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TUNNEY DĖL ŽENATVĖS 
METĖ KUMŠTYNES

įrašo, kad paliktu ramybė
je, daugiau apie jį nerašytu, 
nes jis esąs dabar paprastas 
pilietis.

KIRURGO PEILIS PER
SKIRS HOLYOKE 

DVYNUKES

lyvavimas intApretuojamas, 
kad lietuviui ikų santykiai

Toliau tęsiama profsąjungų 
likvidacija

ženysis su mergina, kuri turi 
$50,000,000

e
1 •

SOUTH BOSTON, MASS.,
Kt-"
— —

LENKIJOJ VĖL ATGYJA 
MONARCHIJOS IDĖJA
Vilniaus “Slovo” vėl p ra 

dėjo judinti sumanymą įves 
ti Lenkijoje monarchiją.

- AMERIKOS LIETUVIŲ R. K- ŠV.

next” čampionas.

okupuotai Lietuvai su Vil
as sabty-

Vidaus reik. mm. pareiškė, kac

-.T—.- įropaganSį r® apie Tunncv. o jis jų

SALIŲ KATALTKAT
VIENY]

DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Lietuvaitė pakele Jung. Vals- 
L tijų vardą

■

. EINA ANTRADIENIAIS IR

LIETUVIS PASKIRTAS 
PATRULIUOTI ORE

New Haven, Conn. — 
Connectieut valstija pirma 
įsteigė patroliavimą orlaivių 
ore. Įstatymais draudžiama 
lekioti peržemai ore, įsigėru- 
siems ir neatsargiai. Val
džia dabar paskyrė patrole- 
rius, kurie įstatymų laužyto
jus ore areštuotų ir prista
tytų teismui nubausti. Su- 

—lig įstatymų gali baurti ka - 
Įėjimu ir pinigine bausme.

Vienas iš patroliuotojų y- 
ra lietuvis Jurgis Pranaitis.

SVEČIAS Iš LIETUVOS
Worcester, Mass. — Rug- 

piūčio 6 d. atvyko iš Lietu
vos įžymus svečias kun. Al
fonsas Orvydas, Merkinės 
gimnazijos direktorius.

Jis apsistoję pas kun. J. 
Čapliką, Aušros Varių para
pijos kleboną.

Amstėrdam, Olandija. — 
P-lė Albina Osipavičiutė, 
Jung. Valstijų įžymi spor

tininkė, vvorcesterietė lietu
vaitė, šeštadieny, laimėjo 

plaukimo čampionės garbę.

Ji padarė geriausi rekor

dą 100 metrų plaukimo ty

me. 2)

P-lė Albina yra tik 17 jne-

Pilsudskis

Sharkey Tiriikąš
_ _ ■- jp. x-Z. -ujfi
Lenki||

į Campionūs
-

; • • - '• C ■ ' l

Gene Tunnev, kuris pasi- Vadovauji
traukė iš kumštininkų eilės 
ir tuo atsisakė nuo čampio- 
no garbės, pareiškė, kad ge
riausi kumštininkai iš visų 
yra Sharkey ir Dtmpsey ir 
kad jiedu turėtų būti supo
ruoti.

Aišku, kad jeigu Sharkey 
su Dempsiu būtų sių>oruoti. 
pirmasis išeitų laimėtoju. 
Taigi Sharkev ar tik nebus ----- *- 

ugpiūčio 13 
nkų legioni- 
ktas .metinis 

‘4jlai-šalas Pil- 

mgrese. 
alyvau- 

tuviai laik- 
lietuvių da-

Sako, kad su 
km

? -

VibltU<S. 
d. prasidėj 
ninku ket

raštininkai. -

kongresas, 
sudskis vad 
Sako, kad k 
ja ir septvriį

tų amžiaus ir jau šiandien 

yra plaukimo čampionė. 
Jung. Valstijų spauda ja 
didžiuojasi ir plačiai apie ją 
rašo. Boston American, Bos
ton Globė, Boston Herald ar 
iš nežinojimo, ar tyčiomis 
p-lę Osipavičiutę pavadino 
lenke. Kaip akli tie mūsų 
anglų spaudos laikraštinin
kai. Woreesteriečiai turėtų 
užprotestuoti už jų žemini
mą.

GAISRAS PADARĖ $40,000 
ŽALOS LAWRENCE

Lanrence, Mass.. -— Rugp. 
10 d. užsidegė dešimts vieno 

nuo 142 iki 158 Essex St. 
Pašaukti iš viso miesto gais
rininkai dirbo per kelias va
landas iki sulaikė besiple
čiančią ugnį Esssex, Jack- 
son ir Mills gatvėse. Ugnis 
padarė $40.000 žalos.

gėrėja.
Taip žinom r interpretuo

ja patys lenli ii, o lietuviai 
suspausta Širė imi seka len
kų išgamų dai jus mūsų sos
tinėj Vilniuj./

Jis prašo, kad laikraštininkai 
dabar jį paliktų ramybėje 
South Brist oi, Me. — Jau 

buvo pranešta, kad Tunney 
metė kumštynes. Dabar su
žinota. kad jis jau susitarė ' 
su p-le Mary Josephine Lan
dei- ženytis.

Taip praneša merginos 
motina, pas kurią puikiame 
palociuje Tunney leidžia 
atostogas. x

Laikraštininkai gaudo ži-

niumi. Vilniaus kraštui nu- 
‘matoma duoti autonomija, 
bet jis liktų Lenkijos suveri- 
nitete, kaip Klaipėdos Kraš
tais Lietuvos suverenitete.

Lietuva, Latvija ir Lenki
ja, sudarydamos tokią fede
raciją, turėtų panaikinti 
muito rulx*žius.

Matyti, kad ir šis projek- 
. tas, -kaip-ir daugelis jam 

našių, via ne Londono, bet 
Varšuvos padalinys.

New Bedford, Mass. 
Keturi audenyčių viršinin
kai — buvęs Jung. Valstijų 
Senatorius Butler, Pierce, 
Stanton ir Prescott — yra 
kaltinami už pradėjimą ir 
tęsimą per 17 savaičių strei
ko, 27,000 tekstilės darbinin
kų.

Šį kaltinimą viešai padarė 
Walter II. Langsliavv, Dart- 
lYRHtlli audenyčių prcziden- 
tas. Jis pareiškė, kad virš 
minėti viršininkai yra direk
toriais 14 audenyčių, penkių 
Jankų ir tuzino labdaringų 
organizacijų ir klubų. Jie 
kontroliuoja ne kad jie būtų 
įdėję savo pinigų, bet turė
dami savo kontrolėje pen
kias savingą bankas, kurių 
kontrolę jie gavo nuo savo 
tėvų ir taip ėjo nuo vienų 
kitiems.

Langshavv sako: “Panau
dodami šimtą milijoną dole
rių kitų žmonių pinigų, tie 
žmonės pasiryžę kontroliuo
ti visus šio miestelio gyven

pareiškus, sulaiko kiekvie 
progresyvi darbą.”

Prezidentas Langshaw 
tarė penkias audenyčias Iii 
viduoti — Griimell, Shai 
Acuslimet, Hathaway ir P< 
tomska.

Beto, p. Langshaw parė 
kė, kad audenvčios- nebėru 
daro pelno ne dėlto, ki 

■se mokėtų dideles algas; 
kad perdaug pridirbo aui 
lų, kurių rūšys’ nuolat ma 
uosi. Algos neperaukštos ii| 
darbininkų reikalavimai y 
teisingi. Taip kalba D 
mouth audenyčių prezi 
tas Langshaw. Jq audeny-i 
čių darbininkai nestreikn

J-

ja, nes jis algų nenukapo
Streiko investigaciją 

sitęsia. Įdomu kuo b; 
po tokio p. Langshaw 
reiškimo.

Darbininkų arešta 
Xew Bedforde ir Fall Ri 
vis dar tebeina, ir kada 

/galas.

DIDŽIŲJŲ VALSTYBIŲ 
DEMARŠAS VARŠUVOJE 

Ramybės reikalu dėliai Lenki
ja turinti būti ramesnė

Berlynas. — Čia gauta ži
nių, kad didžiąją valstybių 
atstovai padarė demaršą 
Varšuvoje.

Didžiųjų valstybių atsto
vai apsilankę pas Lenkijos 
vyriausybės atstovus ir pa
darę, kaip priimta, manda
gų įspėjimą, kad Lenkija 
elgtūsi tiek lojališkai, kad 
nenukentėtų taikos reikalas.

Derybose su Lietuva rei
kia eiti prie susitarimo ven
giant negeistinų ekscesų, ga-

_ i -paveikti 
taikosJjfiklę Europos rytuo
se.

" f----
ANGLIJA NUGALVOJO 
NAUJĄ B 

DUOTI _________
GINČĄ SU LEN

KIJA?
Latvijos - Lietuvos - Lenkijos 

ekonominės federacijos 
prūj&tas

Estijos spapda (Pa(*wal- 
elit”) pranešą, kad Anglija 
sugalvojusi naują būdą lik
viduoti Lggtuvos ginčą su 
T^ikįja.r

Londonas esą sugalvojęs 
sudaryti ekonominę Pabal
ęs fvderaciją, -kurion pro

jektuojama tuo tarpu i- 
t raukt i Latvija, Lietuva ir 
Lenkija.

Šioj federacijoj, jei ji pa
sisektų sudaryti, svarbi rolė

Ryga, VII. 27. (Elta)?— 
Kartu su Rygos profesinių 
sąjungų centraliniu biuru 
uždaryti taip pat 19 apskri
čių profesinės sąjungos, pri
klausiusios Rygos biurui. 
^Paskelbus apygardos teismo 
sprendimą apie uždarymą, 
policija padarė biuro patal
pose kratą, kuri truko iki 
pat vakaro. Kratos rezulta
tai dar nežinomi. Taip pat 
suimti 6 centralinio biuro 
nariai ir 2 transporto dar
bininkų profesinės sąjungos 
nariai. Latvijos profesinių 
sąjungų centralinio biuro 
prezidiumas (socialdemo- 
kratiškas) ruošiasi pareikšti 
protestą. Be to, rengiama 
protesto demonstracija.

Vidaus reikalų ministeris 
Laimins spaudos atstovams 
pareiškė, kad uždarytasis 
biuras varęs komunistinę 
propagandą. Centralinio biu

ras turėjęs tam tikrą komu
nistinę frakciją, kuri fakti- 
nai vadovavusi visam biuro 
veikimui. Jis buvo laikomas 
Maskvos profesionalinio in
ternacionalo sekcijai. Biuro 
patalpose dažnai buvę ruo
šiami komunistiniai susirin
kimai. Be profesinių sąjun
gų biuro, uždaryta taip pat 
žmogaus teisių draugija (ko
munistinė organizacija).

Lenkija rengiasi okupuoti 
Lietuvą

vra suinteresuoti būsiančiu-v - * > • • <-».*•« 
lenkų legionininkų ko 
Vilniuje. Apie tą suv 
mą eina daug paslapt 
kalbų. Veni sako’ kad 
sudskis įsakysiąs nuversti 
dabartinę Lenkijos vai 
ir paskelbsiąs viešą dikta^ 
Ką ir nu versiąs seimąir‘« 
natą. Kiti vėl nori įkalbėti, į 
kad Iš Vilniaus Pilsudsi”^' 
pagrąsysiąs Kaunui. Yrst 
daugiau spėliojimfj.. 
miausias tai, kad Pilsu 
išleisiąs manifestą, 
būsiąs paskelbtas V įlmn 
Lietuvos sostine. Drauge 
šią kreipiamasi į Kauną 41 
Vilnių bendrai susirinkti i 
sudaryti vieną valstybę^'*3 
tos valstybės karaliumi ' 
J’ilsudskiš* pasiskelbsiąs;

Jeigu Lietuva alsi 
priimti jo planus, tai FU* 
sudskis neimąs atsakomyt 
kas gali įvykti ateity. 

