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LIETUVA, TAI NE

KAUNAS. — Liepos 15 
d., tuojau po dvylikos, Ža
liajam Kahie, karštis pasie
kė 50 C ir 40 R. Amerika 
neišturi 32-35 C. o-hhw ir 50

Mi
rus Rumunijos karaliui, 
parlamentas tariasi paskirti 
iš valstybes iždo pensiją, ka
ralienei Marie ir jos dviem 
vaikam — princui Nikolai ir 
princesai Ilijanai.

peratinių sąjungų atstovai 
it pavieniai.- -

VOKIETIJOJ AREŠTAVO
700 KOMUNISTŲ'

.BERLYNAS. — Komu
nistams, kurie dalyvavo de
monstracijose Hamburge, 
kelionė iš Hamburgo į Ber
lyną nepavyko. Mat gerokai 
įkaitę “draugučiai” pakeliui 
ėmėsi svetimą savastį nai
kinti ir nekaltiems žmonėms 
ir net policininkams antau
sius skaldyti. Už tą “kra- 
brastį” juos areštavo. Vyrės-' 
nieji gavo kalėjimą, o kitus 

į paliuosavo.

L. D. S. CENTRO VALDYBA

DUOS PENSIJĄ KARALIE 
NEI

BUKAREŠTAS

BOLŠEVIKŲ EILĖS 
RETĖJA

LONDONAS. — Maskvos 
spauda paduoda, kad 20 ko
munistu vadų “mirę tarnau
dami proletarijatui.”

Taip išrodo, kad bolševi
kai turi sunkiai kovoti už 
“proletarų reikalus” ir net 
gyvybę atiduoti. Ir kuo jie 
daugiau kovoja už “prole
tarų reikalus,” to proletarai 
daugiau skursta ir vargsta. 
Rusijoj tik komisarams ro
jus.

“PRIČERIS”
NĘW BEDEORD, Mass. 

—James Dennison Butes,. 69 
jnetų amžiais, metodistų 
“pričėris,” apsivedė su slau
ge Scott, 23 metų amžiaus.

Nutraukus anglų vyriau
sybės santykius su Rusija, 
bolševikai dar norėjo palai
kyti santykius su anglų pro
fesinėmis sąąjungomis ir 
per jas varyti bolševistinę 
propagandą. Bet profesinės 
są-gos nutarė visai su jais 
santvkius nutraukti.

DAR VIENAS KALINIŲ SU
KILIMAS LENKIJOS 

KALĖJIMUOSE
VARŠUVA. Vietos spau

da .praneša apie politinių 
kalinių' sukilimą Będzine. 
Nepatenkinti kalėjimo reži
mu jie iškėlę raudoną vėlia
vą ir pradėję dainuoti re
voliucines dainas. Kalėjimo 
sargyba mėginusi sukilėlius 
nuraminti, bet tai padaryti 
negalėjusi. Tada buvo pa
kviesta policija, kuri kali
nius nuraminusi jėga. Po 
kovos su policija kaliniai 
paskelbę bado streiką ir pa
reikalavę, kad atvyktų pro
kuroras.

papildytą ant Long Island 
salos. Gavo 50 metų kalėji
mo. Jo motina džiaugiasi, 
kad jos sūnus išbuvęs tiek 
metų kalėjime išeis angelu.

Nauji esą, g tl,.tik autobu
sai, kurių i ivaizda niekas 
nesirūpinąs. Toliau naujos 
esančios kas :alt daugėjan
čios skylės grindiniuose. 
Nuo seno, didingo Vilniaus 
nieko nelikę, j Tasai Vilnius 
dabar apmiręą.-.:

Tą Pilsudskiu organo pa
reiškimą l^oėaentuodama 
“Gazeta Pakauna War- 
szawska ’ ’ - pažymi, kad tas 
mirštąs Vilnius. iš paskuti
niųjų ir norėtą dvasiškai pa
kelti. Suruoštos puikios iš
kilmės, kurioj kitomis sąly-

BAISI LAKŪNO NELAIMĖ
KAUNAS. — Liepos 16, 

apie 10 vai. 20 min. iš mūsų 
aerodromo pakilo vyr. Įeit 
Mačiokas aeroplanu skrai
dyti. Bet jam pasikėlus vos 
100 metrų, aeroplanas, neži
nia' dėl kokių priežasčių 
(ties prof. Maliausko na
mu) staiga smarkiai pradėjo 
kristi. Pasekęs žemę aero
planas visai sudužo, o lakū
nas buvo rastas su mažomis 
gyvybės žymėmis.

Lakūnas tuojau buvo nu
gabentas į Karo Ligoninę. 
.K> gyvybė pavojuje.
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LONDONAS. — “Daily 
Herald” diplomatinis ko
respondentas rašo, kad len
kų politinė padėtis kasdien 
sunkėjant! ir aiškėjanti. Rė
musi Pilsudskio perversmą 
lenkų socialistų partija ne 
tik perėjusi į opoziciją, bet 
dar Stiprinanti savo kampa
niją prieš dabartinę lenkų 
vyriausybę. Lenkams rei
kią susirūpinti ir dėl užsie
nių politikos. Dabartiniu 
metu ir lenkai ir nišai ne
norį karo, bet, kaip teisingai 
vienas “Foreign Affairs” 
publicistas pažymi, vakari] 
galingų politikų manievra-

PILSUDSKIS NORI GRĄ
ŽINTI LIETUVAI 

VILNIŲ 

“Izvestija” liepos 13 d. 
atspausdino “Matin” prane
šima. būsią Pilsudskis ma- *•7 *

nąs pasiūlyti Lietuvai suda
lyti Sąjungą, grąžinant jai 
Vilniaus sritis.

čios. Tačiau taip neišėję. Iš 
puikių apeigų padaryta 
Aleksandro^adia Nikalojaus 
pervažiavimo |<opija minia- 
fTrrftfp įlf-1 * ir
“ochranka,” su komandos 
šauksmais, su feldfebelių ir 
feldjėgerių keiksmais ir pra
keikimais, su visa ta karo 
žandarmerijos terorizuojan
čia dresūra, kurią prieš šim
tą metų patys lenkai taip 
neapkentė pas maskolius.
“Robotnik” rašo, kad pre

zidento- Mosciskio, ministe- 
rio pirmininko Pilsudskio 
pat "panašios iškilmės, kaip 
kelionės po Lenkiją, o taip 
Slovackio kūno pervežimas 
į Lenkiją ir Aušros Vartų 
Motinos Dievo karūnavimas 
pasidaro tuo, dėl ko reikia 
rausti iš gėdos. Tai vyks- 
tą^puficijes-nurodymais. Vi
suomenė visur esanti atstu
miama ir daromi saugumo 
žygiai, primeną Aleksandro 
II ir jo kovos su “Narodna- 
ja Volia” laikus.- Tarp len
kų prezidento ir premjero 
iš vienos ir visuomenės iš 
kitos esanti nepereinama po
licininku siena.

trika rugpiūčio 10 d., "ar. po 
septynių metų kalėjimo bus 
paliuosuoti?

Sacco pradėjęs bado strei
ką ligšiol išlaikė ir nemano 
sulaužyti, nors jau visai nu
silpęs, p Vanzetti kelis kar
tus sulaužęs dabar J vėl ba
dauja. Kalėjimo viršininkai 
planuoja prievarta juos mai
tinti, kad išlaikius jų gyvy
bę iki paskirtos dienos žū
ti.

Bostone ir kitur radikalai 
ruošė protesto mitingus ir 
demonstracijas, bet negavę 
leidimo, jų planai pairo. Ti
kisi, kad milijonai parašų 
išgelbės juos nuo mirties. 
Tokių parašų ir laiški! Gu
bernatorius yra gavęs iš viso 
pasaulio.

TARPTAUTINIS KOPĖRA- 
CIJOS KONGRESAS

Š. m. rugsėjo m. 15-18 d. 
Stokholme, švedų sostinėje, 
įvyks tarptautinis XII ko- 
peracijos kongresas. Šis 
kongresas bus trečiasis po 
karo ir jame bus svarstomi 
praktiniai koperacijos klau
simai ir atskiri! tautų kope- 
ratyvų tampresnio sujungi
mo galimumai.

Pranešimus darys B. Jelg- 
gi (šveicaras), J. Johansohn 
(švedas), Toivonen (suo
mis) ir t. t.

Šalia kongreso dar eis: 1) 
specialė konferencija dėl ko- 
peratinės propagandos ir 
švietimo metodų,, 2) tarp
tautinės didmenų bendrovės 
susirinkimas, 3) tarptauti
nės kopęratinės moterų gil
dijos kongresas, 4) tarptau
tiniai koperatiniaįtiįylftai ir 
5) tarptautinio banko ir

REHOBOTH, Mass. — 
Liepos 31 d. viesulą su smar- 
kiu lietu, 7:30 vai. vakare 
perėjo visą miestelį ir apy
linkę. Užmušė vieną žmo
gų ir virš tuzino sužeidė ir 
daug savasčių sunaikino.

Viesulą buvo taip smarki, 
kad mažesnius namus, gara- 
džius, ir šiaip trobesius nu
kėlė nuo pamatų ir nešė ke
liolika žingsnių. Nutraukė 
telefonų ir telegrafų vielas; 
išvartė daug medžių su šak
nimis.

Kol kas galutinai nesuži
nota, kiek ši viesulą pridarė' 
žalos, nes negalima susisiek
ti.

AUTOMOBILIAIS NELAI
MIŲ SKAIČIUS DIDĖJA 
Pereitos savaitės rekordas 

parodo, kad Mass. valstijoj 
žuvo 20 žmonių nuo automo
bilių. Šių metų užmušimų 
skaičius viršija pereitų me
tų,, 'Iš tų dvidešimties už^ 
mušti), trys būvo lietuviaį: 
Vincas Dalukas, Stasys Ku
zma, StasyB Luinis.

Priverstina. apdrauda ma
tyt padrąsino vežikus, ir jie draudimo reikalais šusirin- 
mažai domės kreipia į pėsn kįmai. -Kongresas numato- 
čia einančius žmones. Labai mas labai gausus; į jįsusi-

CHICAGO, ILL. — Lie
pos 28 d. smarki ir negailes
tinga audra apvertė laivą 
“Favorite,” plaukusi Michi- 
gan ežeru netoli Chicagos. 
Tuo laivu važiavo apie 80 
pasažierių, daugiausia mote
rys ir vaikai. Virš 40 pasa
žierių nuskendo. Kol kas 
dar visų nuskendusių neiš
traukė iš ežero. Žuvo dau
giausia ateiviai. Norsskęs- 
tantiems į pagelbą pribuvo 
daug laivelių, bet nemokan
čių plaukt nespėjo išgelbėti.

Laivelis “Favorite” buvo 
64 pėdų ilgio, gazolinu va
romas ir plaukiojo • tarp 
Lincoln Park ir Municipnl 
Pir. Sako, kad pasažieriams 
subėgus į vieną šoną, laive
lis pasvįro jr apvirto.

VARŠUVA 
Aušros Varta 
nos Šv. vaitą 
spaudos dali* 
delį dabartin 
smukimą. “

100,000 ŽMONIŲ ŽUVO 
KINIJOJ

LONDONAS. — ^Prane- 
šamaj kad gegužės mėnesy į- 
vvkęs didis žemės drebėji
mas Kansu provincijoj, Ki
nijoj, kur sunaikinta daugy
bė miestų ir miestelių, žuvo 
virš 100,000 žmonių.

Pašto ir telegrapo susisie
kimas buvo visai sunaikin
tas ir toji dalis Kinijos at
skirta nuo pasaulio.

137,017 ŽMONIŲ .
WASHINGTON, D. O.— 

Nacioųalis Automobilių Pre
kybos būtas surinkęs žinias 
paskelbė, kad per aštuonis 
metus Amerikoje žuvo dau
giau žmonių nuo automobi
lių negu pasauliniame kare.

Nuo sausio 1 d., 1919 iki 
gruodžio 31 d" 1926 m. au
tomobiliais užmušė 137,017 
asmenų, o pasauliniame ka
re kareivių žuvę 120,000. 
Per tą patį laiką automobi
liais sužeidė 3,500,000 žmo
nių. > -

vimas ir intrigos ir “pasiu
tusi politika Lenkijoj” po 
metų ar dviejų galinti pa
statyti Rusiją padėtin be iš
eities, o Lenkiją priversti 
stoti karan.

RUMUNIJOS KARALIUS į | 
PALIKO ARTI $2,000,000 

' TURTO
BUKAREŠTAS. — Ru- g 

munijos karalius miręs pati,- 
ko savo vaikam arti du mi- jj 
lijonu dnŪTTn trirtA 
kad sosto. įpėdiniui Karoliui ' 
teksią apie 700.000 dol.

BANKRUTUOJA DEIMAN
TO ĮMONĖS

Belgų deimantų šlifavimo 
įmonių savininkai nutarė 
uždaryti savo įmones, nes 
deimantų prekyba einanti 
blogai. Antverpene bus pa
leista apie 15,000 darbinin
ku.

E čia einančius žmones. LabaiSI daug; prisigėrę važiuoją, au-įvažiuos < rišo pasaulio kope- 
m tofūobitiais ir Kaip saU Jielai- j^tininkai,kaip atskirų ko- H mę užtraukia..* Tokių buvo a ’’ ’ 
<114.

LINDBERGH IR JO AERO
PLANAS VERTI $150,000 

4 NEW YORK. — Pulk.
Lindbergli apkainavo save 
ir savo aeroplaną ir apsi
draudė ant $150,000 sumos 
apdraudos kompanijoj.

ŽINOMA ARTISTĖ MISS L 
VARRE ĮSTOJO Į KAR
MELITŲ VIENUOLIJĄ

Pr. Hofliger Amerikos ve 
kiečių savaitrašty aAuror 
und ehristlieche IVocttc 
teikia Įdomių žinių apie L 
Vartė’: “Jau keletą metų ž' 
Koma, kad šr moderniška i 
aukštai vertinama artisl ’ V i 
vedė atgailos gvvenbną. Jei 
peffkeri metai. kaip ji be«aj 
gailos juostos nevaidindai 
scenoje ir, kiekvieną *dien 
eidama klausyti šv. Miši 
apeidavo šv. Kryžiaus ta 
Ik-

gr '• .. ■ . ’’ - ■

Penktadienį, liepos 29 d. 
nuteistųjų Sacco ir Vanzetti 
adv. Thompson pabaigė ar
gumentavimą už jų paliuo- 
savimą. Nors jo argumentai 
buvo tik pakartojimas ką 
jau yra ne kartą pasakęs 
teismuose, bet Gubernato
rius išklausė ir pažadėjo 
duoti nulemiantį žodį tre- 
yiadienv, rugpiūčio 3 d. Tą 
diena žinosime ar Sacco ir

Vaduodamiesi konstitucija ir Seimo nutarimu šiuomi skelbia
me mūsų organizacijos Dvyliktąjį Seimą

RUGPJŪČIO 30 IR 31 DD., 1927 
PROV1DENCE, R. I.

L. D. S. kuopos rengkitės prie šio Seimo gyvai. Išrinkite atsto
vus sulig konstitucijoje nustatytos tvankos.

“§38. Kiekviena kuopa galUsiųšti į Seimą bent po vieną ats
tovą. Didesnės kuopos turi teikę fkZVJBBą atstovą siųsti nuo kiek
vieno 10 narių.”

I



lenkia-

TĄ VAKARĄ PAS RANDAIŪJ

atsargu

teveu 
MYLĖK 
motute

jieąnes la^- 
Ims; kurie

Juozai, tu Į 
KOSTI BAISIAIS 
tai Jau ne S 
CIGARETAI 
KURIUOS RŪKAI

A5 NEPAISAU 
KĄ.TAMAS RŪKO?

NIEKAS MAN 
NEPASAKYS KĄ

RŪKYTI I j"

JEIGU KORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks ju gyvenimas! ir kultūrinis plėtojimasis, 
skaityk

i

7----------------- K
LILI RANOALl) 

SAKO KAO TAM A? 
RŪKO.^LD GOLD5 
’R JIE SUSTAB 
OĖ JO KOSĖJIMĄ.

. VISIŠKAI

ATVYKO KAUNAN ESTI 
JOS ATSTOVAS

musų jaunoji je 
moksleivija, studenti

- ROSCOE, TAVO 
MOTUTĖ YRA

TIK
PAS IKL AUSY

*’> J

JUOZAI PRAŠAU l«p 

VIENĄ, TAMO OLD 
GOLOS JIS SAKO j 
KAD IŠRŪKAI VEŽINĄ) 
IR KOSULIO NETURIr-/

TAIP AŠ RUKAU, 
Vi, IR TURIU 
PRIPAŽINTI KAD 
JIE PUIKUS Ir

JUODKRANTĖ. Š. m. 14 
d. Juodkarnty įvyko žveju 
’ „?s būrinėmis valtė-
mis. Šiam tikslui Direkto-

darbdavią bet kaipo darbi* 
įlinką. Publikoje paskaita 
pasisekimą gavo, delnu plo
jimu dėkojo. Sekretoriato 
pirmininkas dr. K. Ambl*o+ 
zaičiui, kaipo federąntų dar* 
bininką vadui ir* užtarėjui; 
nuo Klaipėdos fed. darbi
ninką įteikė garbės lapą ir 
kėlė jarii dideles ovacijas.

Liepos 15 d. į Kauną atva
žiavo naujai paskirtas Esti
jos charge d’affaires Lietu
vai p. Oskar“Ū'ėppik. Stoty 
jį sutiko užsieniu reikalu 
ministerijos ypat. reikalams 
valdininkas p. Blavesčiūnas.

rija suteikė dovaną’ sumoje 
75 litu. Kartu leido Juod
krantės žveju draugijai 
rinkti gatvėmis aukas geliu 
dienos formoje, sudaryti 
fondui nelaimėj esamus žve
jus šelpti. -

UŽTENKA VI TU MA* 
GALI IŠRINKTI KAKLA 

RAIŠIUS, BET JAU KĄ 
RŪKYTI TAI MAN 

> NEPASAKOK /

re Klaipėdos federantą sek 
rctoriato pirmininkas ir pa 
siūlė į prezidiumą dr 
Ambrazaitį, 
pirmininku 
K. Ambrazaiti 
notvarkės, sel 
Paskaitą skaitė dr, K. Am
brazaitis, nupiešdamas dar- 
Įbininką ne . išnaudotoją

politiniais tkotiomifiiftis: 
pieninė, banku ir k.* Ši’m.

Kazoku laikus, 
persekiojimus, lietuvių- 
niaičią narsumą už tikyboš 
ir tautos reikalus.

