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j 'Metnco. (Ilty; ^Despoto 
Calles’d valdžia kaltina /ka
talikus Obtegono nužudyme.

tuo,

ra didelio pavojaus dąntimA

Mezico City.—C 
žudymui gen. Ota< 
Įo agrarai prieš 
despotą Calles.

AgraVų partiją 
flaisyra Aurelio

valse. tarybai ' susit* 
miestelio bruka vinuy 
gaiviais. ' ? «

ko, yra buvus patarnautoja 
mažame Paryžiaus viešbuty, 

t Ikuriame studentu būdamas 
gyveno ir dabartinis jos vy
ras. '.

Sako, kad ponia «suA Sir 
Aušten kalbėjosi labai -atvi
rai ir pareiškusi, kad jos vy
ras turįs užtikrintą Rusijos 
paramą. v

ii* Antonio Solo y? Gįįįj 
kalauja, kad valdžia ta 
prašalintų LouisMaro 
visus kitus radikalus, 
užima valdiškas vietas 

Sako, kad agrarai jį 
rai apsiginklavę ir 
Calles neišpildys jų' re 
vinto, tai jie griebsis 
kių.. ;

Agrarai kaltina raud 
sius už gen. Obregon 
dymą. *

Gandai, kad gen. Ot 
nužudė katalikai yra 
nepamatuoti. Juos p 
raudonieji^ kad riusi] 
kruvinas rankas.
t Calles dabar greič 
1 pasiskelbs viešai Kdi 
rium. '

APIE 30 NAUJŲ PI
NINKU

Belvederio (Seredžia 
Aukštesnioji gyvulįn

la, bįrželio mėn. 30 d.- 
savo egzaminus ir;j| 
apie 30 naujų pienini 
tiek pat konfrolasis 
kurie per vasarą Bar 
praktiką, o rudenį išri 
paskirtas jiems vieta?

rimą atities.
* Liepos 39 d. susirinks 
Meksikos Kohgeršas ap
svarstymui, kas dabar užims 
prezidento' rietą.

Spėja, kad bus paliktas 
tas pats Calles. * \

Vilniaus universiteto'lie
tuvių studentų sąjungos na
riai, norėdami įsitaisyti savo 
sąjungai atskirą kepurę, iš- 
dirbęprojektą kreipėsi į u- 
niversiteto senatą prašyda
mi ją patvirtinti. Bet sena
tas projektą atmetė, prisika
bindamas prie . mažmožių. 
Tada sąjunga patiekė kitą 
projektą; bet ir tą senatas 
atmetė.

valdži
mų. ■

Valdžia jokių įrodymų ne
turi (Ji ir be, įrodymų ir 
prasikaltimo sušaudys šim
tus katalikų, kaip su dauge
liu jau padarė. Red.), kad 
katalikai yra kalti už Obre
gon nužudymą. Bet pasisku
bino juos apkaltinti. -1

Dabar Meksikos agrarai ' 
parodo, kad Obregoną nužu
dė raudonieji. Jie reikalau
ja, kad prez. Calles praša? 

Ilintų visus raudonuosius iš 
Į valdžios vietų. J '

Raudonieji yra dabar g%- 
I riausi Calles’o šalininkai ir

VILNIAUS MOKYKLOS
Vilnius (Elta).—Vilniaus 

'mieste 1927-28 m. mokslo 
metais buvo 30 pradžios mo
kyklos. Jų skaičiuje 16 ber
niukų mokyklų, 13 mergai
čių ir 11 koedukacinių. Mo
kytojavo jose 274 mokytojai. 
Vaikų buvo 11,483.

-. 'r'zoimo.. ' ę .>••••% >
Lakūnai sakė padarys tris 

sustojimus, iš Brest į Hortą, 
iš Hoito į Berinudą arba 
Halifax’ą, iš Bermuda Į 
New Yorka. .

s. esą išdavusi 
rienė, kumet 
. premieru A 
tesi Londone.

Paklustas, kokiu būdu 
gali būti sutaikinta Lietu
vos vyriausybės išdirbta 
saugumo sutartis su Taiftų 
Sąjungos rezoliucija, p. A. 
Voldemaras atsakęs, kad 
Tautų Sąjungos Taryba pri-1 
pažinusi Vilniaus klausinių 
ginčytinu, o- Lietuvos vy
riausybė norinti tiksliau ap
sibrėžti ginčų klausimus, 
“'"Pasak p. Voldemaro Tra
kija ir Lietuva galinčios tu
rėti priešingas pažiūras į 
Vilniaus klausimą ir tai de
klaruoti. Tatai nekliudo 
projektuojamą - saugumo 
paktą priimti.

Derybose dėl santykių už
mezgimo jeritorialiniai klau-. 
simai nėtari būti paliesti.

Lietuva norinti juridiniai 
fiksuoti savo santykius su 
Lenkija. Nepuolitno sutar
tys, turinčios daugiau mo
ralinės reikšmės, o,Lietuva 
norinti realių garantijų iš 

. Lenkijos pusės. Todėl Lie
tuva atmetusi Lenkijos ne
puolimo projektą ir paruo- 

. susi savo saugumo paktą.
Lietuvos vyriausybė' siūlo 
demobilizuotą zoną 50 kilo- 

> metrų pločio. Susisiekimas 
( su Lenkija galės eiti per 

stotį Margrabovą Rytų Prū
suose. “L. Z.”

Vilniaus lietuviai studentai 
, r G- skriaudžiami

BITĖS SUKAPOJO 
ARKLIUS

Arti Kauno ganykloj bi
tės Užpuolė pil Varšavskio 2 
arkŲus ir labai sugylė, nuo 
ko arkliai patsipo. Tuo sa
vininkei padaryta virs io6o 
litų’ nuostolių. ;

kari n pmur ~paremia 
kad būk žmogžudys 

Jose de Leon Torai prisipa
žinęs, kad jis nužudęs nau
jai išrinktąjį prezidentą re- 
ligyfniais motyvais.

Policija pasinaudodajna 
momentu praplėtė persekio
jimą ir areštavimą katalikų 
neva už peržengimą įstaty-

Dot- “Vieną sykį atvažiavęs 
irvo- (Dr. Jonas Šliupas. Red.) 
onas Akademijofrstudentams tiek 
’ane- ‘pribliųznijo’' apie Panelę 
tabar Švenčiausią, kad kaipo pro- 
yčią, testas išdygo-bažnyčioje ne?1 
kųb. trukus. altorins ir graži sto- 
.;M Įvyla.” <* .

Londonu#. ■> Čia eina kal
bos, kad Britanijos užsienii] 
sekretorius į Sir Austei 
Chamberlaių išgavęs. Lietu 
vos valdžios- paslaptis gin
čuose su Lenkija Tauri} Są
jungos posėd

Tas pašlaf 
ponia Volde: 
ji su savo vy

“Beriiner Tageblatt” prą pro valsč; v-bą pusė gatvės 
neša, kad lenkai mano sutik- dar tebėra išklota vokiečių 
ti su lietuvių pageidavimu malonės rąstais, bet po 12 
pradėti ansisiekhną pagar metų liko tik, antras, trečias 
1920 metų išvestas sienas. 
Tilo tikslu busiąs pratiestas 
geležinkelis nuo Suvalkų li
gi Varėnos. Tokiu būdu Lie
tuva galės susisiekti su Len
kiją J 4 aplenkdama Vilnijos 
teritoriją. * '

a- Lenki} laikraštis “Eppka” 
to įdėjo įdomų savo bendradar- 
C bio pasikalbėjimą su p. Vol
demaru.. - 
 . - . ■'— - .. ;

JAPONAI APDOVANOJO
PILSUDSKĮ

Varšuva (Elta). — Japo
nijos pasiuntinys Varšuvoj 
liepos 4 d. iškilmingoj ce>- 
remonijoj įteikė maršalui 
Pilsudskiui “Užtekančios 
saulės” ordeno didyjį kaspi
ną. Įteikimo ceremonijoj

r * . c — ■ • __

dalyvavo taip pat Lenkijos

Kaunas. Birž. 27 d. 
Tumas ėjo R. Aikštės, t 
aru. Ties lū.Nr.'broma 
sai trotuarą rinštokas 
dengtas palaida lenta. 
Tumui žengiant pertą 
tą,” kaip tik rito mos 
iš kiemo atbulas parisi 
jo labai sunkus vežino 
lentos galą paspaudė, 
ras galas pasikėlė ir i 
kan. Tumą kniupščią a 
mentinio trotuaro, pe 
damas jam rūbus, sutiū 
mas dantis, nosį ir kai 
kūnę. Gausiai praj 
kraujas. Susirinka 
gelbėtojų. ~Bet didži 
išgelbėjimas buvo, kai 
kas sustabdė atbulą v 
ir nebeleido jam pcrėi 
įmiVirriišio kojas. At 
mta'-'-^'haesto val<W 
Irt?
4 on-JihMArt'sffl “«-3

A.
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pannrijjĮdH

uome- 
lSsime

įr pasiruošę* 

ką yatetybte
M* 309 £UM$t t

'‘JtoV’iesjii 
th ltviMfaBo nftt

mes ■ Snetuno ko* 
skelbia savo pre-

jaanuollui įdiegti tšyj 
^fciekriMasatattti 

"Ka** ų* 
[daug sporte žinių iš

prčkybinni^mir tt. 1 Į 
r-*' 7 > \ tAtvykusieji Kauno stoty 

buvo sutikti su orkestru iri 
pakviesti bufetan kuktiomsl 
vaišėms. ' Svečius sveikino 
vyr. komit. Lietuvos nep. 1 
sukakt. švęsti komiteto Į 
pirm. gen. lejt. V. NageviJ 
čius. Į kalbą atsakė p. A. i 
Prūsis irp. Vanagienė.
L Vakare apie 20 vai. Lat-[ 
vijos svečiai drauge su ame-1 
rikiečiais apžiūrėjo Karo Į 

I muziejų. Vėliavos nuleidi-1 
Įmo metu Latvijos T. Kon-I 
servatorija ant paminklo 
žuvusiems už Laisvę uždėjo 
vainiką. Orkestras sugro
jo Lietuvos, J. Amerikos V. 
ir Latvijos himnus. ' 

h Liepos 1 d. apie 12 vai. j 
[svečiai pradėjo rinktis į Ką- 
[rininkų Ramovę, kur buvo 
[suruošti priešpiečiai. Dides- 
|nė grupė amerikiečių ir lat- 
[vių atvyko orkestro maršo 
Įlydimi.
L 13 vai. Rampvėj įvyko ku- 
į kilos vaišės. Amerikos Hė- 
tūvius ir Latvijos svečius 
sveikino švietimo ministeris 

Įinz. K Šakenis. Per vaišes 
pasakyta daug širdingų kal
bų ir pakelta tostų. Vaišė
se dalyvavo daug buvusių

Įįešfadienį 16 vai. 37 m.'iš

Prūsių pryšaky ir Lietuvių.

narių. Tąrp atvykusioj U

jricnlturalBk>ck”-(Ag n 

Sritims'Blokas). Taip k 

l grupę senatorių ir ats- r 
šalies agrikultūriškų a •- ’• «X • . . ’

ų,z kurie* susivienija tik 
*ti ūkininkams tinkamus 
mfe’arba aprūpinimus. 

iko atskirus susirinkimus j 
įsės) ir turi kalbėtoją a- | 

įse butuose. .Jie balsuoja L. 
vo partijoms, ir tik ūki-1 j 
; reikalais jie vienbalsiai J 

oja. Atrodo, kad atei- j 
oj kovoj, šitaš agrikultū-15 
y blokas Tos labai svarbių [} 

ypatingai kuomet prezi-L 
p Coolidge~nepasirasė po L 

ta Relief” bflium. Blo-L 
urmą syk parodė stipru-r 
923 metuose, kuomet per-1 ] 
> “Shipping Subsidy” bi-1 ■

Bgel”—(Aniuolas). Tur-į 
8 žmogus, kuris pinigiš- 1 

ĄtaU. svarbiai vietai kan- Į 
^Kongresinio Komiteto į 

įd senai vesti tyrinėjimai} 
kad yra labai daug Jto-I 

kurie duocUu£3M 
ftandidatų kovoms. #Re-[ 
t kandidat us suprantama, | 
0?-4ūoiuolai,”tik rūpina J 

$ppatys gali pasinaudoti Į 
tie kandidatai bus iš-1

taurias Club.” Atiręs pre-1 

dSATheodore RoOseveltas | 

» pirmas vartoti tuos, žo- 
^‘Ananiaš Club/’ -Jis 

Vadino priešus, khrie pra-j 
kė su teisybe. Būti pava- 
^tAnanias Club” reiškia, 

fe Žodžiai?', būti pavadintu 

igiu. Originališkas ‘ ‘ Ana- 

senobiškos pasa
kant vietos kritp kuomet) 

įL meluoti apie jo aukas į 
Kam; Petrui, Apaštalui.

Bimageadon.” Naujame 
■mente minėta kaipo vieta 
Kp-“ ■ % . > > ' \
ROSėfe galutinos kovoš 
Bitinio teismo dienoje; ir 
OfebartiijLiu laiku vardas 

RĮtas kaadidato kovai už- 
K^isuomeniškus blogu-

r.,? j

Jk? ,y

“Ki
[ J''

•r J

-■vi

Kas tiki nugalėjimu ir die
ną ir naktį, tas pagaliau pa
liks nugalėtoju. • ;La
■/ 7 - ^ ctv*! .Y v?