Tai savo rūšies 
mas. 
lenkais. Tad ir prisibijo, lū 
jis atsisukęs neužduotų Lei 
kijai mirtiną smūgį. \ "

Aišku, kad į šiuos 
spėliojimus, ir gandus 
Įima žiūrėti k^i^jį 
fąčfati negro.“,* 
Jura

Užsienių spaudoj, o ypač 
Lenkijoj eina visokių gandų 
apie Lietuvą pr, ką lenkai 
mano su ja daryti.

Maršalas Pilsudskis tikrai 
sergąs ii- kraštą valdą septy
ni komitetai. Iš jų trys stovi 
už karą su Lietuva. 'Ragina' 
pulti Lietuvą už tai, kad ji 
neišsižada Vilniaus.

Kitos žinios vėl skelbia, 
kad Pilsudskis rengiasi 
griebtis visokių netikėtumų. 
Jis norįs nors prieš mirtį' 

sudaryti federacinę Lenki
jos valstybę iš Lenkijos. 
Lietuvos ir Ukrainos. Sun
kiausias uždavinys tai pri
jungti Ukrainą, dėl kurtos 
teksią pradėti karą su So
vietų Rusija.

Karą su sovietais Pilsuds
kis manąs pradėti, kai bū
siąs baigtas ginčasssu Lietu
va, t. y. kai jam karu ar 
taikiomis priemonėmis pa
vyksią prijungti Lietuvą 
prie Lenkijos.

Toliau Pilęudskio organas 
“Glos Pravdy” net grasina 
Mietu vai ir nori jos valdžią 
išprovokuoti.

Sąryšy su visais gandais

LENKAI VĖL PRADĖJO 
GAIRIŲ MOZŪRĄ

VII. 27 (Elta). 
Liepos mėn. 26 d. 5 vai. rytą 
Ukmergės apskirty Vodų 
pievose į pietų rytus nuo 
Pajuodnos vienkiemio Lie
tuvos sargybinis rado per
neštą gairę mūsų pusėn 18 
metrų. Prie perneštos gai
rės stovėjo du lenkų karei
viai, o kažkoks pilietis pio- 
vė šieną užimtoj vietoj. Lie
tuvos sargybiniui Įsakius 
pasitraukti, lenkai be pasi
priešinimo pasišalino. Gairė 
atstatyta į seną vietą.

Dvi Gibbs mergaitės 
ligoninėj

1,000 užmušta vulkanui7 i

išsiveržus

600 sužeista

5,000 išliko gyvi ir sveiki

5

Beveik visa sala Olandą Rytą 
Indijoj sunaikinta

amas buvo 1883 metais. Ta- apie Pilsudskio planus visi rišasi su < 
Pilsudskis esą nusiritęs ir politika.

r

PASIRINKO “DARBININ
KĄ” UŽ ORGANĄ

Šv. Jono draugija Toron
to, Kanadoj pasirinko “Dar
bininką” už organą ir išrin
ko korespondentą, kuris ra- 
šynės žinutes. Šiai kilniai 
susipratusių narių draugijai 
linkime 'pasėkmingai veikti 
Bažnyčios, brolių darbinin
kų ir labui.

Netc York, rugp. 11d. — 
Dvi jaunos Gibbs mergaitės 
iŠ Holyoke, Mass. atvažiavo 
į West Park ligoninę pasi
duoti operacijai, kad jas 
perskirtų nuo jų suaugimo.

Dvynukės Margaret ir 
Mary Gibbs yra 17 metų am
žiaus.

Jos yra vienintelės Ame
rikos mergaitės Siamese rū
šies, kurios yra suaugę iš
vien prie nugarkaulio šak
nų.

Dabar jom bus padaryta 
operacija. Operaciją darys 

, įžymus kirurgas Dr. West- 
on, kuris per metus dvynu
kes turėjo savo priežiūroje, 
ir jis*!virtai tiki, kad ši o- 
peracija pavyks padaryti.

Sako, kad šios panelės pa
sidavė operacijai, nes viena 
iš judviejų nori ištekėti. -

Ligšiol juodvi labai daž
nai pasirodydavo teatruose.

18 SUŽEISTA KUOMET DU 
KARU NUSIKABINO NUO 

TRAUKINIO
b'onda, N. Y. — Aštuonio

lika asmenų sužeista, rug
pjūčio 10 d., kuomet du kam 
nusikabino nou New York 
Centrai traukinio “Metro
politan/’ nubėgo nuo lėlių 
ir pasikabino ant kranto 15 
pėdų aukščio.

Traukinys važiavo iŠ Cbi- 
cagos į Ne\v Yorką. Važia
vo greit ir Ši nelaimė atsiti
ko prie užsisukimo.

Bafaria, Java. —Rugp. 9 
d., kaip praneša Timor gy
ventojai, visa Paloeivesh sa
la, Olandų Rytų Indijoj, nu
šluota Rokatiirdos vulkanui 
išsiveržus.

Spėja, kad žuvo apie 1.000 
žmonių. 600 sužeista.

Vulkanui išsiveržus sekė 
žemės drebėjimas. Sako, kad 
apie 5,000 salos gyventojų 
išliko sveiki ir gyvi.

F’šeši' kaimai sunaikinti. 
Devyni laivai paskandinti.

Panašus vulkano išsiver-

DARBININKAI ŽUVO
ANGLIES KASYKLOSE

Johnstoicn, Pa. — I’ochrie 
Coal kompanijos anglies ka
syklose įvyko sprogimas, 
kur penki darbininkai buvo 
užmušti.

Sprogimo priežastis dar 
neišaiškinta. ' *da žuvo apie 30,000 žmonių.

Kviečiame^Visus išnVįsttrzDalyvau



30,000 litų.,/ .
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Daug rimtų ir juokingų t pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
jtj- 
Verta
muose

^njoš 'kareiviai arba , yi- 
duarmžių Lietuvos karei
viai.

i' T’ •
šokių. pajamų turėta virs

Ką tik išėjo iš spaudos!

Artisto

STASIO PILKOS

Nauja Knyga
%

kiekvienam turėti na
tą gražią knygutę.
Kainą tik 25c.

Už persiuntimą prisiųskit už 
3c. pašto ženklelį.

“DARBININKAS”
336 B’way, So. Boston, Mass.
..........  ■ ■ ■ 11 ■ .■■■■■■»

’UAUDO dzūkų 
AS”

L**A 11B111 C11 *^1^3

-a i TV?

■šaukė

KAUNE

ūkio parodą ir 
^rniię^buvo atvykę iš 

etuviai su p. Vydū- 
^Krf»ga1wstu..pTieša- 

-apip; 25v žmonės.

Misiūnas, žymus liau- 
į veikėjas ir organi- 

us Alytuje, kur jis bu
cu kr. bankelio vedėju, 
o jo to bankelio žymias 

sumas ir pasislėpė, 
licija rūpinasi ji surasti. 
^Misiūnas palčiai žinomas 

“Dzūkų Nykštuko”

E DABAR VYKSTA 
PRUOLIŲ RUNG

TYNĖS

dalyvauja keletas 
j, latvių, rusų ir mū- 
amerikiečiai Šimkus 
imontu. .Jiemdviem 
dar ne per sunku: 

ėse nėra vieno gėrės- 
-J*

Sjiropos stipruolio. Tad 
ai, kad šios imtynėse 
vienius stipruolis nė

jo Šimkaus, o Frei- 
tenugalejo viena Juo-

ri: rinilunų -Gd yrtū'H.'ri.

/, KataĮikų veikimo centro 
yyr. valdybą išleido atsišau
kimą į Lietuvos katalikus, 
kviesdama savo skyrius ir 

:visą visuomenę/, ąmerikię- 

čius liętuyĮuęArj visus lietu
vius išęivjų^; #ųolaĮį.-į 
aukomis pąiųinĄliųės. PrisF 
kėlimo ,, LyjVriVri tstaIriJĄi 
Kaune, ;Baznyčią.. ))ū§ amži
nais Lietuvos nepriklausomy-

‘ Klaipėdos teismas nagri
nėjo vaiko prieš vaikus by- 

Vaikai žaizdami akme
naičiais vienam, savo drau-
gui išmušė akį. JKaltmainas 
teisinosi, kad jis nežinąs ar 
pataikęs Į akį. Bet teismas 
pripažino jį kaltu ir nubau
dė dvi savaites arešto arba 
200 litų baudos.

—

PRIVALOMAS PRADŽIOS
< MOKSLAS

'iso valsčių Lietuvoje y- 
Ž80. Pusėje visų valsčių 
įvestas privalomas^ pra

moksiąs. Nuo gęg<K 
d. lanko mokyklas vai-

’ * • • ■» • *

i 7-8 metų amžiaus.Kai 
nokyklas dabar lanko 

mokinių negu žie-

PUSKETVIRTO MILIJONO 
LITŲ NUOSTOLIŲ

Šilutė. — Valdiška komi
sija, baigė apskaičiavimą 
kieVpadarčratinstoltųblogi- 
orai Šilutės apskrity. Nu
statyta, kad tvanai užliejo 
25,277 margų žemės plotą. Iš 
jų pievų 24.290 margi], dir
bamos žemės — 812 ir daržų 
— 175 margus. Bendrai lie
tingas ir šaltas oras ir tva
nai esą padarę nuostolių 1,- 
743,800 litų sumai. Daugiau
sia nuostolių padaryta Rus
nės Skirvytės. Šyšos, Bis
markas, Šakūnėlių, Saugų ir 
kit.jųiylinkėse. Pagėgiifap- 
skrity tvanai padarė nuosto
lių 1,701.850 litų. Iš viso Ši
lutės ir Pagėgių apskrity 
padaryta nuostolių 3.445.650 
litų sumai. Dar neapskai
čiuota kiek yra padaryta 
nuostolių Klaipėdos apskri
ty, bet manoma, kad ne ma- 
v • zai.

!

NAUJAS SPECIALISTAS
. Šausbaliai (Paežerių vai., 

Vilkaviškio apsk.) Prieš du 
nletus šio kaimo Kazys Vo
sylius buvo priimtas į Ber
lyno fototechnikos dailės mo
kykla.•» *•

Šiomis dienomis ją baigė 
ir grįžo į Lietuvą.

Jo studijų darbai buvo iš
statyti šiemetinėje Žemės U- 
kio Parodoje Kaune. Tokių 
specialistų itin reikia, kad 
daugiau mūsų tautiečiams, 
fotografijos mene nereikti] 
kloni utis svetimšaliams.

». ■ — ,,, ra—

PUSANTRO MILIJONO 
LITŲ NUOSTOLIŲ

Pagėgių apskrities valdyba 
buvo sudariusi specialę ko
misiją, kuri patikrino visos 
apskrities ribose nuo tvano 
nukentėjusius laukus. Kon
statavo, kad šio pavasario 
tvanai ir blogi orai Pagėgių 
apskrity 58 dvarų ir kaimų 
laukuose visiškai ar dalinai 
sunaikino pasėlius ir žolę 
22,678 margi] plote.

Iš rišo padaryta nuostolių 
1,701,850 litų sumai?

Pagėgiškiai mano, kad vy
riausybė pirmoj eilėj turėtų 
juos sušelpti.

