikam ži 

neiš
bėga, o ĮS 
gyva 
laidai, paroda; II dainų 
šventė, moksleivių ateitinin
kų, Kat. Moterų suvažiavi
mai etc. vis naujų pateikia. 
Ir taip kasdien.
Amerikiečius Lietuvoje vai

šina, vadžioja, žodžiu — glo
boja. Reikia gana didelio 
užsispyrimo nuo tos įkirin- 
čios globos atsipalaiduoti. 

I Džiaugiasi mūsiškiai visuo- 
hpėnės organizacijų skilan
džiais, skanėsiais maitinami 

I ir valstybinių asmenų “val- 
Įstybine,” bet. sakosi, labai 
gera įkaitinti. Valstybinės 
degtinės pri maukę, kad. ga

ilėtų visą viešą ir slaptąją 
policiją į nosis išbučiuotų, 

I— tada jie nieko neberhato. 
I Nors gaila, bet tokių faktų 
lyra. Greitai sužinosi, kad į 
tą tinklą pakliuvo ir giliai 

I įsindrpiiojo geras tavo pą- 
!|žistamas iš Wisconsino. Ji-I * 't

I sai patapo Amerikos prana
šu — pataikūnu, — nei kan. 

j I Tumas nedrįstų jo pasakių 
! I pakartoti, begarbinant- da- 
Ibartinę antikafalikiškai nu- 
Įsiteikusią, nors tautinę vai
zdžią. Užtat gavo ne tik Ji- 
jsai, bet ir visa 50 artierikie- 
Ičių 10 metų nepriklatLsomy- 
| bei minėti medalį. Tų me-

- dalių pagamintą, berods, 50,- 
ĮOhO. Jų daug yra palikę. 
jKitus-gi galima gauti nusi- 
I pirkti Kuone nuo žmonių po 
20 amerikoniškų centų.

Šis įvykis netiek skauduš, 
I kiek tragikomiškas.

Tūkstančių Žmonių

Matai, kokia būklė. Jei 
gausi laišką, bus gerai, nbrs 
manau, kad Liet, cenžbriui 
teisybė nepatiks ir bijosis, 
kad sveikas jos nesužiūo- 
tithi.

Tiė šį-tą planuoja. Kaip 
g reit j i e pakeis Voldeūidrą, 
— nežinai!, bet keis. Dabar 
tautininkai slysta į jų gur
bą, nes anų (soc.) daug dau
giau visose* proteguojambse 
organizacijose i d pelningose 
vietose.

Agitaciją už save taliti- 
binkai moka valyti. Tam 
panaudoja p. PrSriderftą, 
bet vis-gi galų paslėpti ne
įstengia it iština begaliriiai 
koktu.

Prežidėiitd pasitikimai, 
kbiišiitučija

Mariampolėje p. Prezi
dentą turėjo sutikti raiti 
vietiniai žmones. Tokių at
sirado vos keli. Bet val
džiai pristatė iš Vilkaviškio 
ar ne 70 atkilų šu balndis. 
surinko visus kas tik mokė
jo joti Mariampolėje, na ir 
sutiko — “pagerbė** vieti
niai žmonės p. Prezidentą.

Kalbėjausi su kaimo ariio- 
nėmis,—pasipiktinę bepras
miu valstybinių turtų aikvo- 
jimu. Kai kurie žvalgybi
ninkai nuoširdžiai pasigiria 
gauną tūkstančius už palan
kią prakalbą laike paruda
vimu. Viskas norima nu-

L. D. S. Apskričiai it kuopos kviečiatnos iš 
anksto išrinkti atstovus ir pagaminti nau
dingų orgahizacijai sumanymų.

Pageidaujama, kad risi sumanymai tilptų 
organe “Darbininke” dar prieš seimą.

* - I*---'
. J. TRĄINAVIČIUS, pirmininkas 

A. f. lhrttžYS, sekretorius 
. ' A. VAISIAUSIAS iždininkas

. V • ' ' . “• "S
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Atstovai, buto

' (Tęsinys) :
Bet tiir būt biiš vįehas ’iš 

Įdomėshių jip tai \ V ai kelio 
Jėzaus Diaugijų^ į^įljo: 

į^^yBaš. Amerikiečiai tur būt 
girdėjo, o ilC viėmis ir savo 

%-L ■ ėėiitų yra aukavęs 4šiai^ ląb- 
^■.1: dalingą jai Vaikelio Jėzaus 

Vardu įstaigai.-- Ši įstaiga 
globoja mūs našlaičius, juos 
auklėja ir ruošia gyvenimui. 
Jos vyriausias vadas gerb. 
kun. prelatas Janusevičius. 
Ji šiandien išaugusi į milži- 

v; nišką įstaigą, turi vaiku
čiams jaunesnio ir vyresnio 
amžintus amatų mokyklas.

- Šianie paviljone buvo išsta
tyti tų amatų mokyklų dir
biniai, k. t.: dailių drožuiių, 
molio indų ir lipdinių, teki- 

—"■—~nimo—skrirus,----kambario,
baldai, geležies dirbiniai. — 
šaltkalvystė, batsiuvių sky- 

• - rius ir dar kitų. Mergaičių 
skyriuje, pradedant nuo die
ninio vaiku darželio, — bai- 
giant juostų, audinių ir gėli
ninkystės skyrius. Šis pavil
jonas apdovanotas sidabro 
medaliu. Maliau, kad paro- 

Bs-_ dos komitetas visgi paviršu-
tinišhii įvertino šią įstaigą, 
kuri *e abejo savo darbu y- 
ra užsitarnavusi aukštesnio 

y. ' pažymėjimo.
Vaikelio 

i goji mūsų 
čių įstaiga 
moralės ir 
mos. Ši įstaiga puikiausiai 
rodo, ką mes per paskutinįjį 
dešimtmetį esam nuveikę, 
kokį žritių žingsnį padarę 
priekin.

Toliau eina ūkio mašinų, 
įrankių, ir gyvulių skyriai. 
Gvmlių skyriaus būta ypač 
labai skaitlingo. Tik vaka
rykščiai daugumą gyvulių 
savininkai parsigalnmo. Šis 
skyrius labiausiai rūpi tik 
kaimo ūkininkams, dėlto a- 
pie jį čia ilgiau neapsistosiu. 
Paminėsiu tiek, kad per šį 
dešimtmetį tiek pažengėm 
pirmyn, kad nežiūrint karo, 
blogų metų, — nu*s vistik 
dvigubai o gal triubai galė
jom savo ūkiu pasirodyti, 
sulyginant su prieškariniais

riau gyvuoja, negu pnę Gri
niaus valdžios.

Katalikus persekioja 
k Jdii pMdeda tdutinihįai 
dbti priė katalikų jaunimo. 
Jdiičiaiiid, kdd štėii^šiš iidi- 
iiiitį atęitiiiihktis, pavdsdri- 
įiinkus, eūcližirisiimnktis ir 
jeigu galės įkaityti episko
patui — ilėt kaikurias tiky
bines btolijds. .Iš viršaus 
daili vaiŠingtimo skraistė, po 
jd vilkiį daiityk
' Nėlailk, kad pajėgčiau tis- 
ką atpasakoti. Lietuvoj cen
zūra šiiiarki. Net cituoja
mus švėiitojo Rašto žodžius 
braiikia, jei p. cenzoriui at
rodo jie nukreipti prieš tau- 
tiniilkų priespaudą.

Gyvėnainasis momentas— 
tai pilotą prieš liūdną galą. 
Tautini likai sau peilį galim-

visai kiauras. Daugumas 
net dairosi į Užjūrį įihs šas 
vcr brolms,“ gal jib prisiipins 
ii- padės saviškiams sunkio
je vargo, beveik bado valan
doje. " .
x 6. Kitokios Parodos

Be Žemės Ūkio, Prąinoųės 
ir Prekybos Parodos tuo 
pačiu metu debiutavo galybė 
dar kitokių parodu. Pavyz
džiui, Katalikų Moterų Dr- 
jos paroda, Lietuvių Dailės 
Dr-jos dailės parodos, Trijų 
dailininkų, Aleksandravi
čiaus skulptoriaus parodos) 
ir tt.

Vėlokai, jai! po šešių sku-| 
bim į Liet. Bailės dr-jos ju- Į 
biliejinę dailės parodą:—Jtr-4 
ję dalyvauja visi žymesnio-1 
ji -niusų dailininkai: A.Į 
Žmuidzinavičius, A. Varnas, I 
K. Šimonis, Šklėrius, Kal
pokas, Dubeneckienė, Janu-Į 
lis ir daugelis kitų. Iš jų 
pažymėtinas — bent tiJjųĮ 
metrų platumo drobe, kuri Į 
beveik vis:! Universiteto sa-| 
lės sieną užklojo, tai dail. A.l 
Varno kūrinys, pavadintas :| 
“Vienuolikos dailės apašta
lų posėdis.” Uia lengvoje 
šaržo formoje atvaizduoti 
žvalesnieji mūsų dailininkai, 
neišskiriant ir paties auto
riaus.

Pažymėtinas A. Žmuidzi-I 
navičiuas-Žemaičio “Keistas 
Rytas.’’ Pro dangaus pa
žarus, saulei netekėjus, ant 
dangaus skliautų regi kovą 
mūsų Vyties su plėšriu ere
liu. Gražus to paties auto
riaus “Žiemos rytmetis.’’ 
Kazio Šimonio pažymėtinas: 
“Į žygį” “Kraujo imta” 
(iŠ pasakos — Kglė, žalčių] 
karalienė). “Senelis ir bo
butė” (iš liet, pasakų). 
“Pranašas,” Alėja ir kt.

