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miesto ligoninės į katalikų 
čią mirusiųjų vyr. Įeit. 

Jakučiūno ir eilinio Šim
kaus kūnai.. Juos palydėjo
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EINA NUO 1915 METŲ
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rius Merkys, Klaipėdos 
krašto komendantas pulk. 
Įeit Liormanas, įgulos vir- 

-šininkas pulk Genys, direk- 
į torijos pirmininkas Kadgy- 

nas, abiejų laivų kapitonai, 
mirusiųjų giminės, anglų 

■ — • t • « •• w ••
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Abu kariai palaidoti vie- 
rianf bendram kape. Ant 
kapo uždėta daug gražių 
vaiaikiH~du-~guhema tnrj aus 
vainikai su parašu: “Tarny
bos pasišventimo aukoms,*’ 
du krašto komendanto vai
nikai, du įgulos viršininko, 
du direktorijos, keturi abie
jų anglų karo laivii ir daug 
kitų , ' -

Hly jūrininkai ir mūsų kareivių 
»■ būrys. Buvo nešama daug 

vaiųikij: nuo guberriato- 
-■ -.'riaus, krašto direktorijos ir 
A t 'abiejų anglų laivų. Gedu- 
ri lingai eisenai vadovavo vi et. 

įgulos kapelionas kun. dr. 
Bartuška. Orkestrui grie
žiant gedulingą maršą, mi
rusieji palydėti į gražiai is- 

j&$** buvo padėti ant katafalkii.
' Birželio 22 d. nuo 9 iki .•tt- •

f 11:30 vai. buvo iškilmingos 
V . ’ žuvusiųjų laidotuvės. Nuo 9 
f
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VĖt MAINYSIS KALINIAIS

Lenkų laikraščiai rašo, 
kad artimiausiu laiku vieno
je demarkacijos linijos vie
tų* įvyksiąs pasitarimas tarp 
lietuvių ir lenkų dėl tolimes
nio politinių kalinių apsi- 
mainymo.

MINIMUM ALGAS NUSTA
TĖ DĖL MOTERŲ 

AUDĖJŲ
Montreal, Kanada. — Mo

terys audėjos- Morftrealio 
distrikte gaus minimum al
gas $12 į savaitę, kuomet ki
tose dalyse provincijos sa
vaitinė alga bus $10.

Tokį patvarkymą išleido 
Minimum Algų komisija.

PEPPERELL AUBENYČIOS 
TUR PENKIEMS MĖNE

SIAMS DARBO

Lonell, Mass. — Praneša, 
kad Pepperell audenyčiose, 
darbininkai turės darbo 
penkiems mėnesiams.

Iš 27,000 streikuojančių' 
ninku tik 20 nuė j<

$1,000,000 UŽSILIKUSIŲ 
ALGŲ IŠMOKĖS DAR- 
— BTNTNTCAMS
New York. — Šis miestas 

išmokės $1,000,000 užsiliku
sių algų dėl 3,600 darbinin
kų,-kurie dirbo prie miesto 
(kirbų už mažesnes algas.

Valstijos įstatymai nusta
to algas darbininkams,' bet 
miestas neišmokėjo tiek, 
kiek įstatymai nurodo.

Malioriai, kurie nepasiten
kino gautomis algomis, savo 
reikalavimą padavė į Auk
ščiausiąjį Valstijos teismą, 
kur jų reikalavimai pripa* 
žiuri-teisėtais.

Miestas turės damokėti al
gas darbininkams sulig val
stijų įstatymų. Pavienės su
mos eina nuo $200 iki $2,000.

Bet skirtumą algų gaus 
tik tie darbininkai, kurie pa
sirašė priimdami mažesnes 
algas pb protestu. Mechani
kai, kurie priėmė algas ir 
neprotestavo neturi teisės 
dabar reikalauti. Taip iš
sprendė Aukščiausia*- Teis
mas. ~ . ■

Piekietuotojų eilės 
Riaušių nėra 

1 — 
.Vew Bedford, MassJ 

Pirmadienį visos dir 
atidarė durs. Darb 
kėjosi, kad dai-hininkai 
žadės streiko ir grįžš; ijar 
bau. Bet apsivylė. Iš 27, 
000 streikuojančių da 
kų vos tik 20 atsirado sk 
bų. Palei dirbtuves 
gatvių buvo išstatyta įap 
500 gerai apginkluotųrinili- 
cijantų. Darbininkai ^susi
rinko pažiūrėti kiek ai 
skebų, kurie , stos yerg 
kapitalistams i-r tuo 
sustiprino pikietuotojų eile 
Pikietavimas ^visą' laiką ė; 
ramiai. Darbininkai 
ramiai pikietavo ir 
get ą įspūdį į visus. Tacite 
dėjosi ir antradiėHf<'

Darbininkai aiškiai ngale 
kad zjie streiką laimes. Ka 
kui- darbininkų vienybę 
do suardyti komunist 
ir jiems nesiseka, nes

• 1 • "• • • • nmkai

Gailimas daiktas, kad žu
vusius Nobile v?i*us pastebė
jo ir kiti ieškotojai, bet jie 
buvo tokie mažyčiai ledų 
kalnuose, kad nebuvo gali
ma pažinti, kad ten būtų gy
vas žmogus.

Rusijos valdžiA pasiuntė 
ieškotojus į šiaurę laivu 
Krassin birželio 11 d. Bir- 
želio 29 d. jau buvo Spitz- 
bergene. Nuo to laiko ieš
kotojai grumiasi su ledais.

Nobile vyrus surado laku-

iiriaš ieP
ko kapitono Ąmundseno^ ku
ris beieškodamas Nobile eks
pedicijos žuvo. Jis lediau-> 
žiu Maligin atplaukė prie 
Charles NTI salos.1

Prancijos lakūnai irgi iš
plaukė laivais ieškoti A* žasties

'■• ■

Maskva, liejų)|^2 d. — 
Rusijos lakūna 
si ieškoti “ 
ekspedicijos 
pakilo nuo 1 
pataikė nulėkti 
trys' Nobile vyr 
gyvybę šiaurės 
se. Bet nerad 
tos nusileisti 
verstas grįžt 
Krassin. ?

X-

is leido- 
Nobile 

orlaiviu, 
" 'assin ir 

etą, kur 
)voj<^ už 
kalnuo
tos vie- 

bųvo pri- 
ant laivo

,,x.

<r^
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L puoštą bažnyčią, kur karstai 
įįbuvo padėti ant katafalkų.

iki 10 vai. įvyko pamaldos, 
prasidėjo gedulinga

su lio bėgiais.
V įlieto J ttvAD IILIaJ IVvttJ. lx< 
atvežus ant laivo.

RAKIETINIS VAGONAS

Nesenai išrasta rakieto- 
mis varomas lėktuvas ir au
tomobilis. Šiomis dienomis 
Hannoverv Coūe,. Vokietijo-

JVO

£ 

ji:

krašto gubernatorius 
žmona, . įgulos viršininkas 
pulk Genys, krašto komen- 

Sdantas pulk. Įeit. Liormąnąs, 
abiejų laivij karininkai, vie
tos įgulos karininkai, mirų- 

w > sinjd giminės, ąnglij jūrinin- 
į '"Vai, du būriai vietos įgulos

kareivių, ir didelė minia 
: žmonių. Karo-orkestras vi-

, są laiką grojo' gedulingus 
£' maršus. Laidojimo, parei- 
įc gūs atliko vietos įgulos , ka- 
fcį peliorias kun. dr. Bartuška.

[ Kapuos kalbėjo kun. dr. 
I Bartuška ir krašto guberna- 

'torius p. Merkys.

Berisiąs. — Du šimtai vo
kiečių, kurie nesenai padarė 
tripą į Rhine ekskursijų lai- 
yu susirgo, greičausia nuo 
užnuodytos mėsos.

Penki jau mirė ir dar 
daug yra pavojingame padė- 

švažiavimas buvo su- 
Vokiečių ’ Turistų

PAGIMDĖ PENKIS
> KŪDIKIUS

Aigipte viena aigiptįetė 
pagimdė 5 sveikus kūdikius. 
3 berniukus ir 2 mergaites.

Maskuoti plėšikai pa
grobė $4,000.00 nuo

kliubo ir apie 800 asmenų 
dalyvavo.

MOTERŲ BALSAVIMO 
' TEISĖ ANGLIJOJ
Anglų aukštieji rūmai ga

lutinai priėmė įstatymą, ku
riuo moterims suteikiama 
balsavimd teise."

*

UŽMUŠIMAI ANGLIŲ

Anglių kasyklose per ge
gužės mėnesį, sulig U. Š. 
Bureau raporto, 'žuvo 373 
darbininkai.

Didelis skaičius užmušimų 
gegužės mėnesy buvo iš Į»rie- 

ekspliozijų, kurios 
atėmė gyvybes 230 darbinin
kams.

Šiais metais anglių kasyk
lose ant milijono tonų ang
lių žuvo 8.34 palyginus su 
4.29 tuo pačiu laikų 1927 m.

Per pirmuosius penkius 
mėnesius šių metų anglių 
kasyklose žuvo 988 darbinin
kai.

Kasyklų biuro viršininkai 
persitikrino, "kad mirčių 
skaičius sumažėtų, jeigu ka
syklų savininkai .įtaisytų 
apsaugojimui nuo nelaimių, 
kas labai mažai jiems kai-

dirba,' kad1 tik 
streiką. t

Antradieny 'streikuojan 
darbininkai turėjo' susirinki 
imą, kur dar kartą padan 
pasižadėjimus kovoti iki 

; pergalės. - /•
Darbininkai yra pasipik 

tinę miesto viršininkų talki
ninkavimu kapitalistams,'

- į
KIEK LATVIJA SKO- * 

' i ; LINGA? < g

Ryga. Latvijos valstybes 
skolos š. m. birželio hiėn. 
kė 83,628,902 latų. Daugiai 
šia Latvija skolinga D 
^jai Britanijai 
latų, paskum eina Ąmęrfiį 
Jungtinės Valstybės 
mil. latų; Kiekvienam Iri 
vijos gyventojui tenka m

nuotų. Bet kas darbininkų Estijos i gyventojui: Jį
gyvybės kapitalistams. - latai. , . - ■.

♦*? .t

mundseno. , , /
Spėjama, kad; Nobile eks

pedicijos bus jau žuvę šešio
lika asmenų. Taipgi maža 
vilties beliko apie penkis ki
tus, nes nėra kaip juos iš
gelbėti. Laivais privažiuoti 
negalima, o orlaiviais irgi 
pavojinga.

^Tiek jau žuvo, negi kas 
benorės, kad daugiau žūtų.

Lynn, Mass. - Renki mas
kuoti plėšikai, apsiginklavę 
automatiškais , revolvęriais, 
užpuolė krepšininkus belo
šiant miške, Maplevvood sek
cijoj ir nuo jų atėmė $4,000 
pinigais, demontinį žiedą 
vertės $1,500 ir kitokių auk
sų kertės $1,500. .

