
DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Spauda labai plačiai rašo

Kauno karo komendanto majo 
ro Saladžiaus nutarimu

Loveli, Mass. — Trįs dar
bininkai, Hbrne Coal, kom
panijos, užmušti elektrp. Jie 
dirbo prie ^ektros stulpų. 
Prisiekė el^^ros vielą ir bu-

ąių pranesa- 
skis jau yra 
į Rumunijos

Lietuvių ir lepkų saugu
mo ir praeities likvidavimo

HERBAČAUSKAS GRĮŽO 

LIETUVON

Pusę milijono darbininkų 
teks darbo Anglijoj

RYTAS” NUBAUSTAS
2500 LITŲ

^Paryžiun. —^Jung. Vals- 
tijit sekretoriaus Kelloggo 
projektas jau priimtas be-

komisijos pirmininkai p. p. 
Balutis ir’ Holowko. liepos 
m. 10 d. pasirašė posėdžių 
protokolus. Pirmininkai ne
galėjo susitarti, dėl bendro 
raporto būsimai7 konferenci
jai Karaliaučiuj.

Lenki; detegacija'TiėpdšlT 
d. išvyko iš Kauno.

_ 40-60%
-30-40%

pie -Lietuvą ir 
ar netrūksta, 
►ai supainiotos 
priešinasi. Pa
yra, bet labai 

te jų teisingu- 
L kad lenkai ir 
Įidelę karalv*- 
įonės neišsipil-

Tilzė. — Per tvanus Til
žės ir Ragainės apskriČiuose 
yra padaryta 1,700,000. 
reichsmarkių nuostolių. 
Žiemkenčių javų sunaikinta 
20%, vasarojaus 
pievų ir ganyklų 
Bulvės daugely vietų supu
vo. ’ r

Tankai ir čia atmetė Lietuvos 
pasiūlymus

į galėtų daly vauti iegioni 
niūkų kongrese Vilniuj t

sekrefotiatij aplinkraščių ir 
instrukcijų, daug rankra
ščių, kaip straipsnių ir ko
respondencijų į komunisti
nius laikraščius, partiniai 
paroliai, kaspinai šapirogra- 
fo, Įvairios brošiūrėlės ir 
partinio pobūdžio laiškai.

Per kratą pas Kostą Kor
saku taip pat rasta kompro
mituojančios medžiagos.

Sulaikius šiuos tris asme
nis padarytos dar kelios kra
tos. Viso iki šiol sulaikyta 
šeši asmenys. Be to, darant 
kratą Levitanaitės Simos 
bute rastos komunistų parti
jos programos, bet jai pačiai 
payyko pabėgti Kvota ve
dama.

VYRIAUSYBĖ DUODA 

KAUNO MIESTUI . 
500,000 LITŲ 

PASKOLĄ

paskutinis posėdis. Liepos 
mėn. 11 d. šaukiamas komi
sijų plenumo posėdis, ku
riam turės būti konstatuoti 
derybų rezultatai.

buMniiKiiiiab, Hunai# 
buvo svarstomas klausimas 
apie lietuvių dalyvavimą bu
simuos Latvijos seimo rinki
muos. Vienu balsu nutarta 
aktingai dalyvauti rinki
muos ir išstatyti atskirą lie
tuvių kandidatų sąrašą. J 
rinkimų komiteto prezidiu
mą išrinkti: Vronevskis, 
Mataitis, Purvinis, Čapas ir 
Stabinis.

Iki šiol Latvijoj gyvenan
tieji lietuviai aktingai Lat
vijos seimo rinkimuos neda
lyvavo.

Pranešimų iš Varšuvos

Netc York. — Pereitą ket
virtadieny, liepos 26 d. įvy
ko kumštynės tarp kumšty* 
nių čampiono Gene Tunney 
ir Tarno Heeney. Buvo su
tarta kumščiuotis per 15 
roundų. Bet "Tunney apsi
dirbo su Heeney beveik .10 
rounde. Vienuoliktame tik
rai užbaigė ir vėl liko čam- 
pionu.

Žnionių buvo žiūrėti apie 
45,000.

Viso jeigu buvo $735,000. 
Kumštynių promotCris Rick- 
ard išmokėjo $919,000. Tai
gi Richardui teko pridėti 
$184,000. -

Tunney gavo $525,000, o 
Heeney $100,000.

• Spauda skelbia, kad Tun-
... r ----------------įs-- - -'—■r. .

lėbauja
Kaunas. — Su Amerikoj 

lietuvių ekskursija atvykom 
J. P. Panevėžy sustoja 
“Vilniaus” viešbuty, matyn 
ti, nutaręs smagini prakirti; 
laiką, atsigerti “snapso” jy,; 
žodžiu, paulioti “europėjįfi* 
kai.” Nekalbant jau apie 
patį “uliojimo” būdą, kuria 
bus aiškus iš to, kad svečias; 
neteko 1,400 dolerių sumos/ 
kriminalinėj policijoj nustą* 
tyta, kad pinigus pasienį 
viena puotos dalyvė.

Geneva. —„Tautų Sąjr 
gos sekretoriatas gavo iš L 
tuvos notą protestuoją 
prieš lenkų kariškus mani 
rus prie 'pat Lietuvos^ 
kijos demarklinijos.

Si protesto nota bus įdi 
ta Tarybos nariams,, o yj 
Lenkijai, kuri manoma at 
kys ir savo komentarus-] 
darys.

Varšu va.—Lenkų teleg 
pų agentūra praneša^ k 
Lenkijos valdžia neturi 
jokio noro daryti Lenki; 
armijos manevrus Vilnie 
teritorijoj, kaįp kad Lietę 
ją kaltina savo notoje Tat 
Sąjungai. Buvo pažyme 
kad paprasti militariai n 
nevrai įvyks rugsėjo meni 
zkaip paprastai yra daror 
taip kaip ir kituose Lenką;

PABĖGO ALYTAUS SMUL
KAUS KREDITO BAN- v 

KELIO VEDĖJAS

Kriminalinės policijos ži
niomis, šiomis dienomis iš 
Alytaus nežinia kur išvyko 
ir pasislėpė vietos smulkaus 
kredito bankelio vedėjas, pil. 
Vytas Misiūnas, žinomas 
Dzūkų nykštuko slapyvar
džiu. V. Misiūnas kaltina
mas pinigų išeikvojimfu ir 
dokumentų suklastavimu. 
Pil. V. Misiūnas išvykdamas 
motociklu iš Alytaus pasisa
kė vykstąs Kaunan atsiloš
ti, o jei nepasiseksią, dum- 
sias užsienin.

SUIMTAS BUV. SEIMO 
NARYS

Bu v. Seimo narys Jenuš- 
kis suimtas Klaipėdos poli
cijos, ir jo byla perduota 
Klaijjėdos karo, komendan
tui.

Lietuvos universiteto len
kų kalbos lektorius Herba- 
čauskas, prieš kurį laiką 
lankęsis Lenkijoje, vėl su
grįžo į Kauną.

Mancliestcr, Anglija. — 
Praneša, kad Anglijos teks
tilės, skaičiuj 700, bus užda
rytos ir pusę milijono darbi
ninku bus išmesti ant gat- c 
vių.

Šis lokautas bus padary
tas rugpiūčio 11 d. Ginčas 
kilo dėl samdomų darbinin
kų, kurie nepriklauso prie 
unijų arba yra išmesti iš u- 
nijos. Taip pat kįla ginčas 
ir dejl algų. Jeigu nesuistai- 
kys prieš tą dieną, tai kils 
smarki kova darbininkui su 
darbdaviais.

Lietuvių delegacijos įteik- 
;i lenkams projektai dėl su
sisiekimo geležinkeliais ir. 
paštu buvo svarstomi subko- 
misijos. - Lenkų pareiškimu, 
abudu projektai jiems esą 
tais klausimais pasibaigė ir 
nepriimtini, todėl derybos 
geležinkelių ir pašto atstovai 
p. p. Sabaliauskas ir Sluo
gą liepos mėn. 9 d. vakare 
išvažiavo į Kauną. Ekono- 
rmine subkomisija dar posė
džiauja, . bet manoma, kąd

Pilsudskis ’vsąs atsisakęs• *
nuo' savo sumanymo vykti į 
Rumuniją. Jis važiuosiąs į 
savo dvarą, o iš ten rugpiū
čio 12 d. vyksiąs į Vilnių da
lyvauti legionininkų kongre
se. Kongrese dalyvausią a- 
pie legibninkų. Jau
dabar kalbama, kad ryšy su 
kongresu laukiama didelių 
politinių įvykių.

Sako, kad Pilsudskis pasi
skelbsiąs Lietuvos karaliu
mi. \

Pilsudskis visiems minis.- 
**- t

terių kabineto nariams davė 
Įsakymą kad jie rugpiūčio 
15 d. būtų Varšuvoj. Šis į- 
sakynias aiškinamas tuo bū
du, kad Pilsudskis tuojau po 
legionininkų kongreso pra
dės Vvkdvti savo toli eiuan-

• • — . ■*.

ti pieną.
Sako, kad Pilsudskis da

vęs Voldemarui pasiūlymą 
išsižadėti Vilniaus ir už tai

Nev Bedįord, Mass.—Dar
bininkai, kurie streikuoja 
prieš nukapojimą algų, buvd 
pareiškę, kad jie pereitą 
šeštadieny, gaus ai- ne leidi
mą paroduoti gatvėmis, jie 
paroduos.

Vietos valdžia manė, kad 
darbininkai sukels revoliuci
ją, Pašaukė i pagalbą apy
linkės miestų policija, kad 
numalšinus “revoliucijonie- 
rius.”

A

Atėjus šeštadieniui, darbi- 
Ininkai pareiškė, kad jie gat
vėmis neparoduos dėl lietaus, 
bet jie mano, kad ramus pa- 
rodavimas nesipriešina Įsta
tymams ir neturėtų būti var
žomas. t

Policija suvažiavus čia ne
turėjo darbo. Darbininkai, 
kaip ligŠiol, taip it dabar sau 
ramiai veda streiką prieš 
tuos, kurie juos skriaudžia. 
Nė policija ne Iššaukė darbi
ninkų sukelti riaušes. ,

ney pasitrauks iš kumštimi 
kų eilės ir stos Į mokyklą rft 
kytis phyjosophy. ; ųįj

Sako, kad jis dabar ttt 
$2,000,000 padaręs iš kum 
tynių. Bet šių žinių Tunai 
dar nepatvirtino. < -J

Spėjama, kad Tunney h 
suporuotas su Sharkey, » 
Rickard biznio išrokaviK

- -' ■Otg-į 

kito tokio popUleraus kai 
Sharkey neturi, i - 

p-.č- ’ ■ :

.. kareivis
.4 Lietuvos ppsę.įperši 

dar vienas lenkų, kąreivią, 
zidęrius Aksiu jiką, ,pa^ 
kęs nenorįs tarnauti Jfl 
kamskaip. rus©^^..

■ iįįĮį

dradarbio Juozo Kedžio . a
kvotą kriminalinė policija 
jau pabaigė ir liepos 4 d. 
persiuntė Kariuomenės teis
mo valstybės gynėjui.

Bylai bus duota tolimesnė 
eiga. Byloj yar Įdomi ir tur
tinga medžiaga apie Pleč
kaičio darbus ir planus; visą 
tą Kedys plačiai*ir nuošir
džiai išpasakojo. Kedys sė
di Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjime.

Pasirašytas posėdžių protoko-

Kaunas. — Liepos 10 d. 
p. p. Įvyko ministerių kabi
neto posėdis. Buvo svarsty
ta 2 klausimu: telefono tari-♦ 
fo projektas ir Kauno mies
tui paskolos tiekimo klausi
mas.

Teleforfo tarifo projektas 
dar nepabaigtas svarstyti, jo 
svarstymą pabaigs šios die
nos ministerių kabineto po
sėdy.

Be' to, nutarta suteikti 
Kauno miestui 500,000 litų 
paskolą kanalizacijos ir 
vandentiekio darbams tęsti.

Paskola suteikiama tokio
mis sąlygomis: miestas mo
ka 6% palukam); išmokėji
mas: 1931 m. Vakario 1 d. — 
100,000 It.^hVpbs*'! d. — 
100-000; lt,, griibdžibl^'d.— 
100,000 lt.'; 1932 hi?Vasario 
1 d. — M0,Wįft? ir liepos 
1 d. paskutiniffe 1000,000.
IR VARŠUVOJ NEVYKSTA

JAPONUOS KARO LAIVY
NO ATSTOVAS ATVYKS 

Į LIETUVĄ

Kaunas.—Japonijos karo 
laivyno atstovas Maskvoj 
kapitonas. .Kojanagi, su pa
dėjėju Mąęųųipto apie rug- 
piūčiojm(‘nri(Į5.1d. vyksta lai
kyti Baliįįjo^ >jūros uostus. 
Tarp kita jie, ^ošiasi aplanr 
kytLKlaipėdos ir Liepojos 
uostus. . 39

Sąryšy su Giršovičiaus 
areštavimu suimtas Fridma- 
nas, pasiliuosavęs iš kariuo
menės, Liong. Kvašys 2 pul
ko virštamvbinis puskari
ninkis, Al. Mliras, Jonas 
Misiūnas, Al. Mileika, Jonas 
Tanijauskis. Areštuotuoju 
kai kurie perduoti kariuo
menės teismui, o du Kauno 
karo komendanto nubausti 
administratyvinių būdu.

,Kedžio bylos tardymas 
jau baigtas; Taip pat susek
ti dar keli. Alytaus pučo da
lyviai, būtęūt: Alf. Navic
kas, V. Soiftita, P. Kvara- 
ciejus, L. Merikanskis, Dz. 
Januleviičuš. '• Suimtieji pri
sipažino dalyvavę pučo ruo
šine. ’ = ” '

Tns mažus miestėnus prie 
demarklinijos.

Be to, Pilsudskis žadąs 
Lietuvai dar ir jiriedo, dalį 
rytų Prūsijos.

/ Kaunas. — “Rvto” atsa-
f

komasis redaktorius p. L. 
•ils kokia nauda is šios Jokūbauskas ųž nesilaikjuną 
es tai reikia paabejo- privalomų spaudos taisyklių 

AšlJstvbės^kalba administratvvinių būdu
Liką, o tuo pačiu laiku [nubaustas 2500 litų arba 2 

mėnesiais kalėjimo.
Ši Karo Komendanto nu

tarimą “Rvto” atsak. Re- 
daktorius apskundė p. Kraš
to Apsaugos Ministeriui.

ai pateka 6 .komunistų 
^entai ir daugybė komu-

• nistų ilteratūros
'sKaunas: — Liepos mėn. 9 

d. apie 1 vai. naktį Šiaulių 
gelžkelių stoty sulaikytas 
komunistų partijos kurjeris 
Giršovieius Volfas, kurs tą 
naktį grįžo iš Varnių. Per 
kratą pas jį-rasta vežami iš' 
koncentracijos stovyklos-ko- 
munistų partijos C. komite
tui įvairūs partiniai užrašai 
ir intemuotiĮ, sąrašai, taip 
pat laiškai nuo. internuoju 
keliems šlifuliskiams, ktirių 
tarpe vienas laiškas adresuo
tas Volpei Aizikui-Dovvdui. 
Padarius buto kratą pas 
Volpę rasta vienas didelis 
čemodanas ir viena kelių pū
dų pintinė su komunistipe 
literatūra ir šiaip daug Įvai
rios komunistinės medžia
gos,'suvyniotos į atskirus 
pakietus, kuriuose buvo at
rasta Įvairiausių komunisti
nių ir agitacinių lapelių. Be 
tor rasta daug Lietuvos ko
munistų partijos centro ko
miteto ir Lietuvos komunis-

f
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Kas tiki nugalėjimu ir die
ną ir naktį, tas pagaliau pa

manė motinėlė 
pakirsčian___

jO8 gink, 
ijąai, kokius naujus karo pabūk. 
kjBrsnda ir ką gali

jan išė jo iš spaudos “Dai- 
nupk” II dalis. Gražus rin
kinys dar gražesnių dainų 
dviem ir trim balsams. . Mo
kykloms imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis 
nuošimtis. Parnttofc 21 doJfoj 
kaina 60 centą. Puikiausias 
vadovėlis mokykloms ir cho-

Reikalaūkite;“Dftri>tnmfc€*' 
36d Broadieay, 8<r. Boaton, 

pfuss. Mes turime visas Va- 

F Pykite

Šįųomi prąnešąme,. kac 
Pilnųjų. Blaivininkų XVII. ’ 
Seimas bus Rugsėjo-Sep- 
tember 3 dieną (Labor Day) 
1928, Worcester, Mass.

Visos Blaivininkų kuopos 
ir apskričiai prašomi susi
rūpinti Seimo reikalais.

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

IŽTŲ SKERDYNIŲ
BIRMTAKAT... _

(Alsėdžiai v.), 
į^ripškeliu į§ Teį- 
Lšėdžins, išvažiavę per 
kelius, devintame ki-

Dėl numatomo blogo der-| 
liaus, labai pabrango grūdai, 
jųgiams mokama iki 15 lt. 
pūdui. Daug kas parduoda! 
raguočių už pigių karnų, tik] 
mažai kas perka. Žmonės 
abai susirūpinę ir nežino 

kurio galo tvertis. Bar jn- 
ti sėja vasarojų, kai reikė
tų mėšlai doroti ir čia pat 
Šienapįūtis. Rugių varpų1 
trečrojr -dalis--balueja, gal 
pakenkė drėgmė ir šalčiai. 
Dobilai ir pievų žolės retos 
ir neauga. Vasarojaus ja
vai kuone visur dėl šlapumo 
tik gyvi ir bulvės daugely 
vietų supuvo. Blogi numa
toma laikai.’

kryžiais, me- 
susikaupusiais 
Ir čia senovės

SENAS KLEVAS

Nosiedai. — Ties patim 
Nosiedų kaimo viduriu prie 
pat kelio P. Arkušausko ko
lonijoj yra didelis šimtmetis 
klevas. Tai istoriškas me
dis. Apylinkės žmonės juo 
drentuojasi ir kaimo padėty. 
Plačiai sakoma: “Nosiedai 
ten, kur tas didelis, prie pat 
kelio klevas.” .Jis prie savo 
liemens laiko ir kaimo adre
sų su išdarkyta lietuvių kal
ba: “Nosiedai Lekėčių vai., 
Šakių ap.”

Bet šiai smetais siaučiant 
dideliems vėjams senutis 

į klevas daug nukentėjoj vė- 
1 jaš perplėšė ji (jis biivo dvi- ' 
šakas).

— Šiaip žmonių dejavimų 
dėl blogų metų, kaip kad ki

ltose vietose, negirdėti. 'Va
sarojus atrodo neblogai. Ru- 

Igiai, kiek.nukentėję nuo bir- 
I želio sniego, irgi pasitaisė. 
| Šiomis dienomis ėjo pats ru- 
Igių žydėjimas. Kviečiai vi- 
I sai geri. Kiek blogiau ąt- 
| rodo bulvės : daugumoj visai 
nedygsta, gal būt, supuvo.

deiitas ') ksta y asąrį- 
poilgiui ilgesniam lai-

VALDININKŲ APSILEI
DIMAS

Pereitais metais Šakiuose 
buvo subankrutavę-vokiečių" 
bankas ir kooperatyvas. 
Kriminalinė policija išaiški
no, kad tai įvykęs dėl tar
nybinio apsileidimo banko 
pirmininko-Malcono ir bu
halterio Jekelio. Trūkumai 
padaryta sumai apie 12-13 
tūkstančių litų.

Kvota apie tai pasiųsta 
Mariampolės apygardos teis
mo valstybės gynėjo II nuo
vados padėjėjui, kad pa
trauktų kaltininkus į atsa
komybę.

