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Estonia, Ethiojda. Finland, 
Greece, Guatemala, Hiyli, 
Hondūras, Hungary, Ire-
land, Latvia, Liberia, Lith- smerkiamos nekariaujančių*

tarp pasirašiusių valstybių  ̂
tai tuo sulaužyti) dtiotą pa--.; 
žadėjimą nekariauti ir būti?
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;:>:L D .S. XIII SEIMAS
■ u _________

Rugpiūčio 27 d. prasidėjo : 
ir 28 d. aie 2 vai. po pietų i 
pasibaigė LDS. XIII seimas < 
Hartford, Conn. i

Prasidėjo iškilmingomis 
šv. mišiomis, kurias laikė 
kun. K. Urbonavičius, mūsų 
organizacijos dvasios vadas 
ir So. Bostono lietuvių kle
bonas. Jam asistavo kun. J. 
Vaičiūnas, Cicero, pi. lietu
vių klebonas ir kun. V. K. 
Taškūnas, organo redakto
rius ir Nonvoodo lietuvių 
klebonas. Ceremonijorium 
buvo kun. J. Bakšys.

Gražų ir turiningą pa
mokslą pasakė kun. K. Va- 
sys. Westfieldo lietuvių kle-, 
bonas. šv. Cicilijos choras 
ved. L. Vasaičio giedojo per 
šv. mišias. P-lė M. Blažaus- 
kaitė, Naujos Anglijos įžy
mi solistė giedojo per “of- 
fertorium” solo. Kas yra 
girdėjęs p-lę Blažauskaitę 
giedant ar dainuojant, tai 
šiuo kartu ji ypač gerai gie
dojo.

Bažnytinėse* iškilmėse da
lyvavo J. E. Vykupas Nilan. 
pasakė gražų pamokslą ir 
suteikė palaiminimą.

Po pamaldų prasidėjo sei- 
. mas. Atidarė, pirmininkui 
■* Trainavičiui mepribuvus

p. A. O. Avižinis, LDS. vice- 
pirm. Pirmiausia pasveiki
no seimo dalyvius ir pakvie- : 
tė vietos kleboną kun. J. 
Atsibota. A. L. R. K. Fede- 
racijos Dvasios vadą atida
ryti pirmą posėdį malda.

Kun. J. Ambotas atkalbė
jęs maldą, pasakė turiningi) 
prakalbėt? ir pasveikino vi
sus delegatus ir svečius/

Iššaukus kuopas atvykę 
delegatai pridavė mandatus 
ir įnešimus.

Prezidiuman išrinkta pirm. 
VI. Paulauskas, vice-pirm. 
J. Glineekis, raštininkais B. 
Mičiūnienė ir Glovickas.

Mandatų, Įnešimų, skundų 
ir rezoliucijų komisija: kun. 
J. Švagždys, A. O. Avižinis, 

. kun. V. K. Taškūnas, J.
Smilgis ir R. Ainorius.

Presos: kun. .T. Ambotas 
ir tam. J. Bakšys.

Delegatų buvo apie 30 ir 
apie tiek pat svečių.

Centro valdybos raportai 
priimti ir baigiant seimą bu
vo išreikšta visiems padėka, 

z o ypač dvasios vadui kun. K.
Urbonavičiui ir literatiniai 
komisijai už jų gražų orga
no vedimą.

Iš nutarimų svarbesni yra 
šie: atnaujinti streikierių

fondą, susidomėti daugiau 
organizacijos finansine pa 
dėtimi ir kiti kuriuos neuž
ilgo pamatysite protokole.

Skundų kaip ir nebuvo. 
LDS. 6 kp. skunda greit lik
viduota, ir dėlei ivvkusio ne- 
susipratimo šiurkštumų ne
liko. Keli atstovai buvo at
sivežę pasenusių “piktumė- 
ių” prieš vieną asmenį ir 

juos kėlė seime su įnešimais, 
>et nepataikė i asmenį, o tik 
į visą buvusią pereitų metų 
valdybą, redaktorių ir lite- 
ratinę komisiją. Įnešimai į- 
nešimais ir pasilieka, jeigu 
juos įneša arba palaiko be 
piktumo ir keršto prieš as
menį ar asmenys, bet orga
nizacijos labui. Delegatai 
pažinę, kad “piktumėliai” 
įnešimų formoje yra pasenę 
asmeniniai, atmetė.

Taigi pirmos dienos ant
rame posėdy buvo kiek karš
tesnių ginčų. Praleista apie 
tris valandas laiko veltui.<

Rezultatas, nutarta, kad 
visus įnešimus ir skundas ne 
į seimą vežtų, bet pirmiau
sia paduotų Centro valdybai 
apsi pažint i ir išrišti.

Tikimės, kad ateity mūsų 
organizacyos seijgąi^taį 

tvarkingi, kaip kad buvo pe
reitą metą Providence, R. I.

Antrą dieną, trečiame po
sėdy, “piktumėlių” kaip ir 
aebuvo. Suprato, kad jie or
ganizacijai naudos neneša, o 
žalos daug. Atsirado gražiu 
sumanymų ir padaryta nau
dingu nutarimu.

I siu metu valdvba išrink-
4. 4. 4. * 4.

ta šie:
Dvasios vadą skiria Kuni

gų Vienybė.
Pirm. VI. Paulauskas 
Vice-pirm. — Zdankus 
Sekretorius — A. F. Knei- 

žys
Iždininkas — A. Vaisiaus- 

kas
Kontrolės

Smilgis, R. 
viekas.

Literatinė 
balsiai 
kun. K. Urbonavičius, kun. 
J. Švagždys, K. Krušinskas, 
kun. V. K. Taškūnas ir J. 
M. Vieraitis.

Federacijos Tarybon A.
O. Avižinis.

Seimo pirm. VI. Paulaus
kas ir visi delegatai išreiš
kė nuoširdų ačiū vietos kleb. 
kun,, J. Ambotui už malonų 
priėmimą ir vaišingumą ir 
visai seimo rengimo komisi
jai

Taipgi delegatai išreiškė 
ačiū seimo prezidiumui už 
gerą pasidarbavimą. Ačiū 
išreikšta atsistojimu ir del
nų plojimu.

Pabaigus • viską vietos 
kleb. kun. J. Ambotas davė 
gražų tėvišką pamokinųną. 
Seimą užbaigė malda ir visi 
delegatai skirstėsi gerame 

[ūpe kaip vienos šeimynos 
vaikai, pilni pasiryžimų ir 

norų šiais metais dau-

“Tony” . 
svorio ki 
vinskiu. 
rio campio 

Kumšcia 
Lietuviai, 

t i Ir apie 
mūsų kc 
parašo.

O-AUGUS 31 D., 1928 Įfc vNM7 ;
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MAINIERIAI GĄŲS PO

įgįCansas City, Mo. — šio
mis dienomis mainieriai su- 
ritarė dėl algu su kasvklu 
savininkais. 1919 metų al
gų skalė buvo’ pagrindu su
darymui naujos sutarties.

Mainieriai šiaurvakarinių 
kasyklų gaus po $5.00 Į die
ną.

Rugp. 
o kumštynės

lengvojo
> su Le- 
ojo svo-

iš 10 roundų. 
ir atsižymi, 
ižymėjimus 

entai mažai

c

Dar 48 valstybės pakviestos 
pasirašyti

Iš tu 8 jau davė sutikimą

gerų
giau pasidarbuoti organiza
cijos labui.

Negaliu praleisti nepažy
mėjęs, kad perintą metą or
ganizacija finansiniai su
stiprėjo.

Su Dievo pa geibu ir šiais 
metais turimi* rūpintis ir 
dirbti organizacijai, kad pa
kėlus organizacijos gerove.

Centro valdyba, be visų 
nariu pagalbos, mažai ką te
nuveiks. Tad visų narių y- 
ra šventa pareiga dirbti ben
drai; koperuoti su centro 
valdyba ir jai visame kame 
padėti. Rap.

VINČA NU(
ouqu£t

Amsterda- 
so rung- 

boksininkas

A »bste 
mo olim 
tynėse 1 
Juozas VinčaUugalčjo pran
cūzą Touqu 
kad prancf 
vęs gana n 
kas. -i
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PADLOCK ĮSTATYMAS 
ESĄS LEGALIS

Teisėjas Crosby, aukščiau
siojo teismo, pareiškė, kad 
Padlock Įstatymas esąs le- 
galis ir Brickbottom 19 na
mų savininku peticiją atme
tė.. Jų advokatas paduosiąs 
peticiją pilnam suolui auk
ščiausiojo teismo, kad iš
spręstų ar 1928 padlock ing 
la\v nesipriešina konstituci
jai.

i milijoninį 
traukinį

SESUO KONCEPCIJA NE 
DALYVAVOCALLES 

SUOKALBY 
Mexico &&&. - 

kaltinimus, 
cepcija A 
dalyvavo 
prezidentą Gailės, užginčijo 
Maria Elena’ Manzano, vie
na iš kaltinamųjų suokalby. 
Taipgi užginčijo policijos 
kaltinimus, kad kun. Jimi- 
nez dalyvavo suokalby Eulo- 
gio Gonzeles.

Taigi dar kartą parodo, 
kad policija nori kaltę už 
nužudymą Obregono ir pasi
kėsinimą nužudyti Calles su
versti katalikams, kad nu
siplovus rankas už pralietą 
katalikų kraują. Bet ne
vyksta. Ir aštriausi cenzūra 
negali visko paslėpti.

1 —Į ■ ——— į ,

Naujos Lenkų provokacijos

Ge
Etblicijos

Sesuo Kon- New Haven, Conn.

Paryžius. — Pereitą pir
madieny, atstovai penkioli
kos valstybių čia pasirašė 

’Jungt. Valstijų valstyl>ės 
sekretoriaus Kelloggo neka- 
riavimo paktą.

Pasirašė šių valstybių ats
tovai: Jung. Valstijų, Pran
ei jos, Anglijos, Vokietijos, 
Belgijos, Lenkijos, Čekoslo
vakijos, Kanados, Airijos, 
Austrai i pos, Italijos, Japo
nijos, Pietų Afrikos, Naujos 
Zelandijos, Indijos;

Pirmiausia sutartį pasira
šė Vokietijos užsienių sekre
torius Stresemann,

Šią sutartį pasirašyti yra 
pakviestos ir kitos 48 val
stybės.

48 valstybės, kurios gavo 
Jung. Valstijų notą yra šios ; 
Albania, Afghanistan, Ar
gentina, Austria, Bolivia, 
Brazil, Bulgaria, Cliile, Chi- 
na, Colombia, Costa Rica, 
,Cuba, Denmark, Dominiean

uania, Luxemburg, 
Netherlauds, 
Norway, Pananu: 
Persiu, Peru, Po 
maniu, Salvadoi 
via, Šiam, Spaii 
Switzorland, Tu 
guay, Venezuel.i.

Iš tų 48 vaistą 
ve oficialų sutikimą 
syti I’eru, Liberia. Do 
can Republie, Danija. B 
via, Austrija, Kl 
Rica. Neoficialūs žinios v^;- 
gautos ’VVashingV'ne. kad su
tinką pasirišyti 
Argentina ir Jugosiavijįą*. 
Taipgi tikisi į trumpą laiką 
gauti atsakymus ir nuo 
valstybių. Prancija buvo ’į 
galiota pakviesti Sovieį 
Rusiją. Atsakymo dar n 
gauta, bet spėja 
tai sutiks, nes jiems svarba^ 
kur mirs Įsimaišyti tarp k 
tų valstybių.

Ši sutartis nepa 
karų, bet tik valstybės 
žada tarpusaviai nekariai 

Bet kiekviena pas 
valstybė nevaržoma 

. jei įą pultų;kf
1 gtybe?

Bulgaria,

POLICISTAI PAGAVO 
GYVATĘ 15 PĖDŲ 

ILGIO
Ne ir Forfc;’Pligp. . 25. —-

Rudą ir baltą gyvatę 15 pė
dai ilgio ir sveriir apie 75 
svarus, šeši policistai paga
vo ant trečių lubų, gyvena
muose kambariuose, 773 8th 
avė. Jie dirbo valandą lai
ko iki gyvatę Įvarė į maišą.

P-nia Munno atbudo kuo
met gyvatė pradėjo vartyti 
puodus nuo lentynų. Pama
čius gyvatę išbėgo ant gat
vės rėkdama. Jos riksmą už
girdo poli cistas ir atbėgo į 
pagalbą. Bet vienas gyvatei 
nieko negalėjo padaryti. Pa
sišaukė dar penkis polieistus.

i

Gros* Vaite y, Cali forma. 
—Loy Yeung, kinietis žmog
žudys, kuris užmušęs 10 as
menų, areštuotas Fairfielde. 
JĮ-areštavo šerifas Carter ir 
Deputy šerifas Hellings. Jie 
taipgi rado ir šautuvą, ku
riuo kinietis nušovė dešim
tį asmenų.

Pilsudskis prašysiąs T. Są-gą 
leisti jam vykdyti “pri- * 

brendusius planus” 
Berlyno spauda skelbia 

naują Lentai sensaciją pro
vokacija.

Esą Lenkijoj “pribrendęs 
planas” prašyti Tautų Są
jungą leisti Lenkijai veiks
mus, kad išrištų konfliktą su 
Lietuva. Tai esą Pilsudskio 
planai.

Vokietija tokiems Lenki
jos “pribrendusioms pla
nams” pasipriešysianti ir 
Ženevoj tuo reikalu padary
sianti žvgių.

surasti , kaltininkus, kurie 
buvo pasiryžę suardyti 
Montreal-Wasbington eks
presinį traukinį, New York, 
New Haven ir Hartford ge
ležinkelio kompanijos, ku
riuo v(‘žė pasažierius, pašto 
ir aukso „siuntinių tarp 
Montreal ir Waslnngton.

Žmogus, kurio pavardės 
kol kas dar neskelbė, ėjo ge
ležinkeliu ir rado įkaltus ge
ležinius kuolais ant linijų ar
ti šio miesto prieš pat važia
vimą šio traukinio.

Jis taip greit kuolų nega
lėjo ištraukti, bet davė žen
klus, kad traukinys sustotų, 
kad išvengus kątastropos.

Tuo traukiniu važiavo 350 
pasažierin ir vežė $2,000.000 
auksu. Nelaimė išvengta ir 
gyvybės ir turtas apsaugo
tas.

Tikisi kaltininkus surasti.

Tautų Sąjungos Taryba jau 
posėdžiauja ,

28 dienotvarkės punkte yra psu mai dėl Vilniaus lenkus vi-- 
žymėta Lietuvos-Lenkijos 

ginčas

VĖL EKSPLIOZIJA 
EVERETTE

Beacon Oil kompanijos 
įstaigoj, Evereste, kur apie 
tuzinas darbininku žuvo eks- 
pliozijoj keli mėnesiai atgal, 
rugp. 29 d. vėl kilo eksplio- 
zija ir, sužeidė vieną darbi
ninką.

Bėganti dūda buvus prie*- 
žastimi šios ekspliozijos.

Genera. — Ketvirtadieny, 
rugpjūčio 30 d., suvažiavo 
Tautų Sąjungos Tarybos 
nariai svarstyti Įvairius tau
tų reikalus. Tautų Sąjunga 
turi būti daugiausia u t rūbe
lio” turi su Vilniaus klausi
mu.

šis Lietuvos-Lenkijos gin
čo klausimas yra gana svar
bus. Lenkija dar daugiau į- 
pyko ant Lietuvos kada de
kretu paskelbtoje konstituci
joje Įraše Vilnių Lietuvos 
sostinę.

Lenkija nepripažįsta Lie
tuvai teisių prie Vilniaus.

Nemažiau Lenkiją erzino 
ir Lietuvos notos dėl lenkų 
manevrų palei demarkliniją. 
Gal dėlto ir Pilsudskis su
sirgo nervų liga. Dabar lie
tuvių protestai ir reikalavi-

sai pribaigs. Taip ir rei 
Nenurimkimc be Vilniaus jE 
lenkus nervintam savo teise-' 
tais reikalavimais tol, kol vi
sas pasaulis pasmerks Lmį- 
kiją už jos grobiškus ir jų- ; 
došiškus žygius.

Užverstame protestais ir 
reikalavimais Tautų Ly 
ir valstybių departmentus. 
Nuo savo teisių dėl Vii 
nė žingsnio atgal.

Taip pat reikalautant^ 
kad mūsų atstovai pil 
tautos reikalavimus Jr len-- 
kams nenusileistų.

Demokratų partijos 
didatas į vice-prezidetktt 
senatorius Robinson plėnie 
pranešimą, kad jis yra, 
rinktas ir pasakė 
priėmimo prakalbą. .

Šiose ceremonijose)td! 
vavo apie 50,000 f 

Rausėsi
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Jei eini karianti, melskis vieni, 
kartę ; jei rengiesi plaukti jūrėmis 
—du kartu, o jei rengiesi vesti ar 
teketi, melskis tris kartus.—Rusų 
priežodis.
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Valdyba

gai galvojame, 
jaū esti per

. i' -j r. - Tai tokios naudos sodžiui 
mriuomehe atneša. < ( ■
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GIRININKAS
iiyapsk.). Šio-1 
s prie urėdo 
i Šaitii i urėdi- 

girininkaš Ple- 
osipriežaštisdj-

ejama, kad veikiausiai 
; pinigų išeikvojimo, ries 

Įlinka H girininkijoj 
/ ■» •

n ’ mr k ■li a* ii
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liūs arba taip rašteliįfe, o iš 
iirkUų tai daugiausfe “ant 
jargo visko priėmęs^ r

; . T... H
DIDELIS GAISRAS

BUTRIMONYSE
s ■ ■- " t -į- /
Riigp. 2 d. apie 2 viįantlą

“ant

INGAS NUTARIMAS 
tautinis katalikų dar- 

inkų kongresas Kehiel|u- 
<jre pastatyti pirmon vieton 

pareigas, o antron al- 
Popiežiaus nuncijus

okietijoj Pacelli pasiuntė 
sui telegramų, kuris 
da vilties, kad darbi-' 

j ir darbdavių santy- 
bus reguliuojami meilės 

jailestingumo pagrindais.
_______'

r ; DIDĖJA RŪKYMAS 
ik Žmonės Lietuvoje pasku- 

tmiaisais laikais pradėjo su- 
•ti tabako žymiai dau- 
kaip seniau. Kai 1926 

:- in. per 5 pirmuosius mėne- 
buvo pagaminta 240 to- 

įlių tabako, per tuos pačius 5 
mėnesius 1927 m. jau 343 to- 
4įos ir šiais metais — 385

riĄWI^a^0M|Įbnių 
diięstelis ir^suijegė 13,gyve- 
ridriiųjų trobesių^ 2 spiago- 
gos, 4 tvartai ir .l kluonas. 
Gaisras tęsėsi iki 6 vai. ryto.

Gaisras prasidėjo iš pil. 
Korganskio 'gyvenamojo na- 
ipo, kuriame gyveno gegu
žės mėn. padegėliai. Spėja
ma, kad gaisras kilo dėl ne
atsargumo su ugnimi.. Nuo
stoliai neišaiškinti. Kiti tro- 
besųn ,< išskyrus yięųą seną si
nagogą buvo apdrausti Val
stybinėje Apdraudimo įstai
goje 81400 litų sumai ir Lie
tuvos apdraudimo įstaigoje 
93.700 litu sumai.

Gaisrui gesinti buvo pa
kviesti Kauno, Prienų, Aly
taus ir Butrimonių gaisri
ninkai.

