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250 pikietierių
■

Tūkstantinė minia susirinkus 
prie kalėjimo reikalavo 
paliuosuoti areštuotus
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sekė kitos tautos sulig pran- 
cūzų kalbos alfabetiškai.
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Policija ir kariuomenė arkliais 

ir durtuvais išvaikė
\ minią

i

Pirmiau areštuoti streikieriai 
gavo po du mėnesiu 

kalėjimo

lyvavo, peš šeštadieny (prieš 
paTudąy neleido jų įeiti į 
Stadiumą peržiūrėti bėgimo 
takelius. .Tie užsirūstino.

rV* •

10 metų .suk aktu vi ų^pro-

Gerai -in normuota spau
da praneša, 
sijoj politini 
tiniu laiku ž 
tusi. Pilieči
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KATALIKŲ SKAIČIUS

Wąskinyįąn. -
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Komerei- ’v' t 
jos Departamento žiniomis, 
Jung. Valstybėse 1926 m.

I
i , * * -

SOVIETŲ KURIJOJ PRABI-
DEDA BRUZDĖJIMAS
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s nepatvirtino
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—M e Aro Cit y.
valdžia ir policija deda vi
sas pastangas, kad kokiu 
nors būdu galėtų pateisinti 
savo mestą apkaltinimą ka-

Rolandų komisija jų persi- Jcatailkų skaieius siekė 18,- 
604^50. _ 1916 m. buvo 15,- 
721,815. tuo būdų per 10 me
tų katalikų skaičius padidė- 
-jo-2£83J)35_______ _ / ,

Daugiausia katalikų New 
York’o valstybėj, būtent, —
3.115.424, Pennsylvanijos — 
2,124,229, Massachusetts —
1.629.424, Dlinois — 1,352,-
719, New Jersev—1,055,998 
ir-tt, _____'_ _________

t

Katalikai minėtais 192 
metais išlaikė 18,939 baįmv- 

Ičfas.
Kitos stambesnės religinės

TURKAI SUDARĖ NAUJĄ p 1*1.1 1
ABĖCĖLĘ gregaci ja — 4,087,357, meto^

Žiniomis iš Konstantino- p’episkopalų 4,080.777, 
polio, turklį abėcėlės komi-|™e^’s^ opiskojialų (pie- 

Prancūzai parodoje neda- sija pabaigė savo darbus — 2,487,694, presbi-
naujai abėcėlei nustatyti. 1,894^030, protęs-
Komisija nustatė visiškai roinl opiskopalų 1,858,96b, 
naujas raides, paimtas iš io_ Į Kristaus sekėjų 1,377,595. 
tvnu abėcėlės. šiauriečių baptistų konven-
________________________ {eijos — 1,290,438, kongrega- 

cijonalistų — 901,846.

Ąmsterdcrm, (Holandija)
J'V liepos 28 ST ~ Čia prasidė- 

jo Pasaulinė Sporto Olim
piada, kurioj dalyvauja 46

- -4*
•4 •

tautų sportininkai.
'Pirmą dieną įvyko milži

niška paroda, kurioje daly
vavo penki tūkstančiai jau
nų vyrų ir moterų iš viso pa
saulio su įvairiomis unifor- 
momis apsirengę ir plevė-
suodami savo tėvynė vėlia
vomis. l*ublikos buvo suva
žiavę žiūrėti apie pusantro 
šimto tūkstančių.

. Kadangi Olimpiada kilo 
senovės Graikijoj, tąi jos de
legacijai buyo duota pirma 
arba garbės vieta. Graikus

prašė,.
v Lietuviai ir japonai pada
rė didelį įspūdį, nes jiems 
vadovavo merginos sporti- 
ninkės. Lietuvių delegacijai 
vadovavo parinkta gyaži 
mergina (pavardės nepaduo
da) apsirengus bėgimui dra
bužiais. 1 \

Ligšiol amerikiečiams ge
riausia sekasi. Neblogai suo
miams ir vokiečiams.

Europos tautos amerikie
čiams pavydi ir į juos nela
bai prielankiai žiūri Ams-| 
terdamo minios.

\
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Valstiečių ir darbininkų nepa-. 
sitenkinimą didina bado 

pavojus
■ r

Sovietų Ru- 
dėtis pasku- 
iai pasikei- 

riepasitenkini- 
mas esaiiiąja |tomunistų dik

 

tatūros tvaiĄa dabar ypa- 
ip kaimuose,
R

Meksikos

UŽDRAUSTA PIKIETUOTI
* - ■*

i -----------

Kiek amerikiečių šiemet 
atvažiavo Lietuvon

KUR KAS LEIDŽIA 
_ u ATOSTO  ̂- .

z Kaunas
dentas šiandien išvyko ato
stogų į Palangą. Jei “čė- 
selįs” leis, atostogų prabus 
apie pusantro mėnesio. Vi
daus reikalų ministeris ato
stogų vieną mėnesį žada 
praleisti užsieny. Aplankys 
kelių valstybių įžymesnes 
vietas.

Kiti, ne tokie aukšti val
dininkai, taip pat didžiumoj 
žada vykti į užsienius leisti 
atostogų.

Rėsp. Prezi-

• v

tingai aštrus * 
taip ir miestuose.

Kaimas prieš komunistų 
diktatūrą yrą aiškiai nusi
statęs ir murma. Nepasiten
kinimas auga/ir dęljto dar, 
kad rekvizicijos Tebeina — 
atimama visoki maisto pro
duktai. i

į • XDarbininkus gi spaudžia 
priverstini partijos reika
lams mokesniąi, kurie siekia 
15% algos. * Į

Prie viso t£ prisideda ba

 

do pavojus. ^Petrapily jau 
stinga duono Akivaizdoj 

laisves

z

ITALAI KRITIKUOJA KEL- 
LOGGO NEKARIAVIMO 

FAKTĄ’ *

Rymas. — Italų spauda., , ..
smarkiai kritikuoja Jungt. | . .° ??UV - , ■ - . .
-rri >ni ir aiškiau sako tai kas y- 

ra sieloj. Matyti, kad nusi
statymas prieš valdžią yra 
rišamas ir pamatuojamas 
antisemistiniais šūkiais.

Maskvoj, Petrapily ir 
kituose miestuose buvo de
monstracijų bei riaušių, ku
riose dalyvavo darbininkai, 
valstiečiai ir studentai.Daug 
suimtų.

vą Amerikos lietuviai. At
vyko šios ekskursijos: 1) J.
K. Miliaus — 60 asmenų, 2) 
kun. Albavičiaus “Draugo” 
— 60 asmenų, 3) “Vieny- 
Ibės” A. Kundroto — 60, 4) !
Bukšnaičio — 80, 5) Moko-j
[los — 20, 6) “Naujienų”
Šileikio vedama — 100, 7) 
“Dirvos” Karpavičiaus ve
dama — 30, 8) “Vyčių”
Viesūlos vedama — 110, 9) 

Į kum Matulaičio — 60 asme
nų. Be to daug grupių ir

[atskirų asmenų atvyko per Lenkijos delegacijos pirmi- 
Praneūziją ir Vokietiją. Vi- ninką Kaime derybose Ho- 
so priskaitoma į 2,000 atvy- luvko ir Lenkijos pasiuntinį 

[kušių amerikiečių^ ‘ Rygoj Lukasevičių.

Valstijų sekretoriaus Kel 
loggo nekaria vi mo paktą. 
Vadina paprastu “humbu- 
gu.” Bet jeigu nėra geres7 
nio, tai ar negeriau priimti 
tą iki atsiras geresnis ir ver
tesnis.

HOLUVKO PRAŠO BALOD?
SUTAIKINTI LIETUVĄ 

SU LENKIJA? .

Latvijos užsienių reika
lų ministeris Balodis priėmė

NUKENTĖJUSIŲ LIETU
VOS ŪKININKŲ 

ŠELPIMAS

Vyriausybė ir žemės ūkio 
rūmai nusiuntė savo atsto-į 
vus į nukentėjusias dėl liū
čių Lietuvos sritis. Ministe- 
rių kabinetas iš savo pusės 
nukentėjusiems paskyrė 
100,000 lt. pašalpos; jei tų 

-jMnigų nepakaktų, tai dides
nės paašlpos bus duodamos 
paprasta tvarka. Pakilusias 
turguose javų kainas vy
riausybė stengiasi sulyginti.

Žemės ūkio ministerija j rys. Sutuoktuviųpernai I
pradėjo rinkti žinias apie Į metais būtą 185^5. A. • « • « . — • • — * • I • ______ __ ••

M _________ - _ ■ ■ ■: • I * I

ninku padėjimą, kad galėtų! IŠSIVERŽĖ VULKANAS 

■jiems pagelbėti.
*>' ' ’ -i

atskiru nukentėjusių; • ūki-

P‘i• ". v i _ I

Vyriausybe ūkininkams 
nepataria pardavinėti gytu-Į 
lių už žemas'kainas/tiek'ji 

, stengsianti surasti tirikatnas' 
gyvulių rinkas užsieniuose. I 't.- .
-.Kad sustabdytų linų sė- 

t menų (išvežimą užsįęiįin^vy- 
;; 4rįausybe juos, laįjąpąi ąpdė- 

I

tulikams sąryšy su Obre-pPereitą pirmadieny areštavo 
gono nužudymu. '

Kaltininkas Jose de Leoų 
Torai kaltę prisiėmė pats 
sau vienas. Jis teismui pa
reiškė, kad jo niekas tiesio
giniai .neprikalbėjo nužudy- 
ti Obregoną. *“

Policijos viršininkas ir 
prez. Calles savo kaltinimų 
kunigijai ir katalikams' ne
atšaukė. Katalikų visuome
nė turėtų reikalauti, kad jie 
tą padarytų. ' z •

Calleso valdžia areštuotų 
16 seserų dar nepaliuosavo. 
Perdėtinė Koncepcija, kurią 
valdžia, kaltina, kad ji pri
kalbėjus žmogžudį, kad jis 
nužudytų Obregon, pareiš
kė, kad ji su žmogžudžiu vi
sai nekalbėjo apie 'nužudy
mą. Bet policija ^avo ir ga
na.

MoTones, buv. darbo sek
retorius Calles’o kabinete, 
policija neieško, nė nesuran
da.

pabar aišku, kad Obrego
ną nužudė radikalai, kad iš
provokuoti katalikus. Tai 
nešvarus ir smerktinas dar
bas.

ITALAI IŠKILMINGAI 
PAGERBĖ NOBILE

Rymas. — Italijos gyven- 
tojai triukšmingai pasitiko 
sugrįžusi gen. Nobile ir jį 
iškilmingai sveikino.

Bolševikai sovietuose ban
krutuoją

• ■ .......................... — i

MASKVA GRĄSINA 
RUMUNIJAI

Maskva. — Sovietų.Rusi
ja pasiuntė notą Rumunija?, 
kurioje pažymėjo, kad ji 
konfiskuos Rumunijos auk
są vertės 63 milionų dolerių, 
jeigu tik Rumunija pradės 
pardavinėti Rusijos 200 į- 
vairių laivų, kurie buvo su
traukti į uostą revoliucijos 
laikais. Dėlto gali kilti ne
susipratimai, bet karo gal 
nebus. »

Reikėję kaltininkų ir kraujo, 
kad nuo bankroto nukreiptų 

piliečių akis kitur

: ’asibaigus vienai bylai vis tam 
pačiam tikslui sudaroma 

- kita panaši

GIMIMAI, MIRIMAI IR Kaunas. — Lietuvos kon-
VEDIMAI LIETUVOJ sulas N ew Yorke p. Žadeikis 

Pernai metus Lietuvoj iš atvažiavo Lietuvon atosto- 
viso gimė 63,026 vaikai, iš jų I gi. 
32,514 berniukų ir 30,5121 --------------
mergaičių. Pagal tautybes! IŽDININKAS

lietuvių gimė 5^906 vaikaį, Brooklvno <‘V-bė” prane- 
žydų 2,65/, rusų 1,650, len-Į^ j.a(Į j^gpįfiėio 1 d. mi- 
kų 649 ir kitų mažiau. ^19271^ Tamas Pauk5tis. Laida_ 
metais nelegaliskai ginėe ^"Įfūvės bus .šeštadienv.
631 vaikas. Iš viso per tuos A. a. Tarnas Paukštis gy- 

|metus mirė 36,568 žmonės; ven0 pittston> Pa. 
} 18,896 vyrai ir 17,672 mote- ; - . _________

t

LIETUVIS NUŽUDYTAS 
ELEKTROS KĖDĖJ

BeTlefonte, Pa. — Perei
tą pirmadieny Rockview ka
lėjime nužudytas elektros Iželio 1 d.* išviso buvo 15,618 
kėdėj Juozas Kaminskis. 20 žmonių. Daugiausia užregįs- 
mefų amžiaus už užmušimą Į truota ber tįjil;etybė? (9,375 
gydytojo Kelley. . , ’

| ' Kaminskis nušovė 
ją už tai, kad tas jam nu- 
piovė skaudančią koją, ku-Į Gegužės 1 d. svetimšalių 
rią buvo sužeidęs kasykloje.j buvo 15,133 žmonės, balan-

; ‘ Jfmnld. — Llizųn , saloje, j
180 riiailių nuo Manilos išsi
veržė- ūgmdkaliiis ’ (vulka?
InriST*. l'!' ■ ,Jl ’ !l,r

Khršti įielėnAi !ir lava su-
1 naikino' aiigaluš' per 9 mai-.
les aplink kalbą? ’•

Niuo veržimosi layos net
J žemė dreba. / ;;! t , ,.

įTūkstąu Či ai gyventojų pa-j Ji s manęs? /kad gydytojas Įdžio/l ČL- 
r Įpapirktas."

liavo ir paleisti užsidė 
$500 kaucijos. 7T . '

Miesto valdžia ir pę 
pradėjo žiauri ai 
ninkais elgtis po 
darbininkams į vadi 
dėjo bruktis raū 
Bostono, New Yor 
miestų. Raudonieji Į 
darbininkus prieš 
valdžią. Pikietuoti 
tir-ptrto;-kada-keliose 
se įvyko muštynės.

Darbininkai laužo 
dimą, o valdžia griebia 
Iriausių priemonių, kad. 
vertus juos pildyti.

Kelis-kaltus skaitė ‘ 
act,” kur jokių riaušių 
juvo. Taigi pasirodo, > 
čia eina kerštas prieš!

Jau šešiolikta savail 
streikuoja, beUstreika 
nesimato. Po masinių 
tų buvo baisus vaizdas, J 
išbadėję vaikai vežant jį^ 
vus į kalėjimą rėkė n 
valsais. . - ‘ f1
Ir skurstančių vaite 

misas nesuminkštino i 
davių širdžių.