Nukentėjo penkiolika įžy
mių šio miesto žmonių. Nė 
sargas, kuris buvo pastaty- 
as prie vasarnafhio durų 

nesuspėjo duoti ženklo. Plė
šikai iškrėtę lošikus, išvarė 
iš vasarnamid ant oro ir vi
siems įsakė nusimauti keli
nes, kad jie galėtų pabėgti ir 
pasislėpti. Taip-tai krepši
ninkus plėšikai ir paliko be 
pinigų ir bestovinčius be ke
linių.

Vienas krepšininkas ban
dė savo $400 paslėpti, bet 
greit bufo pastebėtas ir ga
vo revolveriu į galvą nuo 
vieno plėšiko.

mraminmiv 
SKAUTŲ DBAŪGOV® 

LATVIJOJ Ad
Liepojoje įsikūrė nauja 

lietuvių.' skautų. draugovė 
prie j “Šviesos” Liepojos 
skyriaus. O
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ATew 
Raskob,

York. —
General

Ludwig, orlaivių konstruk- čių. Kongresą sveikinOsLat- 
cijos Braižytoją, už pardavi- rijos prezidentas Zemgals, 
mą svarbių oriaivininkystės seimo pirmininkas dr. Kal- 
paslapcių Sovietų valdžiai, idnš, vyriausybe,
Spėja, kad jis gavo šimtus nės atstovai ir tt, * Kongre-

ir 2.5b pbsų į flfe 
darbiftrhkų. Ft 
Valstijų pinigais 

Sulig šio į

LIETUVIS LATVIJOS - 
UNIVERSITETO 

LEKTORIUS '
Liet. Gimnazijoj liet. lite= 

A.

/ *

•/

’< * j «
‘ . • "Hf Jf. ’>ų < I jf'L

b Antradieny, fiępos 17 (į., J, 
vai vakare įvyks LDS. Centro 
valdybos susirinkimas. Kvte-

svar-

’V?* V&.

Kaltina jį už išdavimą orlaivi- 
ninkystės paslapčių % 

„Maskvai »

* A

Berlynas. — Čia areštavo

RINKIMAS
;m. i.»■ »•>> f*

, visuome-
'■* 17-_____________.

so. metu visi Rygos namai, 
buvp^papuošti vėliavomis.

keti 45 latai, tuo tarpu-

latai. , _
‘ < - 
-n-i ' •
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monopolį stambesniųjų
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MEKSIKOS MAISTININKAI 
NUŽUDĖ TRIS VIRAI- r

Vdkiečiai areštavo oro eks- 
Ir MP pertą kaipo šnipą 
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MASKVA TEIS DAR VIENĄ 
VOKIETĮ

Maskva, Rusija. — Kitas 
lietis areštuo
damas už išda- 
yra Hermanu 

Bartsch, ilgus inetus gyve
nęs Kar^pve. Jis buvo na
triu Rusijos'* Pramonės kor- 

> poracijos. Jam gręsia mir
ties bausmė.

* ■ ... - a . •'
1 >

LIETUVIŲ LATVIŲ VIENY
BĖS KONGRESAS

Birželio 17 d. Rygoj pra
sidėjo lietuvių latvių susiar
tinimo kongresas. Kongre-

i • •

so atidaryme dalyvavo mū
sų diplomatai Latvijoj, daug 
latvių visuomenės veikėjų, 
žurnalistų ir daugybė sve-

A

i?

j

ratūros mokytojas p.
Raulinaitis pakviestas Lat
vijos Universitetan lietuvių 
kalbos lektorium.

NINKU S
Merico Michoa-

con provincijoj maištinin
kai nužudė Tacambaro mie
stelio majorų ir-valdžios ats
tovų Carasco Sandoval ir jo 
brolį. Juos'pagavo trauki
ny, išsitraukė latok ir nUžu

T" i ■ »-

tūkstančių markių. Dabar 
eina tardymas. Sako, kad 
Rusijos komercijos atstovy
bės ofisai buvo naudojami 
kaipo eentraa šnipinėjimo 
darbui.

Ši byla gali sukelti daug 
skandalo. Policija tyrinėja 
kaip Rusija prisidengus di- 
plomatinėųųę, teisėmis veda 
šnipinėjim^^dar^ Galimas

NEDARBAS ANGLIJOJE
Bedarbių skaičius Angli

joje dabar siekia 1,149,900, 
būtent, 121,168 žmonėmis 
daugiau, negu tuo-' pačiu lai
ku pereitais metais.

■ .f i 1 u

(Pietin€| 
do įstatymą n 
minimum 50 pesų per metus 

dėl visų 
*s^s Jungt. 

nignis vra $1.04.

NUSTATĖ ALGAS

9.9-

Smitho rinkimų kampanijos 
galva Raskob V

■■ ■■■III. I —
♦ .

John. J.
Motorą

kompanijos finansinio ko- 
mitJto pirmininkas, ir geras 
Smitho draugas išrinktas 
l^fir^okratų partijos rinkinių 
kampanijos pirmininku.

Demokratai išrinkdami
Raskobą dar kartą parodėm 
khd jie rems stambiuosius ir 
smulkiuosius biznieriais ir 
kad rbdinėirij

■ OIV |WWVJMIWW ilHl
to darbininkams algos *0rdsperity

organizacijos prieš 
ei ją ir yra pasirašęs, 
a mend n lentas ■ tWA būti J 
šauktas, taurieji fltinW.fr 
dalui r jiems at rod«tknd D 
mokratų pąrida 
modifikavimą 18 ąmen^

*tov^siižiwrtijo»progi
.................... ....

• • • * *
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anksto išrinkti____
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iš, g/m.-Šniukštai 
aųjjtat; nagrinėjo 

* Umversitetiv stu- ; 
Ė ‘Navikaitės' if V. 

tylą. Studėn- 
feto kaltinamos prigū- 

jrie nelęgalės “spcia- 
i fe^dUudbnieiių^Aiiiksi- 

parfijoš,*^ turinčios 
nuversti esamąją val- 
tvarką. Teismas pri- 

to įi. Navikaitę kalta ir 
sėįją 8 metams sunkių- 

"dafbų kalėjimo. V. My- 
b^vo pripažinta 

■tik nelegalūs litefatiu 
js-ląikyinū ir nutęh^a 3 m. 
Aįęii. Mykolaitytei, užskai- 
6S, kalėjime jau išsėdėtą 
dikį ji buvo paleista.

StATOMI tflIZfAl 
tunas. Telšių apskrities 
raldybė padare dvi sū- 
s tiltams pastatytą Viė- 
iltas bus statomas. Tel- 

rTfyškių kely, netoli Ei- 
ių, per Mastupį. . Til- 

įkainos apie 20,000 litų, 
tas tiltas — ties Plunge, 
hų—Plungės kely. Kai- 
apie 10,000 litų. * Abu 

bus pastatyti iš beto-

>€•
’O Zą,. . .£——'•■ ■• . /■ J'-'

vyr. redaktorių Vernick, ki
lusį $ Žemaičių krašto, «i)i- 
vejų f sąjungos turinčioj į 
aeįėOG ntiriijjv presį^e4<¥ 
Sidney, Hillmanh, kilusį ‘5Š* 
Žagarės, if k? W tarpe yfd 
hrriaSd ; krikiiiliiH/
pramoniriinkų ir net milij^ 
įidtii
i •» » •

I (VARŽO SOCIALDEMO
KRATUS

p) apskrity uždaryti 
socialdemokratų partijos 

• l

ai, ,

GAiOZtiOS ŽYDUS
£?' Štime” redaktorius 

vteinas veda propa- 
kad emigravusieji iŠ 

itovos žydai neužmirštu 
^tilvoj gyvenančių žydų ir 

įtvertu Lietuvos žvdu sa- 
> • .*• ... 

angą Amerikoj; ta sąjunga 
iretų rūpintis daugiau gim
tųjų kraštu, palaikyti su 
Aetuvos žydais glaudesnius 
antykius ir viskuo vieni ki- 
lems padėti.

Lietuvos emigravusieji 
ydai terf viešajam gyveni
me Vaidina nemažą vaidiite-

£1

Hii nn 
>,-d ? Wf th;

SUĖMĖ K0MS0M0LŲ
■ •’!»“?“ J7*.. w • -/»* T > •' '

ORGANIZACIJĄ
■ Panevėžy susekta slapta 
vyrų komsomolų ojrganizaei- 
ją, ^Sųįn^ 18 ^onijK- 
juos rasta daug inkriminuo- 
yamos medžiagųš;

PAŠVENTINO TILTUS
Kaunasi Birželio 21 vaka

ro 6 vai įfttyO iškilmingai 
pašventinta Aleksoto ir Sla
bados tiltų statybos pradžia. 
Pašventinimą atliko kan. J. 
Tumas; Iškilmėse dalyvavo 
susisiekimo minisferis St. 
Čiurlionis, ‘Latvijos atstovas 
Lietuvai 'Biering, Kauno 
niiesto burmistras J. Vilei
šis, danų tilt” s4'04” 
moš direktorius 
daiig kitų kviestų svbčių.

Sušisiekimd niinisteris, 
miesto burmistras ir staty
bos firmos direktorius pa
sakė po kalbą.

Pasibaigus cerėmonijai, 
svečiai buvo pakviesti į arti
mą tiltų4 statybos patalpą, 
kur buvo pavaišinti.

c; p_ )

Vąiyonis 
fląva, prižiurę 

vjčiūą. \
Kiti 7 išrinktieji lieka 

centro valdybos nariais.

PERĖJO DU LENKŲ

’; ;kAįafWf—r
. Letenos rajone perėjo de- 

markliniją it atbūgo į mūši 
pušę dd lenkų kareiviai Šu
linskas Mikas ik Juškevičius 
Mikas, abu 85-tb -Vilniaus 
šauliu pulko. Kareiviai y fa 
mūsų pasienio policijos su
laikyti ir pristatyti Kaftnan, 
kriminalihės policijos ži
nion. Sulig jų parodymais, 
kareiviai pabėgo iš lenkų ka
riuomenės dėl blogo užlaiky
mo. Kvota vedania.

Ledai su 
ryį'uM1

15—20 min.; didumo iju- 
Vo kaip laukiniai obuoliai. 
Pridarė daug nuostolių. Kai 
kebo išdaužė lahgūs, tiigiųs 
sukapojo, vasarojų su žemė
mis sumaišė ar iš dirvos iš
nešė. i r . .

Po audros oras buvo la
bai savotiškas: vėjas nuolat 
keitėsi—čia šiaurys, čia pie>- 
tų; čia fftiį, i§ ihiškii ėjo fu-) 
ko vilnys atrodė, lyg miš- 
kas dega; eidamas lauku pa
tinki vietomis šaltą oro ban
gą. Nųd-kalhėllti iriš miš
kų girovidįs kaukė vun^įib.