Kariuomenės 
teismas nagrinėjo Chaimo 
Leymo bylą. Jis geužės 1 d. 
bųvMšėjęs šii raudona vėlia
va Mapų gateri ir riktelėjęs 
“darbiuinkai • vienykime^* 
ir tuoj pakliuvo policijom Ji

lėjii8KI^M2I<I 801 a 7 :
8ADDfUX

aunas.

paveikslai
Hpiniaiz kęs rasi viską virš kojomis 

Kaip peniau taip ir šie- up^e^a;..' “ 
męt mūsų .padangę užtemdė 
aibės lenki] ° ‘kariuomenės. 
Sodžių visoė1 ’fiūbos užimtos. 
WtAiki^^riSkiAtnfe* geri]

■ 4
1

•7 NAUJAS MIESTAS
rMariampol<'. Išdalinus 
iėtiškio dvarą sklypais

Atriesto gautuose sklypuose 
rnUi dygsta, kaip grybai 
lietaus. Ir jau susivieni
jai kareivinėm, jau -yri 

rių ir net valgyklą p. 
tas atkėlė iš miesto i

I^S^amiestį. Tokiu skubiu 

ečiantis ir žmonių 
auga, reikalingas 

susisiekimas-
o ypač svarbiausia 

pašto agentūra, nes noriu;

Atvažiavus į Paluobius nau
jam klebonui, visas parapi
jos gyvenimas pasidarė gy
vesnis. Parapijonys, paten
kinti savo klebono prielan
kumu žmonėms, ėmėsi spar
čiai prie darbo: kas taisyti
na pataisyti, kas buvo reika
linga iš naujo padaryti. Jo 
pastangomis parapijos pa
statyta nauja varpinyeia. 
Tad reikia tik palinkėti pa- 
luobiečiams sėkmingos klo
ties darbe.'

GRAŽŪS PATRIOTIŠKUMO 
PAVYZDŽIAI

Liet. Banko Klaij)ėdos 
skyriaus jiersonalas, trejus 
metus duosniai dėjęs aukas 
Vilniaus reikalams, nutarė 
mokėti toliau kas mėnuo 
nuošimtį iš algų Basanavi
čiaus Fondan ir jau atsiun
tė pirmą mokesnį 412 lt.

Šiaulių m. II prad. mo
kyklos vedėjas p. Pr. Širkš- 
nys surinko Basanavičiaus 
Fondui 1427 litus.

Jei pas mus daugiau pi
liečių paseks šiais gražiais 
tikrojo patriotiškumo pa
vyzdžiais, Vilniaus krašto

50,000 AVIŲ VEŽA PER 
LIETUVĄ

Rusija yra nupirkusi Vo
kietijoj 50,000 avių. Jos vi
sos vežamos tranzitu per 
Lietuvą. Jau keli traukiniai 
su avims pervežti. Rugpiū- 
čio II d. |>ervežta 45 vago
nus su avimis.

/ŠmąĮiąį, Liepos mėm 31 britį, varo šdimyrifej ihrikan, 
d. Liaudies Namuose, laike 
latvių , moterų čempijonitį 
divertismento kažkas nuo 
balkono pradėjo mesti kiau
šinius į besiritančias mote
ris. Publika j tai maža dė
mesio teatkreipė; bet gastro- 
liuotojai-tuo labai -įsižeidė. 
Jie stebinsi, kad Lietuvos 
visuomenė nemoka gerbti ki
tos tautos žmonių. “Tuo 
užsigauti, kad vartojau rusų 
kalbą ant scenos^ negalėjo, 
nes jeigu būčiau vartojęs 
latvių, tai niekas nebūtų su
pratę, o lietuviškai nemo
ku,“ sakė vedėjas.

Tą pačią naktį nežinomi 
piktadariai supiaustė tos 
trupės reklaminius paveiks
lus, kurie kainoje apie 400 
litų.

Rugp. 1 d. Apskrit. 
uždraudė gastroliuoti 
monskio cirko moterį] 
pionatui.

Mirč kun. J. Strikas rug- 
piūčio 6 d. Lieplaukio para
pijos klebonijoj.

Palaidotas rugp. 9. . Baž
nyčioj graudiną pamokslą 
pasakė kun. Bendraitis. Ka
puose kalbėjo prėl. Urbana
vičius, stiid. Gabalihuskas 
pavasarininkų vardu ir stud. 
Dagilis ateitininkų vardu.

•ša* lietuvių kultūrinės įstaigos 
žymiai sutvirtės.

Duosniems aukotojams ir 
nepaprastai veikliam aukų 
rinkėjui širdingiausiai dėko
ja Vilniaus lietuvių vardu.

RADO PASIKORUSĮ
Kaunas. Šiomis dienomis 

p. Pr. Čeikauskas rado savo 
bute pasikorusį geležinkelių 
dirbtuvių tarnautoji] Adolfą 
Žemaitį, 46 metų amžiaus.

Buto, kuriame rastas la
vonas, durys ir langai būva 
užkabinti.

NUMATOMAS GERAS 
DERLIUS

Mariampolės apylinkėse 
(liepos mėn. 22 dieną) nu
matomas geras derlius. Ru
giai ir kviečiai geri, vasaro; 
jai taip pat tarpūs; žolė ir 
dobilai užaugo tiršti, bulvės 
kur nenugėlė, taipogi labai 
gražiui augą. 1( Jei neatsitiks 
kokios neląimęsj tai mūsų a- 
pylinkės bado nekentės. Tik 
viskas vėliau surinkta nuo 
lankų. Sodnų vaisių neper
dau g. Jei bus gera branda 
ir gėjas oras javų valymo 
metu, duonos turėsime.

taijau tikra “golgota,“ ša- 
Jigatvių nėra, klampok per 

Nuo ko priklauso, rei- 
įsteigti pašto agentūrą.

PABĖGO NUO KREDIT0- 
RIŲ Į VILNIŲ 

..Kruonio valsčiaus, Bore-
1 Svaro savininkas An
ės Spurgis slaptai pabč- 

Vilnių, prisiskolinęs
Uo apylinkės ūkininku ir

ų apie 20 tūkstančiu li-
likęs globt'jams 4 vai-

Žmonės čiulpau ja

savo pinigėlius. O ap-
daug, ir

pinigius neva pardųo-
1 žemei, is kitų — pri-

0, išduodamas vekse-

ui f r*11 :ZZ-
■

KATASTROFA SU PAŠARU
Rokiškio apskrityje šįmet 

šieno negauna ir pusės tiek, 
kaip pernai. Pavyzdys: 1927 
m. Plytelės ir Pižoniiy kai
mų ūkininkai buvo suvežę į 
daržines 1,800 birkavų šieno 
ir dobilų. Šiemet tuo pat 
laku turėjo vos 115 birka
vų. Dobilai buvo geri, bet
dėl lietu tebepūsta lauke.

Kaunas. — Prof. J. Ere
tas prie vidaus reikalų mi
nisterijos sudarytosios ko
misijos sprendimu, kuris 
buvo padaryta šiomis dieno
mis^ pripažintas Lietuvos 
piliečiu.

Kaip žinoma, ta komisija 
sprendė ir daugelio kitų pi
lietybe.

Už KOMUNISTINES PRO- 
KLAMACIJAS

Kaunas. — Kariuomenės 
teismas rugpjūčio 7 d. na
grinėjo Šilomo Igelšteino, 
gyv. Kaime, Aukštaičių gt. 
65 n r., bylą, kur jis buvo 
kaltinamas, kad šių metų ko
vo mėnesį metęs komunisti
nes proklamacijas, kuriose 
buvo kurstoma nuversti da
bartinę Lietuvos valdžią. 
Kariuomenės Teismas pri
pažino jį kaltu ir nubaudė 
1 metais 8 mėn. sunkiųjų 
darbi] kalėj i

išmeta mokyklų1 rdkaiidus ir 
bibliotekėles gatvėn ir užima 
juos. Pavyzdys — Rągau- 
vtttth—Kareiviai po sodus, ir - 
daržus^ kaip tikri šeiminin
kai švaistosi. Žodžiu, ka
riuomenė visi] tą daro, ką 
tik ji galėti] daryti laike ka
ro. O gal jau ir karas ne
toli? Nes kokiems galams 
valstybė taip vargintų nu
skurdusį sodietį? O gal vy
riausybe mano, kad kariuo
menė sodžiuose, diirbymetės 
laiku stovėdama, sodiečiui 
atneša naudos?

0 sodietis daug iš kariuo
menės “pasipelno.“ Štai tik 
pažiūrėkim. Pirmiausia jis 
kaip ištikimas šiuo turi da
boti savo daiktų daiktelių, 
namų ir daržų. Atsitrauk 
nors valandikei, tai jau ne
rasi grėblio, kirvio, peilio, 
malkos, daržovių, sodo uogų 
ir tt. O paskiau skųstis, 
“Ieškok lauke vėjo.“ Skųs
tis nuskriaustam irgi bile 
kada ir bile kam nevalia. 
Daukšiuose majoras pasakė, 
kad tiesiog nuo sodiečių 
skundų nepriimsiąs. Jei kas 
norįs skųstis, tai galįs tą at
likti, tik per jo padėjėją ir 
tai tik pirma to surašius su 
liudytojais protokolą. Aiš
ku, tuomi kareiviams dar 
labiau atrišo rankas.

Dabar užstojo sodžiuje 
karščiausias darbo metas. 
Visi seni maži ir net ligoti 
dirba. Iš to žmonėse susida
rė posakis, kad darbymetę 
ir akmuo dirba. Bet gi ka
riuomenei esant namai pa
likti vieni negalima. Pali-

Nesenai Vilniuje buvo su- , 
rašinėjami yaikai, gimę 1915 
Tn.—1927 in.—1915 m. gimė 
Vilniuj ey-2,196 vaikai, 1916 
m. — 1742 vaikai, 1927 m.
— 1375 vaikai, 1928 m. — 
1595 vaikai, 1919 m. — 2060 
.vaikų, 1^20 m.—2551 vaikas, 

1921 m. — 2987 vaikai, 1922 
m. — 3460 vaikų, 1923 m.— 
3716 vaikų, 1924 m. — 3295 
vaikai, 1925 in. — 3461 vai
kas, 1926 m. — 3020 vaik; ir 
1927 m. — 2519 vaikų — vi
so labo 33,917. Iš tos statis
tikos matosi, kad mažiausias 
prieauglis buvo 1917 m., ku
rie kaip žinome, buvo sun
kiausi nietai. Didžiausias 
prieauglis buvo 1923 m. Da
bar 1915—1921 m. gimusių 
vaikų, kurie sulig priversti
no mokslo, turi šiemet lan
kyti mokyklas, yra 14,506.

Tautybes atžvilgiu skirs
tomi šitaip: lenkų — 22,549, 
liėtiirių — 102 ( ?), gudų — 
90, vokiečių — 84, irisų — 
967, žydų — 10,011, karainir
— 1 ir visų kitų — 113.

Ši statistika, tautybės at
žvilgiu toli ražu nėra beša
liška, o juo labiau, kad są
rašus darė iš kalno paskirti 
valdininkai, kurių nieks ne- 
kdntroliavo ir nežiūrėjo. To
dėl drąsiai galima sakyti, 
kad ne viena lietuviškai kal
banti šeima Užrašyta kaipo 
lenkiška, ir todėl vaikai len
kais.

LDS. nariai tart rodyti gerą 
vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
i susirinkimus LDS. 13 kuops. Ki» 

7 taa susirinkimas įvyks sekruadie- u'' 
ny, rugsėjo 2 d., tuoj pp sumos, 
mokyklos^ kambary. Ateikite gau- 
fiiat. NepainįrSktta nŽsimokfcti diio-

bkMBlilDfcE, fcAĖS. •
LDS.: 8 kp. mėnesinis susirinki

mas atsibus sekmadieny,. rugsėjo 
1 dieną, tuoj po sŲmos, Lietusių 
jąžnytlri&j švotetog, Viši nariai 
malonėkite atsilankyti ir ukshno- 
iėti užvilktus mokesčius. Valdyba

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks penktadieny, rug
sėjo 7 d., 7:30 vai. vak., Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
visi.

V - i

kurta, risi r, „„ 
vėlu pradėti.—Ųnintmanfla

• • •
Ras nematė, fcaU> sfebfitinai su

sipynė mūsą likimo siūlai? Dažnai 
palanki pąoga tepasirodo vieną, va
landą. Netenkame jos, o su ja mė
nesiai ir metai praeina dykai.

• • « y

Pasigailėjimo verta toji motina, 
kuri vaikas auldėja vienais pabu
čiavimais.—R. Striupas.

šypsokis ir visi tavo rūpesčiai 
palengvės; juokis, ir sidabro de
besys stūksos, ries juokas skaus
mą pergali.

NUGA-TONĖ TEIKIA SVEI- 
KATĄ IR STIPRUMĄ

Ponas Clarence E. Vąssey, Great 
Falls, S. C., yra labai dėkingas už 
tai ką Nuga-Tone jam yra pada
ręs. Jis nori, kad kiekvienas pa
sinaudotų iš jo patyrimo. Jis ra
šo laišką išdirbinėtojams Nuga- 
Tone sekamai: “Aš širdingai re
komenduoju Nuga-Tone kiekvie
nam kuris turi menką sveikatą. 
Tokiems žmonėms jis ištikro pa
gelbės.

Virš pusė milįono žmonių sura
do, kad Nuga-Tone yra puikios 
gyduolės, nes jos grąžina sveika
tą, stiprumą, džiaugsmą, kuomet . 
kitos gyduolės nieko nepagelhsti, 
ir jus turėtumėt jas pabandyti, 
jei esate silpnas, turite t rūbelių 
su užkietėjimu yidurių, galvos 

1 skaudėjimu, svaigulį, turit prastą 
, apetitą, viduriai nevirškina, ne

veiklios kepenis arba pūslės irita- 
ciją, negalite gerai naktį pasilsėti 

• ir jaučiatės visuomet nuvargusiu.
Jūs galit gauti Nuga-Tone, kur 
gyduolės yra pardavinėjamos. Jei 
jūsų vertelga neturi jų stake. rei
kalaukit, kad jis užsakytų jų iš 
oi sėlio vaistinės.

v įska gražiai sudorojus
gaus apie 900 birkam. Bet
jeigu dar taip lietinga bus
kokią savaitę, tai kas likę v-

si UEims
bus žlugę.

gili nealės pinuti anksčiau
kaip rugpiūčio 10—15 d.

duonos ir dabar rugelius kir-

▼O MT 
bert M

Nei vfena tauta negali kflfl Kulti
gerovėje be mokytų vyrų fr moterį}. J

rus ir mokytas moteris. Taip ir pas Ųefuvius
turi būti.

enas lietuvis turi tino# t
AmotilČM fte

LIETUVOS AlBlfaAS
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Veikalu turi 436 puslapiu, iš kuri? 288 puslapiai 
ušhnii pfreifatttis 
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Gal prisiųsti Jums Kopiją
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procesijai atėjus į kal-p’^ liberalinį tautinį.

čekų
Šv. 

mir- 
ruo-

Jie jau yra gaunami J 
kiekvienam mieste šios j 
valstijos, kokio styliaus 
ir diaumo norit, ar tai ■’ 
dėl didžiausių namų ar 
mažiausio apartmento. 

f

THE MODEL "C" 
■ Gleawood Coal Range

kiuioš Msai
V medžiaga neturi. *Si

Massachusetts - ‘ “*4

QLENWOOD PEČIAI 
jau per tris gent- ' 

kartės žinomi kaipo ge
riausi kepimui ir Pa-~į 
Tankiausi gaminimui J 
valgių. Jų reputacija į
pagelbėjo išbudavoti L 
vieną iš didžiausių ir (. 
naeekmingiausių biznių £ ' 
Mass. valstijoj.

• ' 1
£ Nors galinga žmonija savo 
darbais, bet- vis dėlto tiems 

><_• < * ‘į -' _ _ rt ■ •»i_ jos <iart#įms yS ribos, kųrjų 
l ’ jokiu bųdu negalį jjramiStT. 

<®pkiu reiškiniu yra negalė
simas pašalinti mirties. Mir
ti yęįkęs, o ka£. piąųytų ne- 

< mirsiąs, tam pamišėlių ’ na- 
' 1 -i^muose vieta.

- ~ ~ . j.----iP * ’ J 1 *
e*
Xte 

t
"A

fj t! B JčIeriVood'oTPeč
* ;' • m * • v a <

. kasdieną pagamina 

po tris Valgius j dienų 

arti 2,<MXh00p žmondų 
Mass.1 valstijoj.”

a su 
medžiaga neturi. “Šiuo at
žvilgiu mūsų' protas iškvla 
ir išmintinga tvarka. Visos 
aukščiau medžiagos, reiškia,, 
jis pats nėra medžiaginis. 
Kadangi (kiekvienas reiški- 
nys turi atątinkąmą priežas
tį, taį.i^jpoH^gįninm.ieiš- 
kiftiųį priežąstis yra medžiai-’ 
pačųif ijpeipirtiųgum;). . Į 

‘Žmogaus Valios veikimas 
vyksta laisvu-, neapribotu

, Feciai
A

uždegtomis žvakėmis. Šiau 
lių miesto visuomenė gausiai 
atėjo pareinančius pasitikti. 
Bažnyčioj buvo atgiedotas 
“Te Deum laudamus.”

e ' . i i /i n 11 *. ! j.

. •?- .. : O/Pilonų (Mp

KARALIBKOBj KANADOS 
DRUJOS PIRMININKAŠ

- —KUNIGAS

Quebecke, Kanadoje, yra 
Karališkoji Kanados Dfau- 

“gija, kuriom i kiliai yra žy 
miausieji šios šąlies moksli
ninkai ir rašytojai. Ta drau
gija yra pasiskirsčiusi į dvi 
sekcijas — anglų ir prancū
zų — ir sudaro dvasinį Ka
nados areopagą. Šiems me
tams tos draugijos pirminin
kas tapo išrinktas katalikų 
kunigas Mgr. Camille Rov, 
buv. universiteto rektorius.

“Ūkininkas”

’ Šio gyvenimo skurads- ir 
kentėjimai verčia' žmogų 
manyti, kad yra pomirtinių 
-gyvenimas. Vžsoj regimoj 
gamtoj viešpatauja tikslinga 
esybės prigimtyje randa sa
vų objektą, kurio siekia. Tad 
argi gal būf .išskirtas ir nu
skriaustas gamtos karalius 
žmogus? Ne! Jeigu mūsų 

įai šiame enimeI

y ; Per pirmųjų žmonių nusi- 

dėjimą žuvo žmonijos ne- 
t 

mirštamumas. Kįtu kebu 

amžinybėn patekti nebegali

ma, reikia pirma peržengti 

. mirties slenkstis.

Šio fakto akyvaizdoj turi

me pripažinti, kad čia širdis 

veltui trokšta ramybės, ku

rios, deja, pasaulis negali 

duoti.

Nors viskas šiame gyveni

me įvyktų pagal mūsų norą, 
nors nelaimių skaičius visai 

sumažėtų, tačiau prisiminus 

mirti, kuri kiekviena šios že- 

mės keleivį apsiaučia juo- 

-dais sparnais, perbėga šiur

pulių banga ir kyla klausi
mas: kodėl kiekvieną žmogų 
toks tinginas finalas*) lau
kia? Mirti, sulaukus žilos 
senatvės, kuomet jau jėgos 
atsisako tarnauti, gal būt ir 
natūralūs dalykas, bet pat
sai mirties faktas visuomet 
pasiliks neatmenama mįsle.