1
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PHILADELPHIA, PA.
IJ)S.nariritiirirodytig 

jąvyzdi viriemg.. Visriį 
ankytis įsušinnkimuB L 
3 kuopos. Kitas susirinki] 
įvyks sekmadieny, rugpiūč: 
d. tuoj po sumos, mokyl 
cambary. Ateikite gausiai 

pamirškite užsimokėti duot

!366Wv«roadwt
v- .'7 4’:Ja* < šisf'Mb.- ",

■ - -• ’ '

Amerikos Lietuvių R; K. 
deracijos XV Intas ^Sei 

bus rugpiūčio 27—29 dieno

HUT>SON,^SS,
LDS. 56-tos kį>. susirink# 

įvyks penktadieny, lie£& 
dj, KazimieroStaniūno«rii 
se, po numeriu-12 Water 
t > Mieli draugai ir drau

tai labai fo-
— sako pa
mes ten gal 

iiei vienas", nesame buvę ir 
būti gal neprisieis. Delko 
mes turim jais rūpintis? O 
vienok męs turim juos at
minti. Jei vienas šeimos na- » *
rys kenčia; yra persekioja
mas, jis giliai liūdi;— kiti 
Šeimos nariai negali jo ne- 
užjausti. Lygiai ir Meksi
kos katalikai, tokie p&t mal
dingi, jie lygiai su mumis 
klūpotų prie šv. Eucharisti
jos, lygiai su tokiu jausmu 

. klausytų šv. Mišių aukos, — 
bet jie šiandien to negali, 
jiems uždraustos procesijos, 

“ yiešos pamaldos, net šv. Mi
šios, jie skaudžiausiai per
sekiojami ; net maži vaikai

Kas norite išnokti gražių ir linksmų xlainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksnų” ten žodžių 
rasite). . ' . --7.' ~

Priimu Lietuvos Laisvas Pash 
los Bonų kuponus pilnoje jų v< 
tėję; atneškite, o aš išmainysiu 
tavorą, kokį \_tik norėsite. L.Pt 
duodu, vyriškus ir moteriškus aj 
tinius drabužius į. užlaikau grano 
foną ir lietuviškų rekordų; shį 
ciu pinigus doleriais į visas šąli 
parduodu laivakortes j Lietuvę 
iš Lietuvos. Visokiais reikali 
kreipkitės šiuo adresu: (L.-3

J. ąEKYS
177 Park Street, Hartford, Ccfl

reikalų kuopos naudai. Ta 
gi !maion&ntę atėjo užsimo] 
i, kūrių’ yiį' Užsivilkę mėne 

nes duoklėse:įBėto, pageidi 
aina, kad? nariai ateidami.' 

sivestų' ir savo draugus j 
rašyti prie mūsų organizaelj 

Kviečia Valdi

rašų “Kristui—Amžinajam 
’ Dievui. ” Gi šv. Kazimiero

Dr-još knygyno langų alto
rius“ su parašų “ Jaunuoli, 
atiduok .mari sayo širdį” Čia 

■’o paminėjau tik tuos namus 
7 ar įstaigas, kurios labiau 
/.mėtėsi į akife, bet'panašiai 

papuoštų namų ir butų čia 
negali nei suskaityti. Pa- 

į/yvyzdžiui, pirmam namų 
aukšte gyvena ne katalikai, 

wia, žinoma, nieko neduota;
užtat antrasis ar tretysis 

; i aukštas. stengiasi visa tai 
| keleriopai atlyginti. Štai, 

ant : balkonų plevėsuoja ve- 
liavos, gėlėmis, vainikais ap- 
supti paveikslai. Dar kitur 
matai, kaip visa šeima išėju- 

i si Ant namų balkono klau-. 
&'■ ų■ - * /' , y
L.*. *sl===bc==!===^===:^^^1

tris valandas, kol; ant‘ galo 
sugrįžta. senojoh šv. Petro 
iri Povilo bažnyčion.

VL MEKSIKOS

/Vėlai vakarė, jau Sutemus, 
i puse dešimtos valandos, ta? 
h jte pačioje1 Vytauto aikštėje 
1 prie Marijonų bažnyčios į- 
[vyko taip 'vadinama “Meksi- 

’ kas valanda. - .■ P' ' į?' 
J Saulė jau senai pasislėpė 
■ už miesto mūrų.4 Tamsūs še- 
yšėliai apsiautė miesto gat

vės. Žmonių būreliai vėl ei
na, skuba visais šaligatviais 
vedančiais į Vytauto aikštę. 
Pati aikštė jau buvo pritvi- 
husi žmonių. Aš pamatęs 
net nustebau:4tikrai nesiti-

/ * * ' • , ' v* \ »

kėjau, kad tokių metu vėl 
suplūstų tūkstantinės žmo
nių mįnįos. Atėjo paskir
toji valąnda. Įlipo sakyk- 
loų kunigas žadėdamas pasa
kyti “du žodžiu.” Vienų žo
di dėl tik kų pastatyto gra
žaus, lietuviško, šios apylin
kės stiliaus kryžiaus, pasta
tyto rūpesniu Panevėžio ra- 
jono pavasarininkų Lietu
vos Nepriklausomybes de
šimtmečiui paminėti.
’ Antrų žodį dėl skaudžiai 
persekiojamų Meksikos- ka- 
talikų^^^ 

Kinas kraštas, 
mokslininkas,

tyti gerų teatrų. Geras pa
tarimas, bet klausimas: kas 
jo paklausys? Juk reiks ant 
praktikų lankytis; kas ap
mokės kelio lėšas? Reikia 
atminti, kad draugijų akto
riai dirba veltui, o ^ratelis 
veltui negalės lošti; tuomet 
ir draugijos Ratelio nekviesf 
o jeigu,Ratelis statys'savo 
tikslui veikalus, ištiesų p. B. 
pasaka išsipildys, ' publikos 
nebus ir beliks tik monkey 
biznis. Jau esmu matęs ir 
“Ratelių,” bet nei vienas 
negyvavo. Buvo ne persenai 
pas mūs ir apielinkės kolo
nijose atritėję “rateliai,” 
bet visur, išritėjo be pasek
mių; publikA mažai tesilan
kė. O jeigu draugijų yra 
statomi “teatrėliai,”. publi
kos yra .pilnai ir pasekmės 
yra, užtai man ir rodos kad 
ne taip yra kaip p. B. rašo. 
3Įes malonėtum; kad p. B. 
atsilankytų pas mus ir pa- 
dęttr-nors kokilręjatų vei
kalų pastatyti ir pasidar
buoti ir kaip mes kad dar- 
buojamęs, patsąi visuomet 
apsimokės kelionės lėšas ir 
kartais kitokias išlaidas ir 
turės gerai išmokti rolę, kad 
klaidų nepadarytų, o kai at-

HARTFORD IR APIELĮH 
KĖS LIETUVIAMS .

vaškine žvakę. Pasigirdo Į 
.nuo altoriaus “ Šventas iM 

= ve; Šfeptąs. galingasis...” irf 
visa aikštėj virtų didžiuliui 
choru. Ant palaidų, gelto-į 
ŪųsnjiĮčių klūpojo minios. 
Ka gi tų mistijcoš valandųĮ 
manė, galvojo apsupta tyliost 
nakties glūdumos, skęsdama 
žibančių žvakelių jūroj ?.. Į 
Meksikos kankiniai-katali-Į 
kai. Bet šiandien dvidešįm- Į 
Varis amžius, kultūros, civi
lizacijos gadynė, laisvės iri 
demokratybės laikai?.. Ar-| 
gi tatai galėtų būti? ka žiū-1 
ri kitos tautos, visa tikin-J 
čioji bažnyčia, ko nesudraū-| 
džia dvidešimtojo amžiaus | 
Nerodo?!?. '

Tačiau pasaulio katalikai 
bevelyja savo karštais mal-j 
davimais ‘ prašyti Jėzaus 
Švenčiausioje Eucharistijo
je,“ kad Jis stiprintų jėgas 
šių dienų kankinių, kad Jis 
priduotų daugiau valios ir 
jėgų ir kitiems pasaulio ka
talikams ir ištikus netikėtai! 
sunkiai valandai —- kad jie! 
didvyriškai gintų šventa 
Kristaus tikėjimų.

Jau išmušė vienuolika. 
Palaiminimas su Švenčiau
siuoju Sakramentu. Pųsi- 
bųigė mistine7 Mekrikos va
landa. Attlltasi vidunaktis 
—žmonės nenoromis skirsto
si, kiti dar brukasi bažny
čion. Matyt, liūdna, gran
du skirtis su Juęmi, Kurs 
yra Ramybės* Dievas, Kurs 
sakė: —.Ateikite pas mane 
visi, o aš jūs suraminsiu'

Jaunuolis gi neužmirš tų. 
valandų. Jis stengsis gyve
nime paaukoti savo/ širdį 
Kristui šv. Eucharistijoje.z

* ’ • t - » v A ’ ’
į* Mane'— nevaikščioja tam 

syt^se,” “JSiįitė; pas Ma 
v ne,” “Tu turi gyvenimo žo: 
7 džius,” ^‘Ėuriė ateina pas 

Mane — rięalks!” “Tu esi 
Kristaus Dievo riŠūnusj” 
‘ ‘ Tegu 1 Tave* garbina " visos 

fa tautos,” “Palaimink mūsų 
f miešta” ir daug panašių, 
g Kiekvieno katąlikų namo, 
y- butOA duris, langus puošia 

patys gražiausieji šventieji 
į' pavęikrilai apstatyti degam 
v eiomis žvakėmis. Daugelio 
t stiklai ir jų'vietoje įrengti 
L. tikri altoriai, papuošti gra
ibi žiauriais kilimais, gėlėmis, 
^vainikais. Ypač pažymėti- 
Ina Gėntralinio Vaidybinio 
■Knygyno namai. Visi lan- 
Wai pakeisti altoriais. - Be to, 
feaminėtini Rakauskaitės 

< knygyno, Masiulio, knygyno,
• fcitiečių įstaigos gražiausiai

Nepersenai papuolė man į 
rankas “D-ko” 44 numeris, 
kuriame patėmijau p. Būg- 
naičio straipsnį,, kuriuomi 
aš likau didžiai nepatėnkin- 
tas.- P-nas Bugnaiįis nori 
pakelti savo tauta ant augš- 
[tesnės papėdės, o nemato; 
kad jų nori.nuinaryti. Įžeis
damas aktorius;, stumia juos 
nuo darbavimosi. Kaip gir
dėjau riekurie ir gabūs akto
riai sako: “Nebefošim jo- 

rkių veikalų, dėl to .kad dar
buojamės veltui dėl gerovės 
savo tautos ir^ūraugijos, o 
musų mus už tai

Į išdergia visokiais-, vardais; 
rar tai tokia mums užmokes
tis.” Už tų jį aš smerkiu 

Haip, kaip’jis aktorius, nes 
| jis baido mūsų jaunimą A- 
jmerikoj gimusį, augusį, nuo 
| darbavimosi šavo tautos ge- 
Įrovei ir plėtojimuisi, nes. 
Į daugelis • ’jahniiho' veikia 
Į draugijų statomuose “teat- 
| ruošė ”11- jie, išgirdę tokį įš- 
I niekinimų nuo savo tautie- 
Ičių, traukiaisi nuo darbo ir 
latšala nuo savo tautos.
I Jeigu p. B. nužiūrėjo, kut 
I blogai ‘/lošia” Ratilas ar' 
i Baltras, na. kam slėpti, tie- 
Isiai ir pasakyk tegul pasi-" 
įtaiso, pasakyk kad tokioje 
Į ar anokioje kolonijoje Rau
tas.blogai lošė, tada bus ge
rai, o dabar įžeidžia visus. 
Ir pagal mano-nužiūrėjimų 
p. B. neteisingai rašo, šaky- 
damas kad ant draugijų sta
tomų “teatrųžmones nesi
lanko ir nesilankys, o aš pa
sakau kad lankosi ir lanky
kis, nes prisiperiu kad esu 
draugijų “aktorius” ir jau 
lošiu -suyiršum 10 metų 
draugijų statomuose “teat
ruose/' Visados publikos y- 
įa pilnai ir biznį turi, nė 
itaomėt nėra bttvę su tiuos- 

’ ^iitL, :f' ' ' • '

į | P. B -tis duoda pa t ari mą’
Htiugijom nestatyti. “teai- 

• ų, rnes biznio nesą,, tik 
monkey biznis. Nejaugi p. 
6. būtu
visas Amerikos draugijas. 
Jeigu draugijos moka susi
tverti, moka ir gyventi be

į JO var^htnuąm'gražiųi I 
$p nokėsiip, iš%.mhaMriP^ 
tyzėliu, 1 iurbiu, tinginiu,*žkP 
^iūiritųip .tatiau,’48da^>a*I'' >. 
mriys, dtaip DUsjam malonu. 
Tai mes tik Už' satfo vargų 
visą tokį - užmokestį sulau
kiam nuo savo tautiečio. Tai

. nieko; mes savę dą^ų £
‘ rimiir!>toliau. V m *' “

Dtaugipįr Aktąrįųs
Redakcijos pastabai ;Su- 

svelnius dedame Draugi
jų Aktoriaus šiurkštų irzu> 
įąmatuotų užsipuolimų ant 
p-no Bughaičio. Bergždi 
ginčai tankiausiai kyla dėl 
nesusipratimo. to laiško 
.rifku>.kaį„ ĮĮraugijų Ąkto- 

_ jins nesuprato ne p-no Bug- 
naįčio straipsnio, nė “D-ko” 
Redakcijos pastabų Deda
me D. A. laiškų tik dėlto' 

s kad jo daromi priekaištai 
liečia ne tiek1 Bugnaičio 

L išreikštas mintis,-kiek re
dakcijos pastabas. Jei p. D. 
A. ir jo trupė lpšia gerai, 
tai valio jiems! Bet vis dėl
to faktas pasilieka faktu, 
kad draugijos/mitinge pa
prastai nutariania rengti 
“teatras” NE DĖL MENO, 
BET DĖL BIZNIO; taipgi 
ir, tas tiesa, kad mitinge iš
rinkti aktoriai tankiausiai

; • ’ • ; ji > - -z j

lošia hevykuriai. Ar tokie 
aktoriai pakelia, ar nū- 
smukdo teatrų? ar jie pa
traukia žmones, ar atbaido 
juos nuo teatro? Ar p. 
Draugijų Aktorius norį už
stoti nevykusį lošimų ir lo
šikus? Vargu ir p. D. A. 
norėtų matyti, ant scenos žio
plius. r
7' ' ‘ *
. P. Draugijų Aktorius, 
matyt yra teatro mylėto jus J conn.
Mes nemažiau suprantame ; 
teatro svarbų ir norėtume^,' Fed^racij
matyti teatrų pastatytų tin- federacijų 
karnoje aukštumoje. Teąt- r^>ei
ra7 niekuomet neatsistos ^uo
jam priderančioje aukštu- kviettamos 
moję, jei niekas nenurodys . . ;
silpnų jo pusių. Galima gių- ,Am'.Uet^V k 
čytis apie tai, kaip prašali- ^s_ir _ . 
nūs blogumus iš mūsų “teat- eraciJ°s u 
rų;” kaip juos patobulinus, s®uno 0,7 
bet prikaišioti mums ir mu- - ■ .
sų bendradarbiams'blogą va-K 
lių ir norų griauti teatrų, y- Federacija
ra, švelniai tariant — nesu- 180 Hale Aventi 
monė. Brooklyn, N. Y7

ininu
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nuomQ-

paklausė

atsakė Ob-

kalbėjo flą-

prądėjo įisf 

dupk naade-

Mano- valtelę stabdė ir vijos 
baltos kaip sniegas vandens lelijos

a . J, 14, Gončarov

OBLOMOV
Verte V. M.

tarė Uja Djif. 
atsakė Zakaras.