Pyto jaus dieųą Pandėlyje 
prie agronomo buto susįrin- 
ko ūkininkų su prašymais ir 
nusiskundimais. Teko patir
ti,' kad agronomas ir vals
čiaus viršaitis apvažinės nu
kentėjusius ūkius ir surašys 
padarytus nuostolius, kad 
tuojau galima būtij suteikti 
pagalbos.; -

, RADO SENOVĖS PINIGŲ ;
Pužon^ Rokiškio v. Bir

želio 9 d: pil. Paberžis, ar
damas datžą rado puodą se
novės sidabrinių pifiigų. Pi
nigai daugiausiai yra tri
kampiai. Pinigai išsilaikę 
labai gerai ir juose galima 
aiškiai i&kkityti parašus. 
Pinigų senumas 5—6 šimtai 
mėtų. Veįįet^ šie pinigai 
muzi'ejuh ‘atpirkti, neš sako, 
kad tai' belgų, švedų ir kiti 
pinigai Vytauto laikų.
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lifidyju kpiė Baiigėlį 
hių. $jfe trūktiifiai, ntūšiį . 
riiiOihonė; reikėtų Surasti 
jeigu galimU; ktibgrėičiatP 
šiai pradėti šalinti; ' '

-j/

KIEŽ VHJfiUjfe YRA
’ <’ ' -H***- 't '“ ' ' i •' ’

.5/ BEDARBIŲ ^
Nežiūrint prasidėjusių lau

kiu uaiuųj £ n-tuiuv? xxnyx«,» 
renkątųa bedarbiui; jų skai
čius beveik nbmUžėja. Šiuo 
laiku Vilniuje yra įtogįsr 
trtiotų 4;436 bedarbiai.

vėliavos n Baniu

' • ’ -4^- S ®

liūdymus gavo tik > 17 moks
leivių, ktirių pavardės šibs 
U) K "J. '
Basys i)dfŽrtUidą8,.2) Budre- 
viriūte Jadvyga, 3) Btįdre- 
vičiuiė įdarė j 4) Dasy s Vik
toras, 5) Dykinis Aleksan
dras, 6) Horodničiūtė Ele
na, 7) Krlščiukaitytė Emy- 
lė, 8) Lątvyš Jdndš, $ fe 
kailaite MMfčelė, 10} Šepe
tys StasyšjiljŠikšnytė Ma
rė (su pašižytiiėjiinū), 12) 
Valiulis Antaiiaš (§U pasižy- 
mėjiriiti), 13} VidžiūneMi- 
ka'iojūs, 14) Vrotias Stepo
nas. X(. >

■ II)r realistų ghipė: 1) 
Demsyte Elena, 16) Drūtas 
Jonas-Seistutis ir 17) Ka
rosas Viktoras. <

; Šių metų 'kbitiirijenta ėg^ 
žarninių rezultatai, kaip riia- 
tbmfe labai nemalonūs. IŠ 35 
niokiiiių išlaikė tiktai 17; va
dinasi; didžiuma* atkrito;, 
Kieno tamė yfd kulte, sunku 
tiksliai'prisakyti; Vienbk rei
kia pabrėžti; kad taip dide
lio nuošimčio - pasilikimas

Į NAŽijdS ABITURI 
’ ' JENTAI

«Šiais, xi927—28 fiiokslo 
ihėt&is Vytauto Žlidziojo 
Gimnazijos dviejose aštun
tose klasėse mokėsi 37 moki
niais Mokslo metų gale 2 
mokiniai dėl kaikųrių prie
žasčių išstojo ir liko 35. 
Gitonažijos pedagbgtį taryba 
savo posėdyje gegužės mėto 
24 cL nutarė 11 riiokinių nfe^ 
prilėistį priė egzaihinų. 
Prisidėjus vienam mokiniui 
iš pernai metų, prie rašomų
jų egzaminų stojo 25. jų 
tarpe 22 homaništai (su lo
tynų kalba) ir 3 realistai. 
Rašomieji egzaminai buvo 
gegužės 4; 5; 6, 8 ir 9 dieno
mis. Po raŠGŪiųjų, pedago
gų taryba neprileido prie 
sakomųjų dar 5 mokinių. 
Tuo būdu pasiliko 20; kurie 
ir stojo prie sakomųjų šio 
mėn. 14 d. ' Egzaminai tiesė
si iki pereito antradienio. 
■Per sakomuosius sukirsta 
dar 3 thbkiiiiai if brahdos

> . r

/

‘.-i

v

.t<ę-

* .*- 
į c
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PILVIŠKIŲ KRONIKA

Pfimicija. Alksnėnų baž
nyčioje Našiškių kaimo kun. 
stud. Justinas Dabrila, bai- < 
gęs Vilkaviškio Kiihigij Se
minariją, laikė pirmąsias 
mišias. Į Alksiiėhus atvyko 
daiig žmdniiy . '

■.Dingstu laiškai. Dadgelįs 
gyventojų nusiskundžia, kad 
einą pėr Paežerių pašto a- 
gentūrą dingsta laiškai. Be 
to/ dauįelis gaudą'''6elpilii6- 
je tvarkoje;. Mat; sako, kai 
parnešu į paštą iš Pilviškių, 
tai jis")pereinąs per tie jas 
rankas — sekretorės; rašti
ninkės ir sargo.

i • 4 . • • r įėna, 16) Drūtas
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PERKŪNAS UŽBlUŠĖ

V>.. ...iiiv" ■t.t •Pereitą savaitę Silavos ir 
Girkalnio apylinkėse perkū
nas nūtrfenkė 5 žmonės.

DARBININKŲ VARGAI

Kaimas. Paskutinių lai
ku ypatingai didesniųjų 
dirbtuvių savininkai, kaip 
uŠmidto,” Tilmanso, Tilkos 
ir k. pradėjo skriausti dar
bininkus t. y. nesiskaityti su- 
įstatymais -bei įsakymais, 
kuriais yra dirbtuvių savi
ninkai perspėti, kad nema
žintų darbininkams uždar
bio. Savininkai elgiasi kaip 
jiems patinka: atėmė pro
duktus, malkas, ką buvome 
senui su L. Darbo Federaci
jos organizacijos pagalba iš- 
sitdvoję, taip - pat atėmė 
maikpinigius.

įtaip pat didžiausią daro 
skriaudą tiems dirbtuvių 
darbininkams, kuriuos dirb
tuvių savininkai priima lai- 
kinai: jie priimami darban 
2—3 'mėnesiams,-įaskui pa- 
Huosuojami, o po - keletbs 
dienų vėl priimami kaipo 
nauji darbininkai. Tuo bū
du apeinama “kųmpensacL 
jos” įstatymas.
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B. K BALtiflS ATfeTČVU 
WASHINGTONAN

B. K. Balutis; ėjęs ligšibl 
užsienių reikalų ministerijos 
generalinio sekretoriaus 'pa
reigas, skiriamas Lietuvos 
atstovu į Vašingtoną. Jo 
pareigas greičiausiai būsią 
pavesta eiti d-rui Zauniui. 
r - . .^ ••*■.- . .' ■ - - -i-

_____ speciaiyM ir L _ _ 
tik Dartaš aittšttAfcnk B^^’žSios; Q.

stiNosa-
Htlaunatst, IM

tai musu
t.

60,000 LITŲ DOVANA
Vienas turtingas žydas iš 

Londono, gimęs ir ilgą lai
ką gyvenęs Vilkavišky, gim
tojo* miešto žydams paauko
jo 50,000 litų, kuriuos šie tu
ri suhaūdoti bet kuriai žydų 
mokslo įstaigai.

Tų pifiigų “apiėkūnas” 
prie dovanotosios * sumos 
dar pridėjo savo 10,000 li
tį auką. Uš tudš pinigus 
žydai projektuoja statyti 
hebriijy gimnaziją.

jTIČUT VAISTUOS 
VtŲ VISUOMENĖS 

DOMEI

“DAINŲ DIENA”
Rūpesniu Conn. valstijos lie

tuvių parap. (Bridgeport, 
Hdrtfdrd, Neir Hav&i, Water- 
bttry) chorų vedėjų, Sekmadie
ny, liepos 29 d. iv. Juozapo 

parap* Auditorium, WaterbU' 
“ pirmusyk šioj Vals^sl&fcfei 

r ji&uvių
gijų' darttfotojd nerengti -^Twrii..v-:_____

dily’* 
.. .PSS 

nęse. ? Gh wb

v-
r

1

į v JT it Sy-j

/

J

.ut

X* ž

:ėš‘ lietuviu 
o't . T< .J 

^tokiį'pramogų,

i

22
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•iVi-t

Giesmė j
Lietuvos VyiSą hdnarf -ei

11

60
4L60

25

25

Lietuva 1- 20

-< J50

DAUTOS
Vienon Balsui Prie Fotie^jdie

)&, Cbnn. apskričio pns- 
Jps suvažiavimas įvyks 

•ugpiūčio 5-tą dieną, 19*28 m;, 
. Jurgio parapijos, svetainėj, 

iry, Čolm., i vai. po 
A - ~ Į ’■

s suvažiavimas yra taipgi 
šeiminis. Tik lai kiek-

1 kuopa siunčia kodau- 
dėlegatą-.ir kartu su 
('įnešimų, r 
rškite diehos —^tUg- 

o 54ą dieną, AVatefbury,

M. Blažauskaitė,
čio Rast.

8 AUKSO ALTORT™’ /
■ -w»~ - jk*» * r * *
(prastais minkštais viršeliais)-----

S (prastais kietais viršeliais).----------
ODOS (geresnės minkštais viršeliais)-^—■. 

D0S (geros odos ^riršeliaįą)^-^—.----
BALTOS (telttl<»ido8 vigeliais) 
BALTOS (eriuloidos viršeli 

nūs siųskiti

366 Wew Broadway

4

<

__  n
AkfUtf Bortbn, Ife.

KOMP. TALLAT KELPŠOS DAIN08

l v jr k s 
nė liepos » d.; AtiSfos 
Vartų }’r švėtidnėj, 
Worcesterx Mass., 1 vA po 
pietų.
, Ši pėrihaiba padaryta de

lbi susidariusių kliūčių So. 
Bostone. v

Tikimės, kad sekmadienis, 
liepos ^9 i bdstišitšhs lido- 
sd diena !•’^aihe sUVažiavi- 
me kiėkvietia mūsų apSkfi- 
Čto kuopa BUš gausiai atsto
vaujama Mažos kliūtys 
tūrėtų^trukdyti kuopų 
legatų nttb §» svarbaus sfc^ 
važiavimo. ' ’

Atsimi|ikttėį kkd šiš ’stti'A- 
žiaviinas bus priĮSfeeimiiHŠ. 
*JPad išrinkite atotovnsj* 

ine|imų sei

<1.
10.

Chorvedžių Komisija:

ak, mynu tave . 
BerntizSl, nfe^e^K 
Graži čia' giružė 
Meni _ '

ergą vakario daina; b. ū) jnergąvAkar 
Vėli, T&ril -

Meile uždegta krutins

Penktos linksmos dkinocf —

Trisdešimt ddmj

18; a) Kaip A buvau ji

19.