Ir štai, išmuša paskutinė 
kelionės valanda. Nuneša la- 
yoną į kapus ir, rodos, jau 
viskas baigiasi.- Bet ne f. Jau 
prieš 2000 m. rašė stabmel
džių rašvtojas Ciceronas: 
“Visur, visada ir visi atsi
žvelgia, kad mirtimi ne vis
kas tesibaigia.” Ir pirmykš
tis laukinis žmogus laiko 
mirtį slenksčiu Į kitą gyve
nimą. Jis deda į karstą nu- 

• mirėliui ne tik valgio ir e- 
rimo, jis laidoja su juo žmO' 
nas ir vaikus.

*) Einalas (lot. finis)—pabaiga, 
galas.

nėra patenkinami,' būtinai 
turi būt patenkinti aname, 
pomirtiniame gyvenime.

Neretai sakoma, kad sie
los buvimo įrodymas parem
tas vien vidujiniu nujauti
mu, o kas, girdi, šaukiasi vi
dujinio jausmo, to įrodymai 
esii labai subjektingi ir todėl 
nes;) visiems privalomi. Bet 
kiekvienas troškimas bei nu
jautimas, būdamas žmogui 
įimtas, turi objektingos ver
tės. . Užtat, tinkamai pažinę 
žmogaus įgimties privalu
mus, sakome, kad žmogus 
turi nemirtingą sielą. Šitoks 
mūsų protavimas yra visai 
logiškas ir atatinka tiesai, 
nors žinome, kad ne visuo
met gamtos gyviai bei orga
nizmai pasiekia savo tikslą, 
pav., ne kiekvienas grūdas, 
mestas dirvon, auga ir duo
da vaisių; lx*t toli gražu dar 
nežūna, tiktai išsiskirsto sa
vo sudėtinėmis dalimis, ku
rios vii tarnauja kitiems 
organizmams susidaryti. 
•Juo labiau taip negali atsi
likti su siela, kuri, kaipo ne
sudėta iš dalių, negali net į 
dalis išsiskaldyti. Kad sie
la iš tikrųjų yra nesudėtinė, 
nemedžiaginė būtybė, pasi
stengsiu bent trumpai įrody
ti.

Sielos dvasingumą pir
miausia įrodo jos pačios 
veiksmai bei pajėgos, kurių 
pagrindinės yra dvi, būtent 
protas ir laisva valia.

Vadovaudamiesi protavi
mu, iš turimų sąvokų bei i- 
dėjų darome sprendimus; iš 
šių sprendimų mes darome 
kitas protavimų išvadas. Šių

šaulyje viskas vyksta griež
tu būtinumu. Tokiu būdu, 
mūsų valia dėl savo laisvo 
veikimo iškyla aukščiau me
džiagos dėsnių ir dėl to nėr 
ra medžiaginė.

Žymiausi praeities galvo
to jau kaip, pav., Aristotelis, 
Sokratas, Platonas, šv. To-’ 
mas Akvinietis, Kantas ir 
kt. yra aiškios nuomonės a- 
pie sielos dvasingumą. Tau
tų tikėjimas ir papročiai, 
paties Kristaus tvirtai kalba 
už sielos dvasingumą,, tuo 
pačiu ir nemritingumą.

Na, tiek to! Atmeskim 
tuos moksliškus protavimus, 
atmeskim sielos nemirtingu
mą ir pažiūrėkim, kas būtų 
su žmogumi.

Jei nusidėjėlio sielą mir
ties valanda sunaikintų, 
žmogus to sielos sunaikini
mo proceso, kaipo bausmės, 
nepajusti), ii- taip nuodėmė
mis suteršta siela pasiliktų 
nenubausta. Be to amžinos 
bausmės prisiminimas ne 
kartą žmogų sulaiko nuo 
blogi! darbų. Ir, gal būt, ne
apsiriksiu pasakęs, kad am? 
žinos bausmės prisiminimas 
yra beveik vienintelė prie
monė kovoti su piktomis pa
gundomis. Šios psichologi
nės tiesos tikrumą pilnai pa
tvirtina gyvenimo faktai.

Prieš kelerius metus mirė 
Amerikoj garsus antispiritu- 
alistas Ingersoll. Kartą jis 
norėjo apie tikybą pasigin-

MALDININKŲ KELIONĖ 
Į ŽEM. KALVARIJĄ

Viekšniai. Š. m. liepos 

mėn. 6 d. vadovaujant prof. 
kun. Žulpai išvykome į Švč. 
PanleCe Marijos apkuikyn® 
atlaidus. - Procesija labai 
gražiai atrodė.: Užlieknėje 

(Viekšnių- par.) atlaikytos 

kun. kap. Mdčio šventos Ali- 

io?h—ItUdlmingai-atūjujnua.
pasitikti Tirkšlių ir Sedo^ 

pa r. klebonai. Keelionę pa

įvairino šventos giesmės ir 
dūdų orkestro garsai. Va

kare, 10 vai., buvome Žem. 

Kalvarijoje. Maldininkų bu
vo nepervirš. Viską sutruk

dė lietus ir šalti orai. Sek
madieny p. p. 4 v. atsisvei
kinome su Stebūklingąja 

Dievo Motina ir pirmadie

nio dieną 12 vai. kupini 
džiaugsmo sugrąžome namo.

Glenwood Rangės
MAKE COOKING EASY #

prisiųsti Jums Kopiją
) GIenwood Pečių Kataliogo ji

NEKĄ KITO TIESESNIO KELIO I LIETUVA 
ARBA K LIETUVOS Į AMERIKĄ KAIP PER 

KLAIPĖDĄ
------ant-------

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

D
2)
3)
4)
5)

ĮDOMI PROCESIJA

Šiauliai. Liepos m. 15 d. 
gražiam orui esant, įvyko 
bažnytinė procesija į Pilies 
kalną, kur yra 400' su vir
šum kryžių. Žmonės jau iš 
vakaro pradėjo važiuoti ir 
Į>ėsti eiti. Matyti buvo ir iš 
foli atvykusių: vienas auto
busas net iš Latvijos, iš 
Kriūkų, Žeimelio, Kuršėnų 
ir tt. Per pamaldas sekma
dieny buvo 10,000 su viršum 
žmonių, taip kad ant paties 
kalno, nors yra nemažas, 
žmonės netilpo pamaldų me
tu, todėl buvo apimti greti
mi kalniukai. Ypatinai trau
kė visų akis, gražiai doman- 
tiškių padarytas altorius ir 
su skoniu papuoštas. 11 vai. 
ryto, ] 
ną, subd. Kima pasakė pri
taikintą pamokslą, po ko kuT 
nigas K. Daukantas atlaikė 
iškilmingas šv. Mišias ir pa- 

b 
po ko kunigas K. Daukan
tas atlaikė iškilmingas šv. 
Mišias ir pasakė pamokslą. 
Paskui atlaikyti mišparai. 
11^ kryžių pašventinta ir 
kryžiaus keliai atvaikščiota. 
Žmones žavėjo lauke laiky
tos šv. Mišios. Procesija grį- 
žo į Šiaulius-9 vaL vakaro su

ČEKOSLOVAKIJOS 1,000 
METŲ SUKAKTUVĖS

Kitais metais sueina ly
giai 1000 metų nuo 
apaštalo ir kankinio 
Venceslavo (Vencelio) 
ties. Ta proga čekai
šia labai, iškilmingą šventę. 
Valdžia pasiėmė tos šventės 
ruošimo protektoratą! Ligi 
to laiko turės būti pabaigtas j 
statyti ir šv. Veito katedros1 
laivas ir pavestas tarnauti 
bažnytiniams tikslams. Be 
to, ruošiama didžiulė spor
to šventė, kurioj laukiama 
dalyvausiant yvirš 3,000 už
sienio katalikų sportininkų. 
Užsienyj gyvenantieji čekai 
siijs į tą šventę savo atsto
vus. Čekų tautininkai de
da pastaugi!, kad iš tos šven
tės pašalinus religinį cha
rakterį (pobūdį) ir palikus

Pilnųjų Blaivininkų XVIII 
Seimo Belaukiant

čyti su New-Yorko pamoks-Įsakė pritaikintą pamokslą 

liniuku Tolmage. Šis atsa
kė, ūpo neturįs, nes matė 
luoši) žmogų, kuris, dviem 
lazdom pasiremdamas, ėjo 
purvina gatve. Čia jį už
puolė gatvės vaikėzai, kurie 
pradėjo juo tyčiotis ir iš
traukė lazdas. Vargšas par
griuvo į gatvės purvyną. — 

“Biaurūs niekšai!’’ — sušu
ko Ingersoll. — ‘‘Toks biau 
rus niekšas tamsta esi!”, ta
rė Tolmage: “Visa žmonija 
braidžioja po nelaimės pur
vyną. Vienintelis ramstis, 
saugojąs žmogų nuo puoli
mo, yra tikėjimas, Dievas, 
siela, amžirtybė, o tamsta no
ri šį ramstį žmonijai Iš
traukti.”

Šv. Tėvas pareiškė norą, 
kad Romoj būtų pastatyta 
čekoslovakų kolegija. Tam 
tikslui jis paaukojo 1,000,- 
000 lyrų (apie 400,000 litų). 
Kolegijos namai jau pradėti 
statyti- netoli Laterano rū
mų ir 1929 m. t. y. 200 metų 
šv. Jono Nepomuko jubilė- 
jui bus pabaigti. Kolegija 
bus pavadinta čekų apaštalo 
šv. Jono Nepomuko vardu 
“Nepomueeum?”

• __ “Ūkininkas”

Worcester, Mass. — Piln. 
Blaivininkų 26 kuopos susi
rinkime išrinkta komisija 
priėmimui delegatų ii- sve

čių, kurie atvyks į Piln. 
Blaivininkų XVIII seimą, 
rugsėjo 3 d. yni pilnai pri
sirengus visus maloniai pa
tikti ir priimti. Seimo po
sėdžiai bus šv'. Kazimiei-o 
parapijos salėje.

Ryte bus iškilmingos ^v, 
mišios šv. Kazimiero lietu
vių bažnyčioj. Laike mišių 
“in corpore” visi priims šv. 
Komuniją.

Po pamaldų visiems dele
gatams bus paruošti mūsų 
geriausių šeimininkių prieš
piečiai. Po priešpiečių pra
sidės seimo posėdžiai.

.."7:30 vai. vakare įvyks te
atras. Vaidins Blaivininku 
kuoops teatrai io skyriaus 
mėgėjai.

Gerk, 'delegatams
Vietos blaivininkai kvie

čia delegatus atvykti pas 
mus iš vakaro. x

Atvažiavę traukiniais nuo 
stoties eikite arba važiuoki
te Providence gatve. Ta irat- 
ve eina ir gatvekaris su už
rašu “Providence St.” Pri
važiavę šv. Kazimiero lietu
vių bažnyčią išlipkite ir kiek 
paėjus rasite Dorches^er St. 
Prie šios gatvės po numeriu 
104 Dorchester St. gyvena 
Centro rašt. J. Svirskis ir 
ten pat gyvena V. Blavec- 
kas. Jie nurodys vietas ap
sistoti ir suteiks visas infoT- 
macijas.

Kuopos nariai pasiž 
delegatus •priimti ir 
kambarius.

Prašome nesi vėluot i* at? 
žinot i, nes šeiminės iškilu* 
gos šv. mišios i,vyks k 
kasmet tuo pačiu laiku.

Rengimo Komi#

Ką tik išėjo iš spaudos!
' . •J’ *

Artisto
STASIO PILKOS

Nauja Knyga 4'

“JAUNA KŪRYBA"
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, dėklėm
J?-
Verta kiekvienam turėti 
muose tą gražią knygutę.

KeAm ttk 25c. '•
Už persiuntimą prtsiųskit už.’
3c. pašto ženklelį. ' - y

“DARBININKAS” g
336 B’way, Sa Boston, Mtaft-

,  j

VĖLIAVOS IR ORfiANI

KAINOS 
IŠ KAUNO 
Trečia Klesa

Valdžios Taksai 
. Ekstra

“Šaltinis”

tai musq spedal^K Ir Ilgą metą prak 
tika. Darbas artlstlAkas. Kainos fMaofe

M. A MORKUNASy
16 Pleaaant 8L, LawrentĄ Mass.

$125

Nepertraukiama kelionč iš porto j portą 
Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis 
Lietuviškai galima susikalbėti su laivo aptarnautojais 
Geras valgis ir mandagus patarnavimas

5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
6) Išpildomi laivo orkęst ros, įvairūs žaislai, šokiai ir t. t.

KAINOS 
' Į KLAIPĖDĄ
Trečia Klesa $107 
Į abi pusi.. .$181 
Turistine 3 klesa 
(arba buvusia n 
klesa) ....$122.00
Į abi pusi.. 203.00

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORK’O:
“ESTONIA”________________________ _ _ _ Rugsėjo 1-mą I

, “POLONIA”_____ J______________ __________ Rugsėjo 8-tą J

Šu Įvairioms žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą ar į Bendrovę 
k • BALTIC AMERICA LINE Z

48 BRIDGE STREET NEW YORK, N>Y.
(Union Trust Bldg. ?. Pittsburgh, Pa. J
'315 Sd. Dearborn Street Chieago, IUinditf* |

I IR IS

LIETUVOS 
Per BREMENĄ
VoKieclŲ O® rląlviu 

o d t'y jiį.v 

arba kttala ltto»rl1nlj<B 
Ufvdfk 1

Tik 8 dienon vandenio— 
Pnlkąa 8-dioa kleaoa kamba

riai—tik mieflamfefl
Pas bile rietinj agentą arba 
«5 STATĖ ST.. BOSTON VOBTH GERMAN z 
LLOYD,

Šv. Koko parapija rengia pramogas gražiame

ROMUVOSPARKE
MONTELLO, MASS.

per tris dienas
Kviečiami visi montellieeiai ir visi Montellos apielinkės lietuviai j tas 

pramogas

šeštadienyje, Rugsėjo-September 1, Romuvos parkas atsidaro 
5 vai. P. M. Šokiai lietuviški, taipgi ir judomieji paveikslai 7;30 
P. M. įžanga suaugusiems 25c. vaikams

Sekmadieny], Rugsėjo-Sept. 2, parkas atsidaro 2 vai. P. M. 
Prakalbos 5 vai. Judamieji paveikslai 7:30 P. M. Prakalbininkai 
kviesti iš Čikagos. Kas turės vakarykštį tikietą, tas juomi galės pa
sinaudoti ir šiandiena. >

<• ■

Pirmadieny, Labor Day, Rugsėjo-Sept. 3, 1928, parims atsidaro 
10 vai. A. M. Programas labai įvairus ir dailus.

Dėl vietos stokos paminėsime tik keletą dalykų: Bus ypatingų 
dar niekur nematytu būdu surengto^ dešimties vylų lenktynės. Svie
dinių metimas statinėm Riestainių valgymo runįftynės. Lenktynėm 
bėgimas maišuose. 5 vii. didysis-choras padainuos gražių dainelių. 
Įvairūs kiti sporto prajovaL Visose minėtose lenktynėse-rungtynėse 
dalyvaujantieji nugalėtojai gaus atatinkamus “praisus.” 7^O P. M. 
šokiai. Orkestrą AL Kane’s.

Įžanga parkan. nuo 10 vai. ryto iki 7 P. M. suaugusiems 25c;, 
taikams 10c. nuo 7 vai. vakaro įžanga 35c. ,

’ Visi kas dalyvaus surengtose, pramogose bus užganėdinti.

P. S\ Jeigu būtų lietus, piknikas įvyks šv. Roko parapijos salėj 
įTontello, RugsėjOfteptėmber 3.

MALDAKNYGE
MASAS NAUJAS AUKSO ALTOR

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)^ 
JUODOS i s kietais viršeliais)___
JUODOS /geresnės minkytais viršeliais) 
JUODOS (geros odos viršeliais)______
BALTOS (cehrfoidos viriel|&re) . :
BALTOS (celnloidos viršeliais, m kapšeliu)— 

Visus atsakymas siųskite sekančiu antrašu
-1' ** '*-»'* š fc, ,V’4 ^1’ * • 

’ ^DARBBnSftKAS0

:l ’
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SĖNĘ PIKTUMELIAI
D. S. seimas šiemet pažengė 
gerokai abiem keliais. Drą
siai pažiūrėjo ateičiai į akis 
ir lygiai drąsiai neabejingai 
ignoravo senovės pasdlingus 
“griešnikus.” Pasikartojo 
sena, sena istorija. Vėl ta- 
ix> Įrodyta, kad organizaci
jos labas rūpi ne įkaitusiems 
ir nedristantiems išeiti vie
šumon pasalingiems kriti
kams, bet tiems, kurie dir
bo, dirba ir dirbs ir buvo ir 
bus kritikuojami tų, kurie 
dirba — liežuviais.

Tiktai pasenusių piktumė
lių tesugebėta įnešti, neš 
naujų nėra, ir jiems pamatų 
nėra. Piktumėlių žvilgsniu 
LDS. seimas tik dalinai yra 
panašus aniems šių metų 
seimams, kur piktumai vi
rė, kunkuliavo. Nepanašus 
jiems yra tuo, kad pikčiur
nas galutinai suignoravo ir 
pažiūrėjo ateičiai į akis en
tuziastingai ir drąsiai 
pirmyn! visi išvien!

?metų L. D. S. Seimas 
liko nuo šiemet viešpa- 
ačios mados. Abu Su- 

nijimai turėjo savo sei
le’piktumų—naujų pik- 
į. LDS. Seimas neturė- 
aujų piktumų, bet atsi- 

__do keli žmonės, matomai, 
iš, kalno susiorganizavę se- 
ijiųjįj. piktumėlių pamatais, 
'^iešai ir atvirai išeiti su 

' “’į aikštę nedrįso, bet bu- 
užsispyrę juos parodyti 

alų ir. netiesioginiai. Ir 
•ė. Bet parodė ne tam, 
kurį buvo susiorgani- 
bet visai kam kitam, 
tie piktumėliai tufėjo 
tų ir jų rezultatas — 
tu negu zero, nes minu- 

pikčiurnoms ir pliu- 
visiems geros valios žmo- 
is, nes pikčiurnos savę 
įaskavo ir parodė savo 
ią” valią.
*rogreso kelias yra dvyli- 

naujų kelių ieškojimas 
senų dėmių valymas. L.