Smerkiant kapitalįft 
kartu turime pasmerkti., 
raudonuosius, kurie prieva 
ta įsibrukę į streikueji 
darbininkų eiles, 
darbdaviams sulaužyti s 
ką.' Jeigu New 
darbininkai šį streiką \į> 
laimės, tai bus prise 
Viena pasmerkimo 
raudoniesiems. . Ą

—New. Bed/ord^i/Lass.—Pe- « 
įeitą pirmadieny, policija ir 
kariuomenė areštavo 250 pi
ketuojančius streikierius. 
Pikietavo prie dirbtuvių ke
li šimtai darbininkų. Ka
riuomenė ir policija durtu
vais puolė beginklius darbi
ninkus ir nuvijo nuo dirbtu
vių. “Nepaklusniuosius” 
250 areštavo. Dabar sėdi 
kalėjime ir laukia bausmes 
už “prasikaltimą,” kad/ra
miai ginė savo reikalus. A-? 
pie pusantro šimto darbinin
kų jau nubausti ir sėdi ka
lėjime.

Tūkstantinė minia darbi
ninkų, susirinkus prie kalė
jime reikalavo nekaltai areš
tuotus paliuosuoti, bet ka
riuomenė ir policija minią 
durtuvais puolė ir išvaikė.

Liepos 31 d. teismas šešis 
pikjetierių vadus ir 74 pikie- 
tierius nubaudė kalėjimū už 
“riaušių kėlimą/’ Iš tų bu
vo 20 moterų . Trįs vadai 
gavo po 3 mėnesius. Jie a- 
peliavo ir buvo sulaikyti iki 
užsidės po $1,000 kaucijos. 
Kiti trįs vadai gavo po še
šis mėnesius. Jie irgi ape
liavo. Kaucija paskirta $t.- 
500 kiekvienom.

Kiti visi, išskyrus 15 jau- 
namečių, gavo po du mėne
siu kalėjimo. Jie irgi ape-

SUSTREKAVO AUDĖJA
H artį ord, Conn. — 

tą savaitę austrei kavo B 
low-Hartford Carpet 
panijos ThompsonviRe ša 
nyčioj 200 darbininku 
testui prieš h 
^5.00 į savaitę algtp 
kas eina ramiai, 
kai tikisi laimėti.

LENKAI AMN 
5,000 NUSIKi 

Berlynas. — 
kad naujas lenki} 
įstatymas palies .1 
kaltelių. - -

f

Užsienių spauda rąžo, kad 
Sovietai komunistai galuti
nai bankrutuoją. SSSR ti
kis esąs iširęs. Darbininkai 
ir valstiečiai nepatenkinti.

Kad nepatenkintųjų akis 
kur nors nukreiptų, ieško
ma kaltininkų. Ir štai tam 
rėifcalui buvę sudaryta eko
nominio špionažo byla prieš 
Vokietijos inžinierius, o da
bar iškelta prieš švedus to
kia pat byla.

Komunistai tiiomi savo 
kaltybes norį suversti ki
tiems ir parodyti darbinin
kam ir valstiečiam, kad to
dėl blogai yra, kad visoki 
špionažai kenkia.

Kai spaudos laisves’ Rnsi-

Pilsudskiui ruošia jau kar
—

PRANCUA IR ANGLIJA 
PADARĖ SLAPTĄ į 

SUTARTĮ

Paryiiys. -r? 
nešiu Apglijos ir j/yąpcijos 
valdžias y įgaliotiniai. , ,yede 
slapt^Ndeiybas, kąd ^nųstu- 
tyti statymą naujų kąsnių 
laivų. Pągąmiątąs.pyojek- 
tas ir sulig ty pjvjęRtp, ^įsi
rašyta sutartis.-;iUppi

Dabar tokia sutartis 
pasiūlyta" pasirašyti?’

- 14,663. Svetim* joj hera, sunku ką nors tik-koms šalims." AiteHUa įel

KIEK YRA LIETUVOJ 
SVETIMŠALIŲ

Svetimšalių Lietuvoj bir-

žm.), Vokietijos (2.692), A-

bėgų,palikę namus ir viską mupiovė tyiia,. kompanijos [šalių skaičius Lietuvoj kas- resno sužinoti, bet tai labai
ZTT . : V I., ,;į. pM-fa4tfe^ • -iį saugesnes vietas. ■ i kart vis didėja.
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tokio slapto di 
sirūstiho.

e *

Į'

Europos

į*

Rytuose gal
atmainų

Herald” P
• fu 3 <

Daity 
kūd maršalo Pi 
esanti daug ri 
manoma.• • I > »vi« ■

stovį 
kuriąįdienos jau 
skaitytos.
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sm :8 metus 
gas; klebonas kun.

kuris 
štame stovyje i

i

Į •

IT

ai tarnybai. >
praneša, ką valstybės

his

kios sąlygos būtų, tM' dar Įti.

irų gurkšnojo alutį, 
^^ime ugnies pd- 

įffcįę/ne tik ant stalo $ąli~ 
^sotebus^alaus, hetjiubė- 
ĮM^tįržno pradarė daj ke- 
iąjptĮsbačkes ir tdo švifkš- 
feĮ^u alumi buvo gesinama 

j nl ilgai norisi ai SU 
^iciija atvyko gaisras buvo 
tigiamas gesyti, o pusbač- 

kurios toj daržinėj bu- 
trfjeriogsojo apytuštės.

K**-*- •*
fe: GERĖJA

rJžanevežils. — Paskui mė- 
fis dienomis , oras sušilo, 
ętaust nebėra. Ūkininkai 
Klibina baigti sėją, sodinti 
UĮves ir daržus. Vasarojus 
Uosčiau pasėtas ima atsi
pūti. Šiemet labai žydi ro- 
įsa — rugių derlius gali bū- 
|?geras, ir kviečiai neblogi, 
įsitaisius orui nukrito ir 
Kų kainos Kai kur jau 
Šauna dobilus. -Metai geri 
®bus, bet ir bado nėra ko 
ajdti. Gali būti žiemą sun- 

su pašaru.
_________

'VARNIUS IŠSIUNTĖ 

* DAR 7

<JŠiomis dienomis Skuodo 
įrylinkėse suimti 7 žmonės, 
į&rti, kad bendradarbiauja 
aa,-Plečkaičiu, ir išsiųsti į

- Alytuj, 
ji paštb ‘ jūmai. 
pastatyti inode] 
liaus./ 
eina kai] 
rūmų paAtatj 
pie 250,000 litip-

LENKIJOS
Birželio 25 d. kriminalinė

• <

policija gavo žinių, kad į 01- 
ke’nickio viešbutį—užvažiuo- 
jamąTramą; esantį Daukšos 
gt. atvežta is Lenkijos kon
trabandos keliu manufaktū
ros prekių. Kriminalinė po
licija padarė kratą ir rado 
apie 420 mtr. medžiagos, 
priskaitant muitą ir kitus 

1 mokesčius, apie 15,000 litų

o sti-
- Q^fybaj ' jau

reSant7!;^ąujii

...
■ .J: i-

vertos. Kvota vedama kri
minalinėj policijoj ir bus 
perduota teismui. ". “

ATVYKO Iš VILNIAUS

Liepos 13 d. į Kauną iš 
Vilniaus atvažiavo 
Vytauto Didžiojo 
jos mokytojas ir 
Mokslo draugijos 
tvarkytojas p. A.
Nepriklausomoj Lietuvoj jis 
žada praleisti savo atosto
gas.

Vilniaus 
gimnazi- 
Lietuvių 
knygyno 
Valaitis.

- ■

faunas. — Prelato Mai- 
tubMačiulio )>o operacijos 
ęįkatos padėjimas pagerė- 1 . ‘ *

r--------------- '
HEK PADARYTA NUSI- 
įCALTIMŲ PER GEGUŽĖS 
E? MĖNESĮ

aCim. gegužės mėnesį pa- 
yta iš viso 1,086 krimi- 
iniai nusikaltimai, iš jų 
iškinta 77,90 nuoš. Pa
skaitau daugiausia pada-

« vogimų, degtinės slap- 
varymų, sukčiavimų, pa- 

tegiinų ir ne laiku gimusių 
paikių nužudymų.
Įggh;——-----------

Švenčionys. Bei 
la nemaža pinigų 
to atstatymo ilgalaįkšmė pa
skoloms dalyti.; Bet kas -jta 
■gaunat Tik tasqą gali/gau
ti, kas ima AOQOi ir,daugiau. 
“ "ažiau, kaip 1200 neskolino. 

!ei jei žmogui troboms pa
istyti > j§iki& 3ML-500 
ks., tai paskolos merą; irs H 
i šioleii < Dabarj Ii

kai jau yiąi poneliai pririš 
gaudė prisisotino, tai! pradėk 
jo-ir po mažiau skolinti. Pa- Mn žmagui švietėjut 
lūkanų 12% (vienas ~ auks. KHkvttaš jaunuolis, kuriam" 
meti, už šimtą). Gražinti |wikėa atlikti karo tarnybą, turi 

 

įskaityti “Kari,” kad iŠ anksto su- ' y- gr«t nespiria. Jei per me^Atųrak&aįmeiiė. Tok. j.a 

 

tus nesugrąžinsi, tad po me-Įnuolis patekys kapuome^8n iŠ kar
tų ‘reikės pakeisti išdii<itaš|^ *_ 4r^arfruo#ę*_
vekselis. Vekseliai tūri bū- 
ti kitų asmenų laiduoti, kaip h ”

rpių^-gąvp'^tosro- 
leistąs laikyti egza

minų. ", Ištremtasis ĮytįniH 
gha^oju trsįulfiniu ątyyko.į

- '■___________
. > > • - ■ i ' 'T t • < M - V’. •

TARP KALNŲ IR EiBBŲ
- Daugai. .Retai kur galima 
fasti tokias gražias apyUm 
kės, kaip apip Daugus. Čįa 
kalnu kalnelių,; o tarp jų e- 
žerų ežerėlių nesuskaitoma : 
galybė. Pro Daugų miestelį 
eina iš Alytaus į Varėną tie- 
sus ir geras plentas, tačiau 
labai kalnuotas ir panašus į 
banguojančios jūros pavir
šių. '

Daugų miestelis iš visų 
pilsiu apjuostas ežerų; yra 
tik du pĄlimai (groblės), 
per kurias galima į mieste- 
Ij ■įvažiuoti;----Miestelis—
didelis, bet ląbai jaukus. Y- 
pač dailiai atrodo akmens 
mūro bažnyčia, aplink kurią 
šventoriuj auga gražūs la
kuoti medžiai. Daugų baž
nyčia turi geros vargonus ir 
gerą bažnytinį chorą, kurį 
teko girdėti atsitiktinai-pro 
Daugus pravažiuojant.

. Miestelyje yra 2-kompl. 
pradžios mokykla, žydų' mo- iTų, ~ krovini batai, Baslys, 
kykla, koperatvvas; yra ir 
gaisrininkų kuopa, kuri su
sideda iš 40 žmonių. Žydų 
kapai visai ant apaugusios 
medžiais ežero salos. Numi
rėlius į šiuos kapus veža val
timis.

S

mas k
Ir tit

su šavR
maniusi t Į juo

M _ ___ ,
apsiginklavo basliu ir še r- Per vienus klebonavimo 
‘egšą^kų ir,. Ėg tėvas atėjo mėtus paruošęs sąvpįpiyl1 

anogė-jam per.gal- kall<es, akmenis, miško me-

(javiniai pa? 
nesūgyvenęs 
| Tad šL su- 
nūrikratytū

f

r

t

vą. Dar pusgyvį su motina 
užtempė ant namų aukšto, 
ktir pribaigė mušti ir laikė 
dar 2 dienas. Kad paslėptų 
nusikaltimą, paleido gandus, 
būk tėvas, išėjęs į Parievėžį 
ir matyti* jį būsią nužudę

paznycją, nes senoji 
<j laibais statyta baž

nyčia ■ ima' griūti. . f

plytas,

plėšikai.
Tuo tarpu patys suvynio

to tėvo lavonu i deki, išnešė 
airt kelio kokius 3 kilom. aL 
stu nuo namų ir įmetė į 
griovį su vandeniu. Taip 
manė, kad viskas, baigsis ge
ruoju, bet policija žmogžu
džius susekė. Apžiūrint jų 
namus, rasiu krauju pėdsa-

džiagą ir kitas reikmenis 
pradėjo pačią bažnyčios sta
tybą.

Š. ui? liepos mėn. 8 dieną 
dalyvaujant daugybei žmo
nių, -apylinkės kunigams, 
Žaslių "Dekanas Kun. Ka-1 pusė bėdos. .

■ I i t 
r artik ivai-

raštą,
mokslo'išra- 
švietimo ko- . 

^aiy” skelbia savo pra- 
v_‘uomen«8. švieti- 

ie įdomu ftooti kiėkvie-

•<
J-

Ęk^ erftyTk^ joą gink- 
sakoma žiruoti. Taip bent Jhiojąsį koklus nsujuskaro pabūk- 

 

dabar ajškina.. _ Jeigu
'■! i--

Kur tik yra susikūręs koks norą 
jaunimo ratelis, ten būtinai turi 

~**Kai'yH»tI-'nes jis be kariško— 
MUŽIKŲ SĄJUNGA auklėjimo rūpinasi kiekvienam 

“Sekmadienis” ’praneša, I*™]?1 įdiegti tevynės meilę 
kad įsisteigus bajorų s-gai, skaityti “Ka^įį^ paduoda 
1__ ^>S tikslas atgauti senas iaug sporto žinių iš Lietuvos ir
teises ir privilegijas, Kaun»|’l^®įr d,^ Sel vtae. 

 

organizuojasi “mužikų” są-{menės susiartinimo su karinome- 
itrnga, kuri ginsianti “mu-|M» tik susiartinę tegalėsime vi, ,, ♦, < {vykdyti imam ftrnžiTift tmgkimĄ —zikų reikalus. . Vilniaus Gedimino pily pakelti

Lietuvos vėliavą.
“Kažyj” yn daug paveikslų, 

reginių, apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų ir 11- ;

“Kary*” deda daug atsiminimų 
1$ Lietitvos kariuėmenės kovų ir 
kūrimosi, kurie kiekvienam skai
tytojui paridyi, kiek lietūvių tau
ta turėjo pakelti vargo ir aukų, 
kol iškovnja nepriklausomybę.

Metiniai “Kario” prepumerato-
■ gra- 

.j M

nauhinktis ’M. Cijūnąitis 
Kaišiadorių vyskupijos ka
pitulos narys, pašventino 
kertinį akmenį nąujos mūro 
bažnyčios, (

Bažnyčios statymas žengia 
pamažėl pirmyn. Šiais me
tais numatoma išmūryti sie
nas iki langių Jei amerikie
čiai parems tuomet if dau 
giaū.
k Laimingo Perlojiečiams 
pasisekimo ir ištvermės šia
me kilniame darbe.