O kaip ūkininkai čia išro
do ? Čja yra maišyta: ūki
ninku sodybos, deja,-dau
giausia dar kaimuose ir fol- 
varkai — dvariiikai. Ūki
ninku sodybose sėdi tikri že
maičiai ir iš stomens ir lie
mens, folvarkuose šneka 
dažniausia lenkiškai — ba
joriškai. Tačiau ne visi. Y- 
ra tokiu dvasininku, kurie 
suflfcii supranta savo parei
gas. Supranta, kad taip ū- 
kininku gyvenant reikia ir 
ju rūpesčiais dalintis — rei
kia su jais dirbti — Besiša
linti nuo ją. Tas yra labai 
svarbu, nes mes turime gerą 
pamoką iš Rusijos. Ten dva
rininkas buvo sau, ūkinin
kas sau. Ir koki bedugne 
iš to išaugo.! Baisu ir pa
manyti, kokiu sužvėrėjimu 
revoliucijos metai* nud£ė jie 
savo kaimyninį dvaraT dras
kyti — deginti. O to jau 
negali gliti pav. Vokietijoj, 
kame dvarininkai nesielgia 
egoistiškai — savi naudžiui 
ūkininku žvilgsniu. Tai ’rei- 
kia visad prisimint i mūsų 
dvarninkūliams.

i , Kražių Ūkininką Sąjun
ga turi savo tarpe rūpestin
gą pirmininką p. Šapalą. Jis Įlenktynė; 
rūpinai visais reikalais

birž^ię įj d. jry^ūLhepa^asį- 
tas Ūkininką Sąj. skyriaus 
susirinkimas, dalyvaujant 
Centro atstovui I. Valatkai. 
Kalbėta įvairiais klausilhais, 
išnešfa visokią nutarimą —• 
sumanymą. Pastebėta, kad 
susirinkimai ._ į 'ūkininkus 
veikia laitai gaivinančiai ir 
pamokinančiai. Todėl tor 
kius susirinkimus reikia 
kuodažniausiai-kviesti. Tad 
t’k išsivysto organizacijoj 
tikras gyvenimas ir veiklu- orkestru ir vėliavomis, 
ląas.

Didėliu širdies skausmu 
ūkininkai prisimena liaudi
ninku laikus.

nd?$'yH<^u g^aiv|i 
Inius” atplaukė aplėkė, 
s suptus moksleivių n 
tentą ekskursija/važiuo 
įįą i Ateitininką reorga

.Mtinb ii 
oniGib . ' ”

kraštą, 
amžius 
kraštą, 
tL 1M 
kampra 
“Dampfbotininką 
ir šiandien broliams 
tėins Klaipėdą aplankius, 
jau iš naujo pradeda vok iš
kurnąs dvokti. Lankykite 
broliai, sesutės mumis Klai: 
pėdoje gyvenančius, gal nu
stelbsime bujojantį vokišku- 
noa.

langą. Išlipę, ėjo į miestą. 
Jtestas niekad nematęs tiek 
imifonnm^ii studentu, 
klausinėjos, “kas tokie 
ar vokiečiu studentai, 
kad lietuviškai šneka?” Mat, 
naujosios mūsai universiteto 

, korporacijos “Kęstutis” ir 
“Vytautas,” labai raudonos 
spalvos kepuraitės, daug pa
našumo turinčios į užsieniu 
studentą korporacijas, neti
kėtai šiurpino klaipėdiečius. 
Mūsą univeršitas Kaune tu- 
'f? begalės korporaciją, net 
apie, trisdešimt. Naujosios 
tai “Kęstutis,” “Birute,” 
“Vytautas.” “Šatri ja.” Ab
stinentu,.” “Fraternitas Ju- 
venum.” “Sidabrenia” ir 
kitos, tai paskutiniu mėne
siu diegai.

Aplankė
§a
ja Klaipėdą, ir liko apvilta. 
Dauguma mokslą metę ėjo 

ž Klaipėdos 
į žemę. Ėjo 
inusį mūsą 
išvyti, išmeš- 
ūšL, Bet pa- 
reižkiasi tos 

dvasios 
nesu-

lai sveikesnis ir geresnis cįgaretĄp

Išratysi yežimę. ir kosulio neturėsi
•F / * . ------- ------- — -t.- ■-, B , r v

TU TIKI KĄ LILtV 

RANDALL TAU f 
PASAKOTA, BET Nuok 
MAN^S PATARIMO/ 
NIEKADOS NEIMI/

gailios šauksmą

.luecbt per nt
& įkrittigOFfi 

innAn. Tačiau keleivių liū 
įninku parodymais esama 
Utvinin' kad Ąhromoyičiąs 
LlbrM#* tyčia nito gasįū 
ie nusįfiinęs. .Nesant ga- 
iinyb^^ll<recliĮni suteikti 
tgttlbos. liko |is nelemto 
iričo auka.' IMfbrtr AbfrVrtri- 
ičius yra suimtas iraSkT-

PAGERBĖ ŽUVUSIUS UŽ 
LAISVĖ

KLAIPĖDA.—Liepos ’ 15 
d. pabaigus Latvių Lietuviu 
Vienybės pirmos kongreso 
dienos programą visi kon
greso dalyviai su savo vėlia
vomis vyko į kapus, pagerb
ti kritusius už Klaipėdos 

^krašto atvadavimą. Atvykus 
K. prie žuvusiu paminklų pri- 

Jočį ir kitus, puolamai susirinko gražus 
išrenkamas dr. būrelis žmonių; Orchestrai 

Sulig die- * griežiant gedulos maršą ry
giškės ir kauniškes, vienybės 
atstovai p. Vii sons ir Palep- 
Lįs padėjo- prifc; paminklo 
gražu gyvų gelių vainiką. 
Pirmasai prie kapų kalbėjo 
Dr. Gaigalaitis. Jis trum
pai- nupasakojo šią žuyu^^. 
karžygių 'tikslus ir pasiry
žimą. Ju pasišventimas tu
rįs būti mums pavyzdžiu. 
Jie turi būti amžinai mūsą 
atmintyje. Toliau kalbėda
mas Liet. Lat. vienybės var
du p. Paleckis prisiminęs 
šią kai-žygią pasiryžimą pri
dūrė, kad čia ilsisi vienas 
tu, kuris pirmasai rėmė lie
tuviu latviu vienybę — tai 
žinomas veikėjas' Marius, 
kuris, galima sakyti sudegė 
tautos meilės ugnyje. Jis a- 
bieją valstybių kūrimosi 
metu darė Rygoje kelis at-

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI l 

PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, : 
TAI IŠRAŠYDINK JIEMS ' !;

GRAŽIAUSI VAĖKV LAIKRAŠTĮ
_ _____ b i,:i;

JĮįo Nelaimingu

BASKUI UYIEri DOOrt PRASIINKUS

TAI TU 1
OABAR RŪKĄ?
01.0 GOLOSlp

lietuviu latvių tąutjU 1
tiiiiįįJ i^ją-
vią vienybės vardu kalbėjo! 
p. Vilšons. *Jis pabrėžė, kpd 
negali būti didesnio' į>^siau-ų 
karimo, kaip atidavimas šd-J 
vo gyvybės* už tautosi laisvę,- 
visuomeHės. g’niioyęi I pTodel 
nieko. „Augiau t tWaliw 
s«bti- .taip.
ve sayo jąun^ t.da,r( tębežy-

Į DABAR NE SENIAU
Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausią įvy-' ,! 

| kią, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. ’ Laiko nė- ; 

j I gaištant visa kas dedasi mūsą krašte ir visame pasauly Į 
! . greit galima sužinoti iš “TRIMITO,! 

q “TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulią laikraš- į ! 
< tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie- Į 
į ttivos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve- ! I 
!į nimo klausimais; be to, deda įdomią apysaką, eilią, įžy- į 
Į j; miąją Lietuvos žmonią gyvenimo aprašymą ir 1.1., o be [ 
11 to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie- ! 
į i tavos veikėjo paveikslu; ;

!| Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metą, j J 
n ‘ gauna priedo įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap- !! 
1 [ tjrs,” nžsisakę trimš mėnesiams gauna 60 pusL eilią rin- ' 
! | kinį “Vakaro kaukės.” |

į “TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku- Į 
Ū šiam penkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam i! 
’ į už juos prenumeratos pinigus. ' ;
* “TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litą, pusei ! 
] Į metą 7 lt. 50c. ir trims mėnesiams 3 lt. 75c. Užsieny dvi- Į, 

į gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie- |! 
; > tavoje. ' ] j

į “ TRIMITO ’ ’ adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr. į j

Lietuvos Darbo Federaci
ja žemės ūkio parodos atida
rymo dieną surengė į Klai
pėdą iš visos Lietuvos kam
pą 600 žmonių ekskui-siją, 
vadovaujant dr. K. Ambra
zaičiui ir buv. seimo atsto
vui Jočiui. Sekmadienį, lie
pos 10 d. 12 vai. Kauno 
traukiniu atvažiavo su savo 

Šeš
tą valandą kapinėse žuvu- 
isiems už Klaipėdos krašto 
{atvadavimą uždėjo vainiką. 
iPaskui risi demonstranty- 
Iviai su vėliavomis ir orkes
tru ėjo Klaipėdos gatvėmis 

PANEMUNĖLIS (Rokiš-’į Valdschloeschen salę, kur 

k’o apskr.). — Čia dėl dide- įvyko posėdis. Posėdį atida- 
liu lietų ūkininkai laiku.ne
galėjo įsėti vasarojaus. To
dėl dabar tebesitęsia sėja: 
sėja miežius, sėmenis. Vie
tomis bulves nei nepridėjo 
dygti, o-jau “kasamos,” tai 
yra jų vietoj sėjama kiti ja
vai, nes jos visai išnyko.

Pažymetiha, kad šiemet 
ūkininkai daug daugiau sėja 
sėmenų, nes tikisi, kad šie- 
met bus linai brangūs p>o nu
traukimo santykiu Anglijos 
su. SSSR.

Rugiai ir kviečiai visur* 
geri ir po pernykščiu “be
duoniu” metų ūkininkus 
tikrai džiugina. Dobilai dėl 
per daug nevtlvvo pavasa
rio menkai teužaugo. Ben
drai šie metai tuo tarpu ža
da būti geresni už peniyk- 
v v* 
scius.

IŠEIVIĮI DRAUGĄ” •
IŠEIVIU DRAUGAS” yra tai vienintelis 

lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje.
..“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias ži

nias kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir 
Lietuvoje. • j.i,< •

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina fritiriife a- ’ 
pysakas, feljetonus, į vairais straipsnius,1 iŠ s ve- ' 
timą kalbų vertimus, ir šiaip visokius lengvus :

... Jo Kama Visur Veifc Ta Pati;-, .t. 
fliclzioje Britanijoje j Metams 12 šilingy, pūjėr •> 

•1 aftabĮeS&itiią^ti, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 Įieriat 
nJlinerikoje: Metams $3.bb,'jįišei metą $150. ’'

3 *ėn. 90 cenhj. i

/ Lietuvoje: Metams 24 litai,.pusei metą 12 lity, ū 

3men. 71itai. į ,tJ > j,.,

4'pasiskaitymus, todėl yrd ttiydlniidtisidš darbo 
Žmonių laikfaštis. ”‘f-n * .

Ralakcijtkšir Administracijos antrašas: “Deivių
Draugas,“ 28FA. EglintcjnS. Scot- ’ 

ii UUML * <irr

KRAŽIAI. Tai puikios 
vietos1:' kalnai, pakalnes, įvi- 
sug zaliuoia,1ą,ąga.Tąip 
Išradę, š, nn biįęžėlib 6 d.|— 
i^-.^knnne^‘.O jįafc pri- 

siminimą Kražių vardas su- 
įfcelia! Kazokų laikus, ją

v ze-net
v čia. 
bet.

*

1 • • . • • W '
r *

t.' i.:

W‘
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TĄ VAKARĄ PAS RANDAIŪS

TEVEU 
MYLĖK 
MOTUTE

TAI TU I 
DABAR RŪK/M 
OLD GOLDS’?->

LILI RANDALLj 
SAKO KAD TAMAs 
RŪKO <įLD GOLDS 
IR JIE SUSTAB 
D Ė JO KOSĖJIMĄ, 
VISIŠKAI J

VITUS

S

A5 NEPAISAU 
KĄTAMAS RŪKO? 

NIEKAS MAN 
NEPASAKYS KĄ 

RŪKYTI I T'

TU TIKI KĄ LILL i 
RANDALL TAU i 

PASAKOTA, BET NUO. 
MAN^S PATARIMO^ 

NIEKADOS NEIMiy

ATVYKO KAUNAN ESTI 
JOS ATSTOVAS

TIK 
PASIKLAUS* 

u V‘» J

JUOZAI PRAŠAU l«V 
VIENĄ. TAMO OLD Į 
GOLDS,- JIS SAKO j 
KAD IŠRŪKAI VEŽINAI 
IR KOSULIO NETURI r-7

TAIP AŠ RUKAU, 
Vi, IR TURIU 
PRIPAŽINTI KAD

F-1 -■■■■ ■

JUOZAI, TU Į 
KOSTI BAISIAIS 
TA) JAU TIE S 
CIGARETAI 
KURIUOS RŪKAI

UŽTENKA VI TU MAN 
G Ala IŠRINKTI KAKLA 

RAIŠIUS, BET JAU KĄ 
Rūkyti tai man 

1 NEPASAKOK /

rija suteikė dovaną sumoje 
75 litu. Kartu leido Juod
krantės žveju draugijai 
rinkti gatvėmis aukas geliu 
dienos formoje, sudalyti 
fondui nelaimėj esamus žve- 
jūJ*šelptt

ROSCOE, TAVO 
MOTUTĖ YRA

musu jaunoji .]<*- 
moksleivija, studenti- 

liko apvilta, 
ma mokslą metę ėjo 

lieti kraują už Klaipėdos 
kraštą, už<tėvu žemę. Ėjo 
amžius ^kankinusį mūsų 
kraštą, vokietį išvyti, išmes
ti. j^Aivėjo mūši. Bet pa- 

kampi^iš vėl reiškiasi tos 
“Damptfbotininkų” dvasios 
ir šiandien broliam*, sesu
tėms Klaipėdą aplankius, 
jau iŠ naujo pradeda vokiš- 
kumas dvokti. lankykįtp 
broliai, sesutės mumis Klai
pėdoje gyvenančius, gal nu
stelbsime bu jojant į vokišku-

Nutarimu — 
Pasteliėta, kad 

Į -ūkininkus 
labai gaivinančiai. ir 

ančiai 
susirinkimus

susirinki mas, dal yvau j ant
Centro atstovui I. Valatkai. 
Kalbėta įvairiais klausithais, 
išnešta visokiu i\utarimų — 
sumanymų, 
susirinkimai 
veikia 
pamokinančiai. Todėl to
kius susirinkimus reikia 
kuodažn i ausiai kviesti. Tad 
tik išsivysto organizacijoj 
tikras gyvenimas ir veiklu
mas.

Dideliu širdies skausmu į 
ūkininkai prisimena liaudi-' 
ninku laikus.

hrozaitis, nupiepdamas dąr- 
įbihinką ne išnaudotoją

rielaimingo įvykio

rė Klaipėdos federantų sek 
retoriato pirmininkas ir pa 
siūlė
Ambrozaitį, 
pirmininku 
K. Ambrozaiti 
not vaikės.
Paskaitą skaitė dr,. K, Am- latstovai p. Vilsons’ir Palec

kis jiadėjor priė; paminklo 
gražu gyvu gėlių vainiką. 
Pinnasai prie kapų kalbėjo 
Dr. Gaigalaitis. Jis trum
pai- nupasakojo šių žuvuriii 
karžygių 'tikslus ir pasiry
žimą. Jų pasišventimas tu
rįs būti mums pavyzdžiu. 
Jie turi būti amžinai mūsų 
atmintyje. Toliau kalbėda
mas Liet. Lat. vienybės var
du p. Paleckis prisiminęs 
šių karžygių, pasiryžimą pri
dūrė, kad čia ilsisi vienas 
tų, kuris pirmasai rėmė lie
tuvių latvių vienybę — tai 
žinomas veikėjas" Marius, 
kuris, galima sakyti sudegė 
tautos meilės ugnyje. Jis a- 
biejų valstybių kūrimosi 
metu darė Rygoje kelis at-

vių latvių tauta rasiar-j
$ i^ją. įlatfiųĮf į 

vių vienybės vardu kalbėjo i 
p. Vilsons. Jis pabrėžė, kad 
negali būti didesnio’ į&siatK 
kalimo, kaip atidavimas šd-1 
vo gyvybės* Už tautos'laisvę,- 
visuomenės.-gemvęj I• įTodel 
nieko. „ilgiau (.ųegaliąie

vė sayo jąiBifl,

Liepos 15 d. į Kauną atva
žiavo naujai pasklidas Esti
jos charge d’affaires Lietu
vai p. OskaT'tlbppik. Stoty 
jį sutiko užsienių reikalų 
ministerijos ypat. reikalams 
valdininkas p. Blavesčiūnas.

'» ■’ ino, kad Ąlluccbt per ne- 
?’ į tsargiikiįpĮfe įkfitt^OFA 

munAn. Tačiau keleivių liū 
r aininty parodymais esama 

ievinių' kad Ąlmmjovi^ps 
^Ibreclt* tyčią nito gar^ii- 

k yio nųstfimęs. .Nesant ga- 
ABmyhū?.Albrechtui suteikti 

]fagttlbos. liko ,|s nelendu 
k ginčo auka. Dabrtr AbriYnH 

ličius yra suimtas ir aiški-

PAGERBĖ ŽUVUSIUS UŽ 
LAISVĘ •

KLAIPĖDA.—Liepos * 15 
d. pabaigus Latvių Lietuvių 
Vienybės pirmos kongreso 
dienos programą visi kon
greso dalyviai su savo vėlia
vomis vyko į kapus, pagerb
ti kritusius už Klaipėdos 
Lrašto atvadavimą. Atvykus 

prezidiumą dr. K. prie žuvusių paminklų pri
jotą ir kitus, puolamai susirinko gražus 

išrenkamas dr. būrelis žmonių; Orchestrai 
Sulig die- 'griežiant gedulos maršą ry- 

sekė paskaita, igiškės ir kauniškės, vienybės

lai sveikesnis ir geresnis cigaretę 

Išrūkysi vežimu ir kosulio neturėsi

langą. Išlipę, ėjo į miestą. 
& į Miestas niekad nematęs tiek 
p- ifiiifonnutyii studentų, net 
fe- klausinėjos, “kas tokie čia, 
fe.. ar vokiečių studentai, bet, 

kad lietuviškai šneka?” Mat, 
I' naujosios mūsų universiteto 

.korporacijos “Kęstutis” ir
■ “Vytautas,” labai raudonos 

L spalvos kepuraitės, daug jia- 
ž? . ’ našumo turinčios į užsienių 
& studentų 'korporacijas, neti- 
Ų _• kėtai šiurpino klaipėdiečius. 
|į. Mūsų univeršitas Kaune tu- 

M begalės korptraeijų, net 
apie, trisdešimt. Naujosios 
tai “Kęstutis,” “Birutė.” 