Kiekviename “Žvaigždės” nu-] 
meryje pilna įdomių apsakymėlių,; 
dvasią žadinančių pranešimų ir ži
nių iš viso katalikų paskubo, daug 
rašoma apie paskutinių laikų šven- 
tuosius, apie nepaprastą pasišven
timų natfiai atsivertumųjų stab
meldžių tolimose kat. misijų šaly
se, teikiama daug rimtų nurody
mų bei patarimų krikščioniškam 
mūsų gyvenimui sutvarkyti taip 
painiais jnūsų laikais, dupdąm> 
daug atsakymų į paflųa įdomfaa- 
siUs skaitytojų klausimus ir tt. <

‘* Žvaigždė” išeina kas mėnesį. 
Jų leidžia Tėvai Jėzuitai Kaune.

Kaina: gerb. Amerikiečiams — 
10 litų j metus; gi užsakant Lietu
vos gyventojams ‘‘Žvaigždę” me
tams mokama 8 litus, pusei metų 
4 lt.

Tat ir v>si, kas tik gjjFas, pasi
rūpinkit, kad sušvistą ties jūsų pa
stogėmis laikraštis “žvaigždė!”

Adresas: “Žvaigždį” Tėvų JS- .
zuitų Namai, Kaunas, Lithuania. Lks nugalėtoju.

tržpersiuni
3e. pašto & 
- rr A'ųAIJ

k i, >.«*.•

: MlNĖRAttNIS ŠALTINIS
i \ ■, Kupstynių miške (Veliuo
nos vai.) prie bėgančio Ar
menos upelio iš atšlaitės iš
teka mažas šaltinis, kurio 
vanduo sausesniais metais 
esti rūgščiai sūrus. Mano- a
ma, kad tekąs vanduo nuo 
kabio bėga nuo gulinčių po 
žeme mineralų. 1

GAMTOS PRAJOVAI

Šimonys, Panevėžio, apsk. I 
Šių metų vėlybas ir šaltas 
pavasarisTeikėniaug rūpesJ 
čių kaimų gyventojams. I 
Vasaros pradžia vėjuota ir Į 
lietinga jau spėjo padaryti] 
daug žalos ir nuostolių. 
Taip, birželio 11 d. mūsų 
krašte praėjo smarki audra 
su ledais. Per valandų kitą 
uždegė ir suardė įvairiose 
vietose daug visokių trobe
sių. Migonių k-me sugrio
vė 4 klojimus, Nociunų ir 
Punkiškių k. k. po 1 kolji- 
mą, Kinderių ir Vodonių k. 
k. uždegė griaustinis po vie
ną trobą ir tt. Be to vieto
mis ledų kruša gerokai pa
muše rugius. Dabar iš 18 
birželio vėl stojo lietingos, 
vėjuotos ir šaltos dienos. 
Žemesnėse vietose- vasaro
jaus javai atrodo''jau’-žuvę, 
o rugių žydėjimui trukdo 
lietingas oras.

21. aj pi dSuBĮi.
- Katbfcjto 

. , rėjąiirifcą
22. a) Tykusis rytelis, b) Oi

nagėlis, c) Kur Nemunas, d) OiOu- 
čia-liulia___ ---------- ------- --------

i. Dešinėj pusėj 
piisynėlis šu ber- 
už jo, — baigiąs

- Ks sptaaos!
(tJ>iArtisto ■ ve

[Stoja Knyga“JAUIRI KŪRYBA”
SB paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklema'di 
jų. ", M/'
v?** * 
mnose <tą gražią
< j Kaina tik 25c.

tinau prisiųskite®

ZAPYŠKIO KRONIKA

Paminklas. Čia Lietuvos] 
nepriklausomybės 10-ties | 
metų sukaktuvėms atminti ] 
aikštėje prieš Valsčiaus] 
Valdybą pastatyta originą-Į 
dus akmenų paminklas. Jo] 
priešakinėje pusėje yra pa-] 
rašus: ‘‘Atvaduotas Lietu-] 
vos sukaktuvėmis 1918—] 
1928.” Antroje — Vytauto] 
ginklas ir parašas: “Vaduo-] 
kime.” Trečioje — Gedimi-] 
no stulpai ir parašas: “Vii-] 
nių!” Priešakinės pusės] 
viršuje į lipdytas Vytis. Ant] 
pačios paminklo viršūnės y-] 
ra akmens kamuolys ir aiifl

* X I

jo kryžius.
Šv. Jono atlaidai. Birže-] 

lio mėli. 24 d. čia buvo šv. 
Jono atlaidai. Žmonių su
ėjo — suvažiavo daug. Pa
maldos buvo atlaikomos lai
kinoje medinėje bažnytėlėje, 
nes gražioji mūro bažnyčia 
tapo Didžiojo Karo auka — 
sugriauta, ir koplyčioje ant 
kapinių. Medinėje bažny
čioje sumą gitxlojo monsig- 
noras Faidutti. Kapinėse 
koplyčioje mišias atlaikė 
kunigas Sruoiinis ir ka ) 
ro kapelionas kun. A Sįde- 
ravičius- Ir vienur ir kitur 
buvo pilna žmonių. Kapinė
se, matomai, daug dėl to; 
kad čia, kaip žmonės pasa
koja, yra stebuklinga viete
lė. Jos vietoje yrą šulinėlis, 
kurio vandeniu žmonės 

. prausiasi ir kojas mazgoja

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI | 
■PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, J 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
F" GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ Į- “SAULtiTĖ” j

'/m ' j— i

skaityti “Karį,” kad iš anksto su- 
ripažintų su kariuomene. Tokajau 
nuolis p at ek ę s kariuomenėn iš kar- 
to įsusis pažįstąs ją ir pasiruošęs

„ TVARKOSI

. liožalimo miestelis visai 
padoriai ėmė tvarkytis. Kur 
kadaise žmonės rudens ar 
šiaip šlapumo metu vos ga- 
lėdaVo isbristT.’ šiemef pdda= 
ryti šaligatviai. Šiemet ro- 
zalimiečiai pastatė puikų 
nepriklausomybės paminklą, 
kuris negiriant, reikia pasa- 
įkyt, yra gražesnis už kitų 
valsčių paminklus. _ Labai 
gaila, kad Rozalime likvida
vosi “Vartotojų b-ve” ir 
kas duoda progos vėl gerai 
atgyti, privatiškieins kraųtu- 

] rininkams. ,
Birželio mėn. Rozalime 

] lankėsi Jo Eksdencija Vys- 
] kūpąs Paltarokas. Jį sutik- 
{ti žmonės buvo labui gerai 
] pasiruošę. ‘

įti. • -
Kur tik yrą susikūręs koks nors 

jaunimo ratelis, ten būtinai tori 
[būtį “karys,” ries Jis be.Kariško 
auklėjimo rūpinas kiekvienam 
jamauoliui įdiegti tėvynės meilę.

Kiekvienas sportininkas privalo 
{skaityti “Ka4,” nes jis paduoda 
daug sporto žinių iš Lietuvos, ir

daug rašo dėl vtsu<!- 
| menės susiartinimo su kariuome- 
Ine, nes tik susiartinę tegalėsime 
{įvykdyti savo, amžiną troškimą 
{Vilniaus Gedimino pily pakelti 
| Lietuvos vėliavą.

‘,‘Karyj” yra danę paveikslą, 
{reginią, apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų ir 1.1.

“Ęarys” deda daug atsiminimų 
{iš Lietuvos kariuomenfs kovų ir 
{kūrimosi, kurie kiekvienam skai
tyt o j ui parodys, kiek lietuvių tau- 
Itatur&jo pakelti vargo ir aukų,

bažnyčios vietoje — medinis] 
kryžius... Kažkaip liūdna] • ' • „i •>.•<£*- j Ifdir nejauku.
r Važiupjąnt dar Mek tole-j 
liaii, pakalnėje, netoli, nuo 
buvusios bažnyčios, teka Ne
didelis upelis, prie lęurio, dej 
šinėj vieškelio pusėj, ųaątyfil 
buvusio pylimo —c tvankos 
žymės. Toje vietoje buvęs 
įdkitij irialūnas, kur jie sau 
grų dils maldavę. Sugriautas 
liko ir jis...

Išvažiavus per upelį, Vieš
kelis vėl suka į vakarus.’ 
Dabar įvažiuojame į nelabai 
didelį kalnelį? PoiaifŠs, į 
pietus, yra žemuma, dūrpėta 
vieta, o į šiaurę, dešinėj, au
ga liaujas kailiukas ant esa
mojo. Kiek palypėjus to 
kabio viršūnėn, yra vėl pu
šynas, o kalno- viršujė, tarp 
"ošiančių prršhi,- yra - maža 
duobėta aikštelė su senais 
samanotais bei iškrypusiais 
meiliniais 
lancholijoj 
smūtkeliais 
kapas, mūsų tėvų amžinoji 
ix)ilsio vteta...

ypač bernus, sumokant už 
prabūtą laika. .Tokiu būdu 
daug , darUninkų{ susilaukė 
nemalonaus rūpesčio dėl ry7 
tojaus. . i;, r , : \ .;

Dalis darbininkų -randą 
sau uždarbį, priė ! kasimo 
griovių, nearia daug sausi
nama pelkėtų pievų ir kuo
piamos upelių vagos val
džios lėšomis, i. • >

i Kam anksci keičia .50 ■ <- Dvį dtinaą r.
15, b) Oi skauda gat . 3. Mūsų <

fium, b) Ųž jūrių, 8) . ■ A itfS
. -£ A5tuonlos įXTUoS

“rt’ - ' ; k Tiįy8 dainės ..v r i., d,...

v ; VAINIKUONIM
J50 L litaiWai , -ė- - ■ ■ ■

JUOZAS; ŠIMKUS. — GE
RIAUSIAS LIETUVOS 

jIMTŲSNKAS ...
Kaunas. Liepos 6 d. Mies- 

:o sode įvyko graikų romė
nų imtynės geriausiam Lie- 
tuV išimtininko vardui lai
mėti. Dalyvavo 7 imtinin- 
<ai. Pirmą vietą, kaip rei
kėjo laukti, laimėjo Juozds 
Šimkus, amerikietis lietuvis, 
Amerikoj vadinamas “Lie
tuvos Žaibas.” Antrą vietą•
aimėjo Bronius Malkevičius 
3 metų sunkaus svorio grai
bų romėnų imtynių Lietu
vos čempionas. Trečia vieta 
teko Šiaulių miesto čempio
nui Jarošui. Po šių rungty
nių įvyko dviejų amerikie
čių, Juozo Šimkaus ir Frei- 
monto, 20 min. laisvų ame- 
rikonšikų imtynių matčas. /

Juozas Šimkus, kaip ge
riausias . Lietuvos iintinin- 
kas, gavo garbės dovaną. Ki
tiems nugalėtojams buvo į- 
teikti garbes žetonai. Publi
kos buvo daug ir visi J. 
Šimkui kėlė didžiausias ova
cijas.

spubiikos ^rezidentas, jei 
valstybės reikalai . neprivers

langoj ilsėsis apie pusantro 
rnėnešio. ?1;>i ‘t:*
L “ ; i i. t t. >i ifūind J -

m sena smuklė — “kar- 
MTia,” kuriu seilino prie 
bkriono vieškelio daug bū- 
ivę. Aklink smuklę maty- 
šen ir ten akmenų krūve- 

t^t buvusių trobesių 
ikąnos. Čia pat, po kairės 
įsėš nuo vieškelio, yra me- 
aais apaugęs kalnelis, o 
it jo — medinis kryžius, 

pat vietoje prieš ke- 
isdešimt metų buvo bažny- 
ISf^Kęstaičiuose gyveno 
►kitai — šv. Roko vienuo- 
ii.‘ .Čia buvusi lyg h- bev- 
ročių Ugpninė, kur nuvež- 
i^t:iš visur įvairius pami- 

'todėl dar ir dabar Že- 
altijoje yra sakoma: “Ro- 
ttų beprotis.” Be to, į 
'ęstučius tuo laiku suplauk- 
ivę daug žmonių su auko- 
Ūs. Tas nepatikę, kaip pa- 
ikojama, Alsėdžių klebo- 
ui, velioniui kun. Mažei- 
^ ‘(šis tačiau, vėliau dėl 
sięstaičių teisinęsis nekaltas 
jus), kilę nesutikimai ir t. 
r’To kaip tik tereikėjo Ri
tins: jie tuoj prisikabino ir 
reitu laiku atsiuntė kazo- 
WS Kęstučių bažnyčiai nu- 
riauti. Tai buvo 1886 mė
tis. Prie pamylėtosios Kęs- 
iiČių bažnyčios susirinkę 
aug žmonių, bet kazokui 
lips išsklaidę ir bažnyčią 
Ugriovę. Iš Kęstučių baž- 
yčios medžiagos rusai Tel- 
HiQs<ant savo kapinių ko
jyčių'pasistatė, kuri 1925 
oį jaėrkūno buvo sudeginta, 
’Ą,' žmonių pasakojimu, to 
liko Alsėdžių vikaras Dar- 
;užas (slėpęs ir skleidęs lie- 
griškas knygas) buvęs iš- 
tt&našavęs. Rokitąi buvę iš- 
ASidyti: vieni atsidūrė 
|em. Kalvarijoje pas domi- 
Įiinkanus, kiti kitiu*.
t Jy liko buvusių trobesių, 
tartuos nišai nugriovė, vie- 

tik akmenų kriivelės, o

kosi, kad dar, neatmeną tee

giąų ir .kylėčiau .sienas, ao- 
bilki ir, bulves, geri. Gali- 
mas daiktas, nes šioje apy
linkėje žemė daugiau šinė- 
liuota. - t
_ Gpjjužiur. Birželio men.
24. d., tuojau po pamaldų, 
viename dvariuke ant kalne
lio prie pat Zapyškio/ Vil
niui Vaduoti S-gok vietos 
skyrius surengė gegužinę, 

į Gauta apie pusant ro šimto 
)litų pajamų.

Visos virš paminėtos dainos
- Hini užsakymus 'drauge pritiii

■ . ' ' “D

KOMPOZITORIAUS a. ALEKSIO DAUTOŠ
Vienam Balsui Prie Forteįdjmio

1. .Ak, myliu tave —- - ■ ■ - ■ .75
2. BernnžėL, nevesk pačios ________  .50
3. Graži čia giružž________—. .50
4. Meilė ..... ............................................ .40
5. Meilę uždegta krūtinė - .65
6. O pažvelgti----------- - .50
7. Visuomet širdis _ .60
8. Penkios linksmos dainos yi ftn

Duetai
9. Moterą Sąjungos luinas _________ .50

10. Skrenda, lekia musų'mintįs______ _ *75
11. Trisdešimt dainų _______ ________$1.50
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-" į mes ne juokais prisimetė ab-v •

Akurat

7.

v'
8.

Kol yra ir per kraštus 
byra. /

• • •
Prieš vestuves ir šluotra-

Dainos
Kas norite išmokti gražių, irlinksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozieijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną" ten žodžių 
rasite). x

galima visaip paįvairinti dainuo
jant) ------------------------------- ----------25c.
8-NIQS LIAUDIES DAINOS (dau
giausiai dzūką: tinka solo, dviem ir 
4 balsam) -----------------------------------40c.
“DAINUOK” H Dalis (mokykloms 
ir chorams: grąžąs duetai, svajonių 
dainos) -------------------------- ------------60c.

9. NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ
TA (solo arba duetas; romantišku
mo ir meiles pilna)--------------------- -60c.

10. MALDA (tinka 16 vasario giedoti 
koncerte, publikai Justo jus; patrio
tiška) _______ -_________________ t_30c.(MALDAKNYGES

t »i .■■ —■■■> ■ i i um—» i i.. ......
K’ 
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(Kelionės įspūdžiai)
Sekmines.; j Atėjo .laiškas; 

/iėČiJa mįidit žmonos brėkš 
)avie.Šėti per šventes. Aptrą- 

ją ^fapjnį^ ^ęną, įar 
ankšti : tarėmės sil * žmona: 
važArot, nevažiuot ? į;1į jVa- 
žiucd, reiktų^. ųęsam mpkad 
pas y uos bdvęį - j paė žmonai 
rodįjū, brolį, Jjpolienę’ atlan
kyti, kaip gyvena paįdomau- 
ti. Be to dar būtų?šioki toki 
ekskursija, į šiaurės rytų
Lietuvą. Nevažiuot, liepė to
lumas kelio (arkliu 50. kilo- 

r metrų), darbymetė ir lietin
gas oras.

Visgi galų gale paėmė vir
šų — “važiuot.” < 

----------Nft-kad-važiuotriaiJxjięs 
gaišt!

J Tuojau bematant arklį 
priganiau, ratus paruošiau,-

žiųojam kaimelį. Jis prisį- 
t > I *'• * ’ t ’ ’

gužęs, netoli miško. Mums 
kaž kodėl pasįdare miela 
jauku jin įvažiavus.’ Mat 
mūsų apylinkėje jau sodžius 
atgyveno savo dienas: visur 
senos sodybos išdraskytos, 
kitur baigiamos ardyti. Vi
sur, pilni laukai, pakrūmiai, 
pabaliai naujų viensėdžių, 
viensėdėlių. O čia dabar va
žiuojam: trobos prie kits ki- 
xos, langai į gatvę, darželiai 
jo langais kone ant kiekvre- 

Gi visi, 
gatvėje, 
vidūdie- 
sėdi čia

šiaip ir taip blogai. 
» tamstos pasakėt ir 

nuvažiavot kokius tris kilo
metrus į šalį. Jum reikėjo 
važiuoti vieškeliu į žiemius... 
' -U O tai tau, galvoju 

saųi Bet 
dar ne to’

Cuji auW Mvino^f
ubokšta bažny- Ir i

z

’-'T

%

v-

r,

<

gerai ištepdamas kad n^už- 
sidegtų iki galui kelio, ap
sirengę, dar su kąsniu bur
noje — sėdom ratuosna, ir 
iŠdardėjom.

Kelias buvo gana tiesus ir 
. neblogas. Antašavo jau už

pakaly važiuojam pro Sala
miestį. Bažnytkaimis pri- 

. mena senus baudžiavos lai
kus. Atmenu, kad dar ma
no mama pasakodavo prisi
minus tuos laikus, kai ji ko
kios trylikos metų nešdavu- 

' si Salamiesčio dvaran savo 
tėvams, baudžiavą einan
tiems, pietus. Jai pačiai jau 
nebetekę dirbti. Dabar to di- 

/ delio dvaro daugybė įyai- 
ųmųljai- 

ūkso tik mil- 
žiniški akmens griuvėsiai. 

“ Tiktai vienas “margarinas” 
— didelis dailus, akmens ir 
plyti} su gotiko stvliaus mo- 

- tyVais trobesys—dar ir šian
dien gražiai stovi ir kreipia 

-praeivio dėmesį. Dvaras jau 
išparceliuotas. Bažnyčia ne
didukė, akmeninė; dar se- 
nais laikais, grovo Tiškevi- 
eiaus, savo baudžiauninkams 
statyta. Nuo Salamiesčio 
prasideda tolyn Į šiaurę ir 
rytus, buvusio Tiškevičiaus 
dvarai ir jojo pavaldiniai. 
Šiame bažnytkaimy yra ir 
reformatų kirkužė. Mat re
formacija išsiplėtė Biržą 
Radvilų laikais, dar Tiškc-

• vičiui neatėjus.
Bet ką-gi — užteks apie 

Salamiesti — važiuojam to
liau. Už Gumbelių kaimo 
įvažiavom į mišką. Tiesa jis 

' čia neplatus, bet gražus; la
biau panašus į graži} vasa
ros parką. Beržai aukšti, 
lenktiniuoja su lieknomis 
pieveles o tarp jų elniai su 
pušelėmis, ir krūmokšliai ir 
varlių ir kurklių muzika. 

•• Bet štai besigerėjant jiriva-

no kiemo kryžiai, 
viso kaimo vyrai 
' dvylikta valanda, 
nis. Suaugusieji
jat prie vieno kiemo vartų 

ant rąstų ir šnekučiuoją ber

ną, kiti čia pat juokauja, 
šposus kerta. Į bažnyčią ma- 
yt niekas niekur nėjo; vie

na iš čią tolokai, antra gal 
ir kunigai išvažiavo į Dau- 
jėnus-/(Daujenai iš čia 30 
kilometrų. Stebuklinga, pa
garsėjusi bažnyčia) Lietu
voje, paprastai antrą Vely
kų, ar Sekminių dieną šven
čiama.

