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VOKIETIJOS NUSISTATY- • 
MAS VILNIAUS KLAU

SIMU VISAI AIŠKUS

Vokiečiams vis viena kam 
prįklausys Vilnius

Per automobilio katasrofą su-i 
žeisti p. Merkys, Klaipėdos 

komendantas Liormanas 
ir p. Dėdelė

ZALESKIS TIKRAI PASI-
* TRAUKSIĄS

Ovsiejenko prašant Čekoslo- laikyti taiką Ratuose.

Pilsudskio nesusipratimai su 
Pateku

Berlynas piktinasi

Sovietų “stipendiatai“ Čeko-

* __________

Per 7 metus Čekoslovakijos 
komunistai gavo virš 

75,000,000 frankų

PRIGĖRĖ DURPYNE
Kybartų valse., Gabieji) 

k. pil. Šinkis prigėrė besi
maudydamas durpyno baloj?

DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANASAMERIKOS LIETUVIŲ R. K ŠV.

Varšuva.
(la aštriai;

Kolonijos būsią duota Lenki 
jai, Čekoslovakijai ir 

Rumunijai

[ŠMAS DAN
Astruos 
(ĘAREIŠ-

Prancųzija Lenkijos reikalavi 
mą remia

Vieno vaiko rasta 
bi t kūno ir po šiai 
dar nesurankiojo, 

vaizdas. Tokio atsi-

Lenkų prašymas būsiąs spren 
. džiamas ateinančioj T. S-gos

SOUTH B08T0N, MASS., R1

iniam Trauki 
ulus New¥o

• -; ’»j ’T'"' -
Latvijoj

degtukų trusto kyšį

' m

__  ♦

kun zg a tK

kažkokios 
pės priėi 
t j dėl Dancigo ir 'Austrijos 
prisijungimo prie Vokieti
jos. Lenkų spauda reikalau
ja atsiimti konsului duotą 
ekzekvatūrą.

Jis kaltinamas, kad leido va
žiuoti kuomet išsuka ge

ležinkelio linijos buvo 
sugedus

AREŠTUOTAS ŽENKLŲ . 
DAVĖJAS

Lenki
------r

LENKŲ TrA 
GIGE DĖL 

KONSUL'

nv
V'^-Eįg

1 ' -
po $l<įįįČ

BANDITAI PASIGROBĖ 
$10,000 IŠ BR0NX 

BUS’Ų OFISO
N e ir York, N. Y. — Ketu

ri baudi tą i pašovė kasierių 
ir pasigrobę apie $10,000 al
goms pinigą Surface Trans 
portation Co., Bronx, pabė- 

go.

Kasierius John Brandley 
gal dar išgys. Jis nor pa
šautas. banditus dar vijosi ir 
paleido i juos apie dvide
šimts šūviu. Kol kas ban
ditu dar nepagavo.

----------- _ ■-------------------------— 

ą reikalauja kolonijų

Jas šventė tą 
yentojai daly- 
įo iškilmėse, 
bičiutė gavo 
lis už pasižv-

.! t

4 Lenkų spau-
HBola Austrijos 

konsulą I)anpge,^.kuris per 
' ntų gru- 

iškęs viL-

lėse dalyvavo 
bsi džiaugėsi, 
įvičiutė, lietu- 

ung. Valstijų

Z 'VjT-

ri-**

..Z - . Finansų ministeris Liepinš kal- 

tinamas paėmęs iš švedu

s
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Mass. — Pe- 
lieny, šio mies- 
■eii^e iškibnin- 
įerbimHi lietu- 
JAsipavičiutės, 

l« pirmą prizą 
Ritime Olypi- 
j&rdame ir p. 
laimėjo kum-

Jis areštuotas 
užstatu iki teismų, rugs^^Į 
17 d..

Tuo laiku, kada traukiny^ 
nubėgo nuo linijų ir susikQ.yZ 
lė važiavo apie 18000 pasali 
žierių iš darbo.

ŽADA PASKELBTI NAUJAS 1 
AUTOMOBILIŲ APDRAU?ų| 

DOS KAINAS ’>į|| 

Kilus protestams ‘Jaįe&j 
naujas automobilių apdrauZ, 
dos kainas, komisijonieriųat^ 
Monk pažadėjo paske8ttE| 
rugsėjo 1 d.

SACCO SIMPATIZATOBS^i 
AREŠTAVO

Kąnsas Cit y, Kas. — Dex3 
šimtį narių, Internartiomtt. 
Defense Labor Union, kuris 
buvo sušaukę mitingą pamį-'’ 
nėjimui Sacco ir VanzetlaĮ 
nužudymo, metai atgal* 
užmušimą čeverykų dirbtn- i 
vės paymasterio B’ramtręė&į 
v t' . -’S-:

Areštuotieji kalenami 1 
kurstančias kalbas prieš vmk į 

džią ir bus- teisiami sulig 
Kansas kriminalių syndika- * 
lizmo įstaty mų. ** ,M 

Smarkus žemes drebėjimas^ 
Persijoj ’ kS

Ne u' York. — Rugpiūčio 
24 d. ant požeminio geležin
kelio Įvyko baisi katastrofa 
prie Times kryžkelės. Pože
minis traukinis kuomet bėgo 
užsuka, nubėgo nuo linijų ir 
su dideliu smarkumu trenkė 
į akmeninę petvarą ir keletą 
karų sudaužo į šmotelius ir 
juose važiavusius pasažie- 
rius 14 užmušė ir 99 sunkiai 
sužeidė.

Keletą žmonių sutriuškino 
taip, kad nė pažinti nebuvo 
galima, 
galva, 
dienai 
Baisus 
tikimo čia nebuvo nuo 1918 
metų.
Darbininkaą William Bald-i^. ^i^' kuf^^uoda^ ženklus 

pravažiuojantiems trauki
niams, kaltinamas už neat
sargumą. Sako, kad jis ži
nojęs, kad užsuka sugedus 
ir leidęs važiuoti.

lietuvaitę
*

vardą Europoje, o tuo pačiu 
ir lietuvių vardą.

Valio. }>-l? AslpavičiUte, 
čampionė!

Iškili
r r 
*'

reitą ketvirta 
to valdžia 
gą parodą^" 

vaitės Albu 
kuri lairiie 
100 metrųj 
pijadoj. 
I)avim\ 

'štvnes.

Visas 
dieną ir jo | 
vavo pageria

P-Jė Asi] 
garbės mei 
mėj imą.

Šiose iškit 
ir lietuviai^ 
kad p-lė Asų 
vaite pakėlė;

Teheran, Persia. — J
kus žemės drebėjimas 
jaučiamas Kherassan pro* 
vincijoj, šiaurės centralHKjj/ | 
Persijoj. Praneša, kad ĮO 
žmonių žuvo ir daug nanašę Z 
suversta ir pagadinta. Sadaj; i 
Zaivar ir Shirvan taipgi rt 
purtyti. ;

'-ša 
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VO REVOLIUCIJO-’Ž|^ 
NIERIUS

Lisbon, Portugalija.—j-F 
voliucijonierius, kurie lięį 
21 d. buvo sukilę nuvei 
valdžią deportavo ant salų.

Laike riaušių septynjpg 
užmušė ir 30 sužeidė. Suki
lėlius vienus išsiuntė į Ajįfl-* 
kos-kolionijas ant trij^ Alė
tų, o kitus, kurie laike suki
limo panaudojo bombas »-• 
siuntė ant Tinor salos ir

Finansų ministeris Lie- 
pinš pasikalbėjime Asu Lidos 
atstovu pareiškė, kad pa
skelbtieji dokumentai, kiek 
jie liečia, jį, neturį jokio pa
grindo.

—

KOMUNISTAMS NEPAVY
KO IŠŠAUKTI GENE- 

RALĮ STREIKĄ 
RYGOJE

Ryga, Latvija. — Čia ko
munistai bandė iššaukti ge- 
neralį streiką, bet nepavyko. 
Policija paėmė visą miestą 
savo kontrolėn po kelių su
sirėmimų su raudonaisiais 
komunistais.

Komunistai sukilo to. 
kada valdžia uždarė visas 
komunistų unijas, kurios 
rengėsi nuversti valdžią.

Ginkluota policija išven-

LIETUVOS VOKIETIJOS 
PREKYBOS SUTARTIES 

RATIFIKAVIMAS 
ATIDĖTAS

“Lietuvos Keleivio” pia- 
nešiniu, Lietuvos Vokietijos 
Prekybos Sutartis, kuri jau 
buvo gatava ant pasirašynlo,- 
dėl tam tikri) priežasčių da
bar dar nebūsianti pasirašy
ta. Kliudančių priežasčių 
esi) tiek Vokietijos, tiek Lie
tuvos pusėje. Tbisirašymas 
galėsiąs įvykti rasi tik rug
sėjo mėnesy, maždaug po 
Tautų Sąjungos Tarybos po
sėdžio.

M

Ryga. — Latvijoj didelę 
sensaciją sukėlė “Jaunukas 
Žinąs Įdėtas dokumentas, 
kuriuo neva įrodoma, kad fi
nansų ministeris Liepinš ga
vęs kyšį iš švedų degtukų 
trusto, su kuriuo pasirašyta 
sutartis dėl degtukų mono
polio perdavimo.

Per seimo biudžeto komi
sijos posėdį socialdemokra
tai, latgaliečiai progresistai

’ ir rusas senatikis pareiškė, 
negalį dalyvauti vienam po
sėdy su finansų ministeriu 
Liepinšu, kuris esąs smar
kiai sukompromituotas. Po 
to kai vis dėlto balsų dau
guma buvo nutarta duoti f i- gė didelių riaušių, 
nansų ministeriui žodis, opo- Komunistų iššauktą sfrei- 
zicijos atstovai demonstratv- ką pasmerkė kitos darbiuin- 
viai iš posėdžio pasitraukė, kų unijos.
r --------------------' “ ... • ~ 1

Ker eina Rusijos auksas arba 
kominterno aukso lietus

Čekoslovakų laikraštis 
“Glas Lidu” įdėjo įdomius 
davinius, kurie rodo, kokiu 
būdu Kominternas kuria 
“socialistinę revoliuciją.“ • 

1920 m. vasarą specialus 
kurjeris atvežė iš Maskvos 
Čekoslovakijos komunistams 
sinutinį su brilijantais, ku
rie kainavo 1,500,000 čekų 
kronų.

1928 m. žinomas vengrų 
komunistas Belą Kun pa
siuntė Čekoslovakijos komu
nistams tokią pat sumą. 1922 
metais SSSR atstovas Čeko
slovakijoje išdalino 5 mili
jonus kronų savo “stipen
diatams.“ Vėliau ^dabarti
niam polpredai Antonovui

; < r- i u

k Y lt

“Berliner Tageblatt,” na
grinėdamas paaštrėjusi Len
kijos Lietuvos konfliktą, Ši
taip apibudina vokiečių ]x>- 
ziciją.

“Mūsų interesai reikalau
ja palaikyti Lietuvos nepri
klausomybę, bet kam pri
klausęs Vilnius, nėra mūsų 

7 A
reikalas.

“Mes esame visiškai ne- 
itrališki. Mes tik norime pa-

paskirta kasmetinė subsidi
ja 7 milijonų kronų. Tais 
pinigais buvo paruoštas ne
pavykęs komunistų putras 
Čekoslovakijoje. Po to put- 
čo, Zinovjevui atsistatydi
nus, subsidija buvo sumažin
ta iki 1.750,000 į metus.

“Glas Lidu” daviniais 
per 7 metus Čekoslovakijos 
komunistai gavo iš Maskvos 
iždo 47,000,000 kronų “eina- 
ma'jam darbui” ir 58,400.000 
kronų “nepaprastoms išlai
doms,’’ t. y. putrų organiza
vimui.

Iš viso Čekoslovakijos ko
munistai gavę ir išleidę 105.- 
000.000 kronų t. y. virš 75.- 
000 frankų. “Glas'" Lidu” 
priduria, kad šitie pinigai e- 
są išplėšti iš badaujančios, 
nuskurdusios ir epedemijo
mis sergančios nišų liaudies.

BRAZILIJOJ DAUG 
PRISNIGO 

7?o> <7r Jaueiro, VIII. 
(Elta). — Radio žiniomis.
Brazilijoj i pietus nuo Rio 
de daneiro daug prisnigo. 
Tokio atsitikimo Brazilijoj 
nebuvo per daug metų.~'Šal- 
čio srovė palietė dideli Bra
zilijos plotą.

Pavojingai sužeistas Klaipėdos 
gubernatorius

ČEKOSLOVAKIJOS ĮSTATYMAI LEIDŽIA NUŽUDYTI 
SERGANČIUS NEIŠGYDOMOMIS LIGOMIS 

London. — Spauda pra
neša. kad Čekoslovakijoj iš
leista įstatymai, sulig kurių 
leidžia be skausmo nužudyti 
asmenys sergančius neišgy
domomis ligomis. Kad liga 
neišgydoma, turės gauti raš-

tišką paliūdymą nuo dviejų 
gydytojų. Sulig tų įstatymų 
ir tie. kurie pagelbės kitiems 
pasidaryti saužudystę, nebus 
baudžiami.

Taip, valstybės įstatymai 
leidžia iižmušti, bet Dievo 
ne.

Klaipėda, VIII. 8. (Elta). 
Iš Klaipėdos niicsto tą pat 
rugpiūčio 7 d. p. Jankaus 
pasveikinfi važiavo į Bitė
nus automobiliu krašto gu
bernatorius p. Merkys. Ke
ly atsitiko automobilio ka
tastrofa. Trūkus padangai 
nebevaldomas automobilius, 
važiavęs 70 kilometrų grei
tumu. užvažiavo ant medžio 
ir visiškai sudužo. Guber
natorius p. Merkys gan pa
vojingai sužeistas Į dešiniąją

koją. Kartu su juo važiavę 
Klaipėdos krašto kolnen- 
dantas pulk. Liormanas, 
spaudos, referentas p. Pėde
lė ii- gubematūros skyriaus 
Pagėgiuos vedėjas p. Ado
maitis, o taip pat šoferis bu
vo lengvai sužeisti.

Nelaimė atsitiko tarp 
Priekulės ir Šilutės. Pirmą 
pagalbą nukentėjusioms su
teikė Pirekulės gydytojas 
d-ras Gralius. Atvykęs au
tomobiliu apskrities virši
ninkas p. Simonaitis parve
žė gubernatorių atgal į Klai
pėdą. Sužinojęs apie nelai
mę p. Jankus atsiuntė gu
bernatoriui užuojautos tele- 

. gramą.

Berlynas. — Berlynas 
erzintas nauju Lenl^įps 
manymu.

Nesenai, kaip buvo jau 
pranešta, Lenkai prie preky
bos m-jos įsteigė kolonijų 
skyrių. Jo tikslas yra iško
voti Lenkijai kolonijas.

/*•
Šiomis dienomis pasirodė 

ir*kolonijų skyriaus darbo 
vaisiai. Lenkijos vyriausy
bė kolonijų gavimo reikalu 
kreipėsi i Prancūzijos vy- 
riausvbę. Reikalavimas mo- 
tyvuojamas tuomi, kad Len
kija neturi kur dėti savo e- 
migrantų. Gavimas koloni
jos duotų Lenkijai galimu
mą ne tik turėti kur padėti 
savo išeivius, bet ir koncen
truoti juos vienoje vietoje.

Prancūzijos vyriausybė 
Lenkų sumanymui pritarė ir 
jau šioj Tautų Sąjungos se
sijoj sutikusi padaryti ata
tinkamą pranešimą.

Prancūzijos delegacija 
Tautų S-gos tarybos konfe
rencijai pasiūlysianti dalį 
.buvusių Vokietijos' kolonijų 
Afrikoj padalyti Lenkijai, 
Čekoslovakijai ir- Rumuni
jai. , • -

. Vrtršnrfl, VII. 30. (Elta), i 

“Kurjer Porannv“ praneša, 
kad Lenkijos užsienių reika
lų ministeris Zaleskis tikrai 

artimiausiu laiku pasitrauk
siąs. Jam esą prikišami ne

pasisekimai užsienioi politi

koj. Taip pat kilę nuomo
nių skirtumų su Pilsudskiu. 

Ligšioliniam Lenkijos pa
siuntiniui Maskvoj Patekui 

oficialiniai pranešta apie jo 
laukiamą paskyrimą užsie

nių reikalų ministeriu. Pa
siuntiniu Maskvon būsiąs 
pasiiistas kunigaikštis Rad
vilas.
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8.
9.

1*0.0
. .30

.60

.20

.20

.20

.25

1.
2.
3.
4. _______________
5. Siunta mane motinėlė
6.
7.

turės naują bėdą — nu
teks- antrą kart statyti.

. .75
: J?

. .40

. .65 

. .50

. .60
$1.00

tai proga J čia susirinko svečių būre-

Svečių^

KOMPOZITORIAUS A ALEKSIO DAINOS

Vienam Balsu! Prie Fortepijono
Ak, mylia tave _________
Bernu!®, nevesk pačios _ 
Gruaag ginri®__________
Meai-_______ _______ ______
Meile uždegta Rrutinč___
O pažvelgki_____________
Visuomet širdis snrakinta- 
Penkios linksmos dainos —

Duetai
Motetą Sąjungos Imuas , .50
Skrenda, lėkis narną mintįs______ .75
Trisdežimt dainą --------2———Ą1.50

lEšnūn Chorui 
Ginkim Salį Lietuves _ 
Giesmė į Sv. Karimerą 
Lietuvos VySą Iranas 
Pirmyn j kovą —____
Mes grįsta ten --------
a) I5au§ vamtr&Ą b) Tu mano mer
gelė, c). Išbėgo mergytė _______  .50
a) Kaip aš buvau jaunas, b) žia- 
rtn rnced c) Aš ulgfrntatf 
UeoM . .. Y L___^7^. .Wį
a) 13&5 mano Thergele, bj AŠ, sutt- . i. 
kau žydelį, c) Kam aukse! kblds JO ' 2. 
a) Miela tėveli, b) Oi skaudb įpd- 
vėlę, c) Atsigėriau žalio vytai.
a) Oi džiuin-džittm, b) Ui tata, e>‘t 
Kalbin jaunas bėfnnŪn% d) AŠ tu.

a) Tykus® ryteliu b>, pi,
,' nagėlia’cų Kur Nėįąinaa, d) pi čiu- 

 

Jia-lhHa —i-------------------- ------ -  .50
cr »
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i (Viekšnią vai.). 
ĮfiriOfJkarą. metu Ramo- 
SSĮKkaimp keletas žinomų 
Sįppasistatę ant Uogio 

i šardas) Ip-ąhtas 
degamas įmones^ Xū- 

reišdirbdavo gerą ratams

ti. Matyt buvo ir iš-tolo at
vykusių : vienas autobusas 
su maldininkais net iš Ot
• i. • < , - .»vijos,

įakmens bematyti. • ?
. w lai gaila, kad jų savi- Į - 

ikįjtaip greit savo įmo- 
r*pavertė griuvėsiais. ‘ \ 4 

Viso yra 6 tos rūšies imo-|
* *• [;

\ a
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pftTVYKO IŠ AFRIKOS AN- 
L f' GLŲ KAP. A. GROS’AS 
Bos I LIETUVĄ 
^^J)abar jis vieši Šiauliuose 
^'^>ąsįsavo dėdę L. Gros’;).Į 

šeima pirmą kart 
pasauliuose apsigj venus 1837

•* ■ A • I

1862 kapitono tėvas glo- 
^bojęs sukilėlius. Kapitonas 

gimęs Šiauliuose 1888 m. 
Titgsėjo 21 d., 1899 m. pate-| 

|^fcęs Afrikon, 1915 m. įstojęs 
Oinglų armijon, o 1918 m. ga- 
’...vęs kapitono laipsni. Dabar 
^.važiavęs ) Leipcigo mugę ir 
^Užsukęs i savo tėviški'. Ka- 
L^itonas žada prabūti Lietu- 
T" y<$,e 10 dieną. Jis pareiškė 
sheęą Lietuvos vardas Afrikoj 
' Žinomas, iš kovu ir bvln su7 *■ • - 
^epkais dėl Vilniaus.