J. Janui o pažymėtini 
portretai: autoportretas,
žmonos portretas, ypač ti
pingas — tėvo portretas.

Be dailininkų paveikslų, 
šioje parodoje buvo išstatyti 
kryžių braižiniai — projek
tai, kurie pagaminti beveįk 
kiekvienai Lietuvos sričiai 
pavyzdžiui: dzūkijai, Pane
vėžio, šiaiilih. Telšių rajo
nams, Rokiškio, Ėžerėnų ir 
tt Kiekvienas kryžiaus pro
jektas labai žymiai skiriasi 
nuo kito. Iš šių projektų 
jatl teko matyti pastatytų, 
atminimui dešimties metų

Tauta, Kurios 
Turkai Išžudė

” ” -------------- --
ta, o iš liktlsiii apie 200,000 
išblaškyta it patdiiota, 250,- 
000 pabėgo į Džkaukazį ir 
Aiglptą, o 2(IO;000 stitaryli į 
iųhėriitracijų stovyklas JI 
eii iriittlarihta badu. Pačitį 

Mirkti Įjatiektbtiiis žinioihis 
ir tik viėiiatiiė kolicetrtraci- 
jbš lageiy pliė Eiiftato upės 
yra. palaidota 55,000 antie
nų, netoli to pat lagerio 1915 
m. 60,000 ištremtųjų armė
nų “dingo be žinios.” Baku 
miesto gatvėj .viena dięiia 
pet pašos su kariiiirtkais 
ptiotą btivo sušaudyta M- 
(JOb—410,000 aritibiių. Šie 
Žiaurūs- persekiojimai pri
vertė arinėmis, esančius ttit- 
kų valdžioj, dėtis prie sah- 
tarvininkij prieš turklis— 
vokiečius. Už tai jie gavo 
iš Anglijos 1916, 1918 . ir 
1920 tn. ir iš Prancūzijds 
1918 n\ pažMdtis atstdiyii 
nepriklausomų Armepi^ 
valstylię. Šeires laikos sū- 
tnrfin^rp Turku ir alijati- 
tiLĄrmemjūi pnpazmta ne-

Socialistai įsigali

Liaūdiniifkai socialistai ei
na' kai'tii -su tautininkais. 
Sociaiisiai baigia užkariauti 
visas kdperatyvas, bankus. 
Bijbsi, jįfe yj^į katalikų su
stiprėjimo, tad kiek pajėg
dami ardo, trukdo kat. ko- 
peratyvaš, savytarpio susi
šelpi mo kasas, jas “vienija” 
ir paveda globoti vilkams. 
Koperatyvų Są-go nėra tau
tininkų nėi katalikų ranko
se: ten socialistai gyvuoja. 
Jiems gi duota monopolis 
pristatyti maistą kariuome
nei. Apskaitoma, kad už vie
ną tarpininkavimą tarp val
džios ir smulkesniu kopeta- 
tyvii — Cefittds gauna gry-

44101 snvfo pridursiu,-kad čia 
būtų buvę įūbihu iiė vien mo
tinoms, betit tėvams. juk 
žiiiOiha, kad ir tėvai mėgsta 
kištis į vaikų aiiklejitnb sty
ti. Už tad-.ir jiems prdtdf- 
til būtų Šis Jas šioje srytyje 
nuodugniau pažinti. .

Trečiam skyriuje buvo į- 
ruoštas “pietų” stalas. Čia 
pavyzdingai sutvarkytas, 

aias.” Be 
vairus tor- 
kitbki pa-

MaUšituu ir gyvai^ ŪaĮytt 
jų apkalbėjimui: Ypačįg 
toikpkdlbejū
kldusiiną. Iš kalbų paątj 
jo<kkd

pys bevfeik visieuis
Vibiias pareiškė; kadM) 
infephtiiikd dėlto, kad /fjeĮ 
bihnikds” lygiai 
dėjos priešij laiktąšči 
smerkia dabartinę 
valdžią; kitas iiepatenMii 
dėlto, kad dėl tUriiaoį.A 
jis jtib patbnkintaspriBj 

Įdžia į Lietuvą. Tik rai 
I pareiškė, kad Lietuvd|^ 
I visai taip yra, kaip rašui 
IBet kumet p. VI. 
įkas paaiškinu ir nurodė 
I lėtą pavyzdžių nuommiSS' 
į veik susilygino. .VisL p* 
I piktino Lietuvos VaKj 
Į diktatoriška cenzūra.'^ 
I “Darbininkui,” kuris 1 

I datig Lietuvai yra pasb 
Inavįs, dabartinė valdžitt 
Į lygina jo neįsileisdaidM 
Iguleriai į Lietuvą.
I Beje, atstovai ehtfaziUš 
| kai pareiškė ūdrą važiui 
I LDK. (Joni), apskritie ji 
Ižiavima. Pereito suvdži 
Ima išrinkta komisijai 
| samdys bus’iis ir orgaūiž 
j ekskursantus.

LDS. N. A. Apsti 

j liauja valdyba. Atsisakiti 
J. Jarošdi statyti kahdid 
rą į pi tini niūkūs isrinl 
p. VI. Paūlatiskds, btivęi 
rė-pirūiiiiinku.

Vice-pirih. J. Smiliu 
Rašt. Jobas tllihe&Kil 
Kits, tas pats V. Jak& 
Ritų mažesnių virŠižd 

vatdiį. lieatsimėhu ir UŽ 
teiksis mąn dovanotai 
liepažymėjaii.

Pasibaigus poseaži 
uorcestetidies darbini 
ir dai biiiihkai svėčitis g 
pavaišino samiais valg 
Visi buvo j>at(‘nkinti ir 
kojų geiaŠirtlžidbri JĮRm 
teriečiaTrri, klebdritli if T 
108 k p. nariams už va 
gumą ir malbhų priėii^i 

Negaliu praleisti nep 
i nėję s. kad šiarųe 
rite' Ūibfejys ėtiie vii-§ų." 
ilė tik dalyvatb fliiskus^ 
bet ir karščiau besigiūS 
rius VvtUs prilaikė 
suvažiavimą galitrmi^ 
pavndiiiti rinito it 
gu oigdbizrttdjai "

mTisų ūkininkui šis

V,M X .••• 'y -*• *

’jfjepos 29 d. Aųšrife yąisj
įdĮtpiauk Wo|eęsier,| 

Mass. įvyko LDS. Naujos 
Anglijos apskričio suvažia
vimas. Dalyvavo 36 delt*ga- 
tai ir apie tiek svečių. Klebi 
kun. J. Čaplikas atidarė su
važiavimą malda ir gražid ir 
darbininkiška prakftlbėle. I 
‘ Susivažiavimo vedėjdiš 
buvo apskričio pirmininKiš’’ 
J. Jdroša ir vice:pitm. V. 
Baldauskas.__Raštininkavo
p J. Vieraitis. Maršalka 
buvo vietinis p. Beūdorditis. 
Mandatų ir įnešimų komisi
joj buvo p p. J. Smūgis, J. 
Glineckis ir Navikas.

Plačiai _ svarstyta būsian
tis apskričio išvažidviitias 
arba gegužinė rugp. 5 d. fa
langoje, Laivrence, Mdss. 
Nutarta daryti pusiau sti

.ji
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>. j ‘--------r-^tatvykb p-lė M. Popikaitė, Gak
*3oa?oo«3^^ Asmenų, V. J. Dr-
kreipia domės į tuos, kurie lj#s ^„1^. Jos ^1^ 

juos žemina ir neBmanėhij er- rinkti dd laikymo ir 
lėse stato, nes jie sunkiai eulpadijįnj^ na^laitnauūo Kau- 
prakaitu kęsnį duonos .petay-1 ■ dienomis j,

darai ir gražiai krikščramškai lankosi Metuvję stnbas 
gyvendami turi skaitlingas Sandm-
šeimynas ir TC nariam vlsuo- I jr g,awtiogws ver.
■iuek pripildys eiles kovotojų ^ kiekvienam susipratu- 

katalikui įvertint šį be 
brangų atsilankymą di- 
pašišventusios mūsų se-
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ADVOKATAI

BASKUS IR ABODEELY 
725 Slater Building 

Woroester, Mass. 
fe-J IGNAS J. BARKUS 
įlOl Sterling St. Maple 4964 
P MICHAEL N. ABODEELY 

1*71 Suffolk Street. Cedar 6771 
F-ėv. -.

j 
r!

V1

*2

?

4

lom.„ — Blogė tas karys, ku
ris nemano” generolu...
Tamštėlė, pąįpakysiu atvirai, 
turi gabią plunksną, bet nelai
mė, rašydaiųas mirkai ją į ra
šalą neapykantos... Geriau mir
kyk ją į rašalą meilės ir su-

■ iv v

. »•* • •
* f .• r* -y.

BENDROS ŽINIOS

2

už Dievą ir tėvynę, o prie tol • 
ir už žargstančio darbininko Į )raj0 
garbę. Jau daug dolerių gar-Lįįaj 
trintųjų ii darbininkų luomo iVųžju^ .Teko kathėC 
ignorantų nusiuntė Lbeprotna-1 ir paniatyt
mius ir ligonines ant operaci- L kartį ^inant j na.
jos stalo. Jmus daug geraširdžių žmone-

Siandieną jautresni fnūsųhį^ kurie iš meilės artima au- 
broliai žiūrėdami į ateitį vieni I koja no^s ir mažą dalelę dėlto 
labai susirūpino, o kiti "vis'ai I brangaus darbo. Bet kiek ran- 
neturi vilties atgaivinti ir pa-tokių, kurie pasako: “Aš 
kelti lietuvių dvarią iki tohaį nesibaderiuoju su tuo.” 
laipsnio, kuriame ji buvo de-lRpį pavadyk tokį į bankietą 
šiintį meti} atgal. Bet nėra Į ar prje “mėnulio šviesos,” tai 
nei mažiausios abejonės, kad toks bus pirmasis._________
rimtai dirbdami darbininkai Į 
greičiausia ir lengviausia tą J. 
gali atsiekti, dėlto, kad jie tu-Į ’ 
ri gyvą iždą iš kurio ir galima j1 
pasemti reikalingos medžiagos | 
ne tik sau. bet “Dievui ir te-1 
vynei.” todėl vietoje skustis Į 
nusiminus, stokim į darbą, nesi 
mes turime savo darbininkiš-1 
ką pastogę i A įrankius — tai J 
Darbininkų Sąjnngą ir laikraš
tį “Darbininką.”