Nors per kaimą gražu, bet 
jis senai užpakly liko. Šioks 
toks vieškelis. Miškeliai vi
sur aplinkui. Dar pavažia
vus — prasiskiria du keliai. 
Vienas tiesiai į žiemius, 
prastesnis, pasuka Į rytus — 
neblogai nužvyruotas.—Ku
riuo pasukti?—klausiu žmo
nelės. — Ir aš nežinau? — 
abejoja ji.... — Na^sakau, 
važiuosiu tuo, kuris geriau 
išrodo! Ant kryžkelės pa
rašų nebuvo, ir jokių praei
vių, kurių galėtum pasitei
rauti — nepasisukė po ran
ka. Taip ir nuvažiavom “ge
resniu” keliu.

Privažiavom išsiskirsčiusi 
kaimą paskui koplytėlę ant 
kapinių (Diliavą) ir įvažia
vom vėl į mažą, didelėje me
džių unksnėje, didelėje ra
mybėje glūdintį kaimelį. — 
Čia tai jau klausime kelio 
— sakau žmonai.
vienam kieme ant gryčios 
slenksčio pamatėm sėdintį, 
berymojantį, šiltoje užvėjo
je, “dėdę.” “Tpru! — su
stabdžiau arklį:

—- Kurx čia mes važiuo
jam? Ar dar toli Papilys? 
dėdyte?

“Dėdė” atsistojo, trukte
lėjo pečiais ir persigando... 
Manau, kad čia kas nors ne
begerai. ' 1

— Į Papilį?.. Tai kurgi 
dabar jūs nuvažiavot ?.. Jūs 
visai ne tuo keliu...

Mes irgi nustebom.
— Tai ką mums dabar da-

• g —* • * f

trys kilometrai, tai 
ikf 'BdĮsi bėdą. ■ ‘ ’ 

į > ’ : i įu 'J 
Tai ką gi ar grįžt reį 

kės? — klausiu iš naujo f 
dės.

■ "T i J i - ’ C ’ *— Dabar jau vistiek—sa- 
ko su pasigailejimn dėde —• 
geriau važiuokit tiesiai, į 
Kupreliškį (bažnytkaimį), 
ten pasiganysit arklį, iš ten 
jau vėl parodys į Papilį.

— Pasakęm “dėdei” ačiū 
— važiuojam toliau. Aš sa
kau žmonar/kad Čia dėdė vi
sai nepaprastas, jis netik 
praeiviais rūpinasi, kiek ga
lėdamas nori padėti, bet ir 
arklio neužmiršta, nes mums 
i rgipatareYiuvykus 
liškin “pasiganyti.” ‘.

O mes dėdės patarimą dar 
stropiau išpildėm: nępriva
žiavus bdžnytkaimio, gra
žiam pakrūmy sustojom, pa
davėm gabalą šieno arkliui 
ir patys iš ratų išlipom. Nu
bodo sėdėti. Jau trisdešimt 
kilometrų pravažiavom. O 
kur dar tas_ Papilys?.. 
Žmona ištraukė iš krepšio ir 
užkandžio. Ištikro mudu bu1- 
vom nemažiau arklio išalkę.

Po pusvalandžio vėl ra- 
ginom arklį. Kupreliškio 
bažnytėle, nedidelė, sena, 
medinė. Keletas krautuvių, 
jašto agentūra ir dar šis tas. 
Pasiklausę kelio į Papilę vęl 
išvažiavom iš bažnytkaimio 
stačiai į žiemius.

Dr. Opie, naujas National 
Tuberculosis organizacijos pre
zidentas.

•' - .m. .
— Kad nežinau... — ap- 

sigandęs atsako berniukas, 
—- gal koks viorgtas...

— Kur tau viorstas! — 
kad.nieko, nei'jokio bokšto 

i 

nesimato — sakau žmonai.

’V* ’U mūriniu bokštu bažny- 
~ stcbisi"dabar žmona?

Pasirodo esantį reforųiatų 
bažnyčia dar 1782—5 metais 
statyta. Matyt čia reforma
cija buvo galingesnė tais 
laikais už katalikų; pajėgas 
šioje apielinkėje^- *

—<1 • ... ■!. «: > U t , J i *1 ‘ .

Papilio miestelis gražioje 
vietoje ant kalnelio. Yra ke-^ 
lėtas krautuvių,’ ‘valsčiaus 
buveinė, vaistinė ir tt j Žmo
nių tipai irgi biskį skirtin
gi : daugiau ilganosių matyt. 
Ant namų ir latvišku pavar- 
džių užtinki.^ Čia praside
da tikybų kratinys. Kata
likai, žydai, reformatai, liu- 

-1 teriai ir dar kitokių.

* ■-•

K^nmriržČihi
***' *y®. si -*įi;

finiai neprašoksta kitų Lie
tuvos pakraščių. ; Laikra
ščius, ypač “Mūsų Rytojų” 
dauguma-skaito. Tik keliai 
tai Įabąi prasti, gdl dėl to, 
kad respublikos kraštas. Iš 
čia iki Latvių sienos belikę 
tik 3 ar 4 kilometrai. Siena 
natūrali — Nemunėlis gra
žiai plaukia!

Laike vaišių, vieųas sve
čių pasakojo įdomų mažmo
žį : Vieną latvių laikraštį už
siprenumeruodavo čia ne- 
kuris kaimynas. Mūsų cen
zūra uždraudė jį daugiau į- 
sileisti Lietuvon. Ir štai-ko 
tas kaimynas sugalvojo: Pa- 1^ Jos suteikė jani dauRiau'negu 

prašė vieno pažįstamo ana
pus latvių sienos, kad šį lai- : 
kraštu pats sau užsiprenu
meruotų. Gi minėtasis kai
mynas ateidavo ąnt Nemu
nėlio kranto, ir laukdavo, 
kada jo pažįstamasis pęrmes 
per upę, t. y. sieną.

Tam svečiiu bepasakojant 
— vienas tyliai sudraudė. 
Paskui paaiškėjo, kad pa
darė bijodami šnipų, nes 
girdi gali dar žvalgybai į- 
skūsti. Kiek čia tiesos, ne
žinau, bet žmonės esą Įsiti
kinę, kad kiekvienam kaime 
esą apmokami šnipukai.Del- 
to kalbėdami kiekvieną žodį 
dairosi ir nežino ko bijo.

Man atėjo mirrtin liūdnas 
faktaą; kad Atlanto vande
nynas daug-^ platesnis nei 
mūsų Nemunėlis. Jeį būt ki
taip — be abejo prašyčiau 
“gero pažįstamo,” kad jis 
man per Atlantiką permestų 
“Darbininką,” kurio štai 
jau per pusę metų tesu gJf- 
vęš tik keturius numerius.

Nežinau nė ar ir mano šie 
Įspūdžių aprašymai pateks 
“Darbininkui,” nes netenka 
persitikrinti ir matyti juos 
atspauzdintus laikrašty, ku
rių vis vien kaipir negau
nu.

Tai tokie buvo mūsų ke
lionės Įspūdžiai Sekminių 
atostogomis.

... PHILADELPHTA,'
LDS. nariai turi ra 

pavyzdį visiems, 
lankytis, į susirinkimus 
13 kuopos. Kitas silsi/ 
įvyks sekmadieny, rugį 
d. tuoj po sumos, m 
kambary. Ateikite 'gausiai. J 
pamirškite užsimokėti du

i ’ *
'•i •

, SURADO PAGELBĄ PO 
. METŲ KENTEJIMŲ

Mr. A. A. Biederiuan, .Goldęn. Į 
Ont., kentėjo per 12 metą nuo. 
skaudėjimo, apsivėlusiu liežuvi 
virškinimo ir užkietėjimo vidų 
suvartojimo tiktai trijų butelių Nai 
Tone, jis rftšo, kad jaučiasi 

rageroje sveikatoje. Jis taipgi ra

Papilį privažiavom. Tik 
čia dar ne galas mūsų kelio
nės. _ i

— Kur čia kelias į Vait- 
ginus ? kiek kiloiųgtrų iki 
Vaitginų? — klausiam pir- 
mo gatvėje sutikto žydelio.

— Į Yaitginus? O pas 
Uodinį? — žinau; šeši kilo
metrai — dasiprotėjo žyde
lis — išvažiuokit miesteli ir 
tuojau nenusileidžiant pa
kalnėn sukit po dešinei.

— Ak Tu Dieve! — atsi-| 
dusom.. kada tie kelionės 
vargai pasibaigs! — nusi
skundė žmona,—kad būčiau 
žinojus, kad taip toli — nie
kad nebūčiau važiavus.

Ant galo, po vienuolikos 
valandų kelio — pasiekėm 
Vaitginus. Mus priėmė la
bai nuoširdžiai kaip svečius 
nebūvėlius. Pirmiausia išve
džiojo po kambarius, svir
nus, tvartus ir kitus trobe
sius. Aprodė gyvulius. Toks 
jau, matyt, pas latvius ir to 
krašto kaimiečius, paprotys. 
Paskui prasidėjo vaišės. 
Sekminės — tai alaus pri
daryta užtektinai. Visa bė
da, kad mudu negėrėm. Bet 
mums tatai neatsiėjo pigiai. 
Mudu išlaikėm dideliausią 
“ataką,” bet pamatę, kad

tos gyduolės.
Nuga-Tone yra geros nuo silpną, J 

ilsushj nervų, nemigės ir jautitho 1 
vargusiu iš ryto, inkstų arba 
iritacljos, abelno nusilpnėjimo, 
apetito ir skysto kraujo. Vartokit j® 
keletą dienų ir jus pastebėsite 
pasitaisymą savo sveikatos ir 
mo. Nngn-Tone yra garantuojama, 
jums pagelliės arba pinigai bus gr 
narni. Nusipirkit butelį biie kokioje ap. 
tiekoje, liet tik žiūrėkit kad butų N 
Tone., Imitacijos yra be vertės.Važiuojam ir žiūrim — 

pro miškelį išlenda balto 
bokšto viršūnė — apsidžiau
gėm.

Bet ir tas kilometras pa
sidarė toks ilgas. Privažiuo
jam dvarą ; po dešinei di
džiulis, milžiniški} medžių 
priaugęs parkas ir vaisinis 
sodas, — po kairei laukas. 
Čia .pat prie parko didžiu
lis tvenkinys. Tai Grovo 
Šuazel de Guafje rezidenci
ja. Dvarą, pasirodo valdo 
grovienė. Pats grovas esąs 
nepilno proto. Gal dar kas 
prisimena iš laikraščių, kuo
met buvo atskridę iš Pary
žiaus tiesiai p Kauną pran
cūzų lakūnai broliai de Vik- 
trpl’iai, iš*-j^'K^ehas buvęs 
grafaites Šuazel de Guafje; 
sužiedotinis. Ji žinoma ne 
Lietuvoje — Papilio rezi
dencijoje gyveno — bet Pa
ryžiuje. Ir Viktrol, norėjęs 
čia atskridęs nusileisti, bet 
vietos neįšsirinkęs: tai krū
mai, tai balos, arba kelmy
nai...

Į važiuojam ant galo ir 
Papilio miestelin. Mokykla 
po dėžiniai stovi atsiskyrusi, 
raudonų plytų. Pavažiavus 
gatve — žiūrim nustebę: 
šventorius, medinė pakrypu
si varpinė ir taip pat sena, 
sena medinė bažnytėlė...

Uz kokiof kilbmetro priva
žiavom šlegeriškio kaimą. 
Akmenų čia Dievo duota ir 
negailėta! .Kaimas tebestovi 
vietoje nejudintas. Rėžiai 
su pakilusiais beplaukian
čiais rugiais, sėjamu vasaro
jum. O akmenų krūvos, 
krūsnys prie krusnės, kone 
trečdalį dirbamos žemės tie 
“kurganaif turi užėmę. Pa
maniau sau, — kad man rei
kėtų tokią žemę dirbti—tik
rai būč pabėgęs Brazilijon... 
Čia kiekvienas akmuo, ak
menėlis visų spardomas, mė
tomas, visaip garbinamas 
net prakeikiamas... O jie 
kantrūs, atkaklūs ramiai, ty
kiai gludi susibūrę i “mil
žinkapius.” “Keliu” beva
žiuojant tik ir dairomės ar 
nesutrupės kuris nors rat- 
Iinkis arba kad kaip nors 
neprikąst liežuvio...
' Privažiavom dar ne .vieną 

kaimą. Visi stovi vietoje/ 
Net naujus trobesius statosi, 
stogus taiso. Visai išrodo, 
kad šios apielinkės kaimie
čiai visai nemano jaukaus, 
ideališko kaimo gyvenimo 
ardyti. Bet pasiteiravę, su
žinojom, kad jų dauguma 
nuo kelių meti} laukia eilės, 
bet nesulaukia matininkų.

Dabar važiavom ir ką tik 
sutikdami klaitsėiii — ar ge
rai važiuojam?.. /Ant galo 
sužinojom, ..kad/yeL |vaziuo- 
jam į tikrąjf-fa^iąf Iki Pa
pilio buvo dar septyni kilo
metrai. Ir nusibodo... Va
žiuojam ir numeruotus šali
kėlio akmenis ' skaitom... 
228... nusprendėm, kad bė
rai penki Jcilometrai. Va
žiuojam ir vėl klausiam, ga- 

o šalę kelio piemefiu- 
— ar toli PapUyB?

stinentai “sausi” žmonės — 
mūsų alučiu nebeatąkavo. 
Atsirado įvairių girų, arba
tos ir kitokių visai padorių 
gėrimų • z

Vietos kaimiečiai tikybos 
ir kalbi} atžvilgiu labai su
simaišę. Štai vienas vedęs 
katalikę, pats liuteris, ar’žis šokinėja.

DRAUGIJŲ valdybų 
ADRESAI

ŠVENTO PETRO IR PO'
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Antanas Navikas, •
702 E. Fifth St. So. Bostop, Maat 

VIce-Pirm. — Juozas Jackevičius, 'V* 
92 Sawyer Avė., Dorchester, 

Prot. RaStlninkas — Leonas Sva
111 Bowen SL, So. Boston,

Fln. Raitininkas — Kazys Klokis,
366 Broadway, So. Boston, Mas< 

Iždininkas — Vincas KaliSius,
67 G Street, South Boston Mass. 

Maršalka — Kazimieras Ambrozas, .-įį
492 E. Seventh St., fe. Boston, MassL.^.

Draugija laiko savo snslrinkimus ka^'į 
pirrn^ nedėidienj kiekvieno mčpesi® , :. 
antrą valanda po pietą, parapijos.- 

‘salėj, 492 E. Seventh St, So. Boston^. 
Mass._______________________ . - ■ -• « 

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALĖ.?
DR-JOS VALDYBA /g 

Prmininkas — M. Žioba,
539 E. Seventh St. So. Boston, 
Jjelepbope South Boston 3552-R

Vflcė-PTrtrifninkas — J. Petrauskai - 
24 Thomas Pk., So. Boston, Moks.

Prot Raštininkas — J. Glineckls, 
5 Thomas Pk., Sonth Boston, Ma^- 

Fin. Raštininkas — M. šeikls, 
b66 Br35dway, So. Boston, Mass. į)

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Bostoj, Mastb' 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 V.'inffeld SL, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus jcas trečią.
1 ~ned£ldienl kiekvieno mėnesio, 2-rą var 

landą po pietų, parapijos salėj, 
E. Seventh St, So. Boston, Mass, 

_________________ __ __________ -inraf
LIET. DUKTERŲ DR GWQ8 

PO GLOBA MOTINOS 
VALDYBA //-f*

Pirmininkė—Jieva Marksienė, d
625 E. Eighth SL, So. Boston, Mass, 

Vice-Pirmininkė—Ona Zulonienė, 
11 Monks SL, South'Boston, Mass;

Prot. Raštininkė—Ona Siaurienė, - 
443 E. Seventh St, So. Boston, MaM 
Telephone South Boston 3422-R.

Ffn. Raštinlnkė-^-Bronislava danteną* 
29 Gould Street W. Roxbury, MtteK 

Iždininkė—Ona Staniuliutė, ' - ’
105 West 6th St, So. Boston, Maži.

Tvarkdarė—Ona Mizgirdienė, , ', f; 
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko ka» 
antrą utarnfnką kiekvieną mėnesi 
7:30 vakare, pobnžnytinėj svetainėj 

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolą raštininkę laišką ar 
lefonu. -

’--------------------------- ;------------------------------------

ŠV KAZIMIERO R. K. D-JO8 
VALDYBOS ANTRASAI 

So. Boston Mass.
Pirmininkas — Jonas Jaroša, , 
; 225 L Street South Boston, Mam 

24 Prescott St, Readville. Mass.
Vlce-Pirmininkas — Jonas GndrtnslĖM, 
Prot Raštininkas — V. MfckBvRSv*, 

405 Thlrd St, Sonth Boston, Masa 
Fincnsą Raštininkas — M. SeiMl 
z 368 W. Broadway, Sa Boston, Kam 
Iždininkas — V. Balutis,.

86 Mercer Street So. Boston, Kam 
Maršalka — P. Lančka, »

898 Fifth Street Sonth Boston, Mass 
Draugija laiko mslrlnklmus kas antri 

ned&dlenj kiekvieno, mėnesio, po m 
▼ai. po plotą. Parapijos Salė}, SepCte 
ta Gatve, Sonth Boston. Kaan .>>*''' * ■ T *■ f-'
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Solo Dainos:
1. MAMYTE (sopranui ir tenorui, ne

lengva)________ ■* _____________ 60c.
2. AŠ BIJAU PASAKYT (lengvuti;

baritonui, mezzo soprano) ____ _—40c.
3. LITAI (baritonui: lengvutę, tinka 

“Menas, Mokslas, Sportas” iš “Va
nago Plunksnos”)
GODELES (žemam balsui: mergai
tės žodžiai “Van. Plun.”)________60c.
STASYS (tinka “Barbora” iš “Va
nago Plunksnos) ----------------- -------60c.
DUL DUL DŪDELE (aukštam bal
sui: lengva, graži) ---------- —-—50c.

Chorams Dainos:
VEJUŽELIS (ilga, lengva, lyriška _ 
daina) — ---------- ------------- .....—i---

4. MUZIKA MUZIKA (galima šokti

50c.

t
I

f r J

, , v ■ '

11. VANAGO PLUNKSNA (tetartas su 
/’ * nurodytoms meliodijoms ir dekie* 

------ I-------------------_25c. x 
tdrdukas (Poupuri » u liaudies 
dainą. Vyrą chorui ir soprano. Juoko 
daug, lengva dainuoti).

1

4

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS
J JUODOS (prastais minkštais viršeliais)--------  .50
^JUODOS (prastais kietais viršeliais)------------- -50
ytlUODOS (geresnės minkštais viršeliais)--------  .85

JUODOS (geros odos viršeliais) / ....----- -—$1.00
BALTOS (celuloidos viršeliais)__ ___ __________$1.00

TOS (celuloidos viršeliais, su kryželiu)----- $1.15
Įsus užsakymas siuskite sekančiu antrašu:

Z “DARBININKAS** - ’ ' 1’ *
We,t Broadway , , Įįrth.B.rt.n, MM,.

■■ . ■  ■...

•t. MUMIUl. JXLU£»UXJ1> įgalima uvaw uoug, įcugro ucmuuvm/.

Mokykloms vadovėlį “Dainuok H dalis,” imant dideliam skaičiuje, duoda- s
•• zmv a • . • _ _____• 51— * W. • J >■» _ • " Xjįje diie didelį nuošimtį. .Chorams taip-gi duodama nuolaida. Kreipkitės į

( uAABnnmiVAfitt

366 W. Broadway,.
k*1*’ ' i-

DARBININKAS
South Boaton, Mass.



J. A. Gončarov

reikia kelti

lakstai

gadintas. Kur nese- 
ant dirvų vanduo telk-

persikrausto, tai ir mes galėtum, 
ras.

singumu ir meile, kuomet 
darbininkas matys kituose 
darbininkuose talkininkus— 
ne draugtamius.