^ DERLIAUS PERSPEKTY- i 

v°sB — Atsiradus Šiltes-
. orui, javu stovis įžy- 

miąi pagerėjo. Gerai auga 
^kviečiai ir avižos, miežiai 
i| kiek blogiau. Bulvių bus vi- 

Birr pakankamai, ypač ant 
£ pelkėtų lauku jos geros at- 
KP'odo. Kaip kokiame aps- 
Fį krities kanųx‘, kur laukai y- 
Eį ja iienusausinti, visi pasėliai 
^ atrodo blogai, čia reikia me-l 
^ fioracijos darbu. Blogai yra 

kad ūkininkai pavieniai čia 
Ąieko darvti nedali; reika- 
Įinga yra didžiu grovių, ku
ltos tik per valdžios- pagal; 

-Jėgai išdirbamos būti. 
Todėlgi ūkininkai dabar la- 
oai ir dėl to pyksta ^mt sei- 
I&dio ir jos direktorijos, kad 
ji clėl melioracijos nieko ne- 
rupinas. Ir tas vandens gro- 
vis,. kur po valdiškos prie- 
JŽmros yra, ne taip išvalo- 
Jnas ir vanduo ne^enubėgo, 
^kadangi atatinkamos įsfai- 

J|os neautoritetingai veikia.

i*

F* 4 M " 
s i su

J 3 • r
S iL-l T* •umįe&m- 
LA f • ■ ’U

tiškių padarytas altorius Ar 
su skoniu papuoštas. 11 vai, 
ryto, procesijai atėjus į ML 
ną, subd. kun. Kirma pasa
kė pritaikintą pamokslą, po 
ko kunigas K. Daukantas 
atlaikė iškilmingas šv. Mi
šias ir pasakė pamokslą. Pa
nkui atlaikyta mišparai. 11 
[kryžių pašventinta ir kry
žiaus keliai apvaikščiota.

Žmones žavėjo laikytos 
lauke šv. Mišios. Procesija 
grįžo į Šiaulius 9 vai. vaka
ro, su uždegtomis žvakėmis, 
kurią Šiaulių miesto visuo
menė gausiai atėjo pasitik
ti.

Bažnyčioj buvo atgiedota 
Te Deum Raudamus.

PREKYBOS IR KAINOS 
LIETUVOJE

Pagerėjus orui, ingių kai' 
nos nusistovėjo. Nors ir
buvo įvežta iš užsienio kele
tas vagonų rugių, tačiau jie 
pasisekimo mūsų rinkoje ne
turėjo, nes buvo apdėti auk
štais muitais (5 litai nuo 
jcntr.), ir dėl to buvo bran
gesni už vietinius.

.. v-kas p. Matulis.
* • 4

■ y ? į
PAVOi 

no 
•* •

Daug ką vagia, tusiomis Į 

dienomis, Pakuonio vai., J o- 
kimiškio dvare įvykusioji 
vagystė bene bus viena iš o-Į 
riginališkiausiųjų. Į

Čia Kauno pil. (Malūnų 
g-ve 13 nr.) Feliksas ZeicasĮ 

statė medinį namą. Namas 
jau buvo baigiamas statyti 
(kainavo virš 3,(XX) litų, 
bet netikėtai, nelauktai iŠ 
vienos nakties “dingo be ži-l 

nios.” Jokių ardymo, veži
mo ir tt. žymių nerasta.

Taip puikiai namas pa
vogta “nors diplomą duok 
vagiui” — kalbėjo vietiniai 
žmonės.

Tik po kelių dienų polici
ja susekė, kad namą pavogė 
to pat valsčiaus, Jokimiškių 
kaimo, gyventojas Antanas 
Pyragas.

Nežinia p. Zeicas ar Pyra
gas 
mą

PERKŪNO AUKOS
Žiežmariai. Pakerskų kai

me liepos mėn. 29 d. apie 
16 vai. trenkus perkūnu Į 
pil. Čižausko Kazio gyvena
mą namą, buvo užmuštas pil. 
Čižauskas Kazys ir uždegtas
gyvenamas namas, kuris ir 
sudegė sykiu su šeimininku 
Čižausko išgelbėti nebuvo 
galimybės, nes iki subėgo 
žmonės, praėjo nemaža lai
ko.

Tą pat dieną tame pat 
kaime perkūnui trenkus 

į antru kartu, tapo sudegin
tas pil. Bakšio Antano kluo
nas. Trobesiai apdrausti ne
buvo.

MOK&nr ■ 
BUBI8TUVŽS

itūsų visųpmeneį ‘rodos 
jąu gturi plačiai žmcfrna, kad 
0ilniuje ! prie • modemų 
bendrabučių 1 gavo7

ime susidarė > 4irbtuvęg; į j Dirbtuvėse 1 dirba kalios 1 
fįbų ir- batų siuvykląą, mez- Į dešimtys jauniino. Dėl to ir 

gyklai Tos dirbtuvės i'Vjėlįąųpįij metų išleistuvės davė po- 
išsiplėtė. : Prie jų , ątsįdąrė J rą dešimčių atatinkamų sky- ' 
naujų skyrių^ Kai, kuriems Irių absolvenčių. Tenka pla- 
mūsli visuomenės veikėjams Į čiau sustoti tie pačioiiris iš— 
kilo mintis, kad šios dirbtu- Į leistuvūmis. Kaip jau minė- 
vės gali būti dvejopai išnau-J ta jos įvyko VII. 28,D-jos 
dotos: viena tai jų tamavi- Į bendrabučio salėje’ Aušros 
ihas bendrabučių mokslei-Į Vartų g. N r. 12. 

viams, o antra 
pamokyti jaunimą amatų.bis ir absolventės. 
Juo labiau, kad ir kandida-Į tarpe pamatėme Suomijos 
tą (kandidačių) nestigdavo :|sostinės univeršiteto prof. 

dalį jų duodavo vietinės lie- MansiKa, kurio Vilniun at- 
tuvių mokyklos, nes iš bū-Į vykta susirinkti Rytų Lietu- 

rio visada susiranda yiene- Voj lietuvių liaudies kūry- 
tu, kuriems bendrojo švieti- bos medžiagos, ir šiomis iš- 
mo mokslai pasirodė neata-Į kilmėmis pasinaudota kaipo . 

tinką jėgoms arba palinki- proga susidurti su platesne 
mams, o kai kuriems, nesi- vietos lietuvių visuomene, 
tikintiems eiti aukštojo mok-J 

slo, ir nepraktingu dalyku, 
nieko apčiuopiama gyveni
me neduodančiu; šaly moks 
leivių, paliekančių bendrojo 
švietimo mokyklas, kandida
tų (-čių) į amatus atsirado 
ir sodžiuje tarp jaunimo, 
jau šiek tiek pasimokinusio 
kurio nors amato’ pas so
džiaus savamokslius amat- 
ninkus. Žodžiu, kandidatu 
netrūko. Labdarybės D-jos 
Centro Komitetui, kurio ži
nioje buvo tos dirbtuvės te- 
kb susirūpinti šiuo klausi-1 gerbiamasis 

mn.
kad. geriausia būtų tos dirb- įt|ims ainatnįųkių (vien mer-: 
tuves pavertus profesine Į gaičių} 'clioras laljai gražiai 
mokykla. Ta kryptimi buvo Į padainavo keletą dainelių, 
daryta pastangų. Bet už- Po to, absolventės kartu su 
tikta tiek įvairių kliūčių, svečiais nusifotografavo.Va- 
kad ir šiandien dar tebėra karą ta pačia proga buvo su- 
tos dirbtuvės pirmykščiame,Įruoštas šokių ir žaidimų va- 

Čia vėl buvo apsi- 
prof. Mansikka.

Vilniaus Aidas,f
■■■ I - ■■■- J- - 1 - 1

lųtmai atsiekti šio tikslo.
Bet. šiuo laiku tenlduamasi H.
kas yra. Pakviesta geriau- Jį
sios jėgos, kuriu ti|i šiuo lai-' 
ku susirado šio karšto lietu-1 •
vių tarpe. ; ' ’ * ' ‘ 1

’1'** 
J

'r-

■ Šiomis 
polės rajo 
žvalgybos slapti Agentai Žat-Įniok 

! Ra liekas, Povilas, in Rudokas j 
Petras. v, i ’</ i . • Į

Kriminalinei policijai te
ko išaiškinti, kad tiedu vy- . 
rai gaudavo iš vieno lenkų 

Įžvnlgyhnmko Mačiillaičio po 
10-15 dolerių atlyginimo už Į 

kiekvieną atlikti) uždavinį.
Pagautieji nurodė daug 

kitų lenkų žvalgybos agen
tų siunčiamų Lietuvon šni
pinėjimo tikslais.

Ypatingai intensyviai ir 
smulkiai lenkų žvalgyba pas-j 

[kutini u laiku ėmė įdomautis! 
mūsų kariškomis jėgomis.

Lenkų žvalgybininkai Lie
tuvoje labai atsargiai veikia 
ir pareikėjo mūsų krimina- 

llinės policijos valdininkų y- 
| patingo budrumo juos su- 
J sekti. Kriminalinei polici-j 

jai net pavyko sužinoti, ko
kie klausimai buvo pavesti 

Įminėtiems popams išaiškin- 

t i, būtent : kur randasi šau
lių būriai, grupės, jų nume
riai; kiek būry žmonių, jų 

|pavardės, iš kurių kaimų ki

lę; kokius šauliai turi gink
lus, kiek laikoma sandėliuo- 

Jse ir kiek išduodama į ran- 
Įkas; kas vadovauja karo 
pamokoms; kada šaulių bū-j 
riai išeina į manevrus; eks
tra susirinkimų būdaš; ku
rios kariuomenės dalys išėjo 
į manievrus, kada ir kur; 
svarbiausieji ' Lietuvos ke
liai, tiltai ^susisiekimo 
priemonės; telefono tinklus,, 
ypač kariuomenei: pas ką y- 
ra radio aparatai.

šiuos ir dar visą eilę smul
kesnių klausimų jie turėjo 
išaiškinti, kad duoti lenkų 
žvalgybai pilną vaizdą apie 
visą Lietu-vos susitvarkymą. 
Bet nepavyko jiems tuos už
davinius atlikti, nes krimi
nalinė policija suardė visus 
jų planus.

riąmLl nemažai 
lenkų baliukų.

» r. •

* Dabar Vėl fplūųAų l^oįįi- 
nės ūkio vedėjas Ė., išaikvo- 
jęs valstybinių į)iiiigų 6,500 
lt., ir suvartojęs1 savo nau
dai antrą tiek 'ligonių siun- 

’čiamų pinigų už gydymą, 
norėjo pasprukt užsienin, 
bet įsitikirfęs, kad tai nėra 
taip lengva, patsai pasidavė 
Kaimo kriminalei policijai 
ir atsidūrė kalėjime.

Iš "taikos teisėjo raštinės I z t
I dingo nežinia kur vienos die
nios bylos (apie 25), tarp'ku- 
Irių buvo civilinių ieškinių 

30,000, 5,000 ir 2,000 litų 
vertės. Policija stropiai 
ieško kaltininku, įtariamieji 
asmenys buvo suimti ir vėl 
paleisti, bet nusikaltimo pėd
sakų dar tikrai nesusekta.

LENKAI ŠAUDO Į LIETU
VOS pusę

Liepos mėn. 25 d. į 26 d. 
naktį lenkų sargyba Lietu
vos pusėj nukovė pilietį 
Juozą PžitulskĮ, PiradzeliŠ- 
kiu km., Vievio valsč.fir nu
kautąjį pervilko į savo pusę, 
tvirtindami, kad jis yra 
kautas anoj pusėj.

Aktą pradėjo Labdarybės» 
Dr-jos pirm. kun. P. Bie- 
lauskas ilgesne savo prakal
ba apie 'amatų mokyklos 
(dirbtuvių) uždavinius ir a- 
pie jos baigimo reikšmę. Po 
to buvo išdalyti liūdymai a- 
pie amatų mokslo išėjimą. 
Absolventų vardu kalbėjo p; 
Kazlauskaitė.

, Pasibaigds aktui svečiai 
kartu su absolventais buvo 
pakviesti pietų. Čia dar bu
vo pasakyta keletas kalbų; 
[kalbėtojų skaičiuj buvo ir 

svečias prof. 
Visiems buvo aišku, Į Mausi kka. Pasibaigus pie-

■ K

LANKO LIETUVĄ
Šią vasarą tai mokslo 

kalais tai susidomėję Lietu
va lankosi pas mūsų studen
tus užsienių universiteto stu
dentai, daugiausia iš Vokie
tijos. Bet rugpiūčio 2 d. at
vyko iš Švedijos, ėjęs Švedų 
skautų asociacijos generali
nio sekretoriaus pareigas 
skautininkas Bertil Eteroth, 
jo kelionės tikslas arčiau pa- žinoma, kiek galint patobu-Įkaras. 
žinti Lietuvą ir ypatingai Imtame pavidale. Tiesa, ne-.lankęs 
Lietuvos skautą gyvenimą, nustojama vilties ateity ga-|

APLEISTA STOTIS
. Varėna. — Namuose, kur] 
dabar randasi valst. džiovi- 
ninku sanatorija, prieš did. 
karą buvo rusų karininkų 
klubas. Aplinkui, miške iš- 
barstvti trobesiai. kuriu da- 
bar tik apžėlę pamata^dunk- 
so, — buvo Vilniaus karo 
apyg. kariuomenės lageriai. 
Čia vasarodavę apie 60,000 
kareivių.

Kiek į šiaurę nuo sanato
rijos yra lagerių stotis—Ar
tilerija. Dabar stotis apleis
ta; tvoros išgriuvę, kai ku
rie'uamai nugriauti, stovin
čių užkalti langai ir durys, 
visur tylu ir išmirę, tik kar 
tais pro šalį einant išplas
noja išgąsdintos pelėdos iš 
po pastogių. Kiek paėjus 
žolėmis apžėlusiu taku, pa- 
liai surūdijusius geležinkelio 
bėgius, matyti gražiais krū
mais apaugęs sraunus Mer
kys, kurio krantuose stūkso 
geležinkelio tilto liekanos. 
O toliau, antroj pusėj Mer
kio, mūsų nekeneiamiausias 
priešas — lenkas. ,

šaulys Adomaitis Karolis 23| Ujusius laukus.'Konstatavo
.„YL-'VY-v, • 1 ŠUJ ____________

pasklidę gandai, esą jis nu
žudytas ar sužeistas Italijo
je, kur viešėjo, liepos 27 d. 
sveikas linksmas grįžo į 
Kauną.

ŠIURPULINGAS ĮVYKIS 
LYGUMŲ MIESTELY 

^Lij^flŠd. ąp^AlW. 

LĄ-gtimh ^‘mifštelį * atvykdį
i d.

mfl

J

KIPRAS PETRAUSKAS 
ŠVEIKAS

Mūsų garsus operos dai- 
“perką vėl ūkininkai nukeli- nininkas Kipras Petraus- 
£ teĮi tur, kurie jau ir gana Įkas, apie kurį Kaune buvo 

i aukštus mokesnius 
„j* y .

_____
tįDidelė procesija 
EV" pilies kalne
& ^Šiauliai. Liepos m. 15 d./ 
j^ęažiam orui esant, ivvko 
■ hafiiytinė procesija į Pilies 
Kalną, kur yra per 400 k'ry- 

Žmonės jau iš vakaro

MOTAS

m. amžiaus iš Daukšiškių k., 
apsiginklavęs granatdujis, 
durtuvu ir kitais ginklais, e- 
mė triukšmauti; į “Lietu
vos Jaunimo S-gos” Lygu
mų skyriaus salę įmetė gra
natą.' kuri <0rogtisi 'išmušė 

duobę, apardė sa
lės sienas<lttbct6 irfJungus. 
Nuostolių padaryta apie 300

VIEN PAGĖGIŲ APSKRITY 
NUO TVANO 1| MILIJONO 

NUOSTOLIŲ
Pagėgių apskrities valdy

ba šiomis dienomis buvo su
dariusi specialę komisiją, 

___ kuri patikrino visos apskri- 
Ay^koĮties ribose nuo tvano nukeiį-

tad $io pavasario blogi orai 
Pagėgių apskrity 58 d vari) 
it kaimų lankuose visiškai 
ar dalinai sunaikino pasė
lius ir žolę 22,678 margi)

5.. -
L Iš viso praryta nuostolių 
1,701,850 litų sumai. „ '

Pagčgiškiai mano, kad vy-

APGRIUVO RAMBYNO 
KALNAS

Šiomis dienomis nugriuvo 
Rambyno kalno dalis. Rain- 
bynas žinomas kaip Mažo
sios Lietuvos tradicinių 
švenčiu vieta. Manoma, kad 
kalnas nugriuvo dėl lietin
gos vasaros. '

KOMUNISTŲ PRIEŠTIKY- 
BINĖ* PROPAGANDA

Pranešimu iš Maskvos, So
vietai Rusijos komunistų 
partijos eentralinis komite
tus išleido manifestą, kuriuo 
ragina visus griežtą kovą 
prieš tikybą.' Tam rnanifes- 
te nurodoma, kad būtinai 
reikia vesti prieštikybinė 
propoganda tarp vaikų.

BANKRUTIJIMAS
Jurbarkas (Raseinų ap.). 

‘ Vietos rabųjį gyvenimą pas
taruoju laikui sudrumstė ke- 

i lotas garsesniųjų ‘ įvykių, 
i Pįrm trijų savaičių “pada- 
. rė bankrotą” 150,000 litų žy

mus miško ])ir^lys Danilęvi: 
čius (žydas)- užrašęs pirm 
to visą sav^pųyĮą savo žmo
nai. Kitas .avalinės

dirbtuvės i? mągpzino savi,- 
riausybė pirmoj eilėj turėtų! ninkas Goįiifc, pataręs bai

i

21.

22.
f

»
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______ .50
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KOMP. TALIAI KELPŠOS DAINOS z* _ _
a) Eisiu į girelę, b) Ui, ui, ui, Dieve 
a) Aš pas tėvelį, b) Močiute mano 
a) Mergęvakarto daina; b) Ei, T5- 
vei!, Tlvedi - ---------- -—----------
af Močiute, miego meta; b) Oi, 
varge, varge----------- ---------------
a) Aš tptl nuleista; b) Tris drie- 
nas (dzūkiška) ------------  ----------
a) Kad aš buvau mergelfl; b) Ir at
teka stalgia---------------------- -----
a) Oi tu, lakštinggle; b) Vanagėlis 
tUP?jO ------- A'.. ---------- -
Ttaffiki šokiai L ______________
Tautiški Šokiai — «... - . -

KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS 
Apvesdinkite, mine — 
Šią nakbialy (dzūkiška) 
jojau diedą (augiam balsui)------
Ko liūdit sveteliai ------------------

VaTaŠ pakirkčiau
Saulele Raudoni -----  —-------

Kairumo motos

Dvi dainos A------  » . .
L

’ 3. Mūsą šakiai I; ------ —---------
4< Mūsą , šokiai II---------- -----------

< u GTOAVMIAUS DAIN08 
l,..,A«nOT^8 įrairos dainos — 
2. TryB dainos —'

TOS
,L MasąSoltk.

.50 

.40

.20

Visos, virš paminėtos dainos galima gauti “Darbininko” 
m i užsakymus Sraige prisių ski te ir pi ni gus. V i su omet

'! M
JA fclJMf .ST.

366 W. Broadw»y, S«nth Boston, Mato.
4 f

£



MALDAKNYGES

ėjo šie veikėjai: p. J-. Šim

Abelnas vaizdas parodos Carcassone, Prancijoj, šio puikaus miesto dvieju tūkstančių 
metų sukaktuvėse. Prezidentas Doumergue ir daugelis kitų įžymių viršininkų dalyvavo • 
šioje didelioje procesijoje. Scena parodo naujoje miesto daly. Senoji dalis yra skersai 
upės Audė, kur dar yra užsilikę vidurinių amžių pilis ir palociai. 'r

Lietuvių Šv.

si
- geriau vi šuo 

pabrėžė ji

ri gražaus pasiryžimo iigo- 
nilfės?V$i«ftis darbams, _ v

Rep.

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)-------
JUODOS (prastais kietais viršeliais)---------- —
JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)--------
JUODOS“( geros odes viršeliais)_____ if » i
BALTOS (celuloidos viršeliais)______________
BALTOS (oetaloidos viršeliais, su kwželiu)__ 

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

IR TREČIO PULKO ŠTABĄ 
JAU TURIME

DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJA.. JŠi kolionija 
visuomet vieną iš pirmųjų 
vietų visuomeniškuose dar
buose užima. Jai ne naujie
na ir svarbūs-labdaringieji 
darbai. Kuomet praeitam 
trečiadieny sušaukta draugi
jų valdybos pasitarimui dėl 

Iligoninės vajaus ir pašven
tinimo, suėjo gana skaitlin
gas valdybų narių būrys.

Šį svarbų susirinkimą ati
darė vietos laikinasis klebo
nas. gerb. kun. P. Gasiūnas, 
kuris daug palankumo tam 
darbui jjau parodė ir ateity 
žada tampriai su skyriaus 
vadovybe kooperuoti: “Li
goninė—tai mūsų visų rei
kalas. Tąja įstaiga, mūsų 
tauta tikrai didžiuotis gali. 
Ja didžiuosis ir mūsų ainiai. 
Ligoninė —--nauja lietuvy
bės tvirtovė. Dirbsiu, kiek 
tik mano pajėgos leis.”

Susirinkimo prezidiuman 
išrinkta p. J. Dimša ir p. A. 
Laurinaitis.