NUBAUSTAS 1500 LITŲ UŽ 
TVIRTOVĖS ARDYMĄ

Julijanavos palivarko, Rau
dondvario valsč. gyventojas 
Kazys Navickis už savava
liška ardvma N forto bliu- 

* . v- •
dažų, ir vežimą akmenų 
Kauno karo komendanto nu
tarimu nubaustas 1500 litų 
pinigine bauda arba 3 mėne
sius kalėjimo. Birželio mė
nesį. K. Narickiui griaunant 
blindažus, griuvęs betonas 
užmušė Aleksandrą Navciką 
ir Edvardą Džemidžionį.

su
' G-k

asant žemę

kar-

sfeaitai atliko įddnuą div grą*

navo. ir ' Švilpė J lt 
•^Vilniaus.” Buvo šokamas 
baletas, mariampolietės 
skautės išpildė kelis plas
tinius pratimus,buvo sako
mi monologai aą* “juokolo- 

’gai,” žodžiu, buvo linksma, 
smagu ir Įdomu, ypač gra
žiai padeklamavo vienas vil
nietis skautas. Be jo, vil
niečiai skautai dar sudaina- 
vP-kelias skautiškas daine- 
les. Apskritai, vilniečiai da
ro labai malonų Įspūdi savo 
pasiryžimu, ištverme, tėvy
nės meile. T stovykla Įu at- 
vyko per 30 žmonių — “Ge
dimino’’ ir “Živilės” drau
govės.

Po vilniečių bene geriau
siai bus pasirodę Šiaulių 
tuntas, mariampoliečiai, ku
rie atvyko su savo orkestru, 
ir kauniečiai.

Stovykloj gyvenimas sma
gus. malonus, tikrai skautiš
kas. Daugiau tokių stovyk
lų! ' ‘ '

EKSKURSIJA Į SUOMIJĄ

Dotnuva, (Kėdainių apsk.) 
Ž. ū. akadeiiiijos studentų 
mi.škininkų/griipė, vadovau
jama prof. P. Matulionio, 
išvyko į Suomiją, susipažin
ti su to krašto miškų ūkiu. 
Ekskursija grįžta per Esti
ją ir Latviją, kur taip pat 
bus ko pasižiūrėti.

kf?ta; 6^66 auksinai, miežių 
. . 100 klg;

ištisi plotai l lietuvių- gy vena* Į y g. t
- 48—53, žirnių' 
60L-72yavižų 100

ma, kur Važinėja net po ke? įklg. — 48—52, bulvių 100 
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pamaldų leisti išgirsti ir “tik-Ljavų' kainos kyla11 be > galo, 
Tai teisingai suprasti skel- Įo‘ tuo tarpu gyVŪlię kainos 

biarną Dievožodį, 'niekas ne
išklauso prašymų, ir dar lie
ka nukaitinti. O čia kiir tik 
keli lenkai jau tuojau ap- 
rūpinama.Liūdna ateitis lau- 
kia, nors dabar dar girdime 
pamokslus ir šv. evangelijas 
savo prigimtoje kalboje, bet 
greit gal išstums visai nebe- 
girdėsime savo prigimtoje 
kalboje skelbto' Kristaus 
mokslo.

Jaunimas čia ėmė jau 
dirbti prakilnų darbą. Bu
vo čia valdžios atsiųstas 
vaitas kuris norėjo vietinį 
jaunimą suvilioti pas save. 
Bet laiku suprato jaunimas 
ir dabar susibūręs į Šv. Ka
zimiero Draugijėlę rengia 
vakarėlius. Jau surengė ne 
vieną. Štai pereito mėn. 101 jose 274 mokytojai; 
d. suvaidino gan didelį va
karą. Vaidino šv. Barboros 
gyvenimą. Vaidinimas nusi
sekė vidutiniai ir žmonių 
buvo gan daug, Po vaidini
mo buvo jaunimo žaislai ir|4 skyrių, 3 
šokiai gan ramiai praėjo.Ti- 
kimės, kad ir toliaus gerasis 
jaunimas surengs tokių 
linksmų pamokinančių pra
mogėlių. Tad Dieve jums 
padėk darbuotis savo tautos 
ir jaunuomenės labui.

t

i, neri'netof&ifc1 Vilties 
pašarai, ūkininkai < fekuba 
kuo daugiau parduoti gyvu
lių, kurių nėra kam pirkti.

Be to, pastebėta, ant ru- 
gių varpų kokiiUfai gyvių. 
Žmonės tuo susiįdomąvę 
kreipėsi pas apskrities agro
nomą, bet ir ten nieko tikro 
nesužinojo. ' ’

Tverečius, Švenčionių ap. 
Prieš karą Tverečiaus pa
rapija buvo mišri, nes pri
klausė dalis gudų. Bet po 
karo susidarė nauja Valiū
nų parapija prie kurios pri
klauso dalis buvusios Tvere
čiaus parapijos su visais gu
dais? Tokiu budu Tvere- 
čiaūs parapija liko tik lietu
viška. Daug laiko ir darbo 
padėjo tverečiniai, kol pa
statė tokią didelę mūro baž
nyčią, o po karo reikėjo- ir 
daug vargo padėti kol patai
sė, nes karo metu buvo ge
rokai sunaikinta. Po karo 
sugrįžę žmonės neturėjo nei 
pinigų, nei duonos, nei tro
besių. bet ačiū jų pasišven
timui ir vienybei, bažnyčia 
vėl gražiai atnaujinta.

Lyg* šiol pamaldos buvo 
vien lietuviškai, bet nuo šių 
metų Sekminių išgirdome 
jau lenkiškai evangelijas, 
kurią skaitoma kiekvieną 
šventadienį. Kam? Jog pa
rapijiečiai visi supranta ge
riau savo prigimtoje kalbo-į 
j e. negu svetimoje. Nagi 
niat ėsti keli policininkai, 
tai matomai jiems. Įdomu, 
kaip greit klausoma tų, ku
rie neprisidėjo nė skatiko 
prie mūsų bažnyčios atstaty
mo. Neskaudu tai ir ne liūd
na būtų, jeigu visur šiek 
tiek būtų lygybės. Ten, kur

KIEK VILNIUS TURI 
PRADŽIOS MOKYKLŲ 

z /
Kuratorijos statistikos ži

niomis Vilniaus mieste 1927 
—28 m. mokslo metais buvo 
39 pradžios mokyklos. Jų 
skaičiuje 16 berniukų mo
kyklų, 13 mergaičių ir 11 
koedukacinių. Mokytojavo 

Vaikų
buvo 11,483. Klasių skaičiu
mi visos 39 mokyklos gali
ma suskirstyti šitaip: 21 mo
kykla — 7 skyrių, 5 — 6 
skyrių, 1 — 5 skyrių, 5 — 

8 skyrių, 3
— 2 skyrių ir 1 — 1 skyrius.

Švenčionys. — Iki šiol ne
turime getų orų.1 Visą gegu
žės ir birželio mėn. tai lijo, 
tai buvo šalta. Užtat ir ru
giai negali pakilti, neauga. 
Blogiausia su vasarojum, 
kuris žemesnėse vietose iš
mirko, o bulvės supuvo. To
dėl nestebėtina, kad javų 
kainos nuolat auga. Pavyz
džiui Švenčionyse birželio 27

ŪKININKAI SUSIRŪPINO 
MIŠKU

Kaunas. — Įvykusiame ū- 
kininkų sąjungos suvažiavi
me birželio mėn. 28 d. Jėl 
miško skirstymo ūkininkams 
priimta vienbalsiai žemiau 
dedamoji rezoliucija.

Liet, ūkininkų s-gos suva
žiavimas, turėdamas galvoj, 
kad dabar via iškeldami di- v
deli miško plotai, kad daug 
miško medžiagos plaukia i 
užsienį, o ūkininkams sunku 
gauti pirkti statybai me
džiagos prieinamomis kaino
mis, todėl prašo vyriausy
bės : a) kad būtų tuojau per
tvarkytas miško kirtimas; 
prisitaikant ūkininkų reika
lams, b) mišku ūkininkus 
aprūpinti pirmoj eilėj ir tik 
likučius parduoti Į užsieni,
c) miško medžiagos skirsty
mas ūkininkams pradeda
mas -jau žiemos pradžioj ir
d) kad miško pardavimas 
būtų taikomas mažais plo
tais.

^7 .

KINO VAGONAS

Liepos mėn. 8 d. Kauno 
stoty iškilmingai atidarytas 
kino vagonas. Vagone pa
ruošta salė, specialė ložė vy
riausybės atstovams ir ma
žas ekranas, kuriame bus ro
domos kino filmos.

Panašus konovogonas yra 
pirmas ir kol kas vienintelis 
J’abaltijos valstybėse. Jį pa
statė kūdikių gelbėjimo dr- 
ja “Lopšelis.”

IlZvcl t i

KUN. RUSECKO PRIMI
CIJOS

I

Liepos mėn. jk kun. Kl. 
Ruseckas Plutiškės bažny
čioj laikė pirmąsias iškil
mingas mišias. Laike šv. 
Mišių giedojo Gižų Dvasi
nės Seminarijos choras: per 
sumą pamokslą pasakė kun. 
J. Šmulkštys.

jeigu Nenori, kad -tamstos vaikai 
.MIRŠTU GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
IBI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”

Patarles, priežodžiai, mįslės. Darbeliai- 
ir kitoki. Laikaršėio kaįnat metaną -■ 
— ldol. Eina 2 kartus per mėcesį. > 

[ONiS ir kifa dailuimkai& Lei* f 
Redaktorių A Gtodnitis, 

ti siunčiamas velttd.

: “Saulutės” Administraeifa Jnibarfo

Mncoooaaopoooeataoooooooo

Le i poli n (jis. (Seinų apsk.). 
Šiais metais ne po ilgo~Lei- 
palingio bažnyčia susilauks 
jau senai cįirbamų naujų 
vargonų. Žmones belaukda
mi nekantravo, bet kaltė 
tiems, kurie dar ligišiol ne
sumokėjo pažadėtų pinigų ir 
tuo sulaikė darbą. Garbė 
Leipalingio parapijiečiams, 
kad Įstengė tokius vargonus 
pastatyti.

> s
" J—"*/!“Ar--T"““1? "7^^———

MAŽAS N AU J AS AUKSO ALTORIUS

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)----------- .50
JUODOS (prastais kietaisviršeliais)^—u___—- - -50

i n- f ■ i *8u 
_ $1.00 

BALTOS (celuloidos riržp.lmis)________________ ■ $1-00
-- BALTOS (celuloidos viršeliais, su kjyfeliū)____j$L15‘ 

iŽsakymhA sėskite sekančiu antrašu: 1

‘DĄĘĘIBINKAS” , /

South Boston, Mass

JUODOS (geresnės minkštais viršeliais). 
, JUODOS (geros odos viršeliais)— T~

I

I.'

p -»»’■;! i v.i; •
, n

366 West Broadway
. e



K. L. B. K. Federacijos Nau
jos Anglijos Apskričio šuva 
ž i arimas .įvyks rugpiūčio 12 
1928, Lietuvių Šv. Petro para
pijos svetainėj, 492 E. Seventh 
St., So. Boston, Mass., 1 vai. 
po pietų. Prašome visų sky
rių atsiust? kodaugiausia ats
tovų į šį suvažiavimų, nes yra 
metinis ir paskutinis prieš A. 
L. R. K. Federacijos seimų. 
Taipgi prašome atstovų atsi
vežti gerų įnešimų dėl labo or
ganizacijoj.

Apskričio Valdyba: 
Pirm. V. J.'Kudirka, 
Rašt. J. O«ikiutė, 
Ižd. J. Verseckas.

y

užsieny, 
inims ir

karštas bonkas jei jos ran
dasi.

Norint sulaikyti bėgimą 
kraujo reikalinga žinoti iš 
kokių gyslų jis bėga.

Gvslinį kraujabėgį galima 
pažinti iš tyro raudono 
kraujo, bėgančio sriove. 
Kraujas bėga labai greitai. 
S t rikiuotą kraujabėgį gali
ma patėmyti nuo nuolataus 
išsiveržimo tamsiai-melsvo 
kraujo.