— Kodel-gi tu man siūlei persikraustyti? 
Ar gali'žmogaus jėgų užtekti tų viską pakelti?

— Aš maniai!, kad kiti, neblogesni už mus, 
tarė Zaka-

mos. 
delis 
nas! 
taip 
Visi 
žiūri ’ ir 
liaudį, 
gausiai apsilankė, atvykusi

tų išėjo—kaip dabar prisimenu,—-patvirtino Za 
karas. > v

Zakaras giliai atsidusęs prasišalino.
— Koksai gyvenimas, vargas!—murmėjo jis, 

lipdamas ant pečiuko.

OBLOMOV
Vertė V. M. *

Telepūone South Boston0620
...

Maria. Conesa, Mesico City J 
šokėja, įtarta šmugelio suokai- 
by^ ■ V'; Z

yra Vis
d.elto atsakymu^ smulkme- 
nas atmetus, galima butų sux 
skirstyti į dvi kategurįji. 
Vieni atsakytų; dirbtines 
myliu mano darbo tikslų; ki
ti pasakytų: dirbu, nes esu 
priverstas. Misijonierius 
dirba sunkiausią darbą, pa
kelia neturtą ir vargą, tan
kiai net gyvastį aukoja ir 
vis tai daro šū džiaugsmu, 
nes visuomet; turi prieš akis 
prakilniausi tikslą. Mokslo 
vyras nepaiso sveikatos, tan
kiai vargsta ir išstato gy
vastį pavojun įvairiuose pa
saulio užkampiuose, nes 

' -mokslas- stumia yį—pirmyn
Šeimynos tėvas dirba, nes 
myli žmoną ir vaikučius. 
Kitas vėl dirba, nes myli pi
nigą. Bet vergas dirba, nes 
ponas jam liepia; dirba ne 
iš meilės, bet iš prievartos; 

’ dirba ne sau, bet kitam ir 
jo darbas yra užnuodytas. 
Taip pat ir dirbtuvės, ka
syklų ir abelnai kapitalizmo 
darbininko darbas yra už
nuodytas, nes jis negali pa
miršti to, kad dirba tik da
linai sau, sąvo šeimai, arba 
kokiems kitiems jam bran
giems tikslams, bet visupir- 
ma dirba kapitalisto naudai 
ir priklauso nuo kapitalisto 
malonės! ir kapitalistinės 
tvarkos fluktuacijų.

Kodėl mes privalome dirb
ti? Neš be' darbo negalime 
gyventi ir būti sveikais kū
nu ir siela. Kokiems tiks
lams mes dirbame ? Daboki
me, kad tie tikslai būtų pra
kilnūs. Kokiomis išlygomis 
ir kokiose apystovose dirba
me? Kokios jos turėtų bū
ti? Dėl to senai eina kova. 
Daug yra “daktarų,” kurie 
perša savo receptus, daugu
moje jie pasirodo netikę. 
Tik tuomet darbininkas 
dirbs linksmas, kuomet dar
bo sąlygos bus paremtos tei-

Aišku, kad Meksikos ka
talikai ir jų dvasiškija nėr 
tik nieko nelaimės iš Obre-Į 
gono nužudymo, bet daug,! 
daug nukentės. Kieno nau-l 
dai išeis Obregono mirtis?! 
Meksika nerenka vice-prezi-l 
dento. Calleso terminas bai-1 
giasi gruodžio 1-mą. Neten
ka abejoti, kad rinkimų ne-1 

i bus iki gruodžio 1-mps. Kasi 
tad bus Calleso įpėdiniu? 
Ką tik kongreso pataisyta 
konstitucija (CaĮlesui lie-l 
piantl) laidoja teis? būti 
prezidentu keliais atvejais 
bet nepagrečiui.Todėl Calles I 
einant konstituciją negali 
būti savo įpėdinių. Bet ar 
tas konstitucijos punktas il- 

| gai tepasiliks konstitucijoje, 
Į tai jau kitas klausimas. Jau 
Iri dabar kalbama, kad kon- 
Igresas arba išrinksiąs Cal- 
Įlesą “laikinu” prezidentu,1 
I kad neprasilenkus su kon- 
jstotucija, arba “pataisysiąs’ 
I konstituciją taip, kad Calles* 
Įgalėtų legaliai prezidentauti 
I dar šesius metus: Šiaip, ar 
Į taip bus, bet iš” Obregono nu- 
I žudymo pasinaudos ne ka- 
Italikai, bet greičiausia Gai
lies, katalikų kaltintojas ir 
Į persekiotojas. Katalikų kal- 
|tinimas atrodo lyg noras] 
| numesti įtarimą nuo savęs 
ant katalikų. Gal ir teisin
gai bus pastebėjęs tūlas pa
bėgėlis iš Meksikos, dabar! 
gyvenantis Californijoje, 
kad tikrasis Obregono žudy
tojas greičiausia bus vienas 
iš tų, kurie daugiausia aša
rų išlies prie jo karsto, bet 
taį nebus katalikai.

Neronas kaltino, katalikus, 
būk jie RomąJ sudeginę, 
pąlles kaltina ^Meksikos ka
talikus, būk' jie prisidėję 

L_ prie_ Obregono užmušimo.

ir šis pastarasis darbas tan
kiai reikalauja didesnio į- 
tempimo, yra labiau alsi
nantis už fizinį darbą. ___

Jei suprasime darbą, kai
po veikluihą ne tik kūno, 
bet ir sielos, tąi į čia pasta
tytą klausimą tenka atsaky
ti, kad mes dirbame dėlto, 
kad be darbo gautumėm 
badu-mritir-4k4ei--ri- nemirs 
tume, tai liktume bejėgiai ir 
kūnu ir siela — suatrofetu- 
me supūtume. Paguldyk 
sveiką Sharkey, Gansoną, 
De Marą į lovą, palaikyk 
juos lovoje menesį ir eik 
boksuotis su Šarkiu, ristis 
su Gansonu, ar bėgti su De 
Maru. Lengvai laimėsi. Bet 
visi gerai žino, ką tie vyrai 
gali, gerai išsimankštinę, 
kitaip sakant, DIRBĘ. Tas 
pat ir su protiniu darbu. Iš 
dviejų jaunikaičių tankiai 
tas, kurs buvo gabesnis mo
kykloje, niekuo vėlesniam 
gyvenime nepasižymi, nes y- 

Įra tinginis; gi mažesnių ga
bumų, bet darbštus, daugiau 

I nuveikia. Tas reiškia, kad 
darbštusis daugiau pajėgia, 

lyrą protiniai stipresnis už 
[gabųjį tinginį; gabiojo gi 
tinginio jėgos silpnėja, atro- 
fėja, pūva.

| ~ Iš kitos vėl pusės peril- 
|gas, perdaug įtemptas per- 
I sunkus, priverstinas, nema
lonus darbas išaikvoja žmo
gaus jėgas. Darbo stoka 
žmogų pūdo, perddug darbo 

I jį, taip sakant, sudegina. Vi
durio kelias yra aukso ke- 

Į lias.
Į Kodėl mes dirbame? Jei 
šį klausi^ suprasime ne ta

Kas įtikės ne į laikinus, bet 
į amžinus dalykus, tas ir gyve
nimo audrose jausis kojomis 
bestovįs ant tvirtos žemės ir 
galvą beturįs saulės spindu
liais apšviestą.—CIaudius.

tuoj pasakė, kas yra nžmii- 
šėjas? Kuomet vyrai meta 
bombas, ar šaudo politinius 
priešus, žmonos paprastai, 
nesimaišo jiems po kojų ir 
jų neišduoda. Todėl tas pra
nešimas iš Meksikos sostinės 
atrodo daugiau negu įtarti
nas.

Meksikos sostinės polici
jos viršininkas gen. Zer- 
tuche, aiškiai pareiškė, kad 
jis darąs tirinėjimus tikslu 
[surasti kaltininkų dvasiški
uos tarpe! Tuo pačiu jis pa
rodo, kad jau iškalno yra 

į nusistatęs ne ieškoti tikrų 
kaltininkų, kur jie nebūtų, 
bet įvelti katalikų dvasiški-

visai įsj 
ta 
ša. Pasirodo, kad netik Bri- 
žų, Panevėžio!, Šiaulių aps-. 
Sritys tenųkentėjo nuo lie
taus, bet daug plačiau.,

»

Važiavusieji kaimiečiai 
į nuo Skapiškio, . Rokiškio 
žiūrėdami per traukinio lan
gus, stebėjosi vietos gyveni
mo vaizdais. Pasirodo kas 

• . . • • ? r **!

labiausiai įdomu kaimie
čiams: gražūs rugiai, geri 
trobesiai nešiaudiniais sto- « 
gaiš, prie sodybų medžiai, 
sodneliai. Jėi tatai kas nors 
netaip gerai išrodo — reiš
kia:- —r niekam neverti ūki
ninkai ! Ir žinoma Rokiškė
nai viską peikė, Kėdainiš
kius niekino, žinoma apie 
save .kiek pasigirdami_____
. Traukinys lėkė net ant ne
kuriu stočių nesustodamas; 
mes jau dar anksti rytą ar
tinamės Kauno.

K 2. Kaune

Jau prieš Petrines Kaune 
prasidėjo įvairios pramogos, 
iškilmės, parodė Per lai- 
krąščius, plakatus, radio — 
jau ne viena savaitė būgfiy- 

i • ti* u I : i I ‘ • * * .* • xjo, kviesdami visus laikino- 
j6n sostinėn paviešėti.
__Šiaurės Lietuvą paplūdus 
vandeny 'ir purve.' Viskas 
nesėtą,' ateitis nežinoma, 
liūdna, skurdi. Kas anksčiau 
buvo besiruošęs Kaunan į 
Parodą ar Dainų Šventę — 
dabar stovi nustėręs, nusimi
nęs...

Ir aš galvoju: važiuoti ar 
ne? Važiuoti, reiškia išleis
ti keletą beveik paskutinių 
liteliu taip sunkiu metu, ne- 
važiuoti — reiškia, dar liūd
niau savo likimą prislėgti.

Važiuosiu! — tariau pasi- 
rįžęs. Viena dėl tų kelioli
kos litų nieko nepritaupysi, 
antra, iš Ž. Ū. parodos gal 
kaiką pasinaudosiu pasimo
kinsiu, kas dažnai apsimoka, 
trečia labai norėjau nuvykęs 
Kaunan į Ž. Ū. Parodą ir 
Dainų Šventę savo įspūdžius 
aprašyti “Darbininke,” ku
riam esu tvirtai pasiketinęs 
bendradarbiauti. Šie visi 
motyvai nulemia mano išva
žiavimą Kaunan.

Sėdom į specialį traukinį, 
kurs vežė keleivius į Paro
dą. Pilna prisikimšo, tik 
aš gavau dar vietą atsigulti. 
O naktį atsigulti jau yra di
delis malonumas. Čia pasi
rodo didelis rusiškojo tipo 
vagonų patogumas.

Radvilišky saulė užtekėjo. 
Važiuojam Baisiogalos, Dot
nuvos linkui — liūdna laukų 
išvaizda. Rugiai prasti, va
sarojus, kuris pasėtas—rgel- 

, tonuoja, vietomis vandens

Pusėj aštuonių lipome iš 
traukinio. Jau ketveri me
tai, kaip buvau Kaune. Sku
binau pas savo vieno .seno 
prietelio šeimyną. Kaž kur 
toli pačiam gale Šančių prie
miesčio gyvenama. Ejąų 
prastomis, siauromis gatvė
mis, takeliu ir net ką tai lyg 
į urvą panašiu plyšiu, kol 
radau savo sėbrus.

Pasisveikinę, ilgai nesi
matę, arbatos pagėrę — pla
navom kur šiandien eiti, kur 
afsiląnkyti, ką aplankyti. . (

Sekmadienis. Pusėje de
vynių Bazilikoje turėjo būti 
"šv. Liudviko šv. Mišios, per 
kurias turėjo giedoti kelioli
ka chorų. Bet buvo vėlu, 
nes nesuspėsim. Nuvykom 
tad Įgulos bažnyčion ant su- 

Buvęs soboras, tai di- 
plytų ir granito milži- 
Viduje viskas beveik 

pat nieko nepakeista, 
rusų šventieji.atydžiai 

stebisi į lietuvišką 
kuri šiandien taip

— Šalin iš akių!—įsakė Oblomovas, rodyda
mas ranka į duris.—Aš negaliu į tave žiūrėti! .’w 
A! “kiti?” Gerai!— Ar tai juokai!—kalbėjo Uja IIjie.—O kaip 

išpradžios naujame bute,klaiku gyventi! Ar grei
tai priprasi? Aš bent penketą nakčių naujoje 
vietoje negalėsiu užmigti; mane ilgesys numa
rins, kai atsikėlęs pamatysiu, štai, vietoje šios te
kintojo iškabos, ką kitą priešais, arba, štai, jeigu 
pro langą neišsikiš ta nukirptaplaukė senė prieš 
pietus, man jau ir ilgu... Supratai dabar, kaip 
poną kankinai?—paklausė prikaišiodamas Uja 
Iljič.

— Supratau,—prašnabždėjo nuolankiai Za
karas.

Pradžioje penktos vaalndos Zakaras atsar- 
giai, be triukšmo atsidarė priemenės duris ir 
pieštų galais įėjo į savo kambarį; ten jis pri
lenkė ausį prie kabineto durų, paskui pritūpęs 
pasižiūrėjo pro rakto skylutę.

Kabinete buvo girdėti vienodas knarkimas. *
— Miega,—prašnabždėjo jis 

veikiai bus pusė penkių.
Jis sukasėjęs įėjo kabinetan
—- Uja Iljič! Uja Iljič!—pradėjo jis tyliai, 

atsistojęs lovos galvūgaly.
Knarkimas nesiliov

\ f,

— Tai miega!

iš tolimiausių Lietuvos kam
pų.

Šis masyvus milžinas daug 
kam keistai puola į akis. Y- 
ra daug nuomonių: vieni sa
ko tegul sau stovi šis Sobo
ras kaip istorinis rusų vieš
patavimo paminklas. Ir suo
miai rusų paminklų nesunai- < - 
kine;; jie ir po šiai dienai__
niekam nesukelia neapykan
tos. Tačiau Lietuvoje yra 
daug priešingų pažiūrų. Nie
ko būtų — nekuriu sako — 
kad šis “paminklas” stovė
tų kur nors nuošaly; tik da
bar pačiame didžiųjų gatvių 
susikryžiavime, pačioje cen- 
tralinėje aikštėje, štai delko 
reikėtų jis iš Čia pašalinti.

Kaip ten • su.. juo bebūtų 
ateity, tik šiandien yra di
desnių reikalų; statome da
bar mes Tautos paifiinklą 
Panteoną Kristaus prisikė
limo bažnyčią. Tegul kūry
ba šiandien užima pirmą 
vietą; pas mus griuvėsių dar 
užtenka. (b. d.)

— Pas jus vis taip: galima ir nepašluoti, dul
kių nenuvalyti, kilimų neišdulkinti. O naujame 
bute,—kalbėjo užsidegęs Uja Iljič:—bent tris 
dienas nesusitvarkysi, visa ne savo vietoje: pa
veikslai išmėtyti asloje, pasieniais, kaliošai lovo
je, batai viename rišulv su arbata ir pudra. Tai, 
[žiūrėk, kėdei kojelė nulaužta, tai paveikslo stik
las sukultas, ar kušetė.vienose dėmėse. Ko pa
prašyk—nėra, niekas nežino kur, ar pamesta, ar 
užmiršta sename bute: lėk ten... -

— Kitkart bent dešimt sykių ten ir atgal su- 
įterpė Zakaras.

— Matai!—kalbėjo Oblomovas.—O rytą atsi
kėlus naūjatne bute, kaip nuobodu! Nėra van
dens, nei anglių, žiemą gali ir sušalti, kambarius 
prileis šalčio, o lūalkų nėra; lėk, skolink... ' .

* x * • • •' • • . . <

— Dar kokius kaimynus Dievas duos,—vėl 
Įpatėmyjo Zakaras:—išx kokių tai ne tik malkos 
Ipliauskelės-^-vandens stiklo neišprašysi.

— Taigi matai f—-tarė Uja ii ji^.—Persikraus; 
tei—vakare, rodos, turėtų rūpesčiai pasibaigti; 
raet nę, dar bent dvi savaites pra vargsi. Berods 
viskas sutvarkyta... žrūrėk, o kh^-nbrdiru^nibš- 
Įta... ųžtiesdlus.kabink, paveikslus'prikalinėk— 
visa širdį išdžiovins, gyventi nebenorėsi.-.. O iš- 

[laidų, išlaidų.. r ... y.., ' r. . ...

■ 'L' 1

— Ką? Ką?—nustebęs staiga paklausė Uja 
Iljič, pakildamas kėdėje.—Ką tu pasakei? .", *JfjShh

Zakaras staiga sumišo, negalėdamas supras
ti, kilom jis būtų iššaukęs tokį pono nustebimą. 
Jis tylėjeį ' ?

— Kiti neblogesni!—baimingai pakartojo II- 
j^Djič.—štai ligi kol tu daėjai! Dabar -aš ži
nosiu, jog tau visvien, ką ir ukitas!”

Oblomovas su pašaipa pasilenkė Zakarui ir 
rodėsi labai užgautu. / r '

/ 7- Pasigailėkite, Dja Iljič, ar-gi aš tamstą 
su kuo-nois lyįinu?.. • % 1

■tarė . Zakaras:—kaip koks 4 
'mūrininkas. Uja Iljič! ? ' . .

Zakaras išlengvo timpterojo Oblomuvą už 
rankovės. - ■ -4..-v "■

— Kelkitės: i>usė penkių. '
Uja Iljič tiktai sumykė vietoje atsakymo, bet 

pwikėlX \
— Kelkitės-gi, Uja Iljič! Kaipgi ne gėdai •

Tųuj po Obiegonv nužu-k 
dymo pasklvdo žinios, būk : 

r užmušėjas, Jose de Leon 
^Toral, vietoj kad paduoti 
savo tikrą pavardę, pasiva- 

Ictinęs Juan Scapulario, Jo
nas Škaplerninkas, išvertus 

^etuviškai. Meksikoje be- 
^dĮeviai pavardžiuoja katali-| 

scapulario — panašiai I 
dtaip mūsiškiai bedieviai kadi 

^‘jpravardžiūcįj a katalikus 1 
^žventakupriais. Sunku ti- 
keti, kad mūsiškis katalikas 

■sąvę vadintų šventakupriu. E&bZ/' • i
^Lygiai sunku įtikėti, kad 
r/Toral, jei jis yra katalikas,! 
rbūrii pasivadinęs paniekos 
j titulu scapulario. Netikėti-! 
fYiair tai, kad katalilfes būtų! 
į nežinojęs to, kad ObregondĮ 
įrionrtis, ypač nužudymas nei 
tik kad katalikams nepadės, I 

';iįet bus panaudotas prieš! 
į juos, jiems,pakenks. Buvo! 
į daug kąlbama apie neoficia
lias Calleso dery^s su Va- 
<tikanu ir spėliota, kad Cal- 
įUes, taip žiauriai smaugęs 
katalikus ligšiol, nenorės 
įkeisti fronto, bet Obregonui, 
||kaipo naujam žmogui vai
zdžioje, bus lengva daryti 
^kompromisus su Šv. Tėvu. 
^Todėl katalikams nebuvo 
ISnažiausio išrokavimo laukti! 
^ Obregono mirties, juo labiau 
^jąpaskubinti.
fe ; Dar keisčiau atrodo kitas 
^!^anęšimas iš Meksikos, bū- 
- ten$ kad tuoj po Obregono 
^nužudymo nežinia kaip ir iš- 
įkur atsiradusi Toralio žmo- 
'^a, kuri, pamačius Toralj,
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Lietuvosindustrijų, nuo 
muito maišų ir anglių įvesi- gurkai, kokių sė

įavilijonis be kitų daržovii 
sėMų,, kurias jį Ęardayw€įi 
dar mufiriritus v&u rtšfti >

riaį “Jaiternationaį” trak-
'• * • t • ' M —* * • «S t • t ’ • ’»O/* v -v-* ; t

riausia ir tinkamiausia a? 
gurkų rūšis yra Trakų ar 

iklas firma 
ir augin^o rP^odpje už. aT 
gurkus ^įa. Vgavo Xjo

yskri jau ir se4
_ __ z m pole j e ir Vilka-? 
visky parodose yra gavęs i-o 
aipsnio pagyrimus už mede-* 
liūs ir vaisius. •

Filipovskis irŪripovskisl^^^i^^Z- 
prekybą tui*i Kaune Vii

mą paĮiuosuos. \ •1 r. 4 
“Union” fabriko trąšų 

inaišai yra stiprūs ir nepra
kiūra, kai užsienio firmų, 
todėl ir-trąšų nenųsibąrsto. 