į;;. “Vytautas.” “Šatrija,” Ab- 

;; stinentų,.” “Fraternitas Ju- 
yeirnm.” “Sidabrenia” ir 

K.-- ( kitos, tai paskutinių niėnę- 
|ų--. šių diegai, 
a < Aplankė 
L Sa 

t- ją Klaipėdą, ir

DABAR NE SENIAU Ji
I Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy- ■ ! 
| kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko nė- ! I 

į' gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly įj 
į greit galima sužinoti iš “TRIMITO.” \ J

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš- t!
> lis, paveiksluojąs, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie- Į 

ttrvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve- ,!
I į nimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy1- j > 
] j1 miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir 1.1., o be IĮ

Į to, dar kas mėnuo savo skaitytojams .duoda įžymaus Lie- ! 
f į .tavos veikėjo paveikslui’ s [

|| Užsisakę “TRIMITU” metams arba pusei metų, j j 
H gauna priedo įdomių 160 pusi, knygų “Špionažo paslap- H 

| tjrs,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusL eilių rin- j 
| kinį “Vakaro kaukės.” , į

ž “TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku- jį 
i; Šiam penkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam ! ’ 
| j už juos prenumeratos pinigus. ’ j ’
* “TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei ! 
j j metų 7 lt. 50c. ir trims mėnesiams 3 lt. 75c. Užsieny dvi- ’ 
t j gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie- j | 
; j tuvoje. •
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JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI | 
PAMIRŠTU GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ ;

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS o

GRAŽIAUSI VAiKŲ LAIKRAŠTĮ
, ____ -AA.eĄHfltTF'H ; i

darbdavių bet kaipo darbia 
ninku. Publikoje paskaita 
pasisekimą gavo, delnų plo
jimu dėkojo. Sekretoriato 
pirmininkas, dr. K. Anlbto+ 
zaičiui, kaipo federąntų dar*, 
bininkų vadui ir'užtarėjui; 
nuo Klaipėdos fed. darbi
ninkų įteikė garbės lapą ir 
kėlė jam dideles ovacijas.

Liėhivos Darbo i’ederaci- 
ja žemės ūkio parodos atida
rymo dieną surengė į Klai
pėdą iš visos Lietuvos kam
pų 600 žmonių ekskui-siją, 
vadovaujant dr. K. Ambrom 
zaičiui ir buv. seimo atsto
vui Jočiui. Sekmadienį, lie
pos 10 d. 12 vai. Kauno 
traukiniu atvažiavo su savo 
orkestru ir vėliavomis, šeš
tą valandą kapinėse žuvu- 
sienis už Klaipėdos krašto 
atvadavimą uždėjo vainiką. 
Paskui risi demonsrranty- 
viai su vėliavomis ir orkes- 
tru ėjo Klaipėdos gatvėmis 

PANEMUNĖLIS (Rokiš-įį Valdschloeschen salę, kur 
k»o apskr.). — Čia dėl dide- įvyko posėdis. Posėdį atida
liji lietų ūkininkai laiku ne
galėjo įsėti vasarojaus. To
dėl dabar tebesitęsia . sėja: 
sėja miežius, sėmenis. Vie
tomis bulvės nei nepridėjo 
dygti, o jau “kasamos,” tai 
yra jų vietoj sėjama kiti ja
vai, nes jos visai išnyko.

«•

Pažymėtiha, kad šiemet 
ūkininkai daug daugiau sėja 
sėmenų, nes tikisi, kad šie
met bus linai brangūs po nu
trauki mo santykių Anglijos 
su SSSR.

Rugiai ir kviečiai visur 
geri ir po pernykščių “be
duonių” metų ūkininkus 
tikrai džiugina. Dobilai dėl 
per daug nevtlvvo pavasa
rio menkai teužaugo. Ben
drai šie metai tuo tarpu ža
da būti geresni už perayk- 
v v • scius.

“y <■ .

:^UŽPLŪDO
Ipvepos tą liesumą

rrfand^į ^Įii^ku ga^aivjh 
‘Tilnius” atplaukė 
imis šiiptus mok4eivTu ir 

.'3 i'-'- '<>

iiitlentų eksku iri ja-, vvažme^ 
iW’j'i Ąieiiiiunkų reorga-

KRAŽIAI. Tai puikios 
vietoskihnip, pakalnės, įvi- 
suŲįrdi, žaliuoją;'.ąųga.Tąip 
išrodė.. še įn. b^Žėlib 6 dį— 

v 1 lcžL Q ki^k pri
siminimų Kražių vairias su
kelia! Kazokų laikus, jų 
persekiojimus, lietuvių—že
maičių narsumą už tikyboš 
ir tautos reikalus.

O kaip ūkininkai čia išro
do? Čįa yra maišyta: ūki
ninkų sodybos, deja, dau
giausia dar kaimuose ir fol- 
varkai — dvariukai. Ūki
ninkų sodybose sėdi tikri že
maičiai ir iš stomeus ir lie
mens, folvarkiiose šneka 
dažniausia lenkiškai — ba
joriškai. Tačiau ne visi. Y- 
ra tokių dvarininkų, kurie 
pp8kii supranta savo parei
gas. Supranta, kad taip ū- 
kininkų gyvenant reikia ir 

„ jų rūpesčiais dalintis rei
kia su jais dirbti — nesiša- 
linti nuo jų. Tas yni labai 
svarbu, nes mes turime gefą 
pamoką iš Rusijos. Ten dva
rininkas buvo sau, ūkinin
kas sau. Ir koki bedugne 
iŠ to išaugo.! Baisu ir pa
manyti, kokiu sužvėrėjimu 
revoliucijos nieku muflė jie 
snvo kaimyninį dvarą dras
kyti — deginti. Q to jau 
negali gūti pav. Vokietijoj, 
kaine dvarininkai nesielgia 
egoistiškai — savi liaudžiai 
ūkininku žvilgsniu. Tai’rei- 
kia visad prisiminti mūsų 
dvarn inkeliams.

, Kražių Ūkininkų Sąjun
ga turi savo tarpe j-ūpestin- 

pilininką p. Šapalą. Jis 
rūpinasi visais reikalais:

“IŠEIVIO DRAUGI’

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 
lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje.
..“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias ži
nias kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir 
Lietuvoje. ...

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina ffciirids a- 
pysakas, feljetonus, įvairius straipsnius^ rš sve- ' 
timų kalbų vertimus, ir šiaip visokius lengvus :

■ i -X ' •< ' ’tl'll !|> ;•
. .Jo Kaina Visur Veik .Ta Pati;-, . . , .

fl'icižiojė Britanijoje; Metams 12 šilingų, pūsėi •• 
■1 ntebęp.SSitingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 peria! - > i

Amerikoje: Metams $3.6b,1 klišei metų $1.50, ’’' 
3 Aėn. 90 centų. I>•••’* ■ - 

r . . , . • t -iriiRV! I. ■
Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei nietų. 12 litų, ii 

3 men. 7 litai. j į,< j

" pasiskaitymus, todėl yrd Vby'lliMiiflisiaš darbo 
žmoni ii laikfaštis. j 5 <f‘*n < r'u i* t ’

Reikikcijo.air Admini: tracijos antrašas: ‘'Išeivių
Draugas,” 281 A. EglinU u-Stf:<nBŠgoW< S. 8. Scot- * 

u tead. H»rr1 t ib« ii »
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ĮVALSTYBES TEATRO SU
TARTYS SU AKTORIAIS

PILN. BLAIVI
_ _____ __  .

■ • t . .

Gegužės mėn. 31 d. baigė
si Valstybės Teatro veikimo 
sezonas. Padarytos su ak
toriais sutartys baigiasi lie
pos mėn. 31 d. Einant nu
statyta tvarka, aktoriai ge
gužės mėn. pabaigoj, ar bir
želi# pradžioj su direkcija 
sudaro naujas sutartis.

Tačiau sutarčių sutarimas 
ne kiekvienais metais eina 
sklandžiai. Jos pasirašomos 
su kiekvienu aktorių atski
rai ir dažnai su užtrukime: 
iš abiejų pusių patiekiami 
reikalavimai, dėl kurių ilgo
kai tenka derėtis.

Ne be susitrukdvnni einaV v

.ir naujiems 1927-28 metams 
darbo sutarčių pasirašymo 
reikalai? Visuomenės tarpe 

— pasklido gandų, kad iki šio- 
liai V. Teatro, operos, dra
mos ir baleto personalai su
tarčių dar nėra pasirašę; 
aktorių tarpe esą Įvykę ne
susipratimų. Skleidžiama 
gandai apie Valstybės teat
ro, ypač dramos, visišką, lik- 

v.vidavimą. Tokie gandai per
simetė net Į užsienį.

Reikalų stoviui išaiškinti, 
mūsų bendradarbis kreipėsi 
i Šviet. Ministerijos specia
laus mokslo tarėją p. Bar
kauską.

P. tarėjas pranešė, kad iš 
tikrųjų didžiuma sutarčių su 
operos, dramos ir baleto 
personalais dar nepasirašyta 
ir štai dėl kokių motyvų. 
Pirmoji kliūtis ta, kad iki- 
Šiol neišmokami senose su
tartyse numatyti trimečių 
priedai. Aktoriai Švietimo 
Ministerijai pareiškė, kad 
kol šie priedai nebus išmo
kėti, jie nepasirašysią nau
jų sutarčių. Tačiau, einant 
Įstatymais, valstybinių įstai
gų laisvai samdomiems tar
nautojams trimečių priedai 
nemokami.O vals. teatro per
sonalas yra laikomas laisvai 
samdomu. Nesusitarus, šis 
klausimas bus patiektas Mi- 
nisterių Kabinetui svarstyti.

Antras nepasirašymo mo
tyvas — tai naujose sutar
tyse Įneštas papildymas, kad 
sutartys sudaromos nuo šių 
metų rugpiūčio mėnesio 1 
d. ir baigiasi 1928 m. ge
gužės m. 31 d., o ne kaip 
anksčiau liepos mėn. 31 d. 
Naujose sutartyse aktoriai 
Įžiūri norą atimti jiems at
lyginimą už vasaros atosto
gas.

Šiuo klausimu mums pa
aiškinta, kad tokių blogų 
norų visai nesą; šis paragra
fas esąs Įvestas tam, kad 
Švietimo direkcija sezonui 
pasibaigus žinotų, kas pasi
rašo sutartį — lieka dirbti 
teatre, kas ne. Sulig seno- 
tnis sutartimis, pasibaigus 
sezonui aktoriai dėl Įvairių 
priežasčių per vasarą sutar
čių nesi rašydavo. Atėjus se
zonui, kuomet reikia pradėti 
darbas, Į direkciją daromas 
spaudimas, statomi Įvairūs 
reikalavimai. Bet gaunama 
žinių", jog principe šiuo 
klausimu jau sutapta ir iš 
čia pasirašyti kliūčių nebū
sią.

Be šių, bendnj visiems, o- 
peros, baleto ir dramos per
sonalams motyvų, dramos 
aktoriai esą nepatenkinti 
dėl jų algų sumažinime.

1

Dramos ir kai kuriems o- 
peros aktoriams atlyginimo 
sumažinimas Įvykęs sekan
čiose aplinkybėse. Krašte e- 
sant sunkiai ekonominiai pa
dėčiai, visur einama prie 
griežtos ekonomijęs. Suma
žinti ir valstybės teatro per
sonalui atlyginti kreditai. Iš 
valsybės teatro išbraukus 
stamboką sumą, buvusis at
lyginimas negalimas mokėti. 
Dramos aktorių atlyginimo 
sumažinimo klausimas ne
kartą buvo keliamas iš ope
ros personalo pusės. Iki -šiol 
pirmos. eilės dramos akto
riai gaudavo tokį pat atlygi
nimą, kaip ir operos kai ku
rie aktoriai. Toks atlygini
mas negalima laikyti tiksliu.

Rišant šį klausimą, kilo 
klausimas: pakelti operos 
aktoriams atlyginimą, arba 
sumažinti dramos akto
riams. Apie padidinimą at
lyginimo negali būti kalbos. 
Ir taip Valst. Teatro išlai
kymas kainuoja apie milijo
ną litų, 
ties, kaip 
personalo 
mos eilės
atlyginimas iš 900 litų su
mažintas iki 700 litų. Pro- 
porcionaliai sumažinta ir 
kitų laipsnių atlyginimas.

Jei algos būtų išmokamos 
senąja tvarka, tai 1928 m. 
sezono pabaigoj nebūtų ga
limumo paskutinį mėnesį 
visiškai mokėti.—‘ ‘ Lietuvis ’ |

įvyks rugsėjo 5 (Labor Day)
• %

Lawrence, Mass.
Blaivininkų kuopos ruoški

tės prie šio^seimo. Išrinkite 
atstovų kodaugiausia ir jduo- 
kite genj sumanymų — įneši
mų dėl blaivybės labo. Kuo
pos, kurios dėl tolimos kelio
nės neišgali siųsti delegatų, 
tai nors geni inešimų pri siųs
kite raštu centro valdybos ant
rašu. Kiekviena kuopa savo 
susirinkime pasvarstykit svar
biuosius šių dienų klausimus 
ir prisiekite į seimą. Seimas 
persvarstvs ir bandys įvykdin- 
ii gyvenimam

Centro Valdyba:
Vice-Pirm. J. Svirskas, 
Rašt. V Blaveckas.

Liepos mėn. 2 d. okupuo- j 
toje Lietuvos sostinėje Vil
niuje lenkai vykdė didelę 
šventvagystę. Tą dieną 
brangi mūsų krašto ir sosti
nės Vilniaus šventovė, Auš
ros Vartų Motina Švenčiau- 
Įsia buvo karūnuojama ‘Len
kų Karalienė.” Lenkai, ste- 
būMingą Dievo Motinos pa
veikslą, kuris esąs pieštas 
paties šv. Luko apaštalo, da
bar atnaujinę ir padabinę 
lenkų tautinėmis spalvomis.

Prie Aušros Vartų iš gi
lios senovės, buvusi*Lietuvos 
Vyti nuplėšė, ir jo vieton 
pridėjo plėšrųjį lenkų arelį.

LENKŲ ŠVENTVAGYSTE Į Karūnavimo, iškilmes len
kai ruošė dideliu atsidėjimu.

Netekę Vilniaus krašto 
žmonėse atramos, lenkai da
bar griebiasi net šitos švent
vagystės. Bet- 'bergždžios 
bus jų pastangos: Aušros 
Vartų Stebuklingas Paveik
slas nelaimino ir nelaimius 
klastingų lenkų žygių.

i

KAIP LENKAI RINKO” 
MALDININKUI ĮjAUŠ-’

ROS VARTŲ IŠ
KILMES

Š. m. birželio mėn.

o

ŠEIMININKĖMS kelrodis
Eašo ISABELLE KAY

Lietuvė Šeimininkė Amerikoje yisados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeiminin* 
kė ir motina, -kitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indomųs kožnal Lietuvei šeimininkai.

Neliko kitos išei- 
sumažinti dramos 
atlyginimą; pir- 
aktorių mėnesinis

Rengia A. L. R. K. Moterų Są-gos Mass, Maine ir N. H. Apskritys

Rugpjūčio Aug. 7 d., 1927 
“PALANGOJE” LAWRENCE 

METHUEN, MASS.

IŠVAŽIAVIMO PROGRAMAS

Lenktynės—bėgimas visos N. Anglijos dikčiausiu moterų. Grei
čiausia gaus dovaną.

Montello asilas be uodegos. Kas prisegs uodegą—gaus dovaną. 
Dainuos šv. Cecilijos Laivrence’o choras, vadovaujant p. J. Baniui. 
Kas iš publikos padainuos gražiausią dainą (geistina, kad būtų 
senobinė), gaus gražią dovaną.

Taigi, esate visi kviečiami, kas tik gyvas, i šią Moterų Sąjungos Ap
skričio gegužinę-pikniką ir laimėti virsminėtas dovanas.

Visuą nuoširdžiai kviečia RENGĖJOS

maisto 
mokė- 
Į Vik 
pinigų

1.

2.
3.
4.

I

/

Kodėl Žmonės Gryžta Prie Pasaldyto Kondensuoto 
Pieno Labai maistingas ir sutinka su 

opiausiais viduriais

29 d. 
Ežerėnų bare anapus de
markacijos linijos, pa*tebė- 

. ta lenkų karininkai, jodinė
jant po kaimus ir raginant 
vietinius žmones eiti per li
niją į neokupuotąją Lietu
vą ii- raginti žmones, kad 
vyktų į Vilnių į vainikavi
mo iškilmes, sakydami, kad 
Dūkštų stotyje lauks trau
kinys, ims parengta 
ir už kelią, nereikės 
ii. Nuvažiavusiems 
nių bus duodama
jiragvventi septynioms pa
roms. Birželio 30 d. prie 
demarklinijos atjojo lenkų 
puskarininkas iš kuopos 
štabo ir kreipėsi į mūsų sar- 

igybų viršininką, klausdamas 
pakeltu tonu: “Ar jūs lei
sit piliečius per demarklini- 
iją į Vilnių ar no.” Mūsų 
Isargybų viršininkas atsakė, 
kad jis nežino nei jokių pi
liečių, vykstančių į Vilnių, 
nei jiems leidimų. Lenkų 
puskarininkas tuomet pa
grasino mūsų pasienio sar
gybai ir apsisukęs nujojo.

Nuo Seinų baro praneša
ma. kad lenkai prieš liepos 
1 d. visoje demarklinijoje 
primėtė atsišaukimų, ragi-

RODYKLĖ No. 92
Virinio Receptas

Kuomet užeina žuvų sezonas 
kožnas mėgsta kad žuvis būtų 
prirengta taip jog ją visą galūaa 
luitų suvalgyt. Kartais žuvis, 
kuomet susmožvta gražiai . arba 
net gerai išvirta nebus gera tik 
dėl neprirengimo gerai. Dideji 
Plokštė ypatingai gera kepimui 
ir smožymui. Ją galima duoti j 
stalą su smbtoniniu padažalu ar
ba su salotomis.

PLĖKŠTĖ (IIALIBUT) KEPTA 
PIENE

2 puodukai Evaporated Pieno
2 svarai Halibuto
2 šaukštai sviesto
Miltų, svogūnas, petniškų, dru

skos, pipirų ir lemono.
Užsisakyk du svaru halibut stoi

ko perpjauto pusės colio storio. 
Apibarstyk lengvai su kiškiu mil
tų, druska ir pipirais ir apibars
tyk pjaustytom petruškom ir api
pilk evaporated pienu iki veik pa
dengimo, pieną atmiešiant su pus
antros dalies tiek vandenio. Kepk 
neperkarštame pečiuje iki žuvis 
suminkštės — apie 25 minutas. 
Ji turi biskį parudėt iš viršaus ir 
skystimas sutirštėjęs pasitarnaus 
soso vietoj. Apdėstyk petru-ško- 
njis ir pjaustytu lemonu.

Virtuvės Reikaluose
Kuomet naudojai evaporated 

pieną, pradurkit dvi ar tris skylu
tes dėžėje, ir paskui, jeigu nenau
dojai likusis galima užlaikyti ap
gaubiant - vaškine popiera ir už
veržiant su guminiu raikštebu.

Nuvalymui maliavotm virtuvės 
sienų, mazgok su kepama soda, 
naudojant sodą taip kaip muilą, 
paskui nuplauk tyru vandeniu. 
Vamišiuotą medį aptrink su bi- 
le geru aliejum ir nušveisU su 
sausu skaruliu. Ant varnišio (le- 
kerio) nereikia vandens.

Perpjauk pusiau atlikusius bis
kvitus. padažyk suplaktam kiauši
nyje su ketvirtadaliu puodelio 
pieno ir tiek pat vandens, suke- 
pink karštoj skauradoj ir duok 
Į stalą su klevų sirupu.

Kuomet naudojai žemuoges py
ragaičiams. apibarstykit jas cuk
rum ir iškoškit. Sulti duokit prie 
py ra ga i č io užsi J a ist y t i.