O Uja 
šČiojo po ]

pasileido kelionėn. Rodos 
perspėjimų, iš žmonių ir iš 
gamtosnetruko, bet buri) tai 
Carraznos “laiminga”die
na ir jis nuskrido... kars
tam

ą. iš to išgelbėję 
diktatoriai? Ergo

~ — Ne? nėra! Jokio gabalo nebuvo! 
liai tvirtįpo savo Zakaras.

— BUVO ! -rr
—r Nebuvot

£ — Na, tai nupirk.
< — Duokite pinigų. ' v

— Štąi yra smulkių, pasiimk. * J* '
K Čia tik rublis keturiasdešimt, o reikia rub
lio šešių grivinų.

— Tepai dar variokų buvo. t
— Aš nemačiau! — tarė Zakaras trypčioda

mas vietoje. — Sidabrinių buvo, štai jie ir yra, 
o variokų nebuvo! T <

• — BųvoY vakar išnešiotojas man pačiam į 
rankstš įdavė. •'
' — Jis prie manęs 'davė, — tarė Zakaras: — 

aš mačiau, kaip smulkių davė, bet' variokų ne
mačiau../ *
' “ArtįkTara 
siai.pamųnė Dja 
nnčmoc »-T-

taip išburnojo Panelę Šven
čiausių, kad studentai kali-•' -įgĮ 
likai, tuo pasipiktinę, įtaisė ; ■ 
altorių ir Panelės Šv. sto- T&v

> Kristus yra pasakęs apaš- W 
talains ir savo Bažnyčiai, 
kad velnias išaijbs juos kaip _v 
kviečius. Tų darbų puikiai 
atlieka Šliupas: pasiunčiu ' 7 
velniui ant bedievybės vėjfr./ jB 
pasturlakus, o kviečiai au
ga ir daugėja.

siu keliu bevažiuodamas, ki
tas vėl “laimingų” dienų 
drąsiai drožiu į žaibus ir 
perkūnijas, ir taip pat galų ‘ 
gauna. Tuo. keliu nuskrido, ? / 
matomai, ir Carranza. Lind- / 
bergas nežiūrėjo, ar jam J f 
juodas katinas perbėgs ppr į 
kelią, ar nė; ar koks kitas / 
prietarai lemia “laimę” ari 
“nelaimę.” Jis pasirengė įf 
kelionę splyg patarlės na 
Bo(ja nadieisia—du 

piešai! (pasitikėk Dievu ir 
pats nežioposklj—ir laimė- . 
i°* ' .j'

nudavė negirdįs.

iŽĮjeafc

nebus paėmęs f” nędrą- 
“Tik ne, jis visk, būtu

■ •* 

. <<*"’** *> * ' ' * >' #1" Z”*< 

dar yris f paklausė jis. .
bėra. Kartais, vakarykščio kum- 
teikia Anisijok paklausti, — 
s w L W

“ nelaimingų ” "dienų įvą- 
Žipoja į stulpų ir gražiausių 
dienų ir geriausiu ir tiesiau-

Non seųuitur!
Rodos jau tįek sykių buvo 

rąžyta ir vienu ir kitu klau
simu, kad “D-kQ?’ nusista
tymas šiais klausimais turė
tų būti aiškus visiems, juo 
labiau inteligentui Bet, ma
tomai, ne visi tinkamai su
pranta J‘D-ko” redakcijos 
nusistatymų, dr todėl nepra
šai! b118 dar sykį apie tai už
siminus,

Par sykį atkartosime, kad 
“D-kas” yra griežtai nusi
statęs kaip prieš kapitaliz
mą, taip ir prieš Markso pa
sekėjų siūlomus rojus, vis- 
vien ar jie bus raudonai bol
ševikiški, ar rausvai menše- 
vikiški, ar kokie kitokie. Ne
same dideliais garbintojais 
ir tokios demokratijos, koki 
dabar viešpatauja pasauly. 
“P-ko” idealas yra koope
ratyve demokratija ne tik 
politinėje bet ię ekonominėj 
srity. Toks mūsų idealas, 
bet dar negreitai jis tebus 
atsiektas. Tenka skaitytis 
su tomis gyvenimo apysto- 
vomis, kuriose gyvename. 
Tėtuką pasirinkti įs to, kas 
dabar yra.. Įr “Į)-las3’pa
sirinko ne diktatūrų — vis- 
vien ar jį bus' bolševisĮinė, 
ar fašistinė, ar kokia kito
kia — bet demokratiją, nors 
įr netobulų, sergančių politi
nę demokratijų. Gaila, kad 
tai t iktai politinė bejt ne eko
nominė demokratija.; gaila, 
kad šioki demokratija yra 
ne talkos, bet kovos lauku, 
kur luoihįw interesai 
voja; betvis dėlto gėriau 
būti demokratijos teisėtu, 
laisvu kovotoju ir nors dali
nai, talkininku, ne diktatorių 
beteisiu pastumdėliu — ver-

jfrvbai paikos į jo žyg
darbius Amerikoje. ..'Tie 
tys ir vaisiai. Cii jis fi-V* 
rankiojo iš' mūsų visuome- f 
pės visus seklius; nepraust- 
burnius pąsturlaįui1 Jų nu-

’ sikfatę katalikai susibūrė į
* # dirba teigiamų dar-
• bų yie^oįe ^ygti iisnis iŠ sa-
■ vo parapijų, draugi j ų ir 
r centtalinių organizacijų.
į; Dabar kun. Kemėšis rašo 
‘ “Moterų Dirvoje,” kad'
1 šliupas‘rūžfundijo’ altorių ’ 
’ ir stovylų Dotnuvos Akade-
1 mijoskopiyčic^er-Atsilan-

holševikams “Dar-Įmės turį gerbti diktątorius! 
Slinkas” atrodo buržujiš- 
k*ne dėlto, kad jis užsto- 
^puržujus-kapitąlistus — 
^B-kPs” to nedaro ir neina-

įĮo daryti, — bet dėl to, kad 
įįjjučia į vienų dūdų su rau-. 
lėnaisiais, kati negarbina jų 
Hhentujų?” Markso, Leni- 

pesįlenkia prieš jų bosus. 
Sieko nėra tame ypatingo, 
rajęyikai tuo tiktai <Įemon- 
įĮųoja savo raudonų “tie- 
j^-ir ‘‘dorą.” Prie to jau 
nes senai pripratę ir nekrei
vame į tai jokio dėmesio 
|ekreipia į tai dėmesio ir 
ati. Pagalios ir patys bol- 
įfcvikąi tam netiki. Bet štai 
EKjk’ ' . * <

įįsįrado žmogus įr dargi in- 
įfigentąs, kurs “rimtai” 

būk. “P.ar- 
esąs bolševikų 

^šios! Savo nuomonę jis 
tĮįda tuo, kad mes, girdi, 
ĖSfikuojų kapitalizmų ir 
i^jritarią Voldemaro dikta- 
&ržii! Tai bent įrodymas!

žinoma, peikiame ir ka- 
Stalizmą ir. diktatūrų ir 
^dksime. Bet ar reikia tap- 
ijjolseviku tam, kad įgijus 
®csę peikti kapitalistinę ir 
Kktatorinę tvarkų? Ar tai 
pra specialė bolševikų privi- 
Čgija? Ar būtinai reikia 
fehkti galvų prieš diktato- 
įgs, ar prieš kapitalizmų, 

kas tayę 'nepavadintų 
iolševiku? Na, tegul sau to- 
||e mūsų kritikai vadina 
^įus bolševikais, gi bolševi- 
tidi gali, kiek tinkama, va
rai mus buržujais, kapita- 
Btais, ar koliotis kaip ki- 
Kip. Muma užtenka žinoti 
jp^tų gerai žino ir “D-ko” 
lįBpytojai — kad “D-kas” 
||a priešingas lygiai bolše- 
įįzniui kaip ir kapitalizmui. 
Į&pstabų, kad to nesugebėjo 
|£pyašti mūsų inteligentiš- 
įte kritikas. Jarn vųidipa; 
ik bolševikiška šmėkla ten, 
K: jos nėra, turbūt dėl to, 
M jis yra nemažai nuken- 
TOs nuo bolševikų, gyven- 
bmas po jų pmdįną lete- 
RSibįre. Bet jųi, jau ne

-tr-.
Kabliau mūsų kritikas ban- 

įrodyti, kad Lietuvoj^ 
Jįįpataujant -‘tikriems dė-, 
jbkratams,” padėtis buvo mokratų^vaĮteSas nuvėrti- 
tepakenčiama . ir{i Lietuva 
lingė iŠ kej&£$irfos? į bofee p8$4smo renjSjai ne pa-

Metus klajojęs, šįrdį kankinęs, \ 
grįšiu išpuošti brdngios,gimtinės. ’

• ■. • *--z

. .. . K * # ■

Gerosios sesers, žavingi broliai! 
su grėbliais arklais grįžkit namolio.

Nūp mane vienų vilnys vadina ^7 
už didžiabangio, pž vandenyno.
f ' <>' f
Cit! už kalnynų, už skaistaus rūko 
bUltoį’į gulbė Triskart sušukę,..
O,-tai ne gulbė ten mane šaukia, 
tai jauno džiaugsmo viešnią bekaukė
meiliai vadina skrist į tų kraštų, ’ 
kur minios skaito paslapčių raštą.:, 
Žydrioj padangėj ereliai maudos. 
Dydi .motulės užgeltos raudos, 
j^muk, mano laive/ staptirigu piotin 
neški klajūną giesmių giedotų!— s

P C' 1
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puikus, bet šiaurinėje, 
vietų vasarojų ne- 

o jei kas ir įsėtą ir tas 
. taip kad perspek- 

ms žiu metų derliui visai

įėjo į 32 litu, kviečiai 
pat... už bulvių pūrą 

10 litų, 10 kiaušinių 
lašinių kilo 6 litai, mė-

nekokios, tos visiems ūpą 
.5 jau pragyvenimo 

žymiai pakilę ir dar 
kyla. Jau rugių

kilo 3 litai...
t*

Biednuomenė jau dejuoja, 
kelinta diena jau at- 

ir ant laukų viskas žy-
taisosi, jei pabūtų il- 
laiką šiluma tai dąr 

viskas susitaisyti, ir me- 
gali būt geri.
Svetimtautiški “tauti

ninkai”

Politikoje tautininkai vis
ką nori susivaryt į savo bo
čių, dalinai tas jiems ir pa
vyko. Kitos visos partijos 
apsivalė nuo nepastovaus e- 
lemento—visi susiskverbė į 
tautininkus pradedant Vla
dimirais, Agafonovais y ir 
baigiant prose panais ir Fri- 
cais Karlovičiais. Tas bent

nežiū
rint to viso, jų tarĘe noro 
prie nusileidimo arv savo 
principų atsižadėjimo nepa* 
stebima. ■ ' 1

Atrodo kad nejučiomis y- 
rą susidaręs bendrfeĄ ^demo
kratiškas blokas*’ ir jų 
“bendrus frontas,” tą gali 
įrodyt ir tas faktas...

“Pataisytą Konstituciją” 
ignoruoja

Tautininkai išdirbo naują 
konstituciją, valdžia ją pa
skelbė bet iš kitų partijų nė 
vienas žmogus nė puse lūpų 
apie ją neprasitarė nė spau
doje-nė šiaip kur — boiko
tuoja — jos ^nepripažįsta. 
Tautininkams tas' labai ne
tinka.. . bandė bent spaudą 
išprovokuot į diskusijas kon
stitucijos klausimu — nepa
vyko. .. o tas daug kd sako...

Derybos su lenkais
. . i

Dabai- valdžia daugiausia 
tur galvosūkio derybomis su 
lenkais kurios eina sunkiai.

Yra visokių korpentarų: 
vieni spėja, kad iš. derybų 
neišeisią nieko. Kiti, kad 
jau esą senai susiderėta o 
dervbos vedamos esti tik•z -4.

i^dlia prostovo ' nąroda” a- 
kių apmuilinimo, o savo lai
ku susitarsią... bet kad šiuo

.Z-' : 'v ;

tume arba bent gaųtįunie 
tai, kas buvo siūloma Hy- 
manso projektu — niekas 
InętĮiyoje nesitiki. fSakoma 
kad geriausiame atvejuje 
galima gąųti/‘autonominę” 
provinciją “Litvos srodko- 
itzįsl” j kurią fn rėti i tam tik
ri]. teisių dalį Lietuva o tam 
tikrą dalį teisių Lenkija... 
Tai vis tik spėliojimai o kas 
iš tų šiaudų bus prikulta— 
nežinia.

T antininkai ir katalikai

Tautininkų spauda padarė 
tai katalikų tikybos nevar
žanti ir, remianti o kovojan
ti vien su “partijomis,” bet 
katalikai į tai žiūri visai ki
taip : katalikai skaito kad 
toks griežtas nusistatymas ir 
represijos daromos katalikų 
įvairioms organizacijoms, o 
ypač mokykloms yra libera
lų “kulturkamfas,” su ku- 
riuomi reikia kovot ir nuo 
jo gintis.

Tautininkų spaudos 
klaidos

Tautininkų spauda pada- 
didelę klaidą užsipildama ir 
įžeisdama vyskupą Reinį ir 
prof. ^učį kurie “visų” 
katalikų yra limbai- gerbiami. 
Tuomi jie nustatė prieš save 
daug kunigų 'tokių kurie ne-

.. ii krikščionims <e- 
•atams simpatizavo tau- 
kams, didžiumoje tai 

seneįiięji vkūnįgąi klebonai, 
taip sakant ‘Moręsnieji,” 
kuriems krikščionys demo
kratai atrodė perdaug radi
kalūs.

Tautininkų netaktas viena 
diena veik visųs kunigųs ii- 
daug svietiškių inteligentų 
iš tautininkų .pritarėjų nu
vijo prie krikščionių demo
kratu.. .

y,,: ’■ -VL

* z ' Jei'jiepadarytų dar porą 
trėjėtą ; tokių klaidų, tai vėl 
visi katalikai nuo jų^tsį^ 
mestų susispiestų pas kri
kščionis demokratus -kurie 
visgi yra gana gerai susior
ganizavę ir disciplinuoti;
y Ūfcinikų Sąjunga įr Fede-

1 rantai

'■ii.