Fabrikas parodoje už saį 
•vo išdirbinius apdovanotas 
dideliu sidabro medaliu

‘ ‘Perrabino’ ’ fabrikas

Perelmauas 
čiuš Kaune Daukšos gt. 96’ & J

_-fosfatų, nė iriekJbe&oggsųės nr.' turį manufaktūros urmo
* -L- ‘ . -ii • i • •

U. ' * - .

ST
r

laipsnio
į'" 

niau
Jmkaip

50 metų. 
o veikti -įlar 

tik šiais : mėtąis balandžio 
HiSn. ‘ -N - ■s-1-.

. . , Fabrikas paganąįna supey-

/

“Columbus” Kybartuose

centro vaidybos mi
ne LiėtuviųDurbi-
<< >'y ?.€-’> i &&&

**y
L. i D. S. Apskričiai ir kuopoą kviečiamos iš 
anksto išrinkti atstovus k pagaminti nau
dingų organizacijai sumanymų. ■ • ‘ ’

• *
-.S®’ sumanymai tilptų

organe tfT)arbinwke” dar prieš arimą.

L

ji mašina firmos 
niek.” ĄjotoraV 
cianai”- pradedant niid lį^ 
iki 10 jėgų. Plačiai. zjno- 
mi. ir labiausiai išsĮpiatinę 
Lietuvoj seperatoriai “Alfa- 
Laval,” “Silvia.” Tručio- 
iiio fabriko-.^ 
slyldės/ kurios apdovanotos 
sidabro medaliu.
/ 'V ... t- ‘

• r Dar paviljone buvo i^sta- 
tyta piąunam<isios žolę ina- 
šinos, geležinis grėblys, ne
dideliems ūkiams prieina- 
mas įsigyti nedidelis švediš
kas bukauninkas; fabriko 
“Osborne” kertamoji maši
na, kartu ir rišanti pėdus; 
automobiliai “Chevrolėt,” 
‘/Pontiac!^ ir 5ūmkvežimis ‘ 
“ International.: ’

Visas mašinas paviljone 
demonstravo ir ūkininkai 
turėjo progos susipažinti su 
jų veikimu ir technika.

Masiulio ir Baltrušaičio 
prekybos namai juo toliau, 
juo vis labiau išplečia dides
nę mašinų prekybą.

id. .v
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juoina kojomis mindamas pe- 
'W«Į.; l.c. sfed
5"' ; ;l^r. ' ■ •• » 7*

biuUrtaįkiiriiL^^SajiHos. 
lietuvių.

Paviljonų aplankė dauge
lis žmonių ir daug kas neno
rėjo tikėti, kad taip gražiai 
įvairiausių formų stiklų ga
lima išdirbti Lietuvoje. Me
džiaga stiklui gaminti ima-

prekybą ir juodviejų 1927 
m. yra įsteigtas “Perrabi- 
no” fabrikus Kaune Jona
vos g. 10 nr. Fabrikas iš
dirba fantazines, megztines, 
vilnones ir šilkines skaras, 
šalikus ir vataliną, fabrį- 
kaiifai daug gefešnų he^ū 
užsienio. . Gaminių kokybė 
aukštesnė, negu Lenkijoj e- 
saiičios Lodziaus fabriko. 
Kainos yra pigios. Fabrikas 
parodoje turėjo savo gražų 
paviljoną. Žmonės matę fa- 
brikatų pavyzdžius labai gy
rė.

J. Filipovskio vaismedžių ir

rūšies kaip olandų fabrikai. 
Fabrikas garantuoja 18—20 

į nuoš. tirpstančios vandeny 
fosforo rūgšties.'

Dabar fabrikas gamina 
pėr metus tik 20,000 tonų 

.. -trąšų,.bet-galėtų gaminti iki. 
60,Q00 tonų.

Fabrike dirba 112 darbi- 
v nipkų. Fosforitai imami iš 

Afrikos Moroko ir Florido, 
iš tos pat vietos, iš kur juos 
ima ir olandų fabrikai.

Nesuprantama kodėl fab
rikas7 turi mokėti muitą už 
įvežamus t nišoms maišus ir 

___anglis, ko nei į vežant trąšas 
su maišais iš užsienio ir neį 
kitiems fabrikams, palai
kantiems Lietuvos industri- 
ją, muito mokėti nereikia. 
Tas atsiliepia į kainos pakė
limu. Bet nežiūrint to, fab- 
rikas stengiasi išlaikyti su 
užsienio firmomis konku
renciją ir trąšas pardavinė
ja ne brangiau kaip užsieni^

■ ■ hės firmos.
Ūkininkams vertėtų at

kreipti į tai tinkamo dėme
sio ir pirkti tik savo krašto 
firmos “Ūnion” dirbinius 
su ženklu paukštis “pingvi
nas,” nes tada pasilikta ne
išvežta ir valiuta į užsienį, 
ir savo darbininkai turi dar
bo.

Reikia laukti, kad atatin
kamos įstaigos ti-ąšų fabri
kui “Union,” palaikančiam i
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Mezginio, verpimo ii- au
dimo reikmenų fabrikas 
‘ ‘ Columbus’ ’ - Kybartuose 
parodoje turėjo savo pavil
jonų. Fabrikas . įsteigtas 
1926 m. rugpiūčio m. Fab
rike gaminama: skarelės,
šilkiniai ir vilnoniai salikai 
vvrams ' ir moterims, vai- 
Janis kepuraitės, šilkiniai 
jaklafaikščiai, grynos vilno
nės ir vilnonės maišytos su 
šilku viršutinės jakės, vyriš- 
d ir moteriški baltiniai, aus
tos šilkinės Skarelės, kurios 
pirmiau buvo importuoja
mos iš Austrijos, taip pat

rožių daigynas______pusiauaustinės - pusiauinegz-
Virbalyje

Jokūbo Filipovskio vais- 
medžių ir rožių daigynas pa
rodoje turėjo paviljone iš
statęs visų atmainų mede
lius. Buvo jaunų medelių 
su vaisiais, kas skaitlingai 
lankantiems pa vili joną su
darė nuostabumo. Buvo dąr 
išstatyta braškių, agrastų ir 
serbentų. GražiaLatrodė 
vairių rūšių medeliai, kurie 
nesenai buvo skiepyti, jau 
prigiję. J. Filipovskio pa
gili jonas sutraukė didelius 
būrius lankytojų. Parodos 
ekspertų komisija, apžiūrė
jusi medelius ir krūmus, pa
skyrė7 sidabro medalį. /

Tam pačiam skyriuj se
niausia daržovių sėklų fir
ma, kurią turi Filipovskis ir 

i Urinovskis, turėjo taip pat

tinęs skaros.
Iš medvilnės x gaminami 

vasariniai retieji marškiniai 
ir kelnės. Tokio fabriko Lie
tuvoje dar nebuvo ir kito to
kio ir dabar net nėra. Au
dimo mašinos su žakartu į- 
rengtos sulig paskutiniais 
technikos reikalavimais; 
taip pat ir visos kitus maši
nos. Visi siuvinėjimas ir 
nėrimai atliekami mašino
mis. Žmonės fabriko išdirbi
niais labai domėjosi.
Stiklo fabrikas “Aleksotas”

Šis fabrikas įsteigtas dar 
tik 1927 m. rugsėjo mėn., 
bet jis išvystė savo porduk- 
cją taip, kad jau ir parodo
je turėjo nuosavą paviljoną. 
Jo guminiu kokybė yra 
aukšta , o kainos nebran
gios. Fabrike dirba 128 dar-

v •

ma Lietuvoje. IF’ūzsienio 
gabenama tik chemikalai, 
kurie sudaro vos 13 nuoš.

X

Jei būtų Lietuvoje specia
lus pramonės bankas, kuris 
paremtų pramonę, tai stiklo 
gamyba būtų galima taip 
plačiai išvystyti, kad pil
niausiai būtų galima paten- 
kauninkai, kuliamosios ma
lanti Lietuvos-rinką dr ne
reikėtų importuoti jo iš už
sienio.

Parodos ekspertų komisi
ja, įvertindama stiklo fabri
ko “Aleksotas” aukštos ko
kybės fabri^atiLs, paskyrė 
fabrikui sidabro medalį.
Masiulio ir Baltrušaičio preky

bos namų paviljonas
,<’v i '.-.'

Šioje parodoje turi savo, 
paviljoną ir plačiai žinomi 
Masiulio ir Baltrušaičio na
mai Šiauliuose. Paviljone 
yra angliškos firmos, žino
mos visame pasauly kaip ge
riausios “Ransomes” bu- 
šinos 42 colių plat. ir dobi
linės mašinos.

Dar yra to pačio fabriko 
kuliamoji 36 c. pi. .mašina, 
kurios reikalavimas paskuti
niu laiku yra didelis ir par- 

’davimas yra pasekmingas.

■ —....  " 1 1 T"

Amerikos Lietuvių R. K. Fe 
deracijos KVIII-tas Seimą/ 
bus rugpiūčio 27—28 dienomis ' 
Hartford, Conn. '*

Visi Federacijos skyriai ir į 
Federaciją priklausančios 
draugijos bei Centralinių or 
ganizacijų kuopos, maloniai 
kviečiamos pradėti rengtis 
kad tinkamai prisirengus visų 
Am. lietuvių katalikų vieny 
bes ir solidarumo reiškėjos — 
Federacijos Seiman.

Seimo dienotvarkė bus pa 
skelbta vėliau.

K. J. Krušinskas, 
Federacijos Sekretorius 

180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

— Uja Iljič!—neatsileido Zakaras, tąsyda
mas poną už rankovės.

Oblomovas truputį pakreipė galvą ir dideliu 
vargu pramerkė vieną akį, iš kurios, rodos, taip 
ir bežūrįs artinantis paralyžius.

— Kas Čia?—paklausė jis užkimusiu balsu.
— Aš. Kelkitės.
— Eik sau šalin!—sumurmėjo Ilja Iljič ir 

išnaujo įkrito į kietą miegą.
Knarkimo vietoje pasigirdo švilpimas pro 

nosį. Zakaras pradėjo tąsyti jį už skvernų.
— Ko nori ?—piktai paklausė Oblomovas 

staiga pramerkęs abi akis.
— Tamsta liepei pažadinti.
— Žinau, žinau. Tu savo pareigą atlikai ir 

eik sau šalin. Kitkas tik mane liečia...
— Neisiu,

1 jį vėl už rankovės^ - ’
* — Nagi, neliesk!—nuolankiai prašėsi Uja 

iljič ir galvą įkišęs pagalvėn pradėjo išnaujo

- spyriavosi Zakaras, tempdamas

«/ >

gpt ykiiarkti. 
fe ■■

fri*'

į>

— Negalima, Uja Iljič,—kalbėjo Žak; 
aš labai norėčiau. Ix‘t niekaip negalima!

\ * f
Ir vis tųsė ponų.

, f

— Padaryk man malonę, nekliudyk,—'įtiki
nėjo Oblomovas, atsimerkdamas. .

— Taip, padaryk jums malonę, o paskui ant 
manęs pyksit, ko nepažadinau.

* * vl . ... , •*

■■'y—; Viešpatie mano! kas

aras:—

bėjo Oblomovas.—Nors valandėlę leisk nusnūs
ti^ ką tai reiškia, viena minutė1? Aš pats ži
nau. ..

Uja Iljič staiga nutilo, netikėtai pakirstas' 
miego.

— Tik ir žinai dribsėti!—kalbėjo Zakaras, į- 
sitikines, jog ponas negirdi.—Mat, dribso, kaip 
kaladė! Ir kuriam galui tu pasaulin atėjai? 
Keikis-gi, sakau!..—buvo besurinkąs Zakaras.

— Ką? Ką?—rūsčiai sušneko Oblomovas,' 
keldamas galvą.

— Ko, sakau, ponuli, nesikeli?—švelniai at
siliepė Zakaras.

— Ne—kaip tu pasakei, kaip ? Kaip tu iš-> s 
drįsai taip, a ? .' x

— Kaip-gi?
— Šiurkščiai kalbėti?
— Tamstai tikrai prisisapnavo... kaip Die

vą myliu prisisapnavo.’
.—/i if *'■ »■ ' - -*

— Manai, aš miegu? Aš nemiegu, aš visų 
girdžiu...

Tuo tarpu jau vėl miegojo.
— 'Na,—kalbėjo netekęs kantrybės Zakaras: 

—tai galvelė! Ko dribsai, kaip kaladė? Juk 
tave koktu žiūrėti. Pasižiūrėkit, geri žmonės!.. 
Tfu! ' >' y. t

A •> . , <v t ’ Į

— Kelkitės! Kelkitės!—staiga išsigandusiu 
balsu sušneko Zakarus:-rIlja Iljič! Pažvelkite,

' —i--X..— i — i* '* , . j •y.; t. į* yis apfinkm
v-

/

Oblomovas greitai pakėlė galvą, apsidairė ir 
vėl atvirto, giliai atsidusęs.

— Duok man ramybės!—tarė jis išdidžiai.— 
Aš įsakiau tau mane pažadinti f o dabar pakei
čiu įsakymą—girdi? Aš atsikeistu, kada pats 
panorėsiu.

Kartais Zakaras atlyžta, taręs:
— Na, dribsok, velniai tavęs nematę!
Kaifais-gi užsispiria ant savo, taip ir dabar 

neatsileido.
’ -■ 3 r *

— Kelkitės! Kelkitės!—suriko jft, visa.gerk
le ir pagriebė Oblomovą už rankovės ir skverno.

Oblomovas staiga netikėtai pašoko ir puolė 
Zakarą.

4>. ’

—Palauk-gi, as tave pamokysiu, kaip vei
kia triukšmauti, kai ponaą miego nori!—kalbė
jo jis. ' ?

Zakaras kiek kojos, neša pasiĮęįdo; Įbėgti nuo 
jo šalin, bet ir Oblomovas trečiame žingsny vi
sai prasiblaivė ir žiovaudamas pradėjo rąžytis.

—. Duok. .^. giros...—kalbėjęzĮ jįs, į žiovulio 
protarpiais. į x ' s y t.; _

■ i r w ’

Čia pat, iš už Zakaro nugaros, kąž-kas gar
siai nusikvatojo. Abu atsigręžė.

-»■ ■*' X • * ’
Štolcas! Štolcas!—nudžiugo Oblomovas, 

puldamas f-svetį. -
j <T- Aiįdęiejfis lv^uič !—išsišiepdamas tarė Za- 

. T • į?, ‘ :
leipo nesuvaldomu juoku: jis .mate 
ųseeną. ri ' č. \J ? ■<.;

i
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Nępaisant vasaros karščių' 
‘Statistinių ~ŽTnių TtiukT- 

mo” darbas varoma pirmyn. 
Svarbu, kad šiuose 1928 me- 
uose žinių rinkimas būtų 

užbaigtas. Regis kad prie 
gerų norų ir plačios visuo
menės uolaus bendradarbiu- ' 
vimo šiam tikslui užtektų 
loros savaičių laiko. Taip 
mano ir nekurto vadovau
janti “St. Žinių” rinkimui, 
iav. iš vieno Rajono gauta 
aiškas, kuriame sakoma: 
“ir būtų galima tą darbą už
migti į kelias dienas, o il
giausia savaitę laiko” (laiš
kas iš birželio mėn. 17 d. pa- 
si rašė E. S.). Valstybinės! 
registracijos sudaromos per 
1-2 dieni. Bet, ne Amerikon 
je. Čia kas dešimt metų da
romos registracijos vykdo
mos spflbcialių valdininkų ir 
ištisų savaičių laike ir Jar 
riek daug matoma jose ne
tikslumų. Tad, beabejo, po 
visą didžiulę šią šalį išsklai
dytų Amerikos lietuvių ir į 
partijas susiskaldžiusių prie 
apilsusių visuomeninio gyve- 
nimo jėgų ir gan apslopin- 
to tautinio ūpo šis sunkus 
darbas dar sunkesnis tampa, 
Viepok negali būti abejonės.

■ r' _ ' 

kad jis turi būti atliktas ir 
užbaigtas šiais 1928 metais! 
Tad kadangi jis palygina
mai eina gana lėtai tad ir 
vasaros karščiai nemanau 
kad gerbiamus žinių rinkė
jus jis perdaug vargintų ži
nias surašant ar blankas iš
didinant kitiems užpildyti. 
Savaitės dienose nuilsus ma
lonu išvykus į tankius' pavė
sius šviežiu oru pakvėpuoti, 
savo silpnėjančias jėgas at
gaivinti. Bet ar ne kilniau 
tuomet kartu ir savo gimti
nės žalias Jaukas, žydinčias 
gėles prisiminti; savg gim
tąjį ^kampelį nenžmiTšti, o 
pergyventas valandas,- turė
tus jausmus bei vargus iki 
laimingesnės gerovės atsiek
ia ant popierio išlieti ir 
“Statistinių Žinių Rinkimo 
ęentrui” 324 Wharton St, 
Philadelphia, Pa. pasiųsti.

Bendros Žinios 
y’ . ‘‘I

Iki šiol sulig, parapijų an- 
kiętų gautą žinios iš Šių-Di
džiai Gerbiąmų Klebonų se
kančioje tvarkojeL; -- ]

L ICun. Pi Siiežvinio is 
HarriįąK K r
'2. Kun. ‘ V. Siavyno, iš 

Davtonk Ohio. • ? f
& Kun^ J. šiupšin 
« HoMi, Pi. J

v •

4. Kun. J. Miliausta 
■NanTičočKęPa''

51. Kun. J. Miliausta iš 
Wanamie, l>a.

6. Kun. A. Sinkevičiai^ 
iš 1‘lyinouth, Pa. .

7. Kun. A. Lopattp Jis 
Scranton, Pa.

^8. Kun. J. Kuro iš Scranrl 
ton, Pa.

9. Kun. A.; Ežerskio iŠ 
Fojrest City, Pa. . -g-

10. Kun. Zaikausko 
Binghamton, N. Y. "-

11. Ktm. V. Nanortos
Miners Mills, Pa. Mfl

12. Kun. J. Kudreekojiš 
Luzerne, l*a.

13. Kun. J. Karaliaus ii 
Minersville, Pa.

laukščioj|š

K. Vasio ii

|V‘

|4- Kun. E. Fa
Thrtciprr ’Pji.. A-Chester, Pa.

15. Kun. ” 
Westfield, Mass.

Visiems tariu 
ginusios padėkos žodžiui ii 
asmeniniai suteiktas žinia 

■ < ii 

ar prisiųstas anketas 1 
>areikštą nuoširdų prielac 
tuma “Stat. Žinių Rinki
me. .