Orui atvėsus, kuomet pradės 
veikti darbininkų korespon
dencijų skyrius visi kas gaįjm 
stokim į darbą. Apie savo vei
kimą ir darltes aprašykime 
“Darbininke.” O be to. neuž
miršk i m, tfad mes Philadelphi- 
joje turime Darbininkų S-gos 
dvi kuopas; kaimyniškam mie-j 
^tėtyje Chester. Pa. turim tre
čią. Kiek toliau yra ir dau-1 

gimt. Tad ar nebūtų naudin
ga sutverti apskritį. Man ro- 

kad apckrikiui rusitv^rw, 
atsirastų darbiuinkuose dides
nė pasėsti, o prie to daugiau 
ęyrunio ir energijos. Todėl aš 
manau, kad kuopos tą dalyką 
teiksis apsvarstyti savo susi
rinkimuose pirma negu pradė
sim vykinti.

Vos tik vienas triukšmas te- 
užsibaigė kaip štai kitas<jau 
rengiamas. Tai metinis para
pijos piknikas. Vietinės para
pijos piknikas įvyks rugpiūčio 

112 dieną, sekmadienyje. Vie- 
t ramdės savo' ^rėidelę ambL | ta ant farmoe prie pat miešto, 

ciją, stok į tarpą vietinių vei-įvažiuojantieji iš rytų, kaip ti^. 
kūjų. Tai gaf aiėis laikas, kad Į įvažiuoja į miestą, pasukti pit- 
apie tave ne tik vien savieji I mutine gatve po kairei Noble 
ir draugai mūsų tautos, bet gal I St., ir vėl tuo jaus po kairei 
ir priešai giedos pagarbos ini-jSouth St., šiek tiek pavažia- 
nus, kaip kad'mūsų čia veikė-Ivus prie šios gatvėn piknikas. 
jų vadui, gerb. kun. Juozui 
Kaulakiui sukaktuvėse jo 60 
metų amžiaus užgiedojo net 
mūsų priešai lenkai per savo 
spaudą.

Statistinių Žinių Rinkimo Vaka

rinių Valstybių Rajono* Pirminin
kas p Ą. Žvirblis pranešė apie pa
siskirstymą “Statistinių Žinių’’ 
rinkėjų šiame didžiuliame rajone'

Philadelphietis
■$'' '

PHILADELPHIA, PA.
Ruošiamasi prie bazaro

M klasto n 
^fotografas
j Jei norit turėt savo aiškų 

paveikslą, tai eikit nusifo- - 
tOgrtfuot pas patyrusį ib-

■ togtifistą—F. KLASTON. 
r ŽMrbą atlieku vėliausiais 
vj^Fftdhnais. Ant pareikala- 
[ <Hmoj einu į stubas foto-

Nežinau ar ir kitose koloni
jose yra toks paprotys “nakti
nės party.” Čia tai tikrai ser- 
—i “parių” epidemija. Dau
giausia tai mūsų leidukės ser
ga. Kožna savaitė būna 4-5 
susirgimai. Karštesnes Dėdės 
Šamo g.uzikuočiai patrolvago- 
nais tarabanija į “šaldytuvų,” 
o ryte praėjus karščiui užsimo
ka už pagelbą. arba gydyto
jui už galvos susiuvimą ir be 
jokio “baderio.” Susipratu
siam žmogui tai gėda ir gaila 
žiūrėt į tokių darbus. Laikas 
susiprast ir atskirt gerą nuo 
blogo ir stengtis pasigydvt 
nuo tų nelaimingi) “parių,” 
nes jos tik bausmę valdžios ir 
Dievo užtraukia.

--------- ------------------------------------------------- ■--------——-.......... .

Teko girdėti, kad 5-tą dieną 
rugpjūčio tapo suruktas susi
rinkimas šv. Kazimiero para
pijos apkalbėti reikalą parapi- 
inio bazaro.

I Važiuojantieji iš vakarų ar 
| žiemių turi įvažiuoti į Main 
| St., pravažiavus pro lietuvių 
| bažnyčią, antra gatvė po deši- 
Įnei Noble St., toliaus po kai- 
Įrei South St. ir ten piknikas.

Prie pikniko rengiamasi vi- 
Įsu smarkumu. Manoma pik- 
Inikas bus didžiausias ir žy- 
| minusias. Vyrai spaudžia sū- 
|ri.us, moterys kepa pyragus ir

K. V.

DETROIT, MICHIGAN
"i

Svečiai

J. K.

WORCESTER,MASS.
Vasaros laiku pas mus yra Į 

visokių pramogų. Ne tik ne- 
dėldieniais bet ir darbo die
nos vakarais Maironio parke 
pirmiaus būdavo rengiami šo
kiai, bet tupėdavo nusipirkti 
tikietų iš kalno ant visos vasa
ros. Tokiu būdu būdavo tu
ščia salė. Šiemet rengiami šo
kiai kas seredos ir subatos va- 
karą ir jokių tikietų nereikia.

Liepos 29 d. įvyko pas mus! 
LDS. N. A. apskričio suvažia j 
rimas. Atstovu buvo 36. j 

Žinūnas

L « 
L »

I

), turiu dar išradimą > ■ 
Kryaiu jūsų paveiks- ■ 

6ri veidrodžio. Ateikit Į 
BKkrinL .

T. KLASTOK—FOTOGRAFAS
fMillbury Street ’ WorceM«r, Maus.

" Telephone Purk 2226
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•Tiesą mylįs
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PfflLADELPHIA, PA.
Ką tas reiškia?

Liepos 22 d- įvyko Moterų 
Sąjungos 54 kp. išvažiavimas. 
Žmonių buvo daug, ne tik vie
tos; bet ir iš apylinkės. Ypač 
daug svečių buvo iš Grand 
Rapids. Buvdgera programa. 
Kalbėjo vietos1 kalbėtojai ir iš 
svečių Grand Rapidiečių. Kal
bos visų visiems patiko.

Grand Rapidieeiai užkvietė 
pas savę _ 
v. ; -»fziuosime.

• v

Detroitiečius.
<

J
i

Va-

Šiame išvažiavime daugiau
sia dirbo pp. E. Pauražienė ir 
M. Kaminskienė.

Šeimininkės irgi gražiai pa
sidarbavo; gražiai papuošė sta
lus ir skaniai pagamino val
gius.

Daugiau tokių išvažiavimų.
P. M.

Paskiausiuose “Darbininko” 
numeriuose tūlas asmuo pasi
slėpęs po inicialais J. K. pra
dėjo kas-žin su kokiu tikslu 
užgaulioti philadelphiečius. 
“Darbininke” numery 54-ine 
užgavo noroms, ar gal ir neno
rams visiems čia žinomą vei
kėją, Antaną Užumeckį. Da
bar gi numery 58-tanie lieja 
karštos smalos ant galvų vi
siems jau pliiladelphiečiams, 
be skirtumo, rašydamas, kad 
kas nori įgyti vardą patentuo- 

, to didvyrio, tai te atvažiuoja į 
įPhiladelphia, Pa. o beabejonės 
pataps didvyriu. Ponuli, pa
sislėpęs po inicialais J. K. ką 
tas reiškia? Ar tamsta neži
nai ką patarlė visų žmonių sa
ko: kad, blogas tas paukštis, 
kuris į savo lizdą dergia... Juk 
tamsta būdamas patsai pliila- 
delplriečin. save taipogi užgau
lioji, tai pirma. O antra, jei 
Philadelphijoj taip yra lengva 
didvyrio vardą įgyti, tai ko
dėl pats to vardo iki šiol dar 
neįgijai? Kodėl? Kodėl pirk
damas kitiems didvyriškumą, 
pats nori pasilikti visados 
nykštuku? Ar temsta nežinai, 
kad nemirtinos garbės Karva- . _ Ne. ApriVecfišau.

I ' M)

c.1

NEW ĘRITAIN, GONN.
LDS. 36 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyko liepos 15 d., 
1928 nt Nutarė siųst delegatą 
į būsiantį LDS. seimą, kuris į- 
vyks rugpjūčio 27-29, 1928 m., 
Hartford, Conn. Išrinkta B. 
Mičiūnienė. i >

ar*, 
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vis piknikui. Northamptono 
lietuviai pakviesti traukti vir
vę su vietiniais. Girdėti ren
giasi smarkiai,tai vietinių iš- 
anksto kinkos dreba, kad ne- 
nuvilktų į upę. Nors west- 
iieldiečių kartais ir sudreba 
kinkos, bet vis vien drąsūs, 
meta net ivorcesteriečiams 
pirštinę, ir sako: Prašome wor- 
eesteriečių atvažiuoti o pamė
ginsime mūsų virvelę. Pikni
ke prie-virvių bus ir lazdų ir 
kitokio sporto galų. Choras 
miklina gerkles dainavimui, 
skripkoriai ir dūdoriai tempia 
stygas. Merginos leidžia išlai- 
mėjimui $100.00 vertės karpe- 
tą. Viskas kas bus parapijos 
piknikui bus.