D U-

r- v •

L. D. ®.44pslH^ iF ku 
anksto išrinkti atstovui 
dingų
■.y . -r-f VU

Vncr^i Aaii Joana
<5 •.........   • 7

organe “ Darbi]organe “Dąrb
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Leonas yitkąuskas

1 JAUNYSTĖ

Iš cikliaus:
“Spinduliai ir šešėliai”

Jaunos dienos—skaisčios sielos, 
Blaivumėlis mintyse,—
Kaip dangaus žvaigždelės mielos 

. Svajingose naktyse;

Jaunos varpos—kiek laimužės! 
Jų. banguoja štai jūra: 
Kiekviena—draugą dalužės - 
Ir artojo šypsena;

Jaunas šaltis—kiek jaunystės, 
Raudonumo veiduose,— 
Kai, sniegų skraiste suvystęs 
Žemę, šaipos languose!

Ė, jaunystė,—duodi sielą 
Tu žiedeliui'kiekylenam, —
Ir nesunku taip,-įr miela, 
Nors skurde, 4- bf'tik jaunam!

“Pavasaris”)"'
' I

Kaip kalbos at 
tinimas pi

4 • _ __—_

“Aš girdėjau” arba “Jis 
sako” perėję per kelias lū
pas, pasidaro “įrodymas,”

Ūk. Sąjunga ir Darbo Fe
deracija tur būt geriau būtų 
kad likviduotūsi ir savo lir 
kueius pridėtų prie krikščio
nių partijos... nes šiaip jie 
gyvuoja nepergeriausia.

# *

Apie visas iškilmes, nema-Į apdailintais su įsivaizdintais 
nau rašyt dėl to, kad daug I pagražinimais. Kalbos pra
yra amerikiečių tai jie par- ridėjo 
grįžę papasakos. Amerikie-l 
čįų pagerbimui daromi įvai
rūs monkey bizniai... jie 
bus patenkinti. x . .j

Sp. Korespondentas

V <

BLAIVININKO SEIMAS
Šiuo m i pranešame, kad 

Pilnųjų Blaivininkų XVIII 
Seimas bus Rugsėjo-Sep- 
tember 3 dieną (Labor Day) 
19$8, Worcester, Mass.

Vjsos Blaivininkų kuopos 
ir apskričiai prašomi susi; 
rūpiritr'Seimo reikalais.

Kun. S. Kneižys, pirm. 
Juozas Svirskis, rast.

nuo “kažin” arba 
“visi sako,” arba “visi skel
bia,” arba “taip supranta
ma.”

Pirmutinis liežuvninkas
t • ■ • /

Oblomovas išgėrė stikleli vyno ir vis tylėjo.
— Ką-gi mes darysim, Uja Iljič ?—visai pa

šnibždomis paklausė Zakaras.
— Juk aš esu uždraudęs man apie tai užsi

minti,—tarė Oblomovas griežtai ir, atsistojęs/ 
žengė prie Zakaro.

Tas nuo jo atatupstas šalin.
— Koks-gi žiaurus žmogus, Zakarai I—pridū- 

- rė jausmingai Oblomovas.
J Zakaras užsigavo.

Štai tau,—tarė jis:—žiaurus! Kaip-gi aš 
Žiaurus ? Aš nieko neužmušiau.
> — Kaip-gi ne žiaurus!—pakartojo Uja II- 

Įjg jie:—tu man gyvenimą nuodiji.
— Aš nežiaurus!—tvirtino savo Zakaras. 

K;
— Aš nežiaurus!—tvirtino savo Zakaras.
— Tai ko tu man lendi į akis su tuo butu?
— O man ką daryti?
— O ką-gi man daryti?
— Juk tamsta žadėjai savininkui parašyti?
— Ną, ir parašysiu; lukterk: negi galima

* Astaiga! :,t
— Tai dabai* ir parašytumėt.
— Dabar, dabar! Aš turiu rimtesnių daly- 

Tu manai, kad tai vistiek ką malkos skal
dyt? pokš ir triokš? Štai,—kalbėjo Oblomovas, 
Sukinėdamas rašalinėje sausą plunksną:—ir ra- 

į šalo nėra-! Kaip-gi aš rašysiu!
— Aš štai tuojau gira praskiesiu,—tane Za- 

T karas ir pasiėmęs rašalinę vikriai išėjo, o Oblo- 
ųaovas ėmė dairytis popierių. ’ -

— Matyt, popierio ir-gi nėra!—kalbėję pat- 
P* sai sau, rausdamasis po dėžutę ir graibydamas 

stalą.—Taip, matyt, ir nebus! Ak tasai Zaka- 
<as: tikras vargas su juo! ’ • '

— Na, kaip-gi tu ne žiaurus žirtogus3-^pa- 
<į’ sitiko Uja Iljič įeinantį Zakarą:—apie nieką ne- 
K: pasirūpini? Kaip-gi iKtthie popierių neturėti? 
f . — Ir už ką, Dja.Djič, toki bausmė ? Aš esu
į- krikšičonis: tai kodėl-gi mane žiauriu vadinat ? 

Jąikandojžiaurus! Mes prįe*senojo poAo gimę ir 
į užaugę, jis ir šumukščiais vadindavo ir už ausų 

» * tampydavo, bet tokio žodžio negirdedavom, pm- 
1*' sinanymų nebūdavo!

Į)opieris, malonėkit.

Jis padavė jam, paėmęs nuo lentynaitės pusę 
apo pilko popierio.

— Ant šito ar-gi galima rašyti .^-paklauąė 
1 Jblomovas, numetęs popierį.—Aš tuom ant nak- 
ies stiklinę uždengdavau, kad ten nepatekFų ko- 
nors... nuodingo. <

■ ’ I

Zakaras užsigręžė ir žiūrėjo sienon.
— Na, tiek tų bėdų: duok šen, parašysiu« • 

juodraštį, o Aleksiejevas perrašys.
Uja Iljič prisėdo prie stalo ir bežiūrint pa

rašu ‘ ‘ Gerbiamasis pone!.. ”' -
— Roksai netikęs rašalas!—tarė Oblomovas. 

—Kitą syk, žiūrėk, Zakarai, nežiopsok, ir atlik 
savo pareigas, kaip reikia!

Jis truputį pagalvojęs pradėjo rašyti.
— “Butas, kurį aš turiu užėmęs antrame na

mų aukšte, kuriame Tamsta manai padalyti kal
kiniuos patvarkymus, pilnai patenkina mano 
gyvėnimo būdą, ir įgytą, iš priežasties ilgo šiuo
se namuose gyvenimo, paprotį. Sužinojęs per 
savo baudžiauninką Zakarą Trofiniovą, kad 
Tamsta esi įsakęs man pranešti, kad,mano iš
nuomotas butas... ”

Oblomovas stabtelėjo 'ir * perskaitė, ką pą-

•tarė jis:—čia du syk kad,
- »

1
rašęs. z/ •>

— Nesklandžiai;— 
o ten du karterį.

Jis pašnabždėjęs perstatė žodžius: jšėjo jog 
kurį liečia namų aukštų—vėl negerai, /Šiaip taip 
pertaisė ir ėmė galvoti, kaip čia padarius ir ne
pakartojus du syk kad. < ų j j'-u'--

Jis tai užbrauks, tai vėl parašys žodį. B«nt 
tris syk perstatinėjo kad, bef'arba nieko neiš
eidavo^. arba kaimynystė su kitu Ąad.

r— Matyt, neatsikratysiu to antrojo- kadk— 
tarė jis nekantraudamas.—Et! įrauki velniai tą 
visą laišką! Suk galvą dėlei tąkįų niekų! Aš 
atpratau reikalų laiškus rašvnėt. Štai jau įr'

.................... ■ *

■ — Mačiau,—atsakė Zakaras rankiodamas
popiergalius. <

— Tad ir nebelįsk į mane .su tuo butu> O 
čia kas dar pas tave ?

— v)gi sąskaitos.
— O, tu, Viešpatie! Tu mane visai pribaig

si! Na, kiek-gi čia, sakyk greičiau!
— Tai va mėsininkui 86 rubliai 54 kapeikos. 
Uja Iljič iškėtė rankas.
— Iš proto tu išsikraustei ? Vien mėsinin

kui tokią pinigų krūvą ?
— Tris mėnesius nieko nemokė jot, ot ir yra 

krūva! Čia viskas surašyta, nepavogta!
— Ir kaip-gi tu nėši žiaurus?—kalbėjo Oblo- 

inovas,—veršienos už milijoną išpirkai! Kur tu 
tą viską ir padedi ? Kad nors būtų naudos!

— Ne aš suvalgiau!—atsikirto Zakaras.
■ —Ne! Nevalgei? , į

— Ką-gi, tamsta, duonos kąsnį prikaišioji? 
Štai, žiūrėkit? . ‘

Ir jis kišo jam šąskąitas.
— Na, dar kam ?—kalbėjo Uja Iljič, stumda

mas šalin taukuotas knygeles. — ___
— Dar 121 nib. 18 kap. už duoną ir daržoves. 

.e— Juk tai paskutinis galas! Į ką tai pana
šu#!—kalbėjo netekęs kantrybės, Oblomovas.— 
Karvė tu, ar ką, tiek daržovių suėst...

— Ne! aš žiaurus žmogus!—karčiai patėrni- 
•jo Zakaras,- visai šonu pasigrįžęs į poną.—Ne
priimtumėt Mk-hiejaus Andriejičo, tad ir ma
žiau reiktų-!—pridūrė jis. , . >

Iljič ir.pąįs pradėjo skįaitliup.ti.
Zakaras įjinĖ pirštij.^p^l skaitliąvo.,
— Velmąi žįno, ka^ pfejųa: kas kart kitaip! 

dblomovas.—Na, kiek-gi pas tave? dų
I — ■ t t r h 1 ’—tarė
šimtu* 

j ™

ir dešimtdeši 

is daugiau)

r- ~ rJ

‘ 1 -.-v. i • ’ “ *
1 * • r -

* ■ • 1 

sako: “Kažin, ar tiesa; ant
ras sako, “Aš girdėjau;” 
trečias sako, “Man sakė;” 
ketvirtas sako: “Žmonės 
kalba;” penktas nustebęs 
sako: “Ar tu negirdėjai?” 
“A, taip, žinoma, visi tai“ 
kalba;” tuomet ši 
“Ar tikrai taip.” 

! Pirm negu apkalbėtasis 
turi progą pasiteisinti, jau 
viskas užbaigta. Kartais 
randasi vienas ar antras, 
kuris paduoda sumanymą iš
tirti ar tai tiesa; visi iš to 
pasijuokia. Kiti jam duoda 
suprasit kad tokis jo pasa
kymas, yra minkštas, nepro
tingas, vaikiškas. Keletas 
priežasčių, kurios ištiknijų 
nebuvo priežastimis, 
dė,” kad apkaltintasis 
kaltas.

Km* nors atsiranda 
ras, kuris nori įrodyti, 
nieko panašaus nebuvo pa
sakyta ant kaltinamojo as
mens. Kiti tuoj Užsipuola 
ant jo sakydami: “Visuomet 
taip būna; neprotingi visuo
met priešinasi didžiumos 
nuomonei ir stengiasi suar
dyti jos išmintingus suma
nymus ir įrodymus.” Kitas

——--------------

VARGONINKy SEIMAS

c1, visi taip 
įeitas sakeli |

“įro-
esas

ant- 
kad

Amerikos Lietuvių ^R. K.’ 
VargoBiskų Sąjungos Seimas 
šįmet įvyks antradieny, liepos 
31 ft. šv. Juozapo parap. mo
kyklos Auditorium, 29 John 
St^ Waterbury, Conn.

• * # J

Šinomi nuoširdžiai kvięČią 
visus mūsų muzikus-vargopiii- 
kus šiame seime skaitlingai 
imti dalyvumą, kad bendrai 
aptarus savo profesijos reika- 
lūs, 
pasaulinės lietuvių muskos
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’ žiovaujant, Lowellio;ŠV; Cicilijos choras, p. R. Aįnoriui

gerai moka ir “naminę” sunk
ti. Argi jau neužrodys kas 
“dėdei,” kuris, su kočėlu iš
maišytų. Gėda lietuvaitėms už
siimti tokiu darbu.

parapijos ęhęras, p. A. Šlapeliui va 
linoriui vadovaujant ir Lawrenco

dotuvėsė gausiai dalyvavo.
‘ (Irabpritis Chas. Steponąus- 

kas, LDŠ 72 kp. narys, kojį 
kiaušiai patarnavo

pamokslo.iš raudę. Velionė, 
sako, daugįaųsiū draugavo .su

-va i s, užtad laisvieji jos lai- <
•• ' ‘ I I’-.. • « . 1 .

f

{vyks Sekmadieny

DETROIT, MICH.
Sugrįžo iš atostogų LDS. 72 

kp. narys Juozas Balčiūnas

Baznvcios

I
I
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sukaktuvės \
šiais metais 

ią įvyko didelės iškilmės ir 
linksma pramogjųi^i J 5 metų 

oigavimo sukaktuvės klebo- 
► kun. K? A. ^^ri^^ Š^tjudo 

AVestfieldds/ Ą&ėfinkės 
ir net tolimesnių kraštų priė

miau, kad tinkamai pagerbti 
Lietuvių tautos darbuoto- 

fc- brangų ir prakilnų Kris-

A. Vasį.

[aflJSHBHffl

SIAITYMELIAI
NAUJA KNYGA

Wt tdH intirt liiF 
140 tiuvq

160 pusi. 45 centai
bMIHJNgAS

ženklais šv. Onos ir Marijos 
Vaikelių draugijos, ir šiaij 
daug žmonių ėjo prie Komuni 
jos, širdingai meldėsi, dėkoda
mi Dievui už suteiktas malo-*
nes ir prašydami palaiminimo 
savo klebonui J Po mlfeių drau- 
gijos sveikino kleboną ir pro
cesijoje nulydėjo į kleboniją. 
Apart to buvo dar laikptoięs 
kitos iškilmingos mišios 10:30 
valandą ir ant rytojaus 8:00 
valandą ryte.