Padėkos Žodis
“Aušros Vartų Dievo Jfik? 

tinos” pašalpinei dr-jai ^iž 
suteiktą knygos “Amerikoj 
/.lietuviai” leidimui aukų 
$50.00. Taipgi nuvykęs 
Žinių” rinkimo reika 
Wyoming ir Lehigh, Va 
rajonan teko atlankyti 
Leono Šėporaičio minkštųjų 
gėrimų fabriką, kuris 
tas $30,(XX) ir yra vięnąs ^S 

• • • didžiausių pavieninių 
ninku fabrikui, o visų svat* 
biausia ir gražiausia užtakį 
komas. Garbė, kad nrilS

» <»■' T^-j’FS

žmonės sugeba išlysti 
mainų taip gražiai kil^ 
net svetimtaučiams tanku* 
reneiją daryti. Pono Rį Be* 
poraičio fabrikas nei 
nai bus atvaizduotas

< -

viai” Leidimo' 
Pirmininkas.

v t -t .k e . . * i
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pasaulį. Gydytojas pripažino-,
trunkus.”^5^ hgos »r mirties priežastis

silaikvmo. Minėta moteriškė manau, kad tas teik? sma-

tai blogas maistas, stoka tyro 
oro, bei švaraus žmoniško už-

KOLONUOSE Ari

y

M

M

3

Delko susilpnėjo
’eY piaskutinius kelis metus 

■MJČhicągoš kuopų ir aps-
fcrieio veikimas labai susilpnė
jo. Artimiausia tam priežas- 

kad darbuotojai pasitrau- 
iš veikiųio. Delko darbuo- 

taip padarė, tai gal kiek- 
-jų turi savotišką, atski- 

tį. Daug jų dabar 
kitais dalykais. Kele- ** * z

dar biskutį prisideda prie 
kiek-nors IJ)S, vie

nio judėjimo.
» Gal pravartu bus prisiminti 

:eletų darbuotojų, ex-darbuo-

Motiejus Mažeika ir J. Pabi- 
dabar Lietuvoj gyvena. 

Jirdėti, kad Mažeika tenai pri- 
da pnF'vi/ūbrnehTnid’ĮTar-

jįj včži Ofct -TjTū

Žiūrint Į tuos liūdnus vaiz 
duš! nenorams reikia pripažin
ti, kad nelaimingiausias tas, 
kuriam tenką gyventi girtfiok- 
lio prieglobstyje, nes kelias 
jiems į šviesų gyveninių visuo
met uždarytas - - ' "

* -.rnJirU
• * I >' ■ ' j . •

įaepcs 15 d.' Maldos Apaš- 
talavimd draūgifcf: Šv.“'Andrie
jaus parapijoj' tu tėjo *pa ruošų 
išvažiavimą. Įvažiavimas pa
vyko, nes kelios dešimts dole
rių liko pelno. Nuo kitų išva
žiavimų skyrėsi tuo, kad nebu- 
vo pardavinėjama svaiginančių 
gėralų.’ Tas suteikia garbe iš
važiavimo ruošėjoms, o be to

‘ Liepos 9 difeną mirė ligoni
nėje po operacijos Antanina * ' Blazdienė, 40 metų amžiaus; 
Palaidota su bažnytinėmis a- 
peigomis 13 dienų liepos. Ve
lionė paliko vyrų ir 4 mažu! 
-vaikučius.' Vyriausias vaiku
tis 9 metų, o jauniausias 4 mė- 

. nėšių.
A. a. Blazdienė gyvendama 

šioje šalyje atsižymėjo nepa-, 
prastu taupumu Ir berypio tau- 
pumo dėka nelaiku apleido ši

Praeitame sekmadieny gerb. 
"kleb. vėl paskelbė bažnyčioje 
negirdėtą naujienų, tai pirma 
ekskursiją mūsų Sopulingos D. 
M. parapijos. * Taigi ne tik 
mums bet ir apylinkės lietu
viams bus didelė naujieną, kad 
Harrisono lietuvių parapija 
pirmą sykį 12 d. rugpiūčio^va- 
žiuos į Asbury Park su savo 
ekskursija.* Parapijonai suži
noję apie parapijos ekskursijų, 
dabar -smarkiai pradėjo dar- 
buotis: vieni tikietus parduo
da, kiti perka ir kitus kalbi
na pirkti, ir kas tik gyvas a- 
gituoja už parapijos ekskursi
ją, Iš to galima spręsti, kad 
i pirmą parapijos ekskursiją 
daug suvažiuos svečių nevien 
vietinė visa parapija, kaip kad 
klebonas sakė,-bet pasitikime, 
kad ir iš apielinkės lietuviai 

ąf važiuoti, Šią eks-.. 
kursiją suorganizavo ir dar
buojasi švento Vardo dr-ja 
kuri daug darbuojasi dėl vieti
nės parapijos. Šiam dr-jos gra
žiam darbui visi pritaria už tai 
ir via gražios pasekmės kada 
visi iš vieno dirba. Tų visų 
pasekmė yra tai kleb. kun. P.

s

Miežvinio darbuotė, kuris pa
rapiją pastatė ant naujij kojų. 
Dar nėra visai mėtų kaip šioje 
parapijoje klebonauja, bet jau 
daug gero dėl parapijos pada
ryta, nuveikta ir atmainų pa
daryta, ir trumpoje ateityje 
yra pramatoma naujų įvykių 
ir ko nors naujo. Kas man te
ko nugirsti apie tai vėliaus pa
rašysiu. Šiam sykiui užteks 
tik apie ekskursiją.

Girdėjęs

kinų joms pagelbėti.
■ > i

Štai dabar ir kitas joms rū
pestis. Nutarė turėti piknikų 
klubiečių kempėje. Kviečiai ki
tų kolonijų jaunimų. Bet kas 
atvažiuos?' Tikri katalikai ša
linasi nuo bedieviais užviešpa
tautų vietų. Būriais nevažiuos, 
nei seni nei jauni kaip kad 
važiuoja į ii Palangą,” “Ro
muvos” parkų ar “Maironio.” 
Dvasiški ja nepritars katalikų 
važiavimui.—Suvažiuos maža
tikiai arba visai netikintieji. 
Jie atsiveža savo “1 
iš jų ne kas ir biznis.

Liepos 15 d. ten. pat turėjo 
parapijos choras savo Išvažia
vimą. Kvietė visus iš apielin- 
kių parapijų chorus. Atvažia
vo tik Nasliuaiečiai. Jei ne 
subatos vakarų šokiai, kurie 
davė apie septynesdešimts do
lerių pelno, chorui būt reikėję 
iš savo kasos pridėti, kaip Al-, 
girdo draugijai, kuri turėjo 
dėl išvažiavimo nuostolių.

Algirdo draugija kaltino 
kleboną už negarsinimą, mat 
klebonas negarsina draugijų, 
kurios vra nekatalikiškos. Bet

* »

kiek aš menu, klebonas negar- 
, sino nei choro pikniko. Na 

kur matei, kad katalikai ran- 
davoių nezaliežninkų, socialis
tų, laisvamanių ar bolševikų 
kempes ir kad kunigai garsin
tu tas vietas bažnyčioje?

Reporteris

vakare, Aušros Vartų parapi
jos svetainėj, West Sįdėj, į- 
vyks LDS. Cliicagos darbuoto
jų priešseiminis susirinkimas. 
Norima,skad visi LDS. šios a- 
pielinkės nariai bei narės atsi
lankytų ir aptartų savo reika
lus, pateiktų įnešimų Seimui, 
kurs įvyks rugpjūčio 27, 28, 29 
dd., Hartford, ir gal bus su
rasta galimybė turėti savo at- 
stovą tame seime. T-

Darbininkas

PHILADELPHIA, PA.
Sprendžiant tūlų niūsų bro- 

lių gabumus ir jų idėjinę dar
buotę sulig žinių tilpusių mu
sų laikraščiuose labai lengvai 
galima būtų sutikti su ta. min
timi, kad Philadelphia tai 

apmestas, kur. suYazKD^..apsigy-_, 
veno visi Lietuvos didvyriai, 
nes mūsų geraširdžiai kores
pondentai ne tik Juos giria, 
bet ir iki žvaigždžių pakelia, 
net nekuriuos dievina. < Skai
tant tas žinias ir dievinamus 
pažįstant, nekartą sustojus te
ko pagalvoti ir klausti savęs, 
kas ištikrųjų atsitiko? Ar tie 
žmonės pasakišką paparčio 
žiedą gavo, ar juos kokios ra
ganos užkerėjo, ar mano vai
dentuvė serga. Na, kaip ten 
nebūtų, visgi norisi dalyką aiš
kiau suprasti ir didvyriškumo 
pasimokinti. Todėl 
kad juos barti arba 
t i nusprendžiau jų 
sekti ir apie juos šį 
syti.

Prisimena man vienas vaka
ras, kurio liūdnas įspūdis nie
kuomet neišnyks iš mano vai
dentuvės. Buvo tai Lietuvos 
Vyčių susirinkimas. Susirin
kime pasirodė vienas didvyris 
ir pareiškė vyčiams, kad jau
nųjų vyčių skyriui jau ne vy
čiai, bet rūta. Vyčiai neteko 
kelių dešimčių jaunų vaikučių. 
Taip tai ir kuopos gyvybė tu
rėjo užgesti. Bet kas pasiro
dė paskui? Pasirodė, kad tas 
drąsuolis ne tik negalėjo tų 
vaikučių prigulinčiai tvarkyti, 
bet ir savo pačią ir vaikus kas 
žin kur buvo palikęs. Štai ko
kios rūšies mes didvyrius turi
me! ir kiek jie gero mums pri
darė. Taigi, jei kas dori pa
tentuoto didvyrio vardą gauti 

atvažiuoja į Pliiladelphią.
J. K.

v •

vietoje, 
kritikuo- 
veikimą 
tą para-

kuomet susirgo visuomet šau
kėsi kaimynų patalpos ir go 
ros širdies žmonės, pagaLJš- 
galės, šelpė ją iki,buvo išsiųs
ta ligoninėn kartu su mažiau
siu kūdikiu. Bet jai mirus, pa- 

pašalpą pinigiškai buvo labiau 
suvargę, negu ji, ne? moteriš
kė, kurią jie šelpė, prieš mir
siant, ligoninės seserų globoje 
paliko $1,000.

Šermenyse labai liūdną Įspū
dį darė nepasitenkinimas ir 
piktžodžiavimas iš t vi rk usio 
Vyro ir vaikučių paskutinis at
sisveikinimas su motina. Vai
kučiai atsisveikindami su ja 
pasijuto širdyje, kad jiems jau 
nėra vilties sugrįžti atgal Į na
mus iš vargšų prieglaudos, kur

gurno darbifiinkam, nes nerei
kėjo slapstytis kaip kokiem 
piktadariam nepažįstamą žmo
gų pamačius.
I ' '

Su nekuriais Darbininkų Są- 
huagos ..prieteliah. _ir JJJlarbL 
ninko” skaitytojais besikal
bant, matosi daug prielankumo 
ir užuojautos sumanymui tu
rėti Darbininkų Sąjungos ko
respondentų sky-ių. Todėl tas 
manę drąsina sakyti, kad tas 
sumanymas taps įvykintas, ne
žiūrint to kad jis turi ir prie
šų. - J. K.

IEŠKO savo vyro Mikolo Miku- 
ličio kilusio iš Kauno. Prieš 17 
metu gyvenęs Detroit, Mich. Jei 
kas žino api<> jį prašau pranešti 
“Darbininko” redakcijai. (L-27)

ONA MIKULIČIENfi

Antras L. D. S. Naujos Anglijos Apskričio

ISj VAŽIAVIMAS
Įvyks Sekmadieny

Rugpjučio-Aug. 5-tą d. 1928 
“PALANGOJE” 

LAWRENCE (METHUEN) MASS.
Pradžia 10 vai, ryte

' Petnyčioj, liepos 20 
ko atsitikimas* kuris pa 
prie kokių absurdiškų darbų j 
prieina tie,,kurie geidžia už-, 
draustų dalykų — “shnapps” 
arba, geriau visięrąs supranta
mai, “mėnulio šviesų,” moon- 
shine, or what,h^ youL ..
_ Šeši vyrai, gerai įsikaušę, a- . ; 
pie vidurnaktį" šus'ipešė dėl 
puspantės mūnšaines. Tas vai- / z 

das sutraukė didelę minįą žino- 
nių-žiopsotojų. Apylinkės! gy- vC- / x 
ventojai, įbauginti ir bijodami ! !-\ 
kad nepradėtų šaudyti, rapor- 
tavo\policijai apie riaušes. Po- 
licija netrukus pribuvo į karo . 
laukų su 3 vežimais. Atvykę,\ 
užtiko tuos šešius ‘ ‘kavalie
rius” karštai ir su dideliu pa
sišventimu šveičiant viens ki
tą, o puspantė, šių muštynių 
priežastis, gulėjo sau ramiai 
šalygatvy. Policija, be jokių 
ceremonijų, sugrūdo įsikar
ščiavusius i vežimus ir nuga- 
beno pas p. kapitoną, kuris šir
dingai juosiuos priėmė ir ap
dovanojo kiekvieną po “pri- 
vate apartment” (angliškai, 
cell). Tokiu būdu davė jiems 
progą apsvarstyti ir spėti kas , 
būtų išlaimėjęs tą nelemtą pus- 
pantę. Dabar spėkit, kam teko 
ta puspantė? •"

5

4, '

Z

*s.

P. s.

PHILADELPHIA, PA.
Pastaba

“Darbininke” No. 54-me, 
vienoje žinutėje iš mūsų mies
to — Philadelphijos, Pa. yra 
pasakyta, kad komunistinia
me šlamšte garsinasi visi mūsų 
— lietuviški graboriai. Tai 
turiu pažymėti, kad čia tru
putį apsirikta. Nes gerai'ži
nau, kad mūsų koseniausias 
lietuvių graborius,- Antanas 
Užumeckis, kurio ofisas yra 
po šiuo antrašu: 300 Wharton 
St., Phila., Pa., niekados nesi- 
garsino ir nesigarsina komu
nistų laikraščiuose. Tikiu, ra- 
šėjas anos žinutės atleis man 
už tą pastabą — už sugrąžini
mą reputacijos ponui Užumec- 
kiui. ’ K. V.

•1.

' ■

■XWATERBURY, CONN.
LDS. 5 kp. susirinkimas

Liepos 22 d. įvyko LDS.
kp. mėnesinis susirinkimas. 
Apart pirmininko J. Augio, 
kuris atidarė susirinkimą, ki
ti valdybos nariai nepribuvo. 
B. P. Šilkauskas buvo pakvies
tas užimti protokolų raštinin
ko vietą ir perskaityti proto
kolą. Sekė komisijų raportai.

Išvažiavimo rengimo komisi
ja, liepos 4 dienos, išdavė ra
portą. Iš raporto paaiškėjo, 
kad iš priežasties lietaus išva
žiavimas davė $30 nuostolių.

Susirinkimas nutarė rengti 
kitą išvažiavimą, kad 4 d. lie- 
Įjos nuostolius padengus. Į 
komisiją įėjo: J. Augis, kp. 
pirm., .J. Bernotas', P. Jaku
bauskas, A. Šnurkūnas, A. 
Sambaras. J. Kankalas, B. P. 
šilkauskas.
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./Aleks. šriupša, apskričio iž
as, Bernardas Nenarto- 

sa'yo laiką sunaudoja kito- 
įė drganizacijose 

roj, Aleks. Krencius ir 
Zakaras yra “busy” su 

vo bizniais, Plaeeda Ambro- 
laite ištekėjo ir išsikėlė visai i 

miestuką gyventi.
isus darbuotojus, buvusius 

čr dabartinius, sunku suminėti, 
jei jie visi įkinkytų sayo 

jas į LDS., įtrauktų ir kitus, 
pakiltų. 
Anglija

veikimas čia tiek 
ir visa Naujoji 

pavydėti. 
Susirinkimas

Teko dažinoti, kad 
(August) 6 d., pane< lėlio

NAUJA KNYGA

tampų pasakinių 
jfiOpual. 45 centai

a.itnt

LOWELL, MASS.
šv. Vardo Vyru Draugija
Kitos parapijos gali pasidi

džiuoti keliomis vyrų katali
kiškomis draugijomis. Iki šiol 
Lowell’yje teturime vieną ka
talikų vyrų draugiją — Šv. 
Vardo/* Ir šųda jaunutė, nes 
susitvėrė atvažiavus klėbonau- 
ti gerb. kun. P. Jurui. Bet jau 
daug ji yra nuveikusi. Turė
jo keletą pamokų, lošia teat
rus, surengė vakarienę, ir lie
pos 22 d. milžinišką išvažiavi- 
mą-pikniką ant Kinderavičiaus 
ūkės (fanuos) prie Kenwood 
mokyklos, kuri randasi netoli 
bulvaro tarp Ix>well ir Law- 
rence, šalę kvietkinyčios Mc- 
Manmon, Percv St

L. Vyčiai Susirūpinę

' ... — < ' ♦

Šv. Cicilijos Choras, Lawrence, Mass. Pirmus eilės vidury, iš kairės dešinėn, sėdi p. J. Banys, cho- 
ro vedėjas, klebonas kun. Vinnauskis ir kun. 8. P. Kneižys.

WATERBURY, CONN.
Užmušė vaikų

Liepos 16 d. ant So. Leonard 
gatvės automobiliu užmušė 6Z 
metų amžiaus vaikų.

Areštavo “būtlegerį”
Liepos 17 d. prohibicijos 

agentai padarė kratų Brooklyh 
Bottling kompanijos išdirbvs- 
tėje, po num. 47 Drayer Avė. 
Rado be verdant “mėnesienų.” 
Išvežė “mėnesienų” ir visus 
prietaisus ir virėjų. Anglų 
spauda plačiai aprašė ir įdėjo 
atvaizdus visų mašinerijų.

B. P.Š. - 
r* * •

/

L. Vyčių kuopos nariai pra
deda bruzdėti. P-Iės Jurevi- 
čaitė, Verseckiutė ir Vičkoč-

«r

kaitė net iš kailio gatavos išsi-

_____ _________________ _______ ____________ , , ,____________________________________________________g . *

Šis darbininkų išvažiavimas bus vienas iš didžiausių ir gražiausi??; 
paskutinis šį metų. /,/’*/ . ,

Palangos parkas yra vienas iš puikiausių ir tinkamiausių. lfnksma?Jail 
leisti. Kviečiame visus iš anksto ruoštis į šį išvažiavimų Palangoj#.

Pasižadėjo dainuoti Nashua Šv. Kazimiero parapijos choras, p. A. Štapeliui va
dovaujant, Lowellio Šv. Cicilijos choras, p. R. Ainoriui vadovaujant Ir Lawrenco 
Šv. Cicilijos choras, p. Įk Baniui vadovaujant. , / /

Be to, šių kolonijų įžymiausi solistai ir solistės dainuos solo, duetų. Choro ve
dėjas p. Jonas Banys, taipgi apsiėmė padainuoti keletu dainelių solo. Bostonietis 
p. Stasys Paurd savo stipriu baritono balsu visus nustebins. Nuo jo dainavimo sie
nos netruks, bet Palangos parko pušynas tikrai skambėt. CA? t i

Apart čia pažymėtų choni ir solistų tiki 
ir dainininkų. Bus ir kitokių ma

Komisija pasižadėjo darbuo
tis, kad išvažiavimas pavyktų.

Skaitytas laiškas iš Centro, 
kviečiąntis dalyvauti LDS. 13 
Seime. Nutarė išrinkti atsto
vus ir paduoti naudingų įneši
mų.

[ LDS. Conn. Apskričio su
važiavimų, kuris įvyks rugpjū
čio 5 d. išrinkta 7 atstovai.

Susirinkimas nors nebuvo 
gausus nariais, bet buvo nau- 
dingas ir turiningas nutari
mais.

•

Pereitų susirinkimų prisira
šė 3 nauji nariai. Visi darbš
tūs ir energingi. Tikimės, kad - A * - •

Parduoda operą “Birutę,” ku
rioje yra solo, duetų ir cho- 
ralių dainų —2 dol. e '/' ■

Eglė, žalčių Karalienė, šešių -į 
aktų opera, geriems artis
tams —.6 dol. :

Penkių Metų Kanklių Knyga. 
Telpa apie 60 muzikos daly
kų: dainavimui, pianui,
smuikai — 5 dol. ' ” v J

Apveždinkit ir Mane, trijų 
‘ aktų operetė, visiems tin- 
' karna — 1 dol. 50c.
Oonsilimn Facultaiis, operetė j,, 

linksma ir maloni — 1 dol.
Naujos Dainos chorui, VILsa- / 

« siuviny* —1 dol JOM
jie pasidathnos mūsų orgam-

* M. PETRAŪ8KAS \ .
- M Str- DsMt» Mfch.-
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Išganymo Apelreiškiinai—Bt&- 1 

jimąs ir gyvenimas ant žemės . 
Jėzaus Kristaus, Vaidinimas • 
šh gaidomta

; Dangaus Kaalittiė.—Surin,.. .. 
ko Kum M. GųpųĮejdėiuąj ;bą 
apdarų 75 ęeįuįu, ^[Ąpd^r^jl.OO

Legendos irt Pasakojimai a-^riv-į 
pie Kūdikėlį Jėzų. .Vertė knn. # W 
V. .KuHkauakgtefc w;p50c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para-
šė kun. P. Bučyfc —* J Į.:. X *

| Elementorihs ir Vaikų Skai-' . p 
tymėliai, išleido M. Paltana- -^-----
vičia ---------—;—__X—Xi^25c,

' Socializmas ir Krikščionybė “: 
Prof. V. Jųrgučio ---------------- 10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S. v
. t ... į * . i.