Plačiau šiuo klausimu iš- 
' sitarti kviečiamus p. L. Ši
mutis. Jis atpasakojo pla
nus, kuriais Šv. Kryžiaus li
goninės vajus turės eiti. Pla
nams susirinkimas pritarė ir 
jiems vykdyti sudaryta sky
rius iš šių šioje kolionijoje 
plačiai žinomų darbuotojų: 
p. Antanas Laurinaitis, 
pinu., p. Pr, Pyančiūnas. 
sekr., |>-lū .Ona Zdanevičai- 
tė, ižd. ''

Sudarvta ir svarbi Aukų

ir U. Damašauskienė.
> Apvaikščiojimo komisijos 
nutarta šiame' susirinkime

šių asmenų: pirm. p. A. Va- a 
lančius, sekr. p. Janušaus
kas, ižd. gerb. kun. Švarlys.

Į aukų rinkėjų komisiją 
įėjo šie darbštūs asmenys: 
jp-ni K. Sriubienė, p-ni M. 
Paseckienė, ir p. P. Berno
tas.

Pašventinimo komisija bus 
sudaryta vėliau.

Reiškia, Cicero lietuvių 
kolionija sudarė šiam svar
biam darbui užuomazgą. Ji
nai yra pasiryžusi stoti į 
lenktynes su bile kita kolio
nija Amerikoje. “Mes Cice- 
riečiai visuomet esame prisi- 
ruošę tokiems kilniems tau- 
tiniems ir labdarybės dar
bams. Mes nei vienai kolo
nijai nežadame pasiduoti ir 
nepasiduosime” — žemaitiš
ku griežtumu ir pasiryžimu 
kalbėjo skyriaus pirminin
kas p. A. Valančius.

“Žinant, kaip svarbu yra 
lietuviams turėti sava ligo
ninė, iš' visų pajėgi; reikia 
imtis darbo” — sakė p-si 
Sriubienė.

0 jaunas bet energingas 
kun. Š varlys pasakė į dėsią s 
į šį darbą daug energijos, 
kad Šv. Kryžiaus ligoninei 
nereikti; užsitraukti daug 
skolų ir tuomi pasunkinti 
savo vystymąsi. “Mažiau ji 
turės skolų — 
menei tarnaus 
sai.

Statomoji
, ; Kryžiaus ?ligoninė, tai yra 

*- dideliu lietuvių pasididžiavi
mu. Juk tai istoriškas dūly- 

yra vykdomas. Šv. Kry
žiaus ligoninė bus ne vien A- 
merikoj, bet iš viso pirmuti
ne ligoninė išimtinai lietuvių 
pastangoms statoma. Tuo 

■ faktu Amerikos lietuviai tik- 
- rai gali džiaugtis.

Ligoninės reikalingumą 
•> mūsų visuomenė senai jautė. 

Ir neabejojama, kad ligoni
nės statymu dar prieš kelio- 
llką metų jau būt rimtai su
sirūpinta. Bet tam kliudė į- 
vairios priežastys, iš kurių 
svarbiausia ta, kad mes A- 
merikos lietuviai savo^vietos 
reikalus atidėjome į šalį 
pirmoje 
Tėvynės Lietuvos

IR KETVIRTAS PULKAS 
LIGONINĖS VAJUI " 

SUSIDARĖ
Cicero, III. Kas nėra gir

dėjęs apie šį miestą. Jis sa
votiškai yra pagarsėjęs. Lie
tuviams jis yra žinomas tuo
mi, kad ciceriečiai lietuviai 
prie visa; tautinu; ir visuo
meninių darbų visuomet yra 
pirmutiniai. Į Labdaringos 
Sąjungos darbą jie didelę 
savo dalį yra įnešę. Dėl tę 
jiems ir Šv. Kryžiaus ligoni
nės statybos darbai labai rū
pi.

" Ligoninės reikalais susi
rinkimas Ciceroj įvyko pra
eitos savaitės ketvirtadienio 
vakare. Nedaug į susirinki
mą teatėjo žmonių, bet atė
ję atstovai didelį draugijų 
skaičių atstovavo ir daug 
gražaus entuziazmo patiek
tiems ligoninės vajaus pla
nams parodė. Susirinkimą 
atidarė jauniausias lietuvių 
kunigas Chicagos diocezijoj, 
kun. Švarlys, kuris savo kal

boje daug palankumo ligo
ninei parodė. Susirinkimo 
pirmininku išrinktas p. An
tanas Valančius, o sekreto
rium p. Janušauskrts.

Ligoninės vajatfs ir pa
šventinimo planus plačiai re
feravo p. L. Šimutis. Pla

kus, p-ni U. Atikškalųie/iė,Įnaį užgirta ir padalyta stip
raus pasiryžimo juos vykin
ti. Sudarytą ir<&ikalinga 
vajaus skyriaus valdyba iš 
L.

West Sidę y nuklys jiems 
priminė, kad šis. darbas yra 
perdaug kilnus, /kad nuo jo 
atsisakinėti. Visos moterys, 
kiek jų tik salėje buvo, liuos- 
nopai sutiko įvairius šiuo 
reikalu darbus dirbti.

'L J ’ --

‘Sudaryta West Side sky
riaus valdyba, į kurią įeina 
šie darbštūs ir plačiai žino
mi veikėjai: p. V. Duoba, 
pirm., p. M. Kadzevskis, 
sekr., p. Ig. Kryževičius, ižd.

Aukų rinkėjų komisija 
sudaryta iš šių žinomų as
menų: p. A. Linkus, p. K. 
Kulbis. p. J. Brazaitis, p-ni 
P. Labanauskienė, p-ni Šau
lienė. p7ni E. Kiškūnienė.

Ligoninės pašventinimo ko
misija susidarė iš visų su
sirinkime dalyvavusių drau
gijų pirmininkų, ar šiaip 
valdybos narių. Būtent: p. 
J. Simonavičius, p. L. Jase
vičius, p. V. Duoba, p. K. 
Kulbis. p-lė Feravičiutė. p. 
Ig. Kryževičius, p-ni E. Kiš
kūnienė, p. M. Vabrinis, 
p-ni E. Labanauskienė, p. 
Labanauskas, p. J. Brazai
tis. ir gerb. kun. L. Drauge
lis. p-ni Kadzevskis.

Susirinkimą baigiant, pa
daryta nutarimas tuojau im
tis darbo, kad dar šiame mė
nesyje tinkamai prisiruošus.

Netenka abejoti, kad West 
Saidiečiai, turėdami taip 
darbščią vadovybę, kaip ir 
kitais atvejais ir šiuo tarpu 
užims vieną iš pirmųjų vie
tų.

ir 
vietoje rūpinomės 

įvairiais 
reikalais.. Visos mūsų min
tys ir laikas buvo užimtas

< padėti Lietuvos broliams sau 
laisvę, nepriklausomybę, iš
kovoti ir valstybę sukurti. 
Ir mūsų aukos ten plaukė.

Kuomet Lietuva tapo ne
priklausoma, Amerikiečiai 
'ir savo vietos reikalais la
biau pradėjo rūpintis. Tarp 
tų reikalų vienas svarbiau
sių buvo suplanuota statyti 
ligoninę ir šis planas yra 
jau realizuojamas. Daug 
pastangų prie šio darbo pri
dėjo Labdarybės Sąjungos 
veikėjai ir šiandien jie su 
dideliu pasiaukojimu dirba. 
Bet atėjo laikas, kad labda
riams į talką turi ateiti vi
sa mūsų visuomenė, visos 
draugijos, organizacijos ir 
kliubai, visi gyvieji lietuviai. 
Atėjo laikas dar kartą pa
rodyti^ kaip mes mokame 
kilniems reikalams vieningai 

. dirbti ir pasišvęsti.

Pats ligoninės gražus tiks
las sakyte visiems sako, kad 
nė vienam lietuviui nedera 
pasilikti jam nepadirbėjus, 
savo auka neparėmus.

Planuojama yra kreiptis 
su prašymu aukų į svetim
taučius. Tam yra reikalin
ga gera organizacija ir daug 
pasišventusių darbininkų. 
Bet šis darbas Amerikiečių 
tarpe nesiseks, jei mes patys 
neparodysime entuziazmo. 
Negalime tikėtis, kad sveti
mieji mūsų įstaigas remtų 
daugiau, negu mes patys.

Baigiama organizuoti ko- 
lionijų, skyriai, nuo kurių 
veiklumo daug priklausys 
šio didelio vajaus pasiseki
mas. Dėlto visoms draugi
joms dera eiti į talką.

Draugijos nuoširdžiausiai 
yra prašomos į ligoni nesava-

< jaus ir jos pašventinimo rei
kalą apsvarstyti, nutarti 
prisidėti, reikalingus darbi-

• ninkus ir į skyrius atstovus 
išrinkti.

z J darbą visi lietuviai!

Šv. Kryžiaus Ligonines 
Vajaus Komitetas 

2423 W. Marųuette Road 
į Chicago, Illinois.

IR BRIGHTONIEČIAI * 
ORGANIZUOJASI 

/BRIGHTON-PARK. Rug
pjūčio 21 d. šioje, kolionijoe 
būvo Mifiirųikbnae draugijų 
valdybų dėl Šv. Kryžiaus li
goninės vajaus ir pašventi
nimo reikalų. Susirinkime 
dalyvavo ir vajaus vedėjas 
p. L. Šimulis, kuris atpasa- 
kuju ūsą tai, kaip vajus tu~ 
rėš eiti ir kaip iškilmingu 
padarius ligoninės pašventi
nimą. Susirinkimo dalyviai 
vienbalsiai pritarė tiems la
bai svarbiems ir reikalin
giems darbams, kuriems su
darė skyrių. į skyriaus val
dybą išrinko šiuos darbščius 
asmenys: p. Kasparas Pa- 
keltis pirm., p. Antanas 
Gendrolis sekr., ir p. Pra
nas Vaiciekauskas iždinin
ku.

Aukų rinkėjų komisija su
daryta iš šių veikėjų: p-ni 
U. Dausėdienė, p-ni Ona 
Kazlauskienė, p-ni Ieva Ru
dienė. Komisijai žadėjo pa
dėti ir p. A. Barkimas. Nu
tarta prie šios komisijos pa
kviesti gerb. kleboną kun. A. 
Brišką ir gerb. kun. P. Vai
tukaitį.

Pašventinimo komisija bus 
sudaryta vėliau..

Malonu yra pastebėti, kad 
šios kolionijos lietuviai ir 
prie šio darbo kaip ir prie 
visų kitų, uoliai imasi ir ža
da netik kitoms, kad ir di
desnėms kolonijoms nepasi
duoti, bet rimtai su jomis 
lenktyniauti.

Linkėtina pasisekimo.
Rep.

dar neorganizuoti. Tas dar
bas vykinti palikta skyriaus 
valdybai. O kai susirinks į- 
galioti draugijų atstovai, 
tuomet ir šią svarbią komi
sija sudarys.♦J * •

“Jei mes patys nedirbsi
me, nieks kitas mums to dar
bo nepadarys. Suremkime 
petys į petį ir gražiai pra- 

' veskime šį kilnų darbą” — 
kaip visuomet, energingai 
kalbėjo susirinkimą baigda
mas p. J. Dimša.

Skyriaus pirmininkas p. 
A. Laurinaitis yra pilnai į- 
sitikinęs, kad kaip nė viena
me kitame darbe aštuonioli- 
kiečiai nepasiliko užpaka
lyje, taip nepasiliks ir šia
me. P-nas J. Šimkus visuo
met yra optimistas ir mano, 
kad šį darbą pasisekimas ap
vainikuos. O p. Pr. Kupro
ms dėl nepalankių aplinky
bių negalėjęs į skyriaus val
dybą įeiti, žada darbuotis, 
kad tą pasisekimą užtikri
nus.

IR TOLIMESNĖS KOLIONI 
JOS RUOŠIASI PRIE LĮ. 
f GONINĖS VAJAUS, , 

ROSELAND, Ilk Rugpjū
čio 17 d- Visų ŠVentų par. 
salėje’ buvo - šios kolionijoi 
draugijų valdybų susirinki
mas, kuriame plačiai svars
tyta Šv.’ Kryžiaus ligoninės 
vajaus ir pašventinimo rei- 
kalai.

Susirinkimo pirmininku 
vienbalsiai buvo išrinktas p. 
M. Šlikas, o sekretorium p.
K. Rubinas. Apie ligoninės 
reikalus plačiai kalbėjo p.
L. Šimutis. Jisai patiekė 
planus, kuriais eis rinklia
va lietuvių ir svetimtaučių 
tarpe. Planus susirinkimas 
vienbalsiai priėmė ir jiems 
vykdinti sudaryta skyrius, į 
kurį įeina draugijų valdy
bos, o vėliau bus papildyta 
įgaliotais .draugijų atstovais.

Į skyriaus valdybą išrink
ti šie darbštūs asmenys: p.
M. Pavilionis pirmininku, 
p. K. Rubinas sekretorium, 
p. M. Šlikas, iždininku.

Suorganizuota aukų rin
kėjų komisija,*į kurią įeina: 
p-ni J. Lukšienė, p-lė p. 
Rusteikaitė, p-ni E. Genie
nė, E. Norvaišienė, p-ni V. 
Koncevičienė, p-ni E. Valan- 
tienė.

Pašventinimo komisija bus 
sudaryta kitame susirinki
me. Tuo tarpu tais reika
lais rūpinsis skyriaus val
dyba. :

Susirinkime dalyvavo ir 
gerb. kun. Leonas, vikaras. 
Jisai pažadėjo remti sky
riaus valdybos ir komisijų 
darbą.

Vietos klebonas, gerb. 
kun. J. Paškauskas tą dieną 
buvo biskį sunegaĮėjęs, dėlto 
susirinkime nedalyvavo. Bet 
reporteriui teko jį matyti ir 
kalbėtis Šv. Kryžiaus ligo
nines reikalais. Neliko jo
kių abejonių apie klebono 
karštą norą matyti kad šis 
darbas visais žvilgsniais pa
sisektų. Jisai sako, kad Šv. 
Kryžiaus ligoninė tai bus 
nauja lietuvybės tvirtovė A- 
merikoje ir dėlto visiems lie
tuviams dera dėtis, kad tos 
tvirtovės statymo darbą sėk
mingai užbaigus.

Skyriaus pirm. p. M.. Pa
vilionis mąno, kad jei ligo
ninės sienos jau išvarytos, 
stogas uždėtas ir vidus jau 
įrengiamas, atgal nuo to 
darbo nesitrauksime, nes tai 
bus neprotinga. Reikia 
griebtis darbo ir visu smar
kumu dirbti. Tos pačios 
nuomonės yra p. Rubinas ir 
p. Šilkas. O p-ni J. Luk
šiene ir kitos darbščios mo
terys, įėjusios į aukų rinkė
jų komisiją, mano kad 
snartstti nebėra kada, tuoj 
reikiat pradėti organizuoti 
aukų rinkėjų armiją, be ku
rios sunku būtų įvykinti tie 
gražūs planai, kurie tam 
svarbiam darbui yra pada
ryti.

Atsišaukimas į Draugijas B 

Šalę daugybės mūsų’lietu-į prastas įvykis mūsų tautos^ 

; įstaigų dar viena reika ;istorijoje, dėlto privalu, kad 
įga ir svarbi įstaiga išau- jis būtų labai iškilmingai-.^ 
. Tai Lietuvių Šv. Krv- pažymėtas. Tai gali padary-SI 

uis Ligoninė, kurios šie1- ti mūši; gerbiamos draugi-tLį 
•s jau pastatytos ir jos vi- jos, kurios tiek daug jau yraj.s 
is yra rengiamas. Apie dirbusios tautiškuose iri&į 
adžią lapkričio mėnesio suomeniškuose darbuose.
u reikia būti prisiruošu- Ligoninės tikslas neskįfij 

>ms prie pašventinimo. ria nei vieno žmogaus.
visiems yra reikalinga. Del-O» 
to Į šį darbą, kaip ligonines^ 
pašventinimo, taip ir ririlO 
i • v • •navos, yra prašomos visos./? 
draugijos ir visi liitfuviai. i.'Aįsį 

Tamstų gerbiama draugi^ 
ja nuoširdžiai yra prašoma?  ̂
in corpore pašventinime ųĮa- J 
lyvauti ir prie rinkliavose, 
(vajaus) savo darbu ir 
iąrimais prisidėti. Tamstų. - 
kol i bi i i j o j e y ra sudarytą^ 
tiems darbams laikinas sky-’.. 
rius, į kur! prašoma siųsti.-^ 
savo atstovus, kad būtų ga-;į 
Įima pastoviai jį perorgaūi-*| 
zuoti — t. y. vajaus laikui, jg

įvyks šįmet 31 Rugplūi 
(Aiigust) Strand Motei, 1 
lantic City, N. J% 3 Vai. 
pietą. t

Kun. V. Matulaii 
Sekretori

St. Clair, Pa.

SUSIDARĖ IR ANTRO VA
JAUS ARMIJOS PULKO

ŠTABAS
WEST SIDE. Antradie

nio vakare, Aušros Vartų 
par. salėj, čia įvyko draugi
jų valdybų susirinkimas, ku
riame sudaryta šv. Kry
žiaus Ligoninės vajaus sky
rius. Susirinkimas buvo 
skaitlingas ir labai gyvas.

Prasidėjus prisiruošimui 
prie didelio ligoninės vajaus 
darbo, pradėjus mobilizaci
ją, West Side lietuvių vei
kėjai energingai ir nuošir
džiai ėmėsi prie to gražaus 
ir naudingo darbo.

“Mes jei ką dirbame, dir
bame iš vieno ir iš visų pa
jėgi;” — kalbėjo p. V. Duo
ba. “Darbas yra prakilnus, 
tokia įstaiga — ligoninė 
mums lietuviams vra reika-* r 
linga, dėlto reikia imtis vie
ningo prisiruošimo darbo’*
— atsiliepė p. A. Linkus. 
“Snausti nėra kada ir mes 
prie to nepratę—į darbą!” 
—šūktelėjo p. M. Kadzevs
kis.

“Laiko nedaug, už poros 
mėnesių Šv. Kryžiaus ligo
ninę reikės šventinti. Tai 
bus istorinis įvykis, kurį iš
kilmingai turėsime pažymė
ti. West Saidiečiai įtempsi
me visas savo pajėgas, kad 
tinkamai prisiruošus ir nuo Rinkėjų komisija, kurion į 
kitų koloniją nepasilikus,” 
taip kalbėjo vietos klebonas 
gerb. kun. L. Draugelis.
- O kuomet kai ’kure vyrai 
mėgindavo nuo darbo atsisa-
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Apsiavė naujus čefratus—žibančius kaip«er- 
koląs, užsiviĮko tik pernai sįūtą balakoną.

— Motiną, a motina! (greičiau, jau aš se-

t b"“.

! »* *

M;u>mwna.s nes išplėšt jw» 

versti negalima. .. net ir 
respųbh 

lis, nes jis tikrai vagia, —• 
nė melagis juo yra, nes tik 
meluoja' Prieš vagį gąĮipia
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ftvių Romos Katalikų Fe- 
eraęįją susirenka į savo 
aętinį Seimą. Šia proga 
iferbininkas” nuoširdžiai 

sėkmingos daibuotės 
k Seimo metu, 1x4 ir se

nkančiais metais tolimesnėje 
ateity.

nekalbėsime apie Fe- 
■acijos idealus ir jos mi

ns darbus praeity kaip 
uvos, taip ir mūsų išei- 

7$-vyps naudai. Tas visiems go- 
žinoma. Federacijoje ir 
Į’ederacija dirbo ir tebe- 
a prakilniausi ir labiau- 

i susipratę asmenys ir or- 
žacijos. Tečiau dar ne- 
i yra mūsų tautoje kaip 

tuvoje taip ir Amerikoje 
, kurie “nenori balsa- 
,” kurie neįvertina or- 
uoto darbo, nesupranta 

čių talkos naudįngu- 
lĮik Lietuvoje jie nori, kad 

juos galvoti! diktatorius, 
nėrikoje nemato aukštes- 

už porkčapą,idealo

T My ’ fT . •” f. r-

šioj srity gana ryškiai 
ąe J. Valstybėse prieš nevalįrodo kiek šis klausimas ją 
kępkmpgą įr žą|ingą Ęo- Jpminą. klausimas iš

Ęppįęžįaps polįtųię tamės ųėra politįpis. $ega: 
buotę, jo |ariajn§ ą|ap|ą (betĮlįina varu priversti žmo^ų’ • Tf 

;ą įta^ą, kunigams būti b|$įri${fc Savaporįfii 
M ”'Ljiuif, -kįekvieno atsisakyt visiškai nuo svai- 

įęje bėi poĮįti-j galų yra ypatinga pievo ma- 
nusĮstątyme. Nors lopė, nes žmogus gerdamas 

mažiausio pėdsako šio taria- Megtipės nenusįdės, jei pro- 
L:‘y’-" x
tačiau pabūgę protestonai Į sįsakys

J . .