A a) Močiute-, miego rioriu; b)‘ Oi; t 
" VafįĖ,
5... a) Aš toli nuleisto) b) Tris dzie-
;, aaž (dzOišH)

. lėkė sakalėlis
a)’ Oy tu, lakštingėle; b)f

g. fetSki šokiai I
Tįjt a. • Tautiški šokiai

KOMP/M. pETĖAUfflLO 841*08 f
L Apvesdinkite mirt
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malonumo ir

' • i ■• ■ 1 'X» * . . JĮ 'a,
■ —-

veildumo visų organu yra naturales 
pasekmes po paėmimui Nuga-Tone. Jis’

> 
'O
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BALTIKO-AMERIKOS LINIJOS J 
LAIVAIS

*** '
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10-ties Metų Lietuvos Nepriklauso^ 
mybės Jubiliejaus Apvaikš&ojimui I 
■f- ' ' - ■»■ ■■■
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. KĮĘKVIENM T.IETUVIS privalo, aplankyti savo gimtąjį knfit*. 
važlnoja atlttkjti savtt- 

Uetnvial deda

408.

/ 2? VEJl^ALTS (flga, lengva, -lyriška 
daina) ~

tiška)
ii. Vanago^

. v. t T.

galima rišaį
' janty

7/. 8-NIUS LIAUDIES DAINOS (dejų/ 
>. giansiai dzūkų: tinka solo, dviem ir 

4 balsfcm)^—
DAINUOK” H Dalis (mokyHoįta 

ir chorams:gražus duetai, svajonių 
dainos)

< Kt

mai pne 
statome saVęs 

_ Aojė if mėlda
GTFIj H t < Fv '.*1 u įsejna sausa, į^KĮpfyjr .. _ 

t nesutvirtina -mūsų šie- •v 
"3LlA ‘

Tankįs maldoje išsiblaš
kymai paeina įš te, kąd mes 
nemokame sutvarkyti sayo 
-širdies,.* pataikaujame jos že- 
maniems jausmam^, palei
džiame /vadžias savo vaiz
duotei, kuri prisirankioja 

?visokių pasaulinių ir kar- 
t tads net nuodėmingų minčių,

žųdžiu, paliekame mūsų

saldaus kiek
įo, j iem^ išrodo;r ka<į l leis. ’> Ui yl s') ,'c. 
s jų neišklauso ir at- * ”

os gerumas neprikląi 
č nuo baldžių jausmų.; Iš1 

. Teresės gyvenimo tino
me, kad ji per pefekiėliką 
jjetų netERė^yUU; ųiažiau- 
šio suraminimo., maldoj
■ ”'s“

* mus.
T?—7---- r

,r y. n •: < j -■
ir •kla'• £ U • >•

. f-
■■ i

i, t Snn‘0

. 'J' si'doi,^yg» :
Tavęs: & dienos, ;

Kad kankinį'musų Įfcdiai t'
, Pąjaustų gaiią tos maldos;

V . T.-V ''i
’ - y.':, . - >k-

PILIETIS -AS ‘RA3dPI- įii
Valstybių, laistė savo ŽTOit li>Š. ii fciio]
bęaųkojo

et Am. Jung.

_____ Bėjy ji vis tiek melde- 
/ ri sų didžiausia kantrybe ir 
/ ištverme. Ar gi galima bū- 

if /sakyti^ykad šv. Teresės 
į? maldos per penkioliką metų 

ĮKJ'įjįių/’nevertos? ^Anaiptol 1 
įbristus jai apreiškė, kad tos 

fe sausos maldos /buvo.~>daug 
B/daug vertesnės už kites jos 
’ X maldas įr kad toji jos ištiki

mybė kietose maldose darė 
»W)ievui dideliaųsio maĮoųu- 

mo.
: Tas -, sausumas maldoje 

fc/ įkartais paeina nuo mūsų.pa- 
čių,įkartai! gį,.iš Dievo da-( 

- leidimo. Labai tankiai mes 
PĮ/ patys esamK sausos ifialdoš 

.Raitininkai. Visų pirma, ne
is/ ■ ■ .ĮĮfgjt/'r» • " - . • i —i. n . — >> i

^ SUSTIPRINA NERVUŠ IR 
L / VIDUJINE JĖGĄ -

i . ' 'fe / ’ ' L < ‘
- .Vyrai ir .moterys, knriij nervai yra 
, menki ir, kurie turi gležnus vidurinius 

organus privalo imti Nuga-Tone nors 
.per keletį dienę ir pamatys stebėtiną, 
pasitaisymu. Stipresni, patvaresni ner- 
val ir 'padidėjimas ^dujinės jėgos ir

v \ -.taipgi, taiso krauju, padidina • mušku- 
1U. stiprumą dr pagerinia^ 

janSų yps^ftj 5 „
- dėl prasto apetito, prasto virškinimo, 

X inkstą ar ttlžies suerzinimo, gležnų 
įsi, > kepeniu, prasto miego, pailsto,’ nupuo- 
*.V lusioj jausmo, netekimo svorio, skaudė- 
y £ . jUno galvos, kroniško užkietėjimo ir 
> ė panašiu ligų- ^Šuga-Tone yra garantuo- 
. jamas, kad jums pagelbės arba bus 

X, grąžinti pinigai. Pasiimk bonkutę San- 
die. ' Gaunamas visose aptiekose.

- ,* ' V. *
f , - , i 1

*• ‘ii z

r KITI IŠVAŽIAVIMAI “

L-L-Rugp. 7

Rūgs. 1

tuose rinkimuose da- duokles. Parodykime gra 
--- v- v- pavyzdį kitiems.^vąųti ątliekaųt piečio ;par 

au1/ turi išsiėmę pirmąsias 
dlietybėš popieras ir jau kū
jo du metai nuo jų išdayi-1 

mo diėnosj' tūrėtų^ tųojaus 
pąduotf aplikaciją gavimui 
pilnųjų: pilietybės pbpiėrų, 
gi tie, kurie dą nėra išsiėmę 
nei pirmųjų popienį turėtų 
pasistengti jas^tliojaus išsi- 
imti, kad už dviejų mėtų 
patąpus pilnu šios laisvos 
šaliąs piliečiu.4 J1

Kam būti politiniu bętei-1339 Green ’Št/ ' Kviečiame •ičB 
siu kampininku, kad be jor 
kfų varžymų galima patap
ti pilnateisiu laisviausios 
pasaulyje respublikos pilie- v* .. •> .♦ W » F Tęru. . -- ' < •

Neneigkime sunkiai iško- 

naudokimės ja, nes politine Ivrite visi.
— , * s • * I •

! • ’*.

, k; DETROIT, MICH. ?
LDS. 72 ' kuopos mėnesni 

susirinkimas įvyks nedėlioj, 15

(stibjecte), - ten gyye 
neturi^ pilietinių ... 
hera asmens, nam6, nęliėČiaL 
inybės, ten viskas priklauso 
nuo valdininko genimo ar 

į blogumo, ten Jyvęntojaf yra 
prilyginti neprotirigąmTatk- 

Įliui ar mainų mulūi. Ka- 
Lmūok jį kiek nori, jis gi pą- 
rsishųsti ^ekam negali;' •./ S _ --i i . . ..

Kas kita šalyse, kur ,val- 
Ido žmonių rinkti valdinln- 
|kai, kaip ‘yra Amerikos 
I Jungtinėse Valstybėse. Čia 
{gyventojas yra piliečiu pįl- 
<noje to žodžio prasmėje. /5ia 
įstatymais garantuota as
mens ir namo neliečiamybė, 
pilna žodžio, spaudos ir ti
kybos laisvė. '

' Gyventi desėtkus metų to- 
kioję laisvoje šalyje ir nesi
naudoti visomis piliečio tei
sėmis, tai daugiau negu ne- 

> išmanymas. , -f.- X ' X.“' r y- ;■
f r Jungt. Am. Valstybių val

džios pageidavimu yra, kad 
’ visi ateiviai pataptų šios ša

lies piliečiais ir naudotus vi
somis piliečio teisėmis.' 

Amerikoje yra labai daug 
tokių lietuvių, kurie jau čia 
gyvena 20—30 metų ir su
vis nemano grįžti Lietuvon, 
jet dar nėra patapę šios šaA 
lies piliečiais, tai yra didelis 
apsileidimas < n su /skriauda 
sau, savo vaikams. Tas, km 
ris galėdamasx nesinaūdoja 
jam teikiama piliečio teise, 
tas prasikalsta demokratiz
mo dėsniams, tokie, apsilei
dėliai gimdo absoliutizmą. .

Toji politinė5laisvė, kuria 
visi Am. Jungt. Valstybių, 

nevaržomą kulto’ -piliečiai naudojas, neatėjo 
pati per save, bet tūkstan
čiai geriausio šalies jaunimo 
paaukojo savo gyvybę, kad 
kitiems būtų laisva gyvehti. 
Tas,-kuris paneigia laisvę, 
tas prasikalsta prieš tos ša
lies didvyrius, kurie kovoda-

į Liepos 22 d. jtaoj I 
Įvyks LDS. NkkuopČs mėne: 
nis susirinkimas.' ““
[gausiai sueiti, nes tarime 
tą i svarbių sumanymų, 
įveskite' ir savo draugus(ei 

prirašyti. , / , Valdyt

rnraw"HxvM"c<»nzS; 
Į»' LDS. 28 kuopos |: 
snsirinkimas įvyks, s 

Įny, liepo8  ̂22^ d., 1/ vąk/| 
| pietų/, bažnytinėje švetaSn“

z: "

-•> -v

•V J* 4^
• . .^- ; . V/ . ,—• - . - 5. a •* . . ~ ŽįL g

J1 Narve jau jiems ganą trūnyti, T*' V*
———Niūrioma dįjonotn& gana! , _1_
* Mes šaukiamės Tavęs, Karaliene,
- f Su šia sielos nildą..i.'

J
• • s 'į

p 
K - 

sielą, kaipo neaptvertą dąr-j 
žą, Visokiems gyvūnams * 
vaikščioti. Neįstabū, kad to- ‘ 
kioj nesutvarkyto j ir 0sšk 
blaškiusio j sieįųj. negali b£Iti 
šventi jausmų,' ir • fiijį ^įu. 
malda pasidaro labai sausa 
ir sunki, tikra dvasios kan- 
kynė. Jei tos yra priežastys 
maldos sausumo, prašalinki
me jas,' susitvarkykime, ir 
malda bus daug smagesne. >?

• Bet kartais ir Dievas da- 
leidžia maldos sausumą, kad 
ištirti žmogų, ar jis bus iš
tvermingas Dievo tarnysto- 
je. - Dievas nori, kad mes 
ieškotume ne saldžių jausmų 
maldoje, bet tikros pie^fkiu apsimesti ir žmones iš- 
meiles. ----- ----
saldžių jausmų maldoje, tas Į 
padaro dvasišką apsiryjimą, 
ieško savo malonumo, o<ne 
Dievo garbės. Dievas nori, 
kad mes maitintumės. ne 
vien pienu ir saldumynais, 
bet tikruoju maistu. Saldu
mynai tinka tik vaikams, su
augusiems žmonėms reikia 
kietesnio; maisto. ''

Taigi nenusiminkime, jei 
meldžiamės sausai ne iš mų- 
sų -kaltės., Čia Dievąs nori 
mus išgydyti iš vaikiško ne
subrendimo ir padaryti mus 
tvirtesniais dorybėse.