Perlojietis

kurios tikslas atgauti

i

.c
H

»
«/ ,

šerdegšnykas ir kiti įnagiai.
Visi kaltininkai, nužu- 

-džiusieji tėvą, būtent, moti
na, du sūnūs ir duktė, suim
ti. Kvota ir kaltininkai per
duoti teismui nubausti.

Kiekviename. “Žvaigždės” nu
meryje pilna įdomią apsakymėlių, 
dvasią žadinančių pranešimų ir R- 
nių iš viso katalikų pasaulio, daug 
rašoma apie paskutinių laikų šven
tuosius, apie nepaprastą pasišven- 
*■>’.*»•. MetUMi-KKio-preprane.— 
ne,dz>j tohmoB i*t husito Saly- doTOMj „ s _

SPSLt!!* ±aj!!E&•». į*-’™* aehihi.Ksril Kslen.
Iuonu- AMuenaOTiuaaaaujnKo aar- mfisų gyeenimtd taip b wub§tafc pfcveikslafe k sura-

pamiajs mūsų laikais, duodame K 
daug atsakymų į pačius įdomla> 
siūs skaitytojų klausimus Ir ti
“Žvaigždė” išeina kas mšnesj.

Ją leidžia Tfival Jėzuitai Kaune. D
J* Užriery$2.50?1'“

10 Irtų ! metus; P užsakant Lietd- AOnsM. Kaunas, Nepriklauso- 
7os gyventojas^ ‘/žvaigždę” me- myb5s ^5 “Kario” Redakei- 
tams mokama 8 litus, pusei metų |4L
4 lt.

Tat ir visi, kas tik gyvas, pasf- 
rtrinkit, kad raivistų ties jūsų pa- Ras tiki nugalėjimu ir die-

fr nalrtį' tes pagaBan 
zuitų Namai, Kaunas, LSthuania. liks nugalėtoju.

ŪKININKŲ EKSKURSIJA Į 

RYTŲ PRŪSUS

Rugpjūčio mėnesio pirmo
mis dienomis (1—15 žemės 
ūkio rūmai organizuoja ū- 
kininkų ekskursiją į Rytų 
Prūsus. Ekskursija truks 
apie-7 dienas; ji aplankys 
keletą geresnių Rytų Prosų 
smulkių ir vidutinių ūkių.

Žemės ūkio rūmai apmo
kės ekskursijos metu .visas 
susisiekimo priemones (ge
ležinkelį, autobusus ir kt.). 
Ekskųrsininkąi patys gaus 
pasirūpinti maistu ir apmo
kėti nakvynes. Numatoma, 
kad kiekvienam ekskursi- 
ninkui teks išleisti apie 120- 
180 litų.

BLAIVININKįl SEIMAS
M ■

Šiuomi pranešame, kad 
Pilnųjų Blaivininkų XVIII 
Šeimas bus Rūgsėjo-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, rašt.

UŽDARĖ L. VALSTIEČIŲ 
LIAUDININKŲ Š-GOS 

KUOPAS

“Žemaitis” "praneša, kad 
administracija uždariusi vi
sas Telšių apskrityje Liet. 
Valstiečių Liaudininkų Są
jungos kuopas.

i

ŠIAULIUOSE 108 VAIKAI 

NESIMOKO

Baigus surašinėti Šiaulių 
miesto vaikus nuo 7 iki 14 
m. amžiaus dėl privalomo 
pradžios mokslo,' rasta to 
amžiaus 2,256 vaikai. Iš jų 
mokyklas visai nelanko 608 
vaikai. Nelankantieji mo
kyklų tautybės atžvilgiu taip 
atrodo: lietuvių — 565 vai
kai, žydų — 32, rusų — 3, 
latvių — 1, lenkų — 2, vo
kiečių — 5.. Vadinas, dau
giausia vaikų nesimoko lie
tuvių tėvų. Nesimokiusiems 
vaikams teks atidaryti apie 
10 naujų pradžios mokyklų.-

✓ ■

ĮSPĖJA KITŲ ATEITĮ, TIK 
NE SAVO

i ‘ Liet. Aide ’ ’ buvo įdėtas 
skelbimas, kur viena mote
riškė sakėsi ^tspejaiįti žino, 
niit ateitį. Bet. ji neturėjo 
tam leidimo, tad policija pa
siuntė pas ją savo žmogų, 
kuriam “burtininkė,” pir
ma paėmusi pinigus, pradė
jo spėti, ateitį. Tačiau ji 
neįspėjo savo pačios ateities. 

! Po penkių minučių atvyko 
; policija *ir sustatė protokolą 
> už nesilaikymą įstatymų. •

įaso» žymesnieji lietuvių gin- 
nugalėjimai nuo pat senovės 
šfarjfiflMH- .. . •_ ,

“Kario” kaina metams 15 litą, 
pusmečiui 8 litai, 1 mėn. 1.50 et.

Adresas: Kaunas, Nepriklauso-

Kaunas.—Dr. Juozas Ur
monas nuo liepos mėnesio 
urmų dienu iš Lietuvos Ū- 
dninkų Koperatyvų Sąjun
gos valdomųjų organų pasL 
traukė.

* " •

18.

Ką tik išėjo iš spaudos!

< »

15.
16. 

. . 17.

’ h i 1 Mass. Mes turime visas Vtf»

_l$0.0
- JO

.60
JO
.20
.20
J5

Lietuvoj - -----—į—
' 19. a) Eikš-mano mergele,: b>/AŠ autį- 

kan žydelį, e) Kam anksel kelc&

Apvesdinkite mf* —i— 
Šią nakeialy (dzūkiška) 
Jojau dieną (iugštam balsui)— 
Ko liūdit sveteliai —- ------------
Siunta mane motinėlė ---------------
Vai aš paldrsčian----- ----------------
Saulelė Raudona-------------- ------

i<. »* į* *.

’į* ’

I >

i

met ad: 

’JuSMA □nu/

4

DV1METINIS MOTINĖLĖS 
SUSIRINKIMAS.

|yyks šįmet 31 Rugpiūčio
ĮfAngUst)' Strand Hotel, At- 

City, N. J. 3 vai. po

IpF“ Kun. V. Matulaitis, 
' Sekretorius te Pa.

- -

GIRTUOKLIAVIMAS 

DIDĖJA

Šiemet nuo sausio ligi ko
vo mėnesio įvairaus laipsnio 
alkoholinių gėrimų buvo 
parduota už 12,174,628 litus. 
Tuo tarpu pernai per tą pa
tį laiką buvo parduota už 
10,359.474 lit., o 1926 m. 
už 9,822,218 lit. Šitie davi
niai rodo, kad girtuokliavi
mas Lietuvoj daro gerą “ pa
žangą.’’ Na, ir nenuostabu: 
geria ne tik nepažangūs, bet 
ir -visai “pažangūs...”

IŠTREMTI Į VARNIUS

Iš Raseinių ištremti į Var
nių koncentracijus stovyklą 
iii. Verbauskis, Petraitis ir 
dar 3 asmenys. Jie įtariami 
skleidę priešvalstybinę litel 
ratūtą. - ■’ ■ ’
u! i ~ ~

Buk Seimo narys soc. de
mokratas agr. Žukauskis pa
leistas iš Šiaulių kalėjimo, 
užstačius 45,000 lity, vertės 
nejudomąjį turtą.

KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS 
Vienam Balsui Prie Fortepijono 

1.
2.
3.
4.
5.
6. _ _ _____
7. . Visuomet širdis surakinta—__ _ .60
K

Ak, myliu tave____ -
Bernužfl, nevesk pačios _ 
Grasi čia giružė_________
Meilė__________________ _
Meile uždegta krūtinė___
O pažvelgia_______ - -■

» v

>®ĮGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI ! ; 
‘-PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, ; 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS , •
K- GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

Ė”
gjįįnr^pavdkdų! i*asaios, apsakymėliai, eilėražčiai, '< 

juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš- 
plataus pasąuHO, Įvairumėliai. Uždaviniai ir į 

Patarlės, priežodžiai, nusies. Darbeliai 
a,molio ir kitokį Laikarščio kaina: metams J 

epušei metų—»1 dot Eina 2 kartus per ”
f^us piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lėi-‘

VANAGAIČIO DAINOS 
MOKYKLOMS

I

Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga “JAONAKURTBA” 

\ .. . su paveikslai*•
Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymo, dainelių, deklėmaei- 
jų. .» J- ’ X'.?i .■ - - * - z
Verta . kiekvienam turėti na* 
muoęe •'

rsiuntimą prisiųskit už

Jau Išėjo iš spaudos “Dai
nuok” U dalis. Gražus rin
kinys dar gražesnių dainų 
dviem ir trim balsams. Mo- 
kyklomš imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis 
nuošimtis. Dainuok II dalis, 

Cj kaina 60 centui Puikiausias 
vadovėlis mokykloms ir cho
rams '* ’
' BeikaIaukitex/DarHmfifce”

Braadujay, Sa: Boston,

aičio kompozicijas.
ite7* visit?'Btfkiok,”

KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS
• » ‘ z i ' • »L
2.
i

a) Eirių įgirelę, b) Ui, ui, ui, Dieve .25 
ą) Aš pas tėvelį b) Močiute mano 25 
s) Mergąvakario daina; b) Ei, Tė
veli, Tėveli — -25
a) Močiute, miego noriu; b) Oi, 
varge, varge ,—y— -25
a) Aš toli nuleista; b) Tris dzie- 
nas (dzūkiška) ----- ------------------ 25
a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir ai- 
lėkė sakalėlis  ---------------- ------- -- 25
«) Oi tu, lakštingSle; b) Vanagėlis 
tupėjo ------ J------------------ 1——
Tautfiki šokiai L -------------------- -
Tautiški Šokiai -------- --------------- -
KOMĖ. M. MTRAU8K0 DAINOS 

k-į ' 
JS v t 

A 
JO . S.

6. 
7.

JO X Dvi 
giE Mfts_
—A - .Mūsų Še

<•
Ef<

- .75
- .50
- .50
- 40
- .65
- J50 '

-41.00

A

5.

Penkios linksmos dainos į.
Duetai >

Moterą Sąjungos luinas _____ - JO
Skrenda, lekia masų minty .75
Trisdešimt SaimĮ L__  ' "• <1

M9nm Chorui s
Ginkim šalį Lietuvos ——į   — 
Giesmė į ŠvTKazimerą L ■ .

14. Lietuvos Vyčių Imnas .... , , ■
Pirmyn. į kovą ____ -

9. 
10. 
11.

12.
13.

JĄ.-

J5O 
JO 
.25 .
JO

__________________________ >______ ________ f.________________ *

a) IžanŠ vasarėlė, b) Tu mano mer
gelė, e) Išbėgo mergytė «------ -
a) Kaip, aš buvau jsunasį b) Žiu. _ 
rau auk 
Lietuvoj.

a). Miela teveli, b) 
vėlę, c) Ataigėrikū 
a) 01

J59 xly-irin;

6.

i.

8.
9.

.25

.40

.40

i

«1

.30

.40

.30 
-JO

■ < J

A* *

i fama»bėrn
rijau rišt* _—j-

nagyte, e) Kur Nei
fia-liulia_______

Įsos virf paminėtos dainos galima gauti “Darbininko” Knygyne. .Siųsda- 
užsajcytnus ebršuge prii *

• Y-* >'. bi ' t • 35. v

.50 

.40

M



KKISTUČIO

kitais Šios linijos 
laivais

8 dieno* vandenin

Nepertraukiama kelionė iš porto į portą
Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis 
Lietuviškai galima susikalbėti su laivo aptarnautojais 
Geras valgis ir mandagus patarnavimas
Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
Išpildomi laivo orkestros, įvairūs žaislai, šokiai ir t. t.

Kun. Jeronimas Valaitis 
atsisveikino-------

Ttk
Puikus 8-ėios kleaos kamba

riai—tik miegamieji
Pas Bile vietini agentą arba ' 
65 STATĖ ST., BOSTON 
NOKTH GERMAN z

piet kalba gynėjai, kurie 
stengiasi įrodyti, kad Surgi
navičius šovė netvčia.*

Teismas pripažino Česlovą 
Surginavičių kaltu einant 
baudž. st. /455 str. ir y p. 
valst. aps. įst. 14 str. 6 p. ir 
pasiremiant 1928 gegužės 15 
d. amnestijos įstatymu, nu-, 
teisė iki gyvos galvos kalėti 
su pasekmėmis numatytomis 
b. st. 28, 29, 30 str.
-Byla pasibaigė vakare, 19 

vai. 3O.min.

Į IR 13

LIETUVOS
Per BREMENĄ.

Didžiausiu lm Greičiausiu J
VokieSą Garlaiviu ■

C O L U M B U S
arba

------ ant-------
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivą per Klaipėdą prie 
dabartinių aplinkybių yra malonus-ir visai keleivių ne
vargina. /
KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?

1)
2)

‘ 3)
' 4)

5)
6)

jie kyla iš puikybes, kartais 
iš menko pažinimo tikėjimo; 
dalykų, bet kokia jų ne būtų 
priežastis ir pradžia, skriv 
pulai yra laabi kenksmingi 
ir iš jų būtinai reik pasitai
syti. Neretai taip atsitinka, 
kad nusikračiusieji skrupu
lų patampa labai protingais 
ir gerais žmonėmis.
- Kad iš jų pasitaisius rei
kia klusnumo savo nuodėm
klausio įsakymams. Skru
puluose tankiausia pasislė
pus puikybė, kurią leng-. 
viausia nugalėti —1 paklus
numu.

Kaunas. — Aleksoto pa-< 
rapijos klebonas kunigas i 
Jeronimas Valaitis iš sakyk
los jau atsisveikino parapi
ją—liepos mėn. 17 d. išva
žiuoja į Braziliją rūpintis 
lietuvių dvasios reikalais 
Brazilijoj. Išvažiuoja jų 
[kviečiamas ir J. E. Vilka
viškio vyskupo sutikimu.
— Kun. J. Valaitis yra gi
męs Paežerių kaime ir vals
čiuje Vilkaviškio apskrityje 
iš tėvų ūkininkų. Baigęs 
Paežerių pradžios mokyklą, 
mokytojaujant tada Pijui 
Gumauskui, aukštesnįjį ir 
aukštąjį mokslą ėjo Mariam- 
polės •ginųiazijoje, Seinų 
Dvasinėje -Seirtinarijoje ir 

į Šveicarijoje Friburgo '.uni
versitete. Vikaravo keliose 
parapijose Seinų vyskupijo
je. Visų parapijiečių buvo 
mylimas, nes yra darbštus, 
prieinamas ir sušnekamas 
žmogus.