Maldos Galybė. Istoriškas , 
piešinys IV-to šimtmečio krik- ’
ščionybės. Rietuvių kalbon iš- 
guldė P. B. _______u_________ 25c.

Apie Apdraudą. Parašė J.
S. Vasiliauskas_______ ;_______ 5c, ’

• . #

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) —

Trumpa Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa- • 
rašė kun. V. ZajančAuskas.—50c,

Apsrikimų Komedija. Atsi- \ 
tikimas iš Amerikoniško gyve- x 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas.   ---------k..-------------- -—10c.

Moterystė ir Šeimyna. Vertė
J. Gerutis -------- ------------40c,

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašė Dr.
A. Vileišis_____ :______________ .50c.

Gamtos Pradžiamokslis—ne
gyvoji gamta: žemė, vanduo, 
oras. Parašė J. Baronas______ 50e.

Mūsų Laikų Šventoji, šv. Te
resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji . 
Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi
čius ------------------------------------- 35c.
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ĮVAIRIOS KNYGOS
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Mandagumas—įvairūs pata
rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni- 

Ime. Parašė Kun. A Staniuky- 
I nas—;---------- 1—------------------ __20c.

Apie Katalikų Tikybos Tik- 
Irybę—pažinimas tikybos, jos 
I privalumų, ypatybių ir tikro- 
| jo kataliko priedermės. Para- 
šė Kun. Jėzuitas Felik. Cozel30c.

]. • Tretininkų Jubiliejus — 700 
.4 metų sukaktuvėms paminėti 
į aprašymą s švento Pranciškaus, 
įvenuolijų ir 3 vienuolijų išta
kai ____________________________  8b.

Huckleberry Finnas.— labai 
Į įdomi apysaka ---------------------75c.

— Kaimietis
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Ivulišfai; 
sąvoką 
į parsinešę ųtoyy|ddii;pian| 
stė į dalis. Paskui, iš tos 
mėsos čigonės - gamino gar-, 
durpynus. - -

— Valgiai buvo labai gąi> 
dūš,’ — pasakoja Filkė, — 
bet^, moteriškės mėsa daug 
gardesnė, kaip vyro.

Vi’ Kitas gaujos dalyvis sva- 
jodamUs pastebi: ~

-^-Taip, labai gardi. Guos 
desnė, kaip kiauliena. J

— Ne, kaip kepta avi^ia, 
—“prideda. Trecias.- ~ 

‘ Matyt, kad žmogiena iš 
tiesų gardūs patiekalai, nes 
čigonai į savo puotas kvies
davo svečių. A

Kadangi žmogėdrų aukos 
daugiausia buvo kontraban-

>6
1 I 

Žmogėdrų byla j

v 1 ■ --«■ ’

tČRtfniiu laikražraai. pla- 
rašo apie vieną n epą-- r 

stąfcfeyfa!/ kuri netrukus, 
nagrinėjama Kašaruose,

^^Kaltinatnųjų suole>—- či- 
^gSfaų būryifc Visi nusikalto* 
Kjaunikliai. Pątsąį. jų va~, 
I Idąs tik 21 m. amžiaus. Tuo

J®|pu nusikaltėliai sėdi ka- 
įėjime ir mielai pasakojasipr1-"

: apie savo žygdarbius lan- 
P'; kantiems juos žurnalistams, 
fe/ Visas tas jaunų čigonų

'^Jbūrys kaltinamas ne tik plę- 
Šimais ir ?udymais^ bet ir 

B- žmonių mūsos valgymu. R. ’1'Va*. 
^-“-Gaujos-v? 
|į- driis Filkė, visiškai laukinis < 
^ žmogus. Kai laikraštinin- 
B). kas jo paklausė, ar jis ne- 

jaučia ko nors panašaus į 
L- sąžinės graužimą, FiTke* g trauko pečiais ir nustebintai 
K žvalgosi.

Laikraštininko paklaustas, 
kiek jis per savo gyvenimą 
suvalgė žmonių, dešimtį, ar 

l^ dvyliką, čigonas šypsodamo- 
m atsako:

1 — Kur ten dešimts dvylio 
ką. Suvalgiau nemažiau, 

k kai “du po dešimt.”’
' Jis sako, “du po dešimt,” 
todėl, kad jis moka skaičiuo*. 

T^^tik ant pirštų, 
g r. žmogėdros atvirai pasipa- 

sakoja, kaip jie tikrai su gy-

HARTFORD IR APIELIN- 
' KĖS LIETUVIAMS

-Priimu Lietuvos LaisvėsTasko- 
& los Bonų kuponus pilnoje jii ver- 

tėję; atneškite, o aš išmainysiu j 
gį tavorą. kokį tik norėsite. Par- 

duodu vyriškus ir moteriškus apa- 
F-' Tinius drabužius; užlaikau gramo- 
Igš ,fonų ir lietuviškų rekordų; siun- 
£■ . čiu pinigus doleriais j visas šalis; 
KV parduodu laivakortes į Lietuvą ir 
B S Lietuvos. Visokiais reikalai, įninku, kas jo laukia—kul- 

kreipkitės šiuo adresu: (L.-31) . . ,ka, ar kilpa.
Kg i77 Park Street, Hartford, (Jonu. Liet. Aldas
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Jėjo pasigesti, tai jie ilgai 
varė savo darbą niekieno ne
pastebėti.

Bet dažnai jie žudė ne tik 
pasiplėšimo tikslais. Jie žu
dė mėsai. Tada į jų rankas 
patekdavo ir elgetos, darbi
ninkai, net vaikai.

Filkė štai ką* pasakoja a- 
pie savo darbuotes būdus:'

— Kartą mes pamatėm ei
nantį keliu dailų vaikiną. 
Du mūsų pradėjom su juo 
kalbėti, o vienas iš užpaka
lio smogė vaikiną peiliu. 
Tas dailus vaikinas buvo 13 
metų gimnazistas Jonas On- 
d’erko.

Čigonai įkliuvo dėl turtin
go pirklio. Suprantama, kad 
dingusiu pirkliu labai susi
rūpino kreditoriai. Jie pra
nešė policijai, ši pradėjo 
sekti ir baisi istorija iškilo 
aikštėn.

Iš kdrto buvo manoma; 
kad čgonai plėšė ir žudė. Tik 
vėliau iš neatsargių čigonių 
pareiškimų tardytojui pa
aiškėjo ir žmogžudystė.

Filkė klausinėja laikraš-

PASAULIS PERGYVENO 
ŪKIŠKUOSIUS SUN

KUMUS

Vokietijos institutas kon- 
jukturoms tirti nesenai išlei
do savo darbų leidinį, kuria
me sako, kad pasaulis jau 
pergyvenęs ūkiškosios būk
lės sunkumus aTba krizį. Vi- 

kraštuose matyti žy- 
medžiagiškaso gerėji- 
nors ligi prieškarinio

meto esą labai toli.. O tai 
dėl td, kad gamybos ir var
tojimo sąlygos nėra susi
tvarkiusios. Tačiau ir šituo 
atžvilgiu einama prie pasto
vumo, bei nusistovėjimo.

“Trimitas”

suose 
mus 
mas,

390 MILIJONŲ NUEINA 
DŪMAIS

Tabakas .ir visokie jo iš
dirbiniai Rusijoje buvo ap
dėti mokesčiais ir tu mokės-, 
čių valdžia gaudavo kasmet 
78 milijonus rublių. Tabako 
ančdėlis buvo paprastai 
penkta dalis jo vertės, tai 
78 milijonus padauginus 
5-kiais, gausime 3Q0 milijo
nų rublių*., Tai tiek per me
tus Rusija? prieš didi ji kąra 
praleisdavę dūmais.

Lietuya"daug turi rūkorių 
ir taip pat kasmet praleidžia 
dūmais gražaus pinigo, juo 
labiau karo ir pokariniu me- 

taip pa- 
au tad meski-

REIKAUNGASUENERALIS 
AGENTAS

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

“DARBININKAS”
366 Broadway, *So. Boston, Mass.
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SUSIPAŽINOT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS*
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti.

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj. ’
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS

YRA IŠLEISTAS PUIKŪS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš korių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina 33.50 Užsisakykite

••DARBININKAS*1
866 West Broadvay
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Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas.^._______ 15c.

Beu-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
-knyga (audimo apdaru). Ver-

.1.50
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ŽEMĖS KAMUOLIO 
DIDUMAS

Žemės paviršius turi 510 
milijonų dvadr. kilometrų: 
135 milijonai kv. kil. sausu
mos ir 352^ mil. kv. kil. 
vandenių ir jdar. 22Ų5 mil. 
kv. kil.neištyr inėtų šiaurės 
plotų. Žemės diametras (ei
nant pusiauju) turi 12,755 
kilom., žemės asip — 12,712 
kilom., meridiano ilgis — 
40,003 kil., ekvatoriaus ir 
meridiano graduso ilgis — 
111 kil., tropikų graduso il
gis — 102 kil., šiaurės ratų 
graduso ilgis — 44 klm.

^Ūkininkas”

tu, kada 
brango, 
me rūkę.

Ūkininkai”

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS "DANTISTAS 

DR. M. V. CASFER 
(KASRARAVIOIŪS)

511 Brodaway, So. Boston
:• Ofgio valandom: ,

nuo » IM 22 rate Ir ana i s80 fU # 
ir jono 0 iM JB tai vakare. Ofisas 
uždarytas snbatos vakarais ir ne- 
dėldienlals, taip-gi seredomls nuo 
. ’ 12-ios dM uždarytas

Taipgi ifūimu ir X-Ray

DVIMETINIS MOTINĖLĖS 
SUSIRINKIMAS 

įvyks šįmet 31 Rugpiūčio 
(August) Strand Hotel, At- 
lantic City,’ N. J. 3 vai. po 
pietų.

, V. Matulaitis,
Sekretorius 

St. Clair, Pa.

Tete^boBe go. 
Qflaa« atdaras 
gijo 1#5 
jjdp rftfcare. 
sUarima.

1P pd 12 ryto, 
po piet Jr uno 7 

itą dieną pagal ra*

PRANEŠIMASLDS. CONN. 
APSKRIČIO KUOPOMS

’ ' * ’
LDS. Conn. apskričio pus

metinis suvažiavimas įvyks 
rugpiūčio 5-tą dieną, 1928 m., 
šy. Jurgio parapijos svetainėj, 
Waterbury, Conn., L vai. po 
pietų.

Šis suvažiavimas yra taipgi
ir prieš šeiminis. Tik lai kiek-, 
viena kuopa siunčia kodau- 
giausia delegatų ir kartu su 
jais geru. |nešimų. ’į

. Nepamirškite dienos -y- rug
pjūčio 5-t^^eną, Waterbnry, 
Cįonn. 1
T ■' M. Blažauskaitė,

|LDS. Conn. Apskričio Rašt.

TĖMYKITE!
Šiuomi pranešu L. R. K. S. 

A. pavieniams nariams, kad 
mūsų gegužinė bus 19 d. rug- 
jpiūčio (August) Maironio par
ke, Worcester, Mass. Praeitų 
suvažiavimų. Nonvoode,/Mass., 
atstovai nutarė, kad surengti 
piknikų* dėl padengimo lėšų 
mūsų leistam atstovui į praei
tų seimų. Tad mūsų priedermė 
ir sukelti kapitalų ir mūsų 
atstovui tuojaus atmdkėtt At
stovas daug naudos padarė ir 
pribuvę''išgirsit iš raporto. 
Tad mes,’ woreesteriečiai, 41 ir 
98 kuopų? pavieniai nariai, 
šaukiaihė jus broliai ir sesutės 
atvyldi pas mus kam tik gy
venimo sąlygos leidžia, o mes 
jus maloniai priimsim ir-jus 
būsit pilnai-užganėdinti.'

Sekretorius

TeL So. Boston 05Q6-W. \
Lietuvy s Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

(“Keleivio” name) 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
yaL dįeią. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 

sutartį).
4 h 4 • . *

U iH12(:

a . >* 1

tė Jonas Montvila

Trys Keleiviai—Krikščipnis, 
žydas ir turkas.’'l?ąmokmant5 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus
kas. Vertė P. B.---------------------40c.

t 
Trumpi Skaitymėliai—labai 

gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas -------------45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parakė Uosis.------45c.

. Kelionė Aplink Pasaulį per
Į 80 ienų—apie-vienas deryba^, 
be galo įdomūs nuotikiai kelio
nės per įvairius kraštus. Pa
rašė Julius Verne. Vertimas 
J. Balčikonio------------------------$1.00

Pramonines Demokratijos Pa
grindai—parašė Uosis.......... ... 75c.

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

I 1 ' v
Genimas—aprašymas apie ge

rumą per Tėvą Faberą-Filipi- 
ną. Vertė Kun. P. L.--------------15c.

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

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

Katalikų Bažnyčia ir Demo
kratizmas.— Parašė kun. Ta
rnas Žilinskas----------------- ------- 50c.

z-
I Apaštalystės Maldos Statu

tas.—Vertė Kun. P. Saurusai- 
Itis ______ _ ___________________ .25c.
Į »
I Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Įžafleiklo. Kaina-------------------- .5tc.

I Aritmetikos Uždavinynas 25c.

I Vaikų Darbymečiui—Rinki

nėlis kalbos mokslui------------- 50c.

Petriukas—laiškai vieno vai- 
| kelio. Vertė S. Rakauskas____15c.

Bolševizmas—Kas tai yra bol-
I ševizmas ir jo vykdymas Rusi-
I joj.------------------------------------------ 15c.

I Žaidimų Vainikas^-Savybės
I vakarėliatns ir gegužinėms su
I gaidomis. Supaisė Matas Gri
gonis ----------- ---------------------------50c.

Įs Laimė — (poema). Parašė
I Vaitkus-------------------------- ---------50c.

J Mūsų Tikėjimas—Išaiškini- 
Imas pagrindų mūsų tikėjimo. 
I Vertė Jonas M. Širvinta______ 50c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas
i Jeronimas Pečkaitis ---------- c 50c.

I Lietuvos ženklaL—Išleido J.
I Šeškevičius ir B-vė, Kaunas—40c.

I fimęs ir Kalbėk: Deklama- 
Icijos, Monologai ir Dialogai.
| Parašė Juozas V. Kovas. ’____30c.

TEATRAI
Gilinkingas Vyras—2 aktų 

komdija; parašė S. Tarvydas 25«.
1 ■ 

Elgetų Gudrumas. 3-jų veiks- 
mų komedija.'- Parašė Seirijų * 
Juozukas ------ , - . .gw»-

, - •- •
Ubagų Akademija ir Ubagų 

Balius—komedijos po 1 aktą. 
Parašė Seirijų Juozukas.

Sniegas—Drama 4-rių aktų. 
Verte Akelaitis.

/ 
Esamas—3-čia dalis dramos 

Gims Tautos Genijus. ’ ’ Para-

■At

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

-------------- T----- / .. ..., ■ ■■

E. V. WARABOW
4

(Wrubliau«lm8) 
LIETUVIS GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS - 1043 Washington.-Street
f

i
i

Norvood, Mm».. -
Tel. Norwood 1508

MONTEtLO OFFIC^/ T 
. 104 Ames Street z •' J 

Tetaptame Bredrtoo 1644J -
_______________________________________________________

t . I ■
' ■ v“1 I

-i.;. . i
5į/-

4 - * T
I 1

>

-<5E.
Office

K South Boston
1 0304-W

■ Branch Office 
T"-.'-—B Brockton

W 7916-W

Graudūs Verksmai — Vertė 
Vysk. A. Baranauskas _—_10c.

-Eucharistiškos Stacijos.—Su- 
lituvino Kun. F. Juškaitis------15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalių mėne
siams. Išleido kun. K. A. Va- 

...r,, -_____________25c.
t

■ •■
■ u y - ’

n

x į',.1

O?

I <U? 11
J M6 Broadwa®
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40c,
V

‘ ‘ Gims Tautos Genijus. ’ ’ Para- '
šė Kun. L. Vaicekauskas------ 10c. .

Žydų Karalius—drama 4 ak
tų, 5 pav. .Vertė J. M. Širviu- ' 
tas-----------------------------------------30c.

* ' ■*?

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz- - 
delis; parašė F, V.--------------- -10c.

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė—4 aktų drama. Ver
tė Jonas Tarvydas________ ;__10c.

Piloto Duktė — 5 veiksmų 
drama. Vertė Jonas Tarvydas 35e. ; v 
/Dramos: 1) Germaną; “2) ;
Fabiola—5 aktų • 3) Liurdo ~ 
Stebūklas—4 aktų; parašė J. 
Tarvydas _______ i.--------------- 165c,

Vaikų Teatrai: dalis I: lf,
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3). Pasakyk mano lai- 
mę. Surinko S. K., D. ir N—15c. ji

Vaikų Teatrai: dalis H: 1) ’ 
Ištirsime paskui; 2) Antanu- 
Surinko S. K, D. ir N._____ JSe. jSe

MALDAKNYGAS
I. ♦.

/ •

** ■

’ ..
*

Pulkim ant Kelių—“D-ko” 
spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais) 2 —__ _______ _ 50o

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietafe;* 
iršebais) __.t. ..J^....50

Mažas Naujas Aukso Alto- 
rius—juodos ^geresnės, miuk- 
tais viršeliais) , i..... ...t:..r85s»

Mažas Naujas 4uk»o. AUo* » 
nūs—juodos (geros, odos vir- 
«.««») s . ;

Mažas Naujas Aukso Alto- . 
rius—baltos (celuloidos vH** 
liah) -.... . —------------ r—1?

Mažas Naujas Aukso Alto* j
rius—bal^celuloidos

<*■

rį 
ST

gus, visuma

> ■ > ■

L A
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Programas užsibaigė 11:30
*'4

.■ ..

i’?.

Žmonių buvo keli tūkstan
čiai, bet perkūnėliui besitran-

'• ties ląkštingalėlių choras ne- 
' dalyvavo ir Lietuvių Simfoni- 

I jos orkestras. Gal jų Člevelam

/

J

, >

padainavo apie šešias liaudies 

ir iš operų dainas, labai sutar- 
tinai ir smarkiai. Ūkrąinams 

pabaigus dainas, atvežė* ir pia- 
ną. Sutrumpinimui programo 

‘ . /lietuvių mokyklos vaikučiai

A. L?R
iri

J. Budelis, kelis metus pa- 
rapijoj zakristijonavo ir prie 

u®. Tada stojo ukrainiėčiaiir biLse pianą.' A5uvo ir daugiau svetainės buvo dženitoriunu

jo pradėt—su—dainomis ir —priėžfls- 
šokiais. Savo numerį apleido

^/Pradėta su soliste M. Gižaus-
'Jr/kiene, liaudies dainelėmis. Pas

P£TK& tftOTŪ
gpuiiį' pildė simfonijos orkeš^ 

lietuviai i? Ukrainai. Vis* 
kas’^ši1 iūtų: btfvę gerai, bet 

i: nesant įahįo tvarkai. 1
*’3fe=3-’ * ■ - * - t * > • •. • į *

(k^ėstrui užbaigus say;o da- 
ŠŽukas* vypiaųsis Įie:

■V'.esU’
, ^^ i__ j ~:apą ,Ątįsreš ųž apie 20 

nųtų. Pagal pręgrąmo 5y7 
rgių . bažnytinis choras turė- 
pirmiausia stoti, bet moky- 

y-tpjas atsisakė pradėti^jpaJyyčįų choristas J. D-ris ir pa-

matėt kur jeigu yi 
svetainė, kad jaunimas^; 
susirinkimus saliummnko sye->

. „ •. ...

nigas neįeitų į jūsų susirinki
mą. Gaila? Gaila? - O kad pą- 

skelbtf susiriDkimus, tai atbėga 
pas kunigą. Raikąs jau. susi
prasti ir tąsytį klaidą^, kad 
jaunimas po susirinkimo ne-; 
gėrių prie baro, $ąlįūnę.