I 
Toje pat dienoje, liepos 15, 

darbininką-vakare 6:00 valandą, šv. Ka
zimiero salėje atsibuvo dar 
gražus pokylis pagerbimui kle
bono kun. K. A. Vasio. t tą 
pokylį atvyko kunigai svečiai: 
kun. J. Ambotas, kun. A. Pet
raitis, kun. J. Čaplikas ir kun. 
J- Bakšys. Žmonių iš visun 
privažiavo tiek, kad jokiu bū
du negalima buvo sutalpinti 
visų kartu salėje. Pažymėti
nai daug buvo atvykę iš "\Vor- 
cesterio, net keliolika pilni] au
tomobilių, ir kaip jie širdingai 
sveikino savo prietelį, seniaus 
buvusį jų tarpe! Pokylio sta
lai išpuošti gėlėmis, valgiais ir 
gėrimais apkrauti, o viduryje 
gražiausias stalas, tai soleni- 
zantni ir garbės svečiams. Ly
giai 6:00.valandą trijuose gėlė
mis išpuoštuose automobiliuo
se, dvylikos baltai pasirėdžiu
sių mergaičių su gėlių bukie
tas- lydimi, atvyko Į pokylio 
salę solenizantas su svečiais. 
Kaip tik klebonas kun. K. A. 
Vasys Įėjo į salę, tupj keturios 
mergaitės apsupo gelių vaini
ku, kitos dvi Įteikė gražiausi 
gėlių bukietą ir, visiems žmo
nėms atsistojus, gausingai plo
jant, muzikai grojant, tapo nu
lydėtas prie parengtojo garbės 
stalo. Čia šv. Onos draugijos 
pirmininkė Monika Volskienė 
keliais žodžiais prakalbėjo j 
svečius, išreiškė iškilmių tiks
lą, pasveikino kleboną ir čia 
pat dvi mažos mergaitės atne
šė dovanas auksu: nuo para
pijos $176, nuo šv. Onos drau
gijos $75.00, nuo Marijos Vai
kelių draugijos $25.00 ir nuo 
šv. Vardo Jėzaus draugijos 
$10.00. Vėliaus dar suteikė 
daugelis iš worcesteriečių 'do
vanas, bet negalėjau patirti 
kiek, jteibus dovanas, tajio

•>
pakviestas kun. J. Bakšys iš
kilmių vedėju, sukalbėta mal
da ir, sudainavus chorui “R- 
giausių metų,” visi sėdosi už
kandžiauti.

Pokyliui gerai jau Įsisiūba
vus. visiems pasistiprinus, pra
sidėjo kalbos, muzika, dainavi
mai. Kalbėjo visi kunigai, ad
vokatas Pr. Baublys ir parapi
jos vardu Petras Samulis. Vi
si kalbėtojai nnroilė žymius 
ikun. K. A. zVasio darbus, svei
kino ir linkėjo ilgiausių metų. 
Vietinis choras gražiai sudai
navo keturias dainas, mergi
nos atskirai sudainavo dvi 
daini, panelės M. Volskiutė su 
A. Danylaite ir dvi seserys O. 
ir M. Klebauskaitės sūdai navų 
po - duetą, penkios mergaitės 
gražiai padeklemavo ir Ona 
Orintaitė su J. Jutkevičium 
smuiku ir pianu pagrojo kele
tą muzikalių veikalėlių. Žo
džiu tariant, viskas sudarė ma- 

ir jaukų įspūdį. Progra-.

I »
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jbųs nepamirština ir priduos 
energijos toliaus .darbuetis^įžk 
į kad i iš visų pustų apstųk 

tas prieteliais. Užbaigus kal
bėti, visi sustoję sušuko tris 
kartus: valio, toliaus sukalbė
jo maldą ir atidainavns Lietu
vos inmą, pokylį užbaigė. Il
gai dar žmonės būriaiš'Su^toję 
šnekučiavosi, įspūdžiais dalijo
si ir tik vėlyvu vakaru teišsi- 
skirstė. • i * J

ŠĮ. pokylį sumanė ir surengė 
šv. Onos draugija. Toji drau
gija visas pastangas dėjo, dir
bo ir ištikrųjų viskas pagirti
nai nusisekė. Taif draugijai 
prigelbėjo šv. Kazimiero dr-ja 

iios Vaikeliu dr-.ia, Gar- 
bė įvestfieldiečiams, 
tiems žmonėms, kurie 
pagerbti savo dvasios vadus, 

vvestfieldiečiams yra ir tu
ri už ką pagerbti savo klebo
ną kun. K. A. Vasį. Lai gy
vuoja ilgiausius metus!!!

Dalyvavęs

'š.

< f J

ii

f j ... J.
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garbė 
moka

Kas-oro-paštAs, 
dien po daugiau nė $24,000,000 pinigais ir užtikrinimais yra 
atvežama orlaiviais i Wall Street bankus, New Yorke oro 

paštu.

mo -nusiblaivė kolonija
t Dar yra pora bobelių, ku

rios bėginėja parapija nub pa
rapijos. kaip katės1 su pūsle. 
Kaimynės moterėlės turėtų ap
sisaugoti avių vilkų kaily, kad 
nesukeltų trukšmo. Nemanyki
te'kad šiandie jos kloja gėles 
ir šaukia nukryžiuoti. Taip jps 
ir čia pradžioje darė. Pradžio
je rinko aukas, rengė pagerbi
mus, pirko gėles,'sakė prakal
bas, o už kiek laiko spjovė ant 
to xlarbo ir pradėjo kipšo dar
bą.

Šioj kolonijoj liežuvninkės 
dvi sesutės ir gyvena po vie
nu stogu. Jos gerai moka lie
žuvėliam plakti kitus. Viena

narė Šritortiėja Vaišvilienė, po 
tėvais Taločkaitė. Paėjo i§ • ' , ■ ■Lietuvos Kaupo rėd., Paųeyė- ~ 
žio apek., Daujėnų parapijos. , 
Palaidota su bažnytinėm pa-L 
maldom iš šv. Jurgio bažny
čios . Kun. J, ČižauSkas pri
sakė pamokslą. Laisvieji klau- 
use

. •>

L0WELL, MASS,
Darbininkų reikalai

Liepos la d. Įvyko L. D. S.‘ 
vietinės kuopos susirinkimas. 
Nutarta siųsti atstovus Į LDS. 
N. A. Apskričio suvažiavimą. 
Atstovais išrinkti šie: Tarnas. 
Verseckas ir Vladas Paulaus
kas.

lenų ir jaukų ąspūdi. Rrogra-. 
■m įjMLsibaigus, buto pakviesi 
tas kalbėti patsai solenizan 
kun. K. A. Vasvs. Jis dėk

l

Nutarta pasamdyti bus’ą 
važiavimui į LDS. N. A. aps
kričio išvažiavimą, kuris Įvyks 
rugpiūčio 5 d., Palangoj, Law- 

ą Aas *ge- 
■ darbuotis

rence' Mass. Narių 
ras. Visi pasiryžę 
savo organizacijos labui.

Tą pačią dieną Įvyko susi
rinkimas šv. Juozapo parapi
jos choro. Skaitytas laiškas 
nuo LDS. N. A. Apskričio ko
misijos, kur kvietė chorą da
lyvauti išvažiavime ir progra- 
me. Nutarta dalyvauti ir pa
samdyti du bus’u.

Taigi iš Loįvell’io bus trys 
bus’ai ir keliolika automobiliu. 
Kas subytis Loįvellį?

Liepos 15 d. įvyko susimki- 
mas Šv. Vardo vyrų draugi
jos. Nutarta surengti pikniką. 
Pikniko rengėjais išrinkti: A. 
Dzednlionis. R. Ainorius, A. 
Pečiukonis, B. Sinderevičius ir 
A. Kriaučiūnas. Pelnas para
pijai. Tą pačią dieną buvo 
parapijos choro piknikas, Vy
tauto parke.

Žmonių buvo daug, vietos ir 
iš apielinkės. Dalyvavo 'ir 
Naslma choras.

Dainavo šv. Kazimiero para
pijos choras, p. Šlapeliui vado
vaujant ir vietos choras, p. R. 
Aiiioriui vadovaujant.

Žmonių buvo mažai, nes šis 
parkas, nors lietuvių, bet lie
tuviams labai Įgriso. Draugi
jos, kurios nori sutraukti žmo
nių turėtų pasirūpinti vieta.

Iš darbo lauko

Daug permainų nėra. ’ Tik 
viena pančekinė, ųšsikraustė, 
liet Į tą vietą atsikraustė-ee- 
verykų dirbtuvė. •,

Birželio 21/22, 23 dd. ĮVyko 
atidarymas orlaivių štoties; 
kurią vadina “Loveli Air- 
port.” , Žmonių buvo daug. 
Kas norėjo pasivažinėti orlai
viu turėjo mokėti $5.00 už 1

DETROIT, MICH.
i Išvažiavo į Lietuvą

Liepos 1 d. L. Vyčių 102 kp. 
buvo nurengę išleistuves vy
čiui Jurgiui Bilaičiui. Vaka
rėlis buvo smagus.- Vytės pa
gamino skanių užkandžių kur 
skaitlingas Vyčių būrys ir pa
šaliniai vaišinosi. J. Bilaičiui 
"sudėta gražūs linkėjimai. Pir
miausia iš šeimininkių vytė M. 
Andriliūnaitė, nut. rašt., paaiš
kino vakarienės tikslą ir lin
kėjo J. Bilaičiui laimingai par
važiuoti Į Lietuvą ir vėl su
grįžti, pakvietė dvasios vadą 
kun.; Ig. F. BoreišĮ programą 
vesti, kuris švelniais juokin
gais žodžiais pažymėjo apgai
lestavimą J. Bilaičio atsiskiri- 
nią iš Vyčių tarpo. Be to. 
priminė, kad’parvykęs Į Lietu
vą vyčius attolintų, su kuriais 
taip ilgai darbavosi ir kad su
grįžęs su didesniu noru prie 

‘ vyčių darbuotūsi. Pakvietė 
art. J. Olšauską kuris kaipo 
artimam draugui viską prilin-. 
kėjo Lietuvoje atsiekti. M. Ši
monis, J. Bilaičiui davė pata
rimą, kaip Lietuvoje parvažia
vus apsisaugoti nuo “Brigy- 
tų” pasveikinimų.

J. Bilaitis pilnas džiaugsmo 
dėkojo vyčiams už išleistuvių 
vakarienę ir Jokį prijautimą.

Programo Vedėjas kun. Bo- 
reišis visą vakaro Įspūdį su- > #

, glaudęs su visais linkėjimais 
vardu visų vyčių linkėjo 

, mingiausios --kelionės ir
Lietuvoje vardu Detroito 
čių pasveikintų jaunimą.

■dėjo iš liaudies patrijotinią 
dainų ir labai gerai skambėjo. 
Tūkstantinė publika labai pa
mylėjo lietuvių dainas. Pašok
ta ir lietuviški šokiai. Publi
kai labai patiko. Art. .J. Ol
šauskas gavo pagyrimą anglų 
spaudoj už puikiai išlavintą 
chorą. Ryt dieną choras gavo 
pakvietimą dainuoti per radio.

Pas biznierius Stepulionius 
Lietuvių Svetainėj, 1916 — 
25tli St., galima gauti naujų 
O Keh rekordų, naujai Įdai
nuotų art. Olšausko ir konip. 
A. Vanagaičio. Kas nori turė
ti stuboje linksmą muziką lai 
kreipiasi pas pp. Stepulionius 
ir gaus art. J. Olšausko ir kitu 
rekordus.

Parapija

Klebonas rengiasi prie sta
tymo naujos mokyklos. Dabar 
turime vakarinę mokyklą, kur 
mokytojauja klriionas ir var
goninkas.

ŠĮ metą prie pirmos Komu
nijos prirengė Seserys šv. 
Pranciškaus. Žmonės užganė
dinti ir yra dėkingi seselėms.

Vaikučių užbaigimas mo
kyklos įvyko birželio 17 d. 
Vaikučiai gražiai padainavo 
keletą dainelių ir atvaidino 
“Daina be galo” ir kitų daly
kėlių išpildė tą vakarą.

Dabar jau prasidėjo vasari
nė mokykla. Mokina kleb. K. 
Kelmelis ir vargoninkas.

Čia reikalinga mokykla ir 
graži svetainė, kur galėtų jau
nimas praleisti linksmai laiką.

Tai. tiek šiuo laiku.
Svečias

_ , , s A.

aplankęs net ir”-tą vičtą, kut 
prezidentas Coolidge leidžia 
atostogas Bill kempėse. Juo
zas Balčiūnas yra įžymus lie
tuvis Detroite. Ne tik jis pri
klauso prie LDS- 72 kp., bet ir 
jo moteris. Jiedu., yra geri ka
talikai. Daug pasidarbavę 
draugijose ir šv. Jurgio para
pijai. Juozas Balčiūnas bai
gęs mokslą graboriaus jau se
nas laikas. Detroito lietuviams 
kogražiausiai patarnauja mi
rus. Aplankęs daug miestų, 
daug naujo papasakojo Detroi- 
to lietuviams. Buvęs Cliicago, 
III., Waukegan Wis. Zion 
City, Wis., Kenosha, Wis., 
Ručine, Wis., MĮhvaukee, Wis., 
Duluth, Snperior, Grand Ra- 
pids, Mich. P. J. Balčiūnas 
sakė darbai geriausia eina 
Detorite. JŽ-liS

ia.lietus lijo visas dienas.
>rK

NfWARK, N, J.
- t U '

‘ Jau senai buvo matyti žinu
tė iš šio kampelio. O čia ją 
yra daug. Žinoma, dabar yra 
ramu, nes trukšmadariai išsi
blaškė. O jtpvadas jau Lietu
voj, sako, ledais galvą apsėdė
jęs vaikščioja, kol atšals, o ta
da nereikės nei kunigų mokin
ti nei pas vyskupą bėginėti.

“Geri raštai suramina, pa
moko, patraukia, prie gero 
sužadina ir sustiprina tikėji
mą, kelia žmogaus dorovę, 
vadovauja senam ir jaunam 
dorovingame gyvenime.” ’

WORCESTER, MASS.
Klaidos atitaisymas

“Darbininko” 53 nuriiervje 
korespondencijoje buvo' pažy-»‘ 
mėta, kad 24 d. birželio Blai
vininką surengtoje puotoje 
pagerbimui kun. J. J. Jakaičio 
gražią Įžanginę prakalbą pa
sakė kun. A. Dargis. Turėjo 
būti kun. A. Daugis. Gaspadi- 
niavo Domicėlė Jurkevičienė.

Senis

lai- 
kad 
vy- 
Po 

visko dar buvo pasilinksmini
mas — šokiai. 1

Liepos 2 d. J. Bilaitį, būre
lis vyčių palydėjo Į stotį.

Birž. 30 d. susituokė Vincas 
Luckas su Marijona Guraus
kiene. Moterystės sakramentą 
suteikė kun. I. F. -Boreišis. 
Jaunavedys yra veiklus dar
buotojas šv. Antano parapijo
je, Federacijos 43 skyr. pirm., 
parapijos komiteto narys. 
Nuotaka Moterų. Sąjungos 64 
kp. veiki i narė. Linkėtina lai-'l 
mingo sugyvenimo.