į 
: *

X

Etiropoje priprasta nusi
eti prieš seną vardą, bet 
^Amerikoje balsuojantis 
etis yra visagalis, bent 

keturius metus. Šie- 
„ yra metai, kuomet galin
ai ir ne taip galingi poli- 
ieriai lenkiasi nužemintai 
ieš" paprastą pilietį bal- 
otoją. Jei šiemet neturi 
Įso — neturi vertės poli- 
eierių akyse.
Šių meti] rinkimai yra y- 

svarbūs vėlesniesiems 
'aUis į šią šalį. Senes- 
ateiviai, taip vadina- 
jahkiai, skaito savę a-

REGISTRUOKITĖS

iečiais par ercelcnce. 
tiiėji ateiviai yra tik 
LOjami. Bet vėlesniųjų 
U yra kurkas daugiau 
jankių. Įteikia tad su 
skaitytis, reikia nors 

L -v" **
L  't

U#v ■ArLeS, priežodžiai
ny-.'
Eina balsas kaip iš ra- 

tėr duonutės nei pyrago. 
^Įlgi plaukai, ilga barz- 
Jgpžįotas.. , 

Ei/begedi, atsigulęs duo-

♦ rl

Laikraščiuose nesenai pa-

•v

yu. —

U
žpmėta kad jtąlų poyandeni- sutartimis bemuįkydamį vie- 
Į^ ląivas, į-M su- * * f

sidūręs su Italų laivyno di
desniu naikintųjų; paskendo, 
ir per •'trisdesims- keturias 
valandas1 r gulėjo - Adriatiko 
jūros dugnė. ši nelaimė pri
minė jungtinių Amerikos 
Valstybių laivyno panašią 
tragediją, kuomet povande- 
ninis S 4 paskendo—Prov- 
ineetown,o apylinkėje. Abu 
kartu visas šių laivų sąsta
tas žuvo. Nepaisant visų pa
stangų prikelti, juodu nuo 
jūros dugno, atrasta, visi 
žmonės negyvi. Visi] žu
vusiųjų gaila, kaip gaila vi
sų kitų staiga mirusių. Ta
čiau, ši aplinkybė priverčia 
visiems susimąstyti,, kurie 
gali atminti karo laikais po-' 
vandeninių paskandintus 
laivus. Vokiečių laivynas 
daugiausiai šioje srity prasi
kalto, Lūsitania ir kitus, ne 
karo laivus, beskandinda- 
nias. Ir visi tie kurie da
bartiniuose povandeniniuose 
laivuose tarnauja gal kitame 
kare seks Vokiečių pavyzdį, 
nes visiems aišku kad tokie 
laivai tik tokiam darbui te-

. *5

tinka. Kad tatai išvengus, 
argi argi nebūtų geriau da
bar, kuomet visa žmonija, 
matydama šių laivų kenks- 

, mingumą, juos pasmerkia,— 
kad valstybės juos panaikin
tų?

. Šventragio Alėny, tarp 
praamžinu baublių i siuvėjų 
rūsčiojo Perkūho dičVų ir 
Žmoftių. karidi^f§v(mtykte 

__ ' šv^itykloš'’‘viduty" stovėjo
atsiwnžia bdiŠiojb

kurs turėjo :^3U» _it hdtždg, 
išdirbtus iš grynojo aukso, 
o rinkoj laikė akmenį. Ant 
aukuro degė amžina ugnis, 
sauojama vaidilučių; pože^ 
iųy buvo laikomi šventi gy- 

Iviai, tai yra gyvatės, žalčiai, 
varlės ir kiti. Priešais šven
tyklos stovėjo apskritas 
bokštas, iš kurio rimtieji' 
baltais rūbais apsirengę ku
nigai skelbė žmonėms dievų 
valią ir sekė žvaigždžių’ bėgi
mą.

120 metų išsilaikė Perkū
no šventykla. Bet štai Jo
gaila paveldėjo Lietuvos di
džiųjų kunigaikščių sostą. 
Jis, po priėmimo įgįjsšto iųfc^Hįaikštis Vytautas

vo išrinktuosius sportinin
kus ; šie gi imtynėse patenki
na savo norus, ir valstybei 
tenka garbė. Taip pasitaikė 
kad- Suomija; nedaug ką di
desnė už Lietuvą, ir aišku, 
kare nieko negalinti, šiuose 
žaidimuose iš visų pasaulio 
kraštų laimėjo antrą vietą, 
sekant tik Jungtines Valsty
bes. Lietuvoj ir esama spor
tininkų; kažin kodėl jų 
koks nors nepasižymėjo ? 
Tarptautiniuose sluogsniuo- 
se Lietuva mažai turi drau
gų ; jei pulkas mūsų jaunuo- 
lių nuvykę šiuosna žaidi- 
muosna, ir bent kibirkštėlę 
laimėtų Lietuyai geros va
lios, kasgi sakys kad jų dar
bas veltui nuėjo?

V

tarė<

Pa-
ang-

kaikuriems pataikauti, 
taikaujama visupirma 
lanis, paskui vokiečiams ir 
skandinavams. Lotynai ir 
.slavai (prie kurių priskaito- 
ma ir lietuvius, nors ir be 
pamato, nes lietuviai yra do- 
lichokefalai ir nordikai) yra 
mažiau pageidaujami ir ieš
koma priemonių jų neįsileis-^ 
ti. Demokratai aiškiai pasi
sakė per savo kandidatą, 
kad jie stoja už ateivių ly
gybę. Republikonai yra 
nordikų partija, nors prieš 
rinkimus tuo nesigiria.

Už ką balsuos ateiviai — 
pamatysim. Išalsuoti bal
duos ir matomai skaitlingai. 
Dabar laikas atsiminti, ypač 
nauj iems piliečiams, kad ne
galima balsuoti neužsiregis
travus. Todėl visi piliečiai 
registruokitės!

Olympijados žaidimai į- 
steigti senovės Graikijoj, sa
vo dietų, kurie gyveno 0- 
lympo kalno viršifftese, pa
garbinimu, šiandien yra už
silikę ir kartu su daug kitų 
Graikijos liekanų, dabarti
niam pasauliui atneša nau
dos. Stlvažiavę iš visų pa
saulio kraštų sportininkai, 
bėgikai, šokikai, plaukikai, 
ristikai ir k. su viens kitu 
imasi ir pasirodo savo gabu
mus bei jėgas. Diplomatai 
sako esą daug greičiau pri
eis pasaulis prie ramybės ir 
atsisakys visiškai nuo karo

Sakydavo komunistai savo 
draugams kad būti bolševi
ku yra didžia pasauly laimė; 
kad tik tapkie komunistu ir
— daugiau nieko nereikės,
— nieko netruks. Ištikrtjjų, 
išgirdus sugrįžusių iš Mas
kvos nepartinių žmonių nuo
mones, kame tarp kitko pa
žymėta nežmoniškas reikme
nų brangumas, tų brangeny
bių prastumas, javų neder
lingumas ir vodkos vartoji
mas kiekvienoje šeimynoje, 
kas priveda/.♦ prie baisaus 
skurdo visoje žemėj, iš aš
trią'slaptosios policijos cen
zūrą, iš visų žadėtų gėrybių 
galų gale vienas'telieka.Kuo- 
met, ir jeigu mirsi Maskvoj 
tavo kūną sudegins, (ir jei 
esi buvęs labai įžymus ir 
daug nusipelnęs bolševikas), 
padarys tavo,,.pelenams tą 
“garbę,” kad juos Kremlio 
Rūmų sienose sale Lenino, 
Bill' Hoywood’o ir kitų pa
laidos! Sąžiningam žmogui, 
visą savo ‘amžių praleidu
siam tokiame sunkiame dar-

per vedybas su gražiąja Jad
vyga, liko lenkų karaliumi 
pasirašęs pažadėjimą, kad 

j ir Lietuvoj įvesiąs krikščio
nybę. Netrukus Jogaila at
vyko į Vilnių su savo jau
nąja žmona, dvarininkais it 
lenkų kunigais^ ir pradėjo 
stabmeldžių atvertimo dar
bą. Kai Gniėzno arkivysku
po Bodžento žmonių minios 
buvo apkrikštytos, pradėta 
naikinti visus stabmeldybės 
pėdsakus. t -

Pirmoji sugriuvo Perkū
no šventykla. Iškirto šven
tąją giriąj suardė aukurtis ir 
sienas, užgesino amžinąją 
ugnį, išmušė šventuosius 
žalčius ir kitus šventus gy
vius, o dievaičiai buvo su
daužyti ir įmesti į Ner|. 
Paskutinis Krive-Krįvaitis 
Gintautas pasislėpė Kaulio 
apylinkėse ir čia užbaigė sa
vo yvenimą, apverkdamas 
dievaičius, kuriems ligi mir
ties liko ištikimas.

(Vilniaus padavimas) '
-J f ' ■ . *

. Nieko beliko iš senovės 
Šventyklos bė bokAto ir tfi-2 
8io, kiiriė Išbuvo ligi mūsų 
laikų. ŠtefagtAsi, kad nieko 
beliktų, kas žiiionėms diėvai- 
Čitis primintų. Šventyklos 
griuvėsių vietoje, kur buvo 
didžiausias aukuras, pasta
tyta nugalėjimo kryžius, ku
rio nepajudino ir bažnyčią 
Statant, kurią Jogaila piF 
statęs ant pamatų nugriau
tos šventyklos ir tas išgany
mo ženklas liko viduryje ka
tedros, ir visai nepanašios į 
dabartinę.

Pirmuoju Vilniaus vysku
pu liko Andriejus Vosillo.

Neilgai, įlesrtiktai dvyliką 
ffietų išbuvo Lietuvoje Jo
gailos pirmoji bažnyčia. 
139§ metais baisus gaisras 
visai sudegino.

Tuomet Didysis Lietuvos
i su 

žmona Ona pastatė toj pa
čioj, vietoj naują, daug lū
žesnę bažnyčią, germanų-go- 
tikų' stiliaus su gausingais 
bokšteliais. Bet prie bažny
čios statymo pamiršta pa
statyti paminėjimo kryžių 
senoj vietoj.

Vieną dieną atvyko kate- 
dron iš provincijos senas ku
nigas su žila barzda, nuosta
biai skaistaus veido ir prašė 
kunigo oficialo Valento, kad 
šis jį apvestų po naują baž
nyčią. Jis stebėjosi gražiu 
bažnyčios vidaus sutvaiky- 
mu, brangiomis ir gražiai 
piausfytomis sidabro lempo
mis ir žvakidėmis, ir buvo 
sužavėtas muzika, sudėta iš 
.dūdų ir būgnų. Atsisveikin
damas su kunigu oficialu, 

l karštais žodžiais reiškė 
i džiaugsmą iš bažnyčios at
naujinimo, bet kartu pri
kaišiojo, kad nepastatytas 
medžio kryžius — brangus 
paminklas. Nepriėmė sene
lis kun. Valento pakvietimo,

Mikaloj
vo pamaldose ir klūpėdamas 
gražiai piaustytame suole 
karštai meldėsi. Staiga ap
ėmė jį toks didelis nUovar- 4 
gis ir miegas, kad negalėjo 
persigalėti ir nulenkęs galvą 

, užmigo. Tuo pat laiku pa
matė negyvenantį' jau nuo 
dešimties metų pirmąjį vys
kupą Andriejų, kurs ap- 
šviootas skaisčia šviesa, išne— 
šė iš zakristijos didelį medi
ni kryžių, pastatė jį vidury 
bažnyčios ir pamojęs klū
pančiam vyskupui, pranyko. 
Vyskupas Mikalojus staiga 
atbudo ir negalėjo susilaikv-' 
ti nuo susijaudinimo ir įta
kos, kurią jam padarė tasai 
regėjimas. Kai po pasibai
gusių pamaldų papasakojo 
apie tai susirinkusiems ku
nigams, lankantiems kate
drą, tada kun. oficialus Va
lentas atsiminė kokį turėjęs 
pasikalbėjimą su kunigu, 
aplankiusiu katedrą, kurį 
prieš tai niekas niekur ne
matė ir nepažinojo. Kaip iš 
pasakojimo pasirodė, tas 
kunigas-senelis ir vyskupo 
Mikalojaus matytas pirma-' 
sis vyskupas Andriejus, bli- 
vo vienas ir tas pats asmuo.

Kai toji žinia pasiekė Di
dįjį Kunigaikštį Vytautą, 
jis savo lėšomis pastatė vi
dury bažnyčios gražų Šven
to Kryžiaus altorių, kurį 
brangiai papuošė, ir ant ku
rio pastatė iš tamsaus me
džio kryžių su nedidele, bet 
dailiai iš dramblio kaulo 
piaųstyta Išganytojo figūrsL > 

Toji figūra išliko nuo vi
sų karų ir pavojų i r lig šiol 
yra zakristijoj ant medinio 
kryžiaus, kurį neša per pro
cesijas didžiojoj savaitėj. • 

Iš d. VI. Zahorskio , 
vertė V. Ilgevičius >

be, gali atrodyti kad bolše- kad su juo pasidalintų val
giu, ir skubiai apleido ka
tedrą. Kunigas nekreipė dė
mesio į senelio žodžius ir ne-

vikai moka gana menkas al
gas savo darbininkams.

Valentinas Matelis]’i
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N. KraŠeninnikovo 

svetimame mieste 
Vertė V. T.

/

Visą talentą, kurį turiu, aš 
įgijau sunkiai dirbdamas, ir a

kiekvienas, kuris taip pat stiri- 
kiai dirbs, kaip aš dirbau, pa-—- 
sieks savo tikslą, kaip aš jį 
pasiekiau.—Muzikos kompozi
torius Bach’as.
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>-Sušilęs, kaip prie.
.fe bado saitų, ar ką?
. Šilta, kaip senoj stuboj. 
E‘.Ttiščia jų tų bėdų: var- 
*' is patys.

t n^ela svečias, gai-
:ės. ' . ..

žmones t žmones,

T

T-nės Mylėtojas

SESEI LIETUVAITEI
■ ■J >

Sesytė" jaunojį 
Mergyte skaisčioji — 
Neapleiski žaliosios, 
Tn„ rūtos savosios.

Nęužmirsk ir baltosios 
Lelijos gražiosios — 
Tai ženklas skaistybės 
Ir laimės aukštybės.

NeužmirBd kaadiehą — 
VskarČIj kiekvieną, 
Aplankyti darželį 
Palaistyt rūtelės.

Lai-ritelės tau.žydi,
Lai prie&i pavydi

' Tau, sese darbžtumo
Ir švelnaus įfrakšttmio...

(Vilniau*' r >

Buvo karšta diena. Aš važiavau didelio mies- 1 
to gatvėmis. Tūkstančiai pasipuošusių žmonių ė; 
jo jomis. Kokia šiandien šventė ?—Duvo pati i 
paprasčiailsioji pavasario diena. Ir dargi ne 
šventadienis. Šitie ramūs veidai, namų užrašai, 
jų kolonos, ūksmingieji skverai, prikaišioti mar
muro stovylų...

Ramiai bėgo arklys, ramiai sėdėjo vežikas.- j
Mano Vežikas kažin kam šaukia ir mojttoja 1 

nosine. O žmones pralenkia,* žmonės nardosi ; 
tarp vėžinau, visi šypsosi, visi skuba.

Štai jis, tas pasilinksminimas. Kaip malonu 
nejučiomis išlipti iš vežimo ir pranykti minioj. 
Aplinkui skaidri žmonių jūra.. balsų mišinys. 
Rūu^otia, žabą, balta... visokios spalvos. Štai 
tarp medžių takiukas. Suolai apsėsti* Pasipuo
šę kate perpildyti žmonių. Griežia švelnų val
są.. . Tr viii juokiasi...

Iš Čioiiai grįžtu pėsčias. Begalo ilga^ tiesi, 
plati gatvė. Galvų jūra. Visi eina ir eltia. O 
gatvėje begalinė vežimų juosta. Štai kaž kas 
linkterėjo galva. Gal ttiatil Nd! Čia manęs 
niekas nepažįsta. Čia aš visiems tolimas ir sve- 
tiinfts. r'.'.' ■■

Nežinodamas kaip dalyvauti šiame bendra
me miesto ^asilinksĮnmime, ąs 'stiiehu vie^bu- 
tihį Į kėtVittą'aukrtį; ir UŽsidatau mažame trau
kiame kambary. <Sunku... As svetm&^ as 
iš žiaurios, nuklotos tylinčiu sniegu šaliefst;

iš viešbučio. Ir vėl aplinkui žmonės, ir Vėl aš 
vienas. Lenai žingsniuoju šalygatviu, užsukti į 
sodelį ir ilsiuosi ant suoliuko. Bildesys svetimo 
gražaus miesto tartum neliečia manęs. Slenka 
valandos, ir visame mieste, rodosi, tik aš vienas 
nuliūdęs ir nereikalingas.

— Gal nusidaužti į pajūrį?—manau aš liū
desio slopinamas.

Atsikeliu.. Kinu. Pasitikti manęs atlėkė šal
tas vėjas. Tolumoje—negyva apleista jūra.— 
Taip, gyvenimo jūra,—manau aš.

Vėjas stiprėja. Iš debesų išlenda šaltas mė
nulis, nušviesdamas garbanuotas Vilnių Viršūnes. 
Tik dabar dasiprotėjau žvilgterėti kairėn: tenai 
šviesoje juda šešėliais kasino: Gal užeit.

Atsisėdu ant akmens jūros pakrašty, netoli 
kasino. Kaip tėhai triukšminga!.. O aš čia 
vienūi vienas,—aš vienas!..—kartoju aš,—Vie
nas šiame mi€bte su savo inintimis, su savo gy
venimu. Kam eiti prie žmonių: vistiek, aš ir 
ten būsiu vienas. • ;

Staiga atsimainęs vėjas papūtė mano pttsėti 
muzikos garsaiB.—Kažin kur griežia!—eakhu aš 
atsikeldamas. Einu'prie kasino. Žinoma, tenai j 
abi verandos, nusileidiislos jūron, nepaprastai 
linksma nuotaika. Terasa pilna žmoidų. Pro 
langtis matoiii Kaip juda linksmios moters. Štai,
linksma nuo
langtis mato&i kaip juda linksimos moters. Štai, 
prie pat įėjimo po medžiais bėgioja ir gaudo 
vienas kitą suaugę žmonės. Žilas ponas, nūsi- 
metęs^aiisiaustą moko vaikučius šoktu Visi juo
kiasi/ Arjjii 
tik jie frau t

Paniuręs einu toliau. • . -
' — Bzzz!.. bzzzl. .—juokiasi miestas. Ir

. :w- ... ... •'■z..1'. '
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ie girti, ar iš prtįtrfišsikrati?tė t Af
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tne ūžime ir girdžiu kaž ką artimo, pažįstamo.
Švelnūs, malonūs balsai skverbiasi liūdesiu 

mano sielon, Liūdna ir sykiu linksma.—Kas gi 
tai būtų?—klausiu savęs.

Garsaį stiprėja, meliodija darosi skaidresnė. 
Skubiai žingsniuoju prie to mažučio kafe. ■

Ant jo verandos—stygų orkestras. Baltai 
apsirengusios mergaitės smuikuoja. Svečiai 
klausosi. Štai pravažiuojantis koše sustabdė sa- • 
Vo kirptą arkliuką ir išlipęs iš vežimo nutilo ir 
Šypsosi.

— Ką gi jie griežia?—norėtųsi jiaklaustū 
Ir tuoj širdį pripildo džiaugsmas. Žinoma, tai 

y -
Ir tuoj širdį pripildo džiaugsmas. Žinoma, 
Margaritos dainą apie karaliaus taurę!

Karaliavo kit kart Tūloje 
Vienas didelis karalius. 
Tas karalius laikė taurę 
Atminimui mylimos...

Truputį išblyškę, atsigindami savo

I ' t
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tolimą
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praeitį, klausėsi festorano svečiui. Kartu su jais 
nubalau ir aš. Kaž kokie nematomi siūlai su
jungė mus su genijų, kuris sukūrė tą muziką, if 
ūmai aš pasijutau nebe svetimas čia. , .

Pripuolamai Čionai patekę, nepažįsta vienas \

-- • w

A?

kito, mes supratome tą, kas yra bendr<\žmonių 
Sielose, tą kas svetimą žmogų padaru artimii 
ir suprantamu.

Ttfrium sužavėtas grįžau ai namo. Yra dar 
kaž kas gyteriinie, j’ra dar kai kokie džiaugsmo 
pažadėjimai, laiikiihas, ateinati&n laimės,-Mf 
kas tokio, kad tai įvyks jau mirtis tau?