* 
rf ■

. ZIGMANTO VI-
A

> M

'v. 
. 'X <

V J?,

š.
kunigas^ V. Jarulaitįs pa
reiškė abejojimų, ar tasį Vi
partas tik nęsąs jam žino- 
Tnas apgavikas, kilęs iš Juo
deikių, Žagarės parapijos, 
jau anksčiau mėgęs dvasiš-

. .i JA.1U. auoiiuvoLi 11 z.mvuvu ’

Kas ieško vien tikĮnaudoti----- #
Į sį laišką “Ryto” ' 11 

nuni. atsiliepė p. J. Skinkis, 
Lietuvos konsulas Argenti-"’ 
noje, kur jis tvirtiną, kad 
minėtasis Vipartas tikrai e- 
sąš kunigas, iššventintas š. 
m. sausio mėn. 8 dieną San 
?rancisco arkivyskupo My-» 

^Mmadėtvidte. .Be 
tej p. Skinkis trumpai atpa
sakoja Viparto biografiją. 
Visasztas žinias jis paduo- 
dąs remdamasis. Viparto 
jam jpatidktais dokumentais. 
./‘Ryto” Redakcija iš Kau
no arkivyskupijos dabar ga
vo'tikrų žįnių apie Zigman
tą Vipartą. Tai yra apga- 
vikasx kurs dar prieš karą 
mėgindavo apsimesti klieri
ku ar kunigu ir išnaudoda
vo žmones’ Vokiečių okupa
cijos metu jis'pirma Akme
nėje; vėliau Gargžduose, ne

sant vietoje kunigų, laikyda
vo pamaldas (sako, mėgin
davęs net mišias dalinai jai- 
kyti), imdamas už tai iš ti- 
kančiųjų atlyginimą. 1924 
m. jis buvo .Venecijoje, įsto
jęs į, kapucinų ordenb vė
liau, apleidęs vienuolyną,; 
bastėsi po Italiją. Pastarai
siais laikais buvo nuvykęs 
net į Palestiną. . :

. Todėl Kaune arkivysku
pijos Ordinariatas, .perskai-. 
tęs ‘‘Ryto’’ 37 num. minėtą-*

v •
- penkta ekskursija

į rengia ? į
; Baltijos Amerikos Linija

Laivu “LITUANIA”

x '14epos-July 21 dieną

rai;
PRALENKDAVO ATOSTOGAS LIETUVOJ!?

iti Ir fSsiyežttf aąalo*

Tns vaitavimai tiesiog j KlalpŠdij ant Ėaltiko-Amerlkos Liniijos be 
penMimij prie d«prttaU> apMnkyblij yra malonus ir vta&kai- 

nevargino.
Patartina visiems, korte trokšta pamatyti gimtgJI kraStg neatldS*

J£rHpJW^»d VtetM ‘

Pa. L

• . -.t". ■■ e* '' - v

U i * t ’ *'W M , //.I V
pasiuntė raštą sMontevidėo 
arkivyskupijos « Ordinaria- 
tui, smulkiai, pranešdamas 
čia turimas žiniai apie as- 
;menj.X ; y

Į tai gautas iš Moritevideo 
arkivyskupijos Ordinariato 
atsakymas iš bdltmdžio 26 
dienos, kuriame pranešama, 
kad padarius nuodugnų ty
rinėjimą pasir^č:,ųr " '

1. Vipartas tarnauja' pas 
vieną šaldytuvai savininką, 
Moritevideo—Cerro.

2. Š. m. vasario mėnesį 
Vipartas gavęs šventimus iš

- . rr * : * ■ t - -kažkokio į
vyskupo K ,___
vey, muilo fabrikanto. r

3. Montevideo Ordinaria; 
tas dienraščiuose jau įspėjęs 
lietuvius katalikus, kad Vi
partas nėra katalikų kuni
gas. Daugiau gi Ordinaria- 
tas negalįs nieko padaryti', 
nes šalies (statymai laiduoja 
visiems j

■ laisvę. * / ' • -

Be to, Redakcija gavo tik
rų žinių, kad dabar Šmi 
Francisco katalikų arkivys
kupu yra ne Mykolai, kuris 
p. Skinkio pranešimų iš- 
šven tinęs Vipartą, bet Edu
ardas—- Juozapas Hanna.

(“Rytas,” geg;^!, 1928)

av«
‘kirk ti

lavų arki- 
jąus Solo- 

. z

AM. UET. R. K. FEDERA
CIJOS XVIIISĖIMAS

• •

Amerikos Lietuvių R. K. Fe 
deracijos ,XVllLtas Seimas 
bus rugpiūčio 27—29 dienrinis 
Hartford, Conn.

j^ korespondenciją apie Vi 
•tą, š. m. vasario }m? -21

Viri Fbderacijos skyriai ir 
Federacijų priklausančios
draugijos bei Centaalmių or-

kad tiakamai^risnengus visų
Am. lietuvių katalikų vieny
bės ir solidarumo reiškčjos. - 
SPederacijOB

OhuAfo-kltalR fifci Wjb8f
UioH it.. ,alTnl«

Ttt 8 dienoj
Pultas 8-A<wi IdefMM/kamtN^ 

ttkmimmfc;
fti bOe vietini ' 
-15 .STATĖ VtUfr&H

180 Hale Avefine,

bus pa

Tūkstantis keltų įoėda po- 

*&>*<•>>?. fte&gišr tik~

Irius(es) ateiti Gera proga iri 
simokėti duokles.

p Liepos 22 d., 1 vai. po- 
tų įv^ks LDS. 5 kuopos sus 

trinkimas,-' senos mokyt 

votos jiolitinės laisvės, bet kambary, Congress Avė. A
; i k • * ' ' e Valdybei

laisvė labai brangiai į^yja-l’ *'■ .
•. . "'-•■■■ ■ H /jrf v -_ 2-r _«• -j--------

ma. ’ ■ ’•« ' ”
Supraskime jr naudokimės.

Feder. liepos, tuoj po pamaldų# 1

VANAGAIČIO DAINOS 1 
iOWILOMS ? .

Jau išėjo iš spaudos “Dai
nuok” H dalis. Gražus rin
kinys dar gražesnių dainų i 
dariem if trim balsai^ M<A' 
ky&bms5" iiųarif> didesniam! 
skaičiui, nuleidžiamą/didelis 
nuošimtis. Dainuok II dalis, 
kaina 60 centų. Puikiausias 
vadovėlis mokykloms ir cho
rams. ''
Reikalaukitet(Darbininkė’f 

Broddway, So. Boston, 

Mass, Mes turime visas Va
nagaičio kompozicijas.

Pirkite visi Dainuok,” 
teri rasitg, gražiausias dai
nas, ypatingai, merginoms,. . , ...
- _ ' : ■ . ° , . kvyks sekmadieny, rugpiučitru

Kada tėvynė pavojuje, tuo- , . -i •. • •
... . . /T. .» kambary. Ateikite gausiaj. N'““ ™* “ viskas pnklanso te- ^amir^te nfeimok5ti dnoHe 

vynei.—Dantonas.

£ *
\

’. Jurgio parapijos mokyklą/ 
je. ‘.Visi kuopos nariai 
kviečiami atsilankyti į šį sūri? : 
rinkimą dėl apsvarstymo išii ' 
tinai svarbaus reikalo.

Valdybai 
. ----- ,V<

LAWRENCE,MASS
| LDS. . 70 kp. susirinkimas j-, 
vyks ,15 d. liepos po dvyli]“1-1 

Į vaLTaigi kviečiam© visus 
rius atsilankyti į sį susiri 
mą ir užsimokėtu mėnesines; 
Atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti. Nariai, kurie dar ne-, 
turite mokesčių knygučių ’ 
gausite susirinkime.
L . S. čaikauskas,

.LDS. Bariai turi rodyti 
pavyzdį visiems. Visu 
lankytis į susirinkimus ID» 
13 kuopos. Kitas susirinkimu

Kas norite išmokti gražių iriinksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir 
rasite). _. - , . '

■ Solo Dainorr ' • v ’
’ L MAMYTE (sopranui ir tenorai, ne 

lengva)
.2- AŠ BIJAU PASAKYT (lengvute

baritonui, mezzo soprano)
3. * LITAI (baritonui: lengvuti, tinką 

Menas, Mokslas, Sportas” iš “Va-
.. nago Plunksnos”’ 50c«

4. GODELĖS (žemam balsui: mergai- ■
tžs žodžiai “ Van. PJąn.

5. STASYS (—-
j nago'f4

6. DUL DUL DŪDELĘ (aj
8td: lengva, .grafi) -----

. * f *-: ■ — r v- j .

” Chorama Dainok

NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ. ' 
TA (solo afba duetas; romantfiku-
mo ir meiles pilna) —

10. MALDA (tinka BĮ vasario giedo^

nurodytom#ja ir dėklo-.

—35c,

uMUZIKA MUZTKA^gl



pa-
C• -.i- . 

savo

noro ver-

20%. O tokios 'sudėties kariuomenę 
ginfj, trumpą kareiviavimo laiką nec 
mpkysiflei bendrojo mokslo, nei kur

VlCv^prBSlCUBJDlO 1

L 4 L.U_l—

no “Ataka” ir pž 
gas, aišku, irta ir

Jean Albert Lussier matė 
17 metų atgal, kaip Bobby 
Leach nusileido Niagaros 
kriokliu plieno statinėje ir 
išliko gyvas. Tuomet jo gal
voje gimė idėja — wa$pa? 
daryti tą patį. Tarėją jį 
apsodo. Ilgaigalyojo, -kaip

kiek žinome, kary 
įį'Wl«ia—
jįį ir badų visiik 
o ypač techniškų,

Vėstnik” 7nr. nurodytas komų 
kariuomenėje. Tięduomepys ga-

V
Velnias retai

lųomęnę patepk^" 
komisijų darbas 

parodė, kad tarp raštingų J^rą mažiau tojdų/ku- - 
fie tinka karo tarnybai, negu taęp beraščių 
mažaraščių. Laikoma, kad kariuomenei tinkdį^ 
45%. Tada jie'sudaro»22^>% šaukiamųjų vyri]. 
Taip pat pastebėta, kad gerai raštingi turi dau-* » 
gi ausi a įvairiu privilegijų, kuriomis rbmiaiūis 
turi būti neimami į kariuomenę. Tuo būdu, 
kaip išvedą “ĘrasUaja, Zvezda” 1927 nf. 115

'___ \ x-' 1 ■ Ą ; .jP » -r •’ ’1 \ 7 T
—i i ■ i n —. _ i ■ ■

» . ę r i f '

kia dar atsiminti, jog žymi komunistų dalų; tem 
ka ne kareiviams, bet jų yyresniesietns— pus- 
karininkams ir karininkams. .