• A « • ,

Uepos 11 d. L. Vyrių 102” 
kp. choras, vadovaujant art. 
J. Olšauskui išpildė koncertą, 
Belle Isle, didžiausiame De
troito parke. • Koncertas'susi-

REIKALINGAS doras ir ži-

Antras L. D. S. Naujos Anglijos 
Apskričio

IŠVAŽIAVIMAS
< /

•<

Rugpjučio-Aug. 5 d., 1928 
“PALANGOJE 
Lawrence (Methuen) Mass 

i Pradžia 10 vai, ryte.
Šis darbininkų išvažiavimas bus vienas iš didžiausių ir gražiausių, nes bus prieš 

paskutinis šį metą. v ' t ' 17,: , ' ' '
’ ' Palangos parkas yra vienas S puikiausių ir tinkamiausių linksmai laiką pra

leisti. Kviečiame visus iš anksto ruoštis į šį išvažiavimą Palangoje. 
X Pasižadėjo dainuoji Nąshua Šv. Kazimiero

Šv. Cicilijos choras, ’p. J. Baliui vadovaujant.
.. .Be to, šių kolonijų įžymiausi solistai ir solistės dainuos solo, duetą. Choro ve- 

“ —dainuoti keletą dainelių solo. Bostonietisdejas p. Jonas Banvs, taipgi apsiėmė pada 
p. Stasys Pau^a ®ajl> stipriu baritono balsu 
nda'

Stasys Pailgosajb stipriu baritono Msn visus ŪU. ’ t( 8. ^JUO 3 ■
įSetruksf l^tparko pušynas •« ; O J

rmetų chorų ir solistų tikimės gauti sutikimą ir kitų musų 
is ir kitlkitvmaiteumymi ltMtoiojei S- ; RENGRJ-
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*•2 dol.
Soų

Fln. Raštininkas — M.
‘366 Broadway, Bo, Boątoų.'Miua. • 

Kusierlus — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, Ma*

Boston, Mass.. j.?

- ~ »

i|jį|jįįĮį& iŠ d. bitž. seimą 
vąkiiUM n kitos iškilmės jau 

2f*D-kę” aprašyta, tik 
$ kokios priežasties U 

šeinio vakarai vj^&į 
: <Mėl' stengsiuosi 

triimpai pažymėtfeJ’^b 
- -2 ,.larnios dienos se^ ya; 

auditorijgįe 
koncertas. . Po malonaus 

io dienos oro, kaip 
taip ir vietiniai bu

itis skubino f svėtainę. , Ne- 
praėjo bei pusvalandis laiko, 
kaip prišipifdė pilnutė svetai- 

žmonių, net-■šeinių 2stokftr 
ž vo. Scena taip maloniai buvo 
. išpuošta gyvomis gėlėmis, at

rodė lyg būtų rūpestingos lie- 
s tuvaitės rūtų darželis. Sve- 
• tainę puošė lietuyiškos spal-
’įSc

^.vos.. Pradedam plotų kad tik 
; greičiau pradėtų. Uždanga pa- 
,^lfk Pasirodo skaitlingas ko- 

Atas yirš šimtas jaunuolių. Ro- 
^dos visi Amerikoj augę. Mer- 
- gėlės labai gražiai pasipuoŠu- 

..aos ir turėjo prisisegusios gy
vų gėlių puokštes. Vaikinai 
.vienodai pasirengę. Visi buvo 

^kustatpti lig laiptais. Koks įs
pūdis?’’ Mokytojas /muz. V. 
Greičius, augštoTigio žmogus, 
dėvėjo iškilmių rūbus. Pianis 
tė padavė balsus ir iš jaunų 
krūtinių veržėsi balsai jaus
mingai — karštai:

“Mes sveikinam šiandiena 
svečius delegatus 

les sveikiname kiekvieną, 
les sveikiname visus.

Smeiki broliai sveiki

Siei^ yisi. jūs.” ,r; ?.

-Čia kiekviena širdis pradė
jo plakti garsiau... Jautė di- 

desnę meilę šioje valandėlėje 
link brolių lietuvių ir pridavė 

pasiryžimo dirbti daugiau lie
tuvių labui. O tuo tarpu dar 
vis skamba: “Sveiki broliai, 
sveiki, sveiki visi jūs...” Ant 
šių' paskutinių žodžių visas 
koras lenkė galvas. Daugumas 
šluostėsi ašaras. Antra daina 
‘rVėjuželis” (Vanagaičio) iš
pūdyta labai įspūdingai. Vie

tname dainos tarpe “Kur vėju- 
Žėlis ūžė, nuduota taip kaip 

tastvėjužėiis: garsiai, paskui 
tyhhi, .tyliau ir visai nutilo... 
Čia pasirodė mokytojo suma- 

-JUĮgias ir didelis darbas. Iš ei- 
. trecia daina, “Sužadink 
?4 jąusmus” — Cli. Gounod. Ta 

daina sukėlė tikinčiųjų širdy- 
didelę pagarbą Dievui Tve- 

Kaip tą dainą dainavo 
Smogos jauteisi lyg kokio- 

t ’ J! _ — ž

#■

.TelephnueSouth Boston 3552-R 
-- J. PettūmtotK*’bridgiaus klebonas k 

JoškaitiB ‘automobiliuriši
ko Chicagon. Pakėly -su- 
)b didesniuose miestuose, 

pž popo® sakaičių. Lįn- 
ne laiinihgos kelionės.' 2

ii — ■ 4. «..■ f 

į IŠRINKO DAUGIAU
Į DELEGATŲ ' 5
LDS.' 1 kp. susirinkimas į-

Jko liepos 17 d. š. m. Tarp 
Jdtko? nutaria, organizuot 
i ntus į .LDS. Naujos
Anglijęs Apskričio išvažia
vimą, kuris įvyks rugpįūčio 
5. Palangos parke, Law- 
rence. Taipgi išrinkta dau
giau atstovą į apskričio su
važiavimą. ----

.įį-susirinkime—buvo nemažai 
susiirnkime buvo nemažai 
gyvumo. Daug naiių užsi
mokėjo duokles ir pasižadė
jo pasidarbuoti organizaci
jos labui.

P-nas V. Valatka, kuopos 
iždininkas, apsiėmė organi
zuoti ekskursantus apskričio 
isvažiaviman. Tikisi suda
ryti bent porą bus’ą. Patar
tina užsiregistruoti iš kalno, 
nes vėliau galite negauti vie
tos.

lą. Vjši dainavo patriotiškas 
dainas, lietuvių'komppa., k. t- 
^imkans* Petrausko, Vapan
čio, o?daugiausia V. Greičiaus. 
Šis koras turi talentuotą asme
nų, kaip tąi:;p-iė Elena Gri
ciūtė turi stiprų ir aiškų bai
suj Taipgi p-lės Akeliūtė ir

Hr .P. Žebriutės balsai malo- 
nūš, prasilavinusios daugiau, 
gulėtų stoti į daininkių eiles.

Prograine dalyvavo įr pp. J. 
Olšauskas ir A. Medonieuė iš 
Detroito, kurie išpildė po ke
letą numerių programe. Art. 
Olšauskas atliko seno vaidilos 
rolę skambindamas kankles Ir 
daihubdamaš Uaudies“ dainasr 

Art- Medonienė griežė smuiką 
klasiškus šmotelius. Tur būt 
vienatinė lietuvė moteris, kuri 
taip gabiai smuiką vartoja. 
Medonienei buvo įteikta graži 
gėlių pintinė. Artistas Olšaus
kas yra žinomas amerikiečiams 
kaipo dzimc^i-drimdzi grupės 

menininkas.
•

Po jų pasirodė artistė Stasė 
Greičienė. Ji buvo apsirengu
si gėlių spalvos rūbais. Dai
navo įvairias dainas: itališkai, 
prancūziškai, angliškai ir lie
tuviškai. Viena daina, kaip 

-programe___ pažymėta^__ “Una
vose poko fu” verčia klausy
tojus mąstyti kaip tai su bal
su galima tiek įvairumo pada
ryti. Abelnai apie S. Greičie- 
nės dainavimą reikia pasakyti, 
kad ji atliko drąsiai ir leng
vai. Balsas malonus ir žodžius 
ištarė labai aiškiai ,kad nėra 
mažiausio vargo suprasti. Dai
navo “Birutės meilės ariją” 
padarydama gestais išreiški? 
mus. Publikai reikalaujant 
aplodismentais kelias dainas 
pakartojo. Publika apdovano
jo kelioms pintinėms gėlių.

S. Greičienė ir J. Olšauskas 

sudąinavo duetą iš operos 
“Do Juan” ir “Oi berneli 
vienturį.” Dainavo pasimai
nydami. Jiedu sukėlė tokį fu
rorų, kokio gal nematė dar to
ji svetainė. Tiesiog žavėt ža
vėjo. Tie jų nudavimai—gyvu
mas. Tas jų duetas pasiliks 
klausytojų mintyse ilgai, ilgai.

Regina Greičiūte, jauna pia
niste, artistiškai ’ paskambiną 

Liszto “Rapshody” muzikos 
šmotelį, kuris užėmė apie 20 
minutų laiko. Bene bus ji vie
natinė Clevelande lietuvaitė, 
pianistė, kuri tokį darbą atlie
ka. Jinai akompanavo solis- 
;tėms, Medonienei, Olšauskui ir 

korams, už ką ją gėlėmis apdo- 
‘ vanojo.

Ir vėl koras dainuoja: “O tu 

rūta rūta,” “‘Jauųimo daina” 
solo S. Cireičienė, smuiką A. 
Medonienė “Vilnius.” Pabai

gus “Vilnių” tarpe trukšmin- 
gų plojimų girdėjosi kun. Gar
maus valio! valio! ir vėl kar- 
tojo “Vilnius” ir vėl pasikar

tojo valio! valio!' Paskutinė 
daina “Lietuva tėvynė mūsų 

didvyriij -žemė. ”
____  » f......................................, . * 1 

r Vincas Greičius yra garsas ' 
hėvtik kaipo muzikas, bet ir 
karštas patriotas lietuvis, ku
ris pastatė šį patriotišką kon- 

 ...
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j® katędroje'esi/ žodžiai, “Jis
.valdo mus per- visus amžius. 

L iVišijr tegul gamta nuolatos Jo 
^ ^džą, garbę garsina” labai vi- 
tatis Sujaudino. Meliodija taip 
t įspūdinga ir jausminga, kad 
^Meeiausią širdį gali su- 

inkštyti ir priversti pamuš
ti; apie Sutvėrėją, kuris val

io visus ir visada ir Kpriąni, 
gausiomis mėliodijomis 

siunčia garbę. <dcril nirii

- Pd to sekė solo, dudtė^fiVUr-* 
w, merginų koTaij vyn^ ‘ko-

Į ir tt. Neperdedant Vyihį 
Jri>nU3 pilnai atsiekė savo tiks*
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Laurinaitiene, 
buvo, special
dėt seimo valdybos, ai 
įžymesnių svečių. Laik 
rienėš buvo daug kalbų. Kal
bėjo ge rbiami kunigai, jĮ?Zu- 
jus, JokuJ^tėfjr kiB. 'Rirvo 

graži muzika, kurių prirengė 
"muzaKaiGirelČtat^'Snniikrrsolo 
p. A. Medonieuė ir Vincas 
Greičius (jaunasis). Prie to 

buvo perstatytas baletas. Vy
čių jaunamečių 25 kp. koras, 
vadovaujant artistei S. Grei- 
čienei atliko “Kūdikio” sap
nas.” Mergaitės lengvais ju
dėjimais tam tikrais pritaiky
tais drabužėliais šoko baletą. 
Pažymėtina, kad buvo pritai
kinta muzika (už scenos). Se- 
sutės Žebriutės grabai sūdai, 
navo duetą “Vilija upių Lietu
vos motina.” Apie 11 valan
dą, nors publika buvo nuvar
gusi, bet pasirodžius art. S. 
Greičienei ir2J2 Olšauskui visi 
pradžiugo. Jiedu sudainavo 
tris duetus. Šiedu artistai nu
švietė visą programą. Nejau- 
tėm nei nuovargio. Džiaugia
mės, kad dar sykį teko įsgirsti 
mylimus dainininkus. Šiūomi 
vakarai ir baigėsi. Traukė vi
si į namus su pilnu pasitenki
nimu.

4 Bijtiiiėlis
—i

ANT RENKIS
5 kambariai ‘^Darbininko” name 
su šiluma ir labai pigiai Dėl in
formacijų kreipkitės “Darbinin
ko” Adnunistradjon.

»»L . 
tuino Važiuoja tik ant? tie
saus kelio. Privažiavus už
sisukusią prie Beėch St. 
traukinys nušoko nuo bėgių,

bėgius. Tuo laiku buvo trau
kiny apie 30 pasažierių.

: r :
SODAUCUOS DRAUGIJOS 

IŠVAŽIAVIMAS
.ŠLAPIAS

Sekmadieny, liepos 22 d. 
įvyko Merginų Sodalicijos 
draugijos privatis išvažiavi
mas Palangos parke, Law- 
rence. Draugijos narės va
žiavo dviem bus’ais. Jaunos 
mergaitės, nežiūrint, kad 
lietusi pavakarį pilė kaip iš 
kibirę, turėjo “good times.” 
-Dainavo ir žaidė iki vėlll- 
mos.

Buvo ir svečių:; kun. K. 
Urbonavičius, kun. F. Vir- 
mauskis, kun. F. Strakaus- 
kas, kun. S. P. Kneižis, p! p. 
Burbuliai, p-nia Kiburienė, 
Kneižiai ir kiti.'

Sodalitietėms sugrįžti i 
namus buvo varginga, nes 
vienam bus’ui sugedus, turė
jo visos važiuoti'^antrame 
bus’e. Prie to, dar-prisidėjo 
smarkus lietus.

Rep

R.

Mh;hz;.k

IEŠKO sava vyro Mikolo Miku- 
ličio kilusio iš Kauno. Prieš 17 
metų gyvenęs Detroit, Mich. Jei 
kas žino apie jį prašau pranešti 
“Darbininko” redakcijai. (L-27) 

. ONA MIKULIČIENĖ

Mūsų redaktorius
IŠVYKO CHICAGON

Pirmadieny, liepos 23 d. 
“Darbininko” redaktorius 
ir Nonvoodo klebonas kun. 
V. K. Taškūnas, Montello 
klebonas kun. J. Švagždys ir

SUTEIKIA SENIEMS ŽMO- 
NĖMS NAUJA STIPRUMA 

IR J£GĄ
Mr. B. R. Cozine, Redford, Mo., 

sako: “Aš visai buvau nusilpęs. 
Ką aš valgiau, tas man nėjo j svei
katą. Aš būdavo raugėju, mano 
skilvys išpūsdavo ir labai skaudė
davo. Po vartojimo Nuga-Tone aš 
jaučiuosi kaip naujas žmogus ir 
manau, kad tai geriausios gyduo
lės pasaulyje dėl senų, nusilpusių 
vyrų ir moterų.”

