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Sako, tai bus Nashuos diena

Sekmadieny, rugpiūčio 21 
d.^ LDS. Naujos Anglijos 
Apskričio išvažiavimatn va
žiuoja, pėsti eina ir oru le
kia visi Nashuos lietuviai. 
Todėl Į Nashuą tą dieną nie
kas nevažiuokite, nes nera
site nė vibno lietuvio na- 

' muose. Visi bus Palangoje, 
Lavrence, Mass., prie gra
žaus ežero, pušnie. Nasruos 
lietuviams kelionėje į Pa- 

• langą vadovaus pats klebo
nas kun. P. Daniūnas. Pa
langoje jie išpildys didelę 
dali programo. Nashuos di
džiulis choras dainuos, o įžy
miausi sportininkai parodys 
savo gabumus.

Nashuos driituoliai vyrai, 
. kviečia bile kolonijos drū- 

• tuolius traukti virvę. Jie y- 
ra tikri, kad nė viena ko
lonija neatsilaikys prieš 

. juos. Pažiūrėsime. Bosto- 
Lawrencas Irgi nesu-

Kili
t > I

*<

A

> |

I ♦'

■
f •>
s#

lt

I
& s

L
J •

f ■•■ ■

/-

C

t tl
*

AĄ
PE1
s >4:

’A-

AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ ŠV JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

RUGPIUČIO-AUGUST 19 D., PENKTADIENIS, Nr. 63
r Xz

i A Tl "S-S
— *. '?'•

KAINA 5 CENTAI
— .in ----- ... '

r v 4 
it * l' g A •s

L «“

J

rius pamatyti ir kiekvieną 
atsitikima i savo dienvną Į- 
rašyti.

Montello darbininkai ne 
tik kad atvažiuos patys, bet 
jų klebonas kun. J. Švagž- 
dys savo kalba sujudins No. 
Abingtono sąjungietės ir jas 
visas atvežš Palangon.

Norivoodas kaip visuomet, 
taip ir ši kartą atvažiuos 
skaitlingai. Jų vadai: kun. 
V. Taškūnas, Kudirkai, Ku
ras ir- kiti davę žodį visuo
met išlaiko.

Providencas, kuris taip 
smarkiai ir energingai ruo
šiasi prie LDS. seimo, žada 
su visais pranešimais skait
lingai atvažiuoti, dalyvauti 
programoje ir išstatyti kele
tą gražuolių konteste.

Taigi nors klebonas kun. 
Virmauskis, Palangos kara
lius, kviesdamas nashuiečius 
pareiškė, kad sekmadienis, 
rugpiūčio 21 d., Palangoje,

KALBĖJO LIETUVOS 
KONSULAS PER " 

RADIO

Ketvirtadieny, rugpiūčio 
Y. N. C. kalbėjo einąs Lie- 
18 d. per radio iš stoties W. 
tuvos Generalio konsulio pa
reigas^ New Yorke p. Petras

Lenkai įr Sportą
Maišo Į Politiką 

—f— ’
Jau anksčiau buvo spau

doje skelbiama, kad Vilniu
je Įvyksta Lenkijos ristikų

— ■■■■ ■ - - i  —---------------

SACCO IR VANZETTI KO
VA TEISME UŽSIBAIGĖ

VISI LIKO, GYVI « Atsipeikėję McHardy šeri 
______  _ _ Įmynos nariai suprato, kąd

Daužvardis. Jo kalbos turi- j čempiono vardui Įgyti risty-

ni sutraukę paduosime se
kančiame “Darbininko’ nu
mery. ' L

LIETUVAITĖ LAIMĖJO 
GRAŽUOLĖS VARDĄ

SPRINGFIELD, Mass.— 
Šių metų, šio miesto gražuo
lių konteste, laimėjo gražuo
lės “Miss Springfield” var
dą, lietuvaitė Ona Barondus- 
kaitė iš Westfield, Mass. Ti
kimės, kad ji dalyvaus ir L. 
D.S. Naujos Anglijos Ap
skričio išvažiavime, Palan
goje, bet konteste užleis vie
lą kitoms.

- 7 — » ......... .......

nes, kuriose! dalyvausiąs 
vienas žymus Į tenykštis lie

tuvis ristikas. Į Apie rungty
nes jilačiau taip rašo “Ry
tas.” “ Pereis:
Vilniuj cirke 
čempionų por [>s. 
porą sudarė 1: 
Plikutis ir 
ker’is. Laike 
ka labai nėrinio, 
pradėjus smarkiau imtis ne 
tik patriotiškai lenkų chuli- 
ganerija, kuri 
>et netgi intel 
mos ir ponai jjakeldavo pa
siutusį triukšmą cypdami — 
“Cham litwinį Precz do

ą antradienį*

dienar bet klau- RUSIJOJ STJ
fz

t

Aukščiausiojo Teismo teisėjai 
išklausę advokatų argumen
tų dėl atnaujinimo bylos pa
ėmė visą reikalą apsvarsty
mui.

P • .

Antradieny; rugp. 16 cL 
prieš Aukščiausiojo Massa- 
chusetts Valstijos Teismo, 
pilną suolą Sacco ir Vanzet
ti advokatai ir valstijos pro

ritosi trys j kurOras Reading patiekė sa- 
PirmąjąiV0 argumentus.

etuvi^ Kazys 
■ūkas Sztek- 
istvnių publi- 

Plikučiui

lęr

T

visur pilna, 
Jigentinčs da- 
piakeldavo

Storulės moterys lenktv- 
niuosis, o plonutės irgi ne
apsileis.

Pats vadas kun. P. Daniū
nas žada ką nors tokio nepa
prasto parodyti ar pasakyti.

. Neapsileis ir Lowellis

Prie naujojo klebono kun. 
F. Juro, LDS. Centro Dva
sios Vado, Lowelliečiai irgi 
nesnaudžia. Jie žada suby- 
tyti ir Nashuą.

Aitvaras Palangoje

Oriniu telegrafu gavome 
žinių iš Montello, Nor\vood, 
Boston, Worcester, kad į ši 
paskutini ‘darbininkų išva
žiavimą Palangon jau bū
riai žvalgi) iškeliavo pešti ir 
tikisj pasiekti vietą šeštadie
ny. ■

Cambridgio klebonas kun. 
F. Juškaitis atidėjo visus 
parengimus ant toliau ir ža- 

-thrsudaryt tokią armiją, kad 
ir Nashua drebės. Jau pa
skyrė geriausius generolus 
ir jie prie savo armijos pa
sikvietė Brightoniečius.

Kai kas gali pamanyti, 
kad didmiestis Bostonas vi
sai snaudžia. Bet taip nėra. 
Klebono kun. Urbonavičiaus 
paraginti, generolai7 ėmėsi *

simas ir dar didelis? Išsiris 
sekmadieny.

Rinks Gražuolę

Šiame išvažiavime bus ren
kama gražuolė. Taigi visų 
kolonijų gražuolės dabinki- 
tės, kad laimėjus prizą ir 
garbę.

Patariu gražuolei duoti 
vardą “P-lė Palanga.” Kas 
bus “Miss Palanga?” Va
žiuokite išvažiaviman ir su
žinosite.

Rengimo Komisija

RESPUBLIKĄ
MASKVA.—Rusijos bol

ševikų vadai savo broliams 
žydams Karkovo, Odesos, 
Minsko ir kitose apylinkėse 
skiria didelius derlingiau
sios žemės plotus apgyven
dinimui žydų ir Įsteigimui 
jų karalijos. Jie duos žy
dams pilniausią autonomiją. 
Šios naujos žydit respubli
kos Įsikūrimui padeda ir A- 
merikos žydai, finansuodami 
naujų vietų ištaisymui ir 
trobesių pastatymui.

Amerikos Laivai

KLAIPeDA. — Rugpiū
čio 1 d. iš Švedijos uosto 
Guteboro atplaukė į Klaipė
dos uostą du Amerikos 
-laivai-naikintojai._____:__

Laivams sutikti žiemos uo
ste buvo pastatyta garbės 
sargyba. Čia pat svečių lau
kė valdžios atstovai ir dide
lė žmonių minia. -

Į jūrą laivų pasitikti bu
vo išsiųstas ryšio karininkas 
Įeit. Bartuška. Laivui besi-

. . . artinant prie kranto, garbės
organizuoti pulkus ir juos Į sargybos orkestras grojo su-

• ~ ? -) L a r.<»v<* »'
langon. Organizatorių vadas < Laivui sustojus priekran- 
Vineas Valatka pašnibždo- fo> diviziono vadą Richard-

E. MILT0N, Mass. Rug- įaį j)US $ac(.o įr Vanzetti 
piūčio 16 d., tur būt Sacco 
ir Vanzetti simpafizatoriai 
susprogdino bomba džiurės 
McHardy namą po numeriu 
463 Pleasant St. Sprogimas 
įvyko prieš aušrą, dar visai 
šeimynai tebegulint.

Bomba buvo pakišta po 
namo kampu. Sprogimas 
buvo jaustas už 14 mailių. 
Kaimynai, kurių namų lan
gai išbyrėjo iš kart manė, 
kad yra žemės drebėjimas. 
Tą pati mane ir džiurės sū
nus, kuris išmestas iš lovos 
atbudo ir pamatė, kad jų na
mo stogas persiskvręs pu
siau. Atsipeikėjęs bėgo gel
bėti savo brolį ir tėvelius ir 
sesutę. Visi penki šeimynos 
nariai laimingai išliko gyvL 
Tik-motinai, matyt paveiks
las nuo 'sienos krisdamas 
prakirto kaktą.

simpatizatorių darbas už 
tai, kad balsavo jog jie kal
ti. - Taipgi prisiminė, kad 
kelios dienos prieš tai jų šuo 
buvo nunuodytas, tur būt 
tam, kad be tmkdymų galė
tų padėti bombą.

Bomba, sulig policijos pra
nešimo buvo namuose darv- v 
ta ir liekanos duos galimybę 
kaltininkus surasti. . .7

Gubernatorius Pažadėjo Atly
ginti Už Namą

Kadangi šis nekultūringas - 
darbas spėjama buvo atlik
tas Sacco ir Vanzetti drau
gi), tai gubernatorius Fuller 
pasiuntė McHardy simpati
jos laišką pažadėdamas, kad 
valstija jam atlygins už pa-• ' * 
darvtus nuostolius.

•Sacco ir Vanzetti advoka
tai išparodinėjo, kad Teisė
jas Thayer buvo šališkas ir 
kad tuo peržengė Jungt. 
Valstijų ir 'šios' valstijos 
konstitucijas, kurios garan
tuoja bešališką teismą. Be 
to, išrodinęjo, kad turį nau
jų Įrodymų dėlei apkaltin
tų nekaltumo ir tie nauji į- 
rodvmai tik galės būti iškel- 
ii iš nąųjo perkratantbylą. 
Prdišė- Ąit^šČiausio .Teisino 
duoti progą atnaujinti bylą 
ir paskirti kitą teisėją.

Valstijos apygardos pro
kuroras Reading .gindamas 
valstiją pažymėjo, kad kal
tininkai per septynius metus 
turėjo progą iškelti viską ką 
turėjo ir yierėjo legales in
stancijas. Prašė teismo kal
tininkų prašymus atmesti. .

Aukščiausias Teismas pa-

Kowna” ir |t. Viename mo
mente, į............

^Sztekke z “ iš
vaizdos ponas pašokęs nuo 
vedės iš publikos pradėjo 
mušti Plikuti lazda. Chuli- 
ganerija su poniomis vėl ė- 
rnė cypti “precz litvvin.” 
Tuo metu visai netikėtai, kai 
minėtas ponėkas muš ė Pli
kuti. Sztekker’is pagriebė ir 
paguldė ant pečių. Paguldė 
tuomet, 
nesiėmė.
ti. visa publika ėmė rėkti,lėmė visą reikalą apsvarsty- 
.rypti, staugti. Atrodė, kad|jnui. 
visi patriotai ūmai išėjo iš 
proto. Žodžiu, kad politika, 
tai no tik bažnyčioje, bet ir 
cirke.

kai Plikutis visai 
Paguldžius Pliku-

DEVYNI AEROPLANAI 
LEKIA ORU PER PA- 

CIFIKĄ

Vieta ir Vakarai
savus žmones, tai čia paduo- . 
dame tik vieną viešbuty 
“Crovn Hotel.” Kambarių* 
kainos $2.00 ir $2.50 už pa
rą. Kitus viešbučius nuro
dysime atvažiavusiems ant
ri etos.

Vietos LDS. nariai kvie- . 
čia delegatus apsistoti pas 
juos. Kiekvienam delegatui 
bus nurodyta vieta ir suteik
tas mandagus ir malonus 
jiatamavimas. Tik siųskite 
kuodaugiausia atstovų.

Seimo Rengimo
Komisija^

- LDS. XII Seimas Įvyks 
rugpiūčio 30-31 dd., Šv. Ka
zimiero pobažnytinėje sve
tainėje. 335 Smith St.. Pro- 
vfdence.R. I. / z

Šeiminis Vakaras

Rugpiūčio 30 d., 7:30 vai. 
vakare, bus seimo delegatų 
pagerbimui vieša vakarienė 
ir koncertas. Po vakarienei 
ir koncertui bus šuruni-bu- 
rum ir kitokiu margumv- » O t

•fili.v

Žodis Delegatams

Visi beabejo žingeidauja 
ir rūpinasi apie kelionę ir 
gvvenimo. vieta. Čia nors 
trumpai nurodysime kaip 
pasiekti rietą.

_ Atvažiavusieji delegatai 
prieš 30 d. mgpiūčio malo
nėkite kreiptis pas Antaną 
Dzekevičių, 27Camden Avė., 
arba pas Aleksandrą t Va^‘ 
kūną; 304 Orms St.. o jiedu 
nurodys vietą apsistojimui 
ir suteiks kitas informaci
jas.

Kelrodis. Atvažiavus trau
kiniais išlipkite prie Union 
Stoties.^ Nuo ten paimkite, 
gatvekarį su užrašu u<Smitli 
pt.” ar uChalkstone Avė.” 
ir važiuokite iki Orms St. 
Išlipę paeikite apie dvi mi- 
įuites ir prieisite lietuvių šv. 
Kazimiero bnžnvčia — sei-• r *

Fno vietą.1 •
. i

Vietos Nakvynei

Spėjame, • kad didžiuma

Jais Lekia Devyniolika Asme
nų, Tarpe Kurių Viena Mo

teriškė Iš Michigan

SACCO SIMPATIZATORIS 
GAVO 6 MĖNESIUS 

KALĖJIMO
Kitas Gavo Devynis Mėnesius

Sekmadieny, rugp. 14 d. 
ant Boston Common arešta
vo Hapgood, kuris be leidi-1 
mo, susirinkusiems Sacco ir Į 
Vąnzetti simpatizaturiams 
bandė.kalbėti. Policija pri- 
jarodė, kad Hapgood kurs
tė susirinkusią minią prie 
riaušių prieš valdžią.

Teisėjas Parmenter nutei
sė Hapgood ant šešių mėne
sių Į kalėjimą

Jis apeliavo ir teisėjas ji 
paleido po $1.000 kaucijos. 
' Hapgood u draugas, Cosi- 
no Caraviotti, kuris bandė 
paliuosuoti Hapgoodą nuo. 
policijos gavo devynius mė
nesius Į kalėjimą. Ir jis ape
liavo. ,

Elgkis dieną taip, kad. nkk- 
tį ramiai miegotum, • jauna* 
būdamas .taip, kad ramus,bū
tum >aenatv€je^~In<fų pasaky
mas.

ninkas pulk. Genys, direkto
rijos prezidentas Švelnius, 
Klaipėdos krašto ir Kretin
gos apskrities komendantas 
■pulk^-kit. Liormonas ir ge- 
neralio štabo vardu —gen.' 
štabo pulk. Įeit. Jakutis. Čia 
pat buvo pristatytas dar 
antras ryšio karininkas Įeit. 
Lisauskas.

Priėmęs garbės sargybos 
viršininko raportą, divizio- ; 
no vadas Richardson pasi
sveikino su sargyba: * ‘Svei
ki vyrai.” Pbitto sugrotas 
Amerikos Jungtinių Valsti
jų himnaą h

■ i f----- • > ...
VOKIEČIAI BANDYS VĖL 

LĖKTI PER ATLAN- 
. ,-TIKĄ ..

• DESSAU, Vokietija. —: 
Nenusisekus pirmai kelionei 
pėr Atlantiką, Vokiečių la
kūnai vėl planuoja pradėti 
kelionę. Laukia tinkamo o-

OAKLAND, Cal. — Tre
čiadieny, rugp. 17 d. devy- 
niais aeroplanais leidosi pa-' 
vojingon kelionėn 19 asme- 
nų. Kadangi dabar oras 
nuolat keičiasi, tai ši kelio
nė yra pavojinga. Bet drą
suoliai rizikuoja ir vienas už 
kito smarkauja, kad laimė
jus dovaną. Dovanos, yra 
dvi — $25,000 ir $10,000.

sausžejniu ir oru vežti Pa- įtikimo maršą.

Extra!

f

I

Jgš
mis pranešė, kad nostonie- 
čių armija brts skaitlinga. 
Prileis šauktis kap. Dariaus 
pagelbos, kad jisrsavo orlai
viu nugabentų keliais “tri- 
pais” keliauninkus.

Bus ir Aitvaras.
anksto apsirinko sau vietą,|įaUgos ministerijos vardu 
kad galėtų visus piknikie- _ Klaipėdos. įgulos vizi

šoną ir laivo kapitoną S. A. 
L. VoffJserį pagerbę garbės 
sargyba. Diviziono ( vadą 
sveikino laikinai einančio: 
Klaijiėdos krašto gubemato- 

jriaus p. Galvanausko vardu 
•Tis iš p# Blavos^ifthHs, kriisto ap-

PLIENO KARALIUS PALI
KUS 45 MILIJONUS 

NEW YORK. — Rugp. 
[15 d. mirė plienb karalius 
Garv. Šis žmogus pasižymė
jo darbininku Išnaudojimu. 
[Jd 3 dirbtuvėse 'daYbininkhi 
Įdirbo ilgas valandas ir už la
ibai mizemą«tlvginimą.Dar- 
fbin inkai neturėjo laikd • nė 
[pamąstyti apie apšvietę ir 
organizacijas. Iš vargšų 
darbininkų prakaito kaip 
praneša jis susikrovė 45 mi
lijonus dolerių.