Prieš Didįjį Karą išvažia
vo į Ameriką. Ten klebona- 

Ivo kelerius metus. Parapi
jiečiai ir ten jį gerbei Į 
Lietuvą grįžo jau atgavus 
nepri kl ausomvbę. Pamatęs, 
kad daugiau galįs padėti at- 

rgimstančiai valstybei, sava- 
Inoriu įstojo į kariuomenę: 
{keletą metų buvo pirmojo' 
pėstininkų pulko kapelionu. 

{Prieš penkis metus iš ka- 
{riuomenes pasiliuosavo ir 
buvo paskirtas Aleksoto pa
rapijos klebonu.

Jo darbų vaisiai dideli: 
I padidino ir atnaujino bažny
čią, kuri dabar gana gražiai 
atrodo ne vien iš lauko, bet 
ir iš vidaus; pastatė susirin
kimams ir vakarams salę; 
padėjo išrūpinti parapijai 
sklypą žemės ir kapinėms; 
atgaivino keletą katalikiškų-

Solo Dainos:
♦

MAMYTE (sopranui ir tenorui, ne 
lengva) _________________________ 60c.
AŠ BIJAU PASAKYT (lengvutė; 
baritonui, mezzo soprano) -----------_4Oc.
LITAI (baritonui: lengvutė, tinka 
“Menas, Mokslas, Sportas” iš "Va
nago Plunksnos”) ,_______________ 50c.
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.

V-i*Chorams Dainos:

,VEJUŽ£LIS (ilga, lengva, lyriška 
daina)----------------- -—----------—---------35c.
MUZIKA MUZIKA (galima šokti

Į sargybos Inistą.“
— Po velnių — buvo jo 

atsakymas — tegul -pats vir
šininkas ateis.

Atėjo pats viršininkas 
Juozas Maieravičius jį pa
šaukti. Surgina-čičius nuėjo 
į sargybos būstą, tenai už- 
taisė šautuvą ir išėjo. Apie 
23 vai. palei sargybos būstą 
buvo girdėt kaž kokie žings
niai. Išėjo viršininkas pa
žiūrėti, nieko nebuvo matyt: 

i*zo mTisx<Tj arsi sc do
prie stalo dirbti, staiga — 
šūvis pro langą ir Maieravi
čius mirtinai sužeistas į vei
dą. Išbėgę laukan policinin
kai, pamatė bėgantį Surgi- 
ndvičių. Sužeistasis Maie
ravičius tuoj buvo atgaben
tas į artimą miestelį, kur 
jam feldšeris suteikė pirmą 
pagalbą. Nebegalėjęs kalbė
ti, jis savo knygutėn įraše 
“mane peršovė Surginavi- 
C1US. > '

Surginavičius tuoj* atvyko 
į sargybos būstą, prisipažino 
policininkui Pasauliui, kad 
jis šovė, bet tai įvykę nety
čia, užtaisant-jam šautuvą.

Maieravičius ant rytojaus 
10 vaL mirė.

Kariuomenės teisme pir
mininkaujant pulk. Engle- 
riui prasidėjo' Surginavi- 

iš čiaus byla. Kaltinimą pa
laikė kar. teismo valstybės

18 >.i

TĖMYKITE!
Šiuomi pranešu L. R. K. S. 

A. pavieniams nariams, kad 
mūsų gegužinė bus 19 d. rug- 
piūčio (August) Maironio par
ke, Worcester, Mass. Praeitą 
suvažiavimą Norwoode, Mass., 
atstovai nutarė, kad surengti 
pikniką dęl padengimo lėšų 
mūsų.leistam atstovui į praei
tą seimą. Tad mūsų priedermė 
ir sukelti ' kapitalą ir mūsų 
atstovui tuojaus atmokėti. At
stovas daug naudos padarė ir 
pribuvę išgirsit iš . raporto.

' X

Tad mes, worcesteriečiai, 41 ir 
98 kuopų pavieniai nariai, 
šaukiame jus broliai ir sesutės 
atvykti pas mus kam tik gy
venimo sąlygos leidžia, o mes 
jus maloniai' priimsim ir jūs 
būsit pilnai užganėdinti. f 

Sekretorius

Viršininkas Clinton Rickar d, Tuscarora viešos indioną te
ritorijos, arti Sanborn, N. Y., kurio pastangomis Kanados ir 
Jung. Valstijų indionai laimėjo kovą dėl 1924 imigracijos į- 
statymų. Jie dabar leidžiami pereiti tarptautinį rubežių be 
imigracijos viršininkų įsimaiššymo.
■■■■!'■■ ■■ 1 ■■ ■ , ■. i '"j ■

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEWYORK’O:

“LITU ANT A”______________________Rugpjūčio (August) 7 _
‘ČĘSTONIA”___ _______________Rugsėjo (Septen^er) 1'

Su Įvairioms žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą ar į Bendrovę
BALTIC AMERlCJČtofc \ ■

8BRIDGE STREET U YORK, N. Y.
Ųriion Trust Bldg. rrCj£t)t! Pittaburgh, Pa.-.’
315 So. Dearborn Strcct Chicago, ITIinois

Kaunas—Liepos 8 d. ka
riuomenės teismas vėl turė
jo nagrinėti vieną iš tų liūd
nų bylų, kur žmogus, jauno, 
sveiko, Vedusio žmogau^ gy~ 
vybė atimta tik taus, kad nu* 
raminti, kokio jauno karš
tuolio pyktį. Negeruoju gy-- 
veno Trakų apskr. pasienio 
policijos V rajono policinin
kas Česlovas ^urgįnavičiūs 
su jo'rajono sargybos virši
ninku, viršininkas jį penk- 
davo, drausdavo už girtuok
liavimą^

1927 m. gruodžio 30 d. va
kare Surginavičius sėdėjo 
pas pažįstamus ir gėrė; ar
tinasi laikas sargybą eiti, 
viršininkas pasiuntė poliei- 
ninką pašaukti Surginavičių

“Nuga-Tone man pagelbėjo labai 
■daug,” ražo Misa Nante Currin, 9rd- 
more, Tenn., “Pirm negu aš pradėjau ] 
vartoti jas, aš labai kentėjau nuo gasų 
viduriuose. Mano širdis ir nervai tiek 
man darė nesmagumo .kad aš nega
lėjau miegoti naktiims. Dabar aš mie
gu gerai ir galiu valgyti kas man pa
tinka be baimės.”
- Nuga-Tone suteikia turtingą raudoną 
kraują, stiprius nervus, 4- padaro svei
kais ir stipriais vyrus ir* moteris. Jis 
suteiks jums gere apetitą, pataisys virš
kinimą, prašalins inkstą ir kepenų ne
malonumus, prašalins užkietėjimą ir 
padaugins jusą sunkumą. Nuga-Tone 
stimuliuoja ir stiprina nervus ir kitus 
svarbius organus, suteikia raudonumą 
pageltonavusiam veidui, pagražina vei
do kompleksiją ir suteiika daugiau 

i energijos ir stiprumo. Vartokit keletą 
'dieną ir pastebėki t didelį pasitaisymą 
jabelnos savo sveikatos. Bet žiūrėkit, 
kad gautumėt tikrą Nuga-Tone — pa
vaduotojai yra be Vertės.

Vanagaičio Dainos
Kas norite išmokti gražių iriinksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozieijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžių 
rasite). ✓ • '

’ Suvirš 20 Metų
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

i DARBUOJAS SU -j\vįj

V0SE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

r*
ši' kompanija išdirbfnėja pbtmęį 

Bostone per 75 metus suvirk ,Įi&| 
tuvis Ponas šarkiunas daro spčcįae 
lį raginimą dėl lietuvių biznio.^

Aukščiausios rūšies PianaL/inįjj 
trolai -ir Radios žemiausiom 
nom. Mainome senus pianus. Baį 
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk Poną 
šarkiuną.

Vose & Sons Piano Cp>1 
160 BOYLSTON ST. BOSTON

fb.''* uitKikt rUt-ą't'l

lytuose piįn^tąi) įveda 
žmogų į skrupulus. Kas tie 
skrupulai ? . Ugi bereikalin
ga baimė ir abejonę^ ę^žyiės 

y y 4alykuose. Skrupulingas 
žmogus visko hijosį 

fe'’ kiel^ieno žingsnio’ temato 
klaidas ir prasika'lįi'm|&:

' net gerus darbus laikot mio- 
dėmėmis, gi iš mixžū‘ nuod€“j 

te i mių padare dideles. SĮuti-
g puliatas visUdmet užimtas

savo sąžine. Jis ją tyrinėja
, ir niekuomet neranda ramy
bės. Sveikam žmogui išpa
žintis atneša naudosi sura- 
mina sąžinę, pašalina sielos 
rūpesnį. Skrupulingam žino- 

4 i * gui kaip tik priešingai, iš- 
’ pažintis ne tik neduoda ra

mybės, bet dar didesnią ne- 
rymastį sukelia. Jam išro- 

------- -rtk),-kad-visų nuodėmių.nepa- 
'**;• k - sakė ir tuo būdu atliko 

šventvagingą išpažintį. 
Skrupuliatas, netiki į ganta- 
31 išrišimą ir vis nori išpa- 
žintis panaujinti. Benaujin-

• Y’

damas dar labjau susipai
nioja ir reikalauja išpažin
ties iš viso gyvenimo., Sykį 
pajudinęs ■ viso gyvenimo 
darbus, jisai jau nebžįno

j jų draugijų ir tt. Žodžiu 
•sakant, jis buvo tikrai atsi7 
davęs parapijai. Svarbu pri
minti dar ir tai, kad Alek
soto parapijos gyventojai 
daugumoj neturtingi — sun
koka yra materialiai prisi- 
dėti prie bažnyčios ir kitii 
parapijoj būtinų reikalų, 
kun. J. Valaitis pats daug 
savo pinigų paaukojo. Ir, 
atsisveikindamas, daTprimi- 
nė parapijiečiams, kad nors 

! parapija esanti jam skolin- 
! ga per 13 tūkstančių litų, su- 
’ prasdamaš jos padėjimą, au- 
1 kojęs bažnvičai 8 tūkstan

čius litų.
Atsisveikindamas kunigas 

klebonas padėkojo visiems, 
<urie materialiai ir moraliai 
padėjo jam parapijoje tą 
sunkų darbą dirbti. Dangč
iui ačiū pasakė net pavar

des pažymėdamas.
Graudus buvo parapijie

čiams toks momentas. Ne 
vieno jų per veidus ašaros 
riedėjo. Reikia manyti, už 
jo gerus 'darbus jie savo 
maldomis prašys Aukščiau
siąjį, kad jo kelionę ir 
gius laimintų išeivių lietu
vių tarpe Brazilijoje.

Į jo vietą atvažiuoja kun. 
Motiejus -Stankevičius 
Vilkaviškio.

gynėjas .pulk. Y ųneris,. gy
nė: pns. ady. pad; Vilimus 
ir d-ras Ęaulinaitįę. r

Surginavičius, jaunąs 25 
m. amž. žmogus, kaltu nepri
sipažįsta, laikosi lyg gerą 
darbą padaręs, daug kalba, 
bet nieko nepasako savo ap
kaltinimui .atremti,, kimba 
jarie liudininko ieško nusi
žengimų ano tarnyboj, ir 
pirmininkas turi jam paste
bėti, kad čia jo, o ne kieno 
kito byla, kad jis tik kalbėtų 

' savo kaltei atremti, o^ne ki- 
tus kaltintų. Tuomet jis nu
siramina ir tyli

6 liudininkai buvo pašauk
ti kaltinimo pusės, ir 3 — 
gynimo. Prieš piet da“r kal
ba V.- gynėjas, 2 vai. skel-

galima visaip paįvairinti dainuo
jant) ----- -------------- ;------------ — . .. 25c.

7. 8-NIOS LIAUDIES DAINOS (dau
giausiai dzūkų: tinka solo, dviem Ir 
4 balsam) -------- ----------2____________ 40c.

8. “DAINUOK” H Dalis (mokykloms
ir chorams: gražus duetai, svajonių 
dainos) _______________ ____________ 60c.

9. NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ
TA (solo arba durtas; romantišku
mo ir meilSs pilna) 60c.,7į»

10. MALDA (tinka 16 vasario giedoti , 
koncerte, publikai justojūi; patrio- J ‘

' tiška)_____________________________ 30c.
11. VANAGO PLUNKSNA"/Tetartas s< *

nurodytoms meliodtyoma zfr dekle- 
maeijbms) . į——.«25o.

FORDUKAS (Poupurfc S 14 Kandies 
dainų. Vyrų chorui ir soprano. Juoko

_ ______________ daug, lengva dainuoji. t ■
Mokykloms vadovėlį ‘‘Dainuok H dalis,” imant dideliam skaičiuje, duoda
me didelį nuošimtį. Choranpk taip-gi duodama nuolaida. Kreipkitės į

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, South Boston,

V k - V ’

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALRįj 

DR-JOS VALDYBA .
Prmininkns — M. žloba,

539 E. Seventh St. So. Boston, MlilMUr 
Telephone South Boston 3552-R' Ja

Vice-Pirmininkas — J. PetranSlOMt ąjH 
24 Thomas Pk., So. Boston, Mass. .^

Prot Raštininkas — J. GlineeklsįL-^^ 
' 5 Thomas Pk., South Boston, MįĮfejį 

Fin. Raštininkas — M. šeikis, \ A
366 Broadway. So. Boston, Masa—T^ 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broa4way.-So. Boston,MSSR/ • 

Tvarkdarys — J. Zuikis,
' 7 IVinfjeld St, So. Boston, Mass. 7 
Draugija įiafko susirinkimus kas trečią 

nedėidienį kiekvieno mėnesio, &-rąt<j* , 
landą po pietą, parapijos salėj, ^2” 
E. Seventh St, So. Boston, Massu^

LIET. DUKTERŲ ER GUOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVd{

VALDYBA
Pirmininkė—Jieva MarksienS,/ '

625 E. Eighth St, So. Boston.'MaflKaį 
Vice-Pirmininkė—Ona Zulonlenė,

11 Monks St, South Boston,
Prot Raštininkė—Ona S Laurienė;

443 E. Seventh St. So. Boston. MasflS 
Telephone South Boston 3422-R..

Fln. Raštininkė—Bronislava Ctgnieotffi 
29 Gould Street W. Rorbnry, MeįĮH

Iždininkė—Ona StaniultutS,
105 West 6th St, So. Boston, MasA 

Tvarkdarė—Ona Mlzgirdienė,
1512 Colnmbia Rd., So. Boston,

Draugija savo susirinkimus laiko 
antrą utarnlnką kiekvieną 
7:80 vakare, pob&žnytinėj svetainė! '

Visais draugijos reikalais kreipkite ■* 
pas protokolą raštininkę laišku ar 
lefonū.