Kapilariška paeina iš la
bai plonų, už plauką plones
nių, gyslelių. Kraujabėgį 
galima įsivaizdinti nuo dum
bluoto, turinčio plytos spal
vų, kraujo. / \

Elektriško susfeiekimo iš
sivystymas šiomis dienomis 
yra stebėtinas. Vienas iš 
svarbiausių šių dienų įvykių 
buvo įvedimas komerciališ- 
kos telefono tarnystės tarpe 
Suv. Valstijų ir Anglijos 
sausio 7 d., 1927 m. šita už- 
atlantiška telefono sistema, 
American Telephone and 
Telegraph kompanijos ljen- 
drai su Anglijos paštu ope
ruota, jau veikia penkiolika 
mėnesių. Tas susisiekimas

Kiekvienas, kam tik rūpi žim 
kas dedasi mūs kariuomenėj, ki 
rūpi • krašto gyvenimas, Vilnis 
atvadavimas ir kariuomenės su 
suomene susiartinimo idėja, prr 
lo užsisakyti kareivių laikraštį

ii

Turėdamas 
amžiaus, pradėjo 
lenkiškai skaityti 
Jo namuose buvo

K
5 nuo-

ros, į kurią jis yra įvynio
tas ir tos popieros nenuplėš
ti, pakol ji yra reikalinga 
kompreso uždengimui. Jei
gu per neapsižiūrėjimą gazą 
pačiupinėjai pirštais, tai 
uždedant ant žaizdos, reikia 
tėmyti, kad ta dalis gazos 
būtų kuotoliausia nuo žaiz
dos.

Reikia vartoti kompresą 
sustabdyti kraujo tekėjimą 
ir uždengdamas žaizdas. 
Kuomet nėr kompreso gali
ma padaryti iš čysto audek
lo. Galima vartoti nosinę 
skepetaitę, kuri po skalbi
mui dar nebuvo vartota. Ji 
turi būti pirmiausia išdžio
vinta per dešimts minutų.

Niekados pačiam nereikia 
mėginti mazgoti žaizdą. To
kius dalykus reikia palikti 
gydytojui, kadangi pirmos 
pagelbos studijuoto j ai visai 
nemato reikalo-mėginti maz
goti žaizdas, nes tas būtų 
visai bereikalingas čiupinė- 
jimas. Apart uždėjimo atsa
kančio kompreso žaizdai 
dauginus nieko nereik dary-

Kur tik yra susikūręs koks nori 
jaunimo ratelis, ten būtinai turi 
būti “Karys, * nes jis be kariško* 
auklėjimo rūpinasi kiekvienai 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.

Kiekvienas sportininkas privalė 
skaityti “Karį,” nes jis paduoda 
daug sporto žinių iš Lietuvos it 
užsienio.

“Karys” daug rašo dėl visu* 
menės susiartinimo su karinome^ 
ne, nes tik susiartinę tegalėsime 
įvykdyti savo amžiną troškimą. -^? 
Vilniaus Gedimino pily pakeiti 
Lietuvos vėliavą.

“Karyj” yra daug paveiksty 
reginių, apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų ir L t.

“Karys” deda daug atsiminimų 
iš Lietuvos kariuomenės k^Yų ft 
kūrimosi, kurie kiekvienam skai
tytojui parodys, kiek lietuvių tau
ta turėjo pakelti vargo ir aulty 
k<51 iškovojo nepriklausomybę. ;

“Kario” kaina metams 15 lity 
pusmečiui 8 litai, 1 mėn. L5O et 
Užsieny $2.50.

Adresas: Kaunas, Nepriklauso
mybės Aikštė, “Kario” Redakel* 
K

Suv. Valstijų Viešos Svei
katos Biuras pataria visiems 
apsipažinti su pirmos pagel
bos būdais, kad visi žinotų 
ką daryti nelaimei užpuolus. ; 
Kas tai yra “pirmoji pagel
ba Pirmoji pagelba yra 
'laikinas prižiūrėjimas su
žeisto žmogaus, paprastais 
būdais. ‘‘Pirmos pagelbos” 
darbas užsibaigia kuomet 
galima gauti gydytoją ligoni 
prižiūrėti.

Kuomet prisimename, kad 
Suv. Valstijose kas met 28,- 
000 žmonių nelaimingai už- 

I mušti automobiliais, gelžke- 
lliais, *ir gatvekariais, kad 
113,000 žmonių susižeidžia 
I puolant; suvirš 6,000 mirš- 
Ita nuo apdegintų ir prigėri- 
Įrnų; ir suvirš 27,000 kitais 
būdais, kitais žodžiais, iš vi- 

I so 80,000 žmonių užmušta ir 

pu virš du milijonai mirtin
gai sužeista, visi suprasime 
pirmos pagelbos svarbą. 
Viršminėtos skaitlinės nein- 
ima mažus sužeidimus, dėl 
kurių negalima surinkti sta
tistikų. bet vistiek yra labai 
gerai žinoti kaip apsisaugo
ti nuo visokių nelaimingų 
atsitikimų. Paprasti sužei
dimai yra žaizdos su užkrė
timu, susitrenki mai, užgari
ntai, išsisukimai, niksterėji- 
mai, išnarinimai ir nulau
žimai. Tr susipažinimas su 
pirmą pagelba šiuose vi šuo 
se atsitikimuose yra būtinas 
daiktas.

Visų pirmiausia švarumas 
būtinai reikalingas prižiū
rint visas žaizdas. Kuris 
teikia pirmąją pagelba turi 
atsiminti kad atdaroj žaiz
doj turi vartoti tik sausus 
kompresus. Kompresai yra 
vartojami ką spausti. Turi 
būti apie pusantro colio dy
džio į visus šonus. Kompre
sas turi būti padarytas iš 
gazinio audeklo arba reto 
perkelio.

Jeigu galima, reikia disin- 
fektuoti kompresus, ir jie 
turi būti nesuteršti pirštais 
arba taip kuomi juos bene
šiojau t. Perkant kompresus, 
su kiekvienu gaunama at- 
spauzdinti paaiškinimai, ku
rių reikia prisilaikyti. Jei
gu galima įgyti pirmos pa
gelbos prietaisų pakirtą, tai 
aprašymui žaizdos vartok 
jas, o ne kitokias. Kur ga
lima reikia turėti antiseptiš- 
kos gazos. Galima nusipirk
ti mažą dėžutę. Nešiojant 
prie savęs4<ompresus reikia 

juos laikyti uždengtus, kad 
jie nesusiterštų. Vartojant 
reikia visą suimti už popie-

ir-n\lošir jų. Nuo koivo 4 d., 1928 m. ] 
tas pradinis mokesnis suma- q 
žinias net 40 nuošimčių, ir ] 
dabar mokama $45.00 už 
pirmas tris miliutas ir $15. 
už kiekvieną minutą po tam. 
Taipgi yra kitas mokesnis 
“export charge,” kuomet 
pašaukto asmens nesiranda 
reikia vistiek mokėti $5.00.

Yra penkių valandų skir
tumas tarpe New Yorko ir 
Londono laiko; paskiriant 
valandas reikėjo imti domėn 
laiką, kad tarnystės valan
dos būtų patogios abiems 
pusėms. Kuomet sistema į- 
steigta buvo galima susineš
ti tik 4^/2 vai. į dieną, nuo 
8:30 vai. ryte iki 1 vai. po 
piet. New Yorko laiku. Vė
liaus atdara 10y> vai., bet 
dabar 12% vai. nuo 6:30 vai. 
ryte iki 2 vai. rvte Londono 
laiku. Su didesniu vartoji
mu patarnavimas bus pail
gintas.

Į du mėnesiu nuo įsteigi- 
įųo, užatlantiškas telefonas 

■ apėmė visas Suv. Valstijas 
• ir Angliją, Škotiją ir Vai i ją. 

Kovo mėn. 1927 m. inėmė 
Kubą ir spalių mėn. net poa
kius miestus Kanadoj. Eu
ropoje inimą Belgijos, IJo- 
landijos, Vokietijos ir Šve
dijos svarbesnius miestus ir 
šių metii kovo mėn. pasiekė 
Paryžių. Pasekmės šio pa- 
tęsimo yra — kiekvienas iš 
18,500,000 telefonų Suv. 
Valstijose ir Kuboje ir be
veik visi Kanados telefonai 
gali būti sujungti su 3,000,- 
000 instrumentų 
Neužilgo tarnystė 
kitas šalis.

šokuojama, kad 
šilutis vartojamų kalbų v- 
ra svetimos kalbos ir ne an
glų kalba, ir tolesnis pratę
simas sukels kalbos proble
mą. Netv Yorka.s bando sa
vo ofise turėti svetimų kal
bų darbininkus, kurie varto
ja visas per telefoną varto
jamas kalbas.

Pirm metų suvirš 2,300 
sujungimui padaryta, bet su 
sumažintu mokiniu daug 
daugi aus padaryta, tik pir
moms aštuonioms savaitėms 
?o mokesnio sumažinimui 1,- 
700 sujungimų pasekmingai 
užbaigta. Inimant šventa
dienius ir šventes apie 30 
pašaukimų kasdien įvyksta 
— pirmiaus įvykdavo tik 8.

Apie 40 nuoš. pašaukimų 
yra tarpe New Yorko ir 
Londono, kad nors žemės vi-

Pirmos Pagelbos Budai

Kalnėno teisi 
dūs žodžiai juos giliai pavei-Į 
<ė, ir daugelis liko dideliais! 

darbuotojais lietuviškoje! 
dirvoje. Ksaveras Vanage- Į 
lis savo kalbas baigdavo ra-Į 
ginimais, kurie visiems pa-1 
darydavo įspūdžio. “EimeI 
ir dirbkime, kaip įmanyda-1 
mi, savo mylimajam kraš-l 
tui: kas žagre, kas kirviu,! 
kas plunksna, kas žodžiu...,”! 
karią susijaudinęs kalbėjo! 

Ksaveras, jau paskutinio se-T 
minarijos kurso mokinys. |

Baigęs seminariją, Vana-Į 
gelis dirbo mokytojo darbai. 
Pajevonio, Beržiniokų,Lom-1 
žos ir kitose pradžios mo-i 
kyklose. 1908 metais buvo! 

paskirtas mokytoju Varsų-Į 
voje. Nuo to laiko jis čia 11 
ir tebegyvena. Varšuvoje! 
Ksaveras daug dirbo Lietu-! 
vių Šelpimosi Draugijoj, | 
kurioj ir šiandien, kiek jė-| 
gos leidžia, tebedirba.

Vanagėlis rašyti pradėjo! 
1883 metais, t. y. lygiai prieš! 
45 metus. Jis bendradarbiu-1 
vo “Aušroje,” “Šviesoje.” I 
“Lietuvių; laikraštyje,” I 
“Šaltinyje,” “Vilniaus Ži-| 

niose,” “Vienybėje” ir k. I
Jo eilės, nors nepasižymi I 

dideliu gražumu, bet vistik | 
kai kurios yra plačiau žino-1 
mos, ypač* pradžios mokyk-1 
loję. Čia labiausiai mėgs-1 

tania jo “Paukštelis:”

— Ak, kodėl tu, miels paukšteli, 
Taip anksti čion atvykai? 
Nėr žolyną mūs daržely, — 
Vos sutirpo tik ledai, ir tt.

Savo apsakymėliuose Va-į 
• nagėlis^su giliausiu įsitikini

mu kalba apie gimtosios kal- 
> bos meilę, išrodinėja (‘Mies- 
» telio Onutėje” ir kitur), kad 
. negeras yra tas, kurs atsiža- 
. da savo tėvų kalbos.