Pranešame, kad išrinkimui 
gražuolės bus paskirti bešališ
ki teisėjai ir jų vardus pa
skelbsime prieš pat gražuolės 
rinkimą.

Gražuolės “P-lė Palanga5' 
paveikslas bus įdėtas “Darbi- 
mukau” po išvažiavimo su ap
rašymu. Tad raginame visas 
lietuvaites važiuoti Palangon, 
rugpiūčio 21 d.

ART. ST. PILKA VAŽIUOS 
PALANGON

Sekmadieny, rugp. 21 d.ę 
L. I). S. Naujos Anglijos iš- 
■važia vi man važiuoja artistas 
Stasys Pilka ir pasižada pa-

delegatų norės apsistoti pas sakyti dzimdzišką spyčių.

f -y • f • Z ' • s > * *
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JUOS IS

KAUNAS.—
M. Konstitucijo^siuralmiViijį 
dieną Aleksote žuvusiems 
Vietos savanoriams 
atidaryta paminklas, 
vavo apie 2000 žmonių, 
darymo ceregioBi] 
jo 11 
jose kaįftnūšęl «įi 
tas ir paminklas, 
maldų pritaikintą pamokslą 
pasakė Aleksoto klebonas 
kun. Valaitis. Po jo kalbė
jo kan. Tumas. Kauno mies
to. ir apskrities riršininkas 
ats. pulk. Čaplikas ir gen. št. 
pulk. Plechavičius. Visų kal
bose buvo pabrėžtas žuvu
siųjų pasiaukojimas' Lietu
vos. neprikausomvbei ir bū
simoms kartoms, kurioms- 
teks ta nepriklausomybe 
džiaugtis. Kan. Tumas sa
vo kalboje pažymėjo, kad 
paminklo pastatymui dau
giausiai pasidarbavo kun. 
.Valaitis ir skulptorius Alek- 
^sandravičius. Pats pamink
lo vaizdas — yra šventa sto- 
vyla, kurios apačioje sura
šyti žuvusiųjų Aleksoto sa
vanorių vardai, ir pavardės.

ftiisnny pasienio poncija su- 
aįkė slapti pereinant de-

Rortke-
Ati 

prasidė-

lmi£ 
jįd^dhfusi-Kazi 
vičiūm^ -•

taiklumas, nurodė, kad 
ež^s kXlęs iš Jonavos vals- 

^•apuolynės kaimo, 
iri 1919 metais nors

ĮėUĮj 
'ŠljĮ 

ir žinojo, kad Lietuva buvę 
karo padėjime su Lenkija, 
jis įstojo savanoriu lenkti 
kariuomenėn, kur tarnavo 
Vilniaus pėstininkų pulke. 
Paleistas iš kariuomenės, li
kęs be darbo, sumanė grįžti 
Lietuvon. -

Bortkevičius buvo per
duotas teismui už tarnavimą 
priešo kariuomenėje.

Šiomis dienomis 
apygardos teismas 
Bortkevičių nuteisė
riais metais sunkių jų darbų 
kalėjimo.

Baltis American Linįja 
ruošia Kalėdinę ekskursijų 
LietuVdn laivu “Polonia” 
Gruodžio 6 d. Keleiviai nu- 
yažiuos . ir užtektinai laiko 
tutės1 praleisti Kalėdas su
■ . :.I 5_r .’ t I f - M ) . ■ ■gtnųųein^. 8 .

Laivas* “Polonia*” gerai 
žinomas šavo t greitumu ir 
patogumais,' o linija1 dės vi- > 
šaš pastangas padalyti ke
lionę sinagia.1 Maistas ge
ras, o’muzika ir > palinksmi
nimai sutrumpina kelionės 
laika. •

Kauno
Kazį 

ketve-

RUGIAPIŪTĖ DZŪKIJOJ

' 'Alytaus apskrityje dauge- ; 
lis ūkininkii rugpiūčio pir- ! 
momis dienomis jau ragius 
nukirto, kiti panemunės kai- 

, mai ir suvežė kluonuosna.
Kai kurie kaimai piauna 

1.x ižas, miežius, žirniūs ir 
lyšius.

Už SENAS KELNES TRYS 
MĖNESIAI KALĖJIMO

KAUNAS. Iš Čeiiieri- 
čiaus Jurgio, gyv. Trakų gt. 
10 n r., buvo pa vogtos senos 
kelnės. Vėliau nukentėju- 
sis savo kelnes atrado pas 
senų rūbų supirkinėtoją tur
gavietėje Levinsoną Šolomą- 
Abelį. kuris šias kelnės pir
ko iš kažkokio Vlado Dobke
vičiaus už 15 litu. Levinso-• *- 
nas pamatęs turgavietėje 
Dpbkevičių, sulaikė jį ir pri
statė kriminalinėm policijom 
Iš čia jisai drauge su kvota 
buvo pasiųstas taikos teisė
jui, kuris nubaudė Dobkevi
čių dar tą pačią dieną 3-ms 
mėnesiais kalėjimo.

Produktas?. Lorillard 
Kom.

Įst. 1760

GALĖ J O GYVYBĖ 
APSIMOKĖTI

Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi

RESPUBLIKOS PREZIDEN
TO KELIONĖ ŽEMAI

ČIUOSE
-V-

Respublikos Prezidentas p.
A. Smetona 1 dienas važinė- I 

jo Žemaičiuose. Aplankė 
Kretingos, Mažeikių, Teisių 
ir Raseinių apskričių mies
tus ir miestelius. Preziden
tą žemaičiai priėmė kuo iš
kilmingiausiai.

KAUNAS.—Vytauto kal
ne stipruolis ritininkas ir 
sunkumų kilnotojas Balta
las leido per save pervažiuo
ti prekių automobiliui, ku
riame sėdėjo apie 15 žmonių. 
Kadangi ant stipruolio buvo 
uždėtos plonutės lentos, tai 
važiuojant auomobiliui vie
na jų lūžo ir atlaužta įsibe- 
dė į stipruolio vidurius.

Rugp. 1 d. 
sukaktuvių.

SKAMBINO LAISVĖS 
VARPAS

KAUNAS, 
konstitucijos
proga karo muziejuje nulei
džiant vėliavą skambino 
Laisvės Varpas. Publikos 
buvo prisirinkęs pilnas mu
ziejaus sodnelis.

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

|g.: JlšEIViy 4)RAU64” fl-g
* “IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis
;; lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
**. Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu- 
’’ viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita- 
« nijoje. T

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias ži-
• nias kaip iš lietuvių gyvenimo ų^ričny, taip ir
; Lietuvoje. 1 y

»: “IŠEIVIŲ DRAUGAS”.talpina įvairias a- 
pysakąs, feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve- 
timų kalbų vertimus, ir šiaip visokius lengvus

Jo Kaipa Visur Veilr Ta Pati:
’tf' . . ' Ji f r |

J
T Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingi], pusei 
• metų G ^ilingaį 3 jnen. JI šilingoj, ir 6 penai.

I
Amerikojec Metonas/ $3.00, pašei metų $1.50, 

3 mėp.DO centų.’ • ‘ L - 7: ' r• >

JLiėtilvoje: Mctams’24 litai,’įiisei metų 12 litų, 
3 men. 7 litai. f

’ pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
.H,žmonių laikraštis. —
|f Redakcijų ąir Administracijos antrašas: “Išeivių 

n Draugas,” 281 A. Eglinton Str. Glasgow,S. S. Scot- 
•land.

Praneša iŠ Kėdainių, kad 
ten liepos 23. d. naktį karei
vinių rajone suimtas bepla- 
tinąs komunistinius atsišau
kimus pil. Inchutas Dambs- 
kis, teroristo Dambskio bro
lis. Jo bute rasta pundas į- 
vairios komunistinės litera
tūros ir apie 100 egz. atsi
šaukimų “Ginkime Rusijos 
ir Kinijos revoliuciją.”

DĖL KLAIPĖDOS SEIME- 
. LIO RINKIMŲ TERMINO
KLAIPĖDA. Atskilusie

ji nuo Landivirtschaftspar- 
tei smulkiųjų ūkininkų gru
pė. pasivadinusioji “vokie
čių smulkiųjų ūkininkų 
s-ga,’ įteikė p. Gubernato
riui raštą, kuliam nurodo
ma, kad seimelio rinkinių 
data esanti nepatogi ūkinin
kams. Tuo iaiku eina sku
biausi ūkio darbai ir rinki
kai negalėsią nuo jų pasi- 
traukti.

Tačiau “Eltai” teko pa
tirti. kad rinkimų terminas 
pakeistas nebus.

MICKEVIČIAUS MUZIEJUS 
< VILNIUJE

VILNIUS. Aušros vartų 
gatvėj ' Nr. 9. dabartiniuos 
gudų gimnazijos rūmuos, 
kur prieš šimtą metų buvo 
kalinamas Mickevičius, su
sirūpinta steigti poeto var
du muziejus.

KIEK VILNIUJE 
BEDARBIŲ

Dabartiniu laiku Vilniaus 
darbo biržoje yra užregis
truota 4210 bedarbių, kurių 
2728 vyrai ir 1382 moters.

Kalėdines ekskursijas Bal- 
tic Amerikos linijos kelei
viai pamėgo, kadangi linijos 
tarnai prižiūri keleivių rei
kalus ir bagažą. •

fee abejonė? į ir daug Lie
tuvių panorės pasinąudotį 
šia Kalėdine ekskursija. 
Klauskite informacijų pas 
vietos agentą.

sųomese ftsi 
lo užsisakyti

"PERKŪNAS PRITRENKĖ 
ŽMOGŲ•

Liepos 23 d. 16 vai. A. Pa
nemunės vaisė. Patamušėlio 
kaime, perkūno trenksmas 
pritrenkė pil. Zaikauską 
Jurgį, jo žmoną ir 5 vaikus. 
■Jų gyvybei, .pavojaus nėra. 
Nuo toįpaf^rimkinio surįeęū 
Ir Zaityįusįzy^Į^j i massui pa
šaru iį ūį|W'r5nvmtoriti ir 
Dųdegė-"tvan6 stogas. Nuo
stolių padaryta už 2600 litų. 
Į 

Ir LlŠKEVA (Aljluas ap.) 
Lii'pos 4 d. Nennuie jx> Liš- 
kevos miesteliu pagara Tite 
skendusį iš Dniskiiųįikū (iš 
oicupiiotbs Lietuvos) vaiki
ną 16 metą. Lenkai lavonąjinvot* 
paėmė.

PRANCŪZŲ GENEROLAS 
. KAUNE

Nesenai Kaune lankėsi 
žymus prancūzų generolas 
Lv R orui su žmona. Svečias 
yra didelis Pabaltijo vals
tybių draugas ir atvyko čia 
praleisti savo atostogas. Jis 
laukėsi pas ministerį pirmi
ninką ir užsienių reikalų mi
ni sterį pro f. Voldemarų ir 
tyriausio štabo viršininką 
pulk. Daukantą. Kąra mu
ziejuje gen. Le'Rond uždė
jo vainiką anf-paminklo žu
vusioms už. Lietuvos laisvu. 
Prieš išvaiiuoja^ aukštąjį 
svirią nOTtfrnii priėmė p. 
Respublikos l*rczidentas ir 
a pdo va n< >jo V y neskrVzi um. 
Graernlas Lc Rond iš Lie- 

išvyko.j Latviją ir Es
tiją.

Liepos mėn. 1 d. ties Porų 
kaimu Ukmergės apsk. len
kų pasienio apsaugos 21 ba
taliono 3 kuopos poručny- 
kas, 2 seržantai ir 10 karei
vių atvedė demarkacijos li- 
nijon prie vieškelio. Širvin
tai - Porai - Maišogala 50-60 
civilių žmonių (vyrų, mote
rų, vaikų) su ryšuliais ran
kose ir prie specialiai pasta
tytų varių nufotografavo. Ši 
žmonių grupė laivo sudary
ta iš okupuotos Lietuvos a- 
pylinkės kaimų gyventoju^ir 
perrengtų lenkų pasienio 
korpuso kareivių. Fotogra
fuota tuo tikslu, kad paro
džius kaip nepriklausomos 
Lietuvos gyventojai “eina” 
į Aušras Vartų Motinos ka-

BURMISTRAS
VILNIUS. — “Vilniaus 

Aidas” rašo, kad vyriausy
bės komisarą Folejewskį iš
rinkus 'burmistru, miestas 
vėl gali likti be komisaro, 
nes vienas ir tas pats asmuo 
negalįs eiti dviejų pareigų. 
Folejewskis padavė prašy
mą atleisti jį nuo vyriausy
bės komisaro pareigi], kad 
galėtų užimti miesto galvos 
vietą. Iki šiol dar negauta 
vidaus reikalų ministerio su
tikimas. Bet jei Folejevvs- 
kio nepaleis, tai burmistras 
dar karta reikės rinkti.

POLICIJA SUGAVO AR- 
KLIAU0DEGIUS

J URBARKASt ' birželio 
7-9 dieną neŽųjūmi piktada
riai, pradėjo pjaustyti ūki
ninkų arkliams uodegas. Nu
pjovė laliai daug. Bet ne
ilgai jiems sekėsi, nes kri
minaline policija juos suse
kė. Sugautieji du prisipa
žino. o vienas gynėsi. Birže
lio 28 d. teismas visiems nu
sikaltėliams priteisė po 1 
mėnesį kalėjimu ir pabau
dos po 300 lt.

pumos DĖL &TT.PMŲ, NĖR. 
VUOTŲ AITRIŲ ŽMONIŲ

Vyrai ir moterys, kurie yra silp
ni, serganti, nervuoti, nusilpt’ir 
nusiminę’, privalo vartoti Nuga- 
Tone. tai puikios sveikatą ir 
stiprumo būdavot o jos gyduolės, 
šios puikios gyduolės turi savyje 
astuonias sudėtines gj-duoĮes, 
Ylos yra žinomos medicinos moks
lui dėl suteikimo turtingi retido-i 
no kraujo, stiprių uervų^ 
rinimo vfeųMrganų ir paaaūgfrti- 
mo svarumo dėl silpnų žmonių.

Nuga-Tone yra labai rekomen
duojamos nuo skilvi!) ir žarnų fru- 
lie,1io. užkietėjimo, prasto apetito, 
gasų vidUtiudselirba žarnose, 
penų neVeikinitK inkstų ir ptiMės 
trųbelių. Jos atbiidavoja visą kū
ną. suteikia ramų ir atšviežinan
ti miegą, prašalina galvop pkaudė. 
jiHią. koktumą ir aitrumą, praša
liu* visokius nuo "veido pUckus, 
suteiki* daugiau energijos ir am
bicijos ir apsaugoja kūną nuo sir- 
giifrio ir) Iknp Nuga-
Tone bile kokioj* vaistinėje. Jos 
yra pardavinėjamos ayt garantija, 
kad sutęikjc piluą užganėdinAną 
arba pinigai grąžinami. Neimkit 
imitąoijų r- niekas negali pav»* 
duoti Nuga-Tone. *

w m
"Karys” rašo ne tik apie įvai

rius Lietuvos kariuomenės reika
lus. bet ir duoda 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 žinoti kiekvie
nam žmoguj švietėjui.

"Karys” praneša, ką valstybės 
veikia karo srityj, kaip jos gink
luojasi, kokius naujus karo pabūk
lus išranda ir ką pasaulis gali 
lauktf ateity, kokie karai gali kil-

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

"Karyj” yra daug paveikslų, 
reginių, apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų ir 1'

“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 sportininkas privalo 

ąka^tyti/'Karį,” nes jis paduoda 
daug sifcrto žinių- iš Lietuvos ir 
užsienio.

i x (Ki^kdenas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti "Karį/?'^ad išlanksto sn- 4 
sipažiųų; su kari6eĮ£8Ąe:\Toks jau '> 
nuolis patekęs kariuqijeHėn iš kar. * 
t#) jausis pažįstąs ją \v^ąiraošęs

i tai 
yra^si 

jaanhno ratelis, 
būti “Karys.^* r 
auklėjimo rftpi

riai dovanai gauną priedą — iria- ; 
žą, spalvuotą.sieniių Karių Kaleų- '■ 
dorilj. Kalendorius dalininko dar- > 
b<>, jiapuoitas paveikslais ir sora- > 
žyt! jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės • 
ligi Šių dienų. * ' X-

“Karį” ridagnoja pulk. Įeit, g
Barokas. '3 §

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

Adresas: Kaunas, Nepriklauso- 
Kvbža Aikštė, "Kario” Redakci. 
St . H*

I



LIETUVIAI!!
Duok savo 

kūdikiui 
geriausį 
maistą

BALTIKO AMERIKOS LINIJA 
tai pirmutinė laivinė bendrove 

Kurios Laivai Pralaužė Kelią Iš 
Amerikos New Yorko 

TIESIAI Į LIETUVOS KLAIPĖDĄ 
siunčiant du laivu pernai o jau net 

penkis šįmet
/

—aftliese 
LmvPnces!

DORGHESTER: C-olumbia Chevrolet 
Company, 519 Columbia Road (Up- 

hams Corner)
(MĘDFORD: Atton & Jonės Ine., 21 
Riverside Avė.)
(STONEHAM: Stoneham Sales and 
Serviee Co.)
(MELUOSE: Field Motor Sales)

DEDU AM: Dedham Square Chevrolet 
Company, IVashington Si.

BEDFORD: Middlesseš Garage.
VVALTHAM: E. O. Maxwell, 58 Adams 

S t.
CAMBRTDGEj Cambridge Motor Co.. 

377 M a ss. Avė.
Cambridge Motor Co., 19.39 Mass. 
Avė.. Porter Sq.

SOMERVILLE: Cambridge Motor Co.. 
412 Highland 'Avė... Pavis Sq.

SOI’TII BOSTON: Dailey Chev. Co., 
(MM Broadwav

LYNN : II. E. I’embrook

BOSTON: Commonvealth Chev. Co., 
1M9 Commomvealth Avė. 
(ROSLINDALE: ML Hope Motor 
Sales, 499 Hyde Purk Avė.

ARLlN'GTON: Arlington Auto Co. 
(LENINGTON: Svedlund Cttev. Co., 
35 Bedford St.)