Jddtnu dar pažymėti vienas bolševikų argU.-.-^ 
mentas pavietų Rusijos taikinbųmui įrodyti? 
Per politiškus pašnekėjus- su kareiviais Rusi-7 
jos “taikingumui” įrodyti komisarai bei “po-/" 
litprosvečikai” nurodo išskaičiavimus, kiek ka
reivių tenka 1000 ketvirtuotų kilometrų. Tokia 
įtikinimas tinkamas tik ąbaįf >=►«
kienfi bemoksliams, kuriais “ 
matyti laiko, savo, kareivius.

neraštingų nauji 
net 50%. Sveikatos t

kųltiąjštrukę iŽ pragaro Ve|- 
niai. Ir pradėjo kovų ne tik /M 
su kunigais bet ir su;katali- 'v 
kybe. a Mums visiems getai * . 
/inoma, kieki ta ravo k°va 
Šliupas y ta padaręs ^žoa yi-į^ 
sai musų visuomenei, neišskiy 
riąnt jo paties pdsekėjų./ 
Ir ar ne likimo ironija, kad ' 
Šliupą, dvasiniai ųįnįąįTJp- < 
liojasį* savo -tarpe kurdasj 
šliupiskiau,, nė kadkdlioja

kus. Reikia tik paskaityti 
“pjolėnųkąs-r tdM4 įįįupo* 
dvasios vaikų, - kaip “Lais- . 
ve,” “Keleivis,-“Naujie- , 
nos,” “Vienybė” ir “Sanda- •

Nesunku yra atskilti pra
kilnios idęjos apaštalą nuo j ' 
idėjukės vergo, ; Apaštalas * 
skleidžia savo idėją kantriai, ; 
ramiai įr ąu pasišventimų; 
gi idėjukės vergas '°gina” • 
ją, koliojasi, pyksta, keikia, 
bet visvien jos neapgina ir 
neša ,į‘.savo z gyvenimą'be- /. 
tvarkę, ir į viešąjį gyvenimui? 
— suirutę. - » i : ’■ *’*/*a4‘

išoir pastovios svetimos va- 
■liutos atsarga sumažėjo. Ki- 
’Įlip sakant, pinigų Lįetuvo- 
£ j® JTą mažiau.- Tikėtasi ąt- 
sigriebt i rudenį, bet, esant 
nederliui, o gal vietomis net 

>dui, ne tik nebus? ko par- 
duoti užsieniams, bet gąl dar 

įteks pirktis maisto iš užsie- 
4dų. Todėl Lietuva neteks 
dar daugiau,pinigų. '

; Nederlius ir pinigų stoka 
"turės atsiliepti neigiamai ir 

jjętųvos valdovus. Sčra 
Senai pastebėta, kad derlius 
atsiliepia teigiamai, gi ne-'

do norus “taisytu parapiją. 
Thojatsirandatokių, kurie 
irgi užsikrečia ta ?paČia liga 
ir p^id^; “tai^tea^v 
tikrenybėje, suirutė 
jojeir“taisytojai”tol‘4£ai- 
šo/* kol negauną tolų didelį “ 
guzą, kad nei taisymo"noras 
per jį iš gąįvos išlenda? Kiek.> > 
tokių Kguistij “taisytojų” = 
kitose organizacijose ir pla- 
$ioją visuomenėje. Kiek jie 
yra žalo|«pridaęę vien/taigį® 
kad juos yra apsėdę nesveik ' 
ka id^ą it ligiiistąš ųorasĮ. ' 
Tipįų^aųsiąs jųz be abejom 
nes buvo Šliupas. Aprėdo ji

ieko, feį- ąę paskendus iki pat ausų, gąįvpjo, kad geriausiąi tiktų 
ome, kas i§ Įnrrių jaii nėra galimybės gumos kamitelyą. Per dešim- 
■patinka: išsikasti; nes pilnai užsimo- tį metų dirbo ir tobulino tą 
iįrf^ią- kėjusių nai-ių'tėra biskųtįs &ųnųbįį įr t^tljępos }ajnę 
1 pasiry-' ydi^aus 300. O'skolingų nuo nusileido Niagaros kiroklin 
to’.^ J" £ mėh. ikį 2 metų' yrašvirš ir įšliko gyyąs.^»( :
jie mė' 500. L * • ' -Įr kam ir kokia iš to nątt-

toįį kibai “Apart senų Sandaros sko- dąt / • * ? /
kad nė iininkų, opiausias buvo tai Tiesa, genijai ir išradėjai 

dariečiai į J. Pronękusrkuriam $an- Idėjos pagauti paįatė 
vidurine darajau paspėjo įsiskolinti gepijališkus išradimus ir 
loja kąd. apie $1,000 įr kuris jau feį pravedė naujus takus žnio- 
ų puola vp padavęs ir rezignaciją iš bijai, bet buvo tai naujos, 
<atelikąit Sandaro^ Vąrgūte negalais prakilnios ir naudingos idė- 

likosi priprašytas atsiimti l08 darbininkai. Tokie gi 
pri^ų ir rezignaciją, ką ir ^ądąrė/yr Lussierai ir jiems panašūs 
isai tiesa, gį;tąja išlyga, kad^am bū- rwr-i r

tepuola, tų išduota nors ant pope- yra nenaudingos ir tankiai 
i4ų gyve- ; kvailos idėjos
neįfliffe- “Buvęs Šandąyos prezi- gail a

nęsio kas dentas A. B. Strimaitis, ir- / Daug; tokių, yra, ^prade- 
Be tą vi* gį pakišo bilą virš $400, ku- dahtVais, kuriefbačkas tnš- 
šku, kad riuos jam Sandara 'esanti pų,xgavo vieną ir iš Kauno 
3 priešai skoliitga už jo darbą, jo pre- nuo liaudininkų ir varpie- 
iiai ir pa- zidentystės laikais... ; čių, — kurią kaipo kunigas
Sandarą ■ ./‘Sandaroj -prezidentas, mirštančiam ligoniui, patė- 

lkininkų. Adv. lf. Rasteiu^. įiesįtik^ pė. padus *suramiųančiai ųž- 
acija nę- damas, kad Sandara būtų girdami sandarieelų bendrą 
viep mi- galiiną įšvostį i^ tokios kėįp frbntą su socialistais ir ne- 
zerąis. O Hos padėties (iš kurios' Ir nukrypimą prie to baubo — 
pmet ne- nebandoma vėsti)' buvo irgi 4 fašistų.’” < *
savo pro- padavęs rezignaciją, kuri ta- TaipT nėra ūpo! Ir iš,kur 
>zįtyvaus; čiaus nebuvo" priimta, ir jis gi atsiras ūpas, kąi giltines 
:ą” -zero, tapo priprašytas pasilikti šmėkla žiūri į akis? Juk lig- 
•a centro prie Sandaros vairo, ild./. šiol' Sandara tik ūpu ir te-’ 
tokią pat rasit,-jos atsisveikinimu'su sį|aįke. Idealų nebuvo. Da
lėje, ir y- šiuo pasauliu. ,» ' bar jau nėbera' nė ūpo, nė
kiek sky- _ “Sandaros seimas, apart žmonių tuoj nebeliks. Amži- 
ir lygiai pasveikinimų nuo savo kuo- uų atilsį!

. - * s <r •, 1.' •

—... ~ . .,,x.
kraščiai, nes jie siuntinėjami nereguliariai ir 
netvarkingai. Zloteųste stovinčio pulko 72 žmo
nės užsiprenumeravo “ Vojennyj Vestnik. ”Vie: 
toj 72 atėjo iš viso tik 59 egzemplioriau Pana
šiųatsitikimų dažnai pasikartoja.

z Taip eina “švietimas” įr komunistiška p\>- 
poganda. r-
/‘Iš vįso komunistų nuošimtis kariuomenėje 

nuolat aJaarkiai mažėja, nežiūrint energingiau
sios agi t aci j (^/-žiauriausių persekiojimų neko- 
munistų ir J

p/Vojęn^ 
nistu skaičii
Ii būti labai nepalankūs patiems komisarams, 
nes komunistu nuošimtis nuolat mažėja^ o.vą- 
dovų galvose turi.^imti klausimas, ar jie galės 
pasitikėti tokia savo kariuome kritišku momen
tu, kaiiš jos bus reikalaujama aukotis ir atkak
liai ginti Sovietų Ęuąiją ir kartu visą.dabartihę 
jos santvarką su komisarų armija? Palyginus 
su bendiu komunistų skaičium, kariuomenėje 
įpvo<%%)z: ! ■/ •; :

. į ;4M,4 i' M
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jjnis.

parkiutina namon.

“ ' -•'J *—

riflnsnenoroms
Žinoma kdsbe

_ vw- ‘ . - *?> '. ■ </• — / įTj,Tat laikas išmokai Tėvynę mylėt 
Gerbti senovę ir josios garsumą; 
Laikas mokėti deF jos nukentėti 
Ir bočių pažinti šaunumą. ' ~.

Tada ii* priešas bus atsargesnis.
Išmoks 'jis mus gerbti kaip tinka y
Tada ir kiekvienas mums daug bus meilesni
Tik brpŲai^ viens- kitam pąduokime ranką I ’ 

, >jOhlniaus “Kelias”) O

p rogresv viskam ginimui, jis 

ypač dirba dtaidąjęs'' jaunimo 
gerovės naudai, jis yfa šios par 

Į A ‘ ?•« z .V
rąpįjos “jaunimo siela.” Tat 

[malonu-iš šalies žiūrint tėmyti, 
r " | f' v 0; ’ - • •- •
Į kad dvariški ja ir jaunimas, 
jaunimas ir dvasiški ja gražiai 
ir sutartinai darbuojasi? <K 
veiklesnių asmedų čia dar ten
ka ' pąmjačti lai? 'jaunimo 

[sporto žvaigždę p. Albiną Osi- 

pąvičiutg, kuri dąr nesenai pri- 
Įsiraše prie' Vyčių' Ji Savo ga- 

į bumais plaukioti padarė di- 
Idžios garbės visų netik Wor- 

Icesterip, bet invisos Amerikos 

I svetimtaučių, akyse,- kadangi 
| praeito?; savaites plaUktajimo 
In^ėgįpįtnuose New, Yorke lai- 
[ mėjoz 3-ją vietą iš visų 'Ameri- 
} kos geriausių mėrgaičių:plau-

Stygoms Sugaudus

muomenes pam 
V*. Vest.” 35 nr. 
: pfilkų. kur ’kar 
Gausiais žodžiais 
ir wl

10 vai. išvažiavo į 
sporto, GUmpi&lą Į 

Europon, .rungtis

PA&” Mat pats jaųjpnMg 
lėdąmas lipfesmumąį daį^ 

pradžiąir atmintį geptkari 
naujoje bažnyčioje; paskui 
nori aprileistį į4tomsjĮi| 

joms>’ k^rių įviguos jĮMpįg 

_žę įtaisyti bažnyj^oje aft<? 

dtos langus, trečios grot 
ketvirtos staeijks- įtej^.Z J 
V * * Z/ ■ ‘ - ? '•<

Taigi nuoširdžiai visus 
rapijonus, ĄVorcestmriiri 
linkėsdietųyius, jaunimas 1 

čia paremti šią prakilnią 
ją ir darbą ,kviečia atsįlju 
visus — jaunus ir senus? 
nėtąjį šiam tikslui rengia 

pikniką, kviečia taipgi 4a 
organizuotą jaunimą — tu 
nas ir vaikinus spiestis į 
kilnią ir skaitliįigą Vyčg 
ganizaciją (Knights pf J 
ųMnia),:kądbendromm',^! 

mis pajėgomis nuveikti pi 
nų ir g^ažų darbą Bažn] 

Tėvynėą^ib asmeniško#- - 
veš' srityje. ‘Lauk^mdi- ?