Nuhipimui tomačių davimui Į 
stalą, numazgok jas ir kolei dar 
šlapios užmauk ant šakutės ir lai
kyk ant liepsnos per kelias sekun7 
das ir skūra nusilups labai gra- v • •ziai.

Namų Pasigelbėjimui
Užlaikymui šluotos gerame sto

vyje, Įkišk ją Į muiluotas pamaz-

lgas sykį Į savaitę. Tas sukietina' " 
I šiaudelius. ’.

Išdulkinus karpetus nutrinkit 
juos su pamirkytu ir nugręžtu |
skaruliu tokiam vandenyje kur ■
dadėta du šaukštai menthyliuoto 
spirito ir šmotelis muilo. Tas pra
skaidrina spalvą ir nepakenkia' 
karpetui.. >•

Bikarbonatas sodos yra vienas 
iš vaistų kurį reikia namuose tu-' 
rėti. Jis labai geras nuo nudegi
mų, uždėjus biskj su.šlapytą kai 
košelę ant nudegtos vietos. Ge
riant su vandeniu jis yra geras 
nuo riemens ir užkietėjimo. Jis 
tankiai naudojama receptuose 
valgių, ypatingai pyraguose tu
rinčiuose skanžolių.

Numazgojimui langų užtrauks
iu nugręžk skarulį šiltame vande
nyje ne karštame; turėk arti to- 
rielį sodos; padažyk skarulį į so
dą ir šluostyk užtraukalus. Pas
kui pamerk skarulį į tyrą vande
nį ir. vėl pert rink per užtrauksią, 
paskui su sausu skaruliu nušluos
tyk sausai kiek galima. Pirmiau
sia užtrauksiąs išrodys tamsesnis 
bet kada išdžius bus šviesus.

Grožės Patarimai
Labai susiraukšlėjus oda^reika- 

lauja stimuliacijos, atsakančio už- 
žiūrčjimo ir maistingo valgio. 
Naujausias būdas raukšlių pašali
nimui atliekamas su puodeliu. Pa
imk mažą puodelį, gerai jį sušil
dyk, uždėk jį ant odos ir spausk 
iki pusėtinai oda jame išsikels. 
Atkartok tą kitoj vietoj, bet ne
daryk to toj pat vietoj iki raudo
numas neišnyks. Tas sutraukia 
kraują, stimuliuoja cirkuliaciją, 
bet jeigu vienoj vietoj kelis sy- ' 
kius taip padarysi gali pasidaryt 
sutrynimas. Patogu tam yra kiau- 
šininis podėlis. Jis visada turi bii- 
ti švarus ir kraštai kožną syk rei
kia nuvalyt su antiseptiku. Po to
kio spaudymo numazgok odą tri
nant ledu arba šaltu vandeniu, 
gerai sūriu.

Ypatiška Sveikata
Juodgalviai pučkai odoj yra 

chroniška liga esanti kaktoj,^no
syse, barzdoj, krūtinėj, ant pečių 
ir aplinkui juos. Jie paeina ar 
nuo nutrynimo kur stoka prausi-. 
mo. ir nuo stokos mankštymosi; 
gal būt nuo užkietėjimo. Geriau
sias būdas gydyt juodgalvius 
mazgojant veidą karštu vandeniu 
ir muilu ir paskui perplaunant 
šaltu vandeniu. Reikia visai sau- • 
sai nušluostyt po kožno prausimo. 
Geriausias muilas naudoti yra ar
ba kastilio arba labai riebus mui- v 
las. Kartais reikia naudoti gerą 
toniką kaip Cod Liver Oil.

Si
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minčių lietuvius vykti į Vil
nių į liepos 2 d.h iškilmes. 
Be raginimu tikvbiTiio turi
nio buvo išplatinti atsišauki
mai, šmeižę mūsų valdžią, 
raginą jos neklausyti ir nie
ko nepaisant eiti į Vilnių: 
juose žadama plačiai atida
ryti sieną, teikti palengvini
mų kelionėje ir visokios pa
galbos. Balini jo gyventojai 
į tuos raginimus neatkreipė 
jokio dėmesio, išskyrus pa
sipiktinimo, kad tokia didi 
švi'ntvbe yra vartojama, ne
švariems politikos tikslams, 
ir nebuvo nė vieno atsitiki
mo. kas kas nors būtų krei
pęsi s. pra šy d amas 1 ei d i mo 
per demarkliniją praleisti Į 
Vilnių.—“L-va*’.
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Bet Borden’s Pasaldytas Kondensuotas Pienas ne
tik skanus kavoje, bet ir ryžių pudinge, ice-creame 
ir šimte kitų dalykų kur patapo labai populiaris.

Taupykite Leibelins Dėl Brangių Dovanų
•

Kiekvienas Borden Leibelfs kaip atvaizduota turi didelę premi
jų vertę. Atlankykite artimiausiu premijų krautuvę ir pažiū
rėkite kaip lengva gnuti sidabrinių daiktų, lėkščių, laikrodžių ir 
daugel} puikiausių dalykų DYKAI tik su Borden leibeliais nuo 
Idos rūšies Pasaldyto Kondensuoto Pieno. Pradėk taupyt leilie- 
llus šiandien. Tamsta džiaugsies. Jei pntogian, reikalaukit 
DYKAI Iliustruoto katalogo, kuriame randasi daug premijų.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus: ,
Pradėk šiandien taupyt leibelins nuo Standard ar Challcnge pieno <lel bran

gių dovanų, šios rūšies kondensuotas pienas turi savyje geriausių pienų ir. 
cukrų. I’raš.vk savo groeerninko tik š jos rūšies pieno ir žiūrėk kad gautu
mei.

Laivu “Estonia
9 Rugpjučio-Angust, 1927

JŪSŲ VIETOS AGENTAS:
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 

PARŪPINS POPIERAS IR PASĄ.
UŽSAKYS VIETĄ ANT LAIVO 

NURODYS KELIĄ Į LAIVĄ

Dėl tos priežasties buvo siekiama virškinimo.B
ORDEN’S Pasaldytas Kondensuotas Pienas 
pirmiausiai buvo skirtas kūdikiams penėti.

Ir, kaip visiems yra žinoma, nėra kito tokio pieno 
ar pieno išdirbinių, kurie taip lengvai virškintūsi 
kaip Borden’s Pasaldytas Kondensuotas Pienas.

Todel-gi daug yra žmonių, kurie mano, kad kava 
nesutinka su jais, suranda, kad vartojant Borden’s 
Pasaldytą Kondensuotų Pienų, jie gali PASI
DŽIAUGTI rytais su puodeliu kavos—ir prie to 
dar antru.

Mūsų Boston’o Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St, arti Haymarket Sq.

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVAS
FALE RIVER. Man. BRTDGEPORT. Ct PROVIDENCE. It T. . 
14—3-r»l Stroct ~ 105 Congress St; 49 Abom Stroct
arti Bedfonl St arti Mnln StroH arti IVnKhlfigtrtn St.

Įsigyk šią Stebėtiną Knygą
•*Mllk—nn<l tts uslng Ir: mooklng.” parnSA Mrs. Rcntly. Tnl be 
abejonė* puikinasi knygntė npft* plonų Ir Jo vartojimų namuo^-r. 
Tik ntaiųsk anvo vardų, nilrosų ir karta Pašto ž«*nktel| ai Mc. 
•pmokėjfmnl pakavimo, porslnntlmo ir tt.

THE BORDEN POMPA N Y, BORDEN BEIKI., NEW YORK

»BALlence

DV. VADAS: Kuri. Pranas Juras, 
151 Rogęrs St, Lowell, Mass.

PIRMININKAS: J. Trninnvičins,
175 \Aes Strcet, MontHlo. Mnss. 

VI<!E-rn»IININKR: M. Blnfansknltė,
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RAMBYNO ŠVENTE

Ant. Pauliuks

Bendrai, šiemetine Kam 
byno šventė pavyko kuopui- 
kiausiai. Tūkstantinis lie
tuviu būrys, atėjus vakarui, 
skirstėsi namo kupini gra
žiausiu įspūdžiu.—“L-vis”

Atsimenu. Tai buvo dar netaip senai. Tam
sią rudens naktį lauke siautė gaivalingr ele
mentai, dūko, kaip bepročiai, čia šniokšda
mi plikomis aukštų medžių viršūnėmis, čia 
kažkaip dusliai švilpdami ir pūsdami šaltu ato
dūsiu keleivių veiduosna, čia vėl -pašėlusiu grei
tumu skriedami apytuštėmis miesto gatvėmis, 
gausiai šviesos kaskadų nubaltintomis.

AŠ ėjau tuščiu ir tamsiu parku. Ėjau vienas- 
vienas, kaip tie medžiai, kurie liūdnai spoksojo 
į mane savo plikais kamienais ir liesomis šako
mis, kaip tos tuščios ir kitkart gražios buvusios 
nykiosios alėjos. Kitkart gražios buvusios... 
Taip, jos kitkart buvo gražios — šiltosios vasaros 
ar gražiojo pavasario, džiaugsmo, ddrbo, žygių, 
jaunatvės pavasario metu. Tada'jose linksmai 
žaidė paukščiai, krykštė gražiai aprėdyti ir rau
donais veidais vaikai, linksmai klegėjo jaunuolių 
porelės ar kūprino senus laikus sapnuodamas 
kresnas senelis. Ir jose virė gyvenimas jau
nas, gražus, kaip tas pavasaris, apsčiai pasklei
dęs savo žiedus plačiai po visų, šalį, kaip tie me
džiai, kurie šalimais styrojo ilgas šakas gražiais 
lapais ir kvepiančiais žiedais apsikarstę. Jie bu
vo jauni, gėrėjosi gyvenimu, džiaugėsi gražiu 
pavasariu, rožių, jasminų ir liepų "kvapi imi per- 
eisutikusiu oru ir tarėsi laimingi esą.

Dabar jie stovėjo pliki, liūdnai laukė besi
artinančios ir neišvengiamos mirties. O tamsio
mis alėjomis švaistėsi tik šalti ir šiurpūs rudelis 
vėjai. z *

Aš sustojau prieš senus nublukusius vienuo
lyno rūmus. Nugara atsišliejau į medį, o akis i- 
smcigiau į šviesų žiburėlį, degantį antrame ankš- 
tr. '- Iš tėn/i^to pmžučio*ki^Į)^ėli<), pro. kurio 
langus vos l>eįstengi!avo tfrasiskverhti'balsgaila 
šviesa, sklido malonūs ir tokie švelnūs, tylūs 
akordai, .tie buvo tylūs, kad aš vos begalėjau 

sugaudyti, Učiaibjie buvo ir

bėti nemažai peštukizmo. 
Pešasi partijos, pešasi par
tijose ir draugijose, -pešasi 
seimuose ir susirinkimuose, 
dėl bile menkniekio traukia 
kits kitą teisman, pešasi už
vis labiausia spaudoje ir tai 
ne-tik partijos su partijo
mis, bet ir korespondentai 
tame pačiame laikrašty. Jei 
gi redaktoriai neįsileidžia 
perdaug “padabintų’ kores
pondencijų, tai redakto
riams ir jų laikraščiui tuoj 
grasinama boikotu.

Šalia tų nuolatinių pešty
nių . nuolat girdi šauksmą: 
Vyrai, nesipeškit! Ir kaip 
matai vėl susipeša beįrodi- 
nėdami kits kitam, kad bū
tinai reikia liautis peštis! ir 
kad peštukas esi tu — ne aš! 
Ir tas “neatmezgamas” peš
tynių mazgas pinasi ir pai
niojasi vis labiau , ir labiau. 
Tas pats čia ir Lietuvoje. 
Tiesa pasakius, Lietuvoje tų 
peštynių dabar nėra (nors 
noro peštis anaiptol nestin
ga), nes Lietuvos “Aleksan
drai Didieji” perkirto tą 
Gordijaus mazgą diktatūros 
<ardu ir ‘sukarpė cenzūros 
žirklėmis, bet, žinoma, ne
ilgam. Anksčiau ar vėliau 
ir mes, amerikiečiai, ir Lie
tuvos lietuviai turėsime at
painioti tą Gordijaus mazgą 
ir-pakeisti peštynes švariais 
ir objekingais ginčais.

Tenka kariais išgirsti 
nuomonę, būk lietuviai dėl- 
:o taip pešasi tarp savęs, 
kad jie esą individualistai 
ir dideli principų ir ideali], 
garbintojai ir užtat nenori 
eiti į jokius kompromisus su 
kitokių pažiūrų žmonėmis. 
Jei tai ir tiesa, tai tas tik iš
aiškintų faktą, kad lietuviai “V-bė” ir sako socialistams ėjo ir toji “ 
taip labai įdomauja pasaulė- pamokslą už nesilaikymą to- nušvietė visą

1 siįiijpkusiems, pa- 

’autbs. Himną. Tada

Didelės paguodos kiekvie
nam lietuviui teikia atsimi
nimai apie didžiąją mūsų se
novę. Netik mes ja didžiuo
jamės, kiek mes ją mylime. 
Kiekviena mūsų protėviui 
šventovės vieta, kiekviena 
jų žygių liekana mumyse 
sukelia malonų jausmą. Kai 
plauki Nemunu ir. matai 
mūsų aukštus piliakalnius— 
visa širdimi gyveni tuo jaus
mu. Tokio įspūdžio gauni 
ir užlipęs statųjį Rambyną, 
kuris stovi ant Nemuno 
kranto, netoli Tilžės., Ši vie
ta lietuviams puikiai žino
ma. Senovėje čia buvo lie
tuvių ramovė, o dabar kas
met lietuviai čia renkasi mi
nėti tą didžią senovę ir kar
tu praleisti keletą malonių 
valandų, atitrauktų nuo 
kasdienybės. Rambyno šven
tes yra tradicinės šventės. 
O pats Rambynas lietu
viams yra šviesos simbolas. 
Anot jo degė ne tik amžino
ji lietuvių ugnis, bet pro jį 

Aušra,” kuri 
pavergtąją ir

ATMEZGAMAS MAZGAS
: . • m

M-gai— 1---------- — m

‘KROMELIS’- NEŽINANČIAM

kai pa v. iškraipymai.laikra
ščių vardų ar pigus redakto
rių pašiepimas. Jei kiti lai
kraščiai prieitų prie tokio 
nusistatymo,. tai nebebūtų 
reikalo kilbėti apie peštu- 

kizmą ir laikraštinę etiką. 
Deja tik, kad kaikurie mūsų 
laikraščiai, jei panorėtų 
vengti tuščių ginčų ir peštu
kizmo, gautų išeiti dar bal
tesni net. už tuos Lietuvos 
laikraščius, kuriuos paglos
to Voldemaro cenzoriai.

Pradėkite kiekvienas nuo 
savęs... jei galite.

kios doros praeity. "^N-nos” 
atsimoka tuo pačiu pinigu ir 
sako, kad 'tautininkai ir 
Sirvydas dar blogiau “grie- 
šijo.” Prasideda nauji gin
čai apie ginčus! naujos lies
tynės apie peštynes!

* *

Peštynės, kurios eina tarp 
i partijų, tarp laikraščių, tarp 
korespondentų spaudoje yra 
nerimtos ir užtat joms nėra 
vietos “D-ko” skiltyse ir 
nebus, -kol dabartinė redak
cija bu§_prie vairo. Kas bu
vo kaltas praeity, mums ir
gi nerūpi gvildenti. Mums 
rūpi dabartis ir ateitis. Lai
kraščių redaktoriai mums 
neegzistuoja — tik jų laik-

kalbĮis, <|ūdų| orkestras pri 
tajiąn * 
griįnM 
prasidėjo programa. Jungti
nis tilžiečių ir Pagėgių cho- • 
ras, iš 60 su viršum žmonių 
p. Kavaliauskui diriguojant 
padainavo keletą dainų. Di
delio įspūdžio visiems padarė 
“Kur bėga Šešupė.” Vėliau 
tas pats choras, p. Atraške- 
vičiaus diriguojamas pailai- 
navo “ Mes be. Vilniaus ne

nurimsim.” Ir Ši čaina pa- 
darė labai gražaus įspūdžio

Chorams baigus, pasirodė 
p. Vydūnas, kuris buvo su- 

1 tiktas 'triukšmingai ploji
mais. Jis pasakė kalbą “Ka- 

: da ateis lietuvių tautos iš
vaduotojas.” Kaip papras
tai p. Vydūnas labai gilio
mis mintimis nupiešė mūsų 
tautos praeiti ir lauktąjį 
prisikėlimą. Bet vergavimo 
laikai esą palikę mumvše ne
pageidautinų žymių. Mes 
kuogreičiausiai turime jas 
pašalinti. Reikia kuomaziau- 
siai priklausyti aplinkai, 
reikia stengtis kuodaugiau- 
siai duoti savo kitiems. Ta
me tai ir bus ♦mūsų tautos 
tikrasis prisikėlimas, tikra
sis mūsų išsivadavimas.

Po p. Vydūno kalbos pra
sidėjo jaunųjų žaidimai ir 
šokiai. Iš toliau atvykusie
ji svečiai buvo pakviesti pas 
p. Mariyną Jankų pietums. 
Tą dieną šio įžymaus veikė
jo namai buvo papuošti tau
tinėmis vėliavomis iš vidaus 
ir iš oro. Laike pietų dalin- 

' tąsi maloniais šventės įspū
džiais. Svečius priėmė ir 
pats M. Jankus ir p-lės Jan-

.X>6mestic once per week yearly..$2.50 Vienį kart savaitėje metams ....$250
Foreign once per week yearly....$3.00 Užsieay vieną kart savaitėj met $3.00 

“DARBININKAS”
866 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620 -

prekyba ne tik kad priklau
so visuomenei, bet visuome
nė turi artimą kontrolę. Per 
koperatyvus visuomenė, t. 
y. vartotojai kontroliuoja 
\vholesale’ius ir per juos ga
mybą. Pas ką kapitalas, pas 
tą ir valdžia.

Ar bus geriau darbinin
kams prie kopė racijos? Jau 

dabar jiems yra geriau 
koperatorių dirbtuvėse negu 
Įkapitalistų, nors dabar ko- 

_ ‘ iperatorių dirbtuvės turi iš-
nų įe a* o Ij^įĮ^į konkurenciją su ka- 

jpitalistais. Jei šiandien dar- 
ibininkai vra skriaudžiami, v Z

tai dėlto, kad kapitalistas 
krauna sau milijonus, kitifs 
milijonus išleidžia skelbi
mams ir agentams, kitus vėl 
suėda visai bereikalingos 
krautuvės ir perkupčiai. To 
viso nebus prie koperącijos. 
Pagalios nereikia pamiršti, 
kad prie koperacijos/ tvar
kos visi turės dirbti kokį 
nors naudingą darbą, jei ne
norės badu mirti. Todėl kal
bėti apie tai, kad koperato- 
rius-darbininkas skriaus 
pats savę, yra nonsensas.

Socialistai apsuka galvas 
savo pasekėjams svaiginan
čiomis svajonėmis. Kaip 
opiumo rūkytojai jie džiau
giasi nesamais žemės rojais 
ir pyksta ant sunkaus gyve
nimo. Tuotarpu koperato- 
riai dirba ir žengia pirmyn 
ir jiems priklauso ateitis, 
šviesi ateitis.