-į. '

• gU gąlėtų ištrinti baisiausi ■ 
žmonijos kalboje žodį ■— iūe- ■ 
kados.".:■ y !J

6. Politiniame gyvenime
tankiai nežipia kas mora- 
ljąų i atvirumas * ar apgaulė 1 
O vienok didysis politįkas, 
Bismąrkąs, žinojo, iras? 
Beito trempė savo atvirumu"; 
kad ryt dieną netikėtai per- 
gąady^apgaulei-------------------

7. Prie revoliucinių žibin
tų šviesos suprantame visą 
žmogaus prigimties niekšys- 
tę, kaip jos gelmes stengia
mės prikimšti krūvomis ne
laimingi} aukų.

8. Jei praeityje padarėme 
politinę klaidą — tai dar ne
reiškia, kad jos dabar būtf-

; nai turėtume saugotis. Po
litikoje, vakarykštis prasi
žengimas, gali būti šios die
nos dorybe. Vienok reikia 
permatyt, ar tikrai ja bus.

9. Politikas turį turėt tris 
daiktus: įcįėją, energiją jos 
reąlizavimui ir—akyvų per- 
mątymą, kurs energijai per
daug įsį|>ėgtį nejeistų. Įlvį 
pirmosios iš tų dorybių, nors 
P^BHdiųės, galį pražudyt, 
be trecios, antraeilės.

F. Virakas 
19-11—1928.

1

_______ gerti, jis Jaugiau 
malonių užsipelno uz savo 
susilaikymą. Bet priversti
nai žmogui uždraust gerti, 
ypač įstatymo keliu, negali- 
,ma, nes taip žmogaus valįa 
neveikia, ir jam naudos tg- 
kia blaivybė neatneš.

Į " _______

mąme

se. .-
"' 2, ‘ Ne vagis yra npmora- 
»• •« -.1*1 > y •__* ■_ •

s juo yra, nes tik

v T - T T? . TTg. T' Ha melagi vata ausyse. Bet vie
nu ir kitu yra diplomatas- 
Prieš jį ne apsaugos visi už
raktai, o pakš ir visas vatos 
pūdas, kad ir juodąfonni- 
nės. Ir būtų iš jo, tarp vi
so ko, geriausi sįela, jei ne 
tas, kad jis josią paprastai 
su savęs vertu priešu.

3. Visuomenes sąžinėje 
būna taip kieti, brangakme
ny s, kad* juos nesudaužo vi
si pragaro kūjai; nes jie vi
suomet turi tik vieną ūkį įr 
vienaip žiūri.

4. Idėjos fanatizmas—bent 
kokios—tai abipusiai aštrus 
peilis, kuriuo apjąkimo nak
ties viduje sužeidžiame ne 
tik priešininką, bet ir savo

„.t.. 1 . t: -i - Gsąžinę.
5. Žmoniją trokšįa teisy

bės ir į ją kiek galėdama ei
na, ir ją tikrai pasįektų, jeį-

nai.”"JT -y

f > <! • -r---------- :-------------

Mūsų kaimynei, “Sanda
rai,” Bostone nesisekė. Su
manė ji nusikraustyti į Chi- 
cagą. Sumanyta — padary- 
tą. Norėtųsi vargšei pasą
li sudiev, bet j Į gą|i įsi
žeisti- Mat “Sandara” ne
norėjo t>ūtj ęu Pievų* begy
vendama Bostone; vargu tad 
jai patiks, jei palinkėtume 
būti su Dievu bekeliaudama

• « . • »

i Chicago. Pasitenkiname

ino veikįmo dar nėra radę, ką nepragers; gi jei visai at-
.... -L 

nesiduoda tam vargšui, Šv.Į 
Tėvui juos pergalėt be pasi
priešinimo. Jie, savuosius 
apsaugodami nuo šios įsi
vaizduotos nelaimės, viešai 
įkūrė savą politinę sąjungą, 
(vardu Metodistų Episkopą-Į 
lų Bažnyčios Blaivybės, Ab
stinencijos ir Viešosios Do
ros Valdybą), kurios pagel- 
ba jie šių valstybių viešąją 
dorą tvarko. Ši įstaiga, kri
kščionių valdoma, neturėtų bet ir kitoki neatsilikę. G ra-

•4 I I ■ * ■ *

v v

Nuolat girdime iš įvairitį 
pasaulio kraštų apie nusi
pelniusius lietuvius. Netik 
kumštininkai tautą garsina, 

katalikus papiktint. Atvirk- fas Juozas Tiškevičius, se- 
ščiai, jei Kristaus mokslą nosios lietu vii} giminės, gy- 
platintų, ji būtų remtinadvenas Varšuvoj, yra parąšęs 
Tąčiąp gąi|ą kad tikslą tu- daugfilosofįnioturiniokny- 
rėdania gerą, priemonės yra gų, jų tarpe “Darvinizmas 
netarusios. Šie protestonai ir Evoliucija,” “Tikėjimo 
nori padaryti vįsųs forais— Stebuklas,” ir k., kurie yra 
įstatymų kęlių! Šios bažny- aukštos vertės šioj srity. Ne- 
čios vyskupai savo ministe- seniai AMERICA minėjo 
riams įsako jper pamokslus kad jo žmona įsteigė viešą 
savo parapijiečiams patarti katalikišką knygą, kuomet 
balsuot tik už tokius žmones dabartinis Šv. Tėvas buvo 
kuriuo prižadės pravest' “ ............................... ...
Kongrese jų paruoštus įsta
tymus! Tiem ministeriam 
(kurie nekataliko istoriko. 
Prof. Dr. Latane liūdymu 
Amerikoj stipresnę valdžią 
laiko ant savo parapijom} 
negu toji baisi (!) KatalikųIsidarbayęs, būdamas jbs.'ąt- 
Bažnyčią kada yra turėjusį) | stovu Londone. Be to/sa- 
gązcįinant savuosius ta Ro-Įvo meno turtus', tarp kitko 
mos galia pavyko tą nelabą-1 labai brangius ir visam pa- 
jį Volsted’o įstatymą pra- šauliui žinomus paveikslus 
vesti Kongrese. |jis yar paskolinęs Kaunui,

ir jie yra išstatyti Kauno 
Miesto Muziejuje kur visuo
menė lankosi ir gali jais pa
sidžiaugti. Gaila kad tik ma
ža dalelė lietuvių senosios 
diduomenės ją nepamiršo. -

Valentinas Matelis

dušką. Aktingo idėjinės 
talkos darbo jįę nemėgsta, 
nes ne idėjomis jie gyvena. 
Bet ir tie gali būti ip ne syk: 
)uvo vedami į blogą arba 
gerą pusę. Tų kaladžių turi 
nemažai ' kiekviena 
Turime jų ir mes. 
bevelkant tokią kaladę į ge
rą pusę paspriįsta ji iš ran
kų ir nupuola geradariui ant 
kojos įr sužeidžia ne tik jo 
koją, bet'ir širdį.

Į Federacijos Seimą susi-

tinių organizūcijų, susirinko I tos į vietą, beį išėjo ne kon
certas, tik dissonansai. Be- 

Ine tas pats bus ir su “Sąų- 
dąrą.” £ur ne pritūpsi, — 
Bostone, Chicagoje ar kur 
kitur — nuo savęs nepabėg
si. Nepaslėpsi idealų stokos 
ir tos tuštumos nepridengsi 

‘pikčiųrniška nuotaika. Be- 
____  rods ir kitų patirimas ture-

i -i - n f e'
Ir žengs pirmyn! Tankiai tų pamokinti. Chicagoje ge- 

per aspera, bet visuomet adIresnį bizpierįąį jau kelius 
(lstra- - sykius bandę kurtį sandarįe-

Jtiškai skambančias gazietas, 
bet ilgai nelaukusios, jos nu
keliavo pas Abraomą.

O gal “Sandara” nuvyko 
Chicagon (įeĮ to, k&d ten yra 
gen| sandarięčių graborių.

srove, r w «.
Ne sykįrad rankos pamojimu.

Bet ar “Sandarai” sek- 
» ' » ■ t • ‘ • 1 • if • » t ' .

sis Chicagoje? Abejojame, 
kų ir nupuola geradariui antl^' mums pri8imena
kojos ir sužeidžia ne tik jol
. . , „‘.'i,. i • I pasakėčia apie bezdziomes,koją, bet ir sirdp r v.

I Federacijos Seimų susi- nleskos- asJ10 ir «zl° k«nccr- 
rinko rinktiniai sūnus rink-|kL Visi jie tūpčiojo iš vie- 
1 ' __ .........................................................

vadai. Ne sykį “kaladės” y-1 
ra sužeidusios ne vieną iš 
jų. Bet jie nenusimena, nes 
prakilnų darbą dirbant viso- 
ko tenka nukęsti ir eina pir
myn, vienybėje ir talkoje ir 
žadina savo mažai tesusipra- 
tusius brolius, spiečia juos 
po Kryžiaus ir Tėvynės vė-lP^iį 
liava.

SMITHO KALBA
fC^Rugpiūčio 22-rą demokra- 

ių, partijos kandidatas, AL
kad dabar yra neatsiekia sa
vo tikslo ir turėti} būti mo-

- Šniitli “sutiko” priimti kan- difikuota ta prasme, kad 
•<, kiekvienai valstijai privalė-

prakalbi} ^ūti duofa teisė būti sau-
dįdątūrą ir šia proga pasa- kiekvienai valstijai privalė-

Smith kalbėjo aiškiai ir

ŽLIuem priešingom pusėm. Be-
ęriausiai bus apibudinu-

gį §Jm}th° kalbą nesenai mi-
senatoriaus Lodge’o

sa ar šlapia, bet prisilai
kant prie federaįių įstaty
mų, kurie nustatys šlapumo! 
maksimumą. Smith’ vra 
griežtai priešingas saliūno 
grąžinimui.

Smith daug griežčiau už 
Hooverį kalba prieš kenks-

* • T " _______
Numynęs po kojų'kilniausius jausmus 
Kuo auštantį rytą sutiksi?
Ne laimę degtinėj, tik pirkęs skausmus 
Vergijos šešėliuose liksi!..
Pavasario saulės kaištį spinduliai 

sušalusią žemę...
jįpfi kodėĮ iędųoti tavieji kęĮiaį, f
Ko tavo žvelgimai sutemę?

Aušra raudonskruostė žvelgimų meilių 
Įr žemei ir mums nepavydi... 
Skubėk tik, girtuokli, nuo vergo kelių 
Į ten, kur pavasariu žydi! 
Ir tau-šilkaplaųkių lelijų žiedai . 
Vainiką nuausti ketina, 
Tik norų ir valios! ir skausmo aidai 
Sudils, tavo taką užtvinę. Ali šas
\ (“Sargyba”)

PER
PRAGARĄ

ė, Constance Williams. 
ške į Boston ĮĮerald ji|mingus darbininkams įn- 

hępasitenkinimą džionkšenus.
_ —- ijĮųms, kaipo ateiviams, y- 

ra ypač reikšmingas Smitho 
t..r .j 

kvotos privalėtų būti nuskir- 
tos proporcingai dapar esan
tiems Jungtinėse4 Vaistuose Bau senai stovėjo pakinkytos. Du apkepę |y- 
įyadrių ’ taųti} imigrantams, yiaį prunkštė į pačius langus, tarytum, ir jie }>ūt 
ne sulyg 1890-tų metų pro-norėją paskubinti šeimininkus.
poręijos. Prisilaikant 1890-1 — Ignot, išimk man iš kųparo šilkinę skare-
tų metų normos arba t taip hę—sg raudonais kryžiukais, 
ya^moą ^ioruir Ignotas nnjūjino. '
neįvykdomos normos, įmį-Į įaųkę gerokai šalo. Pūtė smarkaudamas 
gruntai- suskirstoma į pagei-Įvijas ir drabstė langus sniegais kaip' kvailas 
datijartmd'pirmaeilius ne-lp^gĮ^ypĮ^ ‘ t - z*.
pageldTaujannls_ -amtraeflius. I Girgžtelėjo pagaliau rožes, šmėkštelėjo per

« _ _____ r_____ _ ^“th pareiškė dėmokfatis-Ujjp^Įįjjjyg botagas ir-—sulingavusį stąįga Igno
tą sąžiningai vykinti 18-1^ WB} imigrantų ^"[tieuė pąsijuto važiuojantį.

gybės principu Jei SuiįthųįĮ ------
pasiseks tą principų P^ve^Įkimęą storaą balsaą.

is. Prižada išravėti Pa‘ kur gi (
vykinti!} eilių

įr pagyre ĄĮums, kaipo ateiviams, y- . -t v * *

fiią ir konkretumą. Ji yra | pareiškimas, kad ateivių 
įepublikonė ir,

Ulg k110 Sniitho kalboje ne-

nai tavęs laukiu.
Papečky sučiužėjo čerkasai. -
— Ąr ne su botagu imsi mane varyti) Pątį 

žinau, kas daryti. Ateis laikas, ir kušiu gata
va. Ant sprando man nelipk-

Rengėsį į krikštynas pas Jurgį Barzdą. O 
buvo trečią Kalėdų diena—pavakarys. Rogės

kaų ji suprantanti ais 
iŠ Smitho kalbos, už ką

s stovi, bet, deja, negalin-
to pasakyti apie Hooveno

Netenka abejoti, kad dau-
. ; *t‘ • .’ V’* J- .i. j *.

visus suįdomino 
to pasisakymas prohi-

klausimu. Visųpir- 
a Smith iškilmingai pasi-

bus nesąžiningus potifi ’1 Kitais klausimais iškeltais

— Į£ąŽįn pro kur yažiuosim?—prašneko ap-
■ * K Jį, ; • .

— Fru kur gi daugiau, jei pe pro Partur- 
laukį! Juk putelis ^arzdai reiks parvežti. Lyg 
nežinai 1 Q dar kūmas, kad tayė 
mAto j ? a 4 < < ..irt

šyviui pej š6t

rikąs. Tik nešė, tik nešė, drabstė, drabstė, pylė 
maišais.

— Kad ąęiškįystųme iš ke|io...
— Užsimauk akųlioriųs, tai neišklysi. Koks 

iš tavęs vyrąs, kad Pasturlaukio nerandu..'
Sniegas sučiaupė Įgnotienęi burną, nors ne

noromis nutilo.

♦ #‘ *
— Sustosi prie ĮŠveplienės narni}. Turiu reL 

kalą. O tu greičiau su buteliu apsisuk.
Ignotas bųvo bęsižiojęs paklausti, kas per 

reikalas yra pačiai, bet pastebėjęs piktai jos 
kramtomas lūpas, tik sųkrunkštė.

Sustojo kur liepiamas.
IgnotĮenč iškėlė aukštyn pančekotą koją ir 

išsirito iš rogių. Pasitaisė skarą ir atidarė 
duris.

— Garbė Jėzui Kristui—ištarė įėjusi.
— Per amžius..'. Žiūrėkis, Ignotienė! Q 

aš mani; 
tęsiamu, 
ta, siekdama bučiuotis.

— Kur aš tave, Ągnieškute, pamiršiu. Mat, 
važiuojam su seniu į Vyžlaukį, tai liepiau jam 
butelio paieškoti, o tuo tarpu mudvi pasišnekė
sime.. . '• ' / • ' \ - ' 7

- — Tai gerai padarei, Barbelė: nors mažą 
truputėlį pasišnekėsime. Visą dieną vienai be
sėdint ir liežuvis ptįlipo prie dantų.

/— Kur neprilips, dūšele 1 Moterims tai tikra 
nelaimė. Šėjėsi kur užpečky verpalų įsikandus, 
o tie yyrai vefšiūlūpikinė nepraši žios. * ■

Q pžin1 ko1 jfifci tąip<yižiudjat i tą Vyž- 
Iaukį?.. BetJdovanok, Kalbelė, aš |ia plepu

Katalikų Bažnyčia, l;uri\ 
neturi, nė nemano turėt įo- 
kios politinės įstaigos, nuo 
)at pradžios šiam įstatymni 
iriešinpsi. Ne dėlto kad 
Naivybės nenori, jos jar-
. t.

Varšuvoj atstovu, ir sulaukė 
nuo jo pagyrimo. Dabar ta 
įstaiga priaugo iki 8000 kny
gų, penkiose kalbose. Tos 
pačios šeimynos neištautėjęs 
grafas Aleksandras Tiškevi
čius pačiai Lietuvai yra pa-

Be to,^ ša-

— Kad dūšele, mes tuoj važiuojam, Ignotas 
kaip matai grįžta, o į Vyžlaukį dar penki kilo
metrai.

Ignotienė, kad ir gindamasi, nusimetė skarą, 
nusivilko viršutinius ir atsisėdo prie stalo.

Tuo tarpu kažkas sukosėjo už duių ir pakle- 
bepęs įėjo.

— Pagarbintas Jėzusas—pasigirdo truputį 
storokas moteriškas balsas.

— Per amžius—atsakė abi kūmutės.
— Tai tau, tai tau, širdelei Kokios neti

kėtos viešnios! Aš judvi visą naktį sapnavąu: 
vis ^ažįųir rengiatės, lyg važiuoti kur, lyg ką. 
Tylit abį įr tįk’ašaras braukiat ' \

— Ne Į)ieve duok kokios nelaimės!—tikrai 
susirapinųsiu balsų pratarė Ignotienė.

..1
■

susirūpinusiu balsų pratarė Ignotienė. __ *4^
Visos keturios bobelės pradėjo bučiuotis ir 

glostyti viena kitą.
— Pasėdėkit truputį, mano brangios viešne- ' 

lės; juk ir pamylėti tavoriščkos reikia—sugiedo
jo laibai -Šyeplįenė įr išėjo. x .

Už durų, kažkur kamaroj, bpvo girdėt stik 
bis ir butelius nerimstant, bliuzus čiaužiant.

Nieko gera Ignotienei tat nepranašavo...
*

» * .. i
« * i

Pą£ Maušelį tuo tarpų buvo linksmą* kaip 
per ’likrįapsiąs krikštynas. Ignotas, susėdęs su 
dviemjq|ąis vyrais tuštino jau kelintą buteliu
ką: pastalėj matėsi jų bent jienketas.

Buvo įkaitę, visi trys ir tik šluostėsi 
galiais garuojančias nosis. Akys žibėjo kaip 
Vilkų, kur pamatot%ęrą aviidoką.5

’ Ignotai, tu nesiduok. Buk vyras... 
—namų galvos, ir jos turi infis klausyti...
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sutaikyti lietuvius

Ši sąjungą sąryšyj su 10 me- ;

Ūžia vėjas, siaučia bangos, 
Mėto laivą į šalis: 
Nenuliūski. brangi drauge, — 
Tokia mūsų jau dalis.

mes jokiu būdu Vil-

N'epaleiski vairą valdžius, 
Tuoj gal vėtra apsistos, 
Tr nuvargusi krūtinė 
Džiaugsmo giesmę užgiedos.

Daug, oi daug dar reiks kovoti, 
Kol pasieksim uostą mes, — 
Bet nereik vilties nustoti: 
Ten žvaigždė skaisti mus ves.

Ta žvaigždė — viltis maloni. 
Ji mums užburia jausmus, 
Liūdną širdį nuramina. 
Ji sušvelnina skausmus.

Onytė-FiĮino

ŪŽIA VEJAS

pie 155,000 nanų (Į9Į5 m. 
tik 100,000). Be to, yrą dar 
draugijų su 4Į,00Q įiarių, 
kurios į centraiinę sąjungą 
nėra prisidėjusios.

. įtikėtai ten susitikau su vil- 

? ' piečių lietuviu. <Įis man pa- 
č /į’pasakojo, kaip Vilniaus kra- 

- V. sĮp lietuviai neša sunkų jen- 

ką vergovės jungą ir, nors 

ne visai ryškiai,------
’ 4 ' r
;i‘ <
-e'
) ■

yiai, turėdami iš ankstųĮa- 
bai gudriai; paruoštus sude

damuosius vaitus, per Jfeo-- 
kias dvi miniifefc 1 ^astatįė 
j iio^ priešais1 lenkų1 ‘ ii 
f •• 2 'r. j i . j cuįv!
puošė tautine lietuvių vėlia
va. Kilo didžiausias* triuką-

■ >

gerai girdime, tai ii; mus 
Kaunas' Airi: girdėtų «n^djo 

prieš aparatą ir visi-vienu 
balsu pradėjo koįioti lenkus 
te jų valdžią. . i: < j; •. •?< ; < 

Įš visa to aišku, kad len- 
-kai, norėdami nutautinti lie
tuvius, ne tik kad nieko nę-_ 
pasi^aa; bet keldami gyven
tojų tarpe barnius ir erzin
dami jų tautinius jausmus, 
kelia lietuvių • tautini sųsi- 

kad ir lietu-

AUSTĖJOJ krikščionių 
darbmininp1 sąjungų narip 
skaičius 1926-metais 
sumažėjo .(ĮU24 na. bn^o-W,- 
Į28; 77^00—
7p,Į22). ’5taįgiĮįreitą|s pie1 

tais Austrijos krikščionių 
4ąr|įinimk^. S^pngos turėjo 
78,906 narius: iš. jų 49,9Į5 
buvo vyrąi—fai didžiausias 

viu nuošimtis nuo

bininkų surastas dai-bas, su
organizuota 7^) technikos 

įa,bo kui-sai, išlaikyta 293 
pašalpų ir Si,.streiką, kąsa. 
Judėjimas kenčia nuo nesu
sipratimu jr 'Wrfedaviij •? j^ : 
dėjimą tvirtai pemi.a .-vysku
pai-ir kunigai ''

BELGIJOS krikščioniu

?T ^PASAplį, BiunčiMit tam titt
YfLį[į4t!§ įygąį.

susįpmĮęlietųviąį.- 
q jė- šiąme Kederącįjo^ 

r ' ĮyvąuĮį ka4 

tą, nežiūrint kaip ilgai jisai prįsidčjus prie tų

tas daiktas palieka tikrojo 
saviijin^o, ........