'<* Y7 w • į
•pę.Ksmąę£|ąi
Pavyzdžiui,

“Yojenpyįj Yefctnik” 14 numery, 
ilbta, kad 1926 metais kariuomenė.

yra antras mūsų tautoj‘Shar- * 

key, V tat geriausio* kloties ir.^ 
pasisekimo Jai tenai! Randa- ;
si ^nė^ajo jaunimo tarpe taip- į, ’ ' 

gi ir’ garsių dainininkių. tai; * 
dvpsesutės pxMonika ir Flo- / o 

renee ‘ Manasaitės, p. Onutė » 
i Montvi laite, kurios savų sk&m- 
įbifįvir 'dialoniaią balseliais^ 

nnp la t džiugi na ausįrir širdį į 
publikos, — nestebėtina^kad": L 

Hį£ ąavą balsf) barmonmgmmų ĮN 
Įbytįna net ir. šios kolonijos L 

Pįgsįįęjvatorišteą,- kad ifA&įe-|L 
tuyių tarpo; čia randasi taipgi. I

^lį^tpWdau^ ^itbą,f bęLmą- 
žaį giriasi.” Pas naus duba 

smarkiai suaugę, dirba maži, 

dirbo vyrai^ djrita ųipteįpb 
.dirba seniai, dirba' įr jaunimas. 
! Tik pažvelgkimę 4 jaunimą. 
Jaunimas, kuris dar nėra per
sisunkęs amerikonišku raugu, 

j labai gražiai 'organizuojasi po 

Kristaus vėliava į prakilnią 
L Lietuvos Vyčių draugiją, obal- 
rin VĮJievui ir'Tėvynei.” Mi
nėtoje organizacije ; jau yra 
Įyiiębj^^ narių, kuriu tarpe 

randasi ir pąsižymęjusių savo 
I darbu if veiklumu asmenų: jo- 

je randame mūsų parapijos 
I gerb. kleboną. kuĮį, ’ J. Čapliką, 

I kuris, būdamas pilnas energi'- 
Ijos,[gyVųmoJir veiklumo, vi- 

[suomet’išsijuosęs ir nepaisy- 
I damas nė sveikatos, nė spėkų, 
I ne \savo karšto temperamento 
I ir optimistinio budo veikia 'sa- 
I ■ ' T '• .Z-5
[vppgrapųos geftiv^. Ir lietu-į1 
į vyst^ naudai.- Yra dar ir ki- 
ftasįjasjnup, darbštus, tai'riusų 
Įpąrapijąs vikaras kpn.S. Veni- 

I brė, jis nors, nesenai grįžo po 
I sunkios galvoj operacijos iš Ii- 
I t,*: t __ T V* ■ j V* K *■ •. *1 Z *.• *

iri? y

ų- Vyriausybė? jau parade 
u- atriklaiįti^ąUniečiij pcpjsęf; 
A- ųignus, kokiu būdu jie'nu- 
lo? > kentėję, ir kokioj sekios dar

. A. L. R. K. Federacijos 
jos Anglijos Apękričtod 
žiąynną^ ivyks rugpiūčiB' 

l'926^. Li«tuvių šv. Petrų ; 
jrijos svetaine^ 4®^.^ 

St., So. Boston, Mašs., I 

po pietų. Prašome risų 
rių atsiųsti kodąogiauria 

tovųi į| ęuvąžiavijųą^ 
metinjs ir paskutinis
L. R. FJ Federacijos s 
Taipgi prašome atstoju, 
vėžlį, gerų įnešimų dėl taj 

ganizaeyos.

‘Apskričio V^dyba'ri4

Rašt. J. Seikint

eitų -jr užm^ttup^<\ |ę 
jei gamtoje nebėra jo'-

HosTįrarkos, kai lietus 
įr pylia — čia ir npjėtum 
įpsirūpinti,- ažsįmTŠ^r-įau.

J nel#gįi. Juodoj liūdnos, 
g < ; min^s neduos tau-ranaybes> 
G 2ko susilauksime šią vasarą? 

Vasarojus ko ne visas nesė
tas, daug bulvių pasodintų 

supuvo; kitos dar iki šv.
■ Jonui nepasodintos. Miežiai 
? įr linąi i^sĖri^rr* o lietus pi- 

>&., lia jau šešta savaitė. Tiesa, 
^?*ys|okta vargai visoje

Lietuvoje. Kauno apylinkė-

' žiau įr rečiam- Užtat. .Mad- 
res ir rytų jji^tuyai baigia

' Mtisa nopnktį
y m

^le d ’ ’ z Ą/ ■

ŽA£> 11? 1



mokinūrij-ir inp

Ex-Senbeniis

ulinės

kevičius, E, 
Uždavinienė.

Pirmininkas.^
r... 1 Z;Š '

‘^Skaisčiąją Va 
atliko peiktojo sky-

# Amerikos Lietuvių B. K 
Vargoninkų Sąjungos Seimas 
šįmet įvyks-aūtradieny, liępos 
31 4. šv. Juozapo parap. mo
kyklos Auditorium, 29 Jobu 
St, Waterbury,'Conn.

•Šįuomi nuoširdžiai kviečiu 
visus misų muzikus-vargonin- 
kus šiame seime skaitlingai 
imti dalyvąmą kad bendrai 
aptarus savo profesijos rti**

j • .--/z* ♦

- Vietoj gulėdamas ir ak-*’ J ■ 
muo apželia. (Lietuvių prie*
Žoclis^Sfe/'T^ V f*7* į;

vadovaujant/J. Alov’ošiui. To

jaus kun. Ą. Dargis. pasakė la- 
bai gražią kalbą, paaiškinda
mas vakaro tikslą ir tolimesnį 

« , c 1 * "ir

vakaro vedimą perduoda adv. 
A ."/Mileriui, kuris noriai suti

ko ir buvo tos vakarienės 

“toast mosteriu, y Laike puo
tos kalbėjo ^syečfe kunigai:

malonios. VeiJjaliukas bū^o 
skiriamas klebonui. v . —Z

9. Šokis

sąrą 
riaus mergaitės. :

lj). “Peteliškės.” Puikiai iš
lavintos mergaitės šeštojo sky
riaus, atliko šokį. Atrodė tik
ros, peteliškės įvairią spalvą 
drabužiuose. Vaizdavo pava
sario rytą. -KZ-

11. Mokyklą baigiantieji dai
nuoja “Kareivių dainą,” kuri 

jiems skambės per visą gyve
nimą, nes jie atmins jog- 
“Alma Mater”t užaugino juos 
kaipo kareivius dėl Kristaus 
ir Tėvynės. / » * ‘ i

12. Kalba kun. A. Petraitis,
Atholjo lietuviu klebonas^. Po 
i , z v .

kun. Petraičio kalbjai mūsą
, -į ”**, i-

klebonas^daVė diplomus ąžbai-

iapuost> jvainą j^imau- 
gėlėmis, kuriuos, paipąo- 
Kazimiero Seserys, Pyfr- 
ė dalyvavo tūkstančiai 
o, Tokios iškilmės da 
| syk buvo, pfesą. baŽny-

i Barbopa. Knuštienė, 47 
son Avį Atbmas Armaij 

Ha^bis^n&kĮe. ir pas ki< 
Stopos narius. \ Ą

Reporterių 
į i..
I < y J> T ‘l~1 J

Priedas •.** -

“ŽSniūnas” duoda “vėjo” 
“Putpelei^’ kad ji sėdi pasi
slėpus medžią lapuose ir kiti 
korespondentai nerašo korės/ 
pondeiičiją.- Tas tiesa. Wor- 
-ėesteri's . yra miestas žadina
mas “Heart of Massachu- 
setts,” iš -kur daugiausia tu- 

rėtąjbiūti žinią. Pirmiaus daug 
buvo ,korespondentą, bet jau 
vieni r ***--*' - — ž 

mergė jo, oęlar kiti, jaunesnie
ji, išvažinėjo į įvairias pasi- 
linksminimo vietas ir to^iu bū
du nėra kam rašyti. Mano 
plunksna irgi buvo sena ir šią 
korespondenciją berašant nu
lūžo. z »

24 birželio buvo iškilipinga 
suma §u asista. Sumą atnaša
vo pats solenizantas kun. J. J. 
Jakaitis. Dijakonavo kun. J.

< -' l • * ‘___ . , ■ 't '

Čaplikas, Aušros.Vartą para, 
pijos klebonas; subdijakonavo 
vietinis vikaras kun. 'A. Dau
gis. Labai grąžą, tai dienai 
pritaikintą pamokslą pasakė 
kun. J. Čaplikas. Laike iškil
mingos sumos ir šv. Kazimie
ro parap. Pilnąją Blaivininkų 
draifgija dalyvavo sū savo vė
liava ir nariai priėmė šv; Ko- 

muniją “in corpore.” Prie to 
mūsą didysis choras, vedamas 
varg. .^Žemaičio labai gražiai 
giedojo laike, sumos. Žmonių 
buvo pilnutėlė bažnytėlė. . Pa- 
rapijonvs atėjo pagerbti savo 
klebeną ir . kartu už jį pasi
melsti.
tz- ■ -

Gelesiu!
- “Darbininko” No. 47 tūlas 

“Dzūkelis” išniekino Nor- 
vrood’o vaikinus užtad, kad jie 

nevedę. Ant salo priduria, kad 
kitiems jau ir saulė nepatekęs 
langan. Jei jan: nevedusiems 
saulė nepatekęs, tai ženotų jau 
senai saulė nusileido. It ženo- 
tą vienintėlė^laimė, kada Įlips 

į požeminį aeroplaną. 'y
Didžiuotis kad esi vedęs ir 

niekint tuos, knrie nevedę,- tai 
gali-tik tokios rūšies žmonės, 
kaip prašą parapijoj (Lietu
voj) buvo vienas šlėktelė, pan 
Podgurskis, kuris girtas balon 
įgriuvęs šaukdavo: “Dzisie 
všiski pijany.” ”

LDS. kuopa geraįjjyvuoja
Birželio 17 d. įvyko LDS. VŽ

.L Ji < * y " < . L* •
kp. susirinkimas.' Kuopos, pir
mininkas P. Gustaitis pirmiau
sia perstatė naujus narius:' J. 
Lieponį, A. Kakanauską A. 
Kunsaitį, J. Baką, J. Šapalį ir 
A. Bėndoraitį. Jie yra geri vei*. 
kėjai. Tikimės, kad jie daug 

susenbernėjotl^yj^^ejtį-; pasidarbuos, mūsą kuopoje,, or-

ganizacijos labui. ‘ ;
Kadangi šis susirinkimas 

buvo pusmetinis, tai valdyba 
išdavė raportą Iš finansą rast, i 
F. Mikučionio raporto paaiš
kėjo, kad kuopoje yra gerai 
stovinčią narią 153, o dabar 

prisirašė 6, tai.viso 159 nariai. 
Taipgi kuopa turi savo ižde 
nemažai pinigą.