O tu, yis^del to» girdėjai jų užgimimų*
. iiaar. x .y- 

MnlAtAi. Utenos aDskr^ ’-v ’.1*-
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POLIS

tu tokius statymus, ku- 
nekmužada*—išunudotojus,

LENKŲ CEME1 
LIET

“Šaltinis”

iiai vaiki! 
avo po 10-14 valandų paroje, 

gy- 
Nelaimingi tie su 

, blogai maitinami,

Tokiu būdu visas darbininku 
- atitraukta nuo Bažnyčios įtekmės: 
jo klausyti šv. Mišių, pamokslų, švies- 
rintis... Tuotarpu nuolatinis fabri-

Keistas dalykas. Su len
kais prekybos santykių ne
turim, o tuo tarpu jų prekės 
užpylė mūsų rinkas., Kai 
kurie jų išdirbiniai turi net 
savo atstovybes, kaip, pav., 
eementas Katine. Lenkų ce- 
įffenfas 'prnttattsb ptie blo
giausios rūšies. Pereitais 

tad metais, jei kas ir ėmė 
jį, tai tik dėl jo žemos kai
nos, nes kuomet švediškas 
remontas kainoj o nuo 19 lig 
25 litų bačkutė, tai lenkiškas 
cementas kainoje nuo 14 ligi 
16 litų. Šįmet dalykas virto 
kitaip. Cemento gamintojai 
ir pardavėjai padarė trustą 
ir šįmet cemento pasirinkti 
nėra galimumo: imk, ką 
gauni. Jau nekalbant apie 
tai, kad visų rūšių cemento 
kaina sulyginta ir tenka mo
kėti iš eilės už bačkutę po 
24—25 litus, pažymėtina tai, 
kad negalima gauti geresnės 
rūšies, — nebent tik kaipo 
išimtį ir tai labai retai. Kau
ne pilnai įsiviešpatavo lenkų 
cementas. Bet ir lenkiško 
cemento nėra pasirinkimo.

gggagt-gee ■.------- x..n. . r-r*

Geresnės lūšies—kaip “Vy- 
sokie,” “Ščakov” retai gau
si, viešpatauja blogiausios 
rūšies “Firley,” kurio patys 
lenkai pas save nevaitoja. 
Tuo būdu: 1) turime Lietu
voje lenkiško cemento mo
nopolį, 2) mūsų piliečiai’ 
priversti pirktis, lenkiškas 
šiukšles ir mokėti už jas 
kaip už pirmos rūšies šve
dišką cementą, 3) mūsų pi
nigai eina į priešininkų ki
šenę ir stiprina juos prieš 
mus pačius.

Ar nevertėtų, tiems, kas 
turi pareigos ir galios^ susi
rūpinti tuo liūdnu reiškiniu 
ir užkirsti jam kelią? Ar 
nereiktų panaikinti tą mono
polį ? Ar negana būt, paga
liau, ir įvairiems trustinin- 
kams kelti spekuliacines or
gijas ir lupti po devynis kai
lius iš mūsų žmonelių? Ki
tur su tokiais reiškiniais ko
vojama. Nejau gi pas mūs 
spekuliantai neribotai vieš
pataus valstybes ir žmonių 
nenaudai ?

stengiamasi perduoti žinias 
taip, kaip tas naudinga bol
ševikų nusistatymui. Auk
lėjimu, ų yubūdd,' ^valios ii* 
širdies tobnhnihui; irisai ne- 
sirilpina£na.<H, Jaunimas, yra 
įstatytas pripuolamoms gy
venimo įtakoms. Ir kadangi 
religija yra ant kiekvieno 
žingsnio begėdiškiausiai nie
kinama, tai aišku, kad-ji no- 
bedaro tos dorinančios įta
kos į žmonių viešąjį gyveni
mą. Viešasis gi vvenimas; 
netvarkomas dora, žinoma, 
tik neigiamos įtakos tegali 
padaryti į besimokinančią, 
bebręstančią jaiinuomenę. 
Pats bolševikų pedagogas 
Smidovičius, kalbėdamas a- 
pie viešuosius bolševikų be
simokinančios jaunuomenės 
bendrabučius, nenoromis 
prasitaria, kad juose draus
mė ir dorinė jaunuomenės 
padėtis tikrai yra nepaken
čiama. Čia plačiai bujoja į- 
vairūs doriniai nukrypimai, 
tarp kurių pirmutinę vietą 
užima paleistuvystės maras. 
Rusijos jaunuolio boLševiko 
būdo ir papročių sužvėrėji-

RusijoS tautai ir valstybei ; 
tenka Šis mūsiį amžiaus di
džių jų karų tr revoliucijų ! 
laikotarpis daug sunkiau at
jausti, negu Bei kuriai ki- 1 
tai lautai ar Valstybei. Gal 1 
kam atrodyti, * kad tai tik 
pripilolainaš, atsitiktinas da
lykas. Bet taip iš tikrųjų 
nėra. Rusijos tautos ir val
stybe—smarkaus—puolime- 
priežastis glūdi jos pavie
niuose nariuose. Kiekvie
nam giliau mąstančiam yra 
aišku, kad kokios nors tau
tos ar valstybės galingumas 
ir patvarumas pareina nuo • 
jos narių gilaus religingu
mo, mokslinio susipratimo ir 
dorinio vertingumo. Jei val
stybės nariai tokių ypatybių 
neturi, jie lengvai gali būti ' 
naujenybių ieškotojų — re
voliucionierių ir kitokių ne
dorėlių panaudojami įvai
rioms revoliucijoms ir ka
rams kelti, kurių vyriausias 
tikslas savo įsivaizduotų 
priešininkų žudymas, areš
tavimas, kalinimas, paleisi- ' 

nant, žinoma, tuos savo dar- : 
bus gražiais obalsiais. Mums 
tų nelaimingų revoliucinių 
pervartų pavyzdžiu gali 
būti bolševikų Rusija, kuri 
ant galingos valstybes griu
vėsiu džiaugiasi savo laimė
jimu.

Revoliucija, tiesa, laimėjo, 
bet kas teko Rusijos tautai ? 
Jos laimikis nepavydėtinas: 
už milijoną pągttldytų galvų 

Rusija apturejiGL-vietoj mo- 
narchistinio režimo daug 
blogesnę bolševikų diktatfi- 
įrą ir su juo einantį Rusijos 
puolimą politiniu, kultūri- 
Įniu, doriniu, ekonominiu at
žvilgiais. ’ J 

Į Ypatingai Rusijos puoli
mas ryškiai yra pastebimas 
jos piokykliniarne darbe. 
Mokslas dabartinėse bolševi- 

[ kų mokyklose stovi daug že
mesniame laipsnyje, negu 
carų laikais. Apie tai mums 
liudija dabartinių bolševiki- 
jos pedagogų 2Jlunačarski :o 
ir Krupskajos vieši prane
šimai. Mokslo srity nieko 
naujo nekuriama, o tik nuo
bodžiai, apleidžiant tai, kas 
bolševikams nenaudinga "ar 
pakenkti gali, tėra kartoja
ma, kas kitų sukurta. Taip 
pat ir mokykliniame darbe

ningu darbu kiekvienas didžiavosi, gerėjo-

Kas dabąr berūpi; .dąrjftųįųkui, kursai 
stovėdamas prie vųtpjinąmašinos, turi, .sur 
mėgsti nutrukusius jĄūlusę ųr dirba mažutė
lį darbelį, kokią kelipįiktą* .Jodintą dešimtų 
viso daikto dalęlę ? Ką- gali, berūpėti darbi
ninkui viso bato Išvaizda, kuomet jo siuvi

mas padalytas į 93 dalis? Kada žmogus 
kaip mašina, per visą dieną priveistas ju
dinti vieną ranką, ir vis tik į vieną pusę, 
kreivu peiliu raižioti tam tikro kreivumo 
kailiakraŠčius bato vien užkulniui,—tas ir 
nesunkus iš pažiūros darbas pasidaro tai]) 
įkirus, nuobodus, kaip ir sunkiausias.

8) Neužsiganėdinimas darbdaviais
Tokios darbo sąlygos turėjo sužadinti 

darbininkuose tuo didesnį nepasitenkinimą, 
juo didesnį matė darbdavių luome užsiganė- 
dinimą, patogumus, perteklių, prabangus, 
—tuo tarpu, kad turtų gamintojai—darbi
ninkai, sunkiai dirbdami, vos ne vos gali 
pragyventi. Senovėje namų pramonėje dar
bininkas ir darbdavis buvo tose pačiose są
lygose: dirbdavo drauge, darbavosi tik die
nomis, giedroje, tyrame ore, todėl ir dar
bininkai tiek nesiskųsdavo savo darbda
viais.

Dabar viskas kitaip vilto. Senovės arti
mų nuoširdūs santikiai visai nutrūko; pra
monininkai beveik atsiskyrė nuo darbinin
kų, nebeturi su jais nieko bendro; darbinin
kai gi mato, kad jų darbdavis į juos nežiū
ri. arba žiūri net su neaiškia panieka, kaip 
į kokius įrankius padidinti savo pelnui, kad 
jam tiek terūpi darbininkas, kad geriau iš
naudoti jų spėkas... Nieko tat ypatingo, 
kad tokiose aplinkybėse darbininkai neken
čia savo darbdavių, ant jų kerštauja, klauso 
byle kokių kurstytojų, kad jiems tinka skel
biamoji luomų kova, kad nori sugriauti da
bartinę tvarką.-., • ; - h .

9) Tikybos dėsnių stoka
Skersakiavimus vienų į kitus padidina 

tikybos dėsnių stok<Kx Tasai trūkumas yra 
regimas netik darbininkų tarpe, bet ir tar
pe darbdavių. Jei daugybė darbininkų yra 
užkrėsta socializmu, kurs naikina tikybos 
dėsnius, tai darbdaviai, išskyrus vieną-kitą, 
kurie Kriingeliją laiko savo socialiu kodek
su daugiausia, jei ką žino ir ko laikosi, tai 
liberalizmo dėsnių, kuriais gali padidinti 
savo turtus ir nutolo nuo krikščioniškos 
teisybės, kuri liepia kiekvienam atiduoti, 
kas jam priklauso.

mas ryštaai jreolayj

čiūi, bet ir vietiniam, kiek 
domesniam, rusui.

Materialinė padėtis Rusi
jos besimokinančios jaunuo- 
Utenės irgi labai bloga. Pa
vyzdžio dėliai imkim kad ir 
MUskvos tinivetšitėtūviešuo
sius pranešimus studentų 
pragyveniiho atžvilgiu: Iš 
jų matom, kad tik 3% stu
dentų teturi 25 rub. mėnesi

niam kukliam studento pra- 
gyvenimui.—Likusiems pra- 
gyvenimui daug mažiau te
atlieka. 27% pragyvenimui 
nieko neturi, o savo būtinus 
reikalus labai .skurdžiai te- 
aprūpina išmalda ar kitais 
pašaliniais šaltiniais.^ 23% 
studentų tenka pratintis tik 
3 sykius savaitėj valgyti.

Todėl nieko stebėtino, jei 
85% jaunuomenės, gyvenan
čios viešuose bendrabučiuo
se, kaip matyti iš viešų pra
nešimų, yra nesveikos, ligo
tos. Daugiausia iš jų serga 
nervų ligomis. Tokios ligos 
kyla dažniausia dėt dorinės 
asmens netvarkos, kurias, ži
noma, sustiprina blogos ma
terialinės pragyvenimo sąly

gos.

ir ląikraščiais etiškas pažiūras, reikalauda
ma iškišų taikintis visame gyvenime prie1 
etikos taisyklių, pasmerkdama viešai kiek
vieną neetišką pasielgimą. Viešoji nuomo
nė turi gana daUg jėgos grasindama pa
smerkimu suturėti nuoskaudoms, valdyti 
net ir tais, kurie neklauso Bažnyčios. To
dėl vienoda viešoji nuomonė, paremta kri
kščionių etika, yra labai svarbus ir stiprus 
veiksnys, kuris reikia vartoti, norint sutvaf^ 
kyti darbininkų klausimą.

Negalima vienok laukti su darbininkų 
pjausimo išrišimu tol, kol piliečiai patys 
pradas geruoju pildyti visas sociales prie
dermes. Ganėdindamiesi vien sveikų pa
žiūrų platinimu plačioje visuomenėje nepa
sieksime laukiamo reikalingo tikslo. Visa
dos, bus maža tokių, kurie užsikiš ausis ir 
nenorės girdėti apie teisybės reikaiaviųips, 

• dar mažiait prie jų taikintis. Todėl valsty
be pati privalo leistu tokius įstatymus, ku- 

i rie paŽabo U nekmužadas-—išnaudotojus, 
kad jie netik nekenktų visuomenės laimi, 

i bet minėtąjį dar pastūmėtų pirmyn gero-

<< •> , 5j •'Vaiku darbas
„J.*. ■ ■ . ■ ’ ■ ■

V : Gimdytojai ilgai nenorėjo leisti vaikų 
Uarbąn į fabrikus. . Našlaičių prieglaudos 
—nekatalikiškos—Anglijoje pįrmos pamė
gino statyti vaikus prie darbo fabrikuose. 
^Prasidėjo vaikų beveik pardavinėjimas. 
Prieglaudos užvaizdą surinkdavo mažutė
lius paskirtoje vietoje, fabrikantas gi pasi- 
.rinkdavo tuos, kurie jum.tiku—Vaikai bū
da neva mokinami darbo, todėl iš karto ne
gaudavo mokesčio, turėdavo ganėdintis val
giu ir butu; buvo vienok laikomi pusnuo
giai, beveik alkani, sukimšti krūvomis. Dar
bo diena buvo 10-16 valandų; dažnai buvo 
'dirbama dieną ir naktį; vaikų lovos neąt- 
aušdavo: vieni guldavo, kiti keldavos. Už- 
vaizdus gaudavo mokestį sulig to koks buvo 
maželių darbas, todėl ir vaikai buvo spiria
mi greičiau dirbti, kurie mėgindavo pabėg- 

• ti nuo tariamojo “mokslo,” būdavo pančio- 
jami, baudžiami. Tokie dalykai būdavo 
verpimo fabrikuose.

Dar blogesnis jų padėjimas buvo kasyk- 
lose. Paprastai darban stodavo 8 metų vai
kas, nors kartais pasitaikydavo ir jaunes
nių maželių. Darbas būdavo stovėti pože
miuose prie durų, atidarynėti bei uždaryue- 
ti duris; todėl vaikas turėdavo pribūtų 
kuomet darbas prasidėdavo, galėdavo prasi
šalinti, kai darbas pasibaigdavo. Vaikas 
privalėdavo visą laiką stovėti pats vienas 
patamsiuose, tiktai kartas nuo karto pra
važiuodavo karukas su anglimis. Kartais 
net patys vaikai statyta vežti anglių karu- 
kus; po žemėmis urvai kaikur būdavo tai]) 
žemi, kad roblomis turėdavo traukti karu
lius; kaikur turėdavo gabalais nešti aukš
tyn per kojiėčias rankomis, ar ant nugaros.

Iš Anglijos tas paprotys prasiplatino it 
kituose kraštuose. Vokietijoje pirmose pra
eito šimtmečio dešimtyse tū 
neretai dirbd;
Galima numanyti koks buvo tų m 

3 venimas ir sveikata. ‘
tvėrimai negryname ore 
menkai parėdyti pargyvena savo jaunystės 
dienas skurde bei rūpestyje. Išbliškę vei
dai, neskaisčios akys su paraudonavusiomis 
blakstienomis, sutinę kūnai, išpurtę skutos- 

k

tai, lūpos ir nosis, spuoguoti kaklai, visi 
piktšašij apnykti. dusulio apraiškos—štai 
žymes, skiriančios juos sveikatos žvilgsniu 
nuo kitų to paties luomo vaikų, kurie ne
dirba fabrikuose. Nemažinus apleistas yra 
jų protas ir doros auklėjimas.” Tokie tat 
pranešimai buvo duodami Vokietijos val
džiai. Katrais rūbų stoka priversdavo vai
kus net šventadieniais pasilikti namie, vie
toje to, kad nueiti bažnyčion, ar pažaisti 
kur tyrame ore.

6) Šventadienių darbas
Suteiktos visuotinės Iiuosybės delei, 

darbdaviai laikė save liuosais nuo doros į- 
sakymų. Mažai temokėdami ir perdaug pra
ilginę dienos darbą, pradėjo dirbti net šven
tadieniais 
luont 
nega’ 
tis, ( 
ko darbas taip vienodas, mechaniškas,nuo
bodus, kad prie jo turi skursti netik kū

nas, bet ir dvasia, kad palinkimas į nedo
rybes yra tarsi naturalė reakcija prieš žmo
gaus asmens pažeminimą. Buvimas ankšta
me fabrike, pilnam dulkių ore, persisunku
siame alyvos kvapu, be galo šiltame žiemą 
ir vasarą, mašinų žiaurus trenksmas.. ., vi
sa tai savaime bukina doros jausmus, stum- 

/ to stumia kaip nors nekasdieniais pasielgi- 
mąis pasismaginti, Tusti nors valandėlei 
stipresnį jausifni sužadinimą, kokį nors sau 
pasilinksminimą.

7) Nepasitenkinimas darbu
Išsitobulinus mašinų technikai, įvedus 

darbo smulkų padalinimą/ net letigvas fab
riko darbas nebegali darbininkui suteikti 

., pasitenkitiimo, džiaugsmo, kuomet jis pats 
pavirsta beveik mašina. Seniau, vienas dar- 

y.■ Hnliikas, ar maža kuopelė difbo kiekviėhą 
ter1'

UI. PRIEMONĖS DARBININKŲ 
BŪVIUI PATAISYTI

Daibininkų klausimas atsirado labiausiai 

de! minių suvargimo, neturto, skurdo; to
dėl galima jis išrišti per darbininkų atpro- 
etarizavimą. Tam pasiekti reikalinga, kad 
ūačios minios įgytų šiokį-tokį turtą, kad 

nebūtų prigulmingos vien tik nuo kasdie
ninio uždarbio. Taip tai sustiprinus darbi
ninkų luomąr sftvatfne sumažėtų antagoniz
mas tarp vargšu ir didžiaturčių, pamažėl 
nvkin neapykanta ir luomui kova. Tokiu 
būdu sugrįžtų ramybė ir santaika: visi luo
mai santykiuose tarp savęs užlaikytų meilę 
ir teisybę.

Šitam tikslui pasiekti reikia griebtis tam 
tikru priemonių, tinkamai sutvarkyti darbi
ninkų gyvenimo sąlygas, duoti jiems tai, 
kas teisingai jiems priklauso; juk didžiau
sia visuomenės dalis—darbininkai, kurių 
darbas yra gausiausias, žmonijos geroves 
šaltinis. Tarp reikalingų priemonių numa 
romos: aj krikščioui^kos dvasios platini
mas, b) rungčių sutvarkymai ,.ę*) globos į- 
statvmų leidimai .d) dajįjo,dienos sutniuv 
pinimas, e) šventadienių šventimas, f) mo
kesnio nustatymas, g) darbininkų apdrau
dimas, h) darbininkų draugijos, i) profesi
nės darbininkų draugijos, j) labdaringos 
darbininkams- įstaigos. I j

a} Kriksrioniskbs ėtikos platinimasl■'

Garsusis sociologas vyskupas Ketteler’is 
viename savo minčių rinkinyje sako: “Žmo- 
nijo6 kriksčionyBėš tiesų, J viena

Pfies karą Var6noš«Wu< 
telio yatdas placiaį 
nomas, ūžė, dundėjų 
vežamos rusų gurguolės J ? 
paligoną išmėginti, tuon^ ^i 
jame buvo didelis judė^Eį 
nes tūkstančiai kareiviu 
me vaikštinėjo, žmotĮę»J^gj|^ 
turtingi, nieko jiems 
go, visko pilni būvo,

tJžėjo karas, išgriovė 

delius mūrus, išvaikė 
gyventojus į tolimą 
ir liko dabar visų apleistą® ~ 
miestelis niekam nelaikomas-^ 
mažai dabar kam žinonu^^B

Po karo vėl jau pradį^dį. ~ 
labiau ir plačiau skam8§SJ 

Varėnos miestelio vardas,|| 
nes yra gražioje vietpjd 1- 
(nors skaudu paminėjusriief 7 
lemtą vardą) ‘‘Džiovininkų*^ 

Sanatorija.” Čia važiuoja,^ 
iš visų kraštų gydytis nuo 
nelemtos džiovos. Taip-ppO 
ir šivetinias kyla. Šiąjnę-T 
tamsiame krašte, randasi^ 
pradžios mokykla, pastas 
kiti dalykai. Dabar Varė-^ 
nos miestelį dalina į dvi da- į 
i Merkys upė, vieną 
ietuvių, antra lenkų.