Šiais metais pas apielinkės 
farmerius labai gražus tabakas 
auga. Sako, jau seniai toks 

Į gražus buvo. Per pikniką ža- 
Ida tabaku ir tabako skystimu 
Į svečius pavaišinti.

Vienintelė įvestfieldieeiams 
I nelaimė tai su darbais. Visa 
pusė pietų kaip prastai darbai 

Įeina, kaikurie visi jau metai 
j kaip negauna jokio darbo. Ki
lti šen ten po farmas išsiblaš- 
| kė. Bet šiuc<bfrpu darbo vil
tis pradeda didėti. Dirbtnvės 
ima judėti. Kas savaitė vis 

j daugiau darbininkų grąžinusi 
J darban ir tikimasi, kad ligi 
|pikniko jau beveik visi turės

Įnešimai seimui
1. Nariai pageidauja, kad 

“Darbininkas” būt leidžiamas 
tris kartus į savaitę.

2. Kad “Darbininkas” būtų
išleidžiamas reguliariai nepai
sant bet kokių amerikoniškų 
švenčių. ’

B. Mičiūnienė,
L. D. S. 36 kp. raštininkė

..  ------------- • —

t

IRGI PAVASARIS KALTAS
— Kad jį kur velniai tą prakeik

tą pavasarį!
— Na ką, gal peršalai?

Į Residence, 1M Millbury St, 3rd Floor. Telephone Cedar 4953 S

JOSEPH J. DIRŠA
LIETUVIS GRABORIUS , 8

“Autos Per All Occarions” |

OFFICE: Fanerai Home, 212 Mfflbnry St, Worcęrter 
! Jeigu mirtie atlankytų Jotų Šeimyną. te«<rt Jotu priekiai pasaukia 

mane dėl patesikinančio pigiausio darbo; ai uttikrlim, 1®B laidojimais, 
kūrinos ai priHurin. busite patenklctl 4
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<ta_ jaunąją dr., 3. Marijob Dūk-* 
terų, 4. Apašfalystės Maldos, 5. 
Tretininkų, 6. Gyvojo Rožančiaus, ' 
7. Šv. Vardo vyresniųjų dr., 8. 
ALRK. Susivienymo 135 kp., >
ALRK. Moterų Sąjungos 29 kp,-, ■.
10. Studeentų Klūbo Šv. Ęan. Ap- 
reiškimo par., 11; Vaikelio Jėzaus, 
12. Jėzaus Nukryžiuoto Seserų 
RPmGjų dr., 13. Šv. Jungto L. R. 
K. pašalpinė dr., 14. Lietuvių 

miero ir Šv. Juozapo pašalpinė dr. 
• Shamokin, Pa.; 1. Šv. Afoizo, 
2. Šv. Vardo, 3. Sodaliečių jaunųjų, 4. Sodaliečių Vyresniųjų; 5. 
Gyvojo Rožančiaus.

Tamaųua, Pa.: 1. Gyvojo Rožan-

sekančiais
Chicago, HL:
šv. Jurgio par.—f. DimMa, 841

W. 33rd St.
Šv. Kryžiaus par. — J. Kaniu- ‘Am: l kėsų Klūbas, 15.^ Šv. Kaži, 

senas, 4617 S. Hermitage Avė. . . 1
Dievo Apvaizdos par. — M. Ja- 

iužis, 1452 S. Peoria St. .'
Nekalto Prasidėjimo, J. Enčeris, < 

4401 So. Mozart St.
Visų Šventu, kun. J. Paškaus- 

kas, 10809 So/State St.------------------ ’
Aušros Vartų, kun. Draugelis, 

•2334 So. Oakley Avė.
šv. Mykolo, A Bacevičius, 1850

AVabansia Avė.
Šv. Juozapo, kuit A. Petraitis, 

8801 Saginoiv Avė., South Chica
go, m.

M. Zarankaitė. 274 E. 14th St., 
j?hicago Heights, Ilk

A. Valančius, 1226 South 50th 
Avė., Cicero, Ilk

•Kun. P. Vilimavičius, 1534 So.
West St., Rockford, Ilk

A. Kazlauskas. 726 Nx 8th St., 
Springficld, Ilk--------- ---------------------

Kun. M. Urbanavičius, 501 —
7th Avė., Kenosha,3Vis.

Kun. J. Martis, 1390 West 15th 
Avė., Gary, Ind.

Kun. A. Balinskas, 597 Fifth 
Avė., Milwaukee, Wis.

A. J. Sutkus, 1007 — Rth St., 
IVaukegan, Ilk \

Kun. K. Bičkauskas, 3901 Fir 
Sliebovgan, Wis.

P-lė Vaškevieiutė, 929 Erie Avė.,
St.. Intiiana Harbor, Ind.

J. Karpintė, 325 W. Main St., 
Westville, TU.

Kun. J. Rąštutis, 220 W. 8-th
St., Keivanee, III.

Širdingai dėkoju gerbiamiesiems 
kolonijų Statistinių Žinių Tvarky
tojams už pasiryžimą pasidarbuoti 
šiame svarbiame visos išeivijos 
darbe! Kas kartas didesnius vi
suomenes veikėjų būrius į jį į- 
traukdami nepasijusime, kaip dar 
tiksliau ir nuodugniau St. Žinių 
Rinkimo darbą atliksime, negu iš 
karto užsimota.

NUO PIRMIAU
Prisiųstos bef nepaskelbtos šių 

kolonijų draugijų ankietos:
Brooklyn, N. Y. Šv. Jurgio pa

rapijos: 1. Sodaliečių, 2. A. L. R. 
K. Moterų Sąjungos kp., 3. Moks
leivių "Švyturiai” draugijos, 4. 
Didžiojo Lietuvos Kun. Vytauto 
pašalpinės draugijos, 5. Tretinin
kų, 6. Liet. Darbininkų Šv. Juo
zapo Sąjungos 10 kuopos, 7. Šv. 
Vardo dr., 8. Šv. Jurgio par. karo.

Panelės švč. Apreiškimo parap.:
1. Tikėjimo platinimo, 2. Šv. Var-

i

’ ra

čiaus,—&. Sodaliečių, 3. Tretinin-----------
kų. ;• 1'”

Shenandoah, Pa.: 1. Tretininkų, 
2. Gyvojo Rožančiaus, 3. Amžino
jo Rožančiaus, 4. Apaštalystės 
Maldos, 5. Sodaliečių vyresniųjų, 
6. Sodaliečių jaunesniųjų, 7. Šv. . 
Vardo. .

Minersville, Pa.: 1. LRKSA. 24 
kp., 2. Amžinojo Rožančiaus, 3. 
Gyvojo Rožančiaus, 4. Apaštalys
tės ^laidos, 5. Tretininkų, 6. A 
L.-R. K. Mot Sąjungos kp., 7. Si- ■’ 
mano Daukanto pašalpinė dr. (ji 
jau suirusi), 8. Šv Juozapo dr.,
9. Labdarybės Šv. Pranciškaufrdr., ■
10. Šv. Sakramento,—U,-LRKSA.— 
27 kp., 12. Sodaliečių.

Frackville, Pa.: 1. Gyvojo Ro
žančiaus. 2. LRKSA. 187 kp.

Girardville, Pa.: 1. Gyvojo Ro
žančiaus, 2. Apaštalystės Maldos, 
3. Sodaliečių, 4. A. L. R. K. Mo
terų Sąjungos 52 kp.

Mahanoy City, Pa.: 1. Gyvojo 
Rožančiaus, 2. Tretininkų, 3. So
daliečių vyresniųjų, 4. Sodaliečių 
jaunųjų, 5. Šv. Juozapo vaikinų 
dr-ja.

Biznierių Ankietos
Gauta iš sekančių:
Frackville, Pa. viso 12 biznierių 

ir 2 salės.
Mahanoy City, Pa. viso 123 biz

nieriai.
Girardville, Pa. viso 41 biznie

rius.
Duryea, Pa. viso 13 biznierių. 
Lnzerne, Pa. viso 22 biznieriai. 
Philadelphia, Pa. Šv. Andriejaus 

parapijoj 107 biznieriai.

Profesionalų ankietos
Pirmi profesionalai malonėjo už

pildyti jiems pasiųstas ankietas:
1. Dantistas p. A. Petriką iš 221

So. 4th St, Brooklyn, N. Y.
2. Adv. p. F. J. Bagočius, iš 253 

Broadway, So. Boston, Mass.
3. Daktaras p. J. Landžius, iš

373 Broadway, So. Boston, Mass.
Gauta profesionalų sąrąšai iš: 

Frackville, Pa., Durya, Pa., Wil- 
kes Barre, Pa.. Plymouth, Pa., ir 
"Stat. Žinių- Rinkimo” Bostono 
Rajono. »

Kolonijų ankietos
Gauta iš: Coaldale, Pa., Duryea, 

Pa., Wanafmie, Pa., Nanticoke, Pa., 
Chester, Pa.

Visiems nuoširdžiai pasitarnavu
siems ir gražų pavyzdį parodžiu
si em s tariu kuo širdingiausius pa
dėkos žodžius.

Kun. S. Draugelis,
Knygos “Amerikos Lietuviai” 

Leidėjų Komiteto Pirmininkas.

i
i

darbus ir linksmesni galės pik
nike dalyvauti.

Jeigu tame sekmadienyje ly
tų. tai piknikas įvykti! kitų 
sekmadienį,' kuomet oras būtų 
gražus.

i Rengėjai
v

Vanagaičio Dainos
Kas norite išmokti gražių irlinksmų dainų kreipkitės į mos, o gausite sekan
čias VanaguiSi o kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksnų” ten žodžių 
rasite). ,

galimą visaip paįvairinti dainuo
jant) ------------------------------- - . 25c.
8-NIOS LIAUDIES DAINOS (dau
giausiai dzūkų: tinka solo, dviem ir 
4 bakam)__________ ;____________40c.
“DAINUOK” H Dalis (mokyHoms 
ir chorams: gnCųs SucteljniJonių 
dainos) ----------------- --------60c.

9. NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ
TA (solo arba duMna; romantSkn- 

\ mo ir meilės pilim) .. ................... 60c. /

1.

2.

8.

4.

Solo Dainos:
MAMYTE (sopranui ir tenorui, ne 
lengva)------------------------------------ 6O0.
AŠ BIJAU PASAKYT (lengvutė; 
baritonui, mezzp soprano) -_______40c.
LITAI (baritonui: lengvutė, tinka 
“Menas, Mokslas, Sportus” H “Va
nago Plunksnos”)---------------- -—SSe.
GODELES (žemam balsui; mergai, 
tės žodžiai “Van. Plnn.”)________60c.

7.

8.
/

STASYS 10. MALt)A-(tfnka ie nt»rfo giedoti
” koncerte, * publikai juatojui; patrio-

5. !
nago Plunksnos)---------:------ ?... 60c.

6. DUL DUL DŪDELE (aukštam bal
sui: lengva, graži)---------------------50c.

Chorams Dainos:

2. VftJUŽELIS (ilga, lengva, lyriška
. daina)  --------- -----—....—35c.

4. MUZIKA MUZIKA (gėlimą šokti

•/

/

X.

/

1 
tiška) ---------------- - ------------- --------- 30c.

•11 VANAGO PLUNKSNA (teksto n 
nurodytoms mefiodtyoms ir dėklė- 
marijone) ----------t-, ____________ 25c.
FOBDUKAS (Poupuri S 14 liaudies .

—v dainų. Vyrų chorui ir soprano. Juoko 
_ ____________________ ___ " daug, lengva dainuoti).

Mokykloms vadovėlį “Dainuok n dalis,” imant dideliam skaičiuje; duoda- - 
me didelį nuošimtį. Chorams taip-gi duodama nuolaida. Kreipkitčs į

366 W. Broadway,
» ' \ v z/ ’ >'* » <
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DARBININKAS"
South Boston, Mass.: J
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RŪPESTINGA

JUOKELIAI

diena. Seimo atidarymo iš-

ŠV. JONO EV. BL. PAŽ

omi

visais drartetjcs reikalais

Ofiso TeL

irT i

Avenue, t liks

nas,
—taaitf. rrttf

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 
KIEKVIENAM INSUR ANCE
Jnšiūrinu ir ant 1ŠMOKESČJO 

(lik Mass. valstijoj) automobi
li us. forničius, namus,stiklus, svei
katą, gyvastį ir t. p.

i .trfijiimL.phųggft' d$ei morgį 
šių ant 
jo apfcį:

h f

Jeigu
(ėt umėto jpąą
(niošiiittpi
ųior

V< L

taisom

29 Gonbl Street, W. RoNbury,

r va r kd: i rė— < )n a Mlžgi rdiene.

bus visokių sportų, kaip tai lenktyn 
tai' ' ................

Mass.

VALDYBA
I’lrtnminkė--.Jieva Murksiene,

Kasierius -- A. Nautlžhiuas,
88.7 E. Broadvav, So. Boston,

4<>. Boston, Mass.

South Boston
iš Loveli

i

P. - • ■
B 21, 22 ir 23 £ieA tųkstan&us lietuvių ir sve- 

L ‘ Per tas tris die- timtaučių namus pikis Ue- 
rfįįsuvažiavę Įdėt. Vyčių tuviškąją dainą. Tąja pro^ 
^%Ąą^nizacijos^kuopų atstovaiĮgramą 'rūpinasi “jiąinos” 

.plačiųjų Jungtinių Am. [choro vedėjas, komp. A. Po- 
^^^. VRlsiybiTi Chi'cagon SvarštyšĮcitfs. ’į
^orgauizacijos rei^K.;Rugp. 21 d. piraia Seimo 
^.^menkos lietuvy kataliku alidjuJn)u įj.

kojo jaunnto. klauSWy'm,Lilln?s jvvfe įiev(j A iz. 
jpunnue, moste ^„^unį. /L vąl. ^0.

------ -—Seimą visos kuopos sų-1 pej iškilmingąsias Šv. Mi- 
Iig konstitucijos turi teisę I sius Apskričio choras su so- 

atsiųsti atstovus. Seimo ren
gimo komisija visiems atsto-1 
vams butus parūpins veltui.
tik reikalinga iš anksto atsi
šaukti į jos pirmininką p. J. 
A. Mickęliūną, 67(K^ So.

. Maplevvood Ąve., Chicago, 
I1L, arba į raštininkę Z. Jur- 
gaitę, 4622 So. Wood St.. 
Chicago, III.

Hpksmintas vienam’ gra
žuliu Chicagos viešbučių 
^fįeadiljy,” prieMichigmi 

<v ‘ežęro, šalę Jackšdn 
į ftugp. 23 d. tręči 
kutinč Seimu 4ĮejUL Vįsį 

Seimo delegatai' atlankys į- 
žyinešnes Chicagos lietuvių 
piganizacijų, kongregacijii 
įstaigas ir miesto įdomybes. 
Vakare delegatams pagerbti 
bus banketas. Dievo Apv:

listais giedos “Exsultate 
Deo” Mišias, pritariant 
vargonams ir orkestrui. Va
dovaus konųi* A. Pocius. Se
sijos bus puošnioj McKin- 
ley |>arko auditorijoj. Ten 

! pat bus ir-rankų darbų pa
roda. Vakare dramatinis 
vakaras Šv, Jurgio parapi

jos salėj.

Rugp. 22 d. antra" Seimo 
diena. Ryte gedulingosios

jiarap. salėj su didele kon- 
certine programa, kurią iš
pildys Apskr. “Dainos” 
choras, solistai ir svečiai.

Visos kuopos prašomos at
siųsti delegatų, kiek tik kon
stitucija, sulig narių skai
čiaus, leidžia. Visus širdin
gai priimsime.

Ig. Sakalas,
L. Vyčių Chicagos Apskr. 

pirm, ir 
teto Narys.

Lietuvių Sv?4 fetro PąTR- 
p i josgegužinėįvyks Rugsė
jo (Sept.) 3-čū> dieną, Par- 
bininkų dienoj) D. L. Kun. 
KęįstpčiojĮ^į^yps Parke, 

Jtedham,Ma^t u
_ Tad prašępį^vįįsų vietinių 

ir apylinkės ijįetųyių draugi

jų ir organiząęijų nerengti 
piknikų t ant virš minėtos 
dienos. .__________

Kviečiąme> visus atsilan
kyti į parapijos pikniką, o 
mes užtikrinam kad būsit 
visi pilnai patenkinti ir tu- 
Tesite good time ir tuomi pą; 
reiiĮsįte parapiją.

Taipgi bus gražus progra
mas : dalyvaus šv. Petro baž
nytinis choras pp vadovyste 
p. Karbafrskoy be to bus į- 
vairių žaidimų, kaip tai,

PERKŪNĖLIS NUTRENKĖ 
> “ftALAVKTĖTU ARMIJOS” 
\ ,r- n

Pereitą'. sekmadieny, ~prį$ 
Masapoag ’ ežero Sharon, 
Mąs^- kilus,audrai perk,ūiiąs 
nutrenkė “Salaveršių armi
jos” kapitoną Rader, o jo 
draugą smarkiai pritrenkė 
ir dabar žemyn nuo juostos 
nebegali valdyti savo, kūno 
—suparaližąvQ.

Trcči ai deny

jos Altoriaus berniuke eks- 
kursija į Palangą, La\v- 
rence, Mąss.daLui genu pa
vyko. - Dieną pąsitaikė gra-įV1^^- 
ži. .Berniukai gerai iŠsūnąu- 
dė ir gavo skanius pietus. 
Dalyvavo kleb. kun.,K. Ur
bonavičius, kun. F. Strą- 
kauskas. kun. Virmauskis, 
kun. S. P. Kneižis ir kili.

JA/l

— Ak, ačiū Dievui, pagaliau 
tū atėjai! Aš taip buvau susi
rūpinusi... — tarė panelė savo 
sužadėtiniui.

—- Ko gi taip rūpiilties, mie- 
oji.

Inrroiuinkus — Antanas
702 E. Fifth St.. So..BOston,' Ji

Fin. lt^tiiilnįM — Sazys KiBkM
B,ropd,\yay, So. Boston, __ 

ždlnlnkas '— Vincas' kallžiuaė*'
07 Q Stręet, South Boston 

MarSalka —- KazUnioras

Draugija laiko spvo suslrln 
plrtna Oecttkifenl kiekvieno
antra valanda po pietų, ■ 
salėj, 492 E. Saveuth St, So.

19 d., po

Seimui suruošti reikaliu- 
zga daug išlaidų. Chicagos 

Vyčių Apskritys tačiau to| 
nepaiso, kad tik viskas kuo- 
gražiaųsia išeitų.

Seimo programa bus dide
le. Išvakarėse, būtent suba^ 
toj, rugpiūčio 18 d., McKin- 
ley parke 2 vai. po pietų bus 
pirmoji L. Vyčių Sporto o- 
limpiada.

Nydėlioj, rugp.
pietų uždarytam parke bus] 
didelės basebolės rungtynes I ~ *
tarp vieno stipriausio Chi
cagos Vyčių tymo ir vieno] 

pakviesto iš kitur organiza
cijos čempionatui laimėti.