“Kiekvienas žmogus,” sa- 
<o mokytojas “Miestelio O- 
nutėje,” “turi nuoširdžiai 
mvlėti savo krašta ir tėvu 

• 4. i

kalbą; mūsų gi kalbą net ir 
svetimi taip brangina. Pas
kutiniais laikais lietuviai 
susiprato, kas jie esą, ir da
bar kiek galėdami darbuoja
si, kad pavytų kitas tautas, 
moksle ir kultūroje kur kas 
toliau už mus nužengusias.”

Vanagėlis ir savo raštuo
se, ir gvvenime vra labai 
simpatiškas mokytojas. Jis 
jau 43-ti metai, kaip dirba 
mokytojo darbą. Visuomet 
blaivus, malonus, išsiilgęs 
laimingo visos lietuvių tau
tos gyvenimo. Todėl radome 
reikalo nors trumpai supa
žindinti skaitytojus su Ks. 
Vanagėliu kuriam šiemet 
sukako 65 metai nuo gimimo 
ir, be to^ 45 metai, kaip pra
dėjo rašyti.

Kontroliavimas kraujo bė
gio yra kitas svarbus daik
tas. Kokios nebūtų žaizdos, 
iš jų veik visuomet nubėga 
daigiau ar mažiau kraujo, 
ir kaikurios iš jų yra suriš
tos su pavojingu kraujabė- 
giu.

Kraujabėgio apsireiškimas 
yra nubėgimas kraujo, ku
ris sukelia tulus simptomus. 
Apsilpimas ir šalta oda, nu
blankęs veidas, įtemptos a- 
kių lėlės, silpnumas, neregu- 
leriškas kvėpayimas, dūsavi
mas, silpnas pulsavimas, ap
kvaitimas ir pametimas są
monės. Žiaurumas simpto
mų priklauso nuo to, kaip 
daug ir kaip greitai kraujas( 
nubėga. '

Su dideliu kraujabėgiu 
reikia visų pirmiausia su
stabdyti bėgimą. Paguldyk 
ligonį, kad jis neapalptų nuo 
didelio nubėgimo kraujo. 
Reikia paguldyt galvą že
miau. kad smegens gautų 
tiek kraujo, kiek tik galima. 
Nedaryk nieko tokio kas pa
didinti! bėgimą kraujo. Sau
gok nuo staigių susijudini
mų. Kuomet karią kraujas 
j ai A apsistoja bėgęs, ligonis 

turi' būti ramus, kadangi 
mažiausias susijudinimas 
gali patraukti palą ir tuomi 
duoti progą, vėl kraujui iš
siveržti. Žiūrėk, kad ligo
nis turėtų užtektinai šviežio 
oro, -apklostyk jį šiltai, ir 
apstatyk aplink prie šonų

Šių njetų balandžio mėne
sio 27 dieną suėjo 65 metai 
nuo Ksavero Vanagėlio-Sa- 
kalausko gimimo dienos. Jis 
yča vienas iš neskaitlingo 
aušrininkų būrio, kuris tau
tos ^žadinimo darbą pradėjo 
pačiais sunkiausiais lietuvių 

'tautai laikais. Spausdintas 
lietuviškas žodis buvo už
draustas, susipratę veikėjai 
persekiojami.

___ Ksaveras Sakalauskas, po 
savo raštais pasirašąs Vana
gėlio slapyvardžiu, visoje 
Lietuvoje mažiau ar dau
giau yra žinoinas iš jo pa
rašytų dainelių. Dar ir 
šiandien kai kurios jų yra 
mėgiamos mūsų liaudyje ir 
mokykloje. O kas nežino jo 
dainos “Kur banguoja Ne
munėlis ?”

Ksaveras Vanagėlis gimė 
1863 metais balandžio mėne
sio 27 dieną Kalesninkų kai
me, Simno valsčiuje, Aly
taus apskrityj 
7 metus 
mokytis 
ir rašyti 
kalbama lenkų kalba. Ksa
verą mokė senas namų mo
kytojas Jonas Staratkevi- 
čius.

Po dviejų namų mokslo 
metų Ksaveras jau mokėsi 
Simne, o paskui Krokelau- 
kio mokykloje. Čia jis išmo
ko ir smuiku griežti.

Po to jis mokėsi Veiverių 
pavyzdingoj mokykloj ir 
kiek vėliau Mokytojų Semb 
narijoj, kurią baigė 1883 m.

Veiverių Mokytojų Semi- 
—narijoj Ksaveras* pasidarė 

susipratusiu lietuviu. Labai 
didelės įtakos jam turėjo 
Tomas Žilinskis, iš kurio 
dažnai išgirsdavo apie lietu
vių kalinis senumą ir gražu- 

‘ mą.
Ksaveras apie savo moky

toją Tomą, jo amžiaus 80 
metų sukaktuvių proga, 
1920 metais taip rašė: “Aš 
jo mokinys, dėkoju jam iš 
savo širdies gilumos, kad iš 
jo gražių pamokymų supra
tau, kur mano tėvynė, kad 
uoliai mokė mane krašto 
kalbą mylėti ir šiek tiek tau
tos naudai pasidarbuoti, kad 
jau 1883 m. pataikinau 
“Kur banguoja Nemunė
lis” jaunimui kaimuose gie
dot ir lietuvybės sėklas tėvy
nėje sėt. Kad nemoku rū
kyt, girtuokliaut ir kazy- 
ruot, taip pat sakau ačiū 
gerb. mano mokytojui To
mui!”

Būdamas paskutiniame se
minarijos kurse, Ksaveras 
su mylimiausiu savo draugu 
Juozu Hudziulaičiu-Kalnė- 
nu daugiausiai seminarijoje 
darbavosi. Patys skaitė iš 
Prūsu pargabentas lietuviš
kas knygas draugams dalijo. 
Savo gyvenimą ir veikimą 
seminarijoje Ksaveras Va
nagėlis vėliau aprašė apysa
kėlėje “Aušros” paminėji
mui,” kurioje save vadina 
Petru Sabaliausku.
. Petras seminarijoje savo 
JietifNŠknmą visur pareikš
davo ir ragino sulenkėjusius 
draugus susiprasti. Draugai 
iš Petro tyčiodavosi. bet ga
lų galo ir jie pradėjo rim
čiau patys į save žiūrėti. 
Ksavero Vanagėlio ir Juozo

TĖMYK1TE!
— ; vŠiuomi pranešu L. R. K. S.“; 

. • •A. pavieniams nariams, Kaų 
mūsą gegužinė bus 19 d. rug-’ 
piūčio (Angust) Maironio par- į 
ke, "VVorcester, Mass. Praeitu 
suvažiavimą Norsvoode, Mass.,. 
atstovai -nutarė,- kad surengi^ 
pikniką dėl padengimo lėšų, 
mūsų leistam atstovui į praeik 
tą seimą. Tad mūsų priėdermg.. 
ir sukelti kapitalą ir mūšį' 
atstovui tuojaus atmokėti. Atį 
stovas daug naudos padarė ig 
pribuvę išgirsit iš raporto. 
Tad mes, ivorcesteriečiai, 41
98 kuopų pavieniai narifų^' 
šaukiame jus broliai i» sesutės 
atvykti pas mus kam'tik gy
venimo sąlygos leidžia, o mas: 
jus maloniai priimsim ir jūs 
būsit pilnai užganėdinti, 'i ųj

Sekretoriuj

KARĮ” -čg|
“Karys” rašo ne tik apie įvai

rius Lietuvos kariuomenės reika-' 
lūs, bet ir duoda žinią iš Lietuvos ? 
ir is užsienio.

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Karį,” nes ji* 
spausdina bendro lavinimo 
įvairenybių iš naujų mokslo išra
dimą. Kariuomenės švietimo ko«- 
misijos “Kary” skelbia savo prs> 
nešimus apie kariuomenes švieti
mą, kurie įdomu žinoti kiekvi^,, 
nam žmogui švietėjui.

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “Karį,” kad iš anksto su
sipažintų su kariuomene. Toks jaw* 
nuolis patekęs kariuomenėn iš kar
to jausis pažįstą:-, ją ir pasiruošę^ 
tai garbingai tarnybai -

“Karys” praneša, ką valstybės 
veikia karo srityj, kaip jos gink
luojasi, kokius naujus karo pabūkš ■ 
lūs išranda ir ką pasaulis gali 
laukti ateity, kokie karai gali kil-

yra toks populiarus kad 1 
šiandien patęstas telefono Ii- < 
nijoms iš Anglijos į kitas ] 
Europos šalis. i

Balsas, žmogaus Suv. Val
stijose, keliauja paprasta te- 1 
lefono viela į New Yorką, iš 
New Yorko, vėl viela, į sto
tį Rocky Point, Long 
Islands. Signalai padidinti 
net dviem bilijonais sykių, 
kad galėtų dasiekti Anglijos 
stotį Cupar, Škotijoj, net 3,- 
200 mylių tolumo. Balsas 
telefono viela keliauja į 
Londoną, kitas 450 mylių, ir 
iš čia viela siunčiama kur 
reikalaujama.

Persiuntimo prietaisa An
glijoj yra panaši į Amerikos 
prietaisą. Ji randasi Rugby 
radio stotyje, Anglijos pašto 
operuojama, apie 85 mylios 
iš Londono. Iš čionais bal
sas siunčiamas per radio į 
Amerikos stotį, Iloulton, 
Me. valstijoj, apie 2,900 my
lių tolumo. Yra gerinus 
siųsti į Maine negu į Long 
Island, nes ten nėr tiek daug 
“statiko.” Houlton stotis, 
600 mylių iš New Yorko, su
jungęs vieloms su New Yor
ko miestu.

Tolumai Anglijoj ir abel- 
nai Europoje, yra gana 
trumpi, bet jau per ilgą lai
ką Amerika susineša telefo
nu su visoms jos dalims, kai
kurios yra ypatingai toli, ir 
tas faktas dikčiai pagelbėjo 

tarnystei.
Rokuojant mokesnį, pa

skiria 4 šilingai lygūs vieną 
dolerį. Nutaria imti dole
riais kad išvengus pinigiš- 
kas klaidas. Vienodos ratos 
liečia Angliją, Škotiją ir 
Vai i ją.

Dėl Suv. Valstjių didumo 
buvo nutarta padalinti jas į 
penkias “juostas” (zones). 
Mokesnis kįla po $3.00 iš 
New Yorko.

Kuomet susisiekimas įves
tas, mokesnis tarpe Didžio
sios Britanijos ir pirmos 
juostos (kurioje New Yor- 
kas randasi 7 buvo $75.00 už 
3 minutas, ir $25.00 už kiek
vieną minutą po pirmii tri-
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etonos Priesaikos ir Žo
džio V ertė

i£17-tos Gruodžio per- 

o p. Smetona iškilmin- 

prisiekė užlaikyti ir 
C- ■**. 

itj-konstituciją, bet, pa- 

jsdamas konstituciją, pa

le, ko verta buvo jo prie- 

ąaįka. Žemiau telpantis laiš- 
• parodo, ko vertas yra 

^įiotasai garbės žodis ir 

gi parodo, kokią rolę lo- 

i' Smetona ir Voldemaras 
ąBartinėje Lietuvos politi-l 

įe. Jei tiesa, būk Smeto-I 

yra išsitaręs, būk tarp 

ir prof. Voldemaro esąs 
tai mistiškas rvšys, tai 

Jį;?; 9 1
r mistiškumas yra mistis- 

nebent tik pačiam p. 
ii. Visiems jau aiš- 

Smetona žiūri Į Vol- 

j kaip triuškis į 
/ Sakoma apie~čS- 

ikalojų antrąjį, kad jis! 
ką ne su kiekvie- 

.nuomone. Vienas jam

kad tas ir tas yra bai

gi:' Mikalojus sako: ja s va- 
tgla.sem. Kiek vėliau 

sako, kad tas pat daik- 

juodas, ir Mikis vėl 

ja s rami t oze sogla- 
f Taip ir p. Smetona.