Nuga-Tone yra puikios, budavo- 
tojos sveikatos stiprumo, energi
jos dėl jaunų ir senų. Jos gamina 
turtingą, raudoną kraują, stiprius 
gerus nervus — daug smarkesnius 
vyrus ir gražias moteris. Nuga- 
Tone pagelbėjo tūkstančiams įgy
ti geresnę sveikatą, kurie kentėjo 
nuo nerviškumo, skilvio ir žarnų 
trubelių, galvos skaudėjimo, svai
gulio, koktumo, inkstų, kepenų ir 
pūslės trubelių, silpnų nervų ir nu. 
silpusių kitų kūno organų. Nusi- 
pirkit butelį aptiekoje šiandien. 
Pabandykit tas sveikatą budavo- 
jančias gyduoles. Tiki žiūrėkit, kad 
butų Nuga-Tone — niekas negali 
užimti jų vietos.
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-Žslčiu KftnUjfinA šešių 
^ųppera,. geriems artis-

....... — 6 dol.
Penkių Mėtų Kanklių Knyga. 

Telpa apie -60 muzikos daly- 
£ų :> dainavimui, pianui, 
smuikai 5 ddl. ?tu . I > 

Apveždinkit ir . Mane, trijų 
aktų. operetė, visiems tių-. 
karna 1 dol. 50c. .

CcHisilium FacUltatis, operetė 
linksma ip maloni — 1 dol.

Naujos Dainos chorui, VU są- 
siuvinys — 1 dol.

Adr. - r.
. M. PETRAUSKAS

2263 — 24 Str., Detroit, Mich,

JOHN GUDLEVSKI
Maliavoju, popieruoju ir baltinu 
namų vidų ir iš lauko? Kas nori 
-gerai ir gražiai pa taisyt inamą. ir 
už prieinamą kainą kreipkitės pas 
manę šiuo adresu ; 12 Merrill St., 
Cambridge. Tel. University 1768J 

(R-24)

PARSIDUODA ŪKĖS
Ūkė 27 akerių, geri budinkai, 

rakandai, 4 karvės, arkliai, vistų, 
visokie įtaisai, javų $3,200, dalį 
jnešt. Rašyk z 407 Mofiatvk St., 
Herkimėr, N. Y., Bos 164.

Ūkė 112 akerių, 9 kambarių na
mas, banios, 20 gyvulių, jautis, 3 
arkliai, 75 vištos, ūkės įrankiai, 
javų. Priežastis pardavimo vyras 
serga. $8,500, .dalį įnešt.'Rašvk 
MK. DOUGLAS, Bos 171/Her- 
kimer, N. Y. (L-31)

---------------------------------------------------

PARSIDUODA
4 šeimynų jamaš, 17 kambariu su 
visais įtaisymais. Dviejų karų ga- 
radžius. Krautuvė su visais įtai
symais. Parsiduoda labai pigiai 
dėl to kad savininkas kitam mies
te turi kitą biznį. Kreipkitės: 33 
Marine Rd., So. Boston, Mass. Tel. 
S. B. 2178 Dedham 1304. (L-24)

DRAUGIJy VALDYBĄ 
ADRESAI

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
z DR-JOS VAEDYBA

Pirmininkas — Antanas Na
702 E. Fifth St, So. Sosto Masa

Vlee-Plrm. — Juozas Jackevičius,
92 Sawyer Avė., Dorch Mas*

Prot Raštininkas — Leonas sgždl*
111 Bowm St, So. Mas*

Fln. Raštininkas — Kazys kiškis,
366 Broadway, So. Boston, Mas* 

Iždininkas — Vincas Kallšius,
67 G Street, Sonth Boston Mas* 

Maršalka — Kazimieras Ambrozas,
492 E. Seventh St, S. Boston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
pirmą nedčMleni kiekvieno mėnesio 
antrą valandą po pietų, parapijos 
salSj, 492 E. Seventh St, So. Boston, 
Mass.

Tvarkdąrys — 3. Zalkis,
7'Winfiel<l St., So. Bcm-vM, nnu»»; j.- 

DrawMa ĮaUux susirinkimo* kas trettą »į 
ued«ldlen| kiekvieno mSpeeio, erą v** ''1

LIET. DUKTW 
pogwa motinos švū.

vAiįraA ;
Pirmininke—Jieva MarkslanG, } •

625 E. ElRhth St, So. Boston, MasaVM 
Vlce-Pirmlninkfr—Ona Zuloniėbfi, į. jfTfeį

11 Monks 8t, South Boston, Maaal 
Prot RaŠtininkft—Ona Siaurienž, . ęt

443 E. Seventh St, So. Boston, Ma«* 
Telephone South Boston.3422-R.' 

Jin. RaStlninkS—Bronlslava Otanlena ~
29 Gould Street W. Rozbury, MM ;V ? 

Iždininke—0na StanluliutS, ? ,x-
105 Wertt6th St, So. Boston. Mase 

Tvarkdarį—Ona MizglrdlenS, ' , v..
1512 Colunibla M., So. Bftstota,WMS— 

Draugi<a sapi snatrinkimas latkn
antrą utarninką kiekvieną menes 
7:80 vakare, pobažnytinej svetrfQCJ 

Visais draugijos reikalais kreipkite ,-2^?
pas protokolų raštininkę laišku arto- <.■%£ 
letena _______________ -i

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JO<
VALDYBOS ANTRAŠAI 

So. Boston Mass. 2^1 
Pirmininkas — Jonas Jarota,

225 L Street South Boston, Maaa. .1 
24 Piescott St, Readvtlle, Mass. 

Viee-Plrmtninkas — Jonas Orabinska%* 
Prot Raštininkas — V. Mickevlčtea, ;

405 Third St, Sonth Boston. Mana 
Finansų Raštininkas — M. fieikis,»

366 W. Broadtfay, So. Boston, Mass- - J - 
Iždininkas — V. Balutis, ' -

86 Mercer Street, So. Boston, Mana •.2 
Maršalka — P. Laučka, z .

893 Fifth Street, South Boston, Mana 
Draugija laiko rustrinklmus kas antrą 

nedSlcfienį kiekvieno menesio, po bq 
vaL po pietų, Parapijos Salėj, Septin
ta Gatvi, Sonth Boston, Mass. ’ <7 

z.-.
VALDYBOS ANTRAŠAI 

Pirmininkas — Mot. Verslackas,
094 E. Fifth St, So. Boston, Mas~ 

Vice-Pirmlnlnkas — Povilas Brika,
95 C Street, South Boston, Mm*. 

Prot RaJL—Antanas Macpjunas,
450 E. Seventh St, S. Boston, Mm* 

Fin. Rašt — Pranas Tnlelkls,
109 Bowen St, So. Boston, Maak 

Iždininkas — Andrius Zallęckas,
150 H St, South Boston, Mo* 

Tvarkdaris — Kazys Mikailionis, 
> 906 E Brondivay, So. Boston, Ma*? 
Draugija laiko savo susirinkimus ka*

mėnesio 'Lietuvių Šatėj, kerte JŠ Ir 
Silver gat, So. Bosto< Mass.. iaBT-4*. 
vai. po pietų- Ateidami susirlnkiman 
prašome atsivesti naujų narių pri* ■■■" ■ 
rašyti prie musų draugijos.
__ _ __________________________ _ _______ - ' - -
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antrąt;(>-trą> hždšdienj ktetriflna ’’v- y 
mfinpRfn TJatnvta kert* Jfl Ir

I
Res. Tel. Nonvood 1130-W - X

Lieta vis Advokatas |

BENJAMIN G. SYffS |
(SINKEVIČIUS)

1134 Washington Street 
Nonvood, Mass. \ 

Ofiso Tel. Nonvood 0330

Prekė

namas 
vietoj.

■’ '"1^

1 ' ’■'

' -r- • -vr*

SOUTH BOSTON, MASS.' 
Boston 1662—1373 ' <■

INSURANCE
Inšiūrinu (tik Mass. valstijoj) 

nuo ugnies ir nelaimės. Auto* ' 
mobilius, Forničius, Namus, Stik3: 
lūs, Sveikatą, Gyvastį ir t. p.

Parūpinu pinigus delei morgi- 
eių ant namų ir farmų, Bostone ir ^-»a 
jo apielinkėse. • *

Jeigu turite pinigų, kuriuos gi- 
lėtumėte paskolinti, gaudami gerif 
nuošimtį, ant pirmų arba antrij^- ♦*. 
morgičių, praneškite man.

Užlaikau taipogi ir Laivakori; 
čių Pardavimo ir Pinigų Siuntinio A

A. J. KUPSTIS
332 WEST BB0ADWAY 

; Telephone Sonth
R E A L ES TATE

ANT PARDAVIMO
So. Bostone

Du trijų šeimynų mūriniai na
mai, ant E. Third St 
$5,500.

Trijų šeimynų medinis
3—4—4 kambariai, geroj 
Prekė $7,500.

Dviejų šeimynų kampinis namas 
ir graži krautuvė, gera biznio vie
ta, gesas, elektras, skalbynės. Pre
kė $6,500. ' •

šešių šeimynų medinis namas 
prie maudynių, gesas, elektra, 
skalbynės, gražus kiemas. Prekė 
$7,500.

Trijų šeimynų medinis namas 
su įtaisymais, puikioj vietoj, ant 
E. Seventh St. Prekė $12,500.

Dorchester
Trijų šeimynų medinis namas 

su visais įtaisymais. Prekė 10,500.
Dviejų šeimynų medinis namas, 

7 kambariai vienai šeimynai ir 8 
kambariai kitai šeimynai' 22,527 
pėdos žemės. Prekė $9,500.' '

Medford ‘
Dviejų šeimynų kampinis na 

mas su naujausios mados įl 
mate. C r 2 2___ 1_ ‘ ‘ ‘
$7,800.- . . .

* Randolph ... »
Septynių kambarių stuba su vi?

Scyrius. ,

Parduodu, Anglis ir MalkMĄ’ 
Anglys žinomi tarpu atpigo, 
kitę dabar. Prižtatome jieie 
kaip 12 m&įb

Turiū daugy t 
biznių ah^par^Hįį 
« • f MBK . • 
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5—5—2 kambariai. Prekė
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DIDŽTURTIS
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C Vienas mokslininkas n 
moksliškai tirti, liet, nėr 
o pinigų.' 1 Tuo tiksiu 

s ąpsilankė pas žinomi 
ašS jn^pagaL

GBT OVEP.
=4w- HELI U

, TurtuettšrfcSdHmas la=4fitėhesių "rieTaikydavd, b'1da\

M dar
netinėjo? >■ i

— Nuostabu, kad moksli
ninkai visada eina pas didz- 

o didžturčiai pas 
! mokslininkus niekad.

ŪŽtat, kad mokslinin- 
ai supranta, kad jiems 

trūksta pinigų, o didžturčiai 
Uešu'pranta, jeigu 
^rūksta nų)kslo;' ^ atsakr 
mokslininkas.
r — Bet kodėl didžturčiai 
maloniai gelbsti aklus, siu- 
bus'ir kitus nelaiminguosius, 
bet mokslininkų jie nemėgs
ta, — prieštaravo turtuolis.

— Nes jie bijo. Juk ak
lais, šlubais ir panašiais a- 

teity gali ir jie pasidaryti, 
mokslininkais niekados.

(“Sargyba”)
i

' RAPORTAS

bet 
S*, W-\

i

1Št K f
;> ■' . ;

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairūs pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame' gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniuky- 
naa J

bar iš automobiIių gumų pa * 
darytį išlaiko Ity.ar 12 mėnej- 
Įfūų.. Vietos gumų neužtenka, 
ir į Graikiją iš. užsienių kas 
metai įvežama apie 50,000 
senų gumų. Daugiausia į- 
vežama išk Prancūzijos. Iš 
kiekvienos gumos padaro po 
tris poras čiarikų ir ima už 
porą po 50 centų (ameriko- 

"?~(“Tr.”J

i
ė-

..20c.

Apie Katalikų Tikybos Tik- . 
lybę—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermė Para- 
šė Kun. Jėzuitas Felik. Cozel 30c..

, Tretininkų Jubiliejus — 700 
metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Švento Pranciškaus 
venuolijįj. ir 3 vienuolijų įsta
tai

■ •
įk» •• '

k j >
-Londone buvo nuteistas 

„jrijrti vienas nusikaltėlis, bet 
apries mirtį susirgo ir buvo

- .. nusiiistas į ligoninę.' Po sa- 
5'-yaitės vyriausias gydytojas 
Urašo teismui: “Areštuotasis 
■<N. pasveiko, dabar galima 

nužudyti, tas jo sveikatai 
5*nepakėnks.” (“S-ba”)

----------------------------- --------------->

^RApIMAS a. L. R. K.

NELAIMINGI ATSITIKI- 
MAIORE

Komercijos Departamen
tas kg tik išleido pranešimų 
apie aviacijos civiliškus ne
laimingus atsitikimus, 1927 
metuose.

Tais metais 200 nelaimin
gų atsitikimų pranešta, ku
riuose 164 žmonės žuvo ir 
149 sužeisti, tai styrininkai 
ir pasažieriai. 167 aeropla
nai visiškai sunaikinti, ne
buvo galima juos pataisyti- 
Iš tų 200 nelaimingij atsiti- 
kimų . 34 turėjo leidimus 
skrįsti. Kiti neturėjo leidi
mų.

Buvo šeši nelaimingi atsi
tikimai reguleriškais oro ke
liais, šeši styrininkai ir vie
nas pasažieris užmuštas.

Pabaigoje 1927 metų, 4,- 
145 žmonės prašė styripinkų

AL0N6
A%>uf 5" P. M

Huckleberry Finuos —dabai 
įdomi apysaka_____________ 75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni- 
niame^ šeimyniniame ir vįsuo- , 
meniniame gyvenime/Parengė'. 
Kun. V. Kulikauskas.________ 15c.

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila__________ ...1.50

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
žydas ir turkas. PAnokinantS 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus
kas. Vertė P. B.---------------—40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus.

I Į Parašė J. Tarvydas---------- ---45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai Parašė Uosis____ 45c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
, 80 ienų—apie vienas derybas 

be galo įdomūs nuotakiai kelio
nės per įvairius kraštus. Pa
rašė Julius Verne. Vertimas 
J. Balčikonio---------------------- $1.00

Pramoninės Demokratijos Pa
grindai—parašė. Uosis. ----------75c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų. 
Parašė P. Žadeikis---------------- 75c.

Gerumas—aprašymas apie ge
rumą per Tėvą Faberą-Filipi- 
ną. Vertė Kun. P. L."---------^.._45c.