EVERETT: Melanson Bros., Ine., 03 
Cholsea St.
(IlEVERE: Melanson Bros., Ine., 
:\82 Broartway;
(CHELSEA: McBride Chevrolet Co., 
9 Cross St.)
(\V1NTHROP: Ocean Spray Garage) 

I’ONBCRY: Grove Hali Chevrolet Co., 
Į 458 Bhie ilill Avė.
rNOR\VOOD: Town Sq. Chevrolet Co. 
įNEEPIIAM: Starte & McAdam. Ine. 
jWELLESLEY: Stock & McAdam, 

Turi savo kūdiki laikyti sveiku i Ine.
ir stipriu. Kūdiko Sveikata ir iš-.MALDEN: Frame Moters, Ine., 509 
sivystymas priguli daugiausia ant * r',ir)i" ^br,:'t<‘,.,'Y,rs£rSa' 
priežiūros ir pieno, kurį jis gan.- MELROSE: <ield Motor Sales, 
na. Kūdikj reikia kasdien mau
dyti ir reguliariškai penėti. Jei 
negali savo kūdikio žindyti, pa
bandyk Borden’s Eagle Pieną.Tai 
yra pirmaeilis kūdikiu penas — 
pagamintas iš riebaus karvių pie
no ir kruopoto cukraus - 
kūdikiams. Ji gydytoja 
rekomenduoja dėl jo kokybė 
vienodumo 
čių t ūksiančia 
išauklėjo 
den’s” 
dėlto 
joms 
dėlto, 
nančiu

SALĖM: McKenzle Motor Co., 274
Deijby St Z

MATTAPAN: J. J. Delaney, 1509 BluO .Hlll'Ave. . <
(HYDE P ARK: .T. J. Delaney, 1243 
Hyde Bark Avė.)

1VOBURN: Lynch Motor Sales 
READING: Lynch Motor Sales 
QCINCY: IVashington St Garage, Ine,

216 IVashington St
(ATLANTIC: North Quincy Garage; 
133 Hancock St)

NEVVTON: Stnart Chev. Co., 431 Wash- 
ington St.
(ĮVEST NEWTON: W. J. Fnrbush,
50 Pavis Avė.) x

NONAOTUM: Silver Lake Chev. Cęg
444 Watertown S t 

\VATERTOWN: Daniels Chevrolet Co,
647 Mt Anburn St.

CANTON: Morse & Mullin Motor .Ct, 
Ine.

KAINOS LAIVAKORČIŲ Į 
Klaipėdą 

Trečia klesa-------------- $107.00
Ten ir atgal tiktai----- $181.00

Turistinė III klesa ------$117.00
Ten ir atgal tiktai—$196.00 

Valdžios taksai atskirtum.

KALĖDŲ Laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-December • 
Žiniom Kreipkitės j Vietos Agentą Ar j Bendrovę 

BALTIC AMERICA LINK
8 Bridge Street New York, N. Y.
NNNNMNMNMNNtttMNNMNNNNttMMM

l
i bėję jų maistas nesuteikia jiems 
tinkamos soties. Nesenai vesti 
tyrimai mokyklos vaikų tarpe pa
rodė kad Eaglč Pienas yra pa
sekmingas ■ taisant nedapenčtus 
vaikus. Kiekvienas vaikas turi tu
rėti Eagle Pieno suteikiamąją e- 
n.ergiją. Jaunas vaikas turi gauti 
kasdien po du šaukštu Eagle Pie
no atmiežto trimis ketvirtadaliais 
puodelio šalto vandens. Duok pa
ryčiu ir po pietų. .Senesni kudi- 

jkiai dažnai labiau ji mėgsta su 
; ginger ale, vaisių sunka, suplaktu 
: kiaušiniu ir skanskonin.

Yra faktas, kad vaikai dažniau-
• j r -------------- -

sjh būna nedapenėti tuo metu ka-,
da jie spn rėmusią i auga.—Regis ’—Skaitykit-šiues-straipsilius. kas 
jie valgo užtektinai, bet tikreny- savaitę ir pasidėkit ateičiai

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI 
t _____

LITUANIA”_..3O Rugp.-Aug. 
ESTONIA” __20 Rugs-Sept. 
LITUANIA” „11 Spal.-Oct. 
POLONIA” ..1 Lapkr.-Nov.

ypač 
visur 

ir 
Per keletą gentkar- 

i Amerikos motinų 
savo kūdikius su Bor- 

Eagle Pienu. Jas tą darė 
kad Eagle Pienas buvo 

rekomenduotas draugų ir 
kad jos rado ji užganėdi-

Chevrolet Motor Company
General Offices—110 Cummington St., Boston

AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS . -

’ j “Jėzus tuojau privertė 
. mokytinius sėsti į laivelį 

: ' ir plaukti pirm jo j ana
pus ežero, iki jis atleis 
mimas/’ (Mato 14,22-23)

Kiekvieno žmogaus gyve
nimai gali būti prilygintas 
audrai. Vieno gyvenimas 
labiau, kito ne taip ąudrin- 
gasr Gyvenimo audrų ‘i van
duo” veikia j kiekvienų žmo
gų. Vienas su audra kovoja,

GARBEI ŠVENTĖ
Iki šianti laikuijąu 33 kar

dinolai ir apie 550 vyskupų 
pasirašė prašymą Įvesti Jė
zaus darbininko garbei šven
tę' Nesenai šio*sunaanyrno 
autorius Ženevos vienos pa
rapijas klebonas Įteikė šv. 
Tėvui kalbamą dokumentą 
su Ryckholio domininkonų 
paruoštu liturginiu mišių 
tekstu.

“ŽVAIGŽDĘ”
. “Žvaigžde” kas mėnesį lankydama Jūsų na

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

“Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 
katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi tolL 
muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių kataliku misijonierių, 
teikia žinių apie paskutinių liiikų šventuosius ir 
tt. ir tt

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

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDĖ” trokšte ir 
jums nušviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 
lyg toji Trijų Išminčių žvaigždė, ji nori ištikimai Jus 
vėsti prie karalių Karaliaus ir viešpataujančiųjų 
Viešpaties. '

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

Adresės: “žvaigždės” Redakcija, Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Lithuante. 5

Per daug metų Amerikos 
publika reikalavo geresnio 
cigarete. kuris ’būt malonus 
gerklei ir skoniui. Taipgi 
malonus kvapsnis ir tuom 
pačiu laiku cigaretas, kuri 
galima rūkyti bile kada ir 
be jokios gerklės iritacijos.

Tūkstančiai užklausti ką 
jie mėgsta eigaretuosc pirm 
P. Lorillard supažinino 
OLD GOLD. Nuo šio supa- 
žindimo OLD GOLD eiga- 
retai Įgavo didžiausi pagyri
mą negu kiti cigaretai ir į 
trumpą laiką. (

Amerikos publika gerai 
supranta, kad OLD GOLD 
yra geresnis ir vėsinantis ei- 
garetas. OLD GOLD oi ga
rėtai nenuyargins gerklės, 
nes nėra kosulio vežime. Pa- 
sipirk sau pakelį išandien.

Skaityk OLD GOLD ci- 
garetii skelbimą šiame nlT- 
merv. Rasi jame daug juo- 
ko ir malonumu dėl savo 
draugi) ir šeimynos. Jie tel
pa nuolatos.

» * • 
kitas it ta kaladė pūva nu
grimzdęs į gyvenimo dum
blus. , • '

Didžiuma, žmonių nori 
plaukti ant paviršio. Čia vėl 
.vieni plaukia su vėju, nes 
taip lengviau, nereikia dirb
ti, nereikia daug galvoti. 
Yra tai žmonės, kurie netu- 
ri savo nuomonių, savo pa
žiūri), savo nusistatymo, bet 

. gyvena svetimu protu, pa
mėgdžioja kitus. Kiti vėl 
bando plaukti prie savo tiks
lų nežiūrint, ar reikės plauk- 
ti su vėju, ar prieš vėją. 
Kiekvienas plaukia prie sa
vo tikslo, ar tikslelio -ir 
jiems atrodo, kad kiekvieno 
tikslelis yra geriausias už vi
sus kitus, kad. ten yra tik
ra laimė, Kiekvienas plau
kia kitokiame laively.

Daug yra tokių, kuriems 
atrodo, kad geriausias gyve
nimo tikslas yra doleris, kad 
priplaukęs prie to tikslo jis 
suras tikrą laimę ir nebebi- 
jos gyvenimo audrų. Ne- 
vienokiais laiveliais prie to 

| tikslo žmonės plaukia. Vie
ni pasirenka suktybių laive
lį, kiti vagystės laivelį,-kiti 
net žmogžudystes, kiti gi pa
sitenkinai tik švkštybes lai
veliu.

Kiti pasirenka kitokį gy
venimo tikslą: kūno smagu
mus. Prie to tikslo irgi ne 
vienokiais laiveliais plaukia. 
Vieni pąleistuvybės, kiti gir- 

Itybės, kiti apsirijimo, kiti 
tingėjimo laiveliu bando pa
sprukti nuo gyvenimo aud
rų ir rasti atilsį ir laimę sa
vo kūne.

Kiti vėl ieško laimės pui
kybėje. Nori iškilti aukščiau 
už kitus, nori, kad kiti juos 
garbinti). Šimtai ir tūks
tančiai visokių nedori) laive
lių veža prie to tikslo.

Visais tais laiveliais be
plaukdami prie tų savo žalt-
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Greitai
Susirgus.kūdikiui, reikia gydy

tojui tuojaus duoti žinią, jo mo
tina turi turėti raštišką rekordą 
jo temperatūros, pulso, kosėjimų, 
verkimo, skausmo ženklų, ir abel- 
nos kūdikio išvaizdos. Ji turėtų 
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ką vėpiė, ir Bile kitus nepęprastus 
apsireiškimus. Reikia palaikyti 
dalį šlapumu ir išmatų dėl gydy
tojo analizės.

Gydytojui ką įsakius, reikia tas 
pildyti tikrai griežtai. Motina tu
rėtų užrašyti kada ji išpildė ir ką 
patėmijo. z

Jei gydytojo negalima greitai 
gauti, tai"reikia pi isiiaikyti .seka
mų dalykų. .KiklJ-d reikia lai
kyti lovoje kol 'tiK rodys tempe
ratūrą virš 99.5 laipsnių F. Jei 
liga buvo sunki, tai reikia jį pa
laikyti lovoje ir dar tris ar sep
tynias dienas po to, kaip jo tem
peratūra paliko normalė (98.6 iki 
99.5 F.) ir laikėsi tokia 24 valan
das. Galima išvengti daugelio li
gi) pasekmių, pailginant šitą lai
kotarpi pasveikimo.
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VALDYBOS ANTRAŠAI

Dv. Vad. — Kun. P. Saurusaitis, 
2334 So. Oaklev Avė., 
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vyninių tikslelių 'žmonas 
arba sudaužo laivelius ir 
žūsta ūmai, arba, nugrimz- 
^ę į gyvenimo padugnes, pū
va ir pamali žūva. •
• Yra vįenok jėga, kuri per
neša žmogų per gyvenimo' 
audras be jokio laivelio. T«) 
jėgą nurodė Kristus, kuomet? 
tarė.Petrui: žmogau menko 
tikėjimo, kam abejo j ai? Ta 
jėga tad yra tikėjimas be 
abejonės. Draug su tokiu 
tikėjimu einameilė ir pasi
tikėjimas. Tik žmogus ne
turįs pilno pasitikėjimo Die
vu ieško žemės trupių lai
velių kelionei per, gyvenimo 
audras. .*•' - ; :

Kristaus nurodytu keliu 
ir prie/Jo nurodyto 4ikslo 
keliavo šventieji. Puikybė 
jiems nerūpėjo, kūno'sma
gumų ir turtų jie netik ne
ieškojo, bet dargi griežtai 
nuo' jų atsisakė. Jie nėjo 
prie pasaulio tikslų ir ne
plaukė pasaulio • laiveliais. 
Jiems jokių laivelių nereikė
jo. Nebaidė jų nei ligos, nei 
neturtas, nei žmonių: panie
ka, nei -persekiojimai, nei 
pati mirtis, nebijojo jie jo
kių gyvenimo audri), nes jie 
ėjo prie .prakilniausio Tiks
lo, prie paties Dievo. Yra 
jų ir dabar. Ir šiandien juos 
gaiviną ir priduoda drąsos 
ta pati jėga, kuri pagebėjo 
Petrui pavaikščioti po Ge- 
nezarėto ežero vandens pa
virsi. Yra tąi pilnas Dievu 
pasitikėjimas ir Dievo mei-
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Elbert H. Gary-Plieno
Rugp. 15-tą mirė plieno 

trusto pirmininkas, Gary. 
Buvo tai nepaprastų gabu
mų ir energijos, bet sykiu ir. 
nepaprastai kietos širdies 
žmogus. Galima būtų jį 
pavadinti plieno žmogumi 
ir jis neabejotinai tiko 
į plieno trusto viršinin
kus. Biznis ir doleris buvo 
jo dievaičiai, ir jis jiems ga
biai ir ištikimai tarnavo. Sy
kiu jis taipgi buvo vienas iš 
biznio ir dolerio carų. Kaipo 
plieno trusto pirmininkas 
jis nesykį darbais pareiškė 
savo nuomonę, kad ne biz
nis yra žmogui, bet žmogus, 
t. y. darbininkas, yra biz
niui. Kuomet darbininkai 

-•— ir net pašaliečiai; nedar
bininkai—šaukte šaukė, kad 
reikia pakeisti 12-kos valan
dų darbo dieną trimis šif- 
tais po 8-nias valandas, Ga
ry apie tai nenorėjo nei gir
dėti, nes biznio sumetimais 
tas esą negalima. Biznis — 
viskas; žmogus darbininkas 
— niekas. Pagalios Gary 
nusileido ir pradėjo įvezdi- 
nėti tris šiftus tik tuomet, 
kada viešoji opinija ėmė to 
griežčiausiai reikalauti ir 
prezidentas Hardingąs pasi
kvietęs ant pietį} Gary su ki
tais svarbiais plieno trusto 
viršininkais nuolankiai pra
šė Jų, ar nerastų galimybės 
sutrumpinti darbo dieną.

Gary buvo griežčiausiai 
nusistatęs prieš darbininkų

unijas. Anot jo, abejotina, 
ar jos kuomet nors yra bu
vusios naudingos darbinin
kams, dabar gi esančios vi
sai nereikalingos. Bet rei
kia čia atsiminti, kad tas 
pats Gary irgi bandė įtikin
ti pasaulį, kad plieno trus
to darbininkai esą labai 
priešingi 12-kos valandų 
darbo , dienos sutrumpini
mui! ' ; H.

Nepasiges plieno magnato 
nei vartotojai. Jam tai pir
mininkaujant buvo be jokio 
pateisinimo lupama iš plie
no vartotojo “parvežimo iš 
Pittsburgo kairia.” Pav. 
plieno trūstąs turi plieno 
dirbtuvę ir rūdos kasyklas; 
sakysim, St. Loiiis, Mo. ir 
plieną ant vietos pagamina. 
Vartotojas tečiau tūrėjo mo
kėti tokią kairią, kaip Pitts- 
burge ir dar prie to pridėti 
parvežimo iš Pittsburgo į 
St. Lobis lėšas, nors plienas 
St Louis ant vietos padary
tas!

Daug darbininko skausmų 
ir ašarų, ligų ir bado, daug 
vartotojo dolerių sukrovė 
Gary Plieno Molochui arit 
aukuro, bet žmogaUB vertės 
nemokėjo suprasti ir įver
tinti. Iš jo darbų ateitis te
atsimins tik jo nuopelnus 
plieno trustui ir jo plieno 
širdį. Tik kapitalistai girs 
mirusi jį aukso ir plieno oli
garchą.

? Tarptautinė Koperatyvų 
I Sąjunga turi suvažiavimą 
u Stockholme, Švedijoje. Tam 
I tikrai komisijai tapo nuo 

tusų priduotas pasiūlymas, 
kad Koperatyvų Sąjunga 

5 prisųįėtų (prie Amsterdamo 
d ii MhskVcs Intėmacijonalų. 

Komisija tečiau didele balsų 
*• didžiunja atmetė pasiūlymą. 

Netenką abejoti, kad ir ple
numas pasielgs ne kitaip.

Raudonieji nepamiršta 
koperatorių. Pradžioje jie 
j‘uokėsi ir niekino koperato- 
rius. Vadindavo juos ne- 
dakėpusiais-svajotojais. Da
bar jau suprato koperacijos 
reikšinę Ir pamatė, kad ko- 
peęatoriai ramiai, bet spar
čiai žengia pirmyn ir užsi
mojo pakinkyti juos savo 
vežimėliu. '

Nepasiseks, nes koperato- 
riai nemėgsta svajoti.

AMERIKIEČIUS

Lietuvos laikraščiuose kas 
kart vis plačiau rašoma apie 
mus amerikiečius. L. Vyčių 
ekskursija tikrai padarė 
gražų įspūdį 4 visus Lietu
voje. Tokių ekskursijų Lie-

Mes, galėtumėm
Čių daug pasimokyti, kaip 
savuosius gelbėti nuo ištir
pimo. O gelbėti būtinai rei
kia. Kuomet mažne trėčda-

vokie-

Lenkitniauj
Gal ne. be'pamato prikai

šiojama, kad Sacco ir Van
zetti teisėjai parodydavo už- 
sikarščiavimo ir piktumo. 
Mes nesekėme bylos ir nega
lime šiame klausime pama
tuotai išsitarti. Jei taip iš- 
tikriįjų buvo, tai tas bloga. 
Tas tik reikštų, kad nuken
tės gal visai nekalti žmonės. 
Sacco ir Vanzetti’es užtarė
jai sako, kad jiedu yra ne
kalti ir yra teisėjo įtūžimo 
aukos.

Bet ką gera padaro tie pa
smerktųjų priedeliai, kurie 
mėto bombas į tikrai nekal
tus žmones. Jei yra bloga 
užmušti Sacco ir Vanzetti, 
lai šimtą syk blogiau yra 
mesti bombą į požeminį 
traukinį, į Amerikos konsu
lą kokiam nors Buenos 
Ayrese, arba sudinamituoti 
Sacco ir Vanzetti bylos pri
siekusiojo teisėjo namą.

Jei kas padaro ką blogą, 
kitas nepataisys to daryda
mas dar daugiau blogo.

tuva norėtų turėti kuodau- visos tautos susirinko už 
giausia ir kuotankiausia.

z -

Štai ką rašo apie mus Lie
tuvos “Lietuva:” ’

Kažin kas iš mūsų publi
cistų ir tai, berods, iš ame
rikiečiu buvo vieną kartą 
pabrėžęs, kad Amerikos lie
tuviai tai “morituri 
tanti tautos dalis.

Šis liūdnas prognozis kiek
vienam lietuviui turėjo su
spausti širdį.