Kuomet pĮęšįkas 
pasisavina ąvęji^^

jlėšiko

mečią būklę.

— Sunku mums, Į>roli, la
bai sunku! — pradėjo jis sa
vo pasakojimą, — bet len

kams mes nepasiduodame ir 
širdyse saugoj am kibliausią 

vilčių. Jau dabar patys len
kai mažai teturi vilties Vil

nių savo naguose išlaikyti ir 
pet kai kurie jų laikraščiai, 
kaip “Przegląd Wilenski” 

visai atvirai tai skelbia. Vil

nius, girdi, buvo Lietuvos 
sostinė ir bus, tik, žinoma, 
.Vilniaus kraštas turi gauti 

plačią autonomiją... Ir to
dėl lenkai smarkiai varo lie

tuvių ištautiuimo darbą, bet 

to ją darbo vaisiai labai 
menki. Vienas Vilniaus u- 
niversiteto studentas lietuvis 
laimėjo laižybas su lenku, 
kad jis, bet kurio Vilniaus 

kvartalo kiekviename name, 
ras ne mažiau vieno lietuvio. 
Todėl begėdiškai lenkui* me
luoja tvirtindami. kad Vil
niaus kraštas jau galuti
nai sulenkėjęs. Atvirkščiai! 
Kraštas yra lietuviškas ir 

-a^J»įiietuviai labai dažnai lenkų
* Tiv* • i ■ i

lietuvių vaitu, lietuviai juos 
ginti, lenkės draskyti tauti
nius lietuvaičiu rūbus, o bo
bos rėkti kiek gerklės neša... 
Tik vyskupui privažiavus 
triukšmas kiek nurimo, bet 
prabilus jam lenkiškai, pa
kilo dar didesnis triukšmas 
ir ponas Jalbržykovskis, bi
jodamas kad ir jam nekliū
tu, pasislėpė.. .

Toki triukšmai — Įprastas 
dalykas Vilniaus krašte, bet 
dar svarbiau tai, kad gyven
tojai labai nemėgsta lenku, 
o tą neapykantą lenkai pa
tys kelia ir palaiko mokes
čiais, baudomis ir Įvairiau
siais išmistais. Paskutiniu 
laiku lenku yra griežčiausiai 
Įsakyta, kad prie kiekvieno 
atvažiuojančio miestan kai
miečio arklio būtu prikabin
tas skambutis, o jįįklys, kad 
ir vos velkąs kojas, būtinai 
turį būti kad ir akėjant pa
žabotas. Tr vargas kiekvie
nam. kuris, drįs akėti nepa
žabotu kuinu arba užmirš 
pakabinti jam skambuti. 
Tuoj protokolas, bauda, o 
nepajėgiant užsimokėti par
duodama, jei ne paskutinė 
karvutė, tai 1 sermėga arba 
kailinukai.

Todėl ir nenuostabu, kad 
Jalbržykovskiui gudai jau tik ir težino “ach, 

viename kaby Litva pryšla.” o kai- 
ė miečiai kartą pas “soltysą

vią veikėjai nesnaudžia. Ta
čiau savo darbo, lietuviai pil
nai negali išplėsti <Įeį lėšų, 
o ypatingai literatūros sto
kos. Žmonės Vilniaus kraš
te be galo mėgsta skaityti 
lietuviškas knygas, tačiau ją 
gauti labai sunku. Todėl la
bai būtą naudinga, kad kny
gų būtą galima gauti iš ne
priklausomos Lietuvos... Ta
da iš laisvųjų savo brolių 
gaudami paramos, mes dar 
daugiau vilties turėtumėm, 
kad kada nors, gal greit, Ge
dimino pilyje vėl plevėsuos 
lietuviu vėliava.. .

— Baigė širdingą pasako
jimą mylimas ir brangus 
tautietis. P r. Vieškūnas

(“Trimitas”)

j ąngų įsikūrimo.

VGKĮETIJOS krikščionių 
darbininkų sąjungos 1927 ni. 
Įgijo lygiai'70,000 naują na

rių; jų priešakyj stovi mp^ 
talo darbininkų draugija, 
prie kurios prisidėjo 26;500 
narių, toliau eina žemės ūkįo 
darbiu i nkij sąjunga su 12,- 
000 naujų narių; audimo 
darbininkų 9,000, fabrikų ip 
į)eivežimo d. 5,300 n., me
džio darbininkų 4,500, taba
ko darbininkų 4,000, odos 
darbininkų 2,000 naujų na
rių.

vmo

pagamiųimP- Yra.ląj 
ir tikimės seiman s 
bar Įąetuvųje ląp 
Aeracijos pirmininkas £

ŠVĘĮCARĮJQS kataliką 
liaudies sąjunga, šveic. kon
servatorių liaudies partija 
ir krikščionių socialistu dar
bininką sąjunga sudarė ben
drą komisiją, kuriai paves
ta surašyti nauja kataliku 
socialinė programa.

OLANDIJOS Roinos-ka- 
taliką 0arbinįnkų sąjungos 
prieauglis 1927 m. buvo 6,- 
000 narių, o šių metų pirma
me kėtvirtyj 3,115. Bendras 
narių skaičius siekia 110,- 
000. 1927 m. 723 streikuo
jantiems katalikų darbinin
kams per 35,254 streiko die
nas išmokėta 77,668 gulde
nai (apie 315,340 litu) pa
šalpos (1926 m. 147,741 g.). 
Sąjungos kapitalai siekia 
2,26Q,Q00 guld. (apie 9,150,- 
000 litų). Artimiausias O- 
landijos kataliką darbinin
ku tikslas — išgauti organi
zacijai viešą teisini cliarąk- 
terĮ.

Kauno “Darbininkus”

yrą lankęsis VUpipjft iį 
pilpąs naujausiu žinių 
iš nepriklausomos $i 
valdomos’ Lietuvos, bet W; 
pavergto ViĮniaųs. 
visį. daJyvąįĮkite, kąiĮ 
dus tų visų nąųjiępų^įįįiį 
su gerbiamo FedeyącįjpB 
pir|nininko. Kas 
ja Lietuva — dajyv

Fed. Sekretorijait
■

valdininkams, policijai ir
Poznanės “poseleneams' ne
malonių šposą iškerta. Ar-

. kivyskupui
lankant pa ra pijąs
bažnytkaimy lenkai išrengė miečiai kartą pas “soltysą’ 
vartus ir, padabinę juos-sa- susirinkę pasiklausyti radio 
vo vėliavomis ir ereliu, lau- ir netikėtai sugavę Kauną 

' kė atvažiuojant vyskupo, ilgai klausėsi kaip Dievo
Tačiau pranešus, kad vys- balso iš dangaus; paskui, pą- 
kupas jau atvyksta, lietu- darę logišką išvadą, kad.

Tik nemeskim mes kovoję, 
Bekeliaudami toliau, — 
Bangos liausis juk kvatoję 
Ir krūtinei bus lengviau.

(“Šaltinis”)

PRANCŪZIJOS krikščio
nių darbininką sąjungai pri- 
klduso 632 vietos draugijos 
ir 38 ypatingos krikščionių 
darbininku jaunimo grupės, 

tą sūkakftiviįmš/per Sekmi
nes suruošė ’ Paryžiuje di
džiulį visos Prancūzijos dar
bininku kongresą. Pastarai
siais metais veikė 232 sąjun
gos mokslo rateliai ir 57 vie

lose -Įkurta nauji sindikatai. 
Nuo savo Įsikūrimo išduo
ta nariams du milijonai kvi-

* —* į *

tų. kad užsimokėjo nario 
mokestį, daugiau 10,000 dar-

SEPUSVĮŲ ą$ĄSY$ĄI 
ĘQN- 

G^ESf) |RppESHQS

Naujojo Pietų Velso (Au
stralijoje- vyriausybės kolo
nijų ministeriš gavo be pa
rašo laišką, kuriame graso
ma išsprogdinti parlamento 
rūmus ir ministerių gyvena
muosius namus, jei vyriau
sybė leisianti Eucharistinio 
Kongreso dalyviams, dabar 
posėdžiaujantiems Sidnėju
je, darytį religinę įirocesiją 
miesto gatvėinis.

Kauno '‘Vienybė”

m $

MJĘGĄ JUKTIĮtĮS
-------------------- '

ponas G. II. Rowitz, S 
port, N. Y. ,yra vienas iš 
lio tūkstančių kuris giria 
Tone, kurios jam daug gero 
rė. Jis rašo: “ As vartojam. 
Tone iki 'šio laiko ir mano 
^kaudčjjmas pranyko^ iia 
miegu labai gerai ir mano s 
ta pasitaisė visais atžvilgiais.”

Nuga-Tone daug pagelbėjo 
čiančiai žmonijai. Jos 
stiprumų ir sveikatų silpniems 
sergantiems žmonėms, p 
nevirškinimų ir chroniškų ąS 
jimų, pataisė apetitų, sus 
silpnus nervus ir raumenis, ffl 
kė naujos jėgos nustipusiems 
ganams, padaugino svaram 
kieriiš, ir* suteikė malonų ii 
sintį miegą. Nuga-Tone 

( Prikalą, stiprumo Įr Į 
•"gtatf’negu milionams z 

suteiks ir jiiins. Jus 
pirkti jų kur, y ra pa 
gyduolės. Įei jūsų ver .

• rėtų jų pas save stake,-----
kit, kad jis užsakytų jums N; 
lio vaistinės.

pasaulio tvarkos daryto
jai, valstybių Aipl^atai ge
rai žino, kad Vilnių leiikai 
užgrobė ginklo jėga ir jie 
kaipo tvarkos dabotojai turi 
privei-sti lenkus Vilnių grą- 
žįntĮ Lietuvai tįkrąjai per 
šimtmečius Vilniaus savi- 
pinkei.

Rugsėjo 1 d. Gene vo j e su
sirenka Tautų Lygos atsto
vai, jau kelintu' kartu ban
dyti atmegzti neatmezgamą 
mazgą
su lenkais. Mat didžiųjų val
stybių diplomatai, kuriems 
vadovauja francūzai nedrįs
ta lenkams pasakyti, kad jie 
yra Vilniaus grobikai ir jį 
— Vilnią turi grąžinti Lie
tuvai, gi Lietuva jokiu būdu 
Vilniaus neatsižadės, nes tai 
nuo amžių Lietuvos sostinė, 
D. L. K. Gedimino pilis, ten 
D. L. K. Vytauto ir šv. Ka
ži mįero kapai, ten Lietuvos 
kultūros centras, ten mūsų 
tautos Patriarko dr. Jono 
Basanavičiaus nesenai supil
tas kapas, ten Aušros Var
tai, lietuvių katalikų inspi
racijos šaltinis ir dėlto męs 
be Vilniaus nenurimsim.

Am. lietuviai sudarantieji 
visą trečdalį tautos privalo 
tarti savo gapną protesto 
žodį pasaulio galiūnams, 
kad 
niaus neatsižadėsime ir tas

I •

kuris drįstų lietuviu vardu 
tai padalyti, liktų prakeiktu 
tautos išgama. Visos lietu
vių kolonijos privalo siusti 
protestus Genevon adresuo
jant: LĘAGŲE QF NA- 
TIQNS ’ $ir' įrio Dnnp- 

mon$ Sęcretary, Geneva, 
Switzerland, ir reikajauti 
Kad LvKa varytą ipp- 
kus laųjc ViĮniąus ir kitų 

Lietuvos žemių.
Ateinančią savaitę įvyks

tantis Federacijos kongre- 
sas-seimas turės tarti savo 
autoritetingą žodį visų Am. 
lietuvių kataliką, vardu pa-

Ką tik jįKffi »
Ar^^o

STASIO PILKOS ;

Nauja Knyga

Ir
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Kažkoks .lyg nepažįsta- kia pag(,lbos.
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Įgimtas krtinkščia, spjaudosi. Q velniai,
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savo
Pa- 

retkarčiaįs vartosi ir nauju

meilindamįes prie jo, kiša savo šlapius snukius 
jam tiesiog prie lūpų—bučiuotis lenda;
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urmu sukvatojo velniai ir... Ignota^prasitryne;
akis. , 7 ' : •' , . - f i

Šalia ja stovėjo Maušelis it, rodydamąs pitš-' 
tu į‘pafąudusius, tarytuih iš sarmatoj langus/

•>—Niu, Įgnot. jdū gana išmiegojai. Ei
a. ? ■ •• •- • • ' - . . 1'

kiekvienam 
______  tų graflą kn

Kaina tik 
Už perstoilttata I 
3c. pafto ženklelį.
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holas paspyrė su kojomis kažkokį batelį ir 
galvą, dairi* I

' r-' . ' '

tautos vaduK K

Ųž langų daužėsi vėjas ir drabstė sniegais. 
Tačiau Ignotas nesusiprato, kad tai jį šaukia 
pas pačią, kad į Vyžlaukius važiuotu.

Ignotui buvo linksma. Matė jis gerus 
pažįstamus, girdėjo širdingas ją šnekas, 
stebėjo, kad durys 
pasigirsta balsu.

— Man reikia i Vyžlaukį—pramarma jis 
kažkokiam Petrui, kuris jau trečias sykis len
da bučiuotis.

Tačiau Ignoto galva linksta vis žemyn ir že
myn, tarytum būtų ką pametusi. Balsai darosi 
vis gudresni, vis tylesni, pagaliau šnabždesiu 
išvirsta. Pasidaro be galo gera ir minkšta— 
kaip linguojančioj karietoj. s

Bet ne—tai ne karieta: tai rogės. Ignotas 
sėdi su savo pačia ir stekena šyviams šonus. 
Netoli, rodosi, ir Vyžlaukis.

Sniegas pila akis, nosį ir bumą. . Ignotas 
jaučia, kad jis jau ir ryja sniegus. Darosi vi
duriuose šalta, liežuvis stingsta, nebegali nė pa
sikrutinti.

Barbė tyli. Ignotas norėtą, kad ji imtų ką 
šnekėti, kad ko paklausią: vis kalbant ne taip 
baisu būtų, o gal ir šilęiau.

Bet BarĮ)ė tyli kaip užkeikta.
Įvažiavo į mišką. 7_

mas. Medžiai tokie keisĮi, lyg su uodegom, lyg 
su ragais. Sniegas girgžda kažkokiu teliuko 
balsu/'Net šiurpai nukratė Ignotą.

’ . Ignotas nenori pasirodyti prieš pačią prisi
bijąs to miško. Sarmata: yel ims jį ^rąydr-. 

’džiuoti toliu, bobą ir dar bjauriau. Tariau ne
besitveria Ignotas—taip jaut baisu, ųejauku tam 

r‘rhiške. , ' * '

Daugiau nebegali tylėti Ignotąs. i .

— Mėeė, au-ąų-auaų, kva-kva-kvą.'. .—pasi
girsta bjauriausi balsai ir.. . visos blusos Igno-, 
tui dvesia iš išgąsčio.

Ignotui pasišiaušė plaukai ant gaĮvos, kaip 
ežiui, kad net nusmuko kepurė. Abu šyviaį at
sistojo piestu ir suj)iainkšte, taiytuni vilkai bū
tu užpuolę.

Bet lai nebuvo vilkai. Vilkai būtų niekis. 
O čia tuo tarpu privirto pilnos rogės.. . velnių. 
Tikriausių velnių—ragai ilgi, snukiai šuniški, 
akys žiba kaip vilkų, ausys kaip bulių, barzdos 
kaip ožių, kojos kaip drigantų—kanopotos, vi
si apaugę gaurais kaip meškos, uodegos raugė
tos ir dar aplink rankas apsuktos.

Pekliškai kvatodami apspito tie bjaurybės ir 
Ignotą ir Barbę. Ignotas jaučia, kaĮĮ Velniai 
traukia nuo Barbės skara. Tačiau kad ir no-

I •

irdamas. Ignotas nebegali apginti pačios: ko
jos jam lyg prirakintos prie rogių. Pirštai su
stingo: iškrito iš rankų ir botagas ir vadelės.

Arkbai kaip patrakę lekia per daubas, per 
griovius; ausyse tik švilpia; mędžiai, rodosi, 
šuoliais lekia.. < . . . i. •

Ignotas jaučia, kaip šimtas gauruotų rankų 
apkabina jį už liemens, kaip šuniški snukiai iš-, 
sižioję užtraukia pragarišką dainą. Traukia 
taip smarkiąją kad nė negirdėti, kaip Į?<irbė šaų-

Gaidys kaltas, gaidys kaltas —
• Vištą nemylėjo: 

Per bedelią, per nędėlią
Vieną1 kiaušį dėjo;

Ignotas Įtempia visas jėgas, kad atsikratytų
lyjamaisiais, kad sučiuptų •nors vieną iš jų už 
sprando ir trenktų kur į griovį. , Tačiau tat nė

jai apkabinę pąda

Gaspadonus karčemoje
»' t « -rr- - ! -

\ * j v įsus pyngiįs pragėrė, 
paspadin, jį eik vadinti, 
Įš karčemos-parvaryki.

Gaspadpriųs f ik neėjo, 
Pačios k|ausy| nenorėjo, 
Kai jis namo pasvandravo, 
Daug pinigų netrokavo.

Sveiks, kūmai, būsi, 
persiv mudu pusę, 
O~jei pusės neužteks, 
dersiv mudu visą.

Jei nenori gerti, 
Imsiu tave perti. 
Stov beržinis obelinis 1 . ■ * ♦
Kampe pastatytas.

Kur bernytis dailus, t 
Ant mergyčių smailius, 
O kurs yra atsilošęs, 
Tas y f* kumpanosis.

pirvalo

‘UAUNA KĮJ
su paveikslais

Dang rimtų ir juokingų 
skaitymų, dainelių, dektei 
ją.

Verta
muose

__ __  Jei U 
nustoti EaKStfus J
Aantos

VaiNalas t™

“B*
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Laidotuvių dalyvis
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CHESTER, PA. :
Rugpiūčio 10 d. mirė Myko

las Navickas, 49 metų amžiaus. 
Palaidotas 13 d. rugpiūčio su 
bažnytinėmis apeigomis Šv. 
Kryžiaus kapinėse. PžAiko nu
liūdime motel i, dvi dukteri So
fiją 18 metu ir Oną 15 metų 
ir sūnų Alfonsą, 8 melų.

Jis paėjo iš Krettingos par.. 
Rudaičių kainio.

A. a. velionis nuo 1915 metu 
turėjo pasistatęs turkišką pir- 
tį ir gerai sekėsi. Kas met vis 
ją didino.

Jis buvo“geras katalikas ir 
daug yra pasidarbavęs prie su
organizavimo parapijos.

Prigulėjo pire LDS. 19 kp 
šv. Jono Krik, ir Lietuviu Vy
tauto kliubo.

LDS. 1^9 kp. buvo vienas 
pirmųjų narių.

Draugijų ir kuopos nariai 
a. velioniui suteikė paskutinį 
patarnavimą. Gausiai dalyva
vo jo laidotuvėse. ^Ilsėkis w- 
mybėje.

• v 
ls

a.

Draugas

i

I

laidojus ir aplaistei graudžiom 
ašarom velionUa. a. Kazimie
rą, mylimiausi savo sužieduo
tinį, atsiskirdama ant visados. 
Tegul Dievas suteikia amžiną 
atilsi, nes jau taip Jo buvo 
skirta.

PHILADELPHIA, PA.
Karščiai privertė apleisti šį 

pasaulį!
Visiems gerai žinomas Kazi

mieras Aluzas gyvenęs 3-10 
Titan St. persiskyrė su šiui/ 
pasauliu rugpiūčio. J3 d. pa
likdamas savo mylimą seną 
moterį nuliūdime ir ašarose. 
Taipgi paliko didelę še imą. Vi
si skaitosi posfiniais-podukro- 
mis, nes a. a. K. Aluzas buvo 
vedęs našlę, kuri po pirmu vy
ru buvo Dunibrauskierfė.

A. a. K. Aluzas dirbo sunkų 
darbą ir užėjus karščiams, 
nors ir buvo tvirtas darbinin
kas, liet neišlaikė. Jis išdir
bo prie ugnies kaipo gaisrinin
kas apie 25 metus. A. a. K 
Aluzas gavo ligą nuo šalto le
dų vandens. Pasirgęs šešias 
dienas ir mirė.