Yra vilties kai Lietuvą 
gaus Vilnių vėl Varėnos || 
miestas iškils aukštai, 
, is ant svarbaus punkto stor || 
vi tarp Varšuvos ir Vil-^ 
niaus. Čia randasi stotią .1 
<urią dabar lenkai turi 
ėmę bet ateis laikai, kada yęLl 
Lietuva savo globon ją pa— 
ims.

Varėnos apylinkės yra-.-ĮĮį^ 
galo gražios ir sveikatai 

tėšnės, nes teko graži 
Merkys, randasi keli ežeraįTl 
o kas geriausia — tai maŽos^ 
ir labai sveikatai reikafflF*3 

gos girios po kurias galimO! 
visada išsigydyti, pūikuš J 

jo pūciatni smiltynai tyla4į?| 
padangės. Ten tarp tą 
tynų randasi ir paiigofidš, f 
kur kareiviai lavina ginkit j: 
Lietuvių kariuomenė kasffiet^ 
jį atlanko.

BLAIVINlNKy d
—... ’/diltŠiuoini pranešame, J 

Pilnųjų Bialrininibį JLViil-| 
Seimas bus RugdPJoJSep- Į 
tember 3 dien# (Labor Da$A 
1928, Worcestfer, Kftflfc -

Visos Blaivininkų 
ir apskritai praiUipi^lgtiKl 
rūpinti Seimo

Kun. S. KndUųp, jpjitaJį

jos tiesų gali vėl visą žmoniją pakelti; pa
mėginkime, bet visi be išimties per vieną 
tik savaitę gyventi griežtai sulyg Kristaus 
mokslo, tuo pačiu išrišime tą sunkų socialį 
klausimą.” Todėl priemonių tarpe pirmoje 

vietoje reikia kaip tik minėti krikščionių e- 
tikos platinimą.

Tam pirmiausia yra pašaukta Katalikų 
Bažnyčia, tos savo priedermės Bažnyčia 

[niekuomet neapleido; Ji visados užlaikė ne- 
I iškreiptus tikybos įstatymus, visuomet bal7 
šiai primindavo visas, ypač visuomeniškas 

[teisybės ir artimo meilės priedeiinefi. ,$įo 

pasaulio galingiems išmetinėdavo skri#ių- 
Įdas^šv. Rasto žodžiais: “Štai jūsų darbijiin- 
Įkiu.. užmokestis, kurs jūsų yra užtūrėtas, 
Įšaukia, ir jo š&uksmas pasiekė Viešpaties 
[galybių ausis.” Viduramžiuose, kuomet 
(Bažnyčia buvo galinga^ neklaužadai batis- 
Įdavo, net neteisingus valdovus nukeldavo 
nuo sosto. Bet jos darlias visUoitiet sutikdą- 

Įvo kfiūčių;;jos balsas kaskart labiau nyko 
Ineteisiųgo lifiemlistų mokslo rėtsnle.

.. žiandien JBažnycia gal. ir persilpna pati

I

I
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mi tokius žmonės, bet 'darbi
ninkai turi” liūdėti, nes juose 
mato vergiją. - ’ *
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vai. Tą rezoliuciją pasiuntė
kablegrama. Pasiuntimo lė
šoms sumesta $32.80. Kalbėjo
kun. J. Lietuvninkas. K. Liut
kus, J. Česna. adv. N. Rastenis.
J. S. Vasiliauskas.
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BEIKAUN6AS GENEBALIS
AGENTAS

rinkti preamnesatu, skelbimus ir
spaudos darbus “DcuMninhui. 9 9

Sąlygos įjerea: alfa ir komisas. At-
sEauldte taukaus pažymėdami
vo tinkamumą prie tokio darbo.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Masa.
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PA.
joju, kad .nevienam 

iininko” skaitytojui įdo- 
c| žinoti netik apie lietuvių 

bet ir apie darbus,
šj kartą nors trumpai pa- 

’ ’u;
-?UW.adel pili joje dirbtuvių y- 

v ' įvairios rūšies.
—darbai ėjo labai 
vasarai baigiantis 
iau darbo nekurto

se automobilių dirbtuvėse, 
taip pat audimo ir odų ilirbtu- 
vėse. Nors dirbtuvės ir labiau 
dirbti pradeda, bet bedarbių 
yra nemažai, todėl iš kur nors 

’ Atvykusiam Pliiladelphijoj ge- 
tesnį darbą gauti labai sunku. 
Apart dirbtuvių nemažai žmo
nių dirba viešbučiuose ir vai- 
tykiose.

Pbiladelphijoje organi^iotų
■ darbininkų randasi labai ma- 

-^ąi ir jiems kovoti su darbda
viais labai sunku, nes kone vi- 

E' suomet darbininkai streiką
Si >

pralošia. Čia netik darbdaviai, 
bet ir nesusipratę darbininkai! 

streiką žiūri kaipo į nereika
lingą daiktą, nes tų žmonių su
pratimu darbi-ninkai privalo 
toriai imti viską ką daYbda- 
viai liepia. Šios aplinkybės 
gyvenimo ne * vieną iš mūši] 
brolį pavertė trumparegiu ir 
įvairių garsinimų pasekėju ir 

-svetimų biznių garbintoju. To
dėl čia darbdaviai darbinin- 
kam moka mažiau negu kitur.

Žiūrint į darbininkų gvveni- 
- mą nelaimingi tie mūsų broliai 

ktarie mažose valgyklose dirba 
• ne dėlto kad jie mažai mokėti 
gauna, bet dėlto, kad jie turi 
dirbti 12 valandų ir nekurie 
septynias dienas į savaitę. To
kiose gyvenimo aplinkybėse 
larbiteinkas pagyvenęs tau>pa 
visuomenei nenaudingos, nes 

i-matydamas tik dirbtuvę ir lo- 
?:vą viską užmiršta. Žinoma, 

darbdaviai džiaugiasi furėda- 
r o , A . •

---------1-------------------------

HATEfflttRY, CflNN.
A. A. Jurgis Kazlauskas

Rugpiūčio 14-tą dieną antrą 
valandą ryte, mirė visų gerai 
■žinomas—jaunikaitis—Jurgis . 
Kazlauskas. Jaunuolis daug 
metų sirgo neišgydoma liga. 
Jurgis buvo 31 metų amžiaus. 
Gimė ir augo čionai Ameriko
je. Pabaigęs šv. Juozapo^ pa
rapijos mokyklą įstojo j T*a 
Sallette kolegiją, Harforde. 
Vos išėjo penkis metus moks
lo, jis turėjo apleisti La Sal- 
lettą dėl nesveikatos. Troško 
jo tėveliai pamatyti jį kunigu 
prie altoriaus. Bet jo sveikata 
neleido to tikslo atsiekti.

Buvo jis šv. Juozapo parapi
jos koro narys, viens iš geriau
sių solistų, turėjo gražų išla
vintą tenoro balsą. Paliko liū
dinti tėvelį ir tris brolius: Vin
cą, .Joną ir Juozapą Kazlaus
kus. Motinikė mirė du metai 
atgal.

Jo laidotuvės įvyko iškil
mingai 17-tą dieną rugpiūčio. 
Šv. Juozapo par. bažnyčioje 
buvo mišios prie trijų altorių. 
I?tiikė kun. Vaškelis, kun. Liut
kus ir kun. Bružas. Poni Sb- 
pranienė, solistė, giedojo per 
mišias.

Grabnešiai buvo, Juozas Du
bauskas. Adolpli ir Raymondas 
Sobrinskas, Jonas Kuris, Pet
ras Griekauskas ir Jonas Vai
tukaitis.

Tėvelis ir broliai širdingai 
dėkavoja vargoninkui Alekriui 
ir kovo nariams, kurie giedojo 
kūhe mišių, dėkoja .parapijo- 
namis ir Visiems žmonėms už 
paramą. --

Ilsėkis ramiai amžinasty.
Jo draugas

kykla prasidės 10 dienų rugsė- 
yo. Lietuviai turėtų ^yo ymi- 
cuČius siųsti j lietuviškų mo
kykla.

Rugsėjo 2 d. bus jaunojo ku
nigo primicijos. Nors sykį su
lauksime jauno kunigėlio, ha 
jau, mūsų klebonas kuli. J. Lie
tuvninkas ^vienas pavargo per 
kelis mėnesius besidarbuoda
mas.

Štai ū UKeme parboj u . —"I -• *
dienos, rugsėjo 3 d.. >• r * - *• 'v • -

LDS. nariai Šios šventės ne
praleis veltai, >bet surengs pra
mogassu prq Mūsų 72
kuopa jau senai rengiasi 
prie didelių iškilmių, kurios į-

tiek daug prisidė
jo sušelpti streikierius. Tik 
gaila, kad šiame susirinkime 
nedalyvavo mūsų darbuotojai, 
korespondentas A. B. ir finan
sų raštininkas F. Mikučionis, 
kurie kaip sužinojome buvo li
gos prispausti. Tikimės, kad

m'

ir

a

Sąjungiečių ekskursija į 
Grand Rapids neįvyko. Buvo 
pasirengusios važiuoti, bet pas, 
kutiniose dienose'gavo telegra
mų nuo 42 kp., flad išvažiavi
mas 19 d. rugpiūčio neįvyks ir 
kad svečiai nevažiuotų.

Apsilankė svečias
Kun. Petras Vilimavičius, 

Rockford, III. klebonas, rūg
inusio 19 d. šv. ,įurgio lietuvių 
bažnyčioj laikė sumų ir pasakė 
pamokslą. Jo gražus pamoki
nimai pasiliks ilgai atminty.

X

Svečias čia turį seserį ir švo- 
gerį pp. Mikučionius ir juos 
taipgi aplankė. Viešėjo kele
tą dienų.

Ims prirengta ir laukiame su 
nekantrumu tos dienos, kad 
pasimačius su visais darbinin
kais ir bendrai pasidalinus į- 
spūdžiais. Tikimės, kad dar- 
~hiniiikHi gausiai suvažiuos.—

Rugpiūčio 19 d. įvyko LDS.
72 kuopos mėnesinis susirinki
mas, kur ir nutarta smarkiau
siai rengtis prie “Labor Dav” 
iškilmių. Šiose iškilmėse daly
vaus visų tautų žmonės pami
nėjimui darbininkų šventės.

Tad LDS. nariai ir rėmėjai 
tą dieną važiuokite į surengtą 
darbininkų išvažiavimą.

Susirinkimas nebuvo gausus 
ir todėl čia pranešame visų na
rių žiniai kad gausiai suva
žiuotumėte į darbininkų išva
žiavimą.

Pereitame LDS. 72 k p. susi
rinkime štreikieriams aukų 
rinkimo komisija išdavė rapor. 
tą. Komisija paskutinius $50

Parapijonas pasiuntė į Bridgeville, Pa.

NEWARK, N. J.
Naujenybe—Mūsų kolonijoj buvo atšilau-' 

kę visokių artistų ir daininin
kų, bet dar nebuvo Lietuvos 
Valstybės teatro art. St. Pilka 
su savo trupe. Jisai yra įžy
mus mūsų artistas ir vaidini
mai visus patenkina.

Dabar turėsime progą ir mes 
jį pamatyti. * f r'r

Jis vaidins pas mus du kar
tu: pirmą rugsėjo 36 d.’, šv. 
Jurgio svetainėje, “Aušins 
sūnus,” antrą kartą, lapkričio 
11 d., parapijos svetainėj prie 
naujų dekoracijų, vaidins “že
mės Rojus” veikalą.

Prigelhės šv. Cicilijos cho
ras.

Pranešame išanksto. kad to
mis dienomis nieko nerengtu
mėte.

I

<

Rugpiūčio 26 d^Marijos Vai
kelių Dr-ja buvo surengusi iš- 
važiavimų, bet iš priežasties 
lietaus išvažiavimas neįvyko. 
Taigi vietoje išvažiavimo vi
sas programas ir biznis buvo 
atlikta svetainėje. Nors ir li
jo visų dienų, bet žmonių susi
rinko pusėtinai į svetainę ir vi
si gražiai laiką praleido: vie
ni prie muzikos šoko, o kiti 
valgė, gėrė ir kitokį biznį da
ro. Teko nugirsti kad M. V. 
Df-stė gryno pelno padarė a-l 
pie $130.00. Ilel blogo oro ge
naus ir negalima reikalauti, 
nes kitiems, kurie toliaus gy
vena buvo sunku atvažiuoti ar
ba ateiti. Kaip teko sužinoti, 
kad Marijos Vaikelių Dr-ja vi
są pelną paskyrė dėl parapijos 
labo. Tai gražus pavyzdi? 
šios prakilnios dr-stės. Reikė
tų, ir kitoms dr-stėms pasekti 
tokį pavyzdį.

Šiame pokily nevien Marijos 
Vaikelių Dr-ja. bet ir vietos 
lietuviai turėjo didelę garbę 
turėti savo tarpe brangi] svetį 
kun. Dr. Vitkų, Marijoną, tik 
ką nešimai baigusį mokslą Ro
moje ir primicijas jau laikiusį 
Marijampolėje. Kun. Br. Vit
kus tik ką išlipęs iš laivo kole
tai dienų buvo apsistojęs New

.... ... -a.

LvU
■'MOTINOS MEILft" į 

Drama 3-jų aktų , 
— ir— 

“APKALBOS IR MEILĖ”,’ > 

2-jų aktų
Rankraščių kopijas galima < 
gauti pas: ’ •i***^S

ION£ TARVYDĄ ? # 
94 Bradford St,, Lavrence, Mąsą.

______________ _ r
» • “ » - » f

Yorke pas kun* J. Šeštoką, ir 
sekmadieny 26 d. rugp. po piet 
kun. Br. Vitkus su kun. J* 
Šeštoku atvažiavo _į_\ronkerp 
pas vietinį kleboną kun. M. 
Cybelį į svečius ir vakare ma
lonėjo ateiti į svetainę ir pasa
kyti malonią prakalbėlę apie 
Romą ir jo patirtus įspūdžius 
Romoje ir taip pat apie Lietu
vą, ką savo akimis matė ir gir
dėjo apie šių metų derlių ir 
šiek tiek apie dabartinę Lietu
vos }>olitiką. Kalbėtojas sakė, 
nežiūrint kokia valdžia Lietu
voje būtų, kiekvieno lietuvio 
yra širdyje troškimas ir no
ras kariauti už Vilnių ir kad 
visi yra pasiryžę geriaus nuo 
kardo mirti negu lenkams pa
siduoti. Visi buvo labai dėkin
gi kun. B. Vitkui už gražių 
prakalbėlę ir naujausias tik ką 
parvežtas žinias iš Lietuvos.

Ten buvęs
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Ofiso tel.: Park 3491 
ADVOKATAI

BASKU* ĮB ABODEBLY 
t 725 Slaker BuHding 
*' Woroester, Mass.
r 3 IGNĄ* J. SAMIUS 
1*1 Sterfiag St. Maple 4964
MICHABL N. ABODEELY 

71 Snffoflt Ifcreet. Cedar 6771

BALTIMORE, MD.
Rugpiūčio 24 d. įvyko 4§al- 

dmorės lietuvių masinis susi- 
rinkimas. Nors buvo labai šil
tas vakaras, bet dėl savo bran
giosios šalelės nemažai lietuvių 
susirinko. Susirinkusieji iš
girdo turiningi] prakalbų ir 
priėmė rezoliueiųą, kad Vil
niaus klausimą Tautų Lyga iš
rištų grąžinant Vilnių Lietu

a

Realtfence, 194 Millbury St., Srd Floor. Telephone CMar 4953

JOSEPH J. DIRSĄ
» METUVIS GRABORIUS ,

“Autos For Ali OocMiona”
0B: Fanerai Heme, 212 Mfflbury St., Worcester 
Irtis šeimyna.
Ipatmiklnanao iigfauMn darbo 
aš prlllurtu, tesite patenkinti

’ "' i a ■ - •
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Siame išvažiavime bus daug įvairumo, nes programoje dalyvaus šių kuopų įžymiausi

sportininkai, dainininkai ir dainininkSs: S kp. iš Waterbury, Conn; 6 kp. iš Hartford, Conn:

28 kp. iš New Haven, Conn: 36 kp. iš New Britain, Conn; 39 kp. iš Bridgeport, Conn.
' ly’ r , Z * v f " 4 \

Taipgi bus daug svečių iš visos Amerikos, kurie dalyvavo A. L. R. K. Federacijos
/ f

K
Jau gavome žinių, kad iš Bostono, Worcesterio Montello ir kitų Naujos Anglijos koloni-

jų darbininkai-kSs atvaduoja bus’ais, automobiliais ir orlaiviais. Svečius patiksime ir pri 

imsime maloniai ir gerai pavaišinsime.
‘ -r 7. ’ ’ , t

Tas ne darbininkas ir ne darbininkų prietelis, kuris be 

išvažiavimų. Dalis pelno eis L D. S. Centrui

4
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priežasties apleisi šį

Kviečia

t v te X



<

K

3
fcJlJ

ĮCTį,

1 .
C į/

•'

Uggviąi' Igi^Į kpgĄte 
l • BngySdų'ILabor Dąy,” V 

didelis tautų koncertas!
ant Brook.side Purk, šešiolika 

, J&atę jau užsiregistravo, da ti- 
. kimasi daugiau. Panašus kon- 

-cer^Įs įvyko ir pernai ^inięstb 
auditcfcijdg.V -i Bet»’jfe susidėjo 

t- šokių. < Dabar bus 4 dat 
SosT šokiai' ir atletika. Ir bus 
visaik 'žvilgsniais tobulesnis, 
bes klaidos,' kurios tuomet į.- 

_  .vyko, bus vengiamos. Tikima- 
<__si apie dvidešimt tūkstančių

publikos.
Lietuviai šiuo kartu pasisky

rė reprezentuoti savo tautą šo
kiais ir dainomis. Bus išpil
dyta Noriu miego, Suktinis, 
Klumpakojis ir Polka, prita
riant jungtiniai lietuvių or
chestrai, į kurią yra kviečia
mos Luizų, Muširisko, Rapon- 
kos ir Žiūrio orchestros, o taip
gi pavieniai muzikantai. Šo
kius iš didumos, sudarys Ta V. 
25 kp. jaunimas, liet bus ir ki- 

. ių chorų nariai, k. t., Cl. Teat. 

ir Bažnytinio choro gabesni 
Šokikai.