Ar gi iš tikro nėra vilties 
išlaikyti gyvybę tokiai gau
singai kolonijai? Ar gi jau 
trečdalis visos tautos taip ir 
turi gyvai žūti? Šitoki klau
simai veržiasi kiekvienam 
lietuviui, paskaičius tokį 
liūdną prognozį. •

Tiesa, “Amerikos katilas” 
karštas. Jis tarpina greit 
kiekvieną į jį pakliuvusį 
svetimą elementą. Bet Vis 
•tik ne, visus sutirpina. Yra 
atsparių elementų,' kurie ir 
aukštai “Amerikos katilo” 
temperatūrai nebepasiduo- 
da. Štai tokiais atsparumo 
pavyzdžiais yra kad ir žydai 
su vokiečiais.

Žydai, neturėdami nei sa
vo fėvynės, nei savo gimto
sios kalbos, nieku kitu ne
jungiami kaip tik bendros 
kilmės bei rasės ryšiu, nuo
stabiai nepasiduoda “tarpi- 
nimui.” Karštas Amerikos 
katilas per kelias kartas vis- 
tik nepajėgia jų “ištarpin- 
ti.” Gerai laikosi ir vokie
čiai. Tiesa, vokiečiai daug 
dirba, kad “neištirptų.” 
Jiems gelbsti labai daug ir 
“Vaterlandas.”

•mirs

vykimu - -pris ’ amerikiečius. 
Kliųtį sudaro čia -daugiau
sia mūsų nepakankamas ma
teriališkas išteklius. Bet vis 
tik.ir mes galėtumėm lanky
tis, tik nė taip gausingai.

Dažnesnis lankymasis ir ar
tesnis susipažinimas ne tik 
suartintų ir surištų mus su 
amerikiečiais, bet dar turėtų 
ne mažos didaktiškos reikš
mės. Amerika savo materia
le kultūra užima šiandien 
pasauly pirmą vietą. Tai 
taylorizmo iy fo’rdizmo šalis. 
Šalis, kur materialių pajėgų 
suvartojimas , yra labiausia 
ištobulintas. Jei ko, tai dar
bo organizavimo ir jo suvar
tojimo tikslumo mes galėtu
mėm labai pasimokyti pas 
amerikiečius. Panašių prin
cipų kaip “laikas—pinigas” 
mums labai praverstų pasi
mokyti pas amerikiečius.

Pas mus jau buvo nemaža 
rašyta ir kalbėta apie tai, 
kokiu būdu amerikiečiai ga
lėtų padėti Lietuvai savo ka
pitalais. Amerikos lietuviai 
turi ne maža taupmenų. Tos 
taupmenos guli bankuose ir 
duoda jiems 3^4% metinių. 
Geriausiu atveju 5%. Tuo 
tarpu mes čia mokame kre
ditui 15—18% ir dar dau
giau. Vadinasi, jeį^ ameri
kiečiai duotų savo kreitą 
Lietuvai, iš to būtų nauda 
kaip mums, taip ir jiems. O 
juk galima būtų šį reikalą 
taip sutvarkyti, kad ameri
kiečiai be jokio iš savo pu
sės riziko galėtų Lietuvai 
savo kreditą atidaryti. Rei
kalinga tik kad kas šituo 
reikalu užsiimtų ir paruoš
tų planą sti visomis smulk
mėmis.

Susipažinimas ir susiarti
nimas ir šiam reikalui daug 
padėtų. Neigiamas patyri
mai, kurį davė amerikie
čiams pokarinis laikas gal ir 
atstūmė kai kuriuos ameri- 
' '' j. Mes
žinome, kad tai buvo laiko

jūry, tai yra apie ką pagal
voti ir pasirūpinti. Ypatin
gai mūsų nedidelei tautelei 
kiekvienas naiys yra labai 
brangus. _

Šitoj vietoj jau buvo rašy
ta, kad mes vieni kitus per 
maža pažįstame. Tai tiesa. 
Pažintis duoda labai daug. 
Be pažinties negali būti san
tykių. Gal kam keista pa
sirodys, kad kalbama tarp 
pačių lietuvių apie pažinties 
reikalingumą. Bet mes, ma
tome, kaip kartais tikri bro
liai, persiskvrę ilgesniam 
laikui, nustoja vienas kitą 
pažinę ir pagaliau pamirš
ta.

• Pažintį mes galėtumėm 
palaikyti tuo būdu, kad jie 
dažniau lankyti} mus, o mes 
— juds. Už tat gausinges- 
nis amerikiečių šiemet atvy
kimas ir surengtoji “ameri
kiečių savaitė ’ ’ yra didelės 
svarbos dalykas. Reikalin
ga tik kuo daugiausia reng
ti tokių ekskursijų ir tokių 
savaičių. Neblogai materia
liškai stovintiems amerikie
čiams toks atvykimas nebū
tų per sunkus.

Nepamatys jie čia kelių 
dešimtų aukštų “dangaus 
raižytojų,” Nepamatys mil
žiniškų fabrikų, brangių rū
mų, bet pamatys gimtuosius 
laukus, miškus, bakūžes. Vi
sa tai nors maža, bet gražu 
ir sava. Amerikiečiai galė
tų čia pasilsėti dvasia ir kū
nu ir atnaujinti savo ryšius kiečius nuo Lietuvos, 
su tėvyne.

=F====1 
aplinkybių ir pačių ameri
kiečiu Lietuvos sąlygų ne-. 
pakankamo pažinimo išda
va.

Kada Lietuva kovojo už 
savo būvį, kada joje Viskas 
ktmkuliavo ir vartėsi, nebu- ’ 
vo kairi rūpintis amerikie
čiais. Buvo padaryta gal ir 
nemaža klaidų, bet kas gi to
kiu metu klaidų nedaro. A- 
merikiečiai Šitai turėtų su
prasti. %

Bet visi mūsų pageidavi
mai nueis niekais, jei nebus 
kam jais rūpintis. Gražių 
sumanymų pas mus nestin
ga, tik jų dauguma taip ir 
neišeina iš. sumanymų sri
ties. Todėl reikalinga būtų 
kokia draugija ar įstaiga, 
kuri atsidėjusi užsimtų gal
voti ir veikti, kokii^- būdu 
galima būtų padaryti taip, 
kad mūsų vientaučiai Ame
rikoje nenustotų buvę savo 
tautos gyvais nariais. -/

Nieko negalime jurėti 
prieš tai, kad jie būtų išti
kimais piliečiais tos šalies, 
kur jie gyvena ir dirba. Bet 
mums rodos, Amerika nieko 
nenustoti} dėl to, jei lietuviai 
neišsižadėtų ir savo senos tė
vynės. Taigi problema, ku
ri liečia mūsų tautos mažne 
visą trečdalį, yra tiek irmta 
ir svarbi, kad ją atidėti ša
lin būtų didelis nusižengi
mas prieš tautą.

Šią problemą rimtai ap
svarsčius su pačiais ameri
kiečiais ir padarius atatin
kamas išvadas, reikėtų ne
atidėliojant užsimti jų vyk
dymu. Amerikiečių savai
tė yrą geriausia Šiąm reiks? 
lui proga.

iang-Kai-Šeko Prasišalinimas
Pranešama, kad Čiang- 

Kai-Šek prasišalinęs nuo va
dovystės nacionalistų armi
joje. Atsižvelgus į praeitų 
kelių mėnesių įvykius, gali
ma buvo laukti ko nors pa
našaus. Kai-Šek, ypač pas
tarais laikais buvo tarp kū
jo ir priekalo. Iš vienos pu
sės Vakarų Europa ir Japo- 
nija rėmė Pekino valdžią su 
jos generolais-banditais, taip 
vadinamais šiaurės “karo 
viešpačiais.” Iš kitos gi pu
sės Borodinas sovietų aukso 
pagelba platino miniose bol
ševizmą. Kinija niekur ne
turėjo tikrų prietelių. Ir 
Europa ir Maskva rodė Ki
nams daug “meilės,” bet iš
tik n} jų norėjo ją panaudoti 
savo tikslams.

Borodinui pasisekė komu
nizmo pusėn pakreipti di
desnę Kuomintango viršū
nių dalį. Kariaudamas prieš 
Šiauriečius, Kai-Šek lygiai 
nemėgo ir Rusijos peršamo
jo bolševizmo. Nieko jam 
tad neliko, kaip nusistatyti 
ir prieš kitus neprašytus 
“prietelius,” rusus. Dėlto 
tai jis ir pasitraukė iš Han- 
kowo, kur buvo įsivyravusi 
Borodino frakcija.

Apie Kai-Šeką susispietė 
priešbolševistine Kuomiri- 
tango dalis it jis jiems pa
dedant įkūrė Kankinė savo 
valdžią. Naujoji Valdžia, ži
noma, susilaukė tik grasi
nimų ir prakeikimą iš Han- 
kowo. Seniau Kai-Šek yra 
pasakęs, kad Kuomintangas 
pergalįB sato priešus dau
giau propagandos^ negu gin
klo pagelba. Dabar ši bolše
vikų išvystyta propaganda 
buvo nukreipta prieš patį 
Kai-Šeką. Jį puolė ir Eu
ropiečių slapta > remiami 
šiauriečiai ir Maskvos re
miami Hankowiečiai. Ne
stigo nesusipratimų ir jo pa
ties liogery. Prie šiokių api- 
stovų negalima buvo atsilai
kyti.

Sunku dabar pasakyti, ar 
Kai-Seko bandymas įsteigti 
valdžią Kankine buvo pa
trioto, ar naujo kandidato į 
“karo didžiūnus” žygis. Is
torija į tai atsakys. Tuo- 
tarpd berods Mišku, kad jo 
užduotas^! smūgis komuniz
mui Kinijoj turės lemian
čios reikšmės. Jei ne Kai- 
Šek, Kinija bebėgdama nuo 
imperialistinių vilkų būtų 
turbūt jau {puolusi raudona
jai Rusijos meškai į . glėbį.

MOLIO MOTIEJAI
(tt GONČAROVO “OBLOMOV”)

(Tęsinys)
— Meluoji! Ten mano kūma gyvena: ten jos 

savi namai, su dideliais daržais. Ji moteriškė 
kilni, našlė su dviem vaikais; pas ją gyvena vien
gungės brolis: galva tik jau ne toki, kaip štai kur 
kampe sėdi, — tarė jis rodydamas į Aleksio j e- 
vą: — mudu už juostos užkišt.

— Koks man dalykas dėl visa to? — tarė ne
kantraudamas Oblomovas, — aš ten nesikraus
tysiu. ' -

— Pažiūrėsiu as, kaip tu nesikraustysi. Ne, 
jei jau prašai patarimo, tai ir klausyki kaskal- 
bama.

tu gyvensi pas mano kūmą, kilnią moteriškę, ra
miai, tyliai; niekas tavęs nelies; nė triukšmo, 
alaso, švaru, tvarkinga. Pažiūrėk gi, juk tu gy
veni tartum užvažiuojamam kieme, o dar ponas, 
dvarponis! O tenai švara, ramybė; yra su kuo 
ir žodžiu pasikeist, kai nubosta. Be manęs ir 
vaikščiot pas tave niekas nevaikščios. Dvejetas 
vaikučių — žaisk su jais kiek tinkamas! Ko tau ? 
O patogumas, patogumas koks. Kiek tu čia 
moki?

Pusantro tūkstančio.

— O ten už tūkstantį, beveik Čieli namai! 
Kokie šviesūs, malonūs kambariai! Ji senai gei-
dė turėt tylų, teisingą įnamį, — tad, aš tave ir 
skiriu...

Oblomovas, kiek išsiblaškęs palingavo galvą 
neigiamai? ’ —i——•

— Meluoji, persikraustysi!
vas. — Tu pagalvok, - kad tau juk dvigubai bus

— Na tai velniai tau nemato! — atsakė Ta- PiąiaU: tik vien del buto penkius-šimtus sutdu- 
rantjevas, užsismaukęs skrybėlę, eidamas į duris. P®*’’ dalgis bus du syk geresnis ir švaresnis; nė 

‘ virėja nė Zakaras negaus vagiliauti...

Priesieny pasigirdo,niurzgėjimas.

—' Ir daugiau tvankos — tęsė Tarantjevas:
— juk dabpr biauru pas tave ir už stalo atsisėsti! 
Pasigendi pipirų — nėra, acto nenupirkta, pei
liai nenušveisti; baltiniai, tu sakai, žūsta, dulkės 
visur
ko, nei tau nei tavo kvailiui Zakarui...

— 1 Priesįeny pasigirdo stipresnis niurzgėjimas.

— Oriam senam šuniui, — tęsė Tarantjevas:
— apie nieką ir manyt neprisieis: ant visko ga
tavo gyvens. Ką čia dar svarstyt ? Persikraus-

Aš nesikraustysiu tvirtai tarė Oblomo- tarė Tarantje

‘ — Durnius tu paskutinis! — grįždamas kai 
bėjo Tarantjevas. — Ką, ar čia tau saldu at 
roflo? .

— Kaip tai? Į visur arti,
— čia krautuves, teatras ir pažįstami... miesto 
centras, viskas...

— K-a-a?—pertraukė Tarantjevas. — Ar se
nai tu iš kiemo buvai išėjęs sakyk gi? Ar senai 
tUįteatre buvai t Pas kelis pafcįstimfbs vaik
ščioji? Kuriem biesam tau. tasai centras leisk 
paklaust?

— Delko?— Mažai delko! ’
— Matai ir pats nežinai! O tenai, pamanyk: • tyk ir bys baigta.

tarė Oblomovas

fu, biauru. O ten šeimininkaus moteris

____  • »

— Kaip gi aš taip staiga, ne iš šio, ne iš to 
Viborgo priemiestin...

— Kalbėk jam—skundės Tarantjevas, brauk- 
Dabar vasara: Jukdamas nuo veido prakaitą

ten išvieno tikras vasarnamis. Ko tu čia rūgsti 
vasarą?.. Tenai Berborodkino sodnas, kaimas 
pašonėj. Neva, už poros žingsnių, savo daržas — 
nei dulkių nei.triukšmo! Nėra ko ir galvoj: as 
tuojau, dar prieš piet, sulakstysiu pas ją — tu 
duok man dėl vežiko ir ryto jau kraustytis...

— Kas per žmogysta! — tarė Oblomovas — 
staiga sumanė biesas žino ką: Viborgo pfiemies- 
tin... Tatai nesunku sugalvot. Nerastai tu §u- 
gudravok, kad palikus čia. Aš aštuonetą metų

sustabdė

— Žinoma tu persikraustysi. Aš tuojau vyks
tu pas kūmą, dėl vietos kitą syUsuzmosiu...

Jis buvo beeinąs.
— Palauk, palauk!

Oblomovas. — Pas mane yra svarbesnis dalykas.
Pažiūrėk kokį laišką iš seniūno gavau,’ surask 
man išeitį.

— Matai juk, koks tu apsigimęs! — pastebėjo 
Tarantjevas, — nieko nemoki pats padaryti. Vis 
aš ir aš! Kam gi tu vertas ! Ne žmogus o šiau
dų kūlys!

— Kur gi laiškas f Kakarai, Zakarai! Vėl 
kalbėjo Oblomovas.kur tai jis nudėjo!

— Štai seniūno laiškas. — tarė Alcksicjcvas, 
paėmęs suglamžytą laišką.

— Ach, štili jis — pakartojo Oblomovas ir 
pradėjo balsu skaityti. '

* Ką tu pasalusi? Kaip dabar bus! 
klausė perkaitęs Tlja Dji 
kos...

— Pražuvęs visai, pražuvęs žmogus! — kal
bėjo Tarantjevas,*

pa-
Sausra, nedoim-

f f
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Sr.fr? «- - ■!_■ įf paneli ‘gerbta pažinti se^ 
ir policija įsikišo tėvynę..

y

Mūsų inteligentų tarpe
• • / Z / i ■ t

H.. kaskart dažniau pasitaiko 
didelių kompromitacijų leii- 

> kų akyse. Daugumojevie-
<r tų lietuviai inteligentai pra

deda išsižadėti savo tauty
bės, viešai dedasi lenkų pa
taikūnais, meilinasi ir tuo 
būdu žemina savo lietuvio 
vardą ir žemina save,"kaipo 
smogų. Į ■ 

'■4w3lP'"’’'*£-,4įlFw£ir * I-i-i t s ? ,

Šiuo žygiu turime pažy
mėti naują provokacinį ifak-. 

’ t tą, kuris įvyko Švenčionė
liuose birželio mėn. 9 dieną. 
Tą dieną arkivyskupas vizi
tavo Švenčionėlių bažnyčią. 
Pamaldos Švenčionėliuose 
sutvarkytos pusiau lietuviš
kai, pusiau lenkiškai. 'Su
tvarkymas tasai praktikuo
jamas taip, kad kam išpuo
la sekmadieniais, tiems pri
klauso ir riša po jo esanti 
savaitė, kurioje įvyksta šio
kios ar tokios pamaldos.

Birželio 5 d., vadinasi sek- 
madienį, buvo lietuviškos 
pamaldos. Tuo būdu visa 
savaitė taip pat viduryje, 
ketvirtadieni — birželio 9 d. 
atvažiavo arkivyskupas.Vie- 
-tinis klebonas kun. S. But
kus (lietuvis) pasveikino ar
kivyskupą tiktai lenkiškai; 
lietuviškai nepratarė nė žo-

• džio. Priėmimas buvo grv-
• ■/ . . .

nai lenkiškas, visi keliai ir 
vartai papuošti lenkiškomis 
vėliavomis, lenkiškais para
šais.

z , Lietuviai žinodami, kad tą 
dieną, pagal priimtų ir jau 
nustatytų tvarkų, priklauso 
jiems, susirinko anksčiau 
bažnyčion, susirinko taip 
pat ir choras. Bet nedaug 
trukus atsirado policija ir 
nuvariusi lietuvius nuo cho
ro su klebono tanių pagalba, 
užrakino duris. Išvarius lie
tuvių chorų nuo vargonų, 
pamažėl suleido tenai iš 
anksto sumobilizuotas lenkes

daVatkasį kurios1 nieką ne- 
ląukd'amos ir pradėjo nesa-
I . 1 ■ • ' -l : > f ■.
vari balsais lenkiškai giedo
ti. Lietuvių choras giedoję 
tuo tarpu bažnyčioje lietų- 
yiškai, o suvarytos lenkų da
vatkos ant chorų lenkiškaii; 
Bažnyčioje kil6 sąmyšis. 
Lietuviai pasijutę apgauti 
nuėjo pas kleboną ir pas ar
kivyskupą, reikalaudami, 
kad būtų padaryta galas pa
našioms provokacijoms. Bet 
nei klebonas nei arkivvsku-• »*

pas į lietuvių reikalavimus 
neatkreipė dėmesio ir .lenkų 
davatkos jau toliau ramiai 
sau giedojo. . t

Toks atsitikimas yra skan- 
dališka provokacija, kuri 
suruošta ne be klebono ži
nios. Visoje parapijoje kilo 
didelis pasipiktinimas, kad 
ietuvis klebonas paneigė 
ietuvių kalbą sveikindamas 

arkivyskupą, kur tyčia kal
iojo tik lenkiškai, bet dar la- 
liau apmaudas apėmė visus 
parapijiečius lietuvius, kaip 
su klebono žinia (taip visi

dos ir
nytinius reikalus.