F i
s



Ir išeina

4. Dainai nutilus

anęioii
•'l * . .<•* v '«< .

tat iuodmarges karvėj 
W žirgą?sūriojo?

Lauras* tdo j

\ Tckphone South Boaton 0630

tinių, margų, dainininkių, 
rūbų beria savo įžūlius spin
dulius. ..

$

raa troboje?&aponę-akeeli piauja, p

'd- ’

kelionėn vežamą, 
avimą taip įprato,

rodos per metus 
p įsitraukė, dora

£s»-

iš šeštokų Juoda 
tiri, ir 
T ■

rūbais. Juos taip pat .minia 
sveikina šaukdama griaus- 

valio! Tai vis mū
sų širdingi svečiai, kurie at
siskubino, kad išgirsti mūsų 
liaudies kūrybos menų, šian
dien mūsų muzikų triūsu į- 
kūnytų į didingų to liaudįes 
meno — dainos šventę? A

Be minėtų, svečių, pavie-

••••> Š|3 -1

ir šešių tūkstančių 
choras užtraukia tautos him
nų... Sustojusi minia su
stingsta. .. Galingi himno 
garsai skelbia Kaunui—Dai
nų Šventė jau prasidėjo! Ir 
patsai himno autprius a. a. 
Dr. y." Kudirka* gal nesa
pnavo, kad keletas tūkstan
čių giedos jo sukurtus gies- 

ImėSyžodžįus ir arti šimto 
| tūkstančių minia juos klau
sys. *

I Toliau eina kitos dainos.

siems dirigentams
kui ir Gruodžiui.
Nąųjaliui, kurs dėl,syeika
los negalėjo čia dalyvauti— nušvito ir į tūkstančius tau 
bus įteikta ženklas paskui.

Įlipa tribūnon Št. Šimkus.
.Plojimais jį sveikina choras

mis

si iš visų pusių. Štai persk l 
grupuoj ar choras. Išeina tri- Į 
.bfinoil A. Vaičiūnas, klaipė-Į 
diskių chorų dirigentas. Po 
klaipėdiškių dainų — vėl 
susiburta visas jungtinis 
chorus. Diriguoja Gruodis, j 
Vėl galingi Jietuviškos dai
nos aidai sklinda iš Vileišio 
aikštės po platųjį Kaunu ir 
jo ųžuolynušTatšimušaTiSūH 
rus, į žalius kalnus, ąžuolų 
kaminus ir grįžta pasivėlinę 
atgal. Lietuvių Daina šven
čia savo didingų šventę. Sau
lė tiek savaičių besislėpusi | n įingai 
už tirštos debesių miglos, 
šiandien po piet tiek gražiai

Štai ir- vėliavomis plėvė-1 
suojanti išdidi baluoj a estra-1 
da. Visa didžiulė Petro Vi-1 
leišio aikštė nepaprastai ] 
mirga ir juda, tų tūkstan
tinių minių, suplaukusių iš 
visos Lietuvos. O kauniečių 
šeimynų tarife nebuvo kas 
pasilieka ir namų saugoti.

Šešios bilietų kasos apgul
tos žmonių Sėdimos vietos 
jau užimtos. Stovintieji grū
dasi kiekvienas arčiau nors 
girdėti galės ir iš toliau, bet 
norisi. matyti milžįniškasai Močiutė mano, Ko liūdi pu

Lietuyiąi yra geraširdžiai; 
jie noriai sušelpia pavargėlį, 
elgetų^ noriai “paremia”

. Pasijudino minia. Dešim
tims tūkstantių nebėra gat
vės platumo, o kų bekalbėti 
apie žemyn vedančius laip7 
tus. Užsikimšo viskas. Va
karykščiai atvykusių ameri-j 
kiečių lietuvių būrys, Ame-i 
tikos vėliava nešinus pasiju-! 
dino iš vietos. Orkestras 
jiems groja mai-sų, minia 
šaukia —_ valio nuly dėda
ma žemyn. Toliau vėl eina 
latvių grupė lietuvių ir lat
vių vėliavęmis nešini. Lat- 
vaitė apsirėdžiusi tautiniais

- Dar trys valandos tik ką J 
išmušė—.visus—susisiekimo! 
priemones: traukinėliai, au
tomobiliai, autobusai, ir se- 
noji“konkė” išsiryžusi tem
pia Šimtus svečių Duonelai
čio gatvės linkui/ PatiTĮuo- 
nelaičio gatvė kimšte pri- 
kimšta Ties/vaflinATna Kąnę 
ko “gatvė” paruošti didžiu
liai su daugybe pertrūkių 
laiptai, vedantieji į kalną. 
Laiptais kubruoja daugiau
sia jauni vyrair merginos, 
studentai, mokiniai. Iš jų 
matai žymų skaičių su ženk- 
laiš — tai dainininkai. Ta-
* . '■. . , v 'r N‘ s

’ čiau ne vien jaupi kubrina
į kalnų; nemažai pagyvenu
sio amžiaus piliečiijr prakai
tuoja skubėdami ten aukš- 

Į tyn į Petro Vileišio aikštę.

tos srities meno žinovų, žur
nalistų, korespondentų. Ta
čiau vyriausi padėka ir pa
sišventimo nuopelnai tenka 
mūsų širdingiems daininin
kams, chorų dalyviam^. Jie z 
per trumpa laiką, blogomis , 
oro sąlygomis, lyjant, bren- 

i dant purvų naktimis, bąsi,— 
lankė pamokas provincijos . 
glūdumoje. O šiandien tiek z) 

fjie pradžiugino suplauku
sias minias, sukėlė tiek pa- v 
sigerėjimo ir kilnumo jaus- , 
mų. • • ‘ (b. d.)

William T. Tilden, Amerikos 
pavis taurės pulko kapitonas^ 

kuriam buvo uždrausta daly?/ 
vąuti tarptautiniuose tennis 

žaidimuose, yebųvodiskvalifį- 
knotas kaipo amątorius, taip /Mg 

praneša Ųnited Statos .frąyn ■ 
Moss sekretorius.

nimų kaip vidaus, taip įr už- Į 
slėniųpolitikoje Nevienas,] 
nė kitas nė nebando atmegs-1 
Tr^Gbydijausmazgo. Abu] 
kerta: silpnesnis Voldema
ras diplomatijos skalpeliu, 
stipresnis Pilsudskis diplo4! 

Imatįjos peiliu bei karo kar
du. Abu jie nekantrūs ir j 
abu užsispyrę lietuviai. ¥pl-j 
demaro diplomatijos žygiai 

į nedaug tedavė Įųetųvaj. Pįl- 
Isudskis jau kelius sykius 
barškino kardu,nors neišsi- 
Įžadėjo nei diplomatinio pei
lio. Į einančius iš Varšuvos

Mr dt&ina,bėga
estradoj »M>Ja -nedavė Jarp, ns- 

buriM’ grupuojasi atskiri
jbalsaį.’ ĮMmpildė gą|uĮinaį Pirmoji pętrau^a. Foto- 
[yiai estrados laiptai; įides- grafijos ir kiųo filmų Rami 
nis susikimšimas buvo neT nimo aparatai tik darbuoj a- 

įgalimas. Pavėlavę' sopranai 
[ir altai — turėjo pasilikti 
raitapus estrados bokštų; pri 
]ėjimas prie savo choro dalies 
] buvo nebegalimas.
| Sveikinti įlipa švietimo 
Įministeris K. Šakenis. Po 
Iniinistęrio, taria pasveikini
mo žodį Dainų Šventei ruoš-

Iri -k-to pirmininkas, miesto. 
| burmistras Jonas Vileišis.
Po kalbos pakvietė "Jo Ek- 

Jscęlųncijų p. Valstybės Pre
zidentų įteikti antrosios Dai- 

’{nų Šventės ženklus vyriau- 
Šim-

Ponui

į naujų barškinimų kardu iš L 
Pilsudskio pusės T. S. Tary- Į 
bos posėdžiui besiartinant.]. 
Bet ar tas barškįnimas taipl. 
ir pasiliks barškinimų? I>a_|] 
tirimas jau ne sykį yra įro-l 
dęs,.kad Lygos Taryba pri-j 

Įtaria stipresniam ir užgiriai 
ąccoinj^ie — atliktų žy-{ 

gį, nors įr kažkaip neteisiu-Į 
Įgas ir neteisėtas jis būtų.] 
IGal ir Pilsudskis yra pasi-Į 
ryžęs pirma apsidirbti su 

[Lietuva, o jau paskui pa-Į 
kišti Tarybai po nose atlik-Į 

[tą faktų ir gauti jos pritari-] 
|mų. .Netenka abejoti, kad] 
[jis senai jau būtų'Iai pąda> 
Į ręs, jei ne Rusija.

Kaskart labiau aiškėja, 
[kad Gruodžio mėn. pradėta 

! I diplomatinė Lietuvos k9Va 
su Lenkija duoda vis dau
giau ir daugiau vaisių Lie
tuvos nenaudai.. O tautos 
vienybės vis dar nėra. Ir 
kas kaltas ? Kuo vis tai baig- 
sis?

, ; Kuomet sLtu 
planavo,ateina 
jį >

r— Per amžių amžius.-—O ka pasakysite tam* 
-T ‘t r

— Mane dvarponis atsiuntė kas link tos 
odos, kų turite nuo nugaišusios karves, pvųje 
kaip tik dabar yra rįinpruis, sįūra pakiiM^ 
o čia ta^i tyria pritrūko odos, tAi'dvarponis 
lįepė jiims pasakyt kad paTduotmnČte, ir už jų 

■ / x r 1
• : -r TMcuksau dųo|a kam non, * mąn; 0 
: odos i

jog Lietuva esan-1 
arabrendusi komunistinei-t * e ' I
Fohucijai, Rusijos sovietų < 
aųda esanti labai susirū- 
iiusi lietuvių-lenkų kon- 
fchl dėl Vilniaus; lenkai 
ilų- lietuviams tris mažus 
testukus pasieny už atsiža- 
jimų Vilniaus ir žųdų be J 
dųr “atlyginti” už Vilnių! 
ytprūsių sklypu, kuriuos 
imsdųiš vokiečių ir sau.pa-1 
laikysią Karaliaučių ; tuo j 
ikalu Zaleskis vedas dery-l 
is'.^'Vakarų Europos di-[ 
kųnatąis; Pilsudskis žadąs] 
apskelbti Lietuvos kara- [ 
Biį£ apie 11-tų rugpjūčio; 
augiausia nerimo darąs 
Hsųdskio tylėjimas dėl lie- 
ivių. lenkų apsišaudymo 
at? demarkacijos linijos, 
Ūr esa užmušta keli lenkų 
areiviaL ,
' Vra tai šiupinys, kuriame 
Ž8 gąl kelios faktų nuotru-

Maūg gandų ir gal dar 
įKugiau lenkų propagandos. 
£bai galimas daiktas, kadi 
femarkjinijos sargybos ap-| 
Šaudė, bet, kadangi iš to-| 
ąįpapsišaudymo tegali būti! 
kawios tik lenkams, tai grei-[ 
gausia lenkai, ne lietuviai] 
įgudę. Mat jau nebetoli Ly- 
g&rtfarybos rudens posėdis 

ri»Bi įrodyti, kaip 
įįvojingas'Europos taikai 
fek -JietUvių-lenkų ginčas. I 

būdu matomai norima 
gąsdinti Edropos politikus 
B^gftiyersti juos <^^1Į OTgaiūzacjiųs įr įstaigas, ku-| 
Mgį? ’ L’etuvos rios yra pašalpos reikalin-į

Atsižadėti VitaiaL ' k08- petavoje ^nys sel-
-pę asmęnig^daugiausia elgę- 

gPUeiuvių lenkų konfliktas [į * . -
P38 ir dalinosi su pavarge- 

Vilniaus jau senaTSton-l . t ; >-•fc <§^diėn jau tmbfit vf- į“s taek “ «• ^ejo. I
■B ^įkad Ketam hŠ- «buvo Wama airi

Tokiomis aplinkybe-] Amerikoje elgetų labai 
te‘Wia laukti, Iton- Lažai; <r ik
^liktas bus likviduotas tai- kiaušiai yra arba taip vądi- 
Seob-keliu. Kol Lietuvą irĮpamieji ąr-
Mtepkiją valdė'“nerangios^]pa gudrus prigavikai.- Čia

^hicago Tribūne praneša 
Varšuvos, būk lietuviai 
centruoja, kariuomenę 

lenkų sienos Alytaus 
įlinkėję; rusai datų ma- 
>vrus Lenkijos ir Latvijos 
siėny;’ lenkai protestuoją 
ieABųcharino kalbų apie' 
į^unizmo progresų Len- 
ų^e; ĮAetųvos teismas pą- 
įįš&ęs komunistų Lifšicų 
Stopiems metams kalėjimo 

tai, kad jis pareiškęs

nežiūrėdamas į savo žmonos perspėjimus, i kai
mynu koliojimiis ir net kunigo klebono skau
džius žodžius, kuriuos jau ne kartą parapijos 
bažnyčioje iš sakyklos į jį taikė. ' / >

* . r,

Ką man tas ūkis, sakė savo žmonai; kni- 
sies ir knisies, nusidirbi kad net kaulai sopa, o 
nieko nėužsivarai: javai pigūs, nevisuomet ir 
uždera, o dar afif 'nlūsų laukų arba smėlys, ar 
akmenai, kad žmogus tik kojas nusidaužai, pa
dargus gadini ir viskas—geriausia tat yra pre- 
kybą. ‘ ..