Panedėly, rugp. 20 d., va
kare. Liet. Vyčių Chicagos 
Apskričio “Dainos” choras 
per vienų geriausių Chica
gos Radio. stočių (.duotĄ pa1 
sirinkti) oro bangomis j

Suvirs 20 Metų
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

ši kompanija' Išdirbinėja planus 
Bostone per 75 metus suvlrš. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia- 

' t) raginimą dėl lietuviu biznio.
. Aukščiausios rūšies Pianai, Vfk- 

.trolai ir Radios Semiausiom kai
nom. . Mainome senus pianus. Ra
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk |*oną 
tarkiuną.

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST- BOSTON

traukimas ir daug kitokių.
Rengė jai

mulkis nuo tilto į Nemuną į- 
kritęs... (“Ūkininkas”)

Petras; Ei, Lriba. žiūrėk, 
tau iš nosies varva, kokie bus 
miltai!..

Leiba: Ųji, ar tu nematai,
kad aše jos sijoje! (“S.”

PRIEŠ “PAUKŠČIŲ” ŠVENTĘ
Mokiniai mokytojui sako;“l’v-

l’rniininkas — M. žiobti,
Kfit E. Soventli St, So. Boston, 
i\*lephone South Ih>st.on44552-R 

VietsPirmintnkns
24 Thoouts l’k., Sol jtaston* 1 

l'rot. Raštininkas — J. Gliti
5 'lliotnas l’k., South Boston, 1

l- m. lhiSthiii\jms — M. selkis
3tX5 Broatlivay. So. Boston, M

rvĮirkdary.s — J. ZaikLs,

LDS. N. A. Apskričio Suvažiavimo 
Protokolas 26-tas

Suvažiavimas įvyko liepos 29 d., 
1928 m., Lietuvių Aušros Vartų 
parapijos bažnytinėj salėj, High- 
field Rd.-, Woreester. Mass.

Suvažiavimą atidarė apsk. pinu. 
Jonas Jaroša, 2-rą vai. po pietų.

Maldą atkalbėjo kun. J. Čapli
kas.

Sesijoms vesti palikta apskričio 
valdyba: Pirm. J. Jaroša, vicc- 
pirm. V. Paulauskas: nepribuvus 
sekretoriui, tapo aprinktas Jonas 
Vieraitis, maršalka J. Bendoraitis’

Suvažiavimam prisiuntė atstovus 
šios kuopos:

1 kp.. So. Boston. Mass. — 0. 
ISiaurienė, J. Jackevičius, P. Mi
lius, 31. Seikis. A Zaleckas, V. Ta- 
moliūnas, A. Naudžiūnas, M. Kil-

Įmoniutė. K. Niaurouis, A. Navikas. 
K. Kiškis, V. Savickas ir J. Gli- 
neckas.

8 kp., Cambridge, Mass. — Ona 
Smilgienė, A. Vaisiauskas. P. Ki
sielius. V. Jakas, J. V. Smilgis, J. 
A. -Malinauskas.

2 k p.. Nonvood, Mass. — J. Vcr- 
siackas ir P. Kuras.

97 kp.. Lotvell, Mass. — Tarnas 
Versiaekas ir V. Paulauskas.

108 kp., Worcester, Mass. — J. 
Glavickas. J. M. Vieraitis, J. I’iga- 
ga, A. Tamulevičius. J. Bendorai
tis, A. Bobinienė ir K. Tamulevi
čius.

2 kp.. Montello. Mass. — J. Ja- 
skelevičius ir K. Grigas.

65 kp., Nashua. N. H. — K. J. 
jNadzeika. V Tamulionis. T. Miku- 
I čionienė ir V. Mikueionis. 
J Viso atstovų dalyvavo 36.
| Svečiams buvo suteiktas pata
riamas balsas.

Sveriu buvo šie: kun. J. Čapli
kas. A. Kneižis p. A. Kneižienė.

Po to, J. Vieraitis skaitė proto
kolą. kuris tapo priimtas.

Komisija mandatų ir Įnešimu su
tvarkymui: J Glineekas, J. Smil
gis ir A. Navikas.

Laišku skaitymas: a) nuo Lie
tuvos Ateitininkų — priimtas; b) 
nuo V. C. Skaizgclio. Dorchcster, 
Ma -To laišką perduoti centro 
valdybai.

Raportas iš buvusio pikniko. 
MonteRo Mass. priimtas. Pikni
kas atųešė cTvno pelno $184.40

i . *• c<
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Rengia Nemuno Choro Kliubas 
NEDĖLIOJĘ, 12 Dt^U-KŲŲPlŲČlb (AUGUST), 1928

LIETUVIŲ KIAUBO KEMPĖJE
Haverhill (Bradford),'x 1 Pradžia 10-tą valanda ryte 

. • ' j '
Gerbiamieji Vietiniai ir ApyliitkišTifietuviai ir Lietuvaitės: 

Šis išvažiavimas tai nepaprastai bus didelis, nes yra užprašyta

-i

ug chorų iš kitų, kolonijų kaip tai, Šv. Juozapa Ch 
£ass.; Šv. Cicįlijos Choras, iš LaTvrencc, Mass. ir^v.
tąs iš Nashua, N. II., kurio- išpildys di

raukas, marš į šį išvažiavimą.

Nutarimai
1. Antrą gegužinę rengti pusiau I 

su Lawrence? Masš. parapija.
2. Pašelpos skyriaus steigimą 

palikti kuopoms.
3. Platyti “Darbininką.” Pa

geidaujama, kad kuopos ir pavie
niai nariai tuo užsiimtų.

4. Lietuvių Dieną Nurengti pa- j 
likta visiems ąpskrieiams.

5. Išnešti protesto rezoliuciją 
prieš lenkus. Palikta kuopoms, 
kuomet susirinks Tautų Sąjungos 
Taryba posėdžiauti siųsti rezoliu
cijas reikalaujant priversti Len
kiją grąžihti Lietuvai Vilaių.

6. LDS. N. A. suvažiavimus pa
vienės kuopos neturi teisės šaukti 
nė permainyti dienos. Tam yra 
valdyba ir'vien valdyba tik gali 
sušaukti.

7. Suvažiavimus suvažiatimas 
nutaria kur laikyti, o dieną paskv- 
ria valdyba.

8. Kitas suvažiavimas 
laikyti Cambridge, ^fass. 
mėn., 1929 m.

Rinkimas darbininkii 
gegužinei Lau rence, Mass. 
rugpiūčio, 1928 m. Išrinkti šie: iš1 
So. Boston’o — M. Kilmoniutė. V.; 
Tamoliūnas ir P. Milius; iš Cam- 
bridgc — V. Jakas, A. Vaisiaųs- 
kas. V. Smilgis; iš Nashua, N. H. 
— K. Nadzeika ir V. Mikueionis; 
iš Lotvell. Mass. — T. Versiaekas 
ir V. Paulauskas.

Atstovai i seimą Ilartford, Conn. 
tapo išrinkti šie: M. Šeikis, iš So. 
Boston, Mass. ir J. Glavickas, iš 
IVoreester, Mass.' *

Rinkimas valdybos: pirmininkas 
V. Paulauskas, iš Lowell. Masą.;

. vieė-pirm. J. Smilgis, iš Cam- 
iridge, Mass.; raštininkas J. Gli- 
neckas, iš So. Botson, Mass.; iž<Ų- j 
ninkas V. Jakas, iš Cambridge, 
Jass.: globėjai — Ona Smilgienė 
ir J. Jaskelevičius. r

Komisija knygų peržiūrėjimo — 
0. Smilgieenė A. Navikas ir J. Gli- 
neckas išduoda raportą ir nurodo 
<ąd LDS. N. A. apskritis turi viso 
Inrto sumoje $261.23. Nutaria pa
aukoti “Darbininkui” $200.00.

Suvažiavimą uŽčfero pirm. Jonas 
Jaroša su malda 7:30 vai. vakarė-

Apyskaita
Viso buvo pas iždininką- . $261.23Į 
Išmokėta “ D-kui” .. ...... .
J. Jarošai išlaidos ir kelionė 
V. Jakui kelionė....... .......—
J. Vieraičiui už surašymą 

protokolo, popierą ir pa
siuntimą knygų 

Viso išmokėta

nutarta 
vasario

busimai
5 d.

M.i

įplaukų ___
Išmokėta.....

• Taip
hki žaislai." 0 geriau- 

ios linksmai laiką pra- 
valgių. TaigŲ kas tik

Širdingai kviečia visus RENGRJA

į -KELRODIS r—AtVažlavtttJ važiuoti per tiltą
Iradford, ir imti SalIford, ir imti Sah-m St. ir važiuoti iki Brookridc Avė, ir imti po 

fe ir valiuoti kol aavužmoaite kempe.

MOKYTOJA VERVECKĮU 
Ti BUVO NEW YORKE 

Pereitų šeštadieny, mok.
Marijona Vervečkiutė buvo 
išvykus į New Yorką ir da
lyvavo savo giminaitės ves
tuvėse, Pereitą trečiadieny 
laimingai sugrįžo ir vėl sto
jo prie darbo.

K

ŽMOGUS NENORĖJO UŽSI 
MOKĖTI DEŠIMTUKĄ, 

UŽSIMOKĖJO $25.00 \
Teisėjas Bennett nubaudė 

$25 Nathan Glick iš Law- 
rchcę, kuris panaudojo ap- 
gąulingai gat^ekarių kom
panijos bilietą. Bennett tu
rėjo užtektinai piiiigų užsU 
mokėti ne tik*dešimtuką, bet 

į ir bausmę.