Lietuviuose tenka pašte- žiūros klausimais, bet tuo 
nieku būdu negalima nei iš
aiškinti, nei pateisinti peš
tukizmo, nes peštukizmas 
sukasi ne apie sąvokas, bet 
apie žmones: ką kas pasakė, 
ką padare. Kaipo pavyzdį 
paimkim kar ir Brooklyno 
“Vienybę” ir “Naujienas.” 
Beveik nerasi tokio “Vie
nybės” numerio, kur nebūtų 
“garbavojimas” “N-nų’^re- 
daktorius. Lygiai taip pat 
atsimoka- “N-os”' “V-bei.” 
Tose tiradose redaktorių as
menys metasi į akis, bet tan
kiai sun^u įžiūrėti, ko dėlei 
jie taip velėja kits kitą.

• y

Seimui besibaigiant kar
tais tenka pastebėti tokių 
incidentų:

“Prašau balso prie tvar
kos. Vyrai, negaišinkit lai
ko, užbaigkit ginčus, nevar
toki! asmeniškumų, kaip an
tai “anas” delegatas kad už- 
sipuldinėja etc.” ir kalba, 
kalba, kalba... Kitas dele
gatas prašo balso irgi prie 
tvarkbs ir bara pirmąjį, 
kam jis taip ilgai kalbėjo. 
Antrasis irgi kalba ilgai. 
“Anas” . delegatas, kuriam 
pirmasis prikišę asmenišku
mus, reikalauja pasiaiškini
mo. Įsikiša dar vienas-ki- 
tas delegatas — ir peštynės 
pasidaro dar blogesnės negu 
buvo, koj pirmasis raginto
jas pradėjo raginti liautis. 
Laikas bereikalingti gaišina
mas ir pamiršta apie svars
tomąjį dalyką! Lygiai taip- 
pat nesenai pasielgė kaiku
rie ūsų laikraščiai. “N-os” 
pasiūlė redaktoriams laiky
tis tokios pat etikos laikra
ščiuose, kokia yra vartojama 
privatiniuose žmonių santi- 
kiuose. T tai atsiliepia 
“V-bė

"X' I

. -Kaikarn koperacija reiš
kia tiktai “kromelį,” arba 
“kramelių” talką. Kad to
kios nuomonės laikosi žmo
gelis vos temokąs paskaity
ti, tai dovanotina, bet kad 
taip koperacijos idealus su
pranta laikraščio redakto
rius, tai jau visai negalima 
pateisinti. Tokios nuomonės 
prisilaiko “Naujienų” re-j 
daktorius ir kritikuoja ko- 
peraciją, kurios idealų ma 
tomai visai nesupranta. Pa 
tartumėm 
riui pirm rašysiant apie ko- 
peraciją apsipažinti bent su 
veikalais tokiu socialistu- z • *■ i

koperatorių, kaip pav. Sid- 
ney and Beatričę Webb, ar
ba dar geriau Werbasse’s, 
nesočia listo koperatoriaus. 
Tuomet ponas redaktorius 
bekritikuodamas žinos bent 
apie ką kalbąs.

Ponui redaktoriui čia pa
aiškinsime, kad koperatorių 
tikslas nėra tiktai steigti 
“kromelius,” bet atimti ka
pitalą iš kapitalistų rankų. 
Ir 'jie tai daro ramiai, be 
šukavimų ir rėkavimų. So
cialistai irgi norėtų paimti 
kapitalą, bet ligšiol jie tik
tai tesugebėjo padainuotij 
Atsisakom nuo senojo svieto! 
ir pašūkauti Proletarai viso 
pasaulio, vienykitės! bet nie
ko žymaus nėra nuveikę net 
ir tuomet, kuomet turėjo 
valdžia savo rankose.

Anglijos koperacijos isto- 
» rija gal geriausia parodo, 
, prie ko ir kokiais keliais ei- 

na koperatoriai. Jie pradė-
* jo nuo krautuvių. Vėliau tos 
•* krautuvės ėmė telktis į gru-

•pes ir steigti savo vvliole- 
sale’ius. Tuo būdu kopera- 

>toriai paėmė į savo rankas 
? distribuciją. Jie ant to ne

sustojo, bet ėmė steigti savo
> , dirbtuvevs, t. y. pradėjo pa- •* •
* mažu imti i savo rankas ir 
.• gamybą. Pagalios 'sutvėrė
* koperatorių politinę parti- 
B fe
9

» Socialistai žada, kad “so-
* cializmo tvarkoje daria) ir 
J susisiekimo priemonės (že- 
J mė, geležinkeliai, dirbtuvės, 
■ ' kasyklos ir t. t.) priklausys

visuomenei,” bet kojierato-
* riai jau ima tuos daiktus.

Gražus tas koriai istų pa- 
X žadas: priklausys visnomo
> nei! bet tuščias. Tegul šian- 
S diena nusavina J. Valstijose 
fe dirbtuves ir kasyklas ir 
T. “atiduoda visuomenei.” Kas 
I* bus tenai bosais? Na gi po

litikieriai ir biurokratai-ei-
* novnikai. IŠ kariaus paty

li.’ rimo žinome, kad toji “vi- 
St suomenė” turi kontroles ant 

politikierių.4 Iš visų dikta- 
U turų bjauriausia yra biuro

kratų diktatūra.
Kas kita prie kojjerąrijos 

fe , tvarkos.’ Tenai ir 
S •< - i

išnaikintąją Lietuvą.
Šiemet tradicinė Ramby

no šventė buvo birželio 19 d. 
Kadangi nesenai buvusi 
Dainų Šventė Klaipėdoje la
bai nuvargino ir kauniečius 
ir klaųiėdiečius, tai jų šioje 
šventėje beveik, visai ir ne
buvo. Klai])ėdiečių daugu
ma nevažiavo dar-dėlto, kad 
birželio 19 d. rytą Klaipėdo
je smarkiai lijo. Bet tas vis
kas nepakenkė Klaipėdos 
Krašto lietuviams ir tilžiš-

1

kiams. Jie į Rambyno šven
tę, kaip kasmet, rinkosi la
bai skaitlingai ir apie 12 vai. 
dienos jau buvo per 2000 
žmonių. Daugiausiai suva
žiavo iš tolimesnių Ramby
no apylinkių. Lyg kad tyčia 
pasibaigė ir negražusis ry
tas. Aiški šilima ir saulė 
nušvietė visą senąjį kalną ir 
lietuvių šventę. Pirn&š-pra- 
kalbėjo Marinius Jankus. 
Turiningais sakiniais jis 
nupiešė senovę, veidmainin
gus kryžuočių ordeno žygius 
prieš Lietuvą ir dabartinį 
lietuvių prisikėlimą. Po jo

Ir vėl tas pats mažytis kambarėlis, jauki vie-

Keturi tūkstančiai milijo
nų dolerių — tai milžiniškas 
kapitalas net ir Amerikoje. 
Spėjama, kad U. S. Steel 
i rustas, General Motors ir 
Du Pont kompanijos susi
jungs, ir jų bendras kapita
las išneš apie keturius bili
jonus dolerių. Nežinia, kaip 
į tą naują milžinišką trustą 
pažiūrės Interstate Com- 
merre -Commision. Patyri
mas tečiau parodė, kad jos 
nuosprendžius galima apei
ti, jei kapitalas yra užtekti
nai didelis. Taip, pav. Oil 
Tnist buvo “išskirstytas,” 
liet gazolinus kaina kįla ir 
puola lygiai tuo pačiu laiku 
visose “išskirstytose” kom
panijose.

►Spėliojama,, kad General 
Motors pastangomis yra su
daroma ši galinga kapitalo 
kombinuotė, kad tuo būdu 
apgalėjus Fordą. Mat For
das pradėjo dirbti naujus la
imi žymiai patobulintus au- 
tonjobilius ir daps konku- 
renriją G^nęrid Mbtbrsikfim- 
]>anijos Chevroletams.

Kapitalas vienijasi kur- 
gamyba_įff kas #Ttičaiu<už4>roh)tani&

I

1

I
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TAI TU PAŽINSI

Mes eisim

- —.Mokytojo nebesimato. 
>AS. — Ką sakė Mokytojas? 
iŠ. — “Sėskitės čionai, kolei aš mel 
no siela nuliūdus iki mirčiai, pasili 
ir budėkite.” Tai Mokytojo žodžiai 
ĖJUS. — Nežinau, kodėl šią. naktį 
baimė apėmė.
. — Niekad Kristus nebuvo toks liūd- 
ią naktį. Jo kalba, niekad nebuvo

Palauk, ko ieškote! 
— Kristaus, Nazareno!

JUOZAPAS.
Motina nuliūdai 
luičio atnešti Jai taurę iš 
(Parodo taurę')

ANDRIEJUS. — K tęs 
me, kuomet Jis ištarė:

Kas tu esi jei ne Naaarės&s! j';
- Aš esu prastas Galilėjos žvejys*

Tegu sau eina! (Visi nueiia į K:)] < 
. suimti Jį! (Mi- v. . . -...-V’
žiūri į nuemann 

paskui ateina, atsisėda ant akmens ir ver- ■
Andriejus iš K:)’ 
Čia Jis mams lie- .

‘--S

DEONAS. — Lozorius ateina. Izraelio 
Mozės įstatymų pildvtojai, parodykit ša
šą. Nazarėnas jį iš numirusių prikėlė, už

Mūsų tai dalykas! šalin! (BŪ Ji

JUOZAPAS. — Aš Juozapas, Kristaus prie- 
telis. bet ne sekeįas; Jūs jpriatės save tvirta 
tikėjimu į JĮ, ir Jį apleidžiate. Jūs sakote, kad 
šią naktį, iš šitos taurės, gėrėte Jo kraują. Kaip 
aš trokštu lašo — bet tuščias. Bet aš su pagarbai 
laikau taure. Tą taurę, kurioje buvo Jo krau
jas. aš pagarbinu. (Pastato taurę ant akmens J 
taurė truputį pasikelia ir ore kybo ja. Visi paiį 
puolę ant kelių garbina:)

Taure išganymo, būk žemėje mūsų stiprybe 
ir danguje mūsų džiaugsmas. • -J

U ž d a n g a

(Bus daugiau) ‘ J?

XI 1 1 t i JKI ŪMAI > *Q«IQ IHOO IU K 1-Gauta grynas laukas. bei , t ' *
trobų. Čia vėl p. I’ikčelin-
gicnes nenuilstama energija P, Pikčilingiene d i didis 
organizuojama visoje Lietu- šulas ir Libtuvos Abuliuci- 
voje rinklia\’a—jnokyklosjonistii Drujos. oj,.t n f»7iM

Kaip nedėkinga JĮ apleisti*'

-,Neverti mes S o prieteliais va>

Petraį
. V-

kiu šiam Kongresui geriau
sio pasisekimo. Lietuva ir 
Latvija yra žemes ūkio ša
lys, todėl Liet. Latvių vie
nybė galėsianti sujungti 
bendram žemės ūkio kultū
ros kilimo darbui abiejų 
kraštų agronomus.

Gauta visa eilė pasveiki
nimų telegramomis. Latvi
jos pasiuntinys Balodis pa
sveikino iš Kemeri, būda
mas teu atostogose. Iš Ry
gos sveikino Lietuvos pa- 
siuntinis Latvijai p. Aukš
tuolis, Latvijos pasiuntinio 
pa v. Rusens iš Kauno, Ry
gos “Šviesos” jaunimas, 
Rygos lietuvių studentų 
draugija “Viltis,” prof. Ro- 
emeris iš Kauno, Lietuvos 
Universiteto studentų atsto
vybė, pulk. Daukantas iš

Stotyje atvykstančius iš 
Rygos ir Kauno Lietuvių 
Latvių Vienybės kongresan 
svečius pasitiko Klaipėdos 
skyriaus pirmininkas Dr. 
Gaigalaitis, valdybos nariai 
p. Dr. Didžys, Dr. Trūka- 
nas įr kiti. Be to pasitikti 
atvyko ir latvių konsulas 
Klaipėdoje p. Richstens. Dr. 
Gaigalaičiui trumpa prakal
ba pasveikinus karo orches
tras sugriežė Latvių Tautos 
Himną ir prof. Plakiu pa
sveikinus Latvių Vienybės 
vardu — orchestras sugrie
žė Lietuvių Tautos Himną. 
Prof. Volteris trumpai kal
bėjo Lietuvių Latvių Vieny
bės centro valdybos vardu, 
linkėdamas kongresui ge
riausio pasisekimo.

Dalis atvykusių 
lankėsi parodoje, 
miesto pasižiūrėti

Skirtu laiku, liepos 15 d., 
2 vai. po pietų rinkosi Lui- 
zės gini, salėn atvykusieji 
svečiai ir klaipėdiškio kon
greso dalyviai. ''Viso pirmą 
posędį, nežiūrint nepapras
tos kaitros, salėje apie 150 
kongreso dalyvių. Apie 2:30 
vai. Dr. Gaigalaitis atidary
damas kongresąą, pasako 
trumpą kalbą.

Dr. Gaigalaičio atidarymo 
kalba sutikta gausiu delnų 
plojimu. Lietuvių Latvių 
Vienybes centro komiteto se
kretorius p. Paleckas jo kal
bą išvertė latvių kalbom .

Kongreso organizacinio 
komiteto pasiūlymu išrenka
mi prezidiuman iš latvių: 
Doc. Blesse — pirmininku, 
iš lietuvių — Dr. Gaigalai
tis. Vice-pirmininku iš lat
vių — D. Vilsons, iš lietu
vių kap. Ardickas. Sekre-. 
toriais: iš latvių p-lė Žvirb- 
lytė, Vanags ir (Įsėlins; iš 
lietuvių — Dr. Didžys, Au
dickas ir Paleckas.

Garbės prezidiuman vien
balsiai išrenkami nuo lat
vių: inž. Riteris, prof. Pla- 
kis, prof. Šmits, doc. Ber- 
žinš, Švietimo ministeris po
etas Rainis—Plickšanas, ir 
nuo lietuvių: prof. Volteris, 
prof. Matulionis, I)r. Šliu
pas^ poetas Maironis, Vijū
nas ir M. Jankus.

Išrinkus prezidiumą, pra
sidėjo gauti sveikinimai. 
Pirmiausiai sveikino Lietu
vos vyriausybes vardu Klai
pėdos krašto Gubernato
riaus pavaduotojas p. Šlaža.

Klaip. krašto valdžios var
du sveikino Krašto Direkto
rijos narys p. Borchertas.

Dr. Gaigalaitis nfioširdžiai 
padėkojo už šiuos sveikini
mus, nesą Kongresas jais 
daugiausiai turės susidomė
ti, nesą tai pareikšta oficia
lių vietų nuomonė. Latvių 
konsulas Klaipėdoje ponas 
Richstens asmeniškai sveiki
no Kongresą, linkėdamas 
jam geriausio pasisekimo.

Prof. Matulionis dėkoja 
už suteiktą garbę išrenkant 
jį garbės prezidiuman ir 
sveikina Lietuvos Žemės Ū- 
kio Akademijos vardu. Lie
tuvos agronomai norėdatnf 
turčiau susipažinti, su latvių 
žemės ūkiu, kelis kartus lan
kėsi Latvijoje ir rado ton 
tikrai malonų ir brolišką 
prieinimą, dėka, Latvių Lie
tuvių vienybės llygojtj Liu-

(piktai). — Gėdėonai. jums nerei- 
š duosiu ženklą, jūs čia būkite. 
INAS. — Judai, mes tau nepasitiki- 
darbas neduoda mums pasitikėjimo, 
augosim. Tu nela^pal^ėgsi. Ne. mes

•> <6 t '■' * ,

JONAS. - pik
Viupįs fr minta B

VDJGILAS.
šviesas.

PETRAS.- 
V1RGJLAS 
PETRAS^- Kasdieną Jis mokina bažny&o.. 

se. Ko išėjote su kalavijais ir su vėzdais Jų 
sugautų, jūs niekšai!

V1RGILAS
sitraukia tardą, Petras nenusigąsta.) 

JUDAS (už scenos). — “Sveikas, 
tojau!” • ' • < “įl

KRISTAUS BALSAS. — “Prieteljau, -k* 
atėjai!” (Sumišimas ir minioj balsai, f t

V1RGILAS. — Girdėjote sutarties žodžius, 
tai ženklas. Einam! (Visi nueina Į K. Petrai 
eina atstu, bet vėl sugrįžta.) * ' r/i . *

PETRAS. — Kokia baimė apėmė mane; Aš 
visas drebu. Aš bijau. Petrai, Petrai, tu šą-* 
dėjai mirti už Jį. Kur dabar tavo drąsa! Kag. n 
aš bėgsiu? Kur aš pasislėpsiu? Jis Dievo Sū-i 
nūs save gali pasiliuosuoti, save išsigelbėti bei 
Petro pagalbos. Geriau gyventi iš meilės dėl 
Jo, negu mirti gelbėjant Jį. (Eina Į Į>, bet iš : 
ten ateina minia.) - l7

TITAS. — Mes ieškome Kristaus Nazareno* • 
PETRAS (baimingai).— Aš ne Jis, leiski- ' 

te mane!
TITAS. - 
PETRAS

Aš prisiekiu, kad tiesą kalbu, leiskite.
TITAS
VISI (nueidami); —Suimti 

nios balsai. Petras sugrįžta, 
v • cius.
kia. Įeina Jokūbas. Tomas ir 

ANDRIEJUS (liūdnai). —
pė budėti ir melstis. Dievas teapsaugo masnuoĮ. 
Į py kasios minios. • ¥

’ JOKŪBAS
Bailys aš! Aš nekenčiu savęs

TOMAS, 
dintis.

ANDRIEJUS (pamatę* Petrą)
ko verki?

PETRAS. — Verkiu Kristaus. (Rodydamas-
Į K.). Matai, jie perėjo Kodrono upeli. Aš sek-

’ siu juos ir matysiu galą. (Greitai išeina.) y 
(A teina Juozapas ii Arimante jos iš D. nuden

gęs savo skraiste, jis ląiko ta«rę.)| i
- Sveiki, prieteliai, Kristaus 
Ji man paliepė iš Vakarien- 

kuries Kristus gere*

Jei tu skaitei nakčia išėjęs 
žvaigždžių padangėj milijonus, , 
Įsiklausei, Jką kalba vėjas, %
Ką piąsto žydinčios aguonos;
Jei tu jautei, kaip sidabrinė x 
Gaili rasa ant pievų krito... 
Girdėjai paukščių sutartinę > |
Jaunam pavasary iš ryto. 1
Jei tu džiaugeis, kai vasarėlę j
Pasaulis — žydintis gėlynas, . -J 
Ir nuliūdai, kada išėlę ” 1 *
Rudens siautimai grožę skina, — „ 
Tai tu suprasi, kas įsakė . ¥
Saulutei leistis ir tekėti: \ I
Bučiuot gėles margai plaštakei, \ 
Mėnuliui žemę palydėti..’. *
Tai tu pažinsi nematuotą 
Kūrėjo išmintį begalę.
Ir pamylėsi nenelnotą ‘ V “
Tiesą. Gyvenimą ir Kelią.