- * • * •^ sutinka su pulk. Petrui- 
nuomone ir net apsiver- 

Vbet p. Voldemaras gud- 

ir gauna tarti paskutinį 
Jis užhipnotizuoja p. I 

>ną lyg tas smauglys 
į ir p. Smetona jam 

ir lyg tas Mikalojus 

t ja, svaini t oze soglasem | 
:ūžuot sudarius koalicinį 

tą, tupdo kalėjiman 
su kuriais ką tiktai bu- 

lasem.
tis laiškas tai valz- 

įrodo.
Lenkai asmeny PlečkaiJ 
ruošiasi Lietuvą pulti, 

?ų generalis štabais vra 
:ams parsidavęs, Vyriau-! 

mano bėgt į užsienį ir 
tikslai Jurgučiai jau 

įsakymas parsiųsti į 
visnjj pinigus. Išgel- 

i Lietuvai reikalinga 
koalicinį kabinetą, 

f turėtų paskelbti vi- 
S. politiniais emįgran- 

nuo 17 gruodžio 1926 
^^nusikaltusiem, laisvai 

į Lie/uvą ir tuo būdu 
iš lenkų nagų tą į- 

kuriuo jie operuoja 
rs** “ A^i&ti iš

7'. K

mėnėšį ir išsiuntė į visus 
Lietuvos kampus įsakydami 

< 1) Negyventi tose vietose, 
kur stovi kariuomenė, 2) Ne
išvažiuoti į užsienį, 3) Ant | * r- • * k į. •
kiekvieno kriminalinės poli
cijos pareikalavimo atvykti 
Kaunan ir 4) be žinios poli-

- cijos nė žingsnio iš gyvena
mos vietos nepasišalinti. 
Tai dabar apie 20 karininkų 
taip ir gyvena. Be karinin-

— kų esą-fokioj padėty apie 50 
studentų ir ne mažai šiaip 
visuomenės ar politikos vei-< 
kėjų, kaip Dr. Bistras, Dr. 
Ambrozaitis, Dr. Milčius, 
Mikšis ir kiti. Kaip ilgai 

—taip tęsis, tikrai negaliu pa-♦ 
sakyti, bet kada Voldema
ras ir Ko. prives Lietuvos 
kraštą prie bedugnės, tuo
met sukils visa tauta, ir be 
pasigailėjimo sunaikins vi
sus Lietuvos priešus. Ginti 
Lietuvos nepasiliksim ir 
mes. .Tai štai kokie dabar 
dalykai.”

P. S. Prie progos turiu pa
žymėti, kad šiais metais Lie
tuvoj labai blogas derlius. 
Rugiai, kviečiai žemiau vi
dutinio derliaus, pusė vasa
rojaus neatsėta, nes visą lai
ką lietas lyjo ir lyjo. Bul
vės supuvo. Visi baimėje, 
kad gali būti badas. Dėl 
blogai vedamos užsienio jx>- 
litikos, užsienis nieko iš Lie
tuvos neperka, dėl to ]ier 
paskutiniuosius pusantrų 
metų užsieny daugiau pirk
ta negu parduota iš Lietu-, 
vos ant 50 milionų litų. Pra
deda svyruoti lito kursas, 
nes kiekvienas Lietuvoj 
daiktelis kasdien brangsta, 
o žydai supirkinėja dolerius 
ir kitą svetimą valiutą. Su 
Lenkais dabartinė vvriausv-• »• 
bė labai nori

Kitoje, vietoje 
bininko” 
tuvos 'Ate 
mas į v
rtors. iabar abejojau^ ar 
“D-ko” skM^^^ tarpe at
siras bent pustuzinis tokių 
amatorhj. Medaliai ^igūs^ 
kainuoja vos į litai, arba 50 
amerikoniški  ̂centų. Kaune 
jie kurkas pigešni. “Drau
go” korespondenĮo praneši
mu ten galinia nusipirkti 
medalį net už 20 centų. 
Greit atpigo. Matyt, ne 

kiek tebrangina juos tautai 

ir tautininkams nusipelnę 

žmonės. Ir delko?

Kąstuos ir
Nepriklausomybės medalius 
duoda tie, kurie padarė I. ie- 
tiąvių taiiią priklausoma, jei 

........
sf /ūpo; tie, 

M^v^r^-.feidžia 
priklausomybe Genę-

DUOKIME SAVOuVAJKE- 
UAMS TINKAMĄ IŠAU- 

KLĖJIMA*■

Tėvų pareiga pasirūpinti 

savo vaikeliams duoti tinka

mą išauklėjimą.
Rūpestingi tėvai nesigaili 

išlaidų, kad tiktai jų vaike
liai pasiektų aukštesniojo 
mukslo. Kadangi mokslas iš- 
lavina žmogaus protą ir ati
daro duris į kultūringųjų 
žmonių šeimyną, taigi kas 
tiktai išsigali stengiasi •< to 
mokslo pasisemti kuo dau
giausia;------------------------------------

z

Kuomet mes gyvenome 
senoje mūsų tėvynėje, ten 
mokyklų buvo labai maža ir 
tos pačios mums buvo nepri
einamos. Kas kita čia Jung
tinėse Amerikos Valstyliėše, 
čia ir mokvklu daug vra ir 
visiems jos atidaręs, tik rei
kia naudotis.

Rūpestingiems tėvams ne 
vis vien, kokią mokyklą jų 
vaikeliai lankys. Mes turime 
žiūrėti savo vaikeliams pa
rinkti tokią mokyklą, kuri 
atatiktų visiems mūsų, kaipo 
katalikų ir kaipo lietuvių, 
reikalavimams. Pradžios lie
tuviškų mokyklų, jau, dėkui 
Dievui, turime visose kolo
nijose, bet mes neturime pa
sitenkinti vien pradžios 
mokslo mokykla, o ir valsty
bių įstatymais jau reikalau
jama, kad vaikai teigtų ne 
vien pradžios astuonių metų 
mokyklos kursą, bet ir aukš
tesniąją, t. y. High School. 
Mums, kaip lietuviams ir 

1 katalikams, begalo svarbu,
gu pasiskubins prisikabinti kad kuo daugiau mūsų jau- 
juos prie krūtinės arba nors nimo lankytų mūsų pačių 
ir prie pilvo.

tesniąsias mokyklas. Vargas 

buvo, kuomet jų įneš neturė
jome, dabar jau ir jas turi
me, tik -mokėkime ir norėki-. 
ine jomis pasinattdbtk ■4 

Mergaitėms14 11 jUli’ ^Įsėlinti 

metai ir su visomis aukštos' 

niųjų mokyklų teisėmis sėk
mingai veikia Chicago, III.

taip galima 
Vahos, 
|urie 
jos neprik 
voje,*joąfneątąklaūš|3r jos 
talką įr patarimą atstūmę; 
tie/kurie neduoda jai “jtei 
žodžio, nei rasto7’ laisvės: 
tie, kurie kalina geriausius 
jos sūnus-vien tik už tai, kad 
jie jiems neploja. Ir ar ne

- ironija, kai medalius duoda 
knygnešiams iŠ caro laikų, 

bet tupdo kalėj imuosna nu- 
. sižengusius Voldemaro cen

zūrai !
Nesenai dar tautininkai 

išdalijo aibes Gedimino or- 
denų. Ir kas juos gavo? 
“Ištikimieji!” Ne tie, ku
rie prisidėjo prie valstybės 
atstatymo, bet tautininkų 
į xi t aikūnai. ‘ N epartinė ’
partija duodama ordenus ir 
medalius vadovavosi grynai 
partiniais sumetimais. Tais 
pačiais sumetimais ji*tebesi- 

vadovauja ir dabar duoda
ma vadinamuosius nepri
klausomybės medalius. Ir- • 
nestebėtina, kad juos gavu
sieji Lietuvoje jų nebrangi-. 
na, bet parduoda juos pa
piginta kaina — už 20 cen
tų, nes tie medaliai nėra 
nuopelnų tautai simboliai, 
bet pigios partinės propa
gandos pusdoleriniai blyne
liai. Valstybinės neprisira- 
gavę ir neįsikjnkę į diktato
rių ratus amerikiečiai var-

Sv. Kazimiero Seserų lietu- 

vaičių vienuolių vedama 

mergaitėms akademija,, t. y. 
ligh school. |ši garbingoji 

ietuvaičių aukštesnioji mo*- 

kykla jau yra paleidusi vh~ 
suomenėn kelias dešimtis 
lietuvaičių. Šia mokykla tu
rėtų susidomėti visi tėvai tu
rinti dukreles, kad ir toliau 
gyvendami, bet turėdami iš
tekliaus pasiųsti jas Chica- 
gon, kur bus tinkamai auk
lėjamos tautiniai katalikiš
koje dvasioje.' Norint suži
noti apie šią mergaičių aka
demiją reik adresuoti seka
mai : Misters of St. Gosimi r, 
2601 W. Marųuette Road, 
Chicago, UI.

Tėvai Marijonai yra ati
darę ir jau du metai sėkmin
gai darbuojas bernaičių ko
legija netoli Chicagos Ilins- 
dale, III. Norintiems suži
noti apie bernaičių kolegiją 
prašome adresuoti: Mariau 
Hills College, Hinsdale, UI.

Kadangi vakacijos netruks 
prabėgti, taigi jau laikas tė
veliams pasirūpinti parink
ti tinkamą savo vaikučiams 
aukštesniąją mokyklą, ’ ’ ' *

auklėtų ir lavintų mūsų?vai 
kelius.

F ede r. S e k re t ori j atas, 
180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

tarpu pas Petraiti “pardė
jo susivažinėti.v visų politi
nių partijų lyderiai, univer
siteto professoriai, kultūri
nių organizacijų atstovai ir 
šiaip visuomenės veikėjai su 
prašymu, kad pulk. Petrai
tis imtųsi gelbėti kraštą. 
Tam tikslui sušaukė jis vi
sus Kaune esančius • vyres
niuosius karininkus pasitar
ti,' ką reikia Barytif Susi
rinkusieji pareiškė vienbal
siai (buvo apie 20 karinin
kų) kad per 10 valandų bū
tu sudarvtas koalicinis kabi- t v

netas ir jis jau visą tautą 
pakeltų ant kojų. Priimta 
rezoliucija buvo Įsakyta II 
karo apygardos štabo virši
ninkui pulkininkui Šumskiui 
ir Katkui—kaip apyg. v-ko 
adjutantui nuvykti pas pre-

• zidentą Smetoną ir žodžiu 
jam. jierduoti. Prezidentas 
I alui i mūs išsigando ir tuoj 
sušaukė visus pas save ini- 
nisterius. Pasitaręs su jais 
jis pasakė, kad dabartiniu 
laiku jokiu būdu negalima 
keisti vyriausybę, nes toji 
vyriausybė gerai žino Lietu
vos padėtį, ir ji viena tega
lės Lietuvą išgelbėti. Kar
tu prašė, kad pulkininkas 
Petraitis atvyktų pas jį. A- 
pygardos štabui, taip ir pra
nešta. Petraitis nuvyko pas 
Prezidentą. Ten jam pradė
jo įkalbinėti, kad dabartiniu 
laiku nereikia mainyti vy
riausybės, bet pulk. Petrai
tis faktais pradėjo Įrodinėti, 
kad krašto išgelbėjimas glu
di sudaryme vyriausybės 
plačiosios koalicijos pagrin
dais. Prie to jis pabrėžė, 
kad'jam 1920 metais kariau- 
nant su lenkais, nuo žaizdų 
mirštantieji Lietuvos karei
viai prašė jį ne palikti jų 
kaulus, lenkų užimtoj žemėj, 
ir jis, Petraitis, davė tiems 
mirštantiems kariams prie
saiką, kad jų prašymą išpil
dys Prezidentas apsiverkė 
ir DAVĖ PULK. PETRUI- 
CIUI GARBĖS ŽODI, kad 
vyriausybė per 10 valandų 
pasikeis. Tada Petraitis nu
siramino ir atleido visus su- 
sirinkusius karininkus j na
mus. Tik ne snaudė minis- 
teris Voldemaras, Daukan
tas, Musteikis. Jie prikalbė
jo prezidentą išduoti įsaky
mą visus buvusius susirin
kime karininkus areštuoti 
nakčia, .kaip pastarieji mie-