»
■ Ar priduoda garbės mūsų 

• kunigams toks negražus lie
tuvių įkalbos teisių, mindžio
jimas ^dlar atneša jiems 
naudą! meilinimasis ir negar- 
hingąs pataikavimas len
kams ; tenka dideliaj abejoti. 
Kartu priseina pažymėti 
faktas, kad lietuvių kunigų 
tarpe kaskart dažniau ma
tome atsitikimų, kad viešai 
pradeda užsiginti savo var
do ir kalbos. Nejaugi taip 
toli nuėjo moralė arkivys
kupo presija lietuviams ku
nigams, kad šie be jokios 
tautinės ambicijos šiaudadū-. 
šiškai pradeda nertis iš kai
lio ir rodvtis tokiais, kokiais• * • niekuomet neturi būti inte
ligentas. Žinoma, dalis yra 
ir tokių, skurie bijodami iš
trėmimo į Pinckus, Luckns 
ar Kripnus pradeda gintis 
savo vardo ir kalbos, bet jau 
matome ir tokių, kurie į- 
prastu būdu susi moderniza
vo ir tapo “lenkais.”

(“Vilniaus Aidas”)

Toliau svečius sveikina 
Šaulių s-gos c. v-bos vi 
pirmininkas p. Žmuidzina
vičius Liet, šaulių S-gos varr
— . ___ ___ * ’ - • i

z

'01 18poli . *.51 ’a Ui.r,21 mm">• ,>.. *>>

idonbArgdlloda ni<

* l<*sr

X '

» i ><

AMERIKIEČIŲ SAVAITE 
LIETUVOJE

Liepos 24 d. prasidėjo 
Kaune lietuviu amerikiečių 
savaitė. Kaip buvo numa
tyta Amerikiečių lietuvių 
savaitei rehgti komiteto, 
svečiai lankėsi įdomesnėse 
Kauno vietose. Pirmų sa
vaitės dieną,-sekmadienį sve
čiai lankėsi Karo Muzieju
je, uždėjo vainikus prie žu
vusių už Lietuvos Laisvę pa
minklo Karo Muziejaus so
delyje.

Antrą savaitės dieną, lie
pos 25 d. visi svečiai susirin
ko karininkų “Romovės” 
salėje. Susirinkusius svečius

pirmiausiai sveikino Šaulių 
Sąjungos centro valybos 
pirmininkas R. Skipitis, a- 
merikiečių savaitės rengimo 
komiteto vardu. Jis pabrėžė, 
kad mūsų svečiai broliai a- 
merikiečiai sukviesti į šias 
bendras iškilmes tam, kad 
jų atsilankymas į tėvynę tu
rėtų daugiau reikšmės. Kas 
iš mūsų pusės padaryta ir 
daroma, tai ne tikslu išnau
doti savo duosnumu pasižy
mėjusius užjūrio brolius, 
kaip kai kurie iš senesnio 
savo patyrimo buvo linkę I drome. 
manyti, bet norint paįvai- tuvus.

viršinįūkas p. Čaplikas, stur, 
dentas Kiaunė — tautininkų 
Korp. “Neo - Lithuania” 
vardii, stud. Dagilis — stud. 
ateitininkų s-gos vardu: ir 
mokytojas Matulaitis — mo
kytojų fizinio lavinimo kur
sų vardu. . ;

Iš “Ramovės” svečiai ve
dami dailininko Žmuidzina
vičiaus aplanko Čiurlionies 
meno galeriją paskiau nuo 
Meno mokyklos kalno susi
pažįsta su Kauno gražiais 
reginiais. Vėliau lankėsi 
Lietuvių Dailės Draugijos 
galione. Susipažinę su me
no dalykais, svečiai palydo
vų lydimi nuvyksta į Šan
čius susi pažinti su “Dro
bės” fabriko veikimu. “Dro
bės” fabriko įsteigimui ir 
Amerikos lietuviai daug ka
pitalo pridėjo. Domėjosi fa
briko išdirbiniais ir tvirtino, 
kad jie tinkamoj aukštumoj 
pastatyti. Grįžus į Kauną 
apžiūrėjo Šaulių Sąjungos 
namus ir susipažino su na
mų padidinimo projektu.

k • . i • i’ ėj

Vakare, apie 9 vai. Vėl vi
si susirinko ’1' R omo ve je’ ’ va^ 
karieniauti. Be kitų aukš
tųjų svečių vakarienėje dar 
lyvauja švietimo ir žemės 
ūkio ministeriai. Vakarienės 
metu scenoje pasirodo vai
dinimai ir Kauno šaulių 
choras sudainavo keletą gra
žių dainų.

Trečių ir paskutinę, dieną, 
liepos 27 d. svečiai apžiūri 
Seimo Rūmus, Gamtos stotį, 
vėl i a u lankosi ‘ ‘ Ma isto ’ ’
b-,vės dirbtuvėse, susipažįs
ta su dirbtuvių įrengimais ir 
atskiru skvriu veikimu. Gri- *» v * *■ , --X . —
ždami Kaunan sustojo aero- būti tėvynėje, kas yra ge- 

Apžiūri mūsų lėk- riausias vaistas jų taufišku- 
.Įnnii sustiprinti.

8QUF ?! y* i’gb' ♦
mesi konstitucija u* wuoim.gkžlbia-
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. • . L. D. S. kuopos rengkitės prie^oiS^ino gyvaLi Išrinkite .atsto
vus sulig konstitilčijbje nustatyt oTtV&rkns. ...... .........

“§38; Kielrrięfiakuopa gaU ^^i(f^ei^j]j^t^)c|v|enų ats
tovą. Didesnės kuopos turi teisę po vienų atstovą siųsti nuo kiek-

• vieno 10 nariu.” ■
Z. D. S. CENTRO VALDYBA

•J. TRAINAVIČIUS, Pirmininkas 
A. P. KNEIŽYS, Sekretorius.

»
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Vakare svečius pakvietė 
vakarienei Lietuvos kopera- 
tyvu sąjunga- Gia plačiai 
kalbėta apie ekonominio 
Lietuvos ir Amerikos ben
dradarbiavimo kliūtis, • suly
gęs ir priemones. • Svečiams. 
priimti komiteto vardu. kal
bėdamas p. Daudzvardas dė
kojo visiems atsiliepusiems 
į komiteto kvietimų ir atvy- 
kusieins kėlioms dieiioms 
bendrai pasidžiaugti, j Č

Plojimu, ovacijomis sve- 
čiai dėkoja rengėjams, kel
dami taures už artimą Ame
rikos ir Lietuvos beturiu 
bendravimą. Tam bendra
vimui sustiprinti. ir, tėvynės 
ineilėi ‘palaikyti jnnnojoje ą- 
merikiečių kartoje pagei-. 
daujama be panašių savaičių 
dar surengti jaunimui ben
dras olimpines rungtynes, 
šaukti Lietuvoj emigrantų, 
suvažiavimus, kad-visa tai 
duotų progos didesniam e- 
migrantų skaičiui ilgiau pa-

giama. Išsikalbėję plačiai 
apie ateities darbus ir pa
reiškę vieni kitiems daug 
Jinkėjimų visi skirstosi. Ke
lios drauge praleistos dienos 
suteikė svečiams daug malo
nių įspūdžių, kuriuos jie ža
da parvežti į Ameriką, kad 
būtų pataisyta hepergeriaū- 
šia amerikiečiu nuomonė a- 
pri Lietuvą.—“Kl. Garsas”

LDS. CENTRO VALDYBOS 
ANTRAŠAI

DV. VADAS:-Kun. Pranas Juras,
151 Rogers St., Lowell, Mass.

S

175 Ames Street, Montello, Mass. •'S
VICE-PIRMININKE: M. Bla&u^altil' 

70 Falrview SL, New Britain, Conn,--
SEKRETORIUS: Antanas F. _

366 IV. Broaduay, So. Boston,
IŽDININKAS: Antanas Vnisianskas, 

371 Portland St., Cambridge, MasBr"
L1TERATINE KOMISIJA: 

Kun. K. Urbonavyčius, 50 6tb St, 
South Boston, Mass. -

Kun. V Tašknnas, 36 St. George 
Nonvood, Mass.

Kun. J. švagždys, 20 VVebster St, 
Montello, Mass.

K. J. KrnSinskas. 59 Ten Eyck St, 
Brooklyn, N. Y. '
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Jonas Jaroša, 225 “L’ ’Street, 

South Boston, Mass.
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New Britain, Conn.
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— Delkogi pražuvęs? •
— Kaipgi nepražuvęs.
— Na jejgu pražuvęs, tai pasakyk kas daryti ? 
—- Oką už tai ? A

— Buvo sakyta bus šampano: ko gi dar tau ?
— Šampanas už buto suieškojimą; juk taip 

daug aš tau gero padariau, o tu ir neįvertini ta
tai, ginčijies dar. nedėkingas! Eik gi, susiieš
kok butą! Bet koksai butas ? Svarbiausia, koki 
ramybė ten bus: vis tiek, kaip pas tikrą seserį: 
dvejetas vaikučiu, viengungis brolis; aaebeveik 
kasdien aplankysiu. ..

— a gerai, ge^ai — pertraukė Oblomovas^ 
— Tu štai dabar pasakyk, ką man su seniįiiu cla- j 
lyti?

— Ne; pastatyk dar porterio pietums, tuomet 
'pasakysiu.

— Dabar vėl porterio! Mažai tau...
— Tai sudiev — tarė Tarantjevas, vėl užsi

maukdamas skrvbėlę.♦ A
i

— Dieve tu mano! čia seniūnas rašo, kad pa
jamų ant poros'tūkst.ančių bus mažiau, o jis dar 
porterio pridėjo! Gerai gi, pirk porterio.

— Duok dar piuigii! — tarė Taantjevai 
—- Juk dar tau liks grąžos nuo dešimttub-

I inūs. . - ■ 1 ■'
— O vežikui Viborgo priemiestin ? — atsakė

Tarantjevas. ' /
Oblom<»vns išeny dar rublį ir piktai nlunete. 
— Sukčius tavo sęniįnas — štai ką tau pa

sakysiu. —• pradėjo Tarantjevas,, slėpdamas si- 
— o fu išsižiojęs tiki jąm. Ma- 
Sausra, nederlius, nedoimkos, 
čiojo. Meluoja, visur mduoja 
Šutnilovkoj pereitų mehi der-

lium visas skolas išsimokėjo o pas tau staiga sau
sra, nederlius. Šumilovka už penkiosdešimt ver
stų tik nuo tavęs: kodėl tenai neišdegė javai? 
Išgalvojo nedoimkas! » ) jįs 1<o žutrėjo ? Delko 
apsileido:?. kur tos ne’aime^. Darbo ar išveži
mo mūsų krašte nebūtų? Plėšikas jis! Aš jį būč 
pamokęs. Valstiečiai dėlto išvaikštinūjo, kad jis 
juos nulupęs pats atleido, o isprauninkui ir ne
manė skųstis. /

— Negali būti, — kalbėjo Oblomovas: — ir 
daigi isprauninko atsakymų laiške pridėjo, taip 
teisingai... '
. —Ech, tu! Nieko nežinai. Juk visi sukčiai 
rašo teisingai. — Tikėk tu maiv tiktai Z. Štai pa* 

Į vyzdžiui, — tęsė jis rodydamas į Aleksiejevų: — 
sėdi nekalta siela, — avelė-avelei, o ar parašys jis 
natūraliai? Niekados. O giminaitis jo, nežiū
rint kad kiaulė ir bestija jis parašys. Ir tu ne
parašysi natūraliai! Turi būt tavo seniūnas jau 
dėlto bestija, kad gudriai ir natūraliai parašė.

— Tai ką-gi man su juom dalyti? — paklau
sė Oblomovas. ■ j

'* L '

— Pftkrisk-gfjį tiTojau kitu.
• e

Tai ką ^'jb'tiHOn aš phskirsiu? Iš kur 
aš tuųs valstiečins.jjpiaii ? Kitas, gųl būti dar blo
gesnis bus. Aš dvylika metų tęn nesu buvęs.

— Važiuok kaiman patsai: ta* šitų neapsieisi; 
praleisk ten vasarą, o rudenį stačiai į naujų butų. 
Aš jau dėl to pasįrūpiusiu, kad būtų paruošta.

— J naujų butą, į kaimų pačiam! Kokias tu, 
vis kraštutines priemones siūlyji! ~ su nepasi
tenkinimu tarė Oblomovas. Ne, kad išvengto 
kraštutinumų ir prisilaikius vidurio...

— Ne brolau, Uja Iljič, visiškai pražūsi. Aš

•
kita arba namus šičia, patogioj vietoj; tatai verta 
tavo kaimo., O ten’ližstatvmum Danius ir pirk- 
tum kitus.. . Duok tu man savo dfarą,’tai iš
girstų apie mane žmonės visi.

— Liaukis gyręsis, o sugalvok, kaip čia iš bu
to nesikėlus ir į kaimą .nevažiavus ir kad daly
kai susitvarkyt;... —patėmyjo Oblomovas. .

•* z
— Pasijudinai, gi tu, pagaliau iš vietos? -n 

kalliėjo Tarantjevas. — Tik žvilgterėk tu pats į 
save, kam gi verias? Kokia nauda is tavęs tėvy
nei ? Neįstengi į kaimą nuvažiuot!' 1

— Dabar man <Jar anksti važiuot, — atsakė 
Uja Tljič. — pirmiau leisk baigti, naujų refonnų 

dwre. Bet žinai ką, Micliei Andriejič?, — stai
ga tarė Oblomovas. — tujenai. Dalykų žinai, 
vieta tau irgi žinoma, o aš nepagailėsiu išlai
doms.

— Valdytojas, koks aš. ar ką ? 
kirto Tarantjevas. .

— Ka darvti ? — tarė užsimaastęs Oblomo-
* * * * i

vas.'Tiesiog nežinau. '
— Na parašyk’isprnunnikui’jML.priii lilrito 

sakyk, jūsų au^tyUiė tex_»škąhdnhTu®bąd. 
nežmoniško seniūno pasielgimo, kraStdt'ta mhn 
ubagystė į kurių turėsiu įpulti su žmona ir liažh- 
leliais ta jokios priežiūros ir duonos kąsnic, dvy
lika galvų vaikiu”

Oblomovas susijuokę,, <

5.
6.
7.
8.

>r •
- 1.

2.
3.
4. " Meilė.................................. ...................

Meile, uždegta krūtinė ....'.................
O pažvelgki................... .......................
Visuomet širdis surakinta..............> .
Penkios linksmos dainos.....................

"3
■.- .75

.50

.50

.40

.65

.50

.60
$1.00

2

DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas............
Skrenda, lekia mūsų mintis ..;
Trisdešimt dainų .......................

MIŠRAM CHORUI"

12. Ginkim šalį Lietuvos..............
Giesmė' į Šv. Kazimerą............
Lietuvos Vyčių Imnas .........
Pirmyn į kovų...... . ...................
Mes grįšim ten...........................
a) Išauš vasarėlė,
b) Tu mano margelė,
c) Išbėgo mergytė................. . .
a) Kaip aš buvau jaunas, __

9.
10. 

; ii.

.50

.75
$1.50

•i

Į

9

t

13.
14.
K. 

' 16.
17.

^o • 
.50 
.25 -
.50 *
.75 : 
\ 

.50

v* —

20.

> *

tavo vietoje, senai būč dvwų pardavęs ir pirkęs įjV,

4

M

9
.'dėl

!’ «'J1

staigaxatsi
<

r ’ 
~3U

‘ *» •

21.

dnbrinį kišenei 
tai ką jis gieda! ~ 
čalst iečiai išvnikš 
Aš girdėjau, kad

cnr|* • • ••• *w 
.«• • ■ *1 X '

; t . '
.50

-OU J' 
<1 ta 
•aitpi 

Kurgi aš gausiu tiektų mažutėliu*.dciiRftt

r

t 1 f

prašyt/jubs ifiaat parodyti? — tari? jis. ,<r|
— Meluoji, rašyk: su dvylika galviu aškų, 

tatai praeis pro ausis, tardyti iras, užimi ta* 
“natūraliu/’,, Kuomet (ten

, (Bus d

18.
___ h) Žiyrau anksci rytų, 

c) Aš užgimiau Lietuvoj........
19._/a) Eikš mano mergele,

b) Ąš sutikau žydelį,
c) KaftP&iiksci kelcis............

■ -J -4

a) Miėlslevhli,
b) Oi sl&ud i fgplv$fc
c) Atsiveria t įsilipi vyn^ee^vv^.*^»<
a) Oi dziųrn džium>< ,.,
b) Už jilriii.

. c)
.1 i zhftiiĮ'

’i; re' i• ®( -u.v'v' į’J

■ C)

jdunas bernužėlis,

"rytelis,
„ yaMgi. H 

NenĮenas^ d) Oi jifl la-liūlia .50r r> • * - .l gL‘1’
Vinto paminėtos dainos . galima gauti 

f '^Drrbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus * 
<5tlrtįuįs prisiųskite ir pinigus. Visuomet adreauo* 
i ikite;taipbi >! '

bs'hl *! "'DAl&nnNKAS”
South Borton,

Sr.fr
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'•J fcAMOal
na kiekrieną kas tik atšilau-*™ 
ko, ežero vanduo — tyras, ne- 
šaltas maudikams, negalima 
atsigerėti. •

Turėsime daug naujųųvaife- 
nybių. I F ‘

Mes lauksime toje -dienoje 
pribuvimo daugybės svečių ir • 
rengiamės’visus pasotinti, pa
tenkinti. Tad, iki pasimaty
mo Palangoje.