Pirmoji Mtti

dirbančių tą pat f darbų i 

parinkti aukų K. M. Dr-jo 
laikomteut mokykloms,»

teiks gerb. viešniai pritari
mo, pagalbos ir globos jo už
davinių atlikime, kanų svar
biausi yra: apsipažinti su 
moterų veikimu Amerikoje, 
užmegsti tamprwnių ryšių

IVIŲ LATVIŲ VIENY 
ES KONGRESAS

kiti šiaip rKauno, Kongreso organiza
torius Penkaitis iš Kauno, 
jis savo telegramoje apgai- 
Ii, kad dėl sunkios ligos ne
galįs dalyvauti. “Rygos Bal
so” redakcija, Ežerėlių Vin- 
co Kudirkos draugija. Be to s 
vėliau gauti sveikinimai < 
Latvijos Švietimo Ministerio 3 
p. Rainio ir Krikšč. Dem. , 
partijos Centro Komiteto 
pirm. Krupavičiaus.

Po sveikinimu Kongreso ' . . 1 pirmininkas, konstatuoja di
delį susidomėjimą kongresu, ; 
kas, be abejo, tik sustiprin- . 
šią kongreso darbus. Be to 
jis prisimena tuos abiejų 
tautų susiartinimo darbuo
tojus, kaip Latvijos Prezi
dentą p. Čakste, ir Dr. Ba
sanavičių, nors pastarasis 
paskutiniu laiku politiniai ( 
nedirbo, bet buvo pirmasis, 
kurs išbudino lietuvių tau
tą iŠ apsnūdimo, kurs pir- 
niasai kūrė mūsų tautinę li
teratūrą. Šių abiejų tautu 
vyrų mirtimi suteikta mū
sų tautoms didžiausias smū
gis. Nors jų nematome šian
dien gyvųjų tarpe, liet jų at
likti darbai minės juos am
žinai. Pagerbimui mirusių 
abiejų tautų vadų Kongreso 
dalyviai trumpai minutei 
ramiai sustoja.

Antra "Kmufrevo dieną, 
liejios mėn. 16 d. nustatytu 
laiku susirinkus daĮvvianis, 
Kongr. pilni. Dr, Gaigalai
tis “labu rytu” pasveikinęs 
pradėjo dienotvarkę. Pato
gumo dėlei, dienotvarkės 
eiga buvo kiek pakeista. 
Pirmiausiai prof. Plakis lai
kė lietuvių kalba paskaitą.

Oficialė programa pasi
baigia šiandie 5 vai. vak. 
Kongrese iškelti klausimai 
Ibus plačiau iškelti spaudoje, 
jie lic galo daug reikšmės 
turi ne tik mūsų susiartini
mo įsikalu, bet ir bendrai 
svarbūs dabartiniam mūsų 
valstybiniam gyvenimui. J 
kongreso posėdžius dėl di
delių kaitru nedaug telanky- 
davosi žmonių, bet vis tik jų 
dalyvaudavo nuo 100-150 
kiekvieną dieną.

(“Klaipėdos Garsas”)
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DARBININKAS’1

nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.

ityta 
na iš stambiausių šiais metais

'bažnvčįos reikaląms.Tokią pik-Į T„ , vP-lė Z. Riniaitė, liepos 23 d. lniko*5ioii g.1 *r iro L !sradąas’ 

begrybaudama Palangoj, “Bi-I 
rutės” kalne dėl LDS. Apskr. I malonu buvo matyti, kad nui- 
suvažiavimo delegatams pie-Lų abu dvasiai tėveliai sykiu 
turas, rado po haravyku pa-Įsu sav0 pampijonais ir sve- 
sjėptą žinią nuo Aitvaro, kad ibiais visą laiką piknike daly-

jvavo. '

Žodžiu sakant, piknikas pa
dalė gražaus ir malonaus Įspū
džio, todėl ir nutariau, kad 
metęs važinėti pas svetimtau
čių daromas pasilinksminimo 
vietas ir išvažiavimus visuo
met kaip tik perskaitysiu 
“Darbininke” apie Gedimino 
kalne rengiamus piknikus, vi
suomet juosna lankysiąs ne tik 
aš vienas, bet su savo drau- 

Igais ir pažįstamais, kame žmo
nes gamina Įš118 jautiesi savųjų tarpe ir 

kame gyvuoja gryna mūsų 
tautos dvasia.v

Berželis

neliks namie. Kviečiame!

Žinia nuo Aitvaro . N1MASH

DAYTON, 0H10
' j ' J
ai mūsų kolonijoj labai
jo. Jau daug bedarbių , 

dasi iy įš lietuvių. Veiki- ;
mas lietuvių tarpe nupuolė.
BeteL matome laikraščiuose iš 

JDaytono žinučių. Rodos yra 
driu* apie ką rašyti, ale tur 
būt korespondentai tinginio Ii- 
gri serga. Aš būdamas nau
joku šioje kolonijoje pastebė
jau štai ką: Lietuvių parapi- 

šv. Kryžiaus stovi 'blogame 
padėjime. Nesutikimai klebono 
su parapijonais pablogėjo. Šv. 
Petro dr-ja gerame stovy lai- 
kost L. R. K. S. A. 191 kp. 

y taipgi gerai stovi; narių turi 
su dideliais ir mažais viiš» 200.

. Moterų dr-ja taipgi gerai lai- Į

kosi.: Jaunų merginų dr-ja ir- Įdomino visą Lavrence’ą.
gi neblogai stovi. LDS. 69 kp. si pakaušius krapšto ir spėlio- 
nors mažas buvo narių skai- ja kaip bus ant Mot. Sąjungos 
čius lig 1 birželio š. m., bet Apskričio išvažiavimo rugpj. 
atsirado vienas narys — orga- 7 d., Palangoje su asilu be uo- 
nizatorius p. A. Ąržuolaitis,'degos? Atlyginimą’ prižada 

. stojo į prakilnų darbą ir dvie- ’gerą už prilipdymą nutrauktos 

jų Savaičių bėgy prirašė 16 uodegos. Bet jei asilas spir- 
riaujų narių. Tikimės, kad pJsiąs?.. Kaikurie jau pareiškė, 

A. Ąržuolaitis į trumpą laiką įkad jei ne visos tai nors užpa- 
prirašvs virš 50 n^ujų narių, kalinės kojos turėsią būti su- 
Gariblė tokiam nariui, kad pasi- rištos. Matyti gailisi savo per- 

. šventė kilniam darbui. Kiti-linių dantų!
nariai turėtų paimti pavyzdį 
nuo p. A. Aržuoląičio; Buvo 
laikai kada LDS. 69 kp. nė su-

Piknikas^

S. R. K. L. A. 191 kp. rug- 
piūčio 7 d. š. m. Zimmerman 
darže prie Old TrdV Pike, bus 
piknikas, kur ketinama 
lietuvių sutraukti, kaip vieti
nius taip ir iš apylinkės 
nijų. Patartina visiems 
viams atsilankyti į šį pikniką 
ir paremti šią organizaciją ir 
būtų gerai prirašinėti naujų 
narių Į susivienijimą. Raginu 
visus i 
darbą.

atlėksiąs ant Mot. Sąjungos 
Apskr. išvažiavimo Palangon 
rugp. 7 d. Visi, kas norės jį 
pamatyti, atsivežkite juodus 
akinius. Į Aitvarą taip 
kia žiūrėti kaip žiūromai 
lės užtemimą, nes kitaip 
varas nematomas.

Užriestnosiai

LAWRENCE, MASS.
Susidomėjo asilu

MontellieČių “nelaimė” SU-

Vi-

P-nia Kiburienė pranešė, 
kad bostonietės dėl Mot. Są
jungos Apskričio išvažiavimo 
rugp. 7 d. tur būt dirbančios}» 
užvis daugiausiai, 
užriestuosius, raugina žemai
tiškus agurkus ir tt. Taigi, pa
ragausime!..

Atminkite visi kas ivvks rug- 
piūčio 7 d., Lavrence — Pa
langoje!

!

Brone

v. . v. . _ , . ba chemikas pradėjęs savoamžiuje nėra mačiusi. Labai i, , / , .v'darbą statų visus savo išra
dimus pirmyn stengdamasis 
iš visų jėgij ir besidarbuo
damas pagerina.. - Per ^aug 
metų rūkytojai mėgino viso
kios rūšies cigarętus ir rado 
kad visi tokie patys.

Bet čmė P. Lorillard kom
panija, kuri išdirbinėja ci- 
gartus per 166 metus suvirs, 
padribti naują cigaretą, ku
ris turi savyje visą tą pelną, 
kuris nesiranda kituose ci- 
garetųose.

Tai yra naujas išrastas 
būdas, kuris išima visą ne
malonumą iš tabako. Vėsi
nantis' ir malonus rūkymas 
šio puikaus tabako O. Gs. 
sušvelnina gerklę ir sujudi
na skonį.

Beito kad O. Gs. yra ge
resni todėl gali juos rūkyti 
lyte, dieną ir vakare. Nėra 
kosulio vežime. Paprašyk 
savo pirklio pakeŲ. v

VALDYBOS ANTRAŠAI .

Dv. Vad. Kuri. .F^Sjąųlosaitis, 
2334 So. Oakley Ąve., 
Chicago. Dlinois.

Redaktorius—Kun. C. Matulaitis,' 
2334 So. Oakley, Avė., 
Chicago, Ulinois.

I Vice-Pirm. — J. Svirskas,
104 Dorchester Street 
Wm^estęr, Mass. ’ j

II ViceVirm. — Oa Adomaitienė,
36 Nortori Street 

. Dorchester,, Mass.
Iždininkė -- O. Sidabrienė, 

6 Commonwealth Avė. 
Worcestfr, Mass.

Iždo globėjai —
Kun. P. V. Strakauskas, 

50 W. 6th Stree^ 
So. Boston, Mass.

J. Tatulis, 44 Barclay St., 
AVorcester, Mass.

Rast. — V. J. Blavaekas, 
104 Dorchester St., 
Worcester, Mass.

• i

. Teisybę. .Mylinčiam, Cleve- 
and, Ohio. —;Ątsakvmo į atsal

' ? ___ 1. __________••
tymą “Tikrų W
•lam” nedėsime,

~sti, kad pi 
radiot 
.tižaus 

ntis’ 
oncertas^B’ 
as ar 

dėl nėra reikaloj^ė 
minti.

---------—.
Katalikas, kuris užsirašo ir 

skaito bedieviškus raštus yra 
lygus tam, kuris nusipirkęs 
šautuvų pasidaro sau galų.

* >

SUSIPAŽINK1T SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta/negali kilti kultūroje ir

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvi

Mūsų dvasiškija

Ant Mot. Sąjungos Apskri-
sirinkimų nebelaikė, bet dabar ie’° įvažiavimo Palangoje rng- 

"ptadeda atgyti. Kuopos valdy- |piūčio d. pasižadėjo dalyvau- 

ba šaukė susirinkimą liepos 13 visi . apylinkės kunigai, tai
yra: kleb. kiur. F. Virmauskis 
ir kun. S. P. ^Kneižvs, vieti- 
S’ii; svečiai: So. Bostono: 

n.' K. Urbonavičius ir kun.

V. Strakauskas; Lovellio: 
’kun. F. M. Juras; Worcesterio

7 įtojo į darbą daugiau narių or-Į^nn’”a^ vr^a^a'^s’ 

Daugis, J. Čaplikas ir S. Vem
brė; Cambridge’io — kun. F. 
Juškaitis; Norwoed’o — kun. 
V. Taškėmės; Montello —kun. 
J. Švagždys; M’estifeld’o — 
kun. Strimaitis; Atliolio—kun.

■ .

A. Petraitis; -Nashua’os—kun. 
P. Daniūnas; Providence’o — Teinu giraitėm., 
kun. L. Kavaliauskai. Nėra <?riežė 
abejonės, kad klebonai važiuos i 
su visais savo parapijonais.Vi- 

sus nuoširdžiai kviečiame.

Worcesterietės lėks 
orlaiviais

Į Mot. Są-gos7Vp*k.. iš važia
vimą rugp. 7 t d. Palangon, 
IVorcesterietėš, apart 8-niu 
“busu” dąr turės ir orlaivi. 
Ant LDS. 70 kp. išvažiavimo 
liepos 24 d., Palangos padan
gėje skraidė ir sveikino iš savo 
sparnuočio išvažiavimo daly
vius kap. Darius. Vakare kun. 
F. Virmartskis atvežė savo ma- 
kabiliuni ir parodė Palangą. 
Kap. Darius labai džiaugėsi. 
Tikimės, kad jis dalyvaus ir 
Mot. Są-gos išvažiavime. Tai 
turėsime sparnuočius ne vieną, 
bot dn. Gailimės tik njonte- 
llicčių, kąd joms nepasisekė su 
asilu atvažiuoti.

Visas North Abington’as

d. -š. m., bet vėl neleido i sve
tainę laikyt susirinkimo. Na
riai nenusiminė, bet nuėjo į p.j 
Petkaus namus. Apsvarsčius'X. 
praėjusių užvilktų mėnesiu 
duokles, visi sutiko mokėt ir

ganizuoti. Nuo dabar nariuo
se'atsirado didesnė vienvbč ir 
noras pasidarbuoti. LDS. 69 
kp. ižde turi pinigų $83.47 ir 
Lietuvos Paskalos boną $50 su 
nuošimčiais. Minėtame susirin
kime išrinkta korespondentai: 
Ą. Ąržuolaitis ir J. A. Tulaus- 
kąs, kurie taipgi platins dar
bininkišką spaudą.

L. Vyčių 95 kp. ir jos benas, 
šv. Mykolo dr-ja. Teatrališkas 

.. ratelis. Katalikiškų draugijų 
sąTyšis ir Federacijos skyrius 
visai apmirė. Laikas atgai- 

v vinti. Jaunimas pasiruošęs 
dirbti, tik laukia senesnių pri
tarimo.

Nelaboji mirtis pakirto a. a. 
Kotrinos Petrokienės gyvybę. 
Ji btivo narė S. R. K. L. A. 
191 kp. Mirė po sunkios ope
racijos, liepos 3 d. š. m. Pali
ko nuliūdime 3 sūnus ir 4 duk
teris. Viešpatie, suteik jai at- 
ilsį šioj svetimoj šalelėj.

A. a. Marijona Kudirkienė 
mirė ant gatvės nuo, saulės 
spindulių, liepos 1 d. š. m. 
Liūdi Vyrąs A. Kudirka ir 
duktė Marijona.
Vff r- ■ i ’ . /
- Jos palaidotos su bažnytine- 

> apeigomis, Kalvarijos ka

Nelaime
na Kriniisevičionė liepos 3

Mokykla

South Woreesteriečiai yra 
vikrūs ir veiklūs žmonės. Ką 
tik į porą metų pastatę, nors 
dar visai neužbaigę bažnyčią, 
jau pradėjo rūpintis apšvietos. 
reikalais. Su širdies skausmu 
tenka pabriežti mūsų gyveni
me minusą — tai stoką para
pijinės mokyklos. Bet ir tą 
skylę stengiamasi kuogreičiau- 
sia užkimšti, pataisyti. Taigi 
rūpesniu gerb. klebono kun. J. 
Čapliko šiais metais pirmą syk 
Įrengta vasarinė vaikučiams 
mokykla, kurią lanko virš 250 
vaikučių. Pamokos, prasidėjo 
15 dieną liepos mėn. Vaiku
čius joje mokina apart klebono 
kun. J. Čapliko, dar jo padėjė
jas kun. S.^ Vsnbrė ir klerikas 

į V. Kaip/gi linksma yra girdė

ti, kad vaikučiams duodama 
apšvietos tėvų kalboje kate-

. na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius
turi būti.

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių

SO. WORGESTER, MASS.
Gražus parapijos piknikas.

Užpereitame ‘ ‘ Darbininko ’ ’ 
numery teko man skaityti apie 
busimąjį Aušros Vartų para
pijos pikniką Gedimino kalne. 
Na, manau sau, jei jau taip 
gražiai yra aprašoma, tai ty
čia aplankęs visas kitas vie
las,, visokius “lakęs,” kur se
niau trankydavaus, tyčia nu
važiuosiu pažiūrėti kas ten -y- 
ra gero toje Gedimino kalno 
lietuviškoje gilaitėje. Prisi
artintu Tiesiog sunku ir be
pažinti seniau apleistas, bet I 
grąžos vietelės.

Ir nustebau! kalnas apvaly- jkizmo, bažnytinės istorijos, lie
tas nuo bereikalingų akmenų, Ituvių kalbos ir rašybos sryty- 
žolių, jladUryta daug-gražių ir'se. Taigi tenka pareikšti vię- 
patogių suolų, papuošta gra- šai savo džiaugsmo ir sveiki- 
žiomis lietuviškomis ir anglis- jnimo sulaukus savosios vasa
romis vėliavomis, kurios jau'rinės mokyklos ne tik jos va- 
iiš tolo atkreipia publikos aki.!

O kaip už- * 

uždūdavo lietuviškas 
p. Bliūdžiaus vedamas benas, 
tiesiog netik' apylinkės lietu
vius. bet ir svetimtaučius su
traukė. Labai gražiai sudai
navo. keletą skambančių daine
lių vietinis parapijos choras, 
p. Chilinskio vedamas; O kiek 
ten buvo žaislų. Įdomumų, Į- 
vairumo, tiesiog sunku ir ap
rašyti. reik pačiam tą visą 
savo akimis pamatyti.

Tat ir nestebėtina, kad žmo
nių buvo kimšto prikimštas

I
I
!<lams, hof ir vaikučiams.-

Bendrai imant, reik pastebė
ti, kad So. AVorcester’is stve
riasi darbo ir veiklumo visose 
ąvvenimo srvtvse. Sveikinti- 
na! g

M

■ Berželis
Z

LIETUVIŠKA BARBERNĖ
POVILO PETRULIO

9253 Cardoni Avė., Detroit, Mich.

(labini ir gražiai apskuta ir ap
kerpa plaukus vyrams ir moterims.

(RM2)

a- - - - - - - - .VI
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LAKEW0 0D PA 

Schulkyll Co.' Peiina.į
Rengia šios apieGnkės 11-lika parhpijų. Būsimolr

■ RK
i r '•

_. „ Lietuvių Dienos
pelnas skiriamas trims Amerikoj esantiems vienuolynams lygiomis

t,

“Senas pasakymas, jog mo-. 
kydami 'kitus, patys mokomės, 
niekur geriau nėra patikrina
mas, kaip ten, kur patys moko
me save.” (Dinteris)

BOSTON’O DRAUGUI’
VALDYBy ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PASĖLI
- DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRASAI
Pirmininkas — M. Žioba,

539 E. Seventh SL, So. Boston, Masa 
Telephone South Boston 8552-R. 

Vice-Pirmlpinkas —■ J-> Petrauskas,
17 Vale St, Souttf Boston, Mass. 

Prot RaStinlnkas — J. Glineckis',
5 Thomas Pk., South Boston, Mos 

Fin. Raštininkas — M. Šeiki3,
366 Broadway,* So. Boston, Mass. 