, gojo ir pasodinti j karo ka-, 
JėjimąAPr^id«itas SULAU
ŽĖ DUOTĄ SAVO 20DJ ir 
įsakė areštuoti. Kalėjime 

i

kad nors it l>e Vilniaus, o 
jei tos derybos nusitęsia, tai 
tik dėl akių. To 'susitaiki
nimo nori labai anglai ir 
francūzai, kad sudaryti 
priešlolševistinį frontą iš 
Pakaitės valstybių. Po to 
galimas daiktas kad kils ka
ras tarp Lenkijos, Pabaltijy 
valstijų' ir Rusijos, o anglai 
1x4 francūzai neva eis padė
ti gelbėti, mažas valstybes. 
Dabar jiems ne patogu pra
dėti karas, nes negali rasti 
tinkamos priežasties. Kad 
Lietuvą valdytų plačioji ko
alicija tai to. nebebūtų, nes 
toji vyriausybė remtųsi visa 
tauta ir be Vilniaus su len
kais ir ne kalbėtų. Gerai 
būtų, kad iš Amerikos lie
tuvių pasipiltų protestai 
prieš derybas su lenkais be 
Vilniaus. ’
Taip tai “tautos vadas” 

veda tautą — priesaikos ir 
garbės žodžio laužymo ke-

susitaikinti, liais. Kur ją nuves?

F. VIRAKS

»
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;■* Lauras labai nudžiugo, kaip pradėjo‘Kajeto
nu bučiuot, kaip pradėjo dėkavot, tai net apsi
verkė. kad jam Viešpats-
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• Dievas atsiuntė tokį

laikomas lietuviškas aukš-

Kaip Lauras Dzū
kas Prekiavo

Li etuv ą. 12. Ą | s^i 11:

Sąjungos skundą ir 3. 
►j sušaukti seimą dėl pa- Į 

konstitucijos. Tuo

t

— Oi! tai apgavystė, atsiliepia koks ukinin- 
<as-------- kur ten, šunsnukis negali nieko pelnyt,
sako Lauras tėmydamas ir sekdamas tą čirvų 
tūzą; suka ir varto, bet jam nesieina, koks ne- 
dakepęs žydpalaikis-o žmonės pinigus ima.

— Labai tas Laurą sudomino, turėjo didelį 
norą statyt, bet dar neišdrįso, dar bijojo, vis 
žiūrėjo, tėmyjo, sekė, Kajetonui davė patari
mus, kur tas turi statyt. Išlošia ir išlošia, mano 
sau Lauras, ir kaip gerai nuteinyjo kuri korta 
yra su raudona širdžia, sušunka:

— Litą statau ant šitos, ir greitai iš mazgo 
išsiima litą, kortą laiko ranka prispaudęs, kad 
žydas neapmainytų; žydas' branginasi, o Kajeto-- 
nas juokiasi ir pritaria.

Atidengė kortą, Lauras kaip tik išlošęs litą. 
Koks tu šeimininke laimingas, sako žydelis, 

mokėdamas jam pinigus, tau tai tik ir statyt, ui 
vai! su tokia akia, su tokiu protu ir laime, tai 
aš ir kelines prasiloščiau. \ .. •

— O matai žyde, sako nudžiugęs Lauras ir 
sėdasi kaip ponas prie stalo ir tėmyja ir stato: 
kartą pralošia litą, tai išlošia puslitį, po pusva
landžio tokio lošimo, žydas visus Lauro pinigė
lius suėmė.

z

Oi! blogai—Laurui labai buvo gaila ti; pini
gų, sėdi prie stalo piktas ir nuliūdęs, kaip kiti 
lošia, o Kajetonas niitatos ris išlošia, kaip tik 
Lauras jam pataria ant kurios kortos statyt

— Na tai pabandykite jūs, sako į jį Kajeto
nas.. . /: . Y

— Už ką liandysiu, kail pinigų jau neturiu? 
— Aš jums paskolvsiu, įiėk nogite? 1

* A * 'V m •

Paėmė tą penklitį, sta ., . 
davo, liet kaip tai seniaus praloštų pinigų>

• .y,.7

•T.

, L.Išlošdavo ir

— I*o daugiau statyk, pašnibždomis pataria 
jam Kajetonas.

— Kad neturiu!
— O! turi odą, turi javus, parduok aš nu

pirksiu.
— Gerai, kiek duosi už odą ? — Keturiasde- 

šimts litų. ' ■ .
Kajetonas' nieko nesi derėdamas užmokėjo, 

Lauras patenkintas, kad taip gerai savo prekes 
pardavė, išsigėrė su juomi degtinės, o išsigėrę 
biskį daugiau nė kaip reikėjo, ir vėl prisėdo prie 
kortų. Statė ir veik nuolatos pralošdavo, dide
lis piktumas jį apėmė, kad turėdamas tiek pini
gų, galiausia likosi be skatiko.

Tuomi tarpu lauke jau pradėjo ir temti, val
stiečiai iš prekymieeio senai jau išvažinėjo na
mo ; Lauras eina prie vežimo, prie arklių, o čia 
arkliai be plėškių tik vienomis kamanomis prie 
vežimo* pririšti stovi, matomai vagių rengtasi 
juos nujoti. Vargšas Lauras iš gailesčio rankas 
laužė ir verkė visa gerkle kaip koks mažas vai
kas. Praeiviai jo klausinėjo, kas jam tokio atsi
tiko, o tie kurie buvo matę jo prekiavimą ir lo
šimą, šnekėjo tarp savęs tą ir kitą, kad jį žydai 
sumonyjo, kad tasai Kajetonas buvo tai žydų 

z

monelninkų sėbras ir tt.
Kuomet Juauras taip sielvartauja, aimanuo

ja ir važiuot negali, nęs neturi kuomi pakinkyt 
IKjralkusių arklių, stoja prieš jį koks tai ponas, 
ir matydamas-stovinčius tik kamanose'arklius, 
klausia, ar tai pardavimui.

— Pardavimui, pardavimui, atsako Lauras, 
nes neturint prie dūšios nė skatiko, už ką gi ark
liams pakinktus pirksiu, mano sau, kad dabar 

ir vežimas ir arkliai niekam jam nesusigadys. 
Po trumpų tad derybų parduoda viską už porą 
šimtų litų, susikemša pinigus į krejišį kurį turė
jo per pečius persikabinęs, ir labai nuliūdęs, 
traukė link narni), keikdamas ir odą, ir prekybą, 
ir kortas, ir aną Kajetoną, ką jį kortuot prikal

bėjo. k. ; -
- Eina satf gatvę ant namų o čia Išsiverčia iš

— Vilkis sau tu apgavike toksai, tu prakeik- 
ta.risę\>o kaip trenksiu, tai pamatysi...

— Ei! šeimininke, ko jūs pykstate, kas-gi 
kaltas,-kad pralošėte? Jūs gudrus, bet baisus 
karštuolis; kaip nesieina, tai reikia susilaikyt, 
aš tavę tiesa į pašonę kumšėjau, bet kaip užsis- - 
pyrei ir užsikirtai, tai užsikirtai...

— Teisybė, kad užsikirtau tai užsikirtau—o 
vargšas aš nelaimingas, ką aš dabar dalysiu, nė 
arklių, nė vežimo, nė nieko.

— Juk pardavei?
— Et, ką tai tie pora šimtų litų reiškia, kaip 

namie bėda vargas, nei su kuom lauką įdėt, nei 
nesama sumokėt nei mokesčių.

— Na, na, nesikrimsk, nesirūpink mano Lau
rai, ir man tavęs gaila, labai gaila, nes matai ir 
aš kad ir nelabai turtingas, bet išlošiau apie šim
tą litų; ką tai, su tuomi užkilusi, na, na, mano 

Laurai, aš nežinau kaip, bet mane kas tokio 
baisiai prie ūjsų traukia ir kad įeitumėte stik
liuko. ..

— Ne, ne, neisiu, ta degtinė visą blogą man 
pridarė.

— Ęiva ! po vieną tiktai, po vieną.
Iej<£ vėl, liet jau į kitą smuklę, Lauras dail

inau gert nenorėjo, bet įsismaginęs Kajetonas

-i y

r*—* ---------- t—~  —

taip jį bučiuoja, taip spaudo, glamonėja, kaip
' ... • •• * — • . *nęlyginant savo tikrą brolį. - Lauras turėjo ge

rą širdį, skundžiasi ir verkia, rūgoja, o Kajeto
nas j Am į tai: . * .rpų j

— žinai ką Laurai, jeigu man taip'gerai lin- 
kife^kaip ąš jums, tai gal jau net paskutinį kair
ią tarp savęs matomės; nes matote aš esu nuo 
Panemunės net nuo Prienų, tai padary kite man 
vieną malonumą. ’ - !

— O dėl Dievo, kodėl nepadary siu, kad tu 
tokis (-si geras. ;i. .. -
. — Matote, aš išlošiau, jūs pralošėte, tegul uži .
tai aš jums nupirksiu beht naują sermėgą.

J Lauras labai nudžiugti, kaip pradėjo Kajeto
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- 8? Su vilniečiais < ‘

Man labiausia rūpėjo pą-

7. Pas skautus ,

Pirmadienį, liepos 2 dieną
įrėmė skautų stovyk- simatvti su* vilniečiais. ‘ Iš- 
Anksti> lytą, buvo su-l girsti jų šių dienų rupesnius 

vrr atarta, kad. aš. kaipo Ameri " * "* ’ “ ~ ~
4‘Darbiuinko” kores-

” tgppndentas, jipriu susipažin- 
su skautų gyvenimu, at- 

įbAviToje gamtoje. Nemažiau 
^‘ svarbu man buvo pasimaty- 
y’-jl su Vilniaus skautais, ku 

;rjė šiuo metu buvo atvykę 
^SKaunan ir sudarė savo at- 
-į 'skirą tuntą bendroje sjovyk- 
4 ‘loję.
, 8 vai, ryto, mus perkėlė

-e

%

keltu per, Nemuną į kairįjį 
krantą. Skautai čia buvo į- 
sikūre gražiame Panemunės 
pušyne. Krantas aukštas, 
paįvairintas daulx>mis ir 
kalneliais, kaip kad ir visaip 
gražiosios Kauno apylinkės 
pasižymi. Pakilome ant 
aukšto kranto,—tuojau ma
tėsi priešais, tarpe augalotų 
lieknų pušelių smailos, bal
tos skautų palapinės. Skau
tai miegojo. Vakar vėlai e- 
są grįžę iš Kauno. Mes vis 
vien ėmėm apžiūrinėti atski
ras tuntų stovyklas. Apie

fe 
v
X kiekvieną stovyklą apibrėš- 

ta siena; padaryti takeliai 
išdekoruotos samanomis, uo- 
genojais aikštelės. Stalai 
pietums padaryti iš dviejų 
perskeltų pliauškių, arba 

. tiesiog žemėje iš velėnų.Ties 
kiekvieno tunto palapynė- 

7 mis—iškabinti to tunto skil
čių vėliavukės su ženklais.