Išvažiavimo Vietos• •
Rengimo Komisija

. ■ ■ *'*■ ** *■ rtv.i ’_: x *k^m _'<•

p* -”’A^

wi v
I*AWRENČE, Jfesš." —^Uet. ’ 

Darbininku S-gos N. Anglijos 
Išvažiavimo, kuris įvyks ne- 
deldienyje, 21 d/nigpiūčio, š. 
m., Palangoje, Lawrence, 
Mass., vietos rengimo komisi
ja, kurion įeina: F. Krance- 
vičius, S. Čeikauskas, M. Ga- 
bys, O. Baubinienė, Z. Rymai- 
tė, K. Venčius ir kiti, dirba iš
sijuosę, kad atvykusius išva- 
žiaviman svečius iš visų Nau
jos Anglijos zkolonijų pilnai 

patenkinti. Valgių, visokios^ 
rūšies užkandžių ir saldžiųjų 
gėrimų užsakyta dėl dešimt 
tūkstantinės minios svečių, nes 
turime žinių, kad iš visų ko
lonijų atvyks nariai-ės L. D. 
S., korai, gerb. mūsų dvasios 
ya.dai-kunigai ir visi aukšti vi
suomenės darbuotojai-veikčjai. 
Mūsų Palanga dar nemačiusi

* f
tokios minios svečių, kiek pa
sitikime turėti šiame išvažia
vime ir nenuostabu, kad Pa
langa yra apsirėdžiusi pačioje 
savo gražumoje: visur žalia, 
švaru, kvepiantis oras gaivi-

feno dūd Yorkė,.tai^jlr. s
re i kale- gali
'turėjo vargti per daug metų. 
Nprs ir sunkiai vargo per ii- k ■ ' { •*’*■ *'" ' * ’gus metus. bet jie visados tn- 
re^o vilt 
savo n«

—4------*

į N

• • ■ r

(Liepos j3L d., sek-madienv. 
New Yorko‘apskričio:. Vilniaus . 
Kraštams Vaduoti! Komiteto

T '

buvo surengta metinis didelis 
išvažiavimas į Forest Parką, 
dėl dviejų tikslų, t. y. paminė
jimui penkių metų nuo Ameri- 

pripažinimo Lietuvai ne
priklausomybės ir sušelpimui 
Vilniaus našlaičių. Bet dėlei 
lietaus šis išvažiavimas nei vy
ko. Kadangi šeštadienio vaka
re kaip pjradėjo lyti, tai lijo 
per naktį ir sekmadienį iki 
3:30 po piėt, tik nuo 3:30 pra
dėjo giedrinti?, bet jau buvo 

j 

pervėlu. Saulei pasirodžius iš 
artimesnių apielinkių žmonės 
pradėjo' važiuoti į parką’, kas 
automobiliais, kas elevaiteriais 
ir t. p.-ir jau apie 5:30 buvo 
suvažiavęs vidutinis žmonių 
būrelis, bet sulyginus su tokiu 
išvažiavimu, tai tik-maža da
lelė. nes kaip ilgai lijo, tai ma
žai kas beturėjo vilties, kad be- 
]5rasigiedrins toje dienoje, tai
gi, kurie ir rengėsi važiuoti, 
bet dėl lietaus pasiliko namie. 
Net ir tie, kurie turėjo daly
vauti programe negalėjo at
vykti. Kaip buvo garsinta 
laikraščiuose ir apgarsinimuo
se; kad programe dalyvaus 
bent keli chorai iš įvairiu ko
lonijų ir keletas kall>ėtojų, 
tarp kurių ir Lietuvos vice
konsulas. Atvažiavo tiktai 
vienas choras šv. Jurgio para
pijos iš Brooklyn'o. “Garso” 
redaktorius M. Zujus ir išva
žiavimo rengimo pirm. p. Ma
čiulis. Suvažiavus kiek dau
ginus publikos apie 6-tą vai. 
virš minėtas choras, kad ne 
taip būtų nuobodu publikai 
padainavo keletą gražių daine
lių. Po tam p. Mačiulis darė 
^pranešimą, kad išvažiavimas 
neįvyksta iš priežasties lietaus 
ir apgailestavo, kad rengėjams 
daug darbo ir energijos nuėjo 
veltui ir kad kitas išvažiavi
mas ir tam pačiam tikslui į- 
vyks vėliaus- kuris bus praneš- 
Luir paskelbta per spaudą. Po 
to dar jaunimas pradėjo žaisti, 
bof vėl staiga užėjo smarkus, 
lietus, nuo kurio visi turėjo iš
sislapstyti ir šlapi grįžti į na
mus be iokin pasekmių.—

f. Svečias

«
susirinkimas ...

5-, l-'.-zz-.-v: , . * -y. ■
l' ĄfJ ’ ■

’Rugpiūčio 2), .cL, ,&v. Jurgio, 
ąrapijos mokyklos kamhary, 
aoj po pamaldų pį ks L. D. 

S. 7 2 kp.’ svarbus priėšseimi- 
r<- « _

is šusirinkiųias. Taigi visus 
tarias nuoširdžiai kviečiame 
kaįtlingai sueiti, nes išgirsi-

į,- 1 ? ■

-p Turėjęs įvykti pašventi
nimas šv. Jurgio lietuvių nau- 
; os- bažnyčioj ir salės nigpim 
eio 14 dieną tapo atidėtas rug
pjūčio 28 dienai. Tos perinai- 
nros priežastimi yra valia Buf- 
faios Vyškupoę kuris pats no
ri dalyvauti tojėdiėtuviiĮ iškil- 
•nėję.. ' /r.i>

— Buffalos Šv. Prancįškaus 
enkų vienuolijoje yra kelios 

lietuvės seserys.' Jos labai ,no- 
ri persikelti į Pittsburgo lie
tuvaičių Praneiškiečių viėnuo- 

r Ii ją. Lenkai vienok, jų nebe
paleidžia. Kuomet Vyskupas 
Turner apie tai sužinojo, tuo- 
jaus pažadėjo išvaduoti tas se
seris iš lenkų, vergijos.

— Kun. J. Kasakaitis, Ro- 
chesterio lietuvių klebonas ruo
šiasi ne vien pats dalyvauti 
mūsų bažnyčios pašventinime, 
bet žada irgi atsivežti savo ge
rai išlavintą ir plačiai žinomą 
chorą bei Šv, Jurgio Dr-ją.Va- 
iio mūsų nuoširdūs prietęliai 
ir geri kaimynai.

— ŠV. Marijos airių klebo
nas dąleido Kun. Dakniui pa
daryti kolektą savo bažnyčio
je naujos bažnyčios reikalams. 
Surinkta $605.00. Tas parodo, 
kad šio miesto lietuviai užsi- 
pelnijo svetimtaučių akyse pa
garbos. Tame irgi pasirodo 

“mūsų klebono nuopelnas dėl 
Niagara Falls lietuvių.

— Pereitą sekmadienį tapo 
sutverta Vyčių kuopa. Susi
būręs draugijon jaunimas ke
tina gražiai darbuotis ir neda- 
leisti, kad pradėtas darbas 
nyktų. Susitveręs irgi R. Kat. 
Susivienijimo jaunamečiij sky
rius. Tame nuopelnas mūsų 
veikėjo Jono Čaikos.

— Niagara Pails mieste dar
bai eina gerai. Vien “Alumi- 
niuni” dirbtuvės darbininkai 
buvo paskelbė streiką. Tačiau I V V
lenkams pradėjus ‘-‘skepauti” 
streikas nepavyko.

— Moterų Veikimo Komite
tas įtaisęs naujai bažnyčiai 
brangią dovaną: baltą arnotą, 
kapą iršv. Sakramentui velio- 
rą. Viskas atsėjo arti $200.00. 
Garbė toms moterims, kurios 
tarno Komitete darbuojasi.

— Zakarauskų šeimyna įtai
siusi naujai bažnyčiai gražų ir 
brangų akmens Angelą, kuris 
laikys švbstą vandenį prie 

Bendrai ta
riant Zakarauskai plačiai yra 
žinomi, ypatingai pJė Vikto- 
rij Zakarąuskaitė, kaipo karš
ti katalikai ir uolūs veikėjai.

— Neseniai tūlas asmuo 
grįž<lanias iš Kanados atvira- 
me automobiliuje vežė į namus 
“keisą” alaus Valdininkai jį 
sustabdė ir klausia: ką Tams
ta voži? Žmogelis atsako: ma
tote, kad alų vežu... Kur ga
vai ?.. Pirkau Kanadoje... Ir 
pasiteisinimui parodę kanadinį 
leidimą bei pirkimo sąsąkaitą. 
Nevalįa Tamstai tą alų Jung
tinių Valstijų jiušėn vežtis — 
tarė .valdininkė Bet juk ji
sai maTt priklatrio.—aš jį tei- 

' šėfai įgijau,.. K^to ginčas. Ga

lop valdininkas matydamas, 
kad su žmogum negalima su- 

r sikalbeti, — alų atėmęs ir jį 
priėmimo reikalą biznio vd^jas- namo; Pasirodė, kad

X -

kfeda nors susilaukti

tos ir Pafanifa

v •

Lietuviai

tokius

i

_ bažnyčios daru.

I

Pradžia 10-tą vai, ryte.

REIKALAUJAMA gerai aapran-
bažnvčios neturi m<y t antis pardavimą ir užsakymų

ki J?*■/

RUDENS VAIDINIMŲ 
SEZONUI

"reikalaukite
'".

366 Broadway, So. Boston, Mass.
-......-...................... ■ ■

dirva savo idėjas 
Per tą laiką Yonkerio 

dvasinius reikalus

Svečias

e daug svarbiu dalyki] ir nair- ]<os

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

rikoj.

Užsisakykite

I

anybių. Bus perskaityta iš 
Centro , prisiųsta finansinė 
ausų, organizacijos atskaita 

-i*paaiškinta kiti svarbūs klau- Į- ’ ■ ' • ■
išimai". Svarbiausia tai prieš 
“seimą atsilyginti už organą 
centrtiL Šiame susirinkime bus įį' , f ' ,

jgeiiausia proga užsimokėti mė
nesinės duokles.

į?- Be to, visi įtariai turi pri
duoti kuopos raštininkui savo 
antrašą, kad galėtume visais 
reikalais susirašinėti. Tad dar 
kartą raginame .susidomėti sa
vo orgnizacijos reikalais.

Valdyba

WASHINGTON DEPOT,

/■ ‘‘Darbininke” jau buvo ra
šyta, kad New Milforde stato
ma-nauja užtvanka dėl elek- 

.tros jėgų varymo. Prie šio dar- 
C bo‘ samdė daug naujų darbi- 

,ninkų. Lietuviai nė tik vietos, 
bet ir iš kitų miestų gavo dar- 
bus,. plekas Zarenka pribuvęs 
iŠ YVarc.ester, Mass. irgi gavo 
darbą ir patiko nelaimę. Jam 
ĮBį^atko ranką iš peties. Nelai- 

buve nuvežtas^i U
nfne 'ir išbuvęs apie penkias 

~ savaites šaukėsi prie lietuvių 
f Sužinoję apie brolio Zarenkos 
• nelaime ji atlankė Povilas Kri- 

V ščiūnas, siuvėjas ir nunešė do- 
-j vanų katalikiškų knygų. Taip- 

- gi aplankė ligonį “Darbinin- 
i Ko*” platintojas ir LDS. narys 
f Alekas P. Kriščiūnas ir nune- 

ligoniui „“Darbininko” ir 
Garso” po- keletą numerių. 

Ligonis Zarenka prisipažino,
' kad jis- visą laiką prieš sūsi- 
žeidimą skaitęs V laisve” jr 
*KėIeivį,’? bet jam taip įki- 

rėjo ir iš jų jokios naudos ne
žiūrėjęs, o tik gaišinęs brangų 

aiką ‘ skaitydamas 
šlamštus.
. Jią pareiškė, kad

” ir “Garsas” 
tinka ir prašė atnešti

“Darbi- 
jam pa- 
dažniau. 

; Taigi p. Zarenka pasveikęs 
~xeis naujas žmogus su sveiko- 

lis Tnrntimis. Bus s-veikas ant 
w> ir dvasios. Pasirodo, kad 
’ katalikai galime atversti, 

mg suklydusių žmonių, o tik 
a noro ir pasišventimo, 

ferskaitę “Darbininką” duo- 
ime paskaityti suklaidintiems 

rimukams, bedievių spau- 
j.rkaititojams. Jie perskai

tę kėlius numerius katalikiškų 
ukraŠčių mes skaitę bedievių

** Bedarbiau  jaučių Nėra

iai gerai gyvena ir vi- 
lęt dirba. Bedarbiaujan- 

riėra, nes ant ūkių vasaros 
U. darbų netrūksta. Lietu-

NAUJĄ IR LINKSMIAUSIĄ 
V K1K AT. A *

“ŽEMĖS ROJUS”
Visokių rašytojų 3-jų veiksmų 

komedija
KAINA 50 CENTŲ

DALYVAUJA 5 vyrai ir 4 mo
terys. Scenerijos: miesto ir far- 
mos kambariai.

ši komedija šiais laikais labiausiai 
žmonėms patinka.

Galima gauti: ’ -
“DARBININKAS”

Blaųdžiamės prie airių. Ko
mių su automobiliais neper

ia. bet atsiranda. Pe- 
savaitę vietos gydytoją^ 
b automobiliu užmušė 

New Preston miestely.
Darbininkas

manadžcris vyriškų siūtų, ,top- 
koatų ir overcoatu krautuvėje. 
Reikalinga turėti liūdyjimai nuo 
firmą kuriose pirmi aus yra dir
bęs. Pastovi virta ir gera Užmo
kestis. Kreipkitės ypatKkai arba 
laišku šiuą antrašu' “Clev. Liet. 
Žinią” Reilakeijon, 1308 R 68 
S t., Getcland, Ohio.

»JBaĮfcsWst 

p kę “grrnoriąi,” jo manymufl 
Kiekvienai gaŲ apie save ma- : 
oyta kaip jam patinka, bet ki- 
įų niekinti nė vienam negali
ma. Tuo:ypač, kada kitus nie- 

-kinantis asmuo nėra aukštų 
•dorybių ir didelių gabumų/ — 
išskiriant gal 'vieno amato 
naminį skystimėlį varyti. To
kios rūšies gaivalai turėtii ži-' 
noti, kad ardyti visuomeninį 
veikimą jiems nebus daleista.

Rep.
—•----- ------

YONKERS, N. Y.
, ag ė ' • . •

- Yonkery apsilankius

' Pirm atvykimo į Yonkerį, 
visada maniau, kad Yonkeris, 
taivra ^evr Y.orko pelkės-klam- 
pynės, arba, geriau sakant, 
“dumpas.” kur New Yorkas 
veža išmatas. Bet kada pats 
apsilankiau, visai ką kitą ra
dau. Vietoje pelkių-klmpynių, 
radau gražiausi miestą, kuri 
galima priskaityti prie New 
Yorko parkų. Šis miestas eina 
Hudson paupiu, gražia lygu
ma, į šiaurę viso miesto, šfF~ 
ne tęsiasi ilgas kalnas, apau
gęs gražiais ir dideliais me
džiais, ant kurio pristatyta 
daug gražių vasarnamių ir va
saros laiku turčiai leidžia sa
vo vakari jas.

Švarumas ir Dirbtuvės

Miestas taip pat visas apau
gęs dideliais medžiais. Gatvės 
plačios, ir nėra tokio didelio 
susikimšimo kaip kad dides- 
nuose miestuose. Švarumas ir
gi- geras, nes nėra perdaug vi
sokių dirbtuvių, tai ir nėra 
kam miestą užteršti. Čia dau
giausia ir didžiausios išdirbyš- 
tės tai karpetų. Dauguma 
darbininkų turi darbus New 
Yorke, p tik gyvehti važiuoja 
į Yonkerį. nes čionai labai 
sveika ir smagu gyventi, ypač 
vasaros laiku.

, Štai vietos lietuvių noras ir 
viltis išsipildė, nės prieš* pat 
Velykas atvažiavo į New Yor- 
ka ptis kun. šeštoką kun. M. 
Čybelis (Cibulskis), kuris kun. 
J. Šeštokui prašant, apsistojo 
Yonkery ir suorganizavo pa- 
rapiją ir jau Velykėse buvo 
laikomos pirmos mišios švč. 
Marijos bažnyčios koplyčioje, 
kurioje dar ir dabar tebėra iki 
laiko. Dabar vietiniai žmonės 
labai romia parapiją ir gausiai 
aukoja dėl naujos bažnyčios. 
Dabar kleb. M. Cvbelis yra už
mirkęs nemažą šmotą žemės, 
kurios užteks <1<4 visų'parapi
jos nuo<avyl>ių pastatyti. La
bai gražioj vietoje, prie TTigh- 
land gatvės, su dideliais ir 
gražiais namais, iš kurių bus 
klebonija ir didelis gražus ga- 
radžiu«. Bažnyčios reikalo da 
kol kas nieko nedaroma, nes 
kardinolas Hayes yra ant va
saros išvažiavęs. o be jo pata
rimo negalima pradėti. Dabar 
yra keliamas kapitalas ir pri
rengiama medžiaga. Nors dar 

/\

ueT daug didelio darbo aikštė- 
’je nesimato, bet žmonės labai 
užganėdinti, kad jau turi savo 
kunigą ir parapiją.

, Šiame gražiame mieste yra 
nemažas skaitlius ir lietuviu 
jau nuo senai apsigyvenusių, 
tiktai jie dęl visokių kliūčių 
iki šių metu vis negalėjo į- 
steigti -savo parapijos. Nesant 
parapijos ir kunigo, vietos lie
tuvius visi galėjo išnaudoti, k. 
t. lenkai, airiai ir kiti. Ypač 
laisvamanybės apaštalams bu
vo plati 
.-kleisti, 
lietuvių
dažniausiai aprūpindavo Neiv 
Yorko klebonas, kun. J. šešto-*
L- " ■■ ■ ------------■■ 11 ---------

2-ra Lietuvių Metine 
Dainų Mena
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Union City, Conn.
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tasai asmuo tuo atveju perga
benęs 16 “kebų” degtinės, ku
rios Valdininkai visai nepa
stebėjo.

Štai kokio gndrumėlio peš 
mus esama. -

Tas kuris dirba, turi vieną 
velnią gundintoją, o kas tingi
niauja—turi jų tūkstanti. (I- 
talų patarlė).

e *

Sugaukime valandą, kuri ateina, 
nesivykime jos, kai išeina.—Šeks
pyras.