Stasė 
niekas 
liaudies 
etų.

Būtų
Ikačf merginos-šokikės

. Jungtų

I
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VISAS S0UTK BOSTONASl
-7 • V . f- •* * R*1
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BRUZDA

Ruošiasi prie parapijos : 
pikniko

1.

Visas South Bostonas su
kruto ruoštis pyie milžiniš
ko Šv. Petro Lietuvių Para
pijos pikniko, kuris įvyks 
Labor Day rugsėjo 3 d- D. 
L. K. Keistučio Dr-jos Dar- 
že, E. Dedliam.

Šeimininkės daro
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gar- 
džiausiąs lietuvišk-as dešras, 
raugina kopūstus, agurkus, 
kepa įvairiausius pyragus, 
keikus; lietuviški farir.eriai 
spaudžia sūrius, krečia so
dus, nes žino, kad miesčio- 
hys nemažai jų tavoro su
vartos parapijos piknike.To- 
nikinės ir aiskiimines dirba 
net viršlaikį, kad lik užtek
tinai gėrimėlio ir košelės 
prigaminus dėl parapijos 
pikniko. Pikniką pasaldyti 
lietuviškais “ Birutės’’ sal
dainiais, k. t. “dul-dul dūde
lėmis.’’ “vaisinėmis,” “cit
rininėmis” ir kitokiomis lie
tuviškomis kendėmis apsi
ėmė V. Valatka su savo pa- 
gelbininkais per p-lės Gry
baitės tarpininkavimą, kuri 
nesenai gavusi siuntini švie
žių saldainių iš Šiaulių Lie
tuvos.

Šv. Petro Liet. Pa r. Cho
ras, vedamas ge*rb. M. Kar
bausko, praktikuoja lietu
viškas daineles kad jas kuo- 
gyažiausiąi padainavus pa=- 
riipųos piknike.

Atletai treniruojasi, kojas 
miklina ir kiekvienas mano 
laimėti pirmą dovaną. P-nia 
Plevokiertė storų moteiąi 
lenktynėse mano visas ”su- 
bytinti” ir pirmą dovaną 
laimėti. Kavalieriai gi la
bai indomauja kuri mergi
na yra greičiausia iš Lietu
vos atvykusių merginų ir iš 
čia augusių. Tą sužinos pa
rapijos piknike po lenkty
nių. labiausia visi indomau
ja -‘milžinų lenktynėmis/’ 
Didi žinoti
ir praktikuotis ar bėgti, ar 
šokti, ar vogas kilnoti. Bet 
čia sekretas. Sporto kom 
sija nori užklupti “milži
nus” neprisriengusius. Tik 
tiek reikia pasakyti, kad 
lenktynės bus labai indomios 
ir visus nustebins. Laižybos 
jau eina, kas laimės virvės 
traukimą: Dorchesteris ar 
So. Bostonas. Ir vieni ir 
kiti giriasi savo vyru tvirtu
mu. Bet kaip atvažiuosite į 
parapijos pikniką tai suži
nosite kur sveikiau gyventi: 
Dorchestery ar So. Bostone. 
Ale, kur čia suminėsi viską 
kas tame parapijos piknike 
bus ir ko nebus kaip atva- 

; žiubšite, tai patyg pamatysi
te ir persitikrinsite, kad to
kio didelio ir indomaus pik
niko dar nematėte.
4J‘ ■' p'

P a ra pi j o na s 
’_________ \______________________ ___________ _______________

i ,4| 3 zž»? , > !

1 StuBos Telefonas 
tt , ' So. Boston 1463-J
:w.Ay auto sERvidE

ds Studebaker’lns ir Epikikus. Taipgi taisom
____ a. -. J < - L_L; •

(Ireičienė ir J. Kras- 
sudainuos po keletą 
solų ir apie porą du-

lal>ai pageidaujama, 
apsi- 

lietuvių tautiškomis 
drapanomis. Ukrainai paėmė 
3,000 tikietų. Lietuviams rei
kėtų" neapsileisti, bet skaitlin- 
gaiątsilankyti. Programas 
prasidės apie šeštą valandą.

Šokių su orchestra praktikos 
atsibūna . ketvergais Lietuvių 
Svetainėj. Lietuvius atstovau
ja ir tvari^_progra4į^^X

* - • Vincas^reičius

Šo. Bostoniečiai papratę • 
į kitų kolonijų piknikus va
žinėtis, bet dabar, i parapi- 
jos pikniką, į uų šio
vasaros pikn _ rnynai 
žada atsilyginti ir didžiau
siais būriais atvykti į Keis
tučio D-jos dU/žą E. Ded
ham. Cambridgius ir Brigh- 
tonas žada visas in corpore 
-dalyvauti,—N< UAvoodas^t ai p 
pat, nes jiems visai netoli 
— tik pusę kelio, o Lavvren- 
cas, Montello. Worcesteris iš 
mandagumo—atsimokėti vi
zitą. Taip, kad šis So. Bos
tono lietuvių parapijos pik
nikas bus visos Naujos Ang
lijos lietuvių piknikas. A.

Kelrodis: Į parapijos pik- 
nikh važiuojant reikia va
žiuoti į Forrst Hills. Iš ten 
paimti \Vashington St. karą 
ir važiuoti iki Grove St. Ten 
bus žmogus (p. C. Kavolius) 
kurs nurodys į kurią pusę 
riti. Jei tą dieną lytų, tai 
visas “triukšmas” bus baž
nytinėj salėj ant E. Fifth 
St. A.
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tnivnv av necų 
niOŽAS P‘BARKIDNAS 

; 'UAteVOJAS 8U

VOSE'Ą SOHS piano 
- ------- KOMTANTJA .__

ši kompanija ISdirbineja planus 
Bostone per 75 l&etųs savir& Lie
tuvis Ponas šarkiūnas daro specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Planai, Vik- 
trolal Ir Rądios žemiausiom kai- 
nom. Mainome senus planus. Ra
šyk dėl katalogą Pristatymas visur 
{tykai. Prieš plrksiant matyk poną 
Rarkioną.

- ■*

Vose & Sons Viano Co. 
įed BOYLSTON ST. BOSTON

SEARS, ROEBUCK ATIDA
RĖ NAUJĄ KRAUTUVĖ
Ketvirtadieny, rugpiūčio 

30 d. Bears, Roebuck kom
panija atidarė naują krau
tuvę savo naujame paine, 
kuris užima visą bloką prie 
Brookline Avė., Bostone.

Atidarymo dienoje, kom
panijos aukštieji viršinin
kai dalyvavo ceremonijose*. 
Rrautuvė bus atdara per 
i • ■ >
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x^ENGIA SŲ^ĮV/ LIETUVIŲ šV. KAZIMIERO DRUA 
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tlilgšejd-Sept. 3 W1
(LABORDAY)

------- LIETUVIŲ SALĖJ
KERTĖ E IR SILVER GAT., SO. BOSTON, MASS.'

Prasidės 4-tą vai. po pietų ir trauksis iki vėlumos.
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JUOKELIAI

3;

šv.jono e^. bu pAaątS 
DRUJOS VALDYBA 

____ J
Prmininkas — M. žlobo, u Iii

ag K. Sgygntk St,, S<* lltyton, Mm—. 
firejih BqbCoq 3WSi» 

Vice-Plrmiulatats — J. Pefrąnstoį; \ 
24 Tbomas PK, So. Boetbni

Brpt
5 71 _________

Fln. ItaSUnlnfcaį —
360 BpwMlway, §<□. ,J0q 

KaBierhia — A. kajuBft
885 S. B

TvaiMarte —
7 IVTbdtįd £ .

Draiištfa laito aoglrtnklnius kaa _ 
nedftldtenl Jdekvteoo mtoesio, teį 
landa po platu, pnrupljoe s 
EL Seventh St, So. Boston,

■?ru> 

sam . A 
Mass. _

Boeton, MaM>

>s9i

. K Jį w9
HrmiiUnkū—Jieva Murtatenfi, , eįj

©D £ g h SU So. .Boston. Mpsa,
Vlce-Pžnnlnlntū* “ *u ■
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ŽINOVAS... SAVO SRITY
Religijos išmokose, kuni

gas kapelionas vaikams aiški
na apie Dievo palaiminimo rei
kalingumą. Sako:

— Dievo palaiminimas visur 
yra. viskam reikalinga — be 
Dievo palaiminimo niekas ne
augtų, nederėtų, nesisektų. 
Jeigu, pavyzdžiui, suariau že
mės sklypą, užsėjau, saulutė jį 
kaitina, lietutis vilgo, ko dar 
reikia Žibintai? lv\dar trūks
ta?

Žibintas: — Trąšų ponus ka
pelione.

LIET. DUKTERŲ DR-fcl 
20 GLOBA MOTINOS ft 

VALDYBA

GATVĖJE
— Kaip sveikatėlė ponas 

l.eibuti?

Ką tamstai jųieina mano 
sveikata?

— ‘Žinoma, man ji nerūpi, 
bet noriu tamstai pasiūlyt vie
ną dalyką, turiu gi nuo ko 
nors kalbų pradėt. • ‘ • J5»Jj
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CAMBRIDGE, MASS.
Lietuvių Parapijos 

Balius
Labor Day, Rugsėjo

1928 Cypress Hali 40 Pros- 
pect St. Cambridge, Mass. 
įvyks parapijos pirmas ba
lius. Prasidės tuoj po pietų. 
Šokiai nuo 3 iki 11:30 P. M. 
Grieš labai gera orchestra. 
Bus visokiiį žaislų, užkan
džių ir tt. Atekiite persitik

rinti.

Įžanga tik 50^entęi
• • *** 

' , -

CAMBRIDGE, MASS.
Vieša padėka

Nuoširdžiai 
siecos^ parapij 
rengėjams, da 
daiktų aukoto 
pirmas taip ir; 
kas buvo paselHhing?. Ikira- 
pijai davė gražutis pėtho.To- 
del dar kartą tariu visiems o 
visiems širdingą ačiū. Lai 
Dievas jums ^atlygina ir už 
jūsų aukas ir.darbuotę.

Kun. F. Juška Uis,
Klebonas

F. V.

REIKALINGA
STITCHERS—Moterys ir panelės, 
kurios moka dirbti ant power ma
žiuos. Tos kurios prityrusios ant 
raineoats. Associated Factories, 
149 Staniford St., Boston, Mass. 
4-tas aukštis.

F. V.

NEKIŠK KAD NENORIM
Ponas Jonai, esu labai tams

ta patenkytas.

— Aš taip pat ponas direk
toriau.

— jeigu tamsta ir tolinus 
taip stengsitės, tai esu gatavas 
tatnstai savo dukterį atiduot.

— Kam atiduot? Kodėl? Už 
ką atiduot? Juk aš jos iš po
no direktoriaus niekuomet Be
siskolinau.

paa 
lefoou.

•>?įa
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Pirmininkai 
tX> t Ętrę 

. .24 PKaco*

Kr&rRaHtn — P. -----™
393 Ęlfth Stree^ Sontb Boston, » 

Draugiją laito gust rinktans tas aa
M&tdiaų Meftvteoo mfioem t» 
wA po platų. PtenylfoS^ 9e» 
ta GetvtK BonUr Boston, Manu

I

JU
įknnik%^faftibariai “Burtininke/'Uamfi

VI- > ANT RENDOS

5»!

Boston

A. N.
•
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dali naruos veltui. Daugybė brangių prizų dėl išlaimėjimo.
k* f -t*' *• i V ; ?* _ ’• . _ - X — ▲.-'t «*j. «< - •_ * J

Y /v* fM.it

įsas p. šid i atiskas Aptiek oje tuojaus.

Tvarausrte
9oe 0

} vi Takų j 
kitus. P-na

50 viš- 
$8,500, 
ir turi 
ąrųrhS-

L jH

Tel. S. B. 1751

JONAS S. MĖŠLIS
(INSURANCE)

239 Broadway, So. Boston 
Apdraudžia visokias nuosa
vybes ir kas tik reikalinga.

iuns ir
Kai]> 

htraš= pikni-

* •

MJTBHOBIUSTy ODltl
Pentimi autonofilfius, Duponf 

Duco, Varniškioju, Body Denta ir 
Fenders. prieinamos kainos.

A. KASPAR
66 Victoria St., W. Somerville 

Tel. Somerset 6520-J

A. J. KUPSTIS
3OgTg_gO8TOljr, MASS,^

su žiluma ir labai pigiai Dėl in
formacijų kreipkitės “Darbinin
ko” Administracijon.

iiauS kaip 1 vai. po pietų, nes lošimas prasidės lygiai kaip 1:30.
rietą

meniškas progrS^t,mlidhri£'^^zbas Buto ŽSnioae. Visur vm sHuoda pfgtel • 
dali naruos veltui. Daugybė brangių prizų dėl išlaimrjimo. 
Pastabų AtletflCSfi^ bailiaiftnrife užsiregistruoti vietoje neve-'

j I Noriai i vj^jy0į*t>as|r iš So Jltflfiidttrite užsisakyti
. šidlaūskas Aptiekoje tuojaus.

.tankus dalyvavo įkaitųff vaFu.nkite ifi
MvpntiUp ir nnrodnsp- nnžiū- Maynardo, B tfes imkite Parkcr / Mass. imkite Maynard Rd. iki Sventeję ir parodose, apzm- ui (^^suBet Viate^

F. V.

PARSIDUODA
ŪKIS 170 akerių, Old Homestead. 
Otsego, Co., X. Y. 20 melžiamų 
karvių, 4 arkliai. G kiaulės 
tų, javų, įrankiu. Kaina 
dalis jnešli. Vyras mirė 
būt parduodama, Rašykit 
kai. 407 Mohawk St.. Herkimcr, 
N. Y. Box 171. (R.-31)

i

untoiun.
Ši kolonija yra seniausia 

^enhsylvanijos valstijoj. Tik 

kažin kodėl neišaugo viena iš 
didžiausių. Dabar šiek tiek 
pradėjo kilti; stato naujų na
mų.

Čia yra ir lietuvių -parapija. 
Klebonu vra kun. Paukštis, 
kuris labai rūpestingai veda 
parapijos reikalus.

Fordas atidarė savo dirbtu, 
vių ir nemažai lietuvių jau 
dirba.

Yra dvi palaipinės lietuvių 
draugijos — Vytauto kliubas 
ir šv. Jono draugija, tik nariai 
nesilanko į susirinkimus. Ka
da koks svarbus tautinis rei
kalas kįla, tai nei viena nega- 
h sušaukti mass-mitingo. Pas
taraisiais laikais sudarytas 
bendras komitetas išnešti pro
testo rezoliuciją. Vilniaus klau
simu prieš lenkus. Pirminin
ku to komiteto yra J. Kalia- 
va.

iki’ 9 vai. vakaro. Po to, 
bus atdara nuo 9 vai. ryto 
iki 5:30 vai. vakare savaitės 
dienomis, o sukatomis nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Ši krautuvė yra didžiau
sia Bostone ir parduos įvai
riu daiktu ant vietos ir iš
pildys užsakymus per paštu. 
Išrodo, kad bus nemažas 
konkurentas department 
krautuvams.

RENGIA D. L. K. VYTAUTO KLIUBAS

Šęštadįeny ir Sekmadieny

(ftnunžvicius)
Street

tlaradžiaus Telefonas 
Sduth Boston

. ,__ ________te Shfcte
415 Ofaį Čoiony Avenue, . \ &ra&

n n, k.
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — Mbt Vtrslacfaui, 
004 E. Flfth St, &>. Boston, Mas

intos

ir-3a*

AREŠTAVO ADVOKATĄ
Massachusetts valstijoj pro

jektuojamos naujos automo
bilių ainlraudos kainos sukė
lė daug skandalo. Valstijos 

rokuroras, surinkęs įrody
mus, kad yra advokatų, ku
rie apgaulingu būdu išgavo 
ir bando išgauti iš inšiu- 
rance kompanijų atlyginimą 
už sužeidimą. Jau alsavo 
viena žvdeli advokata Sam- 4. ♦ *
nei Leve ir jeigu bus įrody
ta, kad jis prasilenkė su tei
sėmis, jis gali necckri "dvo- 
kato teisių, gal ir daugiau. 
Sako, kad neužilgo bus areš
tuota apie 20 advokatų dau
giau. Taigi medžioklė ant 
advokatų prasidėjo ne juo
kais. Gal ir pagąsdins šmu- 

gelninkds, kurie laužo advo
katų teises/ Ze /

SUGRĮŽO JANKUS
Šiomis dienomis sugrįžo iš 

LietuvosODįBiHifiKh's šil

kus, LDS. 1 kp. narys. Jam 
Lietuva patiko taip, kad už 
kelių metų žada grįžti ir ap- 
si gyvent. Lietuvoje suėjo 
daug pažįstamų amerikiečių 
lietuvių; Praną VirakąiStg? 
si Noreiką ir

Rugsėjo-Šėpt 8 ir 9, d. 1928
1VAM PARKE, LOWELL, MASS.

Sl’BATOJ šoktŽ prasidės T vai vakare ir trauksis iki vėlumai 
nakties.

NEDĖLIOJ piknikas prasidės 10 vai. ryte ir trauksis per visą 
dieną su geriančiais sportiškais pasilinksminimais ir dainų programa. 
Dainų progranta išpildys puikiausi Naujos Anglijos solistai ir daini
ninkai, kaip tai J. Dirvelis su savo kvartetu mes keturi (v.e four), 
panelė Raukčrutė, J. Bulskis, Navadauskas ir daug kitų. Taipgi da 
iyvaus visų aplinkinių kolonijų kliubai.

Todėl gerbiamieji vietiniai ir aplinkinių kolonijų lietuviai ir lie
tuvaitės, visus kviečiam atsilankyti ir praleisti kopuikiausia laiką, 
nes šis piknikas. ja» bus?paskutinis šioje vasaroje.

Taigi, valio visi, kas kuo galėdami: kas mašinom, kas karais 
ar orlaiviais, o D.4a K. Vytauto kliubas stengsis visus užganėdinti 
kogeriausią. •

Rengėjai
i
=3

332 WEST BRČADWAY
Teiepbone South 

REAL ESTATE 
ANT PARDAVIMO

So. Bostone
NEPAPRASTAI GERAS 

PIRKINYS
Vienos Šeimynos namas puikiau, 
šioj vietoj, 15 kambarių su geriau
siais įtaisymais, tinkamas dakta-.. 
nri,’ advokatui' arba’ aukotos lie
sos bordmghousci. Lengvos išly
gos. Kaina $8,000. -
.. Trijų šeimynų me^hus namas 
3-4-4 kambariai, geroj vietoj. Pre- 
k0 $3,700, ' 4

TrŲų čehnyn^ meąinfe'paaugi 
su jtaKyutafe, pufcioj

, So.
„ LABOR DAY, RVGSęj^EPIĖraES .