Ant vyro ir žmonos užvažia
vo automobilis ir parbloškė že
mėn. Pribėgęs policistas klau
sia: “Ar nepastebėjot automo
bilio numerio?” — Atsitiktinai 
“pasteliėjau.” sako vyras: 
“kadangi du pirmieji skait
mens rodo mano amžių, o du 
paskutiniuoju —- mano žmo
nos.” — “Jonai.” pertraukė 
žmona: “nevirta traukti atsa
komybėn tą vargšą auto vežė
ją! nereikia tardvnio!”

“V-bė”

PAS KIRPĖJĄ
Kirpėjas (ponui). Kaip 

tamstai nukirpti plauku?’ Gal 
rumpai?

Ponas.—Ne, nes tuomet ma
no l*alva būtu panaši į mano 
žmonos galvą... - , (“Ūk.”)

200.00
5.00
5.00

JIS TURĖJO DISPEPSIJĄ 
PER TRISDEŠIMTI 

METŲ
Po trisdešimties metų bandymų, 

p. A. R. Boswell, Union, Mass., 
surado gyduoles, kurios vieną mė
nesį prašalino jo visas ligas ku
rios jį kankino ir kenkė jo .svei
katai per ilgą laiką. Skaityk ką 
[jis sako: “Aš turėjau dispepsiją 
iper 30 metų ir bandžiau visokias 
gyduoles, bet’ "bepasekmių. Aš bu
vau jau taip nusilpęs, kad vos ga
lėjau dirbti tiktai pusę valandos 
be pasilsio. Aš suradau didelę pa- 

Įgelbą po vartojimo Nuga-Tone į 
30 dienų ir dabar galiu dirbti pu
sę dienos be pasilsio. Aš giriu Nu- 

|ga-Tone ką jos yra dėl manęs pa- 
| dariusios.”

Daugiau negu, milionas žmonių 
lyra suradę didžiausią pagelbą nuo 
| vartojimo Nuga-Tone, nuo skilvio 
Į trobelių, prasto apetito, gasų arba 
| raugėjimo, žarnų skaudėjimo, 
I chroniško užkietėjimo, svaigulio, 
I galvos skaudėjitoo. inkstų arba 
I pūslės trobelių, silpnų nervų, stip
inų svarbesnių organų ir panašių 
I nesmagumų. Jei jus turite bent 
I vieną virš minėtą trubelį, jus tu- 
Irėtumėt vartoti Nuga-Tone. Jos 
lyra parduodamos pas visus gy- 
Iduolių-pardavinėtojus. Jei jūsų 
|vertelgą neturi jųstake. reikalau- 
Įkit, kad jis užsakytų jums iš olsc- 
|lio vaistines. .

1.00 
$211.00

Res. Tri. Nbęw« ■
Uafcivis Advokatas

_$261.23
.„.$211.00

Pas iždininką lieką visų.-----$50.23
. Suvažiavimo raštininkas — 'j.

Jonąs M-Vieraitis
—■

Garadžiaus Te
tyefageaao į ■ ■

PĄEKWAY ĄttTO ąB

Parduodam naujus Studebaker^us ir 
visokio padirbimo aųtamohįlipB i ir parvežam huo

Le. »>
sugedu

me paukščių šventę.”
Mokytojas: “Kam švęsti, juk 

jūsų tarpe nėra paukščių.”
Mokiniai: “Ne, putas mokyto

jau, nors mes ne visi, bei patik, 
sciai.

Mokytojas: “Aš nesuprantu?” 
Mokiniai: “štai yra. Strazdas, 

Šarka ir Žąsytis (pavardės) todėl 
turinio švęsti. (“Š nis“)

Draugija laiko suslrinkunus 
msldldicnl kiekvieno įnėuiesio, 2-rą
landų i*’ piettj- parapijos salėją
E. Suventh St., So. Boston

LIET. DUKTERŲ DR GĮJ
PO GLOBA MOTINOS

. ANTRENDOS
5 kambariai “Darbininko” name 
su šiluma ir labai pigiai. Dėl in 
formacijų kreipkitės “Darbinin
ko ’ ’ Adminirtradj on.

PRANEŠIMAS
Dėl pentinimo ir popieriavimo na
mų matykite JACKŲ J STAR
KŲ, 324 E St., lb>om 2. kampas 
Broad'.vav, Tei. S. B. J645-M.

(R. 14)

•>

ATVEŽĖ SENIAUSI 
LIETUVĮ AMERIKON

NE\V YORK.—Balfie Atniricaū 
Linjios laivas “Litiiania” liug- 
piūčio 2 atvežė vieną i-š seniausių 
Lietuvių. Tai Jurgis Skinderis 
kuris imi 104 metus amžiaus. Jis 
atvažiavo pas savo sūnų, 38 me?ų 
Jony Skinderj. gyvenantį Klarai 
Park, Long įstatui.

Jurgis nekalba Angliškai ir ke
liauja vienas. Jis 6 pėdų aiigščio 
ir sveria 190 svarų Tebeturi 
stiprius dantis. Jis. sako, negeria 
degtinės ir rūko tik’ ant švenčių. 
Išvažiuodamas, paliko savo trečią 
žmoną Uetuvoje. Pirmoji phli 
jam pagimdė 8 kūdikius, 3 ber
niukus ir 5 mergaites. Du iš iii 
mirė. Kiti gyvena Anu-ril oje. iš
skyrus vieną, kuris gyvena Rusi
joj. Jurgis vaido ūkį Tytavėnuo- 
se .J<i Amerika patiks tai ūkį 

>.pantuos irspasikvies žmoną Ame- 
I rikon.

(125 E. Eighth St., So. Boston 
Victsl’irinlnlnke—Ona Zuloniene^^V^

11 Monks St., South Boston^ _ __
l'rot. Raštininkė--Ona Skturien^^

443 E. Seventh St, So. Itoston,
Toionhf.rrv South Boston

Iždininkė- Ona StanlunutA
105 \V(¥<t Gth St, So. Boston,

1;>12 (žliumbiu R<1., bo. Boston, 
Draugija savo suširiiikimus laikė ka

antra utnrnlnka kiekviena

lefonu.

av.

PRANEŠIMAS

PARSIDUODA
DORCII ESTERY—4 nauji dviejų 
šeimynų eolonial mados namai, po 
5 ir 6 kambarius su reception 
halls. Vėliausios mados įtaisymai. 
3fatykite lietuvį bilderį prie dar 
bo 125'Minot St.. arba vakarais 
396 Seaver St. Telfonas Talbot 
3763. . - (R-JO)

Pentinu iš vidaus ir iš lauko. Dar 
bą atlieku knogeiiaiisia. Šaukite 
telefonu S. B. 3864AV.

ED. ŠLEINIS
686 Eighth St., So. Boston, Mass. 

(R-10)

JOHN GUDLEWSKI
Maliavoju, popie.ruoju 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 

(R-24)

A. J. KUPSTIS
332 WEST BR0ADWAY

Telephone South ]
REAL ESTATE

ANT PARDAVIMO 
So. Bostone ' 

NEPAPRASTAI GERAS 
PIRKINYS

Vienos šeimynos namas puikiam 
šioj vietoji 15 kambarių su geriau
siais įtaisymais, tinkamas dakta
rui, advokatui arba aukštos klc- 
sos bordinghouscL Lengvos išly
gos. Kaina $8,000.

Trijų šeimynų medinis namas
3-4-4. kambariai, geroj vietoj. Pre
ke $3,700.

Trijų šeimynų medinis namas 
su įtaisymais, puikioj vietoj ant 
E. Seventh St. Prekė $12,000. !

HARDWARE KRAUTUVĖ, So. 
Bostone ant Broadvvay, geras biz
nis, išdirbtas per daugelį- metų. 
Parsiduoda piiriai.

BARBERNĖ TR'Ptfot 
vienintelė įstaiga didžioj lietuviais 
apgvventoj vietoj Bostono prięį- 
mįestyjčĮ Ęreitoldtės, tuojau. Paę 
siduoda pigtidT^ J L

- Į>on$ester
Tyijų šeimynų medinis namas- va:D V 

su visais paišymais. Prekė $10500. ■

SOUTH BOSTON, MASS.
Boston 1662—1373

Randolph
Septynių kambarių stuha su vi

su fornlšinmi ir šeši akeliai že
mės, Prekė $4,000.

kitę

■ Turiu dauaTfij0- šermyĮufnamax 6-54? kam- ---------------
bariai sų įtaisymais. Prekė $1<K* ant pardarį
000.

Medford
Kctmvnų ka

VALDYBOS____
So, Boston Masu.

PttrtOTillnkas — Jonas JaroSfi,
225 L Street, South Boston,
24 Prcscott St., Reudvllle, 

Vlee-Pirmtolokas — Jonas Gno 
Prot. Raitininkas — V. Mi

403 Third St. South Boston; 
Finansų Raštininkas — M.

8C6 W. Brondwa7, Šo. Boston, 
Iždininkas — V. Balntls, '

80 Mercer Street. So. Boston, 
Maršalka — P. I^nička,

893 Fifth Strret South Boston, 
Draugija laiko rusi rinkimus kas Mrtr 

nedčldieni kiekvieno mėnesio, po 
va), po pietų. Parapijos Salfij. 
ta Gatvė. South Boston. Ma®

D. L. K. KEISTUČIO
VALDYBOS

Pirm Intakas — Mot Ve
H. Elfth St., So. Bostotu

Vico-PlnnJnttikas — Povilas BuS 
95 C Street Sopth Boston, 

Prot KaSt — Antanas'M 
450 E. Seventh St, S. 8 

Fin. Ra§t. — Pranas TnteUrts, 
100 Bo'.vcn St, So. F 

Iždininkas — Andrius 
150 H St, South Boston, 

Tvarkdarts — Ka^ys MtkatUoČhį 
906 E Broad^ay, So. Boston, 

Draugija Laiko savo 
antrą (2-trą) pedHdleni 'kk 
mfinesio Lietuvių SaWJ, 
Silvcr gat, So. Bostoi^- 
vaL po pietą, ^.teidami t 
praSome atsivesti nauju 
raSytt prie tBU«ų dratig

■ Ils**, v*

iii

Kiekviename 
meryjo pilna įdomių, fipsa^tj 
dvasią žadinančių praneži'“ 
nin iš viso katalikų 
rąžomą apie paskutiniu 
tuosius, apie nepaprastą pit 
Limą naujai atsivertusių^ J 
tąpįdžių tolimose J6it. misijų 

teikiama daug rimtų 
bd pafgrnnų k 
;ų gyvenimui sutvarl 
iais^.ųiūgų laikais,, 
g ‘atsakymų į pečius

; Amcrik 
tų į metus: gi

; gyventojams “žva 
fi. tartis mokama 8 litus,

41t

rtogžmia laikraštis “

' 'Visais reikalais galima -g
vvatiikaL .latfku ~Įkarta

Ofieo^^mkmdoa : Nuo 9 vai. ry
to iki 9 vai,vakaro.