Kasteriu* — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, Man 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 VVInfield St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedSldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landą po pietą, parapijos salėj, 4»2 R. 
Seventn su So. Boston. Mas&

s;r“^
iii

tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia

APIE LIETUVIŲ TAUTOS VE
YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš korių 288 puslapiai

užimti paveikslais

S66 West Broadway

Užsisakykite

South Boston, Mass.

atvažiuoja
North Abington’o visi lietu

viai tik ir skaito valandas kad
• • vir ufe 
mūsų

įdienos greičiau slinktų
m. buvo kempėje ant ko- austų rugp. 7-ta, nes jie mūsų 

ten Šokių ar “tautiško’*•gražios Palangos nėra dąp ma- 
ko. ^‘Pasilinksminus” jtę, o kas svarbiau, mes nesą-, 

pro bajorų į šokių salę 1110 jų matę. Nieke, kad at- 
r labai galvų persiskėlč. Gy-pažinos, bet žada sesutės są- 

" jas sudėjęs apie 10 “sti- jnngietes keptų karvelių atvež- 
’ ir vėliau buvo priversta Jti. P-lė O. Perekšlytė prane

rti. Jen išgulėjus; ša, kad pas juos. No. Abing-

dalimis, būtent: Kašmierietėms, Prancukietėms ir J&ans Nuloyžia- 
voto seserims. ’ • i į- r ‘ 4 ■
Programas prasidės su šv. Mišiomis 10:30 ryte, kurias atnašaus gerb. 
kun. Pr. Mockus iš Coal Dale, Pa. Tai dienai pritaftintą pamokslą 
pasakys gerb. ktOL\P. O. tena, iš Mahanoy City, Pa. Koncertas 
prasidės 12:80 vai po pietų, Ibnj duos geri šios 'spMinkės parapijų 
chorai. Ib koncertui bus prakalbos. Kalbės įžymūs Bos apieliiilCės 
politikieriai; Judgrtt OfBe^Rt ir Jtrffte C. R Btfrger, iš PottsriDe, 
Pa., SchulkyH Co., Pa.

Taipgi bus skanių užkandžių 
mi dalyvauti vist lietuviai ne 
mesniu apieium^ oueisHę 
būsite ir pakvėpuosite tyru , 
vui įthų <• rogpaao f tai

y ->■"
-• ■*
t *

s
y

Lietuvos Dukterų Draugystei 
Po Globa Motinos švenčiausia 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Jieva Markslenė,

623 E. Ęighth St.. So. Boston, Ma«b 
Prpt Raštininke — Ona SianrienS, 

•443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
• Telephone South Boston 8422-B.
In. Raštininkė — Bronislava Cluhleoe^ 

29 Gonld St., W. Rosbury, Mass. 
Iždininkė — Ona Staniui lutė,

105 W. 6th SL, So. Boston, Masa 
Tvarkdarė — Ona MizglrcnenS,

1512 Columbia Rd.. So. Boston, Masą 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarclnką kiekvieną menes* 
1:30 vakare, pobažnytinėj sveraljjėį 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės paa 
protokolą raštininkę laišku ar telefonu,

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS-ANTRAŠAI

Pirmininkas — Jonas Adomavičius,
280 E Street. South Boston, Mnss. 

Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka,
95 C Street, South Boston, i Mass. 

Prot Raštininkas — Ant. IBacejunas,
450 E. Seventh St. So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikls,
109 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Kasferins — Andrius Zalteckas,
611 R Fgth St, So. Boston, Masa 

Maršalka — Kai Mikaflionis,
906 Ė. Rfo#dw»t. So. Boston. Mass, 

D. L K. Keistučio Draugija laiko savo 
mfnsinlns ausirinklmuš kas- pirmą 
ne<!«Mdien| kiekvieno mėnesio "2-rą 
merin 694 TVashlngton St, Boston, 
Mastų 1:30 vai: po pietą.. Ateidami 
ant susir’nklmib atsiveskite stt savim 
dauginu naują.nartą prie musą drao- 
gi jo-prirašyti. F .

A ■ _ .Jjgu..*------ ----------

ŠV. KAZIMIERO R. K. D40S 
VALDYBOS ANTRAŠAI 
s. So. Boston Mass.* <

KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS
VIENĄM BALSUI PRIE FORTEPIJONO

Ak, myliu tave............
' Bemužėl, nevesk pačios 
Graži čia giruže...... 
Meilė........ ..................
Meile uždegta krūtinė 
O pažvelgki...............
Visuomet širdis surakinta 
Pehkios linksmos dainos .

1. 
o.
3.
4.
5.

X 6.
7. 

' 8.

DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas 
Skrenda, lekia mūsų mintis

d

i-F • - 1 ” . .

dienų — pasveiko. jton’e, nei viena lietuviška du- p. o. Bos <52, St, Clair, Pa.

✓ 
Pirmininku*- Jonas JaroSn, 

225 , L Sttvet, Sonth Boston, Mn«. 
Vlcc-^lrr 
t llf » 
trot-Ra

405 — — -
Flnansą RnAtįninkąs — M. telkisi

366 W. Broa<lwny, So. Boston, Mi 
IMlntnkas

Intam—.L. ftvafkrfys,

Baltai

p

. .75 

. .50

. .50 

. .40

. .65
.50
.60

$1.00

’9.
10.
11. Trisdešimt dainų ...... .*•..

MIŠKAM CHORUI
12. Ginkim šalįJLietuvos
13. ’ ‘ ’
14.
15.
16.
17.

.50

.75

.50

.50
25
.50

Giesmė į ŠV. Kazimerą 
Lietuvos Vyčių Imnas 
Pirmyn į kovą .. 
Mes grįšim ten ..
a) Išauš vasarėlė,
b) Tu mano mergelė,
c) Išbėgo mergytė ..
a) Kaip aš buvau jaunas,
b) Žiūrau’anksci rytų, 
e) Aš užgimiau Lietuvoj.;..
a) Eikš mano mergele,
b) Aš sutikau žydelį,
c) Kam anksci kelcis .
a) Miels tėvelį
b) Oi skauda galvelę,
c) Atsigėriau žalio vyno....
a) Oį džium-džium,
b) Už jūrių,
c) Kalbin jaunas bernužėlis,
d) Aš turėjau vištą .,.
a) Tykusis Tytelis,
b) Oi laksto vanagėlis,
c) Kur įRemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50 •

Visos viTK paminėtos dainos galima gauti 
"Darbininko” Knygynie. Siųsdami, užsakymus 
drauge pnsiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip: • i

"DABB1NHVKAŠ” ;

.50
18.'

J5O
19.

20,

21.

*■ s♦ -t* ■

i #



Sacco tebebadauja

Vanzettivėl sulaužė bado* 
streiką

SACCb VANZĖTTI MITIN

GAS ANT BOSTON - 
COMMON

VLADAS P. JĖDINKUS, j

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus rugpiūčio 5 
d., 7:30 vai. vakare, 26 Linioln 
St., Brighton, Mass.

Visi nariai malonėkite susi
rinkti, nes turime daug svar
bių dalykų apsvarstyti. Bus iš- 

X.

duotas . raportas iš 'apskričio 
suvažiavimo. Taipgi turime iš
rinkti delegatus į seimų, kuris 
bus rugpiūčio pabaigoje, Pro- 
vidence, R. I. Atsiveskite ir 
naujų narių. Svarbiausia tai 
su mokesčiais. Ateikite ir už
simokėkite, kad nereikėtų siųs- 

Iti kolektorius arba skelbti or-
_ ganė.

72 kp. narių Detroite. Jis mūsą 
organizacijos vajaus laike dau
giausia prirašė naują narių ir 
“Darbininkui” nauju skaity
toją. Už pasidarbavimą jis lai
mėjo pirmą dovaną $50.00, ku-
C

rią Centras jam jai^ išmokėjo. 
P. Vladas P. Jedinkus ir ant to
liau pasižadėjo uoliai ir ener-. 
gingai darbuotis LDS. organi
zacijos labui.

Kviečiam visus.
Valdyba

PRIMENAME
<ad LDS. 1 kp. mitingas bus 
ketvirtadieny, rugpiūčio 4 
d., 7:30 vai. vakare, parapi
jos svetainėj, 492 Seventh 
Street.

Ateikite viri, užsimokėti 
duokles ir pagaminti naujų 
ir gerų sumanymų seiman.

Valdyba

.----------------------- ■ ~* 4.

KUN. STRAKAŪSKAS RUO
ŠIASI Į ATOSTOGAS

Nuo antradienio, rugpiū
čio 2 d. kun. F. W. Stra- 
kauskas po sunkaus darbo 
su vasari ne mokykla pradės 
atostogas. Kaip girdėjome 
praleis apie dvi savaiti lai
ko.

NUO PRASTO APETITO IR 
PRAŽUDYMO JĖGŲ 

Daug žmonių yni* silpnų, nervuotų, 
neminiu, silpnų ir sergančių iš priežas
ties turėjimo pnisto kraujo, suirusių 
virškinamų organų, kurie vėlai grįžta 
namo, pražuJlo savo stiprumii. Tukstan-

UŽBAIGIMO
■ *

vakaras bus penktadieny, 
rugp. 12 d. pobažnytineje 
svetainėje. įjž&nga 25c.

« «. «

Tos pačios mokyklos auk
ščiausio ; skyriaus mokinių 
išvažiavimas įvyks rugpiū
čio 3 d. Blue Hills. To sky
riaus mokytoju yra p. M. 
Karbauskas. Kep.

MtR£ JAU*A LIEtUVAItR 

- Šeštadieny, liepos' 30 d«. su 
bažnytinėmis apeigomis, kai
rios įvyko šv. Petro lųftiivią 
bažnyčioje, palaidojo jaunų 
lietuvaitę, a. a. ČiŽailškhftę. 
Ji sirgo džiova. Buvo dora 
ir pavyzdinga mergaitė. Yra 
buvus nare šv„ Petro para
pijos choro ir kitų draugijų 
ir kuopų. tLi.ūdi visi netekę 
jaunos darbininkės. Rep.

Į
■M -į

YĮ^, ^y^ labai nepasi; 
sekus prekybai, .^umąnė pasi
karti Paėmė tad virvę ir nu- 
ėję į mišką, prie vieškelio, vie- ; 
ną virvės galą pririšo prie 
medžio šakos, o kitą jau pri
dėjo rišti aplink savo liemenį.' 
Pastebėjo tai važiuojantis kai
mietis ir klausia žydą: “Ką tu 
darai!” . . /.i ■ y.
; Žydas: Ar nematei, žmoge,.

; kad aš noriu pasikarti.
| Kaimietis: Kas taip kariasi! 
i Geriau imtumei galą virvės ir 
j rištumei aplink kaklą...
r ' žydas: Ui, ui! Ką žmogėlS 

j sakai! Juk nuo to galima už-.
! trokšti.

sako

Liepos 31 d. Sacco-Van- 
zef ti ąpgininio komitetas su
ruošė didelį mitingą ant 
Boston Common. Susirinko 
apie 5000 žinomų pasiklau
syti Sacco-Vanzetti simpati- 
zatoriu kalbu. Iš visu kai- ‘ v fc. 4.
bų publika suprato, kad rei
kalauja paliuosuoti nuteis
tuosius nežiūrint ar jie kalti 
ar ne.. Rodosi turėtų pa
laukti kada galutiną žodį 
tars gubernatorius, kuris 
tiek laiko ir darbo pašventė 
peržiūrėjimui Sacco-Vanzet- 
ti bylos. Vienas komunistas 
savo kalboje ragino darbi
ninkus paskelbti generalį 
streiką, jeigu Sacco ir Van- 
zetti nebus paleisti. Bet vi- 

gi pas savo brolį Mpntelloj. Įsi kalbėtojai pripažino, kad 
Knii. Vaičiūnas yra didis gubernatorius yra plačių 

spaudos rėmėjas ir L. D. S. pažiūrų žmogus ir taipgi jo 
pasiskirta komisija susidėjo 
iš bešališkų asmenų, ku
riems rūpi teisybe, o ne as-r 
menis. Tad ir galutinas gu
bernatoriaus žodis bus be- 
abejo bešališkas ir teisingas.

Vanzetti vėl sulaužė strei
ką ir sekmadieny valgė ka
lėjimo valgį. Sacco 
bebadauja.

KUN. VAIČIŪNAS BOSTO
NO APYLINKĖJ

Mūsų reporteris praneša,namo, pražudo savo stiprumu. luKstun- . - * *
» I čiai, kurie-randasi tame stovyje, suran- kad kun. Vaičiūnas, Cicero,.

WATERBURY, CONN.
Plačiai skelbiau organe, kad 

LDS. 5 kp. susirinkimas Įvyks 
liepos 24 d., bet į susirinkimą 
atėjo penki nariai ir tie patys 
apsisukę išėjo. *Mat tą dienų 
pasitaikė parapijos piknikas.

. Nejaugi darbininkams svar
biau piknikas, negu savo rei
kalai! Štai šiomis dienomis 
prirašiau vėl naują narį, Mikų 
Bujanauską. Labai malonai, 

, kad prie mūsų kuopos rašosi 
gabūs žmonės, kas šūstiprins 
JOBopą. ‘ -
< Sužeidė LDS. narį

■ -» z ' • .' . ' • 't ...

Liūdna, kad mūsų kuopos 
narį L. Kumpik'evičių sužeidė 
dirbtuvėje. Pirmiausia sužei
dė ranką, o dabar toje pačioje 
dirbtuvėje perskėlė galvą L. 
D. S. 5 kp. nariai turėtų aplan
kyti savo brolį ir jam pagelbė
ti, nes jis turi nemažą šeimy
nėlę ir pagelba reikalinga.

* Įnešimai seimui

y LDS. 5 kp. nariai visus sei
mui įnešimus paliko sutvarky
ti ir pasiųsti Centran pirmi
ninkui,* tai čia juos ir paduo
siu.

“1) Grąžinti “Darbininkui” 
senąjį antgalvį.

2) Atgaivinti mirusias kuo
pas.

3) Turėti nuolatinį organi- 
zatorį, kuris rūpintųsi organi- 
zaeijos reikalais.

4) Kad Centras išduotų fi
nansinę atskaitą kartą į metus 
kuopoms. v >

5) Pranešti kuopoms kiek 
-------- Centro darbininkai gauna al-

įos.
4 6) Rūpintis sukelti finansų, 

— kad ‘sustiprinąs organizaciją.
"{■.7) Įvesti apdraudos skyrių.

8) Leisti kalendorių.
9) ‘Kad IJ)S. užpirktų žemę 

ir pardavinėtų lotais.
' 10) Kad seimas paragintų 
feonh. Apskričio valdybą prie 
didesnio susirūpinimo organi
nei jos reikalais.
: <11) Padaryti rinkliavą viso- 
jb Amerikoje '^N^niems dar- 
bininkam^.

12) Didesn?H«sfe niiesthose 
atidaryti valgyklas;

13) Suorganizuoti narių sta
tymo skyrių. •

B. P. šilkauskas • 
L. D.

cla didele fizine ir protine pagelba var
todami Nuga-Tone. tai puikiausios svei- ■. 
katos, stiprumo ir energijos būdavo- ' 
jančios gyduolės.

Nuga-Tone yra rekomenduojamos dėl 
sustiprinimo prasto apetito, nevirškini
mo. gasų, skilvio ir žarmi trubelių. už
kietėjimo, galvos skau<Įėjimo, svaigu
lio, koktumo, tulžies ligų, pūslės ligų, 
nusilpusių ir prastai besijaučiančių iš 
ryto abelno kūno nusilpnėjimo, prara
dimo svarumo, nemalonaus burnoje 
kvapo, apsivėlusiu liežuvio, neveikian
čių vi^lnrių ir alielito nusilpnėjimo. 
Nuga-Tone yra garantuojama, kad- 

* jums pagelbės. Bandykit jas per 20 die
nų. jei nebūsit užganėdinti, pasekmė
mis. grąžinkit likusius ten kur pirkote, 
gausit savo pinigus atgal. Nusipirkit 
buteli šiandien bile kokioje vaistinėje, 
tik žiūrėkit kad* gautumėt Nuga-Tone. 
Imitacijos yra niekam vertos.

■III. lietuvių parapijos " kle
bonas leidžia atostogas pas 
kun. F. Juškaitį, Canibri- 
dgio lietuvių klebonų ir taip-

narvs. "Tikimės, kad jis su
grįžęs Cieeron ir Chicagon 
prikels iš sunkaus miego 
LDS. kuopas ir su būriu de
legatų atvažiuos Providen- 
can į LDS. 12-tą seiifią.

10) Kad seimas paraginti)

REIKALINGOS MERGINOS
DIRBTI fPRIE

OVERSHOES
AMERICANRUBBERCO.
KENDALL SQUARE

CAMBRIDGE, MASS.
1

1

Sekmadieny, liepos 31 d. 
sugrįžo iš šv. Jono Semina
rijos stovyklos, New Hamp- 
shire klerikas Jonas'Pl e vo
kas., Jam New Hampshire 
kalnai patiko. Dabar moky
tojauja vasarinėje lietuvių 
mokykloje.

dar te-

♦ V J įj '

CHORO PRTVATIS 
ŽIAVIMAS 

įvyks rugpiūčio 14 d. giežio
je prie ežero vietoje.

IŠVA-

l

S. 5-tos kp. pirni.-

7

j
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«
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n
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VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ į

“DARBININKĄ” -J
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo- į 

irių,; kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių Į 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies < 
reikalus, Seimo ir vyriausybes darbus ir valsty- < 
bes vidaus ir užsienio politiką. <

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina < 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelią ‘ 
į geresnę ateitį. ' . !

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody- ; 
mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūkį, nau- | 
jakulių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki- ! 
tų žemininkų būvį ir reikalus. K j

“DARBININKAS” duoda nemokamai juri- ' 
dinių. (teismo dalykais) patarimų ir atsako į ; 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams. i

“DARBININKAS” talpina gražių apsaky- , 
’ mėlių ir naudingi], skaitymų kaip seniems, taip 

ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.
“DARBININKAS” yra visų dorų žmonių ; 

draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai- i 
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.” j

“DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, ' 
pusei metų 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigu
bai.

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

“DARBININKO” Redakcijos-Administraci
jos adresas: Kaunas, Nepriklausomybes Aikštė 
2-ra, LITHUANIA.

* ?

Įvyks Sekmadieny

f. h

\

<

< ’

Z ,

•?

— Atėjome dviese, - 
du vaikinai, įėję į vidų.

— Mes jau pavakarieniavo-**' į 
me, — atsake jiems seiminin
ke: — Jei jau taip išdvėsę^ ?J 
rūgusio pieno gal ię rasis.

Nekviestieji svečiai tuoj iš- " 7* 
sinešdino. * jOm

Vienas žmogus ėjo į miestą. * 
Beeidamas sutiko moterį ir 
klausia jos:

— Ar nežinai, Tamsta, kiek 
kilometrų lig miesto?

Ši jam atsakė:
— Pirmiau buvo 10 kilomet

rų, bet dabar tėra tik septyni, 
nes daugiau piemenys sudegi
no ir išblaškė.

rĄ

J|

———•

BOSTON’O IR APIELINKĖS 
LIETUVIAMS

Turiu už garbę pranešti, 
kad atidariau lietuvių direk
toriaus > (graboriaus) ofisą 
South Boston’e, su tikslu pa
tarnauti lietuviams. jAš pa
siremdamas savo žinojimu ir 
patyrimu atvirai sakau visai 
apielinkes lietuvių visuome
nėj, kad niekas kitas taip pi- ' 
giai ir dailiai nepalaidos kai 
aš, ns vartojų vėliausią ma
dų ir papročius. Taipgi serr 
gančius nuvežu ir parvežti, 
iš hospitolės dykai. Trumpai 
sakant, da Bostonas ir jo a- 
pielinkės neturėjo tokio 
žmogaus, kuris šitą darbą 
būtų atlikęs taip kaip aš jį 
atlieku.