Lietuvos
ženklai

Geras tėvynainis privalu 
turėti.Lietuvos miestų žen- 

f ■- 
klus. Yra indomn su jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sasin-»
ainyje, išviso yra 40 ženklų. 

Kaina įO centų.

“DARBININKAS” 
' 366 W. Broadway 

S. Boston, Mass.

a

r i.:

Įžanga 25c. ypatai

Rengia Bendroms Spėkoms L. N. Varpo Draugija iš New Britam, 
Conn ir Aušrelės Drja iš Worcester. Mass.

DAINUOS; L'. N. Varpo Chorą y w New Britain, Uonn. ir Anš- 
relčM Choras Merginų ir Vienų Vyrų Chora-f Juozas Žukauskas 
.(Jack. Sbarkey) yra pakviestas d alvvanti šioje dainą dienojo. 
Taipgi yra pakviestas A. Vanagaitis ir K. Sarp^litis.

Bua virvės IranMmas, kas laimės, tie gaus dovaną $10.00. Ge
riausia mnzika kuri griež visokius šokius.

Kviečia visus Dainų Dienos Bendras Komitetas.

TRUMPI
I SKA1TYMELIAI 
| NAUJA KNYGĄ 
: Joje telpa daugiau kaip 
; 1(10 trumpų pasakaičių

150 pusi. 45 centai
■ DARBININKAS

3o6 Broadway, Boston 27, Mass

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir

gerovėje be mokytų vyni ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia
nustoti kalbėjus apie lietuviu išlikimą Ame-

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai

užimti paveikslais
Kaina 83.50

DARBININKAS”
366 West Broadvar . _ Bouth Boston, Mass.

s

r* • 
,A

UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

DARBININKĄ”
DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo- 

kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių 
gyventoji] laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybes darbus ir valsty
bės vidaus ir užsienio politiką.

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

“D.VRBININKAS” rašo nau’di-ngų' nurody- 
mu. patarimų ir straipsnių apie žemės ūkį, nau
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki- 

• tų žemininkų būvį ir reikalus.
“DARBININKAS” duoda nemokamai juri- 

.dinių (teismo dalykais) patarimų ir atsako į 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams.

“DARBININKAS” talpina gražių apsaky
mėlių ir- naudingii skaitymų kaip seniems, taip 1 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.

“DARBININKAS’’ yra- visų dorų žmonių 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “DaTbirmtkų.**'

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

’ fa”- . . - v m?

“ĮDARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, > • * 4| v_ dažhai su priedais.
“DARBININKO” Redakcijos-Administraci- 

; jos adresas: Kanna^, Nepriklausomybės Aikšte 
\ 2 ra, LlTHVANlA,

5- /;

S
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Kontesto Dainos

dainų

Taipgi išrinkti darbinin
kai, kurie darbuosis parapi
jos piknike 28 d. rugp., Mon- 
tolioje.

SVARBU ŠĮ ŽINOTI PRIEŠ 
- PIRKSIANT SAU

RAKANDUS
kad James Ellis Rakandų Kom
panija, iš So. Bostono yra viena 
iš seniausiu krautuvių su dideliu 
skaitlium patenkintų kostumerių. 
Ši kompanija garantuoja kiekvie- Į 
ną atskirą rakandą, kuris tik par- j 
siduoda. Turi gerą, vardą visoj a-: 
pielinkėj. Garantuoja kad būsite 
patenkinti.

Dabar eina didelis vasarinis iš
pardavimas. Dideli nupiginamai 
kainų ant visų rakandų.

The-James Ellis Fumiture 
Company

405 Eroadway, So. Boston, Mass.

,atc didelius pulkus 
relių rijant Palangon.

Šiuomi nuolankiai garsiname 
tikrų katalikų domei, kad rugpjū
čio 21 d., 3:30 P. M. St. Mary’s 
Vilią, Elmhurst, Pa., atsiliks iš
kilminga Nukryžiuoto Jėzaus Se
serų Profesija ir Apvilktu vės. 
Maloniai kviečiame į iškilmes ko- 
dangiausiai svetelių, prie to bus 
taipogi svečiams pasilinksminimai 
seserų parke.

Prie progos teikiameugningų
Seserų padėkos žodį visiems Ge-1 VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui 
radariams, kurie 
žymiai palengvino dar besivystan-| 
iį.jų gyvenimą. C_._ __2___
jos kasdien dunsnoja Dangų, kad 
visų malonių Davėjas šimterio
pai jiems grąžintų Ypač nuo
širdų ačiū reiškiame Gerbiamie-)

MARIJOS VAIKELIŲ
* IŠVAŽIAVIMAS

Pereitą antradieny, rugpiū- 
čio 16 d. įvyko Marijos Vai
kelių išvažiavimas, Spot 
Pond’e. Diena pasitaikė gra
ži ir už tai daug vaikučiu 
suvažiavo. Su vaikučiais at
važiavo ir mamytės ir išva- •* / 
žiavimas buvo skaitlingas. 
Taipgi dalyvavo ir ktin. K. 
Urbonavičius, kun. F. Stra- 
kauskas, klerikas Jonas Ple- 
vokas ir Tėvu Marijonu Ko
legijos studentas Jonas Vo- 
silius. Išvažiavimas pavyko.

Buvęs.

Rugp. 8 d., t. y. pirmadienio 
ryte Lavreneo pienininkai pa
sakoja m;
žmonių kel išrijant Palangon. 
Tai buvo brightoniečiai irinor- 
Avoodiečiai,kurie pešti'ejt> f M. 
Są-gos Ap^kr? piknikų Atėję 
rado vartus užrakintus. Gera 
pamoka. Kitų kartų važiuoki
te. Iš Lewiston, Me. atvažia
vo jau iš vakaro. Ot kur“zi- 
keriai!”

■; Daugybą paveiksiu! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
. Juokai^ Piesos vaikų teatrui. Zinutės iš gimtojo kraŠ- 

įj to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
■ pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriausjnolio ir kitoki. Eaikarščio kainą: metams 
2 dol., pusei mettL— 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį.

| Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailiniiikai. Lei• 
J džia “PASAKOS” B-vA Redaktorius A Giedraitis x

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltut

Adresas: “Saulutes” Administracija Jurbarke

PALIKO NULIUDIME
Pereita pirmadieny, rug

pjūčio 15 d. Simonas ir Ago
ta Kašėtai išlaidojo* saVo 
mylima sūnelį, 15 metu am-

* *■ V 4 T

žiaus. Laidojo iš šv 
lietuvių bažnyčios.

X

VAŽIUOKITE GRAŽUOLĖS 
IR VISI DARBININKAI 
Rugpiūčio 21 d. nuo šv. 

"?etro lietuviu bažnyčios, po 
antrų šv. -mišių, 10 vai. ryte 
išeis gražus sū minkštomis 
sėdynėmis bus’ai į LDS. N. 
Anglijos Apskričio išvažia
vimą, kuris įvyks Palango
je, Lavvrėnce, Mass. Bilie
tas į abi pusi $1.50. Jų_ga- 
jima gauti pas organizatorį 
Vincą—Valatką, “ Darbinin
ke” ir pas LDS. 1 kp. komi
siją ir valdybą. Į ši išva
žiavimą karštai ragino visus 
važiuoti ir klebonas kun. K. 
Urbonavičius, nes nuo išva
žiavimo pelnas eis kilniam 
tikslui — spaudos reikalams. 
Taigi visi, kurie važiuosite, 
paremkite gerą tikslą ir pa
tys linksmai laiką praleisite.

Komisija

Jevičienė iš" Montello; ,p. L. 
Švehčionienė ir p. S. Šimonis 
iš Lawrence’o. Dovaną laimė
jo P-lė P. Mėškauskaitė.

Diktos Sportės

N. Anglijos dįktnjų moterų 
bėgimo lenktynėse pasirodė 
sumaniausia tai p. Jenčienė, 
lavrrencietė. Ji savo kelionę, 
visoms parvirtus (taipgi ir 
jai), dabaigė repečkomis ir ga
vo gražią dovaną<

Kun. H. J. Vaičiūnas 
Kaltas

delko minimas Raportas ir Petrei- ė 
ja negali būti priimti ir prašy- 
mas leistas; toks pranešimas turf.^A 
būti paskelbtas ir patvirtintas Į- . 
sakymas paskelbtas du kartu lai- 
kraičiuose žinoiuais- - ‘ Darbiniu-: ■ : 
kas” ir “Keleivis” spaudiniais ..A 
lietuvių kalboje, mieste Bostone. A 
Paskutinis skelbimas turi tilpti 
keturiolika dienų prieš septintą.*,į 
dieną rugsėjo ir taipgi pasiųsti . 
pasta, apmokėta, spausdinta kopi- “A 
ja čia rekordų patarėjui ir kiek-- 
vienam šėrininkui ir kreditoriui..,,- 
šios, korporacijos žinomos šiam i 
Receiveriųi, ir visiems interesuo- k 
tiems asmenims. Sulig Teisnųo.ją. 
Francis A. Campbell, Clerk. Copy^ ■ 
Attest: James F. McDefmott, 
Asst. Clerk. Finai dividend 3 per-’’ • 
cent..

C0MM0NWEALTH OF MASS- 
ACHUSETTS Suffolk, ss. Super- 
ior Court in Eąuity No. 18367 J. 
Weston Allen, Attorney General 
vs. Joseph Kowal & Co., Ine., and 
others įsakymas pastebėti Recei- 
verio galutiną raportą ir peticiją 
dėl leidimo ir išmokėjimo pasku
tinio dividendo. Viršuj pažymėta
me reikale, David J. Maloney, 
paskirtas Receiveris Įteikė pasku
tinį raportą ir peticiją dėl Leidi
mo ir Išmokėjimo paskutinio di
videndo Įsakyta pranešti visiems 
interesuotiems asmenims sueiti. Į 

įEųuity Session Teismo butą, Pir
moje divizijoje, Bostone, minėto
je apygardoje, Trečiadieny, Rug
sėjo 7 d. 1927 m., 10 vai. ryte, 
tuomet ir ten parodyti priežastį

Toliau sekė senovės 
dainavimas. Dalyvavo šios: p. 
V. Babrauskienė iš Ilaverliillio. 
Ji prijuokino visus. P. V. Mo- 
nistavičiene ir p-lė P. Meš- 
kauskaitė iš So. Bostono; pp. 
M. Miliauskienė ir J. Taniu-

GERA PROGA
. Z '

Turime gerą progą lietuviui 
jaunikaičiu, kuris su pilnu noru 
norėtų dirbti dėl automobilių biz
nio.’ Domės nekreipiama į pirmes
ni patyrimą bile tik turi laipsnį 
moksle ir taipgi ypatiškumas rei
kalingas idant kad susipažinti ir 
parduoti lietuviams vieną iš ge
riausių automobilių Amerikoje. 
Pageidaujama kad mokėti kalbė
ti ir lietuviškai, Bet visų svar
biausia turėti norą dirbti.

Jeigu gali šį reikalavimą išpil
dyti, mes parodysime kaip būti 
pasekmingu. Visi atsakymai į šį 
skelbimą' bus užlaikomi slaptybė
je. Atsakymus siųskite taip: 
“Darbininko” Ofisas, Bos 20, So. 
Boston, Mass. (?)

SERGA “DARBININKO” 
DARBININKAS

“Darbininko” vienas iš 
senesnii) darbininkų. Petras 
Milius, pateko į (Jarney ligo
ninę ir laukia operacijos de-’ 
šines rankos delne. Jo liga 
netaip jau pavojinga, bet 
dirbti negali, nes ranka sto
tinus, ir kaip gydytojai 
ko, be operacijos negali ati
taisyti.

Linkime savo draugui ir 
darbininkui laimingai per
leisti operaciją ir kuogrei- 
Čiausia pas veikti.

savo aukomis PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas_____ .15c.
i-| .

Savo maldose [BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje_____________•____________________ J5e

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms 8Q 
gaidomis. Sutaisė Matas.Grigonis . _ _____ 50e

siems Kunigams: A. SienkevičiūiJLAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus_________________________50e
MaSaŽ^.^NorbS^R^eZ’|MCsV TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver
nai, K. Klevinskui, A. Bakūnui, ta Jonas Marintas------ - ----------------------- ---------------_50e
J. Valančiūnui, I. Zimbliui, J. BITININKAS^araše Tėvas Jeronimas Pečkaitis___________ JOc
Tiškui, J. Ka.ra.Hni, G. Mozūrui, J. J
J. čepukaičiuj, D. Dumčiui, P, B. LIETUVOS ŽENKLAI Išleido J. Šeškevičius ir B-vė. Kaurias_40c 
Jaukščiui, J. Kasakaičiui, J. Kun. | \_

' ~ ĖMĘS IR KALBE1T: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai Pa
rašė Juozas V. Kovas. Kaina___ _______________________ _30t

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ 

I ' “SAULUT!" -

* LAWRE^CE, Mass.^-Rug- Cambridge’io sąjungietė A.
piūčio 7-ta išaušo giedra karš- Malinauskienė atvežė sūrį, im
ta dięn&f jSįouth Bostono -i 
No. Abingtono didėli “busaį 
pirmutiniai įvažiavo Palangon. 
Juostpasekeir kiti“ b ūsai” ir( 
maką^iliai iš visų, apylinkės j 
miestų jr pp^estę^ių.; Ponios B. ’ 
Znotinienė iš So. Bostono, ir V. •5 ISkupienė iš No.; Abingtono, 
tuojau, kiekvieną atsilankiusį 
svetį papuošė raudona meilės 
gėlele. šeimininkės tau pradė
jo atsilankiusius iš tolį svečius 
vaišinti. P-ni V. Skudurienė, 
bostoniietė, girdė ištroškusius 
svečius gardžiu Cambridge 
Bottling Co. tonikų. Ponia M. 
Kyburienė, bostonietė, vėl vai
šina “niareiponais”-surieštno- 
siais, pagamintais pačių So. 
Bostono sąjungiečių, kurių bu
vo didelis vežimas prikeptų. 
Aukavo ir kepė šios bostonie- 
tės: M. Kyburienė, V. Skudu- 
rienė, B. Kuprienė, B. Znoti
nienė, J. 'Stravinskienė, J. Ka- 
lišienė ir J. Marksienė. Kai- 
kurie atsargiai valgydavo kad 
girdi liežugalę nenurvti.

Prie “Birutės” kalno, po 
šimtmetiniu ąžuolu vėl sukai
tę bostonietės p. • p. Stravins
kienė, Kuprienė, J. Kališienė 
sotino svečius " žemaitiškais 
agurkais, dešromis, rūkščiais 
kopūstais ir t. t.

P-ni O. Baubinienė, vietinė 
t— jos linksma šypsą ir man- 
dagus patarnavimas visus 
džiugino. Tai mūsų kolonijos 
viena gabiaushj šeimininkių. 
Jį buvo galva vietinės M. S. 
16 ££ šeimininkių. .Dirbo, daug 
ir p-lės Z. ir E. Rimaitės, J. A. 
Kriviutė, p-nia R. Kuklienė, p. 
L. Švenčionienė, pp. Grinai; p. 
V. Kraučiūnas ir kiti. Bosto- 
nietd p-lės A. Majauskaitė, Į- 
kaitusius su šaltakoše atšaldė. 
P-lė M. Kilmoniutė rūpinos,. 

_kad visi turėtų saldų džiaugs^ 
mą. Darbavos ir p-lė O. Sul- 
čiutė. (

No. Abingtono sąjungietės 
atvežė dideli puikiai išpuoštą, 
it kokiam karaliui, keptą zui
kį. Taipgi jos daug ir dirbo 
įvairiais patarnavimais sve
čiams. Jij kp. pirm. p. V. Sku
pienė, niekada nepavargus, p. 
V. Šatienė, vėl pilna energijos, 

jpp. K. Tribuliauskienė ir S. 
Ančiauskienė, begalo geros. 
P-lė O .Petekšlytė vėl darbšti.

Worcesterietės atlėkė orlai- 
. viu, kurį “draivino” p. Mažei

kienė. Atvežė p-nios A. Mitri- 
kienės ir p. A. Rauglienės po 
didėlį “baksą” saldainių. Pa
dėjo darbuotis pp. M.-Daugė
lienė, M. Petravičienė ir A.

> Raugi iene .

ĮVAIRIOS KNYGOS • |
MANDAGUMAS—Įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 

visuomeniniame gyvenime. Parašė-Kun.- A. Staniukynas.—____ŽOa
APIE KATALIKŲ TIKtBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos’ " 

privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel________________ _________________ _36<s.

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti . ,, 
aprašymas Šv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų Įstatai__  8c. f

[HUCKLEBERRY FINNAS—labai Įdomi apysaka_____________ 275c.,.
PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia- .

me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun, 
V. Kulikauskas______________________________________ _________158.”’

BEN-HUR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
z įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo~ *’i 

nas Montvila________ _ ___________________________ _________ 150
I / .
TEN GERAI K1JR.MŪS NĖRA—pi^iojimas kaip mūsų Sei- A 

į viams sekasi Amerikoje. Parašė Klff J. Tumas_____________50e.
TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 

apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B..___________ x------ 40c.

TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie į vai- , 
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas______________ 45c.

I TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Paraše Uosis______ 45<%
KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de

rybas he galo įdomūs nuo.tikiai kelionės per Įvairius kraštus.
Į Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio_________________1.00
PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75c. 

[DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;.
Parašė P. Žadeikis.___________________________________ —------75e.

I GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną.
Vertė Kun. P. L.__________________________ ________ __________15c.

[TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 
L parengė S. Kaimietis______________ ____________________________ 158.,
UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTĮS— 

a p y s a k a__________________________________________—---- 15®^

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku- ' 
nigas Tarnas Žilinskas -------------------------------------------------- 50c.

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio_____________ " 50c.

i • • # '
| ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS_________________ 25c. ,

.508.

Prieš pat Mot. Sąjungos 
išvažiavimą i N. A. atsilankė 
,šv. Antano . parap. iš ęicero, 
III. svečias kun. Vaičiūnas, 
vakacijų. Ka-gi, žinoma, pra
dėjo girti cliięagiečius, tiesiog 
pūsti į padanges. Na, ir išgir
do ką tai apie savę lekiojant... 
Užsimovė juodus akinius ir pa
matė Aitvarą. Mat, Aitvarui 
tokios pagirų žinios Įdomios, 
nes jis niekam netiki, bet pats 
nulekia ir persitikrina ir tada 
suranda ten visko. Kun. Vai
čiūnas išsigandęs kad Aitva
ras nenuičktų į jo parapiją už
taisė gudrius spąstus ir pačiu
po Aitvarą. Gyvybės neatėmė, 
(nes jis kai kam ir naudin
gas), liet apkarpė sparnus, 
gas), bet apkarpė sparnus, 
taip, kadz Aitvaras rugp. 7 d., 
per Mot. Sąjungos Apskričio 
išvažiavimą turėjo savo lizde 
tupėti. Per tai jei Aitvaro 
rugį). d. Palangoje niekas 
nematė, tai kaltas kun. Vai- 

✓ . . TA . -
čiūnas. Bet mes tikimės, kąc 
japi sparnai, paaugs iki rugp. 
21 d. ir jis atlėks ant L. D. S. 
Apskr. išvažiavimo Palangon. 
Lauksime.