Paukštelė iš Oranch

’ Buvęs

MK

ms. •’ - '

daįykas, lietuviams
buvo auota pirmenybė, bet jie susirinkimus saliūnininko sye? 

j koneertas.^ Išrandu W

'tijįr pavedė ukrainams. iMū- 
zikas V. Gr^ciūfe. įųyo pasiry? 
žęs štpti be piano, bet jam bu
vo skirta programo užbaigi
mas, Beito ir turėjo laukti ir 
užleisti ukrainus. Pianas bu
vo su mandalinos prietaisais
X’ ’J•- a’v' •’ i; / •
(mandoline attachment). Ban- 
,dė taisyti ’ vargonininkas, a- 
kompanistė ir net pati solistė, 
bet nieko nepadarė. Tik štai 
užšoko ant scenos iŠ publikos

visokių nemalonumų ir tvarkų 
ardančių apsireiškimų, bet kur 
čia visus suminėsi. Vadai atei
ty panašių nesmagumų turė
ti) vengti, nes panašūs žioplu
mai žemina Įietuvių vardą.

<g^ kui pp. Čižauskų duetas “Ne-jde randasi tik vardas? 
sek sau rožės.” Ši dalis pro-

^2 gramo buvo leidžiama per ra-
^O" baritonui Skurban-l kant, lietuviai pradėjo skirs-

Į^^ttii. solo dainuojant jau buvoLytį^ 
fM^pųse po dešimts ir radio už-1 r 

sidarė. Choras susidedantis iš I naktį.
v mokyklos vaikų ir mergaičių r ’ 

jaunuolių 297 kp. ir bažnytinio I 
-.-.^choro nariij ir kelių L. Teatrą-1 

liško choro, vadovaujant var-1
- gonininkui J. Čižauskui su-1 
įdainavo “Einu per dvarelį,”! 
?“Dzimdzi-drimdzi” ir “Pasi-|

sėjau žalią rūtą.” N<5rs cho-| 
ras nemažas, bet kaip ant grei-1 
tųjų surankiotas, matyt, netu-| 
Tėjo laiko įsidrąsinti. Atviram! 
ore reikėjo dainuotu smarkiau!

—-ir garsiau.- . / Miriau 4

. Antrą programo dalį išpildė! 
*■ suvienytas L. Vyčių 25 kuopos! 

choras ir Teatrališko choro na-1 
^riai, vadovaujant niuz. V. 
Greičiui. Visli pirma daininin- 

vkė S. Greičienė sudainavo 
' - 7 ‘ Pamylėjau vakar, ” G odelės 

I ir duetą su p. J. Krasniku “Oi 
S berneli vienturį.” Suvienytas ~ * • I.choras nors neskaitlingas bet 

rj ^rinktiniais balsais dainavo 
1^‘Vilniaus kalneliai;” vyrai — 

4‘Trys sesutės.” Ant galo vi-
■ T si - sudainavo “Oi, oi, oi” ir 
? |J“Vilnius.” 'turėjo dar dai-

nuoti “Vėjužėlis,” bet, jau e-
- '‘JT - ' • •* sant vėlam laikui apleista. Su

dainavo gerai, apvainikuoda
mi šio vakaro programą ir vi- 

f* są šio sezono darbuotę.
j * Abelnai pasakius, koncertas 

_Į neišėjo taip, kaip jis galėjo iš-

Liepos,22 netikėtai, tekę 

atsilankytį ant vietinės mote- 

rų Altoriuos draugijos penkių 
metų Jubiliejinio įšvažiavinA), 

kuris įvyko Down Woody 
Parke netoli seminarijos. Rors 

iš ryto ir per visą dieną buvo 

apsiniaukę ir panašu į lietų, 
bei tas žmonių Aicnubaidė. 

Žmonės; nors ir negausiai, su- 
yąžiąyę į virš minėtą parką vi- 
si gražiai laiką leido ngpaisy- 
darni lietaus. Bet apie penkti) 
valandą po pietų pradėjus 
smarkiai lyti, publika ir drau
gija su visu bizniu buvo pri- 
versti ^važiuoti į " namus/ ir

I ' • t* *

kraustytis į svetainę ir ten 
baigti savo programą ir visą 
biznį.

mą ir liepos mėnesį išbuvęs, 
apleidžia parapiją ir persike
lia į savo naują namą. Mes 
apgailestaujame gero žmogaus. 
Imt tikimės, kad jis vis mūsų 
draugijose dalyvaus. Linkime 
gerų pasekmių. Klebonas su
sirūpino, kur gavus gerą žmo
gų. Gal pasiseks kitas geras 
žmogus surasti, kuris nusima
nys atlikti šias ^pareigas.
- Balti more, siuvėjų darbai 

dar pagerėjo. Kaip kur po bis- 
<į dirba, bet kainos už darbą 
nukapotos* Kiti.iš'New Yorko 
parsiveža kotų siūt. Pas vie
ną italą naktį įsiveržė kas į 
dirbtuvę ir supjaustė New 
Yorko darbą. Nuostolių $10,- 
000. Fabrikuose silpnai dir
ba. Paprastas darbininkas 
gauna 35c. į valandą ir dirba 
10 valandų į dieną. Darbda
viai numuša Valgas ir pailgina

nors dienomis važiuodavo 
Anapolį dirbti prie kareiviškų 
drabužių. Viską tvarkiai lai
kė bažnyčioj ir svetainėj. Va
karais viską apžiūrėdavo, o 
dabar pasistatęs nuosavą na-

bininkui” paskyrė $200.00. 
; Susivažiavimas buvo gy
vas. Plačiau kitame bume- 

" '' ’-i |

APVOGĖ KRAUTUVĖ
Pereitą savaitę So. Bos

tone po num. 255 Broadvvay 
vagiliai įsilaužė į Evelyn’s
Children’s krautuvę ii- išnę- 
sę "drabužių ^vert^s $3,000^

Patrolmanas Sullivan ma
tęs juos ir paleidęs šūvius, 
bei m*pataikė ir vagiliai pa-

žiavimas įvyks rugpi^čįę 
Lietuvių Šv. P^jo’į’ 

pi jos svetainėj, 492 
St., So. Boston, Mass,,..Lt—, 
po pietų, Prašome vi^ 
rių atsiusti kodaugiau§j^į_afe^ 
toyų į šį suvažiaviiiĮa, nes.yri* 
mėtinis ir paskutinis 
La R. K. Federacijos;, 
Taipgi prašome atstovų, uis 
vežti gerų Įnešimų dėl labo 
ganizącijos.

Apskričio Valdyba- - —įį 
Pirm. V. J. Kudirką 
Rast. J. ūeikiute, 
Ižd. J. Verseckas.

' - ' •*..? 5

—~ —- M.
, PARSIDUODĄ ŪKĖS

Ūkė 27 akerių, geri budinkai, 
rakandai, 4 karvės, arkliai,-višb^-. 
visokie Įtaisai, javų $3,200,'dalįr 
Įnešt. Rašyk 407 Mohawk St^ 
įlerkiiųer, N. Y., Box 164.

Ūkė 112 akerių, 0 kambarių 
mas, banios, 20 gyvulių, jautis, 
arkliai, 75 vištos, ūkės Įrankiai^ 
javų. Priežastis pardavimo vyras j 
serga. $8,500, dalį įnešt. Rašyk 
M R. DOUGLAS, Bos 171, HeK/ 
kimer, N. Y. (L-31M
----------- --------------------------------- :---------r-?-/;.

i

‘ ‘Dąrbininkoi’ * (pąskyrė
• jabapOii,.^ u(!;'

Išrinko du delegatu į
. • ■' • . ' ’Mlj . ' : ■ : >.♦ >

... seimą. ,..
į . ■ p. • .’ - 
i '

Liepos 29 įvyko LDS. N.
A. Apskričio suvažiavimas. 
Dalyvavo 36 delegataiJKiie7 

igą ir ilgą prakalbą pasakė 
kun. P. Miežvmis, llarrisonę 

’ lietuvių drtebonas. dė
jo moterims, kad jos nevien 
stengtasi ir rūpintųsi Dievo 
garbei altorių pastatyti, bet ir 
gražias sienas su stogu apie tą 
altorių ir parapijinę mokyklą. 
Taip pat ir jaunimą žadinp ir 
prašė mokintis savo tėvų kal-

RADO RAIŠKĄ PLAUKIO-
, JANT UPĖJE

Pereitą savaitę du jauni 
vaikinukai -bevitikščiodami 
palei Cliarles upę, prieš

V i fi I fn 1 1 *1 M * M B n »—»

jaut ką tokio nepaprasto.

Vėliau pamate, kad tai 
žmogaus ranka. Pranešė po
licijai, kuri atvažiavus ran
ką ištraukė. Spėja, kad tai 
bus atlikta žmogžudystė.

Medikalis peržiūrėtojas G. 
Alagrath kol kas negalėjo

bą ir būti nevien gerais šios 
Šalies piliečiais bet ir savo se
nos tėvynės Lietuvos, Įmaišy
damas tar{) kalbas ir po kele
tą angliškų sakinių kas jauni
mui labai patiko. Laike jo 
kalbos publika dideliais delnų 
plojimais privertė po keletą 
minučių pertraukti. Jie sako, 
mes pinną tokį kalbėtoją gir-1 pasakyti ar toji ranka vy- 
dime mūsų kolonijoj.

Ant galo kalbėjo vietinis 
klebonas kun. M. Cybelis, ku
ris apart linkėjimų Altoriaus 
dr-jai pažymėjo, kad dabar 
Yonkery įvyko negirdėti pra- 
jovai. Pirma dr-ja švenčia ju
biliejų, pirmas Yonkery atsi
rado kardinolas (tame vaka
re), svečiai, seniausias’ New: 
Yorko. apielinkės kleb. kun. J« 

^tikslą, [šeštokas ir jauniausias klebo
nas kuii. P. Miežvinis, o sako, 
mano kunigystės pirmoje pa
rapijoje Šioux City, lova Jo
nas Zabulionis buvo pirmas 
parapijonas ir komiteto narys, 
dabar jau klierikas ir nebeuž- 
ilgo bus kunigas. Visi jie yra 
garbės svečiais Altoriaus drau
gijos jubiliejčusdškilmėse. Tai 
pirmas toks įvykis Yonkerio 
lietuvių istorijoje. Po kun. Cy- 
belio kalbos svečiai apleido 
svetainę įr išvažiavo į namus.

^Ten buvęs

PARSIDUODA FARMK'7^1 
7 akeriai geros žemės. Didelė bis- 
nė. Nauji vištimnkai, vištų', ka 
vet bičių, 1 tono trokas, mažų 
rankių. Viena minuta iki moky 
los ir bažnyčios. T. PROSBY, 
Power St., Norton, Mass. (L-31)z

• • y,-'

AUTOMOBILISTU DOHEL
Pentinu automobilius, Dttpont 

Duco, Varnišiuoju, Body Dents ir A 
Fenders, prieinamos kainos. <

A. KASPAR
66 Victoria St., W. Somervillė 

Tel. Somerset 6520-J • '

■ ~ =~ ’
JOHN GŲDLEWSKI >4- ^ 

MaliA'vbju, popieruoju ir baltinjl 
namų vidij ir iš lauko. Kas* nodu« 
gerai ir gražiai pataisyti namą ir 
už prieinamą kainą kreipkitės pas 
manę šiuo adresu: 12 MerrilI St., 
Cambridge. Tėl. University 1768-Tr - 

(R-24) . '

J. K.

* JžcC < I ”\ gal viskas būtų gerai. Dabar!važiuodami į savo isVažiavi
.fc * e * « • a • i

t

to j]

v

•kestras5 
'X ' r >

ro ar moteries* bet policijų 
išsireiškė, kad moteries.

I

dinolo. Kas jnesę tam 
ir iššaukė skanstu^judko. Po

„•yr.

ANTRENDOS
5 kambariai '‘Darbininko” name 
su šiluma ir labai pigiai. Dėl in
formacijų kreipkitės “Darbinin
ko” Adminištracijon.

Valdyba

j J

NEBARK, N. J.
Kaip visur taip ir mūsų kolo
nijoj yra visko. Vieno “beiz- 
manto” “manadžerius” nori 
būti “klebonu,” bet bėda kad 
net parapijos atskaitų nesu
pranta ir iškėlęs dešimkę rodo 
žmonėms, girtesniems už savų 
ir prašo įšaiškinti. Kažin kaip 
jis išaiškins savo apyskaitą 
gale metų. Ak, jau žmoneliai 
stmai kugžda apie tave. Na 
tiek to. pagyvensime' pamaty- 

i sime kas išeis iš jo straksėji- 
nio kaip šunelio prieš mėnulį.

Jaunimas

Vienas “barkyperis” su
gaudė keletą vaikinų ir juo's 
užkinkė prie baro gerti ir ki
tus girdyti. Dabar išvažiavi
muose tik ir traukia.

I 15 d. liepos saliūnininko iš- 
I važiavime išlaistyta “mūnšai- 
Ino” tiek, kad nė vienas jo da- 
| lyvis nepaėjo savomis kojomis. 
1 Gaila, nes ten buvo ir gerų tė-. 
Ivų vaikai. Tėvai turėtų juos 
[iš ten atimti. Buvo kelios ir 
I mergaitės. 0 ką-gi jos ten 
įveikė. Ar manot negėrė. Kas 
[jas prižiūrėjo? Nagi saliūni- 

eiti, jeigu būtų buvę pianas, ninkas. Katalikiškas jaunimas

darbo valandas. Unijos nieko' 
neveikia. Daug yra bedarbių.

Gatvekarių kompanijos pa
kėlė važiavimo kainas iki 9c., 
bet už 25c. duoda da tris če
kius.

' • Svečiai

—Nim.. parko suvažiavus ir 
pradėjus-visiems gražiai links? 
mintis apie aštuntą valandą 
dr-jos pirmininkė p. liukstel ie- 
nė nuėjus į kleboniją paprašė 
atsilankyti į svetainę kaip vie
tinį kleboną kun. M. Cybelį, 
taip ir svečius kurie buvo už
prašyti atvažiuoti ant šių iš
kilmių, tai kun. J. Šeštoką 
New Yorkp kleboną, kun. P. 
Miežvmį llarrisonO kkboną ir 
klier. J. Zabulionį. Svečiams 
įėjus į svetainę publiką juos 
sutiko ir pagerbė atsistojimu 
ir griausmingu delnų plojimu.

Prakalbos

Publikai aprimus ir sve
čiams atsisėdus paskirtoje 
vietoje, dr-jos pirm. p. Rukšle- 
lienė paaiškino^o. rengiamojo 
įvažiavimo ir. . -
paprašė niažas mergaites-pasa- 

ktyi eiles. Eiltįs bįiyo 'parink
tos ir taikomos pagerbti savo 
kleboną. Viena-.mergaitė sa
kydama eiles linkėjo klebonui 
vyskupo sosto, o kita net kar
dinolo. Kas į nešė' jaukaus ūpo 
ir
eilių prasidėjo prakalbos' su 
linkėjimais'virš minėtai dr-jai. 
Kalbėjo kun. J. šeštokas, kun. 
P. Miežvinis, klier. j. Zabulio
nis ir ant galo vietinis *klebo- 
nas kun. M. Cybėli&l Turinin- 

. ■■■■ . ............   -U--------

CĄMBRIDGE, MASS.

LDS. 8 kp. svarbus pries
mini nis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rugpjūčio 12 d., 
tuoj po antrų šv. mišių, baž
nytinėj svetainėj. Visi na
riai nuoišrdžiai. prašomi su
sirinkt. Bus aptaria apie Lį 
D.- S. seimą ir rinktinas į' 
seimą delegatų; taip-gi yra 
ir kitų svarbių reikalų.

•
Be to, delegatai išduos ra

portą iš N. A. Apskričio su
važiavimo.

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

X Res. Tel. Nonvood 1130-lV
| Lietuvis Advokatas

| BENJAMIN G, SYKES
| (SINKEVIČIUS) ‘
| 1134 Washington Street 

Norwood, Mass.
X Ofiso Tel. Norvood 0330

or

^.jis buvo panašus į jomarką, Į nms nesislap^to kaip slapstėsi 
arba lietuvišką šiupinį. Publi-Į saliūnininko po “elias,” kad 

į -^/ka laukė chorų dainų, o čia j kas nepamatytų. Gėda moti- 
į-. miesto simfonijęs nariai tai | noms,. kurios nesuvaldo.

ant arfos, tai švilpukais tęsei Kur yra mūsų studentai, 
/: tolians programą, kad užbovi-[kaip kitose kolonijose? Stu- 

jus publįką/ikiia^v^Įj piąi|ą.|dentų kaip ir nėra. O jeigu 
/ Ir nestebėtina,, ljail vienas, lie J ir yra kokis, tai gėdijasi ant 

-C/Jhvis netekęs kantrybes rikte-lgatvės pasirodvti, kad kas ne- 
jį. Įėjo: “Lietuvoj Besimokinę iripriskaitytų prie gatvinių. Du 

,/dbe piano sudaiiuroddvoni, o'Sčial jaunikaičiai buvo, kurie puošė 
piano negali-itei pradėti.

Arba vėl kokį įsp 
/ publikai, kuft&f

sn

mūsų kolonjią veikime, kon- 
Jį paliko j ceriuose ir kitur, bet šiandiena 

*■< < • • r 1 *
ęestras\rjyra jie kitut. O kur daugiau? 
ja j'au bu-1 Ar tik du gali būti iš tokios 

‘ U”' •I -v. ' ■ ,y> užėmę pozicijas .tsu šokiąist didelės kolonijos pavyzdžiais. 
O'vakaro vedė^fe pu Zukas^ iti--TAš patarčiau tėvams suširū- 
rėjo jabs męįrifeti *Uu6 ’“steiJ pinti savo jaunimu 4r neduoti 
Saus,” patėmfdarias, jog jie|kadkoks smakas pražudytų.

- i-

A. J. KUPSTIS
332 WEŠT BROADWAT

Telephone Soutl Z 
R E A L E STAT E 

ANT PARDAVĖJO .
So. Bostone

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

Trijų šeimynų medinis namas 
3—4—4 kambariai, geroj vietoj. 
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, 
skalbimas, gražus kiemas. Prekė 
$7,500.

Trijų, šeimynų medinis namas 
au Įtaisymais, puikioj vietoj, ant 
E. Šcvcnth St. Prekė $12,500.

Dorchester i >i
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.

j Medford .
Dviejų šeimynų kampinis na-

5 ■ 5—3 kambarini. Prekė 
$7^00.

*. ' — 1 y 'JT ' t *
Septynių kambarių šluba Au vi- 

skėriai '
,000. •

SOUTH BOSTON, MAS& G
Soutb Boston 1662—1372 

INSURANCE ;
z - -K ____

Inšiūrinu /tik Mass. valstijoj) 
nuo ugnies ir nelaimės.. Auto
mobilius, Fomičius, Namus, Stik»^ 
lūs, Sveikatą, Gyvastį ir’t p. f fe

Parūpinu-pinigus dėlei mo 
čių ant namų ir farmų, Bostone 
jo apielinkčse. .

1 ■ « X-

Jeigu turite pinigų, kuriuos 
lėtumčtc paskolinti, gaudami 
nuošimtį, ant pirmų arba ant 
morgičių, praneškite man. >

Užlaikau taipogi ir
čių Pstrdavimo ir Pinig
Šiurius.

Pink
Auglys 
kitę 
kaip

Turiu įaugylię

mas su naujausios mados įtaisy
mais. 5—5—2 kambarini. PrekČ

V* - -i: - —j-tJ 
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