— Pasakok pasakas, kur tau geriausia, dū-’ 
šaudama sako Laurienė.
- — O aš tąu sakau, kad tik su žydais geriau
sias dalykas yra prekiauti. Žydas kytras/ tai 
kytras, j?ęt nieko nepagaili, ir degtinės kaip rei
kia nuperka, ir kaip kų gero sugalvoja, susuka, 
tai gero. \ '

— Dievulėliau tu mano, juk jau Jut būt bus 
. metai, kaip Maušui vežiko vietoje esi, o ka jei 

ne skurdą turi, kd jau jis tau gero prigalvojo, 
prisuko?.. ’ -

— AI šneki ir šneki kaip kvaila boba ir tiek. 
Žinoma, iš karto viskas nepasidarys, be reikalo 
besirūpink; kaip kada nuo jo atsiskirsiu ’tąi 
votį.. Tu žinai tų, aš itifų; ,o. dabar nėr geriaus 
kaip prekybą, ^pekfiliacija. tik tam reikalingas 
mokslas, reikalingos ilgas pristžiūrinėjimAs, o 
Mauša yra sąu geraa žydldis, prižadėjo visko iš 

. mokyti, o kad ir nenorėto, tai aš pats iš jo pri
sižiūrėsiu, išsiniokysiu ir gana... <

Galiausia iki kito pavasario nebuvo, kuomi ir 
paskutinės karvės šerti, iš kaimynų niekas ne
norėjo sugęlbėti, paskolinti, ųes Lauras nuo jų 
bėgdamas šalindavosi nuo tolo; žmona kaip ga- ?. 
Įėjo taip sau gelbėjo, plėšė stogų šiaudus, iš jų y 
karvei piovė kaponę-akselį, bet kad tai buvo se
ni ir /upųtę šiaudai, tai karvė ėdė juos tik-iš 
badp, silpnėjo, kūdo, lieso, kol vieną rytą Lau- 
rienė ją atrado su ištiestomis kojomis nusispar- 
džiusią, nugaišusią. ’ -

Apie tai sužinojo Lauras, labai jam tos kar- ’T 
vutės pagailo ir savo žmonai sako: . \

— Na, na, nesikrimsk, į^jai aš su tuo žydu ne- J 
važinėsiu, tai tik viena gaišatis, Dievo rūstini- £ 
maš, namuose nuostolis o gero, nieko. ' ' *

Gręitąi, laikų atėjo tau į galvų protas, o da- 
bar kaip nieko netekai, tai su kuo į lauką dirbt 
išeisi? ‘' ... \ ' •- X

— A! pasakok pasakas,-dar biskis pinigų 'į 

susiras..." ' t
— O mokesčiai, o nuoma? -
— Ką tie mokesčiai, tai niekis, juk galvos 

nuo sprando nenuimsužsimokės, tai Užsimokės. 
O dabar aš pats ant savęs pradėsiu prekiaut :: 
iripirksiu sodžiuje to, ką žydai supirkinėja r • 
važiuosiu ant švento Stanislovoį Marijampolė j iŽj^ tiso^prękiąvinią

uzvaizda ir sako: č
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- pasitikėjimo bendradarbia
vimui sąlygoms labai svarbu

eitaęs reveudikąeijų likvida- 
vįgao, «. wsįų ėwu-
mo garantijų ir atidaryti 
abiejų šalių piliečių susisie-

* . ’ . - i-

i
W.

šis fabrikas dar tari ii-tą medžiagoS į Eietjirą galėtų S. 
&' įsteigtas dar tik reikJn“f> kad da“Se1^ .“į1' S. S. R. ir daugiau įvežti, bet 
kauae. Fabrike rinka ^snfo.mą-
darbininkų, failas nufakturos medžiagos ktekro

a tik tnaletihi.iHlE F<WsrTU“uL W *“ nereikalauja. ., x . • s tik tuaienpis ir tai pOrtui, užvedė agurkų, plan- . T .

m. Kaune. Fabrike’Sdi
|pie_ 15 darbininkų. “ 
iirbamas tik tualetinis H Mii

■ i K>
teresnių rūšių, kurių, viso yra Pfi. ■ -. ■•' 5-- x ■
15. Geresnio muilo vargiai ir

užsieny išdirba. Pažymėti- 
kad “iSavoliP’ fabriko

|ųos, kad jį gali, vartoti visi. 
Y Geriausia muilo rūšis yra “Pa- 

^ė~-"~~fyžiaus luksus.’” Fabrikas Į- 
'= ?€:išngtas modemiškai Muilui 

. gaminti vartojama kokoso me- 
- džiaga ir brangiausieji italų.

.sJ-'
'f < * .prancūzų ir vokiečių kvepalai.

Todėl ir nestebėtina, kad "niui- s ■ ** * - /• >
; f las turi aukštą kokybę. Jau

. Jj^įF •’ 1

Y/

portui, užvedė agurkų, plan
tacijas, ko pirmiau: Lietuvo
je nehuto./ . ~•i i t

Fabriko agurkų skyrius 
dėbeksporto į Vekietiją-bus 

kainos yra tiek-prieina- atidarytas Eitkūnuose ir to-

s ,'l'č

—šipje parotloje- ~SavoliRLgavfi. 
pagyrimo diplomą I laipsnio, 

: bet, aš manau, kad sekančią 
parodą jis tikrai gaus aukso 
n)edalį.

Savo paviljono skyriuje 
“Savolit” turėjo dar tris gra
žias tautiškų spalvų muilo ko- 
Joratas.
Žuviniams ir vaisiniams kon-

į .z.

servams ir chalvai gaminti 
fabrikas “S. K. F.”

Aleksote

• t

•t
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Amcrinys yra toks: 1

. . r-. y Lietuvos Respublikos Vy-
. Išstatyti paviljone Lenin- sausybė, iš^vienos pusės, ir 

grūdo Tekstjliaus tresto riū- 
hy pavyzdžiai^kurie yra par
davinėjami Lietuvoje, per 
sįtyos metus manoma pardun^ 
i <per 10,000 špūlelių siūlip 
yis sudarys vieną trečdalį vi
si) Lietuvoj vartojamų siūlų. 
Leningrado kaliošų pavyz- 
džiai, kurių Lietuvoje par
duota per Falkovskio. firmą 
pereitais metais 1,500 porų, 
kas sudaro maždaug 50 nuoŠ. 
kaliošų importo Lietuvon.' 
Buvo išstatyta plaunamoji 
šieninė ir kertamoji mašina, 
kurių iki šio laiko dar nėbm 
vo pardavinėjama Lietuvoje. 
Kaip tenka girdėti, ateity 
pradėsią importuoto ūkio 
mašinas į Lietuvą ir tokiu 
būdu g:il būt padalysią kon- 
kurenciją kitų valstybių ma
šinų importui Lietuvon.

Iš elektrotechnikos reik
menų srities buvo išstatyta 
apšviėtiniui vartojamos lem
putės ir elektrinių lempučių 
dėl radio aparatų. Jau suda
lyta su Lietuva sutartis ir 
manoma į Lietuvą įvežti e- 
lektrinių lempučių apšvieti
mui iki 50,(XX) egz. ir radio 
aparatams iki 5,000 egz.

Taip pat reikia pažymėti, 
kad S. S. S. R. paviljone bu
vo išstatyta radio aparatai, 
naftos produktai, benzinas, 
įvairūs- tepalai* • žibalas, sta
tybos medžiaga, asfaltas, 

Įgudronas dėl gatvių asfalta- 
Ivimo.

Žibalo S. S. S. R. Lietuvo
je parduoda iki 7,000 tonų.

Buvo gražių Leningrado 
fabriko porcelėninių dirbi
nių. Iš metalo pramonės bu
vo išstatyta vinys, arkliams 

I pasagos ir grąžtai. Iš pra- 
I bangos dirbinių buvo peiliai) 
Į ir šakutės.

Labai gražus ir įdomus da-Į Nustačius sieną tarp Lie- 
llykas K S. S. R. paviljone!tuvos ir Lenkijos, abi vaV- 
buvo, tai tautodailės dirbi-lstybės sudarys nepuolimo 

lniai iš medžio, popieriaus ir] 
Į du albumai gražių mezginiui, 
I kuriuos padaro Orlovo ir V o-' 
Hlogdos gubernijų moteiys.

Dar buvo išstatvta totorių •/ *.
dirbami labai gražūs, viso- 

| kiais margiausiais raštais iš
rašyti, batukai ir pantapliai.

Iš maisto produktų buvo

* ■

1

?

; Lenkijos Rėbpublikos Vy
riausybė,/is kitos puses, no- 
rėdamos įvykdyti Tautiį Sį- 
ungos ^ybos Į927 pietų 

gruodžio 10 d. rezoliuciją,

iŠTBikti ąti įBvus ir pagaminti 
irganizkająi siimanymū. ,:

jsMBąaapjftai t^ptų - 
r!’darprieš geimą.

|dmą.
n

Rezervuojant teis Į rėika-
- c.- . . Jauti abipusių nuostolių, ki-ų .

nirtaiė sudaiyt! sutarti » tusiu dėl karo veiksmu ar į - - 
tuo t'kslu paskyrė savo j- ‘aktij, . atlyginimo,

■ .*

i
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kiu būdu turėsime vietą kon
servuotų agurkų eksportui, 
Fabri kns apdovanotas > me- 
daliu. , . -

Kamščių fabrikas “šios”'
Aleksote

Kamščių fabrikas “Šios” 
Aleksote yrą įrengtas gana 
modemiškai. Todėl nenuos- 
tabu; kad parodoje savo iš- 
dirbinių' eksponatais pasiro
dė labai gražiai.

Fabrikas išdirba įvairiau
sius 'kamščius dėl butelių, 
korkines plokšteles (vikpa- 
džius) į avalynę ir korkines 
pakulnes.

Dar išdirba korkines plok
šteles'dėl plaukiojimo van- 
-deny, garlaiviams korkinius . 
ratus, izoliacijos reikalui 
korkinius miltus, vaistinėms 
ir statinėms (bosams) “špe-r 
cialius kamščius, technikos 
reikalams įaboratorijose 
seiklinius vamzdelius, į- 
spraustus korkinėj masėj, 
alaus ir degtinės bonkomš 
kamščius, higieniškus su 
metaliniu uždangalu kam
ščius, spausdintus kamščius 
•vonioms ir tt. '

Fabrikas žaliavą gaminti Į 
kamščiams veža Iš Portuga- Į 
lijęs.

Fabrike dirba apitr35 dar-1
jininkai. ‘

S. S. S. R. paviljonas

Gana įspūdingai atrodė š.
m. parodoje sovietų preky
bos atstovybės paviljonas, 
airio patalpa pastatyta ti
pišku stiliumi. Paviljono pa
talpa buvo su bokšteliu, ant! 
airio kabojo S. S. S. R. ve-' 
iava. Paviljono patalpa bu

vo raudonai nudažyta, ant 
kurios sienų buvo padaryta 
iš raudonų elektros lempučių 
S. S. S. R. emblema ir pa-, 
rašai “S. S. S. R.” ir “S. T. 
R. S.”

Paviljono viduje buvo iš
statyti dabartinės sovietai 
Rusijos gamybos prekių pa- _______
vyzdžiai.,Paviljono patalpa I įstatyta cukraus pavyzdžiai, 
buvo nedidelė, o gamybos I šiais meta išmanoma į Lietu- 
prekių pavyzdžių, reikia pa- Vą importuoti 6,000 tonų cuk- 
sakyti, kad vis dėl to buvo ga-1 ratus. Bendrai, dabar Lietu
mi daug. I voje suvartojama apie 20,000

Iš manufaktūros buvo iš J tonų cukraus.
statyta tik bovelnos medžia
ga, kurią nešioja valstiečiai. 
Vilnonės medžiagos, kuri ga-

egsssggegacaBMggEM ■■11 ■ ■■ n
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galįotiniais: /

Lenkija pasižada sumokėti 
Lietuvaį...... milijonų A- 
paerikos dolerių, kaip atly
ginimą nuostoliui, padalytų 
per lenkų generolo Želigovs
kio puolimą. !

9 straų^pis

---- Aukštosios Susitariančios 
Šalys pasižada jipvarytį ir 
netoleruoti - jų ą^pųpis^ĮO- 

, jąmoj teritorijoj- jokios pro
pagandos, lygiai kaip ir ne
toleruoti jokios ginkluotos 
ar kitokios organizacijos, 
nukreiptos prieš valstybės 
ar jos sudarytos vyriausy
bės egzistenciją ir saugumą.

10 strapisnis

Lietuvos Respublikos Pre
zidentas... \

Lenkijos Respublikos Pre
zidentas. .. kurie, parodę 
vienas antram savo- įgalioji
mus, pripažinę juos sudary
tus gera ii- tinkamą forma, 
susitarė dėl šių straipsnių:

1 straipsnis

Aukštosios Susitariančios 
Šalys sutinka, kad teritorija 
esanti taip lietuvių rusų sie
nos, pažymėtos 1920 m. lie
pos mėn. 12 d. Maskvos tai
kos sutarties 2 straipsny, ir 
demarkacijos linijos, Tautų 
Sąjungos tarybos 1923 m. 
vasario 3 d. nustatytos, su-v 7

daro ginčytiną taip abiejų 
vai

<
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‘INAS AŠS
■ y ^^Sįįsii

|Cjiomet kitas sakAĮĮįiiM 
mano, „ tai jis akybl&h|« 
kuomet tų tai daraįtu^S 
^ųųpširdųs.”

Kuomet kitas lavinas
J *■ * e ■ , -J

zįkpjęs arba literatūroje, Yg 
jis -'‘subobėjęs;’’ kuometS 
tai dalab tai esL“daiIinįfi; 
kas.” '

x Ai- kada nors pastebėjai? 
rKuomęt kitas-tyip -elgiasi, . 
tai jis,“blogo įnido;” kuo
met tu dąĮraį, tai “drąsa.” 
Kuomęt kitas, tpri savo nu- 
sistatyjpųs, tai “atkaklus;” 
kuomet tu turi, tada “tvir- 
t urnas.” 

j Kuomet kitas neturi prisi- 
Į rišimo prie tavo draugų, jis 
I “prietaringas,” kuomet tu 
Į neturi pritraukimo ,prie jo 
t draugų," tai tu tiktai paro
dai gerą žmogaus būdo sii-

1 pratimą._____ . ____
Kuomet kitas stengiasi su 

visais teisingai elgtis, tai jis 
|“saldliežuvauja,” kuomet tu 
rsten^iesi tą patį daryti, tai 
j tu naudoji “išmintį.” 
Į Į£uomet kitas ima laiko 
Į ką nors padarytį, tai jis 
I “rambus,” kuoihet tu darai, 
' -v * .
I Kuomet kitas praleidžia 
pinigus, tai jis “išlaidus,” 

Į kuomet tu darai, tai esi 
(“duosnus.”

Kuomet kitas bereikalin
gai- nepraleidžia savo pini
gus, tai jis “šykštus;” Kuo
met tu tai darai, tai tu esi 

į“tdupųą.”
Kuomet kitas rėdosi grą

žiau, tai jis “puikorius;’* 
kuomet tu tai darai, tai sa- 

’ ’ i “rimto žuio-
siekimas bus atliekamas pa-J gaus priedermė.” 
sienio stotyse, skiriamose su-1 . Kuomet kitas rizikuoja 
sisiekimui su kitomis valsty-Į bizny, tai jis “beprętiškai 
bėmis. ' [drąsus^” kuomet tu tai da-

i * 14 straipsnis |rai’ tai tu esi ‘‘sunianus pi

lni guočius.”
Ginčytina, teritorija ir josi- .. .......

Darbas nedaro žnu 
dos, bet tingėjimai 
das.

• R •
— Saugdc laiką ir vei 
go. (Prier. 4-23).

• • •
Kęsk nelaimę, kad _ 

pakęsti laimę.—Seneka.

Ofiso tel: Park 3491
ADVOKATAI ^-5,®

< .BASKUS nt abodeeTy^® 
725 Slater Bmlding. 