Reikale kreipkitės pas ma
ne, o 
dinti.

Su

busite pilnai užganė-

pagarba.
Jonas Petruškevičius, 

162 Broadway. So. Boston. 
Ofiso Tel. 0304. Res. 1737.
II I ■ Į ' ——

'PARSIDUODA ŪKIS
Ūkis 3-trijų ketvirtdalių akrą ir 
dairiau, 8 kambarių namas su di
deliu attic. Ant Statė Rd.r tarpe 
Manchester ir Dover. Yra obuolių 
sodas ir puikiausias vaizdas žitl- 
rint į Suncock ežerą. Ganyklos. 
Kreipkitės: Cruttwell, Northwood 
Narrous Post Office, Northvrood 
Narrows, ,N. H;

GERA PROGA

t

LAWRENCE, MASS,
. - T

t I

4

I

> *

Turime • gerą progą lietuviu! 
jaunikaičiu, kuris su pilnu noru 
norėtų dirbti dėl automobilių biz
nio. Domės nekreipiama į pirmes
ni patyrimą bile tik turi laipenĮ 
moksle ir taipgi ypatiškumas rei
kalingas idant kad susipažinti ir 
parduoti lietuviams vieną iš ge
riausių automobilių Amerikoje. 
Pageidaujama kad mokėti k«lM> 
t i ir lietuviukai, bet visų sv*r> 
biausia turėti norų dirbti.

Jeigu galiai rei^lavimą 
dyti, mesJparodysime' kaip bftti 
pasekmingu. Viri atsakymai į 8į 
skelbimą bus užlaikomi slaptybė
je. Atsakymus siųskite t>tp: 
“Darbininko” ofisas, Box 20, So. 
Boston, Mass. .(U
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vietų sutaisytos. Stovyla už-
A,

Tas, kuris daug kalba, retai 
išpildo prižadėjimus. Kilnus 
žmogus visumet trokšta, kad jo 

F. L. I. S. darbų. — Kinų išmintis.

251 Broadvay, So. Boston |
(“Keldylo” name)* |

rflkąrn S 
I- diena č - Ne« | 
subirti,* 2

1

BIKMQ |LŲSĄLDO
-y > MNAMITCy.^^

laido buvįo
Vo laiferi g-
ų va&L

Jahaf.daijg-pasakų Helijo 
ar 'retkarčiais kilnių 

igw^Pan^$us2 pasiT 
ė dabq^*Bįrmj>^ž®riinkė-

Qbį|O,paeią ir su ja pabe-
I

Brockton 5112 M
^DANTISTAS 
DR. A. J. GORMAN

(ĮHJMAUSKAS) 
Sekmadieniais po pietų

5 Main St., Monteūo, 
(Kampas Broad Street)

t.*n
I

licįja. 'prisiekė atkęr^ytj.^ą-
™WikuL SUflSM m. pa-

.Wui birželio toė-'
kės is policininko durtuvą^* im:>-<«.__ -■ , -.!

w4ūw 4 ys drtfet. “rPM

omui Mortonui.r
v-.ri L j :

t- 

ūi- 
yas Iserę,- iš Roųen, Franci- 

stovvlą į <New 
yla atidengta 

c * ; . . *

duos jį gyvą ar negyvą.. ĘĄ 
štai, ant TeismorūmŲ.yąndaį 
prilipyta 10 rublių pinigas 
su Saupės parašu, kuriuo jįJ 
įsai žada 1000 išmokėti tam, 
jkursai atneš jam jo pabėgu-; 
tsios žmonos ir jos meilužio, 
išdaviko galvą! ,

S.
i

t

Tel. So. Boston 0823 '
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
O1»io valanda:

'fitao‘9 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 

JjSflarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldienJals, talp-gl seredomis nuo

x 12-tos diena uždarytas:

TEL. 8a Borton 0506—W.

.WtWinž Naujiena

Nų Šiandien vokiečiai pa
sižymi išr^sdinėjimu išradi- 
nfų 'įr tobulinimu senų pa- 
būklų; kurie palengvina kas
dieni namų apyvokos darbą. 
Be/, ąbęjonės nudžiugins 
daug - šeimininkių nesenai 
Vokietijoj pasirodęs labai 
praktiškas' virtuvei išradi- 
mas-^-laikrodis kiaušinių- vi-, 
rimui sekti. Tai nedidelis, 
žadintojo pavidalo laikrodė
lis, suskirstytas į aštuonetą 
vienetų, kurių kiekvienas 

labai įdomu, bet kalbų ,at- atatin1ra: minutės laikotarpį.

ŠALIS AŠTUONIASDE- 
ŠIMTS KALBŲ

Suv. Valstijose randasi 
žmonių iš beveik visų , pasau
lio kampų ir tie žmonės var
toja savo įvairias kalbas. Ir. 
tų kalbų yra pakankamai. 
Paprastam amerikiečiui tas

:jĮ AtstC

K
os }^mdirl)ystjės?icn^aniza- 
jų atvyka i VVatiiiiigtoną 
l&rželia 13 d. Jie ketina ap
lankyti visas Amerikos žem
dirbystės dalis. Ekskursija 
tęsis, per 60? dienų. Būrelis 

susideda iš. 12 šalių atstovių 
? • Žemdinbyętės Ekonomijos 
Biuras rengia tarptautiškų 
Susirinkimų a tarpe šiti| Eu
ropos atstovi) ir Suv. Val
stijų'Žemdirbystės Departa
mento viršininkų pasidalin
ti informacijomis apie pa
saulio žemdirbystę.

Delegatai praleis tik ke
lias dienas Pirmame Žemės 
Mokslo Tarptautiškaįnie 
Kongrese ir tuoj pradės sa
vo tyrinėjimus keliaudami 
iš vienos žemdirbystės apie- 
linkės į kitą.

. Anglų laikraščiai rašo, 

ninkas ėjęs laižvbų, kad jis 
pereisiąs atstumą tarp Ir- 
lųndijos ųygstų Belfast ir 
Dublin į 160 kilometrų ant 
rankų. Iki šioljis jau to
kiu būdu perėjęs keliasdę- 
šimts kilometrų. Ant. jo ran- 
ljzij. uždėti tam tikri sanda
lai, , Kartu su juo važiuo; a 
vežimėlis sų maistų ir s ir 
dedamąja palapine įkinky
tas į ožką. Žiūrėti keliau
ninkų, einantį kojomis aukš
tyn, kartais renkasi tokia di
delė žmonių . minia, kad po
licija būna priversta daryti 
jam kelią. Keistas laižvbas 
karininkas netrukus žada 
laimėti. -

iŠ" i*«:

žvilgiu yra įdomesnė šalis 
arba vieta, tai yra Bengal; 
provincija Indijoj kur kal
bama net 80 įvairių kąlbų. 
Pronvincija yra truputį di
desnė už mūsų Kansas valy 
stiją, ir tenais gyvena dau- 
giaus žmonių negu gyveną 

į mūsų New Yorko, Pennsyl- 
[ vanijos, Ilk, Ohio, Texas ir 
i Michigan valstijose. Bengal 
Į produkuoja indiškąją kana- 
| pę. Kasmet eksportuoja už 
I apie $125,000,000.
L '/ ' F. L. I; S.

Ant trečio skaitmens laikro
dėlis sustoja duodamas su
prasti; kad- kiaušiniai išvirę 
minkštai, ant 4^ — kad jie 
išvirę-minkštai, ant 4% — 
kad - jie ' išvirę Upvkiečiai. 
ir-6 "visiškai kietai.

*

GRABORIAI

PATARNAVIMAS DIENĄ | 
IR NAKTĮ |

D. A. ZALETSKAS | 
Graboriua ir Balsamuotojas | 
877 ir 448 Cambridge Street į > 

Cambridge, Mass. |[ 
Telephone University 8831-W \ •

Norvood 1506

Ę. V. WARABOW

(WBUBLIAUSKAS)
GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS

•HTP WASHĮNGTON STREET 
korWbd4 Man.

»■ - '• i • i
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LAISVĖS STOVYLA

Kiekvienas atvykęs į New 
Yorką žmogus atsimins 
Laisvės Stovylą, kuri stovi 
prie Bedloe Salos, New 
York’o uoste. Bet mažai 
žmonių apsipažinę su šitos 
stovylos istorija.

Stovyla yra 151 pėdos 
augsčio, yra tokia didelėj 
kad vientik nosis 4% pėdų 
ilgio. Stovylos ranka yra 
16i/> pėdų ilgio.

Būrelis gerai-žinomų fran- 
cūzii sumanė paaukoti lais
vės stovylą Suv. Valstijoms. 
Jie kreipėsi, prie garsaus 
Franci jos skulptoriaus, Fre- 
deric August Bartheldi, pa
statyti tinkamą stovylą..

1874 m. komitetas paskir
tas rinkti aukų. Ir Franci- 
joj tūkstančiai žmonių rėmė 
tą prakilnų darbą, aukojant 
kiek galint pinigų tam tiks
lui. Suv. Valstijose žmonės 
sudėjo net $300,000 tik pa- 
pėdai. Iš viso stovyla ir pa
pėdė kainavo vieną milijoną 
dolerių. Papėdės augštis yra 
89 pėdos. ; .

Stovvla sveria 450,000 sva- 
n) (arba 225 tonus), vien 
tjk žalvaris sveria 200,d00 
svarų. 40 žiųonių gali tie
siai atsistok (įfoyylf^i galvo
je ir 12 ži^i^Įyvį,'., trepu 
nuo papėdės. ,ilį.^os turį 
154 b > .H • • : ' ; ’ • '

Stovylos galva buvo , už
baigta dėl Paryžiaus,Paro-

V>~-■ ■ ■ ’ 1-i---- -
\ z*

; DVI 2-JŲ ŠEIMYNŲ STUBOS

[dar rięūžbaigtos, 'City Point, Mar- 
[■’ ine Rd., netoli M. St. Ant pirmų
> lubų 5 kambariai, resepsin bąli ir 

[ sun parlor, ant antrų lubų 6 kam-
> bariai ir sun parlor. Bus šilto
[ yandens šiluma atskirai kožnai 
►* šeimynai, užpakaliniai piazai, vie-, 
►* tos dėl^garadžių. Kreipkitės tuo-' 
[ jau pas savininkų A J. Kupstis,
į DVI GROSERNĖS *
J Viena už $200, daro gerų biznį, yra 3 kambariai užpakaly
> krautuvės. Renda $20 į mėnesį; kita krautuvė už $700 su 
J Tisu, daro biznio apie $250 į savaitę. Nepraleiskite šių
> progų, kreipkitės pas A. J. Kupstis.
> ANGLYS JAU ATPIGO, katriems galima dabar pata ~
> riam pirkti, Kreipkitės pas:
į ’ A. J. KUPSTIS
> 332 West Broadway, South Boston, Mass.
> Ofiso Telefonas: South. Boston 1662—1373—0441
> * Gyvenimo TeL: So. Bostno 1091.

“KfąyB” rašo ne tik apie įvai
rius Lietuvos kariuomenės reika- 
us, bet ir duodi žinių iš Lietuvos 
ir iš .užsienio.

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Karį,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštų, 
įvairenybių iš naujų mokslo išra
dimų. Kariuomenės švietimo , ko
misijos “Kary” skelbia savo pra 
nešimus apie kariuomenės švieti
mą, kurie įdomu žinota kiekvie
nam žmogui švietėjui.

“Karys” praneša, ką valstybės 
veikia karo srityj, kaip jos gink
luojasi, Kokius naujus karo pabūk
lus išranda ir ką pasaulis gali 
laukti ateity, kokie karai gali kil
ti- ! ■ • • ’

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

“Karyj” yra daug paveikslų, 
reginių^ apysakų, eilių, Įvaireny
bių, juokų ir 1.1

Kiekvienas sportininkas privalo 
Bkaityti “Karį,” nes jis paduoda 
daug sporto žinių iš Lietuvos ir 
užsienio.
: “Karys” deda daug atsiminimų 
iš Lietuvos kariuomenės kovų ir 
kūrimosi, ‘ kurie kiekvienam skai
tytojui parodys, kiek lietuvių tau
ta turėjo pakelti vargo ir aukų, 
kol iškovojo nepriklausomybę.

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo-tarnybų, turi 
skaityti “Karį,’’ kad iš anksto su
sipažintų su kariuomene. Toks jau 
nuolis patekęs kariuomenėn iš kar- 
to jausfc pažįstąs jų ir‘pasiruošęs 
tai garbingai tarnybai.

Kur tik yra susikūręs koks nors 
jaunimo ratelis, ten būtinai turi 
būti “Karys,” nes jis be kariško 
auklėjimo rūpinasi. kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę. 
" Metiniai “Kario” prenumerato- 
' ' dovanai gauna priedų — gra- 

spalvuotų sieninj Karių Kalen- 
. Kalendorius dalininko dar- 

papuoštas pavdikslaiB ir gura- 
i jame žymeshieji lietuvių gin- 

lo, nugalėjimai nuo .pat senovės 
ri šių dienų. X.

dos 1§78 etnose, bet ranko? ! “Kart” Redaguoja pulk lėk 
dalis, iiiĮo alkūnes ifci.plas- 1 ' ‘T’.'-
takę^ būvo pasiųsta Ame
rikon, parodyta Centen-
nial Parodoj Philadelpįijoj
1876 metuose. g ' ’

t r p

.X •> .*

ĮVAIRIOS KNYGOS
MANDAGUMAS—jvkirūs^pa'Čarii&ail ū$siląi^y&o draugystėje ir 

visuomeniniame gyvėnįne.’ Parašė Kunr. ’A’Staniukynas_____20a,
APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jds ) 

privalumų, ypatybių fir tikrojo, kataliko priedermės. Parašė 
Kun. Jėzuitas FeliksaFČozel r _______________30a,

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms parfinėt»12J‘ 
aprašymąs Šv. Pranęiškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų jstatki_ 8a.

nUCKLEBERRY FINNAŠ—labai įdomi apysaka ■ ,
PATARME^iMOTERIMS—pamokinimas moterims jtj asmenima- u j 

me,.šęimjyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė.Kun. ". 
'

BEN-HŲR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai < v 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila____ _________ ______ ■ ______________1.5(0

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pAj^ojimas kaip mūsų išei- * 
viams sekasi Amerikoje. Parašė I9k J. Tumas, - - _____ $0e.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti. „ 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B.______________40e.

TRUMPI SKAITYMĖLLAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai-?.P' 
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas__________^_45a

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis______45e,
KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de

rybas he galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio______________1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis__75ę.
DIDŽIOJO KAR© UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914r—16 met;. 

Parašė P. Žadeikis. ... >,_____ _______ *___________ 2------- 75c.
GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną. 

Vertė Kun. P. L._________________________ 1_________ 15c.
TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 

parengė S. Kaimietis________ __ ____________________ i—15c-
UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA >1 BARZDASKUTIS— 

a p y s a k a____________ _______ ' _________ ’-------------15c«.
KATALIKŲ BAŽNYČIA Ir/DĖMOKRATIZMAS. — Parašė Ku

nigas Tarnas Žilinskas — ----------------- ------------------ -—50c.
: APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c.
’ GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio____________________5O<
■ ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS _________ _____________ ^25e.
: VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui____
’ PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas______15c.
» . z . •
• _ ' • • < • ‘ •

■ BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas
[ Rusijoje ____ -___ _______ _______________ _- . _15e.
[ ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su
[ gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis ______________________50c.
; LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus______ :______ t ______ 50c.
[ MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver- t 

tė Jonas M. Širvintas______.____________________50c.
; BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pęškaitis____________ 50a

LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunas_ 40c.

ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa
rašė Juozas V. Kovas. Kaina___________________________ 30c.

__  . • -ažiŽf,
GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas_________10c.

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS.* Sulietuvino Kun. P. Juškaitis_15e.
» ■ • -v

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalių menesiams. Išleido kun. K A. Vasys—25e.

IŠGANYMO APSIREIŠK1MAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis________________75c.

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalęvičius; be ap
daru 75 centai, su apdarais-------------------- ;_________ ___ _$1.00
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PATS NEUŽMIRŠK IR DAR BENT TRIMS 
SAVO PAŽĮSTAMIEMS PASAKYK, KAD IR JIE 
IŠSIRAŠYTŲ 1927 METAMS Iš LIETUVOS PA
VEIKSLUOTĄ DVASINIO TURINIO LAIKRAŠTĮ

“ŽVAIGŽDĮ”
. “Žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na

mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų,, dvasią keliančių apsaky
mėlių, rimti) nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau
simus.

“Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 
katalikų pasaulio, rašo apie tai,*kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose, kapio> darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijonierių, 
teikia žinitj apie .paskutinių laikų šventuosius ir 
ttirtt <

“Žvaigždė” yra Švenč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia Tėvai Jėzuitai _ 

• Kaune.
Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDE” troW ir 

jums nušviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 
[ Trijų Išminčių žvaigždė, ji nori ištikimai jus, 

▼esti priv karalių Karaliaus ir viešpataujančiųjų 
Viešpaties. - . ' ;

“Žvaigždės kapa metams — 10 litų, o užsa
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li

etus metams. i , .

POEZIJA, DAINOS IR EILES

VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ________
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko______
EGLĖ, ŽALČIŲ'KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko. 
ŠIŲ NAKCELY _________ ________.______________
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ________ •
VAI AŠ PAKIRSČIAU _ _____ ___________________
UŽ ŠILINGĖLĮ________________________________
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ ________________________
LIGHO (latviška) ._________________________

^Adr^as: M2vaigidės” Redakcija, Jėsuiių Namai,
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- _ TEATRAI ' •

GILIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas__25c. 
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Bei- - 

rijų Jaozukas _____________________ :____ _ _______ _ 25c.

UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak
tą; parašė Seirijų Juozukas__________________________ _35c.

SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis_____ __________ 40b.
ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims. Tautos Genijus.” Parašė

Kun. L. Vaicekauskas _______ z . 1Oe

ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. Širvintas_130e. 

VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V. 10ft
• ' »

PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Je
nas Tarvyde . , _________ JOs

PILOTŲ ŲUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas—_85ų 
DRAMOSd) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebuklas

4 aklų j. JPfiąšš Jonas Tarvydas__________ —________ ^65e
VAIKŲ TEATRAI-dalis 1:1) Pagalvok ka darai; 2) Jono lak .

,m«; Sty’Piasakyk mano laimų; Snrihko S. K, D. ir N. ... T 1&
VAIKŲ TEATRAI: dalia II: 1) Ištarsime paskui; 2) Antanukas * 

našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko Si K, D. ir N. • • 15*

i x

15c

MALDAKNYGES .
PULKIM ANT KELIŲ—“D-ko” spauda. Odos apdarais $2.50 ir $3.5(
* F • •
Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taip

DABBINIHKAS
386 West Brondvnjp ' r H <k'‘ ‘febuth Boston, Ma®