A. a. Aluzas buvo geras ka
talikas. Prieš mirtį aplankė 
klebonas J. J. Kaulakis, net du 
sykiu, ligonbatį. ir da kol buvo 
namuose ir suteikė paskutinį 
sykį Šv. Sakramentus.

Mirė 59 meti] amžiaus ir vi
sų plačiai žinomas. Rugpjū
čio 20 d. a. a. Aluzą palaidojo. 
Bažnyčioje buvo laikomos tre
jos sykiu šv. mišios. Lydėjo į 
kapines klebonas kun. J. J. 
Kaulakis, kur pirmą sykį šven
tino duobę ant naujo loto šv. 
Kryžiaus kapinėse. Ilsėkis dar
bininke šios šalies salioj ženie- 

suteikia 
(i rabo 
gražiai

LOWELL, MASS.
Rugp. 19 d., parapijos 

tainėjv-įvyko lietuvių protesto
mass-mitingas. Kalbėjo kleb. 
kun. U. Juras, kun. J. Vaičiū
nas, (’ieero, III. lietuvių para
pijos klebonas ir kun. S. P. 
Kneižis iš Lawrence.

Kalbėtojai trumpai {laminė- 
jo Vilniaus isteriją ir ragino 
ginti Vilnių ir reikalauti, kad 
Tautų Sąjunga {iriverstų len
kus grąžinti jį Taetuvai.

Po patrijotinių ir turiningu 
kalbų vakaro vedėjas perskai
tė rezoliuciją, kuri buvo vien
balsiai priimta, štai ji:
“Kadangi lenkai užgrobę 

Lietuvos sostinę Vilnių savi- 
nasi neteisėtai.

Kadangi lenkai skaudžiai 
persekioja Vilniaus teritorijo- 
K* gyvenančius lietuvius ir 
juos kankina.

Kadangi lenkai neduoda lie
tuviams ramiai gyventi jau. 
tai Įniks nuo laiko p>w’sim(*s- 
<lami j>er laikinai nustatytąją
idemarkacijos liniją ir kėsinasi 
vatu prijungti Lietuvą prie 
Lenkijos

Tr kadangi {Pastaruoju grasi
nimu. versti* verčia dabartinę 
Lietuvos valdžią nusileisti Vil- 
-niaus klausime;

Todėl, mos LoAveJlvjo gyve
nantieji lietuviai, laikytame* 

♦ ■» • masiniame susirinkimo, rug
pjūčio 19 d. 1928 m. šv. Juo-

zapo bažnytinėj svetainėj, 
ell, Afatigr-—u---- ------- -----

Reikalaujame Lietuvos Dele
gacijos nenusileisti Vilniaus 
klausime ir {įrašome Tautų Ly
gos priversti Lenkiją grąžinti 
Lietuvai Vilnių ir tuomi su
teikti užtikrintą Lietuvos pilie
čiams ramybę.

Pirm. Walter Paulauskas”
Dar kalbėjo klerikas L. l’ra- 

spalius. Jis davė pamokinimą 
tėveliams. Pertraukose paįvai
rino programą p. R. Ainorius 
gražiomis dainelėmis. Jam a- 
komponavo p-lė Biruta Pečiu- 
koniutė. Žmonės skirstėsi j>a- 
tenkintl pTogiama.

Rezoliucija pasiųsta 
vos Atstov.vbei.

Rep.

PHILADELPHIA, PA,
Jaunikaitis atvertė į 

katalikę!
Jaunikčiitis Jonas Baubu su

manė apsivesti, liet jo mylimo
ji buvo liuterionė. J. Baubu 
būdamas tvirtas katalikas su
tiko vesti sau už moterį tada, 
kada ji priims katalikų tikė
jimą. Ji sutiko priimti kata
likų tikėjimą. Liepos mėnesį, 
š-v. Kazimiero bažnyčioj jauna
vedė priėmė krikštą, kuri su
teikė vietos klebonas kun. J. 
J. Kaulakis. Kaip tik priėmė 
Rymo Katalikų tikėjimą, jau
nikaitis savo duotąjį žodį ne
pakeitė ir apsivedė. Šiandie
na, būdami katalikais, gyvena 
katalikiškai, kur be abejo su
teiks Dievas laimingą ir links
mą gyvenimą, nes abu vestu
vių dienoj susivienijo su Die
vu priimdami šv. Komuniją. 
Jaunavedžiai gyveno 1315 So. 
36tli St. Reiškiu ir aš savo 
širdingus velijimus, kad per 
visą gyvenimą žydėtų meilė ir 
sutikimas.

.Jaunavedžio draugas

s?

Ii3 [R0H4UCH
Detroito mieste Primeries 

balsavimai įvyks'4 <1. rugsėjo 
(Kept.). Visi lietuviai balsuo
tojai šiuomi privalo eiti Į Polis 
ir atiduoti balsą už sau patin
kamus kandidatus.

MOTORISTAMSIRPESTMKAMS
V r -   - - -I ’ * W ‘

Tautiška Apsaugos Tarv- 
Iba pagamino statistikas apie

Šiuose balsavimuose Detrou 
tiekai turime garbės turėti ir 
du lietuvius kandidatus Į aug- 
štas vietas. Būtent p. JOSEPII 
P. UVICK, kandidatas Į Ap
skrities Kasierius (\Vayne 
(,’ounty Treasurer) ir p. JOJ IX 
G. JEFFERSON (J-niolionis) 
kandidatas Į Suv. Vulst. Kmi- 
siresmanus (U. S. Congress- 
man) n^u 15 Distrikto. Už p. 
Uvick
viai gyvenantieji miešti* 
troit. 
Park. 
gi už. 
suoti
vakarus nuo Woodward Avė.

'nelaimingus atsitikimus Suv. 
Valstijose, ir tos statistikos 
parodo, kad kas met dau
ginus ir daugiams žmonių 
automobilių sužeisti arba už
mušti. 1927 m. suvirs tris 
syk dauginus žmonių užmuš
ta negu 1915 m. ir beveik du 
svk tiek kiek 1917 m.

galės balsuoti visi lietu- 
De- 

llamtramek, 1 ligliland 
Fordson ir Dearbome; 
p. Jefferson galės bal- 

tik tie. kurie gyvena į

Kaipo lietuvio kož.no yra 
šventa, pareiga remti savo tau
tos žmogų ir todėl visi Detroi- 
tiečiai balsuotojai atiduokime 
savo balsus už virš pažymėtus 
lietuvius kandidatus, pasilie
kant sau teisę skirtis sulyg sa
vo noro kandidatus į kitas vie
tas.

Detroit’o Lietuvių
Prekybos Taryba

P. MOI.TS, Sekretorių

BLAIVININKU SEIMAS
Šiuomi pranešame, kad 

Pilnųjų Blaivininkų XVIII 
Seimas bus Rugsfjo-Sep- 
tember 3 dieną (Labor Day) 
1928, Worceąter, Mass.

Visos BlafWfiinkų kuopos 

J ir apskričiai prašomi susi
rūpinti Seimo reikalais.

Kun. S. Kneižys, pirm. 
Juozai Svirsl&s, raSt.

Metropolitan Lile lusu- 
rance kompanija ilgi vedė 
tyrinėji imu krrpe savo-- Bu
rių apie 18,000,000. Sniegi
nus 1927 m. gelžkelių nelai
mingus atsitikimus su 1911 
m. gelžkelių nelaimingais 
atsilikimais kompanija rado 
sumažėjimą iš 37 nuošimčio: 
gatvekarių nelaimingi atsiti
kimai sumažėjo net 44 mioš. 
■1927 m. Bet 1927 m. 23,125.- 
000 automobiliu vartojama 
Auk rikoje sulyginus su 
1911 m. 039,000. Ir todėl v- 
ra liek daug automobiliu ne
laimingų atsitikimi].

Tūkstančiai svetimšalių 
turi savo karus arba auto
mobilius. Perkant karą rei
kia atsiminti kad svarbiems 
kreipti atydą i karo saugu
mus negu greitumą — rei
kia gerai apsižiūrėti ar švie
sos tinkamos, apžiūrėti verž- 
tuvus. ratus, aliejavimo sis
temą, ir viską. Paprastai, 
Hile karas yra užtektinai 
greitas, kad tik paprastas 
greitumas užlaikytas. Ka
ro savininkas turi atsiminti, 
kad jis turi netik tinkamai 
prižiūrėti karą, bet karo vi
sus mechanizmus.

23,000 nelaimingų atsitiki
mi] kas met privertė Įvairias 
valstijas ir Įvairius miestus 
Įvesti varžingas važiavimo 
reguliacijas. Karo savinin-

kas arba šoferis turi kreipti 
visą atydą i važiavimo regu- 
lacijas. Motoristai turi at
siminti kad žmogaus “teisė 
gyventi'' yra daug svarbes
nė už žmogaus “teisę važi
nėti.*' Kur pėstininkas turi 
teisę eiti skersai gatvę jis 
turi tą teisę ir gali imti sa
vo laiką tą darant. Moto
ristai turi pėstininkams pa
siduot i.

. rflpi HnftHr
kas dariusį mūs kariuozaenčj. kam 
rūpi krašto g yrenimas, Vilniaus 
atvadavimas ir kariuomenės su vi
suomene susiartinimo idėja, priva
lo užsisakyti kareivių laužaitį

t

negali atspėti 
daryti, 

važiuoti.
arba

.Jis
tavo

Yra sunku gerstatvti ge- 
ue va kiškas “traTffi-” rvguta- 

eijas, nes jos mainosi pai
rtuose miestuose. Bet Tau
tiška Apsaugos Taryba duo
da sekančius patarimus vi
siems.

Neužmiršk Signalas
Užpakaly tavęs važiuoda

mas žmogus 
ką tu ketini 
kaip ketini
valdo savo karą sekant 
signalas. Jeigu užmiršti pa
duoti signalą jis gali į tavo 
automobilių įvažiuoti. Sig
nalai yra absoliutiškai rei
kalingi.

'Pik vienos rankos signalas 
yra reikalingas — ištiesk 
ranką tiesiog nuo pečių. Ne- 
mislyk apie ir neišmislyk ki
tokių signalų. Amerikoje 
\ isi pažįsta rankos signalus.

I arlol; raiihos >01/11 uiti s:

Kuomet karas pradeda 
važiuoti.

“KaryB” rašo ne tik apie įvai
rius Lietuvos kariuomenės reika
lus, bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir iš užsienio.

Viste™ JvtesęapApuM froonena 
svarbu skaityti ‘‘Karį,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo rafitų, 
įvairenybių iš naujų mokslo isra- 
dimtj. Kariuomenės švietimo ko 
misijos “Kary” skelbia savo pra- 
neSmus apie harii*?menSs švieti
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie- 
Bam žmogui švietėjui.

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti kaso tarnyba, turi 
skaityti “Kari,” kad iš anksto su
sipažintų su kariuomene. Toks jau. 
nuolis patekus kariuomenėn, iš kar- 
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
tad garbingai tarnybai.

“Karys” praneša, ką yalstybės 
veikia kaao eriiyj, kaip jos gink
luojasi, kokius naujus kabo pabūk
lus išranda ir ką pasaulis gali 
laukti ateity, kokie karai gali kil
ti

“Karyj” yra daug paveikslų, 
reginių, auysakų, eilių, įvaireny
bių, Juokų ir t t.

“Karys” deda daug atiminimų 
iš LVtuyes kariuomenės kova te 
kūrimosi, kurie kiekfltenam skai- 
tyKrtui panodja, jėek lietuvių tan
ia flirto nakeki ya^go ir .aukų, 
kol iškovojo nepriklausomybę.

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

Adresas: liaunas, Nepriklauso
mybės Aikštė, “Kario” Redakci
ja-

i 
r
: lėj. Tegul Viešjmts 
į amžiną atilsį danguje.

rins J. Kavaliauskas
| patarnavo laidotuvėse.

Nors velionis buvo patėvis, 
bet buvo visų posūniu ir {m- 

rdukrų abai mylimas, visados 
' lankydavos pas patėvį, taip ly
giai r moteris Aluziene Dnm- 
branskieno. Sūnai visi užaugę 
Ir visi vedę. Ixiike šermenų 

t visi buvo kaip tikri vaikai, ne
žiūrint, kad patėvis, bet rūpi- 

inori, kad palaidojus a. a. K. 

Aluzą kaipo tikrą savo tėvą, 
( kas darė labai malonų įspūdi. 
U Tad sūnai ^Dnmbrauskai ir 
dukros jums priklauso garbės 

pagyrimo žodis už jūsų gra
ly pavyzdį kitiems. O tu sena 

R*
motinėlė, likusi našlė, rūpina
si kad koiškilmingiausia pa-

.Jeigu manai sukti kampą.

Kuomet 
(jeigu karas 
mo šviesos).

Tr i m i f n oi,-

ketini sustoti 
neturi sustoji-

Kuomet pradedi karą,
Kuomet nori pralenkti ki

tą karą.

Gatvekariai

Lietuvių Darbininkų

IŠVAŽIAVIMASi

nmf iminra ■ «wt m mr<nticiirnRirii mi

V

Įvyks Sekmadieny

Rugsejo-Sept. 2,1928
LIETUVIŲ PARKE

9

Glastonbury, Conn
Šiame išvažiavime bus| daug įvairumo, nes programoje dalyvaus šių kuopų įžymiausi sportininkai, dainininkai ir 

dainininkės: 5 kp. iš Watefbury, Conn.; 6 kp. iš HartforcL, Conn.; 28 kp. iš New Haven, Conn.; 36 kp. iš New Britain, 
Conn.; 39 kp. iš Bridgepoi% Conn. -'

Taipgi bus daug svečių iš visos Amerikos, kurie dalyvavo A. L. R. K. Federacijos Kongrese ir LDS. Seime.
Jau gavome žinių, kad iš Bostono, Worcesterio, Montello ir kitų Naujos Anglijos kolonijų darbininkai-kės atvažiuo

ja bus’ais, automobiliais ir orlaiviais. Svečius patiksime ir priimsime maloniai ir gerai pavaišinsime.
Tas ne darbininkas ir ne darbininkų prietelis, kuris be svarbios priežasties apleis šį išvažiavimą.

Gatvekaris yra sunktis ka
ras, m visuomet greitai gali 
sustoti, ir jis negali taip 
greit važiuoti kaip tavo ka
ras važiuoja

.Jeigu automobilius ir gat- 
vekaiis susiduria gatvekaris 
automobiliu Įveiks.

(lat vekario motorninkas 
devynias sykius iš dešimties 
išvengs nelaimingą atsitiki
mą jeigu tik turės pusę pro
gos. bet dešimtą sykį gali ta
ve nuvežti į ligonbutį ir gali 
\ įsai sudaužyti tavo karą.

N iekuomet nepravažiuok 
galvokai) iš Lai rėš pusės, 
nes tave iŠ 'užpakalio gali 
pamušti kitas.

Gatvekairs keliauna savo 
keliu ir gana, nebandyk tą 
kelią permainyti.

Miestu valdininkai Įvedė 
automobiliu apsistojimo re
guliacijas. Tos regulacijos 
įvestos apsaugoti visuomenę 
ir svarbu jas užlaikyti. 'Bos 
regiilacijos mainosi Įvairiuo
se miestuose.

Svarbiausios yra — 
Nepalik tavd

skerskelė).
Nepalik tavo 

šimts pėdu nuo
pompos, ir Į 20 }>ėdi] nuo 
gatvekario sustojimo vietos.

Neužrakyk tavo karo ra
tus. Gali pasitaikyti, ugnies 
atsilikime, kad tau greitai 
reikės pavažiuoti. Sustabdyk 
inžiną ir pataisyk veržtuvus.

Apsipažink su tavo mies
to apsistojimo regulaeijoms.

automobilius labai 
važiuoja, sukant 

gali vaiką greitai

Kviečia RENGĖJAI

karą i dc- 
vandeninės

ir visuomet jas užlaikyk. 
Atsimink, kad policistai tu
ri užtektinai laiko paimti ta
vo numerį kuomet tavo ka
ras netinkamai sustojęs.

Patarimai Pėstininkams
Bet šitas didis skaičius ne

laimingų atsitikimų ir įnir
čiu nėr kaltė vien tik moto- v 
ristų. Labai daug vaikų kas 
met netenka gyvasties dėl 
išdykumo. ‘ ‘ Užsikabinimas ’ ’ 
ant motorinių trokų ir auto
mobilių buvo priežastimi la
bai daug nelaimingi] atsiti
kimų vaiki] tarpe.

Užsikabinės ant vežimo 
vaikas labai lengvai gali nu
pulti, ir kitas vežimas labai 
lengvai gali jį suvažinėti. Ar 
gali prie kito karo ji pri
grūsti.

Jeigu 
greitai 
kampą,
ant gatvės primušti, gali 
mirtingai sužeisti arba gali 
sulaužyti koją arba ranką.

Vaikai negali suprasti 
kaip pavojinga yra kabintis 
ant vežimu, tėvai turi iuos 
persergėti.

Neleiskite vaikams greitai 
bėgti ant gatvių .gali pulti 
ir automobilius gali suvaži
nėti.

Augusieji turi irgi gerai 
apsipažinti su raudonais ir 
žaliais signalais.

Daugumas nelaimingų at
sitikimų būtų išvengiama 
jeigu pėstininkai tik užlai- • 
kylu sekančias paprastas re
gu laci jas.’

Kuomet ketini eiti skersai 
gatvę, žiūrėk Į kairę, kuo
met dasieki gatvės vidurį 
dirstelk i dešinę. Nes kuo
met pradedi eiti skersai gat
vę. visas važiavimas ateina 
iš kairės pusės, kuomet vi
durį gatvės pereini, ateina iš 
tavo dešinės.

Kodėl žmonės toki neat
sargūs ?

Todėl kad bevaikštinėda- 
mi užsimislina apie ką nors. 
Kaikurie nežino paprastų 
regulaeijų, kiti nepaiso.

F. L. I. S.Dalis pelno eis L. D. S. Centrui.
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RUOšIASUPlTIF*WfcžTNlš 
KO PKjtfKO

Sq. liostoiio Šv. Petro 
Lietuvių Parapija, su gerb. 
gavo klebonu, kun. K. Urbo- 
navif rmu priešaky smarkiai 
rub>iasL prie savo ifietinio 
pikniko, kuris Įvyks Rugsė

jo‘3 d. ( Labor Dav) Keis
tučio' D-jos darže, E. Ded- 
ham.

Tuo tikslu, jau Rugp. 1

Į LDS. IR FEDERACI
JOS seimus išvažiavo pusė
tinai So. Bostoniečių dele
gatų, būtent: gerb. kun. K. 
l’rbona\ ičius, A. F. Knei- 
žys,; LIKS, centro sekreto
rius, M. Žioba, pirmasis L, 
1). JS. centro pilim, M. šei
kis, J. Glintvkis, J. Jackevi
čius ir p. O. Siauricnū. R.

PERDAUG... JAUSMŲ
— Kodėl ponas redaktorius 

nespauzdina mano apysakos? 
.Juk tiek tenai jausmų...

— Taigi... ]X*rdąug jausmų 
ir jeigu ją išspftuzdinčiau, tai 
tamsta pajustumei jausmų 
linksmybės, aš jausmą gėdos, 
skaitytojai jausmą pasišlykštė
jimo. prenumeratoriai jausmą 
pasipiktinimo, ką aš vėl la
biausia atjausčiau.

ŽYDUI GĖDA |
— Iclcau Mišorės, pasakyk 

man, kas tai yra gėda?
— Gėda... tai yra... kaip tai 

sakant... paimti savo pono ka
są... ir....

— Ir kas daugiau?!.. ’
— Ir kad bebėgant per rū- 

bežių su kasa sugautų.
F. V.

F. V.
MARIJOS VAIKELIU

JSodalicijos susirinkimas i-

-/.Jr J*6’’**• ’ Į- • „

' T- i

fili ''■■■■ -f ' ■ ..'t ■- .i -i.1 j e=

šis monologas gavo monologą konkurse trečiąją.pn.TOiją j.- !J VjJ ' Ii

- * •Ar'-
’>■ •- <-r-

M —

t ,__________

■ - t.“ __L'

SVKNTO PKTR0 XB 
□J.> •

■Iii 4 ' "
S i

"T

tojų susirinkimas, dalyvau
jant kkdmnui kun. K. Urbo
navičiui. Tame susirinkime 
pareigomis maždaug šiai]) 
pasiskirstyta: gaspadorius 
—. V. T. Savickas, pagelbi- 

V. Trakelis ir V. 
aspadinės: Šulčie- 

nė, Kasparavičienė, Navic
kienė, Rusienė, Barolienė, 
Kilnioniute, J askevičienė, 
'Ausikaičiutė. Žiuroniskienė, 
Komieienė, kaukaitė. Bur- 
duliūtė*,'(irendelivnė, Nenar- 
tavičienė. Prii* Įžangos ti
kintų: Petrauskas. Neviera 
ir Vasiliauskas, iždininku 
— V. Kališius, prie barče- 
kių — A. Zaleekas ir M. 
Šeikis, maršalka — K. Kiš
kis, sporto ir žaislų komisi- 

w ja — V. Medonis ir Ivaška.
aukoms parinkti Tuleikis ir 
Nenartavičienė.

ninkac — 
.Valatka, gn

vyks šeštadienį, 2-rą vai. po 
pietų, parapijos salėj, prie 
Lenktos gatvės. Visi nariai 
turėtų dalyvauti, ypač gi tie 
kurie dar neturi ženklų tu
ri paskutinę progą Įsigyti jei 
nori pasilikti sodalicijos na
riais.