Streikuojantiems ' mayne- 
riams surinkta ir pasiųsta

Toliau valdyba pranešė, įrad ’ 
surado gerą vietą piknikams 
ir ją galima nupirkti už priei- 
namą kaįną Susirinkimas val
dybos pranešimą užgytė ir iš
rinko apžiūrėjimui ir pirkimui 
komisijai. Komisija įgaliota 
kviestiur kitas draugijas pri- 

sidėfi prie nupirkimo parko.
I^įiopa iš savo iždo priside- 

da-suK$100. Pavieniai nariai 
pasižadėjo irgi prisidėtu

Jeigu nupirktame, tai būtą 
viena iš geriausią vietą pik

nikams, nes yra aukšta vieta 
ir gražiai apaugusi medžiais.

&D£.<72 kp; knresp. |

ButkflK . X ^e&driči^ K. 
DomiąaiĮ^'M. Baulynaitė/P. 

Skwibauskas, A. Vąitkevičiu- 
o- kėf X Simauskaš, X Staniš- 
tą kauskaitė, .Ltjšlariekns, P. Mv 
tr? trikevieiufe^ -T. Sapaąskas, K. 
z Mitrikevičiutė, J. Ivašką, J.

Lįtvūitė, M.' Vaitkevičius, 0. 
o Aukštikalnytę, V. Maleckaš, 
Z PJValęntinaviČiątė, J. Linbi- 

nas, E. Čepuliutė, B.Malęckas, 
_ L. Pucevičiutė, 'J.. Kasparas,

V. Miliūnaitis, F. Milius, 8. 
Kašėta, A. Miklušis. Prie to 

e: visi, kurie gavo diplomus ga- 
Qr vo po gražią knygą Knygas 

davė kun. J?J. Jakaitis. Tos 
k* knygos bus mokiniams amžina 

atmintis.

\ Linkėjimai- x. . 

o- Kadangi - mūsą klebonas 

■y vardu Jonas,'tai 23 dieną bir- 
a- želiu;pavieniai parapijonys ir 
ri-^ draugiją atstovai atėjo pasvei- 
nt kinti savo kleboną V. Rimša 
~ ir'M. Ščiukiėnė sveikino Blai- 
jo yininką ir Tretininką * vardu, 
vo įteikdami dovaną $100 auksu 

- ir prašė kad pats klebonas at- 
ės laikytą iškilmingą sumą, jpa- 

gal intenciją 24 d. birželio, 

ės Kataliką Fedetaėijos vardu, 
kalbėjo V. Parulis ir'07 Ala- 
vošienė. ,j - >/■ ,

Iškilmės'

♦' **z ■ '
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SO. BOSTONO LIETUVIŲ

nafnas

kunigavimo

UJOS SALĖJ
Mitas.

' SUSIRINKIMAS
Antradieny, liepos 17 d. 

7:30val. vakare, parapijos sve
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos 
sirinkimas. Ateikite visi.-Bus 
daug nauji} « naudingų klau- 
simų .pakelta svarstymui. Be 
to, bus gera proga atsilyginti 
už. organą “Darbininkę.” /

,r< Vaidyba

.0 JJRAŪGI JA Z

‘ • DARBUOJAS 8U . •
VXBŽ & SONS PIANO

A .
.Si kompanija IMitbfnSjh planas 
Bostone per 75 metus spvirš. l>le> 
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Planai, Vlk- 
troiai it Radios ietniadslotii kai
nom. Sfalpbmė sebuš pianus. Ra- 
Syk džl katalogo. PrUtsimnas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk Poną 
ftarkiuną.

Vos e & Sons Piano Čo. 
160 tofLŠTON sfc BOS±ON

ir ieškoti keliij, kaip nugalė
ti dūoiios klausimą ir 1929 
metų pavasario seklų klau
simą, neš Biržų apylinke 
seklų neturės. įjoto neži
nau, bet spėju, kad tokia, pat 
pade tik yra Rokiškio, Parie- 
vėžio? Šiaulių ir k. apskrity- 
įse. Kiek gėriau tai Su
valkijoj; >'tr;; J

( Visuomenė turi šiuo o- 
įpiuoju reikalu jau'rūpintis, 
įneš vyriausybė, kadir turė
tų tam noro, viena nepajėgs.

■>. (“Lietuvos Žinios”).

sddmtt 
įas nepradėtas, 
padėtis ir tų u- 

tiek ir

7 Mokykloje
;, — Pasakyk, Vladai, ką pa
darė . Gediminas' Sėsdamas į 
Lietuvos sostą!

— Tlis..., atsisėdo jame, po
nas. mokytojau. 4'’Rytas”)

8&8TON, MUM

injifiHhu ^tik Mass.vi ■ĮįmĮ 
ntio ugnies ir netažm&rljfa 
mbb^iiiš, j^orničios, 
lūs, Sveikatą, Čjvastj it L p,

-t ' ( - • -f '

Parūpinu pinigus deki fitoi 
čių ant namų ir f&hnų,-Bortoa 
jo apielinkfee. 4

Jeigu turite pinigų, kuriuos 
lėtuitiėte paskolinti, jgaUdafili g 
naoSimtį, ant^pitmų iagtai. įtf 

morgičh), praneškite ų^ą. ; <2 

r USąikatt taipogi ir lAivfcl 
čia fr&rdavimo ir įtaiga

Šiaurėje ūkiniu

negalima įeiti, jiio labiau —j 
mėšlų vežti. Taigi ir pūdy-1 
frrid įdirbimo reikalas yra] 
sunkus ir todėl žiemkenčių 
sėjimas yfa abejotinas iri 
tikrai žemė, jau aišku, nebe-j 
bus įdirbta. - J• ' -' Esant tokiai būklei, ūki
ninkai rimtai štato klausi*- 
mą: kas, bus ir kas daryti! 
Yfa balsų, ir daug, ktirie j 
siūlo ,ir ruošiasi visus sam- 
dinius paleisti, nes rudenį! 
nebuš galima nei mokesnių 

Į nei tarnautojams algų išmtr- 
kši; šaprantamddaug1 
kas gal ir atleistų tamauto- 
jus, bet šiuo laiku, neturį kuo 
užmokėti už ištarnautą lai- 
ką. Darbo gi, 'negalint lau- 

[kuoše dirbti, nei šeiminin- 
kai, nei jų tarnautojai nebe
turi: taip sau vaikštinėja, 
pypkoja ir filosofuoja apie 

Įlietų ir įtarimus.
I Taigi dabar jau aišku. 
Rtidenį duonos klausimas 

[gali atsistoti visu aštrumū ir 
todėl spaudos ir visuomenės, 

[pareiga vesti smarkią akcijų 
[už kovų su besiartinančiu 
[badu; Visuomenė turi su-

*• • V-L-y r** .'.trr** rVj

lįs j suspįįjd ir

Nuo pirmadienio atsidarė 
So. Bostono lietorių vasari
nė mokykit Vaikų yra a- 
pie 500. Du skyriu. mOkdmi 
šv. £etro pobažnytihėje sve
tainėje it šeši skyriai Hdwe 
viešoje mokykloje Iltie lie- 
tuvių^ bažnyčios: Šią sakai
tę svarbiausias darbas buvo 
išskirstyti į klėsas..

pamokos •‘|Mrmadie- 
niais, ahiradiėiiiaiš, ’ketvir- 
tadifeniaįs ir pčįktadieniais 
nuo 9 vai pyto iki 12 vai. vi- 
dudienid. £ t - ' 1

Lietuviai naudokitės pro- . blandai zniomij aaiv- 
ga ir snjsHteĮsaTO vaikus J
pasimokinti sdtė -fcalbds if Oal.delfo, kadis trijų 1^0- 
•„-t n4 buvo Viena mergina p-lt

Auklėkime, viikus gerais Earh?rt’ -pitmoji
Žios dalies pilie3hi?Jr gerais V^^kCok^'-

lietuviam: / '^ūrūkrme, kad : Tūkstantinė minia kelt 
vaikąi mokėtų lietuvių slidžiausias ovacijas. Mieste 
kalbą.' Kas nemoku ir ne- galvos juos apdovanojo m& 
gerbia sato .kalbos,- tas ne- daliais ir jų pagerbimui bu 
gerbs nesvetimos-' Bep; vo suruoštas bankiėtas. 
.  • --' - -■ -r- • ' < y ■■ • ■ • • - -

- ž>, nai.._ 
negalė;

, vių ’ 8b< 
Jie i J 

kihiHktj; kurie
‘11,V sūšįejb.pameti:
> . go,; bet nuo lietaus ii Šalčių,
Ks. vasarojus geltonuoja, retėja, 

' pūsta.. Kas pasodino bulves 
daugumai jau supuvo sėkla. 

tViSiįtiniais atrodę rugiai 
j^gg.ir ktiėŠiaų šiąi|did sūinenkėr 
B jd.. Kviečiai, ypač, slėnesni

^jjdėtdsfe gfeltbilbbja. Hu- 
giai,_ ypač; gėtošni, Štiifdlii 

į.L sumdig^ ti^ prilenkti prie 
\ ; žwės — reiškia—rugiiį der

lius daugiau negu abejoti- 
. nas. ilabat kaip tik rugių

B ..iBn 

k/J
u. ; ' r> ?
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AVIŲ KRAŠTAS
.•_ ’ ,

y Niekur kitur nėra tiek 
daug avių, kiek jų auginama 
Australijoj, y ’
> •. t ' jr’ ' - ■ •Pirmiau j Australiją daug 
kas keliaudavo aukso ieško
ti, kiti ten atsidurdavo ką 
nors blogo padarę, tikėdami, 
kad jų ten nesučiups. ‘Da
bar šis kraštas virtęs yra 
tikru- avių augintojų-rojum. 
Avys čia sudaro vietinių 
žmonių vienatinį, verslą.

Jau prieš dešimtį metų 
Australijoj buvo per 80 mi
lijonų avių. Ten pasitaiko, 
kad vienas žmogus turi per 
100,000 avių.

Australijos' klimatas la
bai tinka avims . auginti 
Avys ganomos laukuose ir 
nei nakties metu jos niekur 
neuždaromos. <

Kai jau priseina kirpti 
avims vilnas, tai jas suvarė 
į specialiai tam paruoštas
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Vyresniajai generacijai 1 
Pekine įvyko garsus Diu Li 4 
Szang ir brangiųjų papuo- < 
Salų jomarkai _ prie ugnies 
dievaičio stovylos. Čia per ] 
keletą diėhų parduota už 
tūkstančids dolerių brilian
tų, perlų ir kitų brangių ak
menų. *

Miestas pasipuošęs gėlių 
arkomis ir lampįonais. Grą- . 
žiai iliuminuoti vieši -ir pri
vatiniai^ namai, kiniečių , 
džiaugsminga nuotaika va- , 
landėleiz liepia pamiršti apie 
tai, kad kraštas mirtinai ser
ga ir kruvinąs namų karas 
ir šiais" metais paims savo 
gausią auką žmonėmis ir pi- 
lieeijj tarta. (“Į.
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: Elementorius ir ^aikij Skai
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