VOSE’S 1‘AVIIJJON . CTATNAR1), MASS
Visą dieną iki vakaro vėlumos. Šolaa* 4ęsis nĮ^>3^30iki juruos

Bus nrnžik.'i. 'šnkia'i, ąUėfi^i fo^ma^plaiifeinio lelfftynęs, ri~ 

kimas Gražuolės Lietuvaitės ir daugybė kitų įvairybių. Smulk-
. . ■*»* W __ . ____ C

E. Ševaiith St. PrekK $12,1
TIARDWARE KRAUTU 

Bostone ant Broadvrayy geras biz
nis, išdirbtas per daugelį metų. 
Parsiduoda pigiai. ,., .. —

BARBERNfi IR POOL RUIMIS, 
viupimete- httfgt dMžidHfottriils 
apgyventoj vietoj Bostono 
nĮięstyfe. Kreipkitės

•'j r ♦ ; F
: į . ,'ifetdterfnt $/

Trijų šeimynų medinis .namu 
su visais įtaisymais. Prekė $10500, 

’frijų šeimynų namas fciflni- 
ba?>ai su įtaisymais.-.Prekė’$10^-

• -L
LjDriejų

& amaamm

Randolph . 3
Septynių kambarių stuba su-ii-; 

šu fornišiumi ir šeši akeriai-že-] 
mės. Prekė $4,000.

f'F * ■ • ' • * '

. PRIEINAMIAUSI! Pįo& 
KIEKVIENAM INSURANC
Inšiūrinu ir ant IŠMOKESt

(tik Mass. valstijoj) autom 
liūs, forničius, nauMis, stiklus, 8 
katą, gyvastį ir V p. ; .

Piė^pirm * pfotgus. dėlei W>Ąd(- 

&U aot lianų ir farpų, Bostone V 
jb iqrfclhik&*e. ‘ 
■ a, » vi /tyit

.Jeigtt tunto pinigų, k 
l&imfte paskolinu, gau 
nįQo%nt{, Žht pfrihų a

ŪSaiksu taipogi 
&ų Btrttavimo Iril



JIE VISI TOKIE

Juozą
manęs

■—V“

Hek So. BogWed 3520

ALGOS AMERIKOS IR KITŲ 
| ŠALIŲ JŪREIVIŲ . 
| Su v. Valstijų 'Jūreivystės 

'Biuras surirtko jūreivių al- 
”gų statistik-as, netik * kiek 
iietųs mokatna šioje šalyje 
aet ir*kitose šalyse.: ^veti- 
Snų :saliu statistikos.' gautos 
iš konsulų raportų ir Ąme- 
Sikos’Statistikos iš jūreivys- 
fcs komisijoiueriaus. r1

Sausio mėn. 1927 m. Ame- 
£ikoj gabus jūreivis gavo 
$67.00 į mėnesį privatiškoj 
tarnystėj ir $62.00 į mėtiesį 
^dirbant prie U. S. Shipping 
Ėoąrd; Anglijoj gabus jū
reivis gavo $44.00 Į mėnesį; 
Danijoj ir Norvegijoj jūrei
vis uždirba $43.00; Holan’di- 
|oj ir Švedijoj $40.00; Tspa- 
Žijoj $30.00; Vokietijoj $24; 

Italijoj $22 ir Francūzijoj 
$21.00.
•į Dailydės gavo nuo $77.00 
iki $79.00 į mėnesį apt Ame
rikos laivu; $63.00 ant Ang
lijos laivų: $46.0Q ant IIo- 
landijos ir Švedijos laivų; 
$51.00 ant Norvegijos: $49 
ant Danijos; $32.00 ant Is
panijos; $29.00 ant Vokieti
jos; $27.00 ant Italijos ir 
$24.00 ant Prancūzijos lai-

„ u i T»r '

. z .
Ugniagesių, vandens ir 

anglies prižiūrėtojų algos 
Buvo beveik vienodos visose] 
šalyse.
y Pirmieji inžinieriai gavo 
$268.00 į mėnesį privatiškoj 
tarnystėj Amerikoj, kuomet 
kitose šalyse mainėsi nuo 
$173.00 Danijoj iki $76.00 

^Italijoj..
į, Algos 'Amerikos laivų pir- 
unijų užveizdėfojų ’(stew- 
ards) buvo $125.00 į mėnesi, 
Anglijoj $71.00; Danijoj

$80.00; Prancūzijoj- $28.00 j 
mėnesį; ■ Y .‘ -*>•.
. r- ' - . >/. . ; '
Amerikos privatiŠko laivo 

urmas pagęlbininkas gavo 
. Ų74.00, kuomet Ų. S. Ship- 
niig Board mokėjo $184.00. 

Norvegijoj, gavo $139.00; 
Švedijoj -$100.00y Anglijoj 
$112.00; Danijoj $144.00; 
Vokietijoj $69.00 ir Italijoj 
$55.0(1 ~ ~

Antram pagelbininkui mo- 
cama nuo. $153.00 iki $163.00 
ant Amerikos laivų; Angli
joj $80.00; Danijoj $112.00; 
Norvegijoj $114.00; Švedi- 
oj $100.00; Vokietijoj $56; 
r Italijoj $46.00.

Trečiam pagelbininkui mo
kama nuo $137.00 iki $149.00 
ir ketvirtam nuo $116.00 iki 
$150.00 ant Amerikos laivų; 
kuomet ant svetimų šalių 
laivų mokama nuo $39.00 iki 
$88.00 trečiam pagelbinin
kui ir nuo $33.00 iki $64.00 
ketvirtam pagelbininkui.

z t F. L. J. S.

TIKYBŲ STATISTIKA
Naujausios statistikos da

viniais pasauly dabar gyve
na 1816 milijonų žmonių. Iš 
šio skaičiaus 648 mil. kri
kščionių, o 1132 mil. nekri
kščioniu. Prie krikščioniu

*■

priskaitoma: 330 mil. Ro
mos katalikų, 210 mil. pro
testantų jr 144 mil. pasekėjų 
įvairių krikščioniškų sektų. 
Prie nekrikščionių priskai
toma : 15 mil. žyd;, 235 mil.
mahometonų, 200 mil. budis
tų, 217 mil. indų, 300 mil. 
pasekėjų kinų išminčiaus 
Konfucijaus ir 140 mil. į- 
vairių pagonių. Kaip mato
me, stipriausia organizacija 
yra Kristaus įsteigtoji Ka
talikų Bažnyčia.

'Netl

6ETŪH6 A HEW CĄF 
1HI$ W L^ 
#Elfy
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KAIP KREGŽDĖS 
ŽIEMUOJA

Vienas darbininkas Vo
kietijoje mėgo kregždes. 
Viena jų porelė nuolat grįž
davo pavasarį ir apsigyven
davo tame pačiame lizde. 
Darbininkas pernai rudenį 
pagavo vieną kregždę ir po 
sparneliu pririšo jai susuktą 
į trūbelę raščiuką, kur para- 
v — se:

Vasarą aš praleidau pas 
darbininką A. H., gyvenan
tį prie upės Reino. Grįžda
ma aš turėsiu .pini papasa
koti, kur aš praleidau žie
mą.

Šį pavasarį kregždės grį
žo į savo seną lizdą. Darbi
ninkas pastebėjo pas vieną 
po .sparneliu kortelę ir ją 
atrišęs rado parašyta:

Žiemą aš praleidau salo
je Martinikoje, pas 
Badį, kuris prašė

Pirkėjų skundimasis, kad 
krautuvinnikai dažnai duo
da nepilną svori bei Beata- 
tinkamą prekę, turėjo nese
nai įdomių rezultatų Vieno
je. Reuterio telegrama iš 
Austrijos pranešė, kad Vie
nos vieno laikraščio redakto
riaus virėja parodė savo šei
mininkui tik ką nupirktą pi
pirų svarą. Pusė buvo dul
kės. Kitą dieną savo laik
rašty redaktorius Įdėjo pra
nešimą, kad jeigu prašokai- 
tęs krautuvininkas, iš kurio 
buvo pirkti pipirai, neatsiųs 
tuojau atatinkamos kiekybės 
grynų pipirų, tai jo vardas 
bus paskelbtas laikrašty.
Per vieną dieną po minefo 
praneš imosumanus ir prak- 
ttiškts redaktorius gavo gry
nų pipirų po svarą m- ma
žiau kaip iš 33 krautuvinin
kų. "

V-
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“ Šaltinis perduoti linkėjimus

KADA BUVO ĮKURTAS 
KAUNAS?-

Rvšy.jt“ su spausdinamais 
rašiniais, budinančiais mūsų 
laikinos uostinės senoyę, ma
nau. jiraverstų išaiškinti 
(nors apytikriai) datą, kada 
buvo įkurtas Kaunas. Kad 
tas nėra per sunku, matyti 
štai iš ko. Vienas rusų ke
liautojų K. K. Slučajevskij, 
laikęs Kauną 1897 met. sa
vo veikale “ Po Sievero—Za- 
padu Rosii” nurodo, kad 
vietos žmonės (atseit Kauno 
gyventojai, o gal ir archyvi
nė medžiaga) Kauno steigė
ją mini pasakingą Lietuvos 
didvyrį Kaunį ir datą—1030 
metais. Jei šitos Sracajevs- 
kio žinios pasityirtintų, tai 
už trejeto metų sulauksime 
900 metų Kauno įkūrimo su
kaktuvių. Tos sukaktuvės, 
manau, juoba būtų reikš
mingos. ns sutapti] su D. T

mano

LIETUVIS ADVOKATAS
Batas? du UatverfittetiiOOBsSuTdVESgm ra A. B. 

a WA«HISQTON UNIV. ra ULB.
KIEK LIETUVOJE DEGTU

“Dar bjn
įEmtBce lubos)

806 Bittufcray, So. Bostoi
B e z

806 Harrort!
I d

Name

e n ac i
Mass.

Lflterty cm

fiDEUSHS į
ADVOKATAS | 

81L812 Old Scu£h Bnildlsf |
294 TOe^hiiicrton Street t 

Bh^tou, ifess.

U»|
t • M 1

►X

Valandos* 9 A. M. ttl 5^0 P. M.
GYVSNIUD KIETA.

37 Goriam Ava, BaDoMine
CetefSame Bėgant 6588
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senam šeimininkui.
^Ukininl,'asr>Ūkininkas

Martinika yra nedidlė
prancūzams priklausanti sa ŽUDĖSI, KAD NIEKAS

KŲ SUVARTOJAMA la, netoli vidurinės Ameri- NEVEDĖ ŠOKTI
tLietuvoje suvartojama per kos prie'Kubo^ salos. Nuo

vienus metus 50 milijonų dė- Reino upės iki Martinikos
žūčių degtukų. Kiekvienas 
didis ar mažas Lietuvos pi
lietis suvartoja po 24 dėžu
tes degtukų.

Lietuvos fabrikai degtukų 
pagamino: 1923 metais 48 
milijonus dėžučių, 1924 m. 
— 50 mil., 1925 m.—54 mil.,
1926 m.—55 mil., 1927 m.—
65 mil. Per šiuos metus iš
vesta užsienin 21 milijonas

štendal mieste, Vokietijoj,

gyvenimą New Yorke. 
“O Pid^ęers!” ir

bus apie 7 tūkstančiai kilo
metrų. Apie 6 tiikst. kilo
metrų vandenų.

Štai kokia tolimas ir pa
vojingas keliones atlieka 
mūsų- mažytės kregždės!. .

“Ūkininkas”
/

KIEK PASAULIS CUKRAUS
PAGAMINO 1927 METAIS
Amerikoje pagaminta 18r:

dėžučių. Daugiausia degtu-centnerių, Europoj

kų išvežama Anglijon. — J36 milijonai centn Azi
C4 Pavasari s” joj — 126 milijonai centn.

Afrikoj—12 milijonų centn.7

man snanoną ud mrami vaikai 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETimv KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

f f'

n.*

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėražčiai, 
" ‘ juokai Piesos vaikų teatrui. žiiųrtėB iš gimtojo kraš- 
Į to ir 'ptataraB pasaulio. ĮvairumėKai. Uždaviniai ir 
į pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
I i8 popieriaus,molio ir kitoki. Laikarš&o kaina: metams 
j 2 dok, pusei metų — 1 doL Eina 2 kaltus per mėnesį. 
Į piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei

džia “PASAKOS” B*®. Reaktorius A. Giedraitis,
- .f- • ’

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui. . 

g* Adresas: “Saulutes” Administracija JtSfMriDB

ponia Hilda Hvssler nuėjo
i šokiu vakara su savo 24
v *■

metų dukteria, turėdama di
delę viltį smagiai pasišokti 
ir patrepsėti. Tačiau per 
visą vakarą nei jos, nei jos 
dukters nieks neišvedė šokti:. 
Moteris taip nusiminė, kad 
nutarč-nūsiŽudyti. N nėjusi 
į kapines, persipiovė rankos 
gyslas, bet skubi pagalba iš
gelbėjo jos gyvybę.

(C Kiltas

ir Australijoj 10 milijonų
centnerių. Taigi visame pa
šauly 1927 metais pagamin
ta 468 milijonai centnerių 
cukraus arba 23,400 kilogra
mų. Kiekvienam gy*vam 
žmogui; mažam ar dideliam 
išeina pn li ‘irtpusę kologra-

I ' •' Cį «’, •

i <v.
. 1890 m. Jacob Riis, immi- j 

gruntas iš Danijos, buvo pir
mas ;
kolonijų Su v. Valstijose. Jo 
ta pyrma knyga “IIoav the 
Other llalf Lives” net ir 
šiandien skaitoma ir yra po
pui i aviška. Vėliaus jis pa

rašė dauginus knygų tarpe 
kurių randame jo gyvenimo 
aprašymą “The Making of 
an Amerioan.”

Julm Pahnrr Q»tviL auto 
rilis ‘ Ainericans By Choice’ 
nesenai pagamino skaitymo 
kursą apie “Ainericans 
From ’Abroad.” ŠĮ kursą 
išleidžia’Amerikos Knygynų 
Draugija. Jis pataria skai
tyti netik biografijas Char- 
les Protelis Steinmetz, Jos- 
eph Pulitzer, Altgeld iš Tll- 
inois, Michael Hoilprin: bet 
gyvenimo aprašymus And- 
rew Carnegie, garsaus plie
no karaliaus, Anna ITo\var< 
Shaw, moterų vedėja. Ed- 
\vard Bok garsaus Ameri
kos laikraštininko, išradėjo 
Mielinei Pupin. narsaus mu
ziko Damrosch.

Yra daug novelių apie i- 
migrantus bet p. Gavi! pa
mini tik kelias, tarp tų ma
tome Maiy Antin’s “The 
Promised Land,” kuri per
statų rusišku žvilų padėti; 
Dhan Copal Mukergi “Cast 
and Outcasf” apie rvtinius 
žmones.

Foreign Langnage Tnfor- 
mation Service pagamino: 
pamfletą jio vardu “Jhe 
Tmmigrant Pertraye’d in 
Biography and Story,” ir 
joj paduota apie septynias- 
(lešimts knygų apie rmigran-' 

tus. tos pasakos perstoto i- 
migrantus, imigrantų gyve
nimą, jų svajones, patvri- 
mus. ir tt. 'Surai^is neininia 
vertimus iš svetimu kalbu 
i anglu kalbą. Beveik tos

aprašyti imniigrantų Antonina” f iaitorius \W1

J.

K. Vytauto 500 metų mirties
sukaktuvėmis.

<< Ūkininkas 99
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DV1METINIS MOTINĖLĖS
SUSIRINKIMAS

MOKSLINGIAUSIOS
MOTERYS

Tarptautinė moterų moks
lo sąjunga savo nuožiūra pa
skyrė dviem įžymiausiom 
moterim po 10,(MM) litų dova
ną.

Dovanas gavo Berlyno u- 
niversiteto profesorė dr. Li- 
sa Meitner ir Paryžiaus u- 
ni versiteto profesorė m—me 
Raiiiart — Lucas.

Ne žieve, bet vaisium brangus me
dis sodo, X

Ne rūbai, bet darbai žmogaus vertę
rodo.

Tek S. B. 2445

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOVR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

373 WEST BR0ADWAY
Kampas 1» Street. Room 2 
(Viršuj

. /y
M99

t

Sekreto

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”

I

įvyks šįmet 31 Rugphlčio 
(Augusi) Strand Holai, At- 
lantic

Kun. V. Matulaitis,

St. Olai r, Pa.
■■ -rn- ■ , , ■

io cukraus* *
H1 x ’ iH ! 4

3

Oitv, N. J. 3 vai. po

_____ (
LIETOTTS

įdlaūsko ajrtiekos)
08: £—0

i P, J. AKUNEVm
LtatavU Gntortu ■

820 E. SESTH 80. BOSTON.

TeL 8. B. 4488

Norvood, Maas.
TW. Norvrood 1B08 - ,

MONTELLO OFFTCE 
. *104 Auras Strese 

Talepbene Brocfeton 1M4-J »

E. V. WARABOW
) 
MTS TR 
18 
Street

5-

S. Galiui?,' 'aį^nšo Nebras- ", 
kos Švedus, čekus, ir slova- N

* f v į' 2 * ’ . **•. ,
KUS. ‘ * . m j t /

“Moon Harvest’ /autorius 
luiseppi ir CauteląJ_ “ Tęąaj ;; 

per” autorius LjprręųcęšEį.
Jonrad ir.“The.trnbiddeB S 

1 į nešt ’’ autorius ;Šrlyio Vilią 
aprašo italuši ; s
—B*t viena iš įdominusi į__
knygų yra ‘‘Lite Storiesr of 
Undistinguished 'Ainericans’ 
kurios autorium yra Hamil- 
ton ITolt. Jis pettsato Chi- . 
ragus “stock-yard” lietuvį; 
lenkę siuvėją, italą kurpį, 
graiką pardavėją, švedą ūki
ninką, francūzę siuvėją, vo-^ 
kii'tę slaugę, airę tarnaitę 
syrietį raštininką, ir kelis 
kitus.

šiomis dienomis labai daug 
nauju knygų pasirodo apie 
visokius imigrantus ir jų vi
sas problemas, ir yra labai 
sunku visas surinkti.

F. L. I. S.

(

v •

Tek S. B. 8805—B.

iLIBTU.VIS
| OPTOBETRISTAS

i

visos knygos yra imigrantu
parašytos apie imigrantus
čionais 'Amerikoje. C’ionais
paduosime vardus keliu ku
rios p. Gavi f nebuvo minė-
tos. “,The Tnvaders
rius Francus "N.

? 9

S.
perstoto lenku ir airišių ko
vas su senesniais Naujos 
A n gi i j os gyvi m t o j a i s.

“’A'round the World in 
New York.” autorius Kon- 
rad Bercevici, perstoto svri- 
jiečiu, graikų, žydit, italu, is
panų. vengru ir kitų tautu

Rytas 9 9

Reumatizmas, nervą ligos, in
kstu ir vidurių. ligos pasek
mingai gydomos.

Virš 25 metų praktika

DR. KILLORY
60 Scollay Square, Boston 
' Olympia Theatre Eldg.

i

I

®el. So. Boatoū 0823
NAUJOJE VIETOJE 

METZTVK DANTISTAS 

BL M. i. CMf€R

Tfeipgi nirimu ir X-Bay

511 go. Boston

imk 9 UI t> fkf 1
Ir wo Ofipta

Ir ne
is nuo

Allen.
auto

ud 6 iki 8 vai < 
pagal sutarties. ■

TJeL Baockfrm JU2
D ĄNTIS7AB

DR. A. J. GDBMAN
IGUMAUBKAg)

705 Wn Bt, Mantoj Maas.
(Ramins Bnoad Street)

Ofiso valandos:
Ryte bud JPlki 12 vaj.
DJuene nno 2 Iki & vak
Vakare nuo 6 iki B vai

Sekmadieniais
8 vai; ■ 

tarties.

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Brato&y, Šouth Borton

(“Keleivio” nao®)
Ofiso valaiEos m® 9 & 12, 
nuo l»80—6 ir nno 6 JO—9 
vakaru. Seredomls nuo 9—12 
v&L dieną. Bubatomis nuo 9 
iki 6 vaak N’ed5fromjB,nuo 9 
iki 12 (pagal nutarti).