ŽMONĖS SAKO:
Laikas yra geriausias gydy

tojas — tur būt dėlto -- kad 
pinigų nereikalauja.

Skola yra toks augalas kurs 
ir nelaistomas ir be saulės au
ga ir bujoja.

Mūsų litas
doleris tik kad tie 
tai permaži.

Politikoje būna 
nutraukimas ryšių 
karas, o moterystėje kai]) tik 
])i iešingai.

Ji

kaip Amerikos 
kvaili cvn-

ABI GERESNĖS
— Ar girdėjai Maryte ką 

vakar l)aliuje Plepių J ieva ant 
tavęs kalbėjo? Virš valandos 
t a v ę ’p ries pažįstamus apk aTF>L 
nėjo.

— Nieko nekenkia. Negalė
jau girdėt ką apie manę kal
bėjo. nes kaip tik tuo pat lai
ku kitame kambaryje kramtė
me jos nešvarias padalkas, tos 
liežuvnešos.

F. V.

F. V,

SUGĖDINO
Ponia (į vagį, kurs suėmęs 

visus jos vyro drabužius ren
gėsi numaut ir kojines): — 
Kai]) tai? ar ir kojines paima
te?

Vagis: — Tai]) yra, bet pir- 
miaus dar [>oni turi jas užtai- 
syt. nes mes kiauromis nene
šiojome.

Labdarė moteriškė, lanky
dama kalinį, sako jam:

— Gaila man Tamstos žmo
nos.

— Katros?—klausia šis. — 
Aš pasędintas už dvimoterys- 
tę. (“Vienybė”)

Prisiruošimo darbas jau 
eina ■visu smarkumu. Ir iš 
visko, galima spręsti, kad šis 
piknikas bus vienas gyviau
sių ir didžiausiu. Todėl ti
kimasi, kad ne tik visi vieti
niai lietuviai suvažuos, bet 
taipgi ir apylinkės kolonijų. 
Ir bus verta, nes programas 
yra ruošiamas labai gražus 
ir Įdomus.

Iic p.
r.

ANT RENDOS
*5 kambariai “Darbininko” name 

su šiluma ir labai pigiai. Dėl in
formacijų kreipkitės “Darbinin
ko ’ ’ Administraci j on.

KAS BUS PARAPIJOS
PIKNIKE, RUGSĖJO 3 D.

l’eko sužinoti, kad Šiame 
metiniame parapijos pikni
ke, vietinis šv. Petro para
pijos choras specialiai moki
nasi gražiu lietuviškų daine
lių. \ arg. Al. Karbauskas 
tuo tikslu daug darbuojasi.

Žaislu ir sporto komisija 
numato šias lenktynes: pu
sės meilės bėgimas vaiki
nams. IDO vardu bėgimas 
vaikinams. HM) vardu bėgi
mas mergmotiis Amerikoj 
augusioms. 100 vardu bėgi
mas mermm>ms iš Lietuvos 
atvykusioms, storą moterų 
lenktviies. įsibėgėjusiems s<>- 
kūnas, t i-i iii ko jų lenktynės, 
berniukams ir mergaitėms, 
”miižinu lenktynės” (bus 
nepaprastai ind«>mios). vir
vės traukimas South Bosto
no su I )<•i ‘ ln>1 erm. arba Že
maičiu su Hzūkais ir dar 
kitokiu žaislu ii' Icnklyniu 
vra planuojama. Visiems 
laimėjusiems Ims duodamos 
brangios dovanos smuikuo
tos vietos bizn ieini.

Beje, būčiau n- pamiršęs, 
yra paimti smarkūs muzi
kantai kil I ic be pal iovos vi- 
sus linksmins.

Atsiminkite, kad tas vis
kas dėsis Keistučio Draugi
jos Darže. E. Dedbam, Rug
sėjo • > d., 1 ,al><>r I)av. . 1.

F. V.

PARSIDUODA
C KIS 170 akerių, Old Ilomestead, 
Otsego, Co., N. Y. 20 melžiamų 
karvių, 4 arkliai, 6 kiaulės, 50 viš
tų, javų, įrankių. Kaina $8,500, 
dalis įnešti. Vyras mirė ir turi 
būt parduodama. Rašykit angliš
kai. 407 Mohawk St., Herkimer, 
N. Y. Bos 171. (R.-31)

(Pagirus kaimo bernaitis. 
Kalba išdidžiai.)

(Ilgai pats sau kaž ką rė
kauja, žiūri į gaidas). Tai 
jau dabar drąsiai — niekas 
su manimi nesusilygins... 
Jau tokio balselio, kaip ma
no, tai tik su žvake paieško
ti ! Ir tai iierasi!.. Aš vi
saip ir “soliais” ir iš natų, 
kaip kas nori. (Ilgai mėgi
na, rėkia). O tas mūsų cho- 
ras, o tas giedojimas — tai 
[stačiai “aniuolai.” O mano 
tai jau gal stačiai kokio “ar- 
kaniuolo...” kurį ant “ab- 
jrozdų” paišo.. . Mūsų gi 
choras tai visoj parapijoj, 
visoj apylinkėj garsenybė!.. 
Mes gi kai užgiedam, tai tik 
pilna “ant korų,” pilna baž
nyčioj, pilna, ant švento
riaus,” visur pilna. (Pasi- 

\sni(ujindamas). Ajai, jai’.. 
Visi apie mūsų chorą kalba, 
kiti net galvas (rodo) krai
po, kaip mes “razumnai” 
giedam ir vis iš natų.. . Ot 
laikai (rodo), prieš akis na
tos ir giedi (rėkia).

Ir kaip gražiai išeina! Tik 
ūžia, tik skamba, tik žvan
ga!.. O mano balselis tai 
kaip lakštingalos—tik tilllli, 
tilllli, tilllli.. . O kai matau, 
kad bažnyčioj daug žmonių, 
tada tyčia kai išsižergiu (ro- 
Joj, kai išsižioju (rodo), kai 
paspaudžiu pilvą (rodo), kai 
šūkteliu (rėkia), net pritūp' 
dainas, tai žmonės tuoj visi 
viršun sužiūri, net ausis už
sikiša.. . Ot, suprantu, tai 
balselis!. . Kai kartą išsi
žiojau (plačiai išsi žioja), tai 
panelės giedorkos net išsi
gando — ot. sako, nasrai, tai 
nasrai... Na, tegul sau bus 
ir nasrai, o balselis, tai pa
ieškot. (Ilgai šūkauja).

O kiek tų mes mišių viso
kių mokame!
si.
tai imi stačiai ir giedi iš ei 
lės — visi atmintinai moka
me. Tada drąsiau ir labiau 
galima sušukti, kai atminti
nai moki.

Tos panelės
spigs, tai tokis to balso plo- 
nnumėlis. Ai, 
Net plyšta berėkdamos.

Ana Marceliutė kokia bu
vo giedorka. kaip plonai 
“soliais” imdavo, o sekma- 

|(lieni. kaip šūktelėjo (nu
duoda) tai, gėda ir sakyl, 
nelaime atsitiko. Tokia .jau 
nelaimė, gal per aukštai pa
ėmė.. . Va kas kita aš—man 
tai nieko. Nu pamėginsiu 
(rėkia), na dar labiau (7u- 
biau rėkia), iv dar labiau 
galiu (nežmoniškai rėkia)... 
Ot tai gerklė: daug kas sa
ko, girdi, kaip jaučio.. . Te
gu sau ir kaip jaučio, bet 
gi ne visus taip * Dirvas-ap- 
dovanojo... Jūs tokios ne
turite!. .

Ar menate aną sekmadie
nį, kai atlaidai buvo?! Kiek
gi žmonelių, kiek “bros- 
tvos, ” kokia “nabažens- 
tva...” Susirinkome gi m<>? 
pas vargoninką ir tariamės: 
na, ponas muzike, na tai ko
kias gi mišias?! Tokis gi 
“festas,” tiek žmonių!.. Rei
kia gi pasirodyt, reikia šūk
telti!. . “Gerai,’ gerai, sako, 
ponas Kasas (aš gi* matote 

(bosu giedu) gerai — paro
dysime!” Ir padavė mišias

• v
iš visų dvylikos balsų.. . 
(Giriasi). Aš jas atmintinai 
moku!
džial..

Nuo galo ligi pra- 
Aha!

PlrmtoJnhis —- Antanas

Tuoj čia “ant korų” su
stojome, visi natas paėmėm, 
pritraukėni oro (traukiu), 
išsižiojom ir kaip
tik kunigas prie altoriaus, 
tai mes tik (rėkia) “Kira- 
leison kiraleisoių kiralei- 
son.” Aš tik kad paspau
džiau, kad užbosijau, tai nei 
pačiam akys pažaliavo — t ik 
(rėkia) ajai, ajai, ai!. .

Na ir nesuĮirantu, kas pa
sidarė: tik kunigas apsigri- 
žė ir nuėjo zakristijon, tik 
žmonės sužiuro “ant korų” 
ir pradėjo galvas kraipyti. 
Ot kaip gražu!..

Egi, ateina klebonas... Na 
manau sau, ot pagirs mane 
už balselį... Išsikišimi-]) i r- 
myn, kad pirmąjį pagirtų.. . 
O jis, kad pradės barti — 
ko jūs, girdi, kai]) žvėrys 
miške pleškat; paskui į ma
ne — o tu, girdi, ko kaip 
jautis staugi.. .

Ot. jums, klebonas ir tas 
nesupranta, kur balselis, kur 
lakštingala... Tegiisau! Ne
patiko “kiraleison,” tai mes 
rasime kitų.. . O halsas kai]) 
buvo, rili]) ir bus. (Uždai
nuoja kas su balos vakarėli 
ir išeina rėkdamas).

“Pavasaris”

Ir nesuskaity-
Kai ateina sekmadienis,

ana kai su-

“ŽVAIGŽDĖ”

W S&vsyer Ava* 
ftvl Bašilrilritog 1

111 Botveh 3L, 
rtn. liftininkas — Kazys

906 Broa<lway, 8a Boeton,
IMtatakas — Vincas Kaliuos,

67 G Street, South Boston M 
Maršalka — Kasimiems

492 BL- SevĘpth St, 8. Boeton, 
IhįUūBi Wto BU'

ptaną neo61dten| 
astrą vatendą j 
aaUik 493 B. Sw< 
Moša.

|ko buto susirinkimo ■< 
>| kiekvieno mtofįl z; 
po pietų, parėptai'; 
enih St. 8a .

_________ - - —.** 
ŠV. JONO EV. BL. PASALB

DE JOS VALDYBA t-

■ f
• ' i

Urmininkas — M. iioba,
589 Ii Seventb St, So, Boston, MaM
S'eteDlioire Soutli Boston 3B52-R 

Vfce-PirmtninfcaB — J. Petraimkas,
24 Tbonma Pk., So, Bonton, Mnts. 

ft-ot. Bafltlidnkas — J. Gllnėcktti,
5 Thomaa I’k., South Bontou, Man, * 

b'liL RaSŪninkiuj — M. Seikta,
366 BrtMidway, So. Boeton, Mass. 

Kuefertus — A. Nuudžlunan,
885 E. Hroazlway, So. Boston, Mass. ’ 

Tvarkdarys — .T. Zalkls,
7 WlnfleM St, Sa Boston. Muss. 

Draugija taiko sustrtnktnius kas trečią 
uedBldlen] kiekvieno menesio, 2-rą va
landą po pietų, parapijos salĄJ, 492 
E. Serenth St, • So. Boeton, Mas&

LIET. DUKTERŲ DR GIJOS 
F0 GLOBA MOTINOS ŠV&

VALDYBA

Pirmininke—Jievu MurkaienO,
625 E. Eighth St», So. Boston. Mass. 

Ylee-PlrmlninkS—Ona Zutonfeng,
II Menks SU Soatt Ilotrton, Mass. 

Prot RaSHfitokS—Ona Stourleoe,
443 fl Seveftfh 3* 9a Pastotų Mass, 
TėlepamB StoOfh BoBton 9422-R. 

Fta. Baimini®—DrcrteJavH CJnjUenA
20 donsa Street, W, Roxt>ury, Masą 

RdlnlfikO—Ona Stnntntlut^
106 \Vegt 6th St, Su Boston, Mass 

Tvarkflnr©—Ona MlzglrtHenfi,
1512 Ctotumbla Rd., So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko ktur 
mtrn uternlnkų kiekvieną mSnes 
7:60 vakare, pobažnytinCJ svetainėj 

Visais draugtjoa reikalais kneipkltė*
pas protnkohj naStlninką laišku ar t#- 
tefoou.
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SV. ĘA2IMIER0 R, K. D JOS
■ VALDYBOS ANTRAŠAI

So- Boston Mass.
Pirmininkas — Jonas Jarofla,

225 L Street, South BostoO, Mam.
Z4 Preseott St, ReatMIle, Mase. 

Vtce-Rrmintntas — Jonas Grtfbtnslna 
Prof. Ražtantnkae — V» MtCfcevfCftis,

405 Thlrd St-, South Boston. Masa, 
Finensų RaSttnfnBns — M. BeiMa

866 W» Btoadwey» 3a BoHtoit 
IŽdlntnftas — V. Balutis,

86 Mercer Street, Sa Boston. Maną 
Mkršallta — P. Lančka,

R93 Fifth Street South Boston, Masa 
Dranjrfja laiko rnsfrlnklmns kas antrą 

nefladienl kiekvieno mėnesio, po in^ * 
vai. po pietų, Parapijos Salėj, SeptiB* 
ta GetvĄ South Boston. Man.

Kiekviename “ ŽvalgZd&d* nu
meryje pilna |domtq apsakymOlhj, 
dvasią žadinančių pranešimų ir fi
ntų iš viso katalikų pasaulio, daug 
rašoma apie paskutinių laikų šven
tuosius, apie nepaprastą pasišven
timą naujai atslvertusiųjų stab
meldžių tolimose kat. misijų šaly
se, teikiama daug rimtų nurody
mų bei patarimų krikščioniškam 
mūsų gyvenimui sutvarkyti taip 
painiais mūsų laikais, duodama 
daug atsakymų į pačius įdomiau
sius skaitytojų klausimus ir tt.

“Žvaigžde” išeina kas mėnesį. 
Ją leidžia Tėvai Jėzuitai Kaune.

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

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

Adresas: “Žvaigždė,” Tėvų JA 
zuitų Namai, Kaunas, Lithuania.

D L. K. KEISTUČIO DR-JOf 
VALDYBOS ANTRASAI !

PirmfrHnkajg — Mot VerslaCkaa, 
604 E. Ftfth St, So. Boston. Maa.

Vfje-Pfrmfrifnias — Povilas Buka, 
ffi C Street, South Boston, Msbs.

PręA BsA —• Altanas Macejunaa 
480 EkSfevenft 8t, S. Boston, Mana 

KftL rtnSt — Pranas Tulefltfs, 
lw Bowcn St, Sa Boston, Haaa 

Ifcjlnfnfcas — Andrius Zalledkaa 
150 H St, South Boeton, Maaa 

Tvarkdarls — Kazj-s Mlkatflonta.
906 E Broadway, Sa Boston. M«*l 

Draugija laiko Savo snstrjnklmus kas 
antrų ( 
nrfnesio 
Sflver cnt, So, 
vat po pietų. Ateidami sustrtnklman 
prašome atrfvėktl nauju nariu pri
rašyti prie musu draugijos.
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A. J. KUPSTIS <

332 WEST BR0ADWAY
Teieplione South

REAL ESTATE
ANT PARDAVIMO

So. Bostone 
NEPAP1LASTAI GERAS 

PIRKINYS
Vienos šeimynos namas puikiau, 
šioj vietoj, 15 kambarių su geriau
siais įtaisjunais, tinkamas dakta
rui, advokatui arba mikštos kle- 
sos bordinghousei. Lengvos išly
gos. Kaina $8,000.

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

Trijų &4myin$. medinis Mamas 
su Įtkbą'Trrais, puikioj ricCoj ant 
E. Sevonth St. Prekė $12,000.

IIARDWARE KRAUTUVE, Sq. 
Bostone ant Broadway, geras biz
nis, išdirbtas per daugelį metų. 
Parsiduoda pigiai.

JL1ARBERNR bR POOL -
vieniatėlė įstaiga didžioj lietuviais 
apgy rentoj vietoj Bostono prie- 
mies yjo. Kreipkitės tuojau. Par- 
sidiu :1a pigiai

DorcBester ]
Tr jų šeinęinj medinis namas ■ 

su vi ais įtaisymais. Prekė $10500.
Tri ų šoimynų namas 6-5-5 kam- 

Tforiai su įtaisymais. Prekė $10,- ’ 
000.! i i ’ i “■ • A

Medfard
Je jų Salmanų IftimfiiniR - na
šu naujausios mados Jtaiay- 
5-5-2 kambariai Prekė $7,-

i

SOUTH BOSTON, MASS.
Boston 1662—1973

Randolph
Septynių kambarių stuba su vi

su fornišiund ir šeši akeriai že
mes. Prekė $4,000.

•*, I I
BRIGADOS GENEROLAS JONAS H. SHERBURNE

Grn. .Jonas II. Sberburne iš Brookline, kandidatas į Republikonų 
Hi-.minaejj;] dėl Leitenanto Gubernatoriaus Massachusetts valstijos, 
yra tikras diplomatas ir Ripublikonų vedėjas, gimęs ir mokslus išėjęs 
Bostone, užbaigęs mokslą llarvard Kolegijoj ir Harvatd Teisių mo
kykloj.

Būdamas dar studentu Harvarde jis prisriašė prie valdžios mili- 
• ir laikėsi per 25 metus tarnyboj National Guard Massachusetts 
valstijos. Žengė pirmyn ir per Ispanų Karą tapo viršininku brigados 
am karo laukti l’rancijoj. Per visą jo gyvenimą Gen. Shcrburnc 
buvo studentas nesuskaitytų klausimų kurių prisieina kiekvienam 
aukštam viršininkui-ir būnan nariu Valdžios Legislatūros jis ėmė 
aikštėn kad politika neturėtų būt kontorliuojama per finansiškus; 
išėjimus

Tuoj sekant Pasauliniam Karui šis apskritys nukentėjo nuo 
aukštų kainu ant valgio ir auglių. Prez. Uoolidge tuomet Guberna. 
totui šio i'oinmotnvi alth idant kad apgynus darbininktts žmones nuo 
isn.iudolojii. išitnko (ė n. Joną II. Sberburne kaipo galva specialūs ko- 
n.i ijos kad pi-rgalėti.i tokias neprieinamas kainas. Prez. Coolidge 
aprinko ji tokioj rietoi dėlto kad žinojo kad jis yra teisingas žmo
gus ir nu k<> nesibijojo ir suprantantis žmonių padėtį. Tūkstančiai 
žinoitiiĮ ieškojo patarimų ir pagelbos nuo Gen. Shcrburnc, ir jie vi
suomet atrado ji labai dideliu pagelbiniiiku ir norinčiu išgelbėti ne. 
apgint iis.

Slierhiirn’io veiklumas dėl Republikonų partijos nebuvo aprube- 
Žiuotas valdžios politikos Jis buvo gana veiklus tautiškuose reika
luose p<T visą šalį. Jis buvo delegatas į Tautų seimą 1920 metuose 
ir taipogi delegatas 1924 metuose. ..

<■t u Sberburne iegališkas profesionališkas darias ^Upažindino jį 
kiekvienu žingsniu žmogaus gyvenime.

Iš visų kandidatų kurie stoja į šią aukštą poziciją dėl Lcitenan- 
" ' ** ’ ~ . yra opinijoj visų žymesnių

Jis turi progą išlaimėt i, ties jią yra vienas iš geriausių pi- 
* ?> rA it A • ——

* -3

f • *- • •*
PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 
KIEKVIENAM INSURANCE '

Tnšiūrinu ir ant IŠMOKESČIO
(tik Mass. valstijoj) autoiuobi- 
liūs, fomičius, namuą, stiklus svri-

'♦ *

• 't

A#' 
r- >
M

PARSIDUODA
FONTANAS. Tinkamas kam tik 

mori, dėl sodė.s ir icc-creran parlor 
arba alaus. Labai pigiai. Buvo 

■mokėta $2.550. Dabar gali pirkti 
už $1.000 arba $800.

| Taipgi turiu geru formų ir na
mų ant pardavimo arba aut mai
nyme Didelių ir mažų, mi<s1e ir 
toliau. Kreipkitės: LITJIUANIAN 

i REAL ESTATE AGENC’Y, W. M. 
i MITUI1ELL, 50 High St., Nashua, 
' N. H.

katą, gyvastį ir t. p.