Tabakas—Nuodai—rūkymo 
kenksmas; pagal d-rą Nikols- 
kį parengė S. Kaimietis----------15c

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir Demo
kratizmas.— Parašė kun. Ta- 

L mas Žilinskas--------- --------------50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas.—Vertė Kun. P. Saurusai- 
tis____ -------------------------__d_.25c.

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Žadeildo. Kaina...................... 50c.

- Aritmetikos Uždavinynas......25c.

Vaikų Darbymečiui—Rinki
nėlis kalbos mokslui-------------50c.

Petriukas—laiškai vieno vai
kelio. Vertė S. Rakauskas___ 15c.

Bolševizmas—Kas tai yra bol
ševizmas ir jo vykdymas Rusi

joj---------------------------------- —

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sumišė Matas Gri
gonis ______________________ -_50c.

*
Laime — (poemą). Parašė 

Vaitkus---------------------------------50e.

Mūsų Tikėjimas—Išaiškini
mas, pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M Širvinta----------50c.

' Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis ---------:—50c.

Lietuvos ženklai.—Išleido J. 
Šeškevičius ir B-vė, Kaunas__40c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai 
Parašė Juozas V. Kovas_____ 30e.

Graudūs Verksmai — Vertė y
Vysk. A. Baranauskas______10c.

Eucharistižkos Stacijos.—Su- 
lituvfoorKun. F. Jūšfcaitia___ 15c.

, Kristaus *&yžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalių mėne- 
aiams. Išleido kun. K. A. Va- 
ąyt——____25a

.ll I . 1 Į, ri

KIEK PINIGŲ SUMOKĖTA 
UŽ EDISONO IŠRADIMUS
Vienas žymiausiųV šių lai

kų išradėjų yra amerikietis 
Tomas Aiva Edisonas. Jis 
išrado elektrą, gyvuosius 
paveikslus (kinematografą), 
telefoną ir daug kitų daly
kų. Vien tik Amerikoje į jo 
išradimus įdėta virš 15 mi
lijardų dolerių, tai yra 
-penkta dalis viso per 400 
metų iškasto pasaulyje auk
so. Žemiau dedamoji lente
lė parodo, kiek įdėta kapita
lo į Edisono išradimus Ame
rikoje.
Filmos gyv. pav.)—$1,250,000,000 
Telefonas.:.--------------- 1,000,000,000
Elektros geležinkelis 6,000,000,000 
Elektr. šviesa ir jėga 5,000,000,000

105'000,000 
109,000,000 
100,000,000 

5,000.000 
5,000,000 

271,000,000 
(“ Ūkininkas”)

1927 metuose net 61 įstai
gos gamino orinius laivus, iš 
tų, 15 yra New Yo'rko vals
tijoj, 9 Califoraijoj, 9 Ali 
chigane, 4 Ulinois, 4 Alissou- 
ri, 4 Ohio, 3 Ne\v Jersev, 3 
Pennsylvanijoj, 2 Mary- 
lande, 1 Colorado, 1 Connec- 
ticut, 1 Iowa, 1 Kansas, 1 
Nebras'ką , 1 Virginijoj, 1 
Wjashingtone ir 1 Wiscon-
sm.

F. L. I.S.

bo bus pakeliama tautinė 
vengrų, vėliava ir toj aikš
tėj Įvyks visos iškilmės.

‘ (“Trimitas”)

svarbiausias žmogui dalykas 
tai mokėti save valdyti. — 
Goethe.

i * * *

—Visa tai, kas tikrai didinga, 
vyksta išlėto, nejučiomis.—Se
neka.

jimas ir
Jėzaus Kristaus., Vaidinitųnn ' 
su. gaidomis

t \ r •
Dangaus Karalienė, 

ko Kun. M. Gavalevičius; ;be ' 
apkąru 75 centai, su 
^ Legendos ir Pasakojimai a-’ 

jpitf Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. JJiiMkauskas -------------- ;-----:
i - Žmogus ir Gyvuolys. Para-'. - _ 
šė kun. P. Bučys_____________ 30a£*

Elementorius ir Vaikų Skai- , r<' 
tymėliai. Išleido M. Paltana-• 
vičia------------------- • ,vrŽfftžfe

Socializmas ir Krikščionybe. '
Prof. V. Jurgučio___________ 10c.y^-

žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis __ ;_________________10e«

• • - 1
Maldos Galybė. Istoriškas 

piešinys IV-to šimtmečio krik. " r.— 
ščionybės. Lietuvių kalbon iš- v 
guldė P. B. --------------

. - rt'.'-adf
Apie Apdraudą. Parašė J.

S. Vasiljauskas_____ __________ ;

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi ■ 
apysakos. (B. Vargšas)______ 15c* Y

Trumpa Apologetika, arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas;' Pa- 
rašė kun. V. Zajančauskas—50e* -

Apsrildmų Komedija. Atsi- 7y 
tikimas iš Amerikoniško gyve- ' 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai- 
kas. ------------------------------------- 10c,

Moterystė ir šeimyna. Vertė ■ ‘S 
J. 'Gerutis____________ ________40e* v

Limpamosios Ligos ir kaip fe- 
nuo jįj išsisaugoti? Parašė Dr.: 
A. Vileišis-______________ _____50e. z

f: y>**•/’'
Gamtos Pradžiamokslis—ne- .

gyvoji gamta: žfemė, vanduo, 
oras. Parašė J. Baronas______ 50c.-

Mūsų Laikų Šventoji, Šv. Te
resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji 
Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi
čius _________________________35c.

ĮDOMUS PAMINKLAS

Vengrijos sostinėje, Bu
dapešte, vienoj didžiausių 
miesto aikščių pastatytas ne
paprastai ir gana savotiškas 
paminklai.. Yra tai dviejų 
šimtų penkių metni aukštu
mo stiebas vėliavai iškelti. 
Apatiniame stiebo gale įtai
syta tribūna kalbėtojams, o 
viršutinvsis.-galas baigiasi 
nuosekliai smailėdamas ran
ka, pakeltais pirštais prie
saikai.. Simboliškoji išto pa
minklo prasmė yra ta, kad 
iškeltoji 1 priesaikos ranka 
auklėja kiekvieno vengro 
pasiryžimą atgauti prarastą
sias Vengrijos žemes. /Per 
tautines šventes ant to stie-

su

v*

“ŽVAIGŽDĖ”
mur-

15c.

/

\
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t
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DAiBIHIKKAS .

i i

-

Apskričio Valdyba:
Pirm. V? J. Kudirka, 

; Rašt. J. Čeikiutė, 
Ižd. J. Verseckas.

Ofiso TeteAnas So. Boston O

S. BARUSEVm

MALDAKNYGES

SKYRIAMS

Siųsdami užsakymui arba pinigus, visuomet adresuokite taip

eea vOO

TCfiTPAfiliA^ Al; A ' -leidimu. Aplikacijos leidi- ltuūllullw Ri Al ™BTyio ^cIaI-a

A. L. R. K. Federacijos Nau
jos Anglijos Apskričio- suva
žiavimas įvyks rugpiūčio 12 d.> 
1928, Lietuvių Šv. Petro para
pijos svetainėj, 492 E. Seventh 
St, So. Boston, Mass., 1 vai. 

? po pietų. Prašome visit sky
rių atsiųsti kodaugiausia ats
tovų į šį suvažiavimų, neš yra 
metinis ir paskutinis prieš A. 
L. R. K. Federacijos seimų. 
Taipgi prašome atstovų atsi
vežti gerų įnešimų dėl labo or-< " gamzacijos.

k m ” 
t

as 
ir' X.'

- ■

mams aeroplanams dasiekė 
2,823 ir Identifikacijai 908.

S.F. L. I.
\

VISI KARTU

Vienas gudas važiavo 
vežimu, staiga ratas įsirito 
į duobę. Gudas nušoko nuo 
vežimo ir mėgino iškelti, bet 
negalėjo, tada jis pradėjo 
šauktis švento Nikalojaus 
p'aaglbos, bet ir tai nieko 
negelbėjo. Nusiminęs sušu
ko:
• —Visi šventieji, gelbėkit! 
Ir taip kibo su visa jėga į 
vežimą, kad šis nusivertė 
ant kito šono.

— Tai kvailiai, —7 \ 9

mojo supvkęs, — stumia visi 
kartu. ’ (“S-ba”)

"Ą ■ * * •

MAŽAS. NAUJAS AUKSO ALTORIUS
JUODOS (prastais minkštais~’viršeliais)_i_ 

JĮJODOS (prastais kietais viršeliais)________
JUODOS (geresnės minkštais viršeliais).___
JUODOS (geros odos viršeliais)____________
BALTOS (eeluloidos viršeliais)_______________

. BALTOS (eeluloidos viršeliais, su kryželiu)

.50 

.50 

.85 
$i.oo 

-41.00 

^$1.15 
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

“DARBININKAS”
vZ 366 West Broadway South Boston, Mass.
. ,,.Z *_____________ A., .. .

• I .

P. J. AKUNEVieiUS
Lietuvių Oratorius

Kiti elektros įtaisym. 894,000,000
Fonografas.-..-.._____
Elek. vagonų fabrik. 
Dinamo maš. ir mot. 
Edisono elek. bater. 
Edisono elek. bater. 
Cementas________ __

61 AMERIKOS ĮSTAIGA 
GAMINA ORLAIVIUS

Sulig 1928 metų išdirbys- 
čių cenzo, 1927 m. pastatyta 
1,857 aeroplanai, kurių ver
tė pasiekė'$12,024,085, ir 105 
amfibiškus laivus (vande
niui ir sausžemiui), kurių 
vertė buvo $2,226,520. 1926 
metuose pastatyta 1,125 
aeroplanai, kurių vertė buvo 
$7,448,679, ir 61 amfibiškų 
laivų, vertėm $1,422,348.

Produkeija - visų kliasų 
“sunkesnių už orą” laivų 
padidėjo nuo 1,186, vertės 
$8,871,027 — 1926 m.’ iki 1;- 
962, vertės $14,250,605 — 
1927 justuose. \ ?

REIKALINGAS GENERALIS 
' £ IfinrrRAGENTAS

rinkti prenumeratas, skelbimus ir 
spaudos darbus “Darbininkm.” 
Sąlygos geros: alga ir komisas. At
sišaukite tuojąus pažymėdami sa
vo tinkamumą prie, tokio darbo.

‘ “DARBININKAS
366 Broadvri^ So.

Kiekviename “Žvaigždės” nu
meryje pilna įdomių apsakymėlių, 
dvasią žadinančių pranešimų ir ži
nių iš viso katalikų pasaulio, daug 
rašoma apie paskutinių laikų šven
tuosius, apie nepaprastų pasišven
timą naujai atsivertusiųjų stab
meldžių tolimose kat?misijų šaly-, 
se, teikiama daug rimtų nurody
mų bei patarimų krikščioniškam 
mūsų gyvenimui sutvarkyti taip 
painiais mūsų laikais, duodama 
daug atsakymų į pačius įdomiau
sius skaitytojų klausimus ir tt.

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

Kaina: gerb. Amerikiečiams — 
10 litų į rtetns; gi užsakant Lietu
vos gyventojams “žvaigždę” me
tams mokžhįfa 8 litus, pusei metų 
4 lt. »

Tat ir visi, kas tik gyva^. pasi
rūpinkit, kad sušvistų ties jfisų pa^ 
stogėmis laikraštis “žvaigždė!“ / 
" Adresas: “žvaigždė,” Tėvų JČ-'. 
zuitų Namai, Kaunas, Litbuamažx 

4 V .. -2 . -- c

(Wnibllmtoite8) 
LIETUVIS GRABOftIUS IR 
- BALSAMUOTOJAS ‘ 

1043 Washington Street

TeL Nonroda^M&£i 
MONTELLO OEFIC®

- Ahms Sheet-------
TTrnęĮrton IRAdiT

j ©e®®®®®®®®©©©©®©©©®©®®©®® 
| Į Tel. So. Boston 0506-W.

Lietuvys Dantistas

H A. L. KAPOČIUS!
I1 261 ("Kel»hBroadw»y, South Boston I 

(“Kelehrio” namo) , Į 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, | 

..nuo'1:30—6 ir nuo 6:3d—9 i 
vakare. Seredorais nuo 9—12 ! 
vaL dieną. Subatomis nVio 9 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 ! 

-iki 12 (pagal sutartį). ■x% J

J

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komdija; parašė S. Tarvydas 25r

Elgetų Gudrumas. 3-jų veiks- ; 
mų komedija. Parašė Seirijų f 
Juozukas -- ----------------- - ------ -^2^

Ubagų Akademija ir Ubagų ' 
Balius—komedijos po 1 aktą. 
Parašė Seirijų Juozukas____ 35e,

Sniegas—Drama 4-rių aktų. Lį;
Vertė Akelaitis.------------------- 40&

Esumas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Para- j 
šė Kun. L. Vaicekauskas------ 16c<

žydų Karalius—drama 4 ak
tų, 5 pav. Vertė J. M. Širvin- /7 
tas............... ..... ......... ,-----------------30e.

• Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz- r 
delis; parašė F. V.------------- ^-JOCz

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė—4 aktų drama/Ver- 
tė Jonas Tarvydas_____ ž___ _10a, '

į
Piloto Duktė — 5 veiksmų 

drama. Vertė Jonas Tarvydas 35e#
Dramos: 1) Germaną;"2) 

Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo L5? 
Stebuklas—4 aktų; parašė J. 
Tarvydas __ ___________ «,_____

Vaikų Teatrai : dalis l: 1)
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano'lai
mę. Surinko S, K, D. ir N—

✓ x . r
Vaikų Teatrai: dalis U: 1)'

Ištirsime paskui; 2) Antanu- L.’;.
Surinko S. K^ D. ir N. —X___15e. gi

•• . '
MALDAKNYGES

Pulkim ant Kelių—“D-ko” 
spauda. Odos Apdaru $2.00 i? $3.00

■ v-y
Mažas Naujas Aukso Alto- 

rius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais) ____ - -- finto

Mažas Naujas Aukso Alto* J 

rius—juodos (prastais kietais x - 
iršeliais)_____ _______ -....L 50a.

Mažas Naujas Aukso Alto- ' ' 
rius—juodos (geresnės, mink- 
tafe Grifeliais)___ _________ -J85«/

. Mažas Naujas Aukso Alto- 
Ttus-rijjrodos (geros odos rit-

u i-.. :>1
Mažas Naujas Aukso Alto

riui—baltos (eeluloidos $iršo . 
liate)-------- --------- ---------------

Mažas Naujas Aukso Al 
rius—baltos (eeluloidos viri 
Įiais, su kryželiu)-.----------