Worcester, Mass. >

IGNAS J.'BARKUS 
TO1 Sterling St. Maple 4964?^p 
michael'n. ABODEELY 

71 Suffolk Street. Cedar 677L

111
>

LIETUVIS ADVOKATAS:^

ANTHONY J, MIliKl
406 SLATER BmLDflM B

Ginčytinoj teritorijoj bus 
sudalyta demilitarizuota zo
na, kuri tęsis per visą lietu
vių lenki) administratyvinę 
liniją ir užims 50 kilometrų 
plosio.

*. • — - ... .|

Mūsų krašte vra daug to- 
kios medžiagos, iš kurios gail
ine pagaminti puikiausius kon
servus. Pav., Nemune ir mū- 
sų ežeruose tyra įvairiausių 
Žuvų, pav;, devynakių, Klaipė
dos krašte — plekšnių ir un
gurių, išskyrus šprotus ir chil- 
ką, kurių Lietuvoje 4 nėra ir 

x kuriuos importuojame iš Lat
vijos, iš kuriu galime gaminti 

• geriausios rūšies konservus, 
kurie iš tikro yra daug ge
resni už senoviškus rusų žuvi- 
ąius konservus. Ypatingai šis 
fąbrikas “S. K. F.” gerai iš
dirba vietinius agurkus, kurie 
ir po kelių metų atrodo kaip 
ir Šviežiai rauginti. Net Lon
dono gurmanai (tie žmonės,' 
kurie mėgsta gerai save mai
tinti) užsakė šiame fabrike 60,- 
000 dėžučių agurkų. Iš vaisių 
daugiausia gaminama kriauv 
šių, obuolių ir slyvų konser
vai.

M

Be to„ iš vietinių formatų 
fabriko gaminamas spdria- 
lųs formattas piurėe (košė),, 
ko reikalauja ypatingai 
Klaipėdos kraštas. Fabrikas 

.• gamina labiausiai šiuos da- 
lytais: šprotus markė “Ko- 
Tol,’* chilkos “Korol,” špro- 
tus “Maranadi” ir “Toma-

t
įli

♦
*

C-’-
Ji

s -

B

i-'’ 
t'-- 

af .

® € z -
*

tį,” scrumbia bučki ir žie-

W •' žinoma chah’a “Bosfor.
V'

B j-. gaičių,
šptc. darbininkus ir techni 
kinį personalą.

t

mos sezonui labai gardi ir
-
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/ Fabrike dirba per 30 mer- 
išskyrus meistrus,
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straipsnis

Legaliniai aktai, kuriais 
remiasi atatinkami reikala
vimai, yra šie: 1920 m. lie
pos mėn. 12 d.. Maskvos tai
kos sutartis, kuri priskiria 
šią “teritoriją Lietuvai ir 
Ambasadorių Ęmiferencijos 
sprendimas, kuris priskiria 
tą pat teritoriją Lenkijąi. į

* i

1920 m. spalių 
Suvalkų sutarties

3 straipsnis

, Einant 
mėn. 7 d.
nuostatais, Aukštosios Susi
tariančios Šalys privalo su
reguliuoti sienų klausimą iš
imtinai taikingomis priemo
nėmis.
lt. ■ ’

4 straipsnis

v •

%

. i $

n*

fc

Bus 
laikyti 
zonoj

11 straipsnis 

uždrausta įvesti ar 
toj demilitarizuotoj 

bet kokia ginkluota
jėga, o taipogi steigti šiistip*puT^ atsargus. 
rintos vietos ar ginklų, ar a- 
niunicijos sandėliai.

12 straipsnis

Straipsniu 9, 1Q ir 11 su-, 
laužymai bus laikomi agre- 

antrąslogais aktais prieš 
Susitariančią Šalį.

13 straipsnis

Susisiekimas taTp
vos ir Lenkijos, lygiai kaip 
ir pašto bei telegrafo susi-lkaisi kad tai

Lietu- ■’ - ’t5
----------------------------------------------------------------------------------—

Z - ..i.--'iWorcester, MassachnseWį* 
Phone Park 5065f' .'■■■£«

_r^_Li_.in-jL_.. ui- ~i i—n rr - —-r- * • —
- ■ / • . V V’’

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS-r-. -»■> 11.T •

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)——_ .
JUODOS (prastais kietais viršeliais)—----- i.
JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)----

(geros odos viršeliais)------- ----
\VVMIUV<UVD V » ............. »

BAIGTOS (eeluloidos vųJšeliais, sn knyžejiu)__ $1.15 .
; Visus užsakymus siųskite-sekančiu antrašu:

.50

.50 

.85 
__$1.00 

$1.W• BALTOS (celuloido8 viršeliais)-
A * ••• . W 14 « * m • * *

_3 »* 

■Y? i y

7 “DABBININKAB’*’
I 366 West Broadway Sonth Boston, Mass. ..
ĮbamBanumEritausamo

' ' • V?.*- .•
BJt/ ■ *.• n.-hi .. ■ <

-/ • ■ J

r *»*■ » v«-z a- -t ■

_____

• • $ I v Ipaktą ir abitražo sutartį.
•5 straipsnis

Linija, kuri skiria ginčy-l 
tina teritoriją nuo nepri
klausomos Lietuvos, bus 
paskum vadinama lietuvių— 
lenkų administratyvine li- 
inija ir tuo .vardu bus varl
inama iki abiejų valstybių 
sienos bus galutinai suregu
liuotos. '

6 straipsnis

Tvarka, kuria bus valdo- 
Ima lietuvių lenkų adminis-

PRMIiSJ.BIBLYS.
> (ĘOBBLIS)

63^—&ĮU) glater Btiildb< r ^oester, Ma«. . .

< Namu tel: Cedar 17«-M y;

< v * -»* —

gyventojai negali dalyvauti Į _ 
tame susisiekime.. Lietuvių Į|?j 
lenkų susisiekimo suregulia- r 
vilnas yra išdėstytas II prie- Į 
de.' - ' / "

» • *

15 straipsnis /
• ’’ ■* •• 1 

| Ši sutartis nieku nepalie
čia^ 1920 m. Suvalkų sutVr- 
ties. . Z ' . •

I Sutartis ir jos priedai su- 
tratyvinė linija, yra nusta-jdąro nedalinainą visumą, jį 

_ T • į ratifi^yąta, Aaip tik Įjųą
įgalima tąi padaryti ir rati- 

•Aukštosios Susitariančio^S^į 
Įpie 20,000 tonų. Krakmolo|į|aKs pripažjsta> ka(1 
į Lietuvę įvežamu 30 tdmj,|tan( Lietuvos, ar L^nkijosi 

įkas sudaro 80 mloš. ^uvarto-|pa|įųrjnĮį jr i-eikalingoms 
Į j amo krakmolo Lietuvoj. | . 11. i •.

Dar pažymėtina Maskvos! ' . ~ .
Į perdirbinio b-vės saldainiai I Krymo vyno pavyzdžiai. Nei 
ir šokoladas.- Taip pat dar I degtinė ir nei vynas iš SSSR 

| pirmą kartą buvo išstatyta 
kosmetikos reikmenys, Le- __ .t----

! nirigrndo - virduliai ‘paYduo-jbųyb išstatyta ir SŠSft le 
darni Lietuvoj per firmą Idžiamos knygos. SSSR kn;

!] “Šte r. ” Virdulių Lietuvoje 
^parduota per 500 egz. Da> 
buvo išstatyt * ’ - - •

■ . 'i r

Druskos, kurios pavyz-! 
džiai irgi buvo išstatyti, im
portuojama iš SSSR į Lietu
vą 7,000 tonų. Gi suvartoja
ma Lietuvoj druskos irgi a-

Dar pažymėtina Maskvos

A -< V '•'/’y '■
• dt'*i L..- ..

degtines ir
•>,„ y/-

r

r

1
"--------------

k-v.
,‘-4

**?
., 1** v''- 
-t f;

* \

•C

tyta I priede.
7 straipsnis

. ✓ •

Šis suvažiavimas yra taipgi 
ir prieš šeiminis. Tik lai kiek
vieną kttppa s' ’
giausia delegat 
jais gep)' įnSn 

i NepAmarakite

' , -K 
X

. *
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-x - ’ ■ • • • - s. ..

plioriuose Karaliaučiuje .. .
' “Liet. Aidv" 
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_________ ./rngiĮj
piiičio dįen^, V^erbųry,

LDS.
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Ag»~b; UBUI 
;(|terv taksai ai

|į Lietuvą ligi šio laiko dari 
I neimportuojama. Taip |>at

kny- 
Igų Lietuvoj parduodama per
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. Apart čia pažymėtu choru ir solistu tikimės gauti sutikim.*) 
dainininkij. Bus ir kitokių margumynų progi'amoje

Pasižadėjo dainuoti Nashua Šv. Kazimiero- parapijos choras, p. A, Šlapeliai va
dovaujant, Lowelįio Šv. Cieilijos choras, p. R. Ainoriui vadovaujant Ir Lawrenco 
Šv. Cieilijos choras, p. J. Baniui vadovaujant. , .J\ .

Palangos parkas yra vienas iš puikiausių ir tinkamiausių linksmai laikų pra 
leisti. Kviečiame visus iš anksto ruoštis į šį išvažiavimų Palangoje.

Šis darbininkų išvažiavimas bus vienas iš didžiausių ir gražiausių, nes.bus prieš 
paskutinis šį metų. x

Be to, šių kolonijų įžymiausi solistai ir solistės dainhos solo, duetų. Choro ve
dėjas p. Jonas Banys, taipgi apsiėmė padainuoti keletą dainelių solo. Bostonietis 
p. StasyS Paura savo stipriu baritono balsu visus nustebins.. Nuo jo dainavimo sie
nos netruks, bet Palangos parko pušynas tikrai skambės. *

•M'
įr kitų’mflsų chorų
« \ \

[ Vi

Lawrence-Methuen,
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Kvieslys

Patas

galima 
arba t<

^Vedžioti. As manyčiau, 
bcliore neturėtų būtr vimos

SUSIRINKAMAS

Rugpiūčio. 4, 2:30 valan- 
dą'po pietų.. įvyks vaikų So/ 
daiicijos susirinkimas; Visi 
nariai ateikite^ nes bus labai 
svarbių dalykų svarstyti. 
- ?> Councilor

d. tuoj po sumos, mol 
kambary. Ateikite gansif 
pamirškite užsimolŽti dt

čr-s, f
8 skyriaus mokinys

Res. TeL Norvood 113O-W 
Lietuvis Advokatas

BENJAMIN G. SYKES 
(SINKEVIČIUS)

1134 Washington Street 
Nonvood, Mass.

Ofiso TeL Nonvood 0330

tuomi norėta pakenkti Šv? 
Vardo Draugijos piknikui, ku
ris buvo ruošiamas parapijos 
naudai. ; Norėtųsi man pagar
sinti “Darbininke” tų veid
mainių merginų ir berniokų 
vardus. Lai kiti) kolonijų jau
nimas žino ko kas vertas ir ga
lėtų apsisaugoti - huo klaidos.

fkafp S8kd® 
važiuokite į

taĮ būtii^ turėti) važiuoti | 
gegužiiię,'

Lowellio, Laivrenco, N&shua 
ir kitų kolonijų chorui ir į- 
žymiausi solistai (ės).
r Tad nepasilikite namuose, 
bet važiuokite visi į Palan
gė,/rugpjūčio ~ 5 d., pakvė
puoti tyro oro, pasilinksmin
ti ir' pasiklausyti turininga 

10. ' ;

So. BostoniečiaiJsioje ge
gužinėje žada sumušti visi) 
rekordų. Parodys visiems^ 
kad kur jie pasijudina, tai 
yra ženklas: Mūsų kuopos 
iždininkas dar turi kelioliką 
rezervuotų sėdynių bus’uose 
ir ragini ^įos, kurie dar ne- prėgraiū 
ŪžrisakėSyietų, užsisakyti 
4uojntt<nks pnskutinioyCya 
Į landoje prieš važiavimą' ne

Parduodu, Anglis ir Malki 
atpigo. B 

Sa'&MlH&dĘlHatatonie netoli 
w8Sfifcu° Bostono.

f namų, farmų 
■MggfffgĮygCvirno ir mainyi 
Aj^RLMtaihna suminėti

f •••- - •:-v 
vietos poilsiui ir 
miltiniui kaip Bal 
nence. į Kas mėgs 
tis, tąneęas

IŠVAŽIAVIMAS

Lietuvių Vasarinės mo
kyklos aukščiausiojo ..sky
riaus privatinis išvažiavi
mas įvyks trečiadieny, rug- 
piūčio Š d., JL928 inl Važiuos 
t rokais" į tą pačią vietą kaip 
ir kasmet, lloosick Woosick 
Pond, Biue Ilills. Tikimės, 
kad mokiniai praleis dieną 
linksmai kaip ir pęreitą me
tą. Taipgi i^sį išvažiavimą 
pakriėstas ir mokytojas Ma- 

- įnertas Karbauskas ir kiti.
- Ahem!

LEIDŽIA ATOSTOGAS
Pereitą savaitę, liepos 30 

d. kun. F. Strakauskas išva
žiavo leisti atostogas • į 
Swift. Beach; Linkime ge-j 
riausios sveikatos.

, - - -As^

ADV. CUNYS GRĮŽTA IŠ 
LIETUVOS

Adv. Cunys, kuris buvo. 
Lietuvių -Prekybos Bendro
ves siųstas Lietuvon ištyrti 
visus reikalus, grįžta Ameri
kon. Jis buvo sustojęs Lat
vijoj ir kitur. Į laivą sėdo 
liepos 26 d. Sako, grįžtąs' su 
įdomiomis žiniomis ajiie bėn- 
drovių gyvavimą ir darbus.

R.

Bilietų kelionei galite gau
ti pas Vt Valatką, “Dąrbi- 
ninko” administracijoj ir 
pas kitus kuopos valdybos ''■•i-'.;.' ' " * v '■namus, f

Šis taip didelis ir gausus 
Į išvažiavimas turi būti bus 
[paskutinis prieš rudens se
zoną. -Rengimo komisija y- 
ra prisirengus inąloniai pri
imti ir, tinkamai palįnks- 

jminti, katŲjįr išimtį jųkš- 
tančių žmoniįj. So. Bosto
niečiai darbininkai (ės) skai
čiumi nori -perviršyti visas 
kitas kolionijas. Lowell’ie- 
čiai, kaip praneša," turi pir
itus t ris buš ’us ir k eiiolik ą 
automobilių! ^Bet jie *sUži- 
noję, kad 'mes važiuosime 
keturiais bus’ais, kad tik į r \

I neiškirstų mums šposą. Tad 
Į žiūrėkimef kad fki sekma- 
Idienio sudarytume gausih- 
Igiausią ekskursiją į darbi- 
tninkų gegužinę ^Palangoje. 
INėra geresnės ir gražesnės

n 1M? •••' ■ . * a*
LIETUVAITĖ IŠPUOLI. . ...