Parūpinu pinigus dėlei morgi. 
čių ant namų ir farmų, Bostone ir 
jo apMinkeso. 4,-

Joigu turite pinigų, kuriuos ga
lėtumėte paskolinti gaudami gerą 
nuošimtį, ant pirmų arba antrų 
morgičių, praneškite man.

' - i

Užlaikau taipogi ir Laivakor
čių Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 
Skyrius. < į.

Parduodu, Anglur iv Malkas,- 
Anglys ttoaml tarpa' atpigo. Vir
kite dabar. Pristatome neteSatf 
kaip 12 mailių nuo Bostono.

Turiu daugybą f*nm| 1F'
biznių ant pardavimų, ir mainyk* 
kurių <Ma' negalima sųminėtt

Visais reikalais galima kreiptif. 
ypatiital, lalikn arba tektotra.

Ofiso valandos: Nuo 9 vai. rij
iki 9 vai. vakaro.1 _ \

f f

ą
Lhū.

su

I o

toJ

i

maą; 
mala 
800.

Gul>. Alassachusetts, Gen. Sberburne yra opinijoj visų žymesnių 
žmonių. .
i iečių valai i jos.—Skelb.

Anglur i> Malka#, 
t tarpa-Upfefc Pir-

TeJ. Nocrroed 1180-VV
Lietuvis Advokatas

BENJAMIN G. SYKES
(SINKEV KUUS)

1134 Was! *
Norw<

Ofi.so Tel N<rwox1 0330

r

ilnngton Street y 
ooa, Mass. '

Garadžiau.s Telefonas Stubos Telefonas
Soulli Boston 0777 So Boston 1463-J

PARKVfAY AUTO SERVICE
‘ Savininkas Viktoras ^aitaitis

Parduodam rtaiiijilš’Snrd' h.ikrr’fu.ų ir Erskikus. Taipgi taisnm 
visokio piMprblĘio <ilt<nnwbiliiiM P jnrrvcįatii nno kelio Hfigcdir- 

slns dieną ir naktį. I Tlaflmni Gtilf ir Sinclair gazoliną.
415 Old Oolony Avenue, South Boston, Mass.
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KAIP APSIGINTI NUO UODŲ
NE

I

Z’

CAMBRID6E, MASS. T
LDS. 8 kp. mėnesinis'' susirinki

mas atsibus sekmadieny, rugsėjo 
9 dieną, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdybai

Main Office
..SMtuahKin

0304-W

v irz-
Šv.

(b)
61

Football Team, Balansas
3. Bankų 

Dayton Savings 
<’n; 4. Professio-

t
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aus, (d) Sodalio 
16 ypatų.
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Sulig parapijų- Anketų gau
ta žinias apie sekančias para
pijas iš šių Didžiai Gerbiamų 
Klebonų: . ...
- -1. Kun. J. Kaulakio iš Phi, 
ladelphia. Pa. Šv. Kazimiero 
Par. ■ , • . 1 f »

2. Kun. .1, Čepukaičio iš Phi- 
ladelphia, Pa. Šv. Andriejaus 
Par.

3. Kun. I. Zimblio iš Pfrila- 
delphia, Pa. Šv. Jurgio Par

4. Kun. F. Zabielos iš Utica, 
N. Y.

Reiškiu knoširdingiausios 
padėkos žodžius už nuoširdų 
prielankumą ir suteiktas “Sta
tistines Žinias.”

Kun. S. Draugelis,
“Knygos Amerikos Lietu

viai” Leidėjų Komiteto Pir
mininkas.

Kliudo $ 
vojo 
čių; 4'

ya Aejtnr .į 

žandą plaštaka1 sugniau.^ 

kumštį, norėdamas parodyti,, 
kad jis graikui agtal kirs v|-5 
sa kumštimi. Ir dabar i|- 

iškaisti manįį kad .i-oipūn;ž 
jo^jpasąkytb j^Dįeyąs-tie 

padarė |tilf žilin lriflriri^TTĮ 
>e||mcd<a jį smarkiai ir ga~ 
ingai- valdyti. Bijodamas 
daugiau mėginti romėną, 
graikų išminčius atsitraukė 
nuo jo ir paliko romėnams 
atsivežtuosius įstatymus.Ro- 
mėnai džiaugėsi, kad jų net 
kvailiai protingesni už -atė
niečių išminčius.

“Šaltinis

aMn/ČIOT- IR -KVAttYS tfkid 5 jis jau nori skelti
Pesakiija/kad romėiiai se- 

ėje kartą siuntė pasiun
tus pas išmintingus ate

is (graikus) pfbšyti į- 
ij, kuriuos galėtų pri- pnnčip^viską su prato’mok^-

X-

nti savo respublikai, nes 
neturėjo. Išgirdę apie 

atėniečiai, ]_
» imą ir tarėsi, ar vert^ 

duoti įstatymus, ar ne. Pa- 
iau nusprendė smsti pas 
ūnus vieną savo išinin- 
kuris ginčytųsi su romė- 
, ir jeigu atras juos ver- 
tokių įstatymų, suteikti 

us juos: o jei matys juos 
neišmintingus, turės įstaty
čius parsivežti atgal. Toks 
buvo atėni<*čių nutarimas.

-jhr

7 Išgirdę tai romėnai, labai 
nusiminė. Jie žinojo, kad 
tuo laiku nėra jokio išmin
čiaus romėno, kuris galėtų 
atsilaikyti prieš graikii fi
losofą. Tačiau jie sugalvojo 
kitaip ir nutarė leisti ginčy
tis kvaili, manydami.- kad, 
jeigu pasisektų nugalėti gin
čuose graiką, būtu jiems 

t daug didesnė garbė, nes net 
kvailas romėnas nugalėjo iš
mintingą graiką, o jei liktų 
nugalėtas kvailys, tai visai 
maža būtų iš to garbė grai
ku išminčiui.

Kai atvyko išmintingasis 
graikas į Romą, romėnai į- 
vilko vieną kvailį į senatorių. 

7 (žymių valstybės vyrų) rū
bus ir uždarė jį į graži] kam
barį, įsakydami, kad nieko 
nekalbėtų ir sėdėtu savo vie
toje. Padarę tai, įvedė pas 

išmintingąjį graiką, duo
dami jam suprasti, kad jų g- į _ ,
senatorius labai mėgsta tylą. 
Graikas, nieko netaręs ir ne
judindamas, pakėlė vieną 

pirštą; kvailys, manydamas, 
kad šitas nori jam pasakyti, 
j«g rengias išlupti vieną jo 
akį ir atsimindamas įsaky 
mą tylėti, iškėlė tris pirštus; 
|uo norėjo pasakyti, kad jis 
išlupsiąs jam abi alci ir su 
kitu užčiaupsiąs burną. Iš
minčius, rodydamas vieną 
pirštą, norėjo pasakyti, kad 

i yra,vienas Dievas, kurs val
do visą pasaulį; dabar, ma
tydamas romėną iškeliant 

| tris pirštus, manė, kad jis 
* nori pasakai, jog Dievuje 

yra praeitis, dabartis ir atei
tis; toilel pamanė, kad šitas, 
tur būt. yra didelis mokslo 
vyras.
! Graikas vėl ištiesė pirštus, 
UoTėdamas pasakyti, kad 
kiekvienas daiktas Dievui 
Žinomas. Kvailys, pamanęs,

VAIKAS SU DVIEM 
GALVOM

“Cegodnia” rašo esą kai
mietė Rezaniaus gubernijo
je pagimdė vaiką su dviem 
galvom, keturiom rankom ir 
kojom. Po gimdymo motina 
mirė ligoninėje. “Rytas”

58 DOLERIAI UŽ PLAUKŲ 
PLUOŠTĄ

šiomis ‘dienomis Vienoje 
buvo parduota kompozito- j 

riaus Prano Šuberto plauki] 
pluoštelis, už kurį paimta 
420 austrų šilingi], arba 58 
doleriai.

“Vilniaus *Aidas”

VISOMS TAIP PASISE- į 
KA, NORS IR NORI

Vokiečiu spauda aprašo! 

šitokį Įdomu atsitikimą Ko- 
olno mieste. Nesenai vienas 
didžiųjų miesto banko direk-| 
torius (žinoma, turtingas! 

žmogus) paskambinęs i mie
sto eentralinę norėjo kad 
jam kuogreičiausiai duotų 
jo reikalaujamo telefono nu
meri. Skambindamas pasi
sakė telefonistei duosiąs 
dovanų, kad tik greičiau ji 
sujungtų. Telefonistė tep
jaus sujungė su prašomuoju 
telefonu. Direktorius pasi
kalbėjęs, paklausė telefonis
tės, ko ji norėtų gauti už 
skubotą patarnavimą. Ji 
atsakė norinti gauti gerą 
vyrą. Tuomet direktorius 
pabaigęs darbą banke nuėjo 
Į telefonų centralinę susipa
žinti su geradare telefonis
te. Kitą diena Koelno laik
raščiuose buvo pranešta, kad 
banko direktorius vedąs te
lefonistę. Gerai, kad tai di
rektorius buvo nevedęs, ar 
gal našlys, bet jeigu jis būtų 
buvęs vedęs? Kuo tuomet 
būtų atsilyginės?

> “Vilniaus Aidas”

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

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ” L

5

Daugybė paveiksiu! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui Žinutes iš gimtojo kraš
to ir plataus regauMo. Įvairumčllsd., Uždaviniai 
ptaznogSšs. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iŠ porpl0riaua,molio ir kitokį Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. .Lei
džia “PASAKOS” B-v& Redaktorius A. Giedraitis. 

-I Yl<- Viena# Nh sišfpafinti siunčiamas veltui.
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L. U. S. KUOPŲ SUSIRINKIMAI h
PHILADELPHIA, PA. £

LDS. nariai turi rodyti gerą pa
vyzdi /visiems. Visuomet lankytis ’ 
j susirinkimus LDS. 13 kuops. Ki« 
tas susirinkimas įvyks ankmadip-------
ny, rugsėjo 2 d., tuoj po sumoju 
mokvkfiis kambary. Ateikite gau
siai. Nepamirškite užsimokėti dno- - 
klės. Valdyba

(Copyright W-N U )
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INDIJOS PASLAPTYS
Indijos miesto Galdebara- 

do gyventojai jau kelinti 
metai yra liūdininkais liepa- ! 
prastai paslaptingi] Įvykiu 
advokato Džafaro Huseino 
šeimoje. 1923 m. Huseino 
žmona pagimdė sūnų. Per 
dvi savaites kūdikis nežinia 
kur dingo. 1925 m. gimė 
antras sūnus. Išsigandę tė
vai susirūpino jo apsauga. 
Motina su kūdikiu buvo ap
gyvendinta užpakaliniame 
kambary be langų. Kamba
ry buvo tik durys. Į miega
mąjį vyro kambarį. Tačiau 
lygiai per dvi savaites nelai
mingoji motina pamatė sap- 

Įne, kad į kambarį įėjo du Se
išeliai ir grasindami jai 

durklais pasiėmė jos sūnų 
I ir dingo su juo. Šis naujas 

kūdikio pavogimas įvarė vi
siems kažkokią mistišką bai

linę. Pasirodė, kad durys į 

kambarį, kur buvo motina 
su kūdikiu buvo užrakintos. 

| Spynoje taip pat nebuvo jo

kių sulaužymo žymių. Mie
gojęs gretimame ' kambary' 
tėvas taip „pat nieko negir- 

I dėjęs.

Metams praslinkus Husei
no žmona pagimdė trečią 

>|sūnų. Tėvas pervežė sūnų ir 

Įžmoną į gimtinių namus, pa- 
•Isanidū i>olicininkus saugoti 

butą. Bet vėl lygiai per dvi 
|savaites ir trečias jo sūnus 

kažkur dingo. Dabar advo
kato žmona vėl nėščia. Vi
sas Galdebaradas labai neri
maudamas laukia kūdikio ir 
naujų įvykių. Huseinas 
kreipėsi -į vietos valdžią, kad 
[ji padėtų apsaugoti kūdikį 
[nuo paslaptingi] jėgų.: Da
bar policija ir detektyvai 
saugoja Huseino namus.

' Pavogti kūdikiai dingo be 
jokių pėdsakų. ‘ Gyventojai 
kalba, kad tai esąs piktosios 
dvasios Biohanamati darbas 
ir nieks negalės apsaugoti ir 
ketvirtą advokato sūnų.

KIEK KAS DIENŲ GALI
- BŪTI NEVALGUS?
Paukščiai, sako, miršta po 

t) alkani] dienų, žmonės po 
12 d., šunes po 20 d., varlės 
po 360 d., vėžlys po 500 d., 
gyvatės imi 800 d., žuvys po 
1000 d„ o vabalai po 1200 d. 
miršta badu.

“baltinis”

VANDENYNO GILUMAS
Ikišiol buvo žinoma, kad 

giliausia vieta vandenyne tū
li 9.788 metrus. Dabar jau 
surasta kita vieta, pakeliui 
iš Macasaro Į Nagasaki, ku
rios- gilumas siekia 10,430 
metrų, t. y. beveik 10l/> ki
lome! rų.

(“šaltinis”)

BRIGHTON, MASS.
I.DS, 22 kuopos mėnesinis Ruai- 

rinkimas Įvyks penktadieny, rug
sėjo 7 d., 7 :30 vai. vak., Lincolri 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

P. BLAIV. CENTRO IŽD. 6M®N. 
APYSKAITA

Sausio 1, nuošimtis bankoj $1.05 
Bal. i, nuošimtis bankoj„...... $1.10
Geg. 27, 17 kp., AVest Frank-

fort III., narių mokesčių į 
centrą _______ ___ _ ____  -.-$1.50

Birž. 24. 11 kp. Mentei kr,*
Mass., mokesčių,.] centrą—$9.00 

Birželio 49 kp., Boston, Mass.
mokesčių Į centrą.......... ..... $3.00

Balansas iš gr. mėn. 1927... $117.88 •

New York’o valstijoj ran
dasi šešiasdešimts įvairių 
uodų rūšių,-bet tik dvi rūši j 
labiausiai žinomi. Lš tu dvie- 
jų paprasčiausia yra “Cul- 
ex” lūšis. .> Nors ‘‘Culex” 
uodai priduoda daug nesma
gumo, vienok jie neneša li
gų. Kita rūšis, vadinama 
“anophele” ’ tikrai žinoma, 
kad nešioja malarijos ligą. 
Yra dar ir trečia rūšis, ku
ri randasi ant Long Island, 
ir kuri veisiasi tik sūriame* 
vandeny.

Pradėjus kasti Panama 
Kanalą, tik tuomet tebuvo 
galima darbas tęsti, kuomet 
buvo išnaikinta milijonai 
uodų, kurie veisiasi pelkėse. 
Būdai tam vartojami galima 
būti] pavargti ir čia. Žino
ma, kad tjen kur randasi 
daug jielkių, kaip kad yra 
ant Long Island, miestas ar
ba koloniją turi tuom rei
kalu rūpintis.

Yra trvs būdai uodų iš-
• s

naikinirftui,. sunaikinant jų 
veisimosi vietas, užmušant 
juos aliejais, kol dar jie nė
ra galutinai išsiperėję; ir 
pampinant tokiuos priešus 
kurie uodais maitinasi. Vi
si trys būdni buvo geri Pa
namoj. ’f *

Uodai tegali veistis tik ty
kiame vandeny. • Išdžiovi- 
nant peikęs, pripildant že
mas vietas ir apverčiant vi, 
sus indus, kurie laikosi van
deny galima labai sumažin
ti uodų skaitlių. \ 

. kus didci^8f skaitliais, ty-;
iinlio Balsas”|kat&' vart^fej^vir^y. Ųž SidKci'\oa7T " 

U—

Uodai padeda kiaušiau-
M*

kelių dienų jie išsiperia į 
kirminukus. Trumpam lai

ke jie pasiekia didesnę for
mą ir juos vadina pupčmis. 
Abiejose formose jie turi 
kvėpuoti ir kad tai padarius 
jie dažnai eina į vandens 
paviršių, ir iškiša kvėpavi
mo triūbeles laukan. Jei a- 
iejaus bus užpilta vandeny 

tos triūbelės prisipildo alie
jum ir jaunas uodas miršta! 

nuo užtroškimo. Kerosino 
ar kito kokio pigaus aliejaus 
užtenka porą lašų užpilti, 
nes jis išsiskleidžia ir nepri
leidžia uodams veistis. Vie
nok, vartojant aliejų, reikia 
surasti ir pripildyti gilesnes 
vietas, ir apversti ar visai 
sunaikinti visus indus kurie 
laiko vandenį. Neuždengta 
statinė ant kiemo prisipildo 
lietaus vandeniu, ir ten pra
deda veistis milijonai uodų, 
o keletas mažų blokinių indų 

nors ir pusiau pilni lietaus 
vandeniu užveis visą apie- 
linkę uodais.

Kartais nėra galima pri
pilti užtektinai aliejaus eže
re, arba mažame prūde. To
kiuose atsitikimuose galima 
prileisti vandenį žuvimis 

. kurios maitinasi uodais, 

. kuomet jie esti kirmėlių sto-- 

• AY-

Taipgi iki šiol ankietas pri
siuntė iš:

Davton, Ohio: 1. Kolonijos 
anketą labai pavyzdingai 
pildytą; 2. Draugijų (a) 
Petro pašaipiuos dr-jos. 
Tėvynės Mylėtojų dr-jos
kuopos, (e) Lietuvių Motetai 
ir Merginų dr-jos, (d) Snsiv. 
Liet. Amerikoje 105 kuopos, 
(e) Susi v. Liet. R. K. Ameri- 
koje 191 kuopos, (f) Darbi
ninkų Sąjungos 69 kuopos, (g) 
TToly Cross
(b) Trene’s Club; 
The Nortb 
and Tx>an A 
nalų Inžinierių pp. .T. C. Seott 
ir J. AValiuszis. 5. Biznierių 
viso 6 ypatų.

Spring'Valley: L Kolonijos 
Anketa; 2/ Draugijų (a) Lie
tuvi!] R. -K. Susiv. Amerikoje 
ir (b) Pagarbinimo Šv. Sakra
mento.

Columbus, Ohio: Kolonijos 
Anketa.

Washington Depot, Conn.: 
Kolonijos Anketa.

Harrison ir Keamey, N. .L 
1. Kolonijų anketos: 2. Drau
gijų; (a) Lietuvių Politinio 
Kliubo, (b). Lietuvių Sūnų,
(e) La Bonx Bovs (Labanakt 
Kliubo. (d) Sodai iečių Mažių 
jų. (e) Apaštalystės Maldos,
(f) Panelės šv. Sopulingos.
(g) Kūdikėlio Jėzaus, (b) Vy
čių, (i) Sv. Vardo, (j) A. L. 
R. K. Susivienijimo, (k) Am. 
Liet. Susivienijimo, (1) Darbi
ninkų 15 kuopos, (m) Koro. 
(n) Build. and Loan Ass’n; 3. 
Biznierių iš Harrisono 24 ypa
tų ir Kearney 17 ypatų.

Scranton, Pa. Didžiai Gerb. 
Kleb. Lopattos parapijos: 1. 
Kolonijos Anketa; 2. Draugijų 
(a) Šv. Stepono, (b) Lietuvių

$133.58
P. O. Sidabrienė, centro ižd.

TteL Boockton 5T12
DANTIBTAB 

DR, A. J. GDRMAN
IGUMAU8KAS)

705 Mato. Si., Hantelio, Man.
(Kampas Bnoad Street) 

Ofiso valandos:
Ryte ftuo 10 ik5 12 yaL
Dieną nzu> 2 iki 5 fbL 
Vakare nuo 6 iki 8 vaL 

Sekmadieniais pagal sutarties.

F. L. I. $.
.... . — - . ,s .

Jei eini kariauti, melskfs vieną 
kartą; jei rengiesi plaukti jūrėmis 
—da-Jiartu, .o jei rengiesi vesti ar 
tekėti, melskis tris kartus.—Rusų

£ * 'v-
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? P. J. AKUNMS
LtetavU Oratorius

Įi
i
į 820 K. 8IXTH ffR, SO. BOSTON

TeL S. a 4480

TEATRŲ
“MOTINOS MEILĖ’’

Drama 3-jų aktų
— ir — 

“APKALBOS IR MEILĖ” 
2-jų aktų

Rankraščių kopijas galima 
gauti pas: >
i JONĄ TARVYDĄ 
94 Bradford St., Lawrence, Mass.

L

PATARNAVIMAS DIENĄ 
Ht NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Oratorius ir Balzamuotojas 

d1!-'.-
877 Ir 448 Oambridge 8trwt 

OambridgB, Man.

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston

(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nūn 9 ud 12, 
nuo 1.-30—6 ir nuo 6 »30—9 
vakare. Seredomh nuo 9—12 
vai dieną. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. NedftBotn* nuo 9 
iki 12 (pagal sutarti).

B*nch Offlea 
Brockton 
T918-W 
p -

J, Kramčius