Są.jungietė p. A. Breitmoze- 
rienė iš Lewų;toh, Me. buvo 
pasirengus net orlaiviu lėkti, 
kad tik Aitvarą pamatyti. >

Brighton ir Norwood 
Pasivėlavo.

Petro drecfafi, kurie savo gilia užnojau 
te bei gerais patarimais stiprina 

« jaunuolių dvasia.
Re p. Lygiai negaUma pamiršti ir 

Scranton’o su Pitteton’o Lietu- 
vhpKatalikų: .jie, i;jmkmingais

CAMBRIDGE, MASS.
LDS 8 ko susirinkime vaik visai džiūstančiti* ik stiliau įuuo. a Kp. susirinkime, h1Hw<lw

ktfrisr įvj’ko 15 d. rugpiūčio J? Sėklą. TeeSe jiems

nutarta datlg svarbiu daly-Dangui malonttsl
>.» Dar ifančiame karštą Seaerų

prašymilj: ir tolinus jų nepamirš- 
Ėdami kuopęis delegatams «, b«t »vo maldomis irMdiia- 

iš apakrtčio išJažiaįimo ffZAa. (m**!*]^

jiortuš, pasirodė.' kad N. A> gausiai apmokės, jei ine čia, tai 
ajrskrįfis paaukavo riš savnilfayi
kasos dėl Iiietuvos ateitinin- it niSdčtų,

| kų namo 1U dolerių ir i>agei-iinga. ____

v ievinei zmicFsr:
LDS. CENTRO VALDYBOS ’davo^ kądir kuopa sulig iš- 

POSĖDIS Įgalės prisidėtų. Šiam aps-
Trečiadiepy, rugpjūčio 2'4 d., • kričio sumanymui mūsų kp. 

7 vaL vakare, “Darbininko” (prįtarė paskirdama iš kasos 
Administracijos kambary į-,$10 įr nariai sudėjo 11 dol. 
vyta LD& Centro Valdybos 
posedts. šw posėdis ta. W nuUrta bus>u
ms K svarbiausių, nes bus pa- išvažiavim ku.
skutulis pnes seimą. įvyks 91 d

Kviečiame visus valdybos L^nce, Mass.

narius sueiti. jey Trokūi išeis: pirmas
LDS. Sekretoris ^)() pįrmil §v mišių, o antras 

po antrųjų.

Kuopa širdingai ragina 
Cambridge’io visuomenę, o 
ypač narius, laiku susirink
ti ir skaitlingai vykti į pui
kia “Palanga.” p

portuotą net iŠ Kauno. Taip
gi pagelbėjo darbuotis išvažia
vime su p-nia A. Ambrozaitiė- 
Iie. ’

Montello są-tės apart visko 
atvežė’ savo asilą, kuris buvo 
visų laukiamas. Taipgi ir dvi 
dovani, kurias aukavo p-lės 
R. Švėtkaitė, A. Viščiūniutė ir 
J. Stakaitė už prikibdymą nu
trauktos uodegos, kurias lai- 
ąiėjo: 1., neteko sužinoti pa
vardės; 2., p. Miliauskiene, 
montelliėtė. Taipgi ir darbu 
daug prisidėjo plės^ O. Kašė
taite, AU>. Viščiunįutė ir- R. 
Švėtkaitė. Be to p-lė O. Kašė
taitė dar aukavo brangią mu- 
zikališką bonką, kuri dar tebė- A 
ra neišleista. .

Šv. Cecilijos Choras 
. Pasižymėjo 

šv. Cecilijos parapijinis cho
ras, vadovaujant. varg. p. J. 
Baniui, šauniai padainavo “Gi-’ 
rioj,” “Tu esi kaip kvietke- 
lė” ir “Vilnius.” Dainų klau
sės didelė minia išvažiavimo 
dalyvitj, kurių buvo iš visų N. 
Anglijos kampelių. Šv. Ceci
lijos chorui ir’jo vad. varg. p. 
J. Baniui reikia tarti gražų 
ačiū!

Kalbėjo Klebonas Kunigas 
F. Virmauskis

Po choro gražių' dainelių, 
kalbėjo vietos kleb. kun. F. 
Virmauskis,'"sveikindamas su
važiavusius svečius. Taipgi 
nusistebėjo, kad Mot. Są-ga tu
ri tokią stiprią.dvasią; ką pa
rodė šis apsk. išvažiavimas; 
kuriame dideliais “bosais” 
jau. anksti atvažiavo iš 'toli
mų miestų, k. t. No. Abingto
no, Hudsonę, kad iš ten nie
kada niekas Palangon neuž
kliūdavo. Mat, Mot. Sąjun
gos Apskr. dar pirmą kartą sa
vo išvažiavimą čia rengė. Pa
sižadėjo visais galimais būdais 
Palangą puošti ir visokius pa
togumus Įrengti. Kad "kitam 
Mot. Są-gos Apskr. įšvažiavi- 
me svečius pilniau užganėdi
nus ir tt. Reikia dar nepa
miršti, kad kleb. kun. Vir
mauskis labai daug rūpesčio 
dėjo kad išvažiavimas būtu 
sėkmingas. Mot. Są-gos Aps
kritis už tai labai jam dėkin
gas. ■ -— ... .

ir



PALANGOJE

GRABORIAI

Kol Parsiduoda,

Nepamiršk, kad jeigu niekas, 
triukšmo nekelti), tai senai jau 
būtu jūsų etatus sumažinę.

SPECIALISTAS 
nuo nervišku ir chroniški) li
gi) per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay Sųuare, Boston 

Otympia Theatre Bldg.

Mėnesinis leidinys, TIESOS Šviesoje nušviečian
tis dienos klausimus.

Prenumerata metams...................................... $1.20

VIENO RATO MOTO 
’ CIKLAS

ju... Verpt ne trukt 
stukt, duonos minkyt 
šokiuose — kaip veja:

PAKELIUI Į NUOVADĄ
Triukšmailariš pol ieininkui 

Gerai, gerai, aš einu. Tik pra 
šau Tamstą, būk mandagesnis,

ILGA LAIŠKANEŠIO KAR
VELIO KELIONĖ

Neseniai Kanadoje, 25 my
lios nuo jos sostinės Afont- 
realio, vienas ūkininkas pa
gavo labai nuvargusi Pašto 
karveli. Karvelis matomai 
bus padaręs nepaprastą to
limo lėkimo rekordą, nes ant 
jo kojos rastas žiedas su už
rašu “Lille-France.” (Lilio 
—* didelis Prancūzijos mies
tas).

Reikia dabar išaiškinti 
kokiu būdu vargšas karvelis 
ryžosi lėkti iš Prancūzijos i 
Kanadą per Atlanto vande
nyną.

ŠV. JONO EV. BL PAŠELPINŠS 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI

Pirmininkas — m. žioba,
539 E. Seventh St, So. Boston, MaM. 
Teleohoaę South Boston 8552-K. 

Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas,
17 Vale St., South Boston, Mass. 

Prot. Raštiulnkas — J. Olloeekls,
5 Thomas Pk., Seuth Boston, Mum 

Fin. Raštininkas — M. Seikte, .
3GG Broadway, So. Boston, Mass. 

Kasieriuh — A. Naudžiūnas,
- 885 E. Broadvray, So. Boston, Maafc 
Tvarkdarys — J. Zuikis,

7 WInfleTd St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
' nedėldlen) kiekvieno mėnesio, 2-rą va

landą po pietų, parapijos salėj, 492 tt. 
Seventh St^ So. Boston. Mum,

KUR PINIGUS KALA
Jonas: Kažin kur dirba Lie

tuvos pinigus?
Kazys: Tai ko nežino!... Tik 

pažiūrėk, — ant kiekvienos 
“bumaškos” “Seirijai” para
šyta.

'el. N'onvood 1503 , /

E. V. WARABOW

Tel. So. Roston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS!

425 Broadway, So. Boston
Ofnio valandom:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki 6 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas gubotos vakarais ir ne- 
dėldieniais, taip-gt seredomls duo 

12-tos dieną uždarytas

IŠ PIRMO PASIMATYMO ,
— Kaip tu, dukrele, tą Juo

zeli galėjai pamylėti iš pirmo 
pamatymo?

— Iš pirmo pamatymo, ma
myte, lengviau pamylėti, nes 
kai gerai Įsižiūri, tai ir ne
patinka.

fe’iyi&savo asmenini© gyve
nimo. Užklausta'ji pasakė:

“Apie savo gyvenimą ma
ža i ką teturiu prąnešf į... Qi- 
miau Tarastlande, vargin
goje kumečio šeimynoje. Jau 
dvylikos metu būdama turė
jau eiti uždarbiauti. Bedirb
dama vienoje audimu fabri- 
koje išmokau rašyti ir skai- 

Tėvas neturėjo iš ko 
taikūs i mokvklą leisti. Fa- 
Mi y y.s *■. *
ffh » ■ - - - ■ - -

DIDŽIAUSIAS AUKSO 
-GABALAS

•’ ** • v ■ * z '

1872 m. dū aukso ieškoto
jai Australijoje, rado aukso 
gabalą, kuri jie. pardavė, už 
140 tūkstančiu doleriu. z

Pasaulyje didesnio už sa
vaimini aukso gabalą nėra 
rasta.

Methuen - Lawrence, Mass
Parkas bus atdaras nuo 10 Vai. Ryto 

^=^RENGIAz==^

Šiame išvažiavime bus daug įvairumo. Pa- -J—- ’ Ei, Jackau! Ko.
kviesti visi apylinkės chorai ir įžymiausi so- . \ taip užsimąstęs
list'ai ir solistės. Taipgi pasižymėję sport i- '• stovi? Važiuo-
ninkai. Bus ir Dėdė Jackus su Jackiene. Palangt>11!

Kadangi sis išvažiavimas yra paskutinis, fHį <» y/ pa.wnrči
tai kviečiame visus darbininkus ir darbi- V\ - CiJfr ___
ninkes iš visos apylinkės suvažiuoti ir links- x
mai ir naudingai laiką praleisti gražiausia- J “"A " )
me parke. Šio išvažiavimo, kaip ir pereito Zį ♦
visas pelnas eis spaudos reikalams. Tad at- • 
važiavęs ĮJsį išvažiavimą padarysi gražų ir 
kilnų darbą. Važiuokite kaip patinka: žę- "
me, oru arba gelžkeliu. Visi lygiai, būsite w
priimti. . RENGĖJAI '

P. Š. Jeigu kas nežinotų kur vra “Palanga,” tai atvažiavę į Lawrence galite as- 
meniai pasiklausti po numeriu 94 Bradford Street arba telefonu Lawrence/ 7356.

I
 PATARNAVIMAS DIENĄ | 

'' IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 1
Graborius ir Balsamuotojas

S 877 ir 448 Cambridge Street |
& Cambridge, Mass. X
v Telephone University 8831-W «

PRIE KO VEDĄ IŠ PINIGŲ 
LOŠIMAS

Pietinėje Europoje, prie 
Viduržeminiu jūrių yra ma
žytė valstylielė, vadinama 
Monako. Joj e. gyventojų var
gu blis daugiau negu 20 tūk
stančių. Nors ta valstybėlė 
maža ir neturtinga. bet jos 
žmonės sugalvojo gudru bū
dą .iš svetimžemių pasipel
nyti. Monte Carlo mieste jie 
įsteigė pinigais lošimo na
mus. Lošiama vadinama Mi
lete, t. y. kėlėtos spalvų ra
tu. ant kurio raičiojami ka
muoliukai. Tuose namuose 
vieni randa sau laimę, o ki- • •. ~..
ii ubagais lieka, šiomis die
nomis vienas serbas, pralo- 

gyvenusios/CR visus pinigus, tiesink iš 
Kas apie jas proto pradėjo kraustytis.

.... sučiupęs blokinę ži
balo, išpylė jį ant stalo ir 
norėjo uždegti. Tarnautojai 
pamatę kad pamišėlis nori 
namus sudeginti, šoko ji su
imti, bet kol jie pribėgo, 
serbas išsitraukė revolveri 
ir pradėjo iš jopiškinti. Bu
vusieji salėje žmonės neži
nojo kur ir bespiukti. Lai
mę dar, jog nė vieno nesu
žeista. Užtat serbas pate 
persišovė, nuo ko neužilgo ir 
mirė;

'Į’at mat prie ko veda J š 
pinigų, lošimas. v.

PARSIDUODA. •
Bučemė ir Groserhe. Biznis išdirb
tas per ilgas metus. Pardavimo 
priežastis — savininkas turi kitą 
>izni. Platesnių informacijų dėlei 
creipkitės pas: D. BUČĮ, 432 
?ourth St. So. Bostone. (R.26)

ATSIKIRTO
— Negaliu suprasti, gerbia

moji ponia, kaip Tamsta gali
te neš i ot i svet i mos. moteri škes 
plaukus?

’— O ar ponas nenešioji ant 
1 savęs vilnų kitų avimi.-.

ŠIS TARNAITĖS Į MINIS- <
TEKIUS

į Šįiiomijo^ministorių* kįįbi- 
įlXY?euaS nary^o- 

įeris. Tąripauelė Silanpar, 
kuri valdo socialią -reikalų 
ministeriją. . prainolįi..

Iš" .audyklos, -vėliau pe're.- 
jau i vilnų fabriką.

Būdarha aštuoniolikos me
tų, persikėliau i sostinę Hel
sinkiu* ir čia išbuvau tar
naitę . ištisus 15 metų. Susi
organizavus tarnaičių drau- 
gijai, tapau jos pirmininke. 
1907 metais išrinko mane į 
"Seimą,-vėliau buvau vieno 
koperatyvo inspektore. O 
dabar kaip matote, esu mi- 
jiisteriu.”

Toks tai trumpas amžiaus 
bėgis anos nūplyšusios, iš
vargusios merginos, kuri de
šimtmečius _vargo, dirbo ir 
vaigo. bet nepaliovė tikėti 
į ateitį. ..

Šiandien ji turi progog_ki- 
toms suomėms moterims pa
lengvinti gyvenimo ir darbo 
sąlygas ir joms kelią rody
ti, ir tai ne tik suomėms, bet 
ir kitų šalių moterims.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
P OGLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBOS ADRESAI
Pirmininkė — Jieva Marksienė,

623 B. Eightli St.. So. Boston, Ma». 
Prot. Raštininkė — Ona Slaurienė,

443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 8422-R.

'ln. Raštininkė — Bronlslava Ciunlenit
29 Gould St., W. Rosbury, Man*. 

Iždininkė — On^Staniuliutė,
105 W. 6th St., So. Boston. Mass. 

Pvarkdarė — Ona Mizgiraienė,
1512 Columbia R<L. So. Boston. Basa. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utaminką kiekvieną mėnesi 
T:30 vakare, pobažnytinėj svetainė). 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės pas 
protokolų raštininkę laišku ar telefonu.

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

Pirmininkas — Jonas AdomaviCins, 
'2S0 E Street South Boston. Mass.

Vice-Pirmininkas — Povilas Kuka,
55 C Street, South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — Ant Macejunas,
450 E. Seventh St, So. Boston, Masu. 

Fin. Raštininkas — Pranas TuleikLs,
309 Bowen St, So. Boston. Mass. 

Kasierius — Andrius Zalieckas,
611 E. Fifth St, So. Boston, Massi 

Maršalka — Kaž. Mikailionis,
906 E. Broadvray, So. Boston, Mass. 

D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 
mėnsinius susirinkimus kas pirmą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio 2-rą 
merių 694 Washington St, Boston, 
Mass., 1:30 vai. po pietą. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naują nartą prie musų dnu» 
gijos prirašyti.

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

So. Boston Mass.
Pirmininkas — Jonas Jaroša,

225 L Street South Boston, Masa» 
Vice-Pirmininkas — L. ftvagždys,

111 Bovven St., South Roston, Masa 
Prot Raštininkas — V. Mickevičius,

405 Third St., South Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas — M. šeikls,

366 IV. Broadvvny, So. Boston, Mass. 
iždininkas — V. Balutis,

36 Mercer Street, So. Boston, Mass. 
Maršalka — P. Laučka,

393 Fifth Street, South Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas antrą 

nedėhfienį kiekvieno mėnesio, po n»- 
val. po pietų, Parapijos Salėj, Septin
ta Gatvė. South Boston. Mass.

Italą inžinieriai Cisladži 
ir Kovei ogas padirbdino 
vieno rato inoŲieikh).
.'Afotoeiklibr■■ yąžiuojk tuo 
pat principu, kaip irtankaA 

. SMimoji vieta y£a žemai^ 
ant rato. Tokiu būdu leng
va išlaikyti pusianavira- ir 

l|0toVUBlflS, j . - :

OPTOMETRISTAS
ėkzaminuoja akis ir pritaiko 
&___ akinius
414 Broadway So. Boston 

Ofise tik vakarais
Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS
. (SEYMOUR) 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 
Ofiso valandos 

nuo 9 ryte iki 9 vakare 
381 WEST BR0ADWAY 

South Boston, Mass.
(Antros lubos)

/

ĮVYKS
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brikoje dažnai dirbdavome 
įr naktimfeį’nuo1 vfd; vaka/ 
ro iki 4 yal ryįį^',' išbuvo 
tikfTtĄ laįko nei ąįrijsati, jaei 
mtMinti^ Visgi; £t«giaiusi

aščio bendradarbiu, pane

PAIEŠKAU dviejų pusseserių:1 
Domicėlės ir Paulinos Žaldokaiėiu, 
laeina iš Vabalninku, Vidugirių 
vienkiemio; taipgi ir sesers Vero
nikos Aukštikalniui ės. 
Liepojuj, Latvijoj. F 
žino arba jos pačias meldžiu atsi
šaukti: Ona AUKŠTIKALNIUTĖ, 
(po vyru Daunienė), Sprague St., 

'Readville, Mass. (R.26)
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