F-UetavąjS
r

s Joniškiu dingęs su dviem 
lijardais 400 milijonų litų 
' . > čemodanas - ‘

. - ___________

ii Lietuvos liudininkai 
S&Au Londone

J g
■1 L* S
paskinto viso. jDąpaųlię kįk 
mei^an^^ą|ž^ųose. įvai
riai buvę o deb&tuojama . |r 
visur artimai buvo rišamą^ 
Lietuvos 7r2 hetuM-U vardas. 
Lietuvos spauda apie tai 
tuomet beveik nieko nerašė, 
nes >frii buvo • administraci
jos slepiama, kaipo neišaiš
kintas dalykas.

Tyrinėjimas nieko nedavė

Lietuvoj ir Latvijoj lan
kėsi Anglijos ir kitų valsty
bių slaptosios policijos agen
tai, dėjo pastangas ir mūsų 
policija, tačiau dalykas ne
paaiškėjo. Vagis nenustaty
tas. Taip ir liko neaišku: 
ar buvo padaryta simuliaci
ja ar įvyko vagystė. Per 
dvejus metus nuolat buvo 
tyrinėjama. Bet nieko kon
kretaus nepasiekta.

Byla perduota teisingumo 
organams. \

Liepos 14 d. Londone, 
valstybiniame teismo prasi
dėjo šios bylos nagrinėji
mas.

Lietuviai Londono teisme

HARVESTITME.
(C<vnitht.V.N.U)

ĮVAIRENYBES
SAVIŽUDYBIŲ STATIS 

TIKA

Tretininkų. Jubiliejus — 700 
metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Švento Pranciškaus 
vennolijų ir 3 vienuolijų įsta
tai ___________________________»8c.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
žydas ir turkas. Pamokinanti 
Sysaka. Parašė T. Vyšniaus- 

š. Vertė P. B....... ............. .....

Iš Lietuvos yra nuvykę 
virš 10 asmenų-liūdininkų, 
jų tarpe daugiausia polici
jos valdininkų.

Teisme vertėju dalyvauja 
adv. Ša piro iš Šiaulių. Visk 
nu vykusio  j i gauna iš teismo 
dienpinigius po kelis šimtus 
litų į dieną, o specialistai be 
to už darbus. Iš ten esan
čių nuvykusių lietuvių kai 
kurių byla labai susidomėję, 
nes nuo jos išsprendimo pri
klausysiąs jų tolimesnis li
kimas.

Bvlon yra įmaišyta ir ki
tų valstybių asmenų, vieni 
kaltinami, kiti liudininkai.

Didelis byla susidomėjimas
Bvla didžiausu susidomė- •> <

j imu seka ir plačiai aprašo 
viso pasaulio spauda. Teis
me esą virš šimto laikraščių 
atstovų. Londonan suvažia
vę iš daugelio valstybių bir
žų atstovai ir finansininkai, 
mū jų atstovai, kurie seka 
\vlos eigą ir apie kiekvieną 
įdomesnį faktą telegrafuoja' 

savo bendrovėms. Byla už
sitęs kelias dienas ir esą ga
limumų, kad baigsis gana 
sensacingai... Apie jos pa
sėkas, mes stengsimės suži
noti ir pranešti.

“Lietuvos Žinios”

Šiuomi pranešame, kad 
Pilnųjų Blaivininkų XVIII 
Seimas bus Rugsėjo-Sep- 
tember 3 dieną (Labor Day) 
1928, Worcester, Mass.

Visos Blaivininkų kuopos 
ir apskričiai prašomi susi
rūpinti Seimo reikalais.

Kun. S. Kneižys, pirm. 
'Juostis Svirskis, rašt.

i ■’ ' ''

Karui pasibaigus, visame 
pasaulyje pastebimas savi
žudybių didėjimas. Ilgą lai
ką daugiausia žmonių žudėsi 
Europoje ir Amerikoje1, bet 
paskutiniu laiku ėmė smar
kiai savižudybė augti Azijoj 
ir net Afrikoj.

Statistika rodo, kad pa- 
vyzdžiui 1927 m. visame pa
saulyje nusižudė virš 200,- 
000 žmonių. Ir kas Įdomu, 
tai kad pirmoj vietoj stovi 
Azija, kuri per tuos metus 
turėjo 80,000 savižudžių. 
Aišku, kad svarbiausia taip 
skaitlingos savižudybės prie
žastis, tai Azijos gyventojų 
didelis skaičius, palyginus 
su Europa. Po Azijos eina 
Europa, kuri turėjo 50,000 
savižudžių, Siaurės Amerika 
30,000, Pietų Amerika — 
15,000, Afrika—8,000, Aus
tralija ir Polinezija—2.000.

Įdomi savižudybės statis
tika atskirose Europos vals
tybėse, kurių tarpe pirmą 
vietą užima Vokietija, turė
jusi per tuos metus 13.800 
savažudžių, tuo būdu kiek
vieną dieną žudosi 40 žmo
nių. Prancūzijoje per me
tus nusižudė 6,400, Anglijoj 
5,000, Italijoj 3,120, Ispanių 
joj 840.

Azijoje savižudybių skai
čiumi pirmą vietą užima 
Japonija, toliau eina Kini
ja ir Indija.

Bet pasaulinį rekordą vis
gi paėmė Šiaurės Amerika, 
kurioje 1927 m. nusižudė

26,000 žmonių. Mat vis a- 
merikoniškai.

Daugiausiai žudosi mies
tiečiai, sodiečių tarpe savi
žudybės — atsitikimas labai 
retas. Iš 10dsavižudžių ata- 
tenka 70 vyru ir 30 moterų.. 
Žudosi dažniausia jaunieji. 
Vvrai 16—24 metu, moters 
18—28 . metų. Daugiausiai 
žudosi kavalierių, našlių, pa
nelių ir našlių.

Žudymosi priežastys yra 
dažniausia skurdas, badas, 
neišgydomoą ligos bankrotai 
ir gana daug meilės nepasi
seki mai. ‘ ‘Vilnia u s A ida s”

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

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

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 ienų—apie vienas derybas 
be galo Įdokiūs nuotakiai kelio
nės per Įvairius kraštus. Pa
rašė Julius Verne. Vertimas 
J. Balčikonio___ ____________ $1.00

Pramoninės Demokratijos Pa^- 
grindai—parašė Uosis. ----------75c.

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

Išganymo Apsireiškimai—atS-' 
jimas ir gyvenimas ant žemės į 
Jėzaus Kristaus. •Vaidinimas • 
su gaidomis---------------.----------- 75c.

Dangaus Karaliene.—Surin- į -Z

ko Kum M. Gavalevičius; ';be 
apdaru 75 centai, su apdarais 1.00 ’
i " «>•••■ ■' ■ .* * ’ . t*

LegendtfTJr ^Pasakojimai a- 
piė'KCdilžŠį Jėzų. Vertė kun. 
V. -Kulikauskas-------------------- 50c<

• ' *. ■’!»•« . ■ 

žmogus įr Gyvnolys. Para
šė kun. P/Bučys-------------------- 30c,

| Elementorius ir Vaikų Skai-___
tym&iai. Išleido M. Paltana
vičių .-----------------------------i—125c.

*
Socializmas ir Krikščionybė.

Prof. V. Jurgučio __________ 10c,
Žydas Lietuvoje. Parašė S.

Kaimietis i__________________ 10c.

Maldos Galybė. Istoriškas-----
piešinys IV-to šimtmečio krik
ščionybės. Lietuvių kalbon iš
guldė P. B. _______ __________ 25c«

Apie Apdraudę. Parašė J.
S. Vasiliauskas  ...................... 5c,

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B, Vargšas)___

Trumpa Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa
rašė kun. V. Zajančauskas__50c,

Apsrildmų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas. _ ........  10c.

Moterystė ir Šeimyna. Vertė
J. Gerutis___________________ 40c,

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašė Dr.
A. Vileišis.________ > 50c,

Gamtos Pradžiamokslis—ne
gyvoji gamta: žemė, vanduo, 
oras. Parašė J. Baronas______ 50c.

Mūsų Laikų Šventoji, Šv. Te-
i resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji 

Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi
čius ........... 35c. t

s LIETUVIS DENTISJAS | 

DR. ST. A, GALVARfe 
7GALUiAD8KAS) |

[414 Broadway, So. Boston;
Telęphoue 8o. Boston 2300 |

1 pasas atdaras nuo 10 Ud 12 ryto.I 
į npo 1:45 Jtel 530 po pĮet Ir įtoo 71 
Į Iki 9 vakare, šventa diena pagal an. j 
‘ sitartmą. ,

5 veiksmų

Išleido J.
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