PRO LANGĄ
k Rugpiūčio 1 d. lietuvąįt 
|5 meti) gyv. su tėvais pri 
įsJilver gatvės, išpuolė pr 
langą. Ją nuvežė į Carne 
ligoninę. Gydytojai 
kad ji mirs, nės pavojiųg? 
susižeidė. Sako, kad polio 
ja betyrinėdama patyrė, ka 
mergaitė išpuolė pro lang 
dėlto, kad tėvai ją barę i 
paliejimą maliavos. Ji Ui 
rėjusi mirti. <

Mūsų* klebonui kun. J. Ja-| 
kaičiai sugrįžus iš Lietuvos I 
parapijos veikimas pasidvigu-1 
bino 'ir parapijos mokyklos I 
skola sumažėjo ant septyniųl 
tūkstančių. Nupirko dar vie-1 
ną namą padidinimui mokyk-1 
los kiemo, prie Harrison gat
vės. Antrą nuosavybę nupir-1 
ko prie Coral gatvės. Ten yra 
du namai. Bus įtaisyta mūsų 
parapijos jaunimui kambariai, I 
kaip tai: salė, gįmnastikams 
kambąrys ir taip įvairiems pa-1 
jsilinksminimams. Taigi mūsų] 
Į jaunimui ši žinutė yra bė galo 
džiuginanti, nes mūsų jauni
mas turės kur tinkamai laiką 
praleisti, ypač užsibaigus va-J 
sarog, sezonui. Prie to, 7 dieną 
rugpiūčio šaukiamas^vLsas šv. 
Kazimiero parapijos jaunimas! 
organizatyviais reikalais. Su- 

[ sirinkimas bus šv. Kazimiero 
|.mokyklos salėj, 7:30 vakare.

| Šv. Kazimiero parapijos ine- 
I tinis išvažiavimas bus'12 die- 
I ną rugpiūčio Maironio Parke. 
Į Kadangi minėto išvažiavimo 

visas pelnas bus šv. Kazimiero 
hjaznyęįai^ ^i visi parapijonys

"Negaliu suprasti! J

, gorėčiau, kad kas nors išaiš-1 
A kintų man du dalyku. Vienai 
Jptav tas, kad žmogus - skaitot! 

katalikas; eina į^bažny- 
nors gal ne visada; vaikus 
mokina poterių. Bet ant 

stalo laiko šlykščiausi laikraš-J 
ir kunigus su Bažnyčia biau- 

l|/^a baisiausiai. Jeigu kuni-j 
-įjmjas. bažnyčioje blogai mokina^ 
•*?■< .tai neik, o jei tiesą skelbia 

kąm šmeižti t Tokių Lowellyj 
yra gana.-

- 'Antras dalykas, kurio nega
liu suprastų tai mūsų jauni- i-* "

. mas. Klebonas nesykį gerėda- 
■'masis vaikučiais nusiskundė 
'-neturįs jaunimo. -Šv.^ardo 

/'^Drahgijos piknike visi pate- 
myjo, kad nėra jaunimo, nors 
šernų ir vaikų buvo labai 
daug. Per teatrus sueina se- 

g-viniai ir vaikai. Jaunimo nėr. 
W.>ifeodėl? Dėl ko jie streikuo-

jbininkai ir choras jau 
ąuiobųsus i?

ažiuoti į LDS. AflkrlL 
iką “Palangoje.” -
donės skundžiasi bedarbė- 
sunkiais laikais. Aš rna- 
au, kad nėra taip bloga, 
rmūšų farmeriai—ekun- 
si negauną darbininkų, ir 
dės turi iš ko .pirktis au-

• - •». L > i '

ibilius. Šiuomi laiku trys 
pirko net geras mašinas. *“’L «W • 1 ‘ 1 M M* •

SHARKEY PROGA LAIMĖ
TI CAMPIONO GARBĘ

Mūsų tautietis Sharkey 
(Žukauskas) yra pasirengęs 
laimėti, pasauly sunkiojo 
svorio čampiono garbę. '

1925 m. Gene Tunney bū
vi) pasii^sęs, sutartį kum- 
ščiuotis su Sharkey, bet jis 
sutarties neišlaiko.- \Tunney 
nusigandę nes ^harkey,luo- 
laiku supliekė vięna iš ge-' • *■ riaušių kumštininką.
*> Dabnr,;-kada Sharkey vėl 
gavo progą kumščiuotis su 
čampionu Tūnney, tai jis ža
da pasitraukti iš kumštinin
kų eilės. Tas parodo, kad 
Tujmey vengia lietuviško 
kumščio.

Vasarinė Mokslainė Į

Kaip kasmet, taip ir šiemet I 
rūpesniu klebono kun. J. Ka-Į 
sakaičio vasaros^ metu per ato- Į 
stogas duodama graži proga 
vaikučiams pažinti ir pasila-1 
vinti lietuvių kalbą, t. ra-1 
šybą, gramatiką ir istoriją! | 
Tam tikslui klebonas pakvie-| 
čia pas savę atostogoms kokį | 
nors lietuvį, moksleivį, kuris 
mokytojauja. Šiemet mokina Į 

j moksleivis A. P. Stulga iš Clii- j 
cago, Ilk, prakilnus jaunikai
tis, gabus ir patyręs mokyto
jas, kuris visa savo siela yra 
atsidavęs tam garbingam dar
bui Jisai savo mandagiu ap
siėjimu. įgijo meilę ir priąiriši- 

Imą vaikučių, ir per tai darbas i 
I sėkmingai varomas pirmyn. 
I Šiemet lanko mokyklą 120 
I bernaičių ir mergaičių. Dide- 
|lė yra nauda tokios mokslai- 
nės, nes vaikučiai naudingai 
praleidžia atostogų laiką la
biau lietuvių vaikai susidrau
gauja tarp savęs; drauge jie 
visi liuosu laiku žaidžia lauke, 
tyram ore; drauge jie mokina
si mokslo valandomis, ir svar
biausia/, kad jie visi išmoksta 
ir pamyli savo tėvelių kalbą 
Barbė klebonui, kad rūpinasil 
!tuo reikalu; mokytojui, kad 
uoliai mokina, ir tėvams, kurie 
supranta to naudą ir atsiunčia 
savo vaikus mokslainėn!

Girdėjau, kad vasarinės | 
niokslainės užbaigimui moky
tojas rengia gražų, turiningą 

I programą, kurį išpildys mo
kyklos vaikučiai. Kadangi p.

I Stulga yra gabus vaikinas ir 
geras muzikas, galima tikėtis, 
kad jo surengtas programas 

rbus įvairus ir malonus visiems 
pasiklausyti. Geriausių tad 

I pasekmių tame naudingame 
| darbe! ' ' .

nUIlULUlUĮj IHHUOf

Naujenybės •

Mūsų klebono kum J. J. Ja-į 
kaičio rūpesčiu gauta da viena 
brangi "V. Jėzaus Kančios Kry-.| 
žiaus medžio relikvija. Minėta 
relikvija yra be galo brangi šv. 
Kazimiero parapijai, nes ant 
Jo kryžiaus medžio mūsų. Iš- 
ganytojas pasiaukojo patsai 
save už vįsų žmoniją Taigi, 

[šį metą mūsų klebono rūpesčiu 
gauta net tęys brangios relik
vijos: — Šv. Kazimiero, Šv.

I i ’* *Teresės ir V. Jėzaus Kryžiaus. 
Tai yra retenybė, nes mažai 
kur yra Šv. Kryžiauš relikvi
jų ir jas be galo sunkų gauti. 
Bet mūsų klebopas jąja uoliai 

Į rūpinosi ir ją gavo.

1 tikimas nei klebonūi; nei var- 
gomninkui, nei savo močiutei 

/A Lietuvai.
A r Fo to klebonas įsižeidęs clio-J 

h) L "perorganizavo, bet narių 
širdžių nepermainė. Prileido 

jįt. vieną-kitą bolšėvistiškos dva- 
. sios,/ už tat visas ciioras turi 

A)Wifeehtėti. Streikas pa^ikajto- 
'30,^. kada agitatoriai sulauk1 

^Ą.Žė'je^bto nutarimą ir nevažia- 
^lontellon į LDS. Apskričio 

W išvažiavimą Ale kas ka^tą^

Parūpinu pinigus delei mąr©^ 
čių ąni jiainųir fannŲ, Bostone 

jo apiclinkčsc. ’ '
.y

: „ Jeigu taiĮte-pinigą kuriuos 
tetūmėte pefekolinti, gaudami gerą 1 

nuošimti,
morgičiu, pranofikite man.

i^GvaL^kM]
Aulomobilra 1 
“D” ir Old <
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įdomus radinys

________________50c.
G

(poema). Parašė
________________5Oo

milžiniški pietą A- 
plotai negirti, jog

BAIGIA NYKTI SAMA
RIEČIAI

^Dar už keleto amžių Kris
tui negimus, vidurinėj Pa
lestinoj nuo Judėjos atsisky
rė nedidelė gyventojų dalis 
ir sudarė Izraelio valstybę, 
kurią asirai 725 m. Kristui 
negimus nugalėjo. Daugu
mą gyventojų išsivarė ne-

rtua—baltoa (eeluloidos

Birželio 25 d. 7 v. ryto 
Salovartės miške, Alytaus 
apskr. ties Glėbo ežeru ras
tas vaikiškas batonėlis (rau
dona pūslė); prie kurios bu
vo pririštas popierio lakšte
lis su anglišku, prancūzišku 
ir vokišku •paaiškimnnuPer- 
skaičius, pasirodė, kad toji

i

glijos (Binniųgham uis) Pa
leido vienas sportininkas — 
Lukas. Pūslė paleista bir
želio š. m. 23 d.

K
Jam prašant, tasai lapelis 

siuntėjui grąžintas, pažymė
jus nusileidimo vietą.

Z “Trimitas”

— papročių“"“

Pentinu automobilius, Dupont 
Dueo, VarniSuojn, Bodv Dents ir 
Fenders, prieinamos kainos.

A. KASPAR
66 Victoria St., W. Somerville 

Tel. Somerset 6520-J

I 3 J® * 
jimas ir gyi 
Jėzaus- kris 
su gaidomis

P. J. KUNEVIČIUS 
p Ue^rii Gnbocins 

» B. STXTH M, to. BOSTON 
bos

NEPAPRASTAS AVIACIJOS 
IŠRADIMAS

♦ /

" Anglijoj yra išrastas tam 
tikras prietaisas, kurio dėka 
aviacija milžiniškai patobu- 
lėja. Tą prietaisą turėda
mas, aeroplanas gali ore kil
ti ir leistis tiesiai, bet ne į- 
žulniai, kaip 'dabar daroma, 
ir varfaliotis, bei daryti fi- 
gūrąs tokiam aukštume, ku
riame be prietaiso neabejo- 
tnai grėstų katastrofa. Prie
taisas vadinamas “Naudley 
—Page.” Anglų valstybės 
sekretorius aviacijos reika
lams pareiškė, ka'd jis šį iš
radimą laikąs vieną didžiau
sių, kokie tik po pasaulinio 
karo išrasti. /

| ' “Trimitas”

"r"’ vis ue meškerioja, bet sando 
strėlėmis. _ y w ! 

Prof. Poznariskiui <iilę. 
metų tyrinėjusiam tas tąįu-i 
tas, pavyko ištirsi jų kalbą 
ir ieroglifinį raštą ant senų 
paminklų. Senovės pamink
lai ir tų tautų padavimai 
aiškiai nusako apie milžiniš
kus lobius, inkų užkastus 
Peru ir Bolivijos tyruose. 
Tuose padavimuose esą ir 
tiesos. 1577 m. ispanas Gūr- 
sia ’de Foledo netikėtai rado 
Goake užkastą lobį, 700,000.- 
000 frankų vertės. Šis loby
nas vadinasi “Pes’eiko. ”

Dabar prof. Pozndnskis, 
urusų ir eipajų padavimais 
pasiremdamas ieško lobyno 
vadinamo “Peš Grande,” 
kuris yra 10 kartų vertin
gesnis nei “Peš Čiko.” Lo
bynas esąs kažkur arti Peru 
ir Bolivijos sienų —į—

„ “Liet. Aidas”

minkai teišgali dar, 
ištisus dešimtmečiu^

Uryįsnaūjų4r-nau jų

tikybą papročius ir pasiva
dino samariečiais. Vyriau
sias samariečių tikslas buvo 
— išlaikyti rasės tyruma. Į 
pqras sueiti galima buvo tik 
su savo rasės žmonėmis. 
Nors dauguma samariečių 
ir iš žydų buvo kilę-, bet pas
tarųjų baisiai nekentė; ne
mėgo jie ir kitos tautybėj 
žmonių. Belaikydami rases 
grynumą, samariečiai ilgai
niui pradėjo nykti. Prieš 
pasaulinį karą samariečių 
buvę apie keletą šimtų žmo
nių, bet 1924 m. jų liko tik 
136 žmonės, kurių tarpe yra 
labai maža moterų Vedybos 
pas samariečius dęl tos prie
žasties būna keistai nepa
prastos. Nesant užtektinai 
moterų, kiekvienas subren
dęs, vyras laukia kol kuris 
iš vedusiųjų vyrų numirs ir 
jis tuomet galės našlę vesti. 
Buvę ir tokių atsitikimų, 
kad tekdavę jaunuoliams 
vesti tikrą savo senelę ir 
būti savo vaikų, jei tik jų 
būdavo, seneliu. , :

/. “Trimitas”

H daro mokslišku^lvjįlėji- 

-Bolivijos salyse. Neperema- 
ŽsAfcsĄgiriose jis rado didelį 
ę,^meninį miestą, kuris būk 

-įsteigtas prie 13,000 me- 
a^prieš ateinant į tas šalis 
'inkams.

to, vienoj didžiulio e- 
Žerosaloj prof. Poznanskis 

įjaido iki -šiol nežinomą “u- 
ioisų” tautelę; toji tautelė 
Esanti priešistorinių 'Ameri- 
jkos gyventojų liekana. Prie 
Aįžero. kuris yra didžiulio^ug- 
ųąįakalnio papėdėj, beveik 
negalima esą prieiti; ežero 
vanduo sūrus ir matyt, kad 

Bolivijos dž^lis kažkada 
buvę okeano dugne. 

į^ĮPaėjus iš čia 100 kilomet- 
Andų kalnų ir Sūriųjų 

^ežerų, druska permiykusioj 
*$smėj, kur auga druskos 
-dulkėmis apkloti, kaip ap- 
yserkšniję. medžiai, gyvena

<-
I