''' s . Visur tyla. Tik dežurųojan- 
tis viršininkas vaikšto pilno
je uniformoje.

Virtuvės gi rūksta. Skau
tės mergaitės jau triūsia dėl 
pusryčių. Pasigirsta trimi 
tas. Visi sukyla. Tuojau po 
komandai kiekvienas tuntas 
rykiuojasi ir eina tvarkin
gai į Nemuną praustis. Kaip 
įdomu, kai]> jie nusileidžia 
stačia, stačia Nemuno pa
kriauše, ten prie pat van
dens paeiliui sudeda drabu
žius ir prausiasi. Paskui 
vaikštynės po geltoną upės 
smėlį, mankšta ir pratimai.

Visur dirbama sulig ko
mandos — drausmingai, tai 
yrą mūsų jaunieji “lokiai.’’ 
“ereliai,” “vilkiukai” ir ki
tokių vardų eiliniai.

Jie nerūko, mandagūs, 
padeda tiems, kuriems rei
kalinga pagelba. Garbė tė
vams, kada jų besimokinan
tys vaikai randasi skautų ei
lėse.
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.->* vargus, patirti, lęą jie dabar 
veikia ir kai eina darbas ko
voje už savo teises.

—- Štai šitos pilkos, pali> 
gos vilniečių pakųiynrs — 
nurodė dežipiiojantis. Mes 
prisiartinom. Čia tuojau sit- 
sipažinom su vienu vilniečiu 
studentu. Jis mums stengė
si kiek galėdamas nušviesti 
vilniečių padėjimą.

— Pr<> kur tamstos atvv- 
kot, pro Rygą ur demarkli- 
niją? — užklausiau. (

— Tiesiai pro demarklini- 
ją, atsakė vilnietis — lenkai ; 
suteikė leidimą, iš Lietuvos 
vyriausybės nekliudytą, tai 
tiesiai pro Vievį ir atvyko- ( 
Ule.

— Kaip šiandien jaučiasi 1< 
Vilniaus lietuviai po lenkų 
jungu (

— Och! — atsiduso mūsų 
svečias — kenčiame mes ir 
galo toms kančioms ir var
gams nesimato! Bet ne vien 
mes lietuviai skriaudžiami. ’ 
nepatenkinti. Vargsta ir ne
pasitenkinimu nusiskundžia 
lygiai visi Vilnijos krašto 
gyventojai. Neaišku tik su 
žydais, kuriems, žinoma biz
nis terūpi. Bet kiti labai 
sunkiais mokesniais slegia
mi, išskiriant gal jų pačius 
aršiuosius endekus — vely- i 
tų, kad į r k’a§ Las ateitų, bet, 
kad ši lenkų -Tvarka pasi
keistų.

“Mes vilniečiai lietuviai— 
tęsė studentas — vedame 
žiaurią kovą už savo šventas 
teises. Nori mus, kaip lie
tuvius gyvus palaidoti, len
kindami prievartos keliu 
per mokyklą ir bažnyčią. 
Vilniaus vyskupas Jalbrzi- 
kouskis, kurs ]>aneigė kri
kščioniškos meilės ir lygybės 
pradus — varo skaudžią lie
tuvių nutautinimo politiką. 
Liūdna ir katalikų bažny
čiai, kad yra tokių, kurie jo
sios vardu pridengia savo 
žemus darbus.

“Pavyzdį paimsime gry
nai lietuvišką Gervėčių ]>a- 
raj)iją, kur lenkuojančių 
vargiai į dvidešimt suskaity
tum. Iš čia iškelti lietuviai 
kmigiai toli į gudiją. At
siųsta lenkai patriotai, kurie 
atėjusius išpažinties lietu
viškai — siunčia į Kauną.

/

ir p-nia Todd nufotografuoti Seattle grįžtant atgal iš Orient. 
P-nia Todd gerai kalba kiniškai ir. buvo savo vyrui perkak 
bėtoja.

Lietuviai susirūpino. Pa
siuntė delegaciją į Vilnių 
|>as vyskupą Jalbrzikovvskį. 
Vyskupas delegacijos tris 
dienas nepriėmė. Sutrukdė 
“varduvės” ar dar kas. Tre
čią dieną pasimatęs su 
“maištininkais,” išvadinęs 
durniais — išvarė lauk. Jo
kių teisėtų lietuvių reikala
vimų neatsižvelgiama. z Dėl 
panašių skundų, dėl reikala
vimo pamaldų nepanaikinti 
gimtąją kalbą — patujMloma 
kalėjimam.. _

“Už tad lietuviai — tęsė 
studentas — Vilniaus vys
kupą atvykusį provincijon 
stengiasi savotiškai — su 
juodomis vėliavomis pasitik
ti. Nors lenkų policija at
lydi vyskupą kaip kokį gu-
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- L. D. S. Apskričiai ir kuopos kviečiamos iš 
anksto išrinkti atstovus ir pagaminti nau
dingi] organizacijai sumanymų.

Pageidaujama, kad visi sumanymai tilptų 
organe “Darbininke” dar prieš seimą.

J. TRAINAVIČIUS, pirmininkas 
A F. KNEI2YS, sekretorius *. 
A VAISIAŪSKA8 iždininkas
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bernatorių apsupusi, tėmy- 
dama. kad lietuviai kokio 
nors šposo neiškirstų ta
čiau. lietuviui iš po skverno 
išsitraukia savo lietuvišką 
trispalvę vėliavą, arba gedu- 
los juodą pačiam vyskupui 
prieš akis, parodydami savo 
skaudų protestą, už daromas 
neteisybes.

“Bendra‘i lenkų vietos val
džia — pasakojo svirias to
liau — visaip stengiasi per
sekioti lietuvius, tautiniai 
susipratusius. Jei jau ne
randa kaip prikibti — tai 
žiūri į trobas, kiemą, pirkią, 
štai pamatė stdgą pašiauš
tą — pabaudą. — Rado gai
dį pirkioje — pabauda, ka
miną pakrypusį — vėl blo
gai ir tt. ir tt.
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Leonas Vitkauskas

MŪSŲ SKRAJOJANČIAM 
VYČIUI

(Sveiiknimas mūsų motininiams paukščiams)
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Kai gy venome vergija, 
Buvo aiškiai jau matytis: 
Štai iškėlęs kalaviją. 
Kyla šviesus, narsus Vytis!

r •;■ >

1

Didingumas vaizdo šito 
Tėvynainius sužavėjo — 
Juo muihs laisvės gandas plito, 
Juo mums naujos dienos ėjo.

Šviesų Vytį atvaizdavo — 
Kylantį aukštyn — kūrėjas, 
Tuo dabartį pranašavo: <
Kūnu virtusias idėjas!

O dabar, po laisvės kovų, 
Ar neeskraido šviesus Vytis*, 
Buvęs Lietuvai vadovu: s
Jis aukštai, aukštai matytis!..

Taip, kaip žmones kylant malė, 

Šviesus jis padangėn skraido: 
Vytis Lietuvą atstatė, 
Vytis laisvės priešus baido!

k.

/

Ir šią dieną susilaukė
Gyvą vaizdą mūsų Vytis — 
Oro pančius jis sutraukė: 
Skrenda—kiekvienam matvtis.

Mūsų paukščiai motoriniai 
Dangti ūžesiu užlieja — 
Jie pasauly pi muitiniai,* 
Kur su Vyčiu narsiu skrieja!
I- ■ • * •• O.

Propeleriai — šimtas vėjų — \ 
Neša Vyčiu padabintus 
Oro laivus nuo puolėjų 

'-Apsiginti pagamintus!..

Ei, tu, Vyti, mūsų Vyti, 
, Lietuvoįs aukštoj -padangėj '

Kaip iškyli vos matyti
Laisvę ;saugųji tu brangią!
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.birt Kjdti laik^ 
Sjįti čia Nęppklanam^įe 
Lietuvoje? — ant galo už
klausiau.

— Apie mėnesį laiko—at
sakė. — Mes daugumoje dar 
nesam buvę- čia pas jus Lais
voje Lietuvoje^ Norime ap- 
žiūrėti jūkn ištaigas, ^Kauną 
ir provinciją. • 1 o ; • k

Po pasikalbėjimo Širdin- 

gai atsisveikinome sakvda- 
mi: — iki pasimatymo!

9. Prie Karo Muziejaus

Pi ie/iįvažiuojant iš Kdll- 
no — 8 vai. vakaro užėjau 
aplankyti Karo Muziejaus. 
Ka ne ka, bet Karo Muzie- 
jų, tur būt visi aplanko, kas 
tik atvyksta Kaiman. Nes 
čia ir yra mūsų šventovė, čia 
■stovi paminklas žuvusioms 
už Lietuvos laisvę, čia Lietu
vos patriarko Basanavičiaus 
paminklas, ir dar mūsų gar- 
l»iiigij rašytojų Daukanto ir 
Kudirkos biustai—pamink
lai. Ir tautos prisikėlimo 
emblema — Laisvės statula.

O rožės tokios gražios ro
žes, Amerikos garbingo pi
liečio, o mūsų prieteliaus 
pulk. Ryan’o pasodintos žy
di ir kvepia, nors dar mūsų 
nę visos aspiracijos išsipil
dė. Pirmadienio (liepos 2 
d.) vakarą pilnas Karo Mu
ziejaus sodnelis. Jau pra
ėjo, pusė devintos — vėlia
vos- nuliūdimo ceremonijų I 
pradžia. Generolas Nagevi
čius, stumdosi publikoje šen 

. ir ten, ko tai skubinasi, ta-Į 

. riasi, ieško. Galų gale de
vynioms pasibaigus sutriini- 

. tuoju trimito garsai — cęre- Į 
meni ją. ^pradžia. ^Aukutas 
prieš paminklą žuvusiems už 
nepriklausomybę liepsnoja; 
dūmai pamažu kyla aukštyn. 
Invalidai iŠsirykiavę sale 
paminklo. Štai prisiartina 
amerikiečių grupė vainiku 
nešina ir padeda prie pa
minklo žuvusiems už Nepri
klausomybę. Išeina kun. 
Garmus pratardamas šiais 
žodžiais: “Tikrieji Lietuvos 
sūnūs auk<xlami savo gyvv- 
l>ę ant tėvynės meilės atiku-į 
ro užsitarnavo amžino atmi
nimo iš mūsų ir būsiančių 
kartą. Lietuva gali didžiuo
tis, savę .karžygiais didvy
riais, Eimutis, Juozapavi
čius, Lukšys, — pirmieji 
paguldę savo gyvybę... O 
ar mes pamiršime karininko 
Sideravičiaus žodžius, kuo
met jis matydamas daugkuvos (lei(»gaciįa laikėsi tos 

'j nuomonės, kad vienodai ne
galima traktuoti prekių iš 

f11 okupuotos Lietuvos ir Len- 
'1° kijos.

Kada lenkų projektai Lie- 
...........................ir ^el tuvių delegacijos buvo nei- 
- -...................... l. — Igiamai įvertinti, tai lenkai

■_ _ ’ klausė, kaip Lietuvos dele-
tęsė gerb. kalbėto- |gaCjja siūlo sutvarkyti eko- 

:,. — tai

v

i
t 
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Liepos 18 d. 16 vaL UŽsie-t 
nių . Reikalų Ministerijoj 
Lietuvos deiegaeiįos: įjrini-į 
rdnkas ekonominė jZ ir susi* 
siekimo komisijoj sU Lenki
ja Dr. Zaunius priėmė spau
dos atstovus ir padarė jiems 
pranešimą apie tos komisi
jos darbų eigą VarsUvojė. “ «

— Du syk turėjome drą- 
sos, UuA šypsodamasis- Dn 
Zaunius, važiuoti Varšuvon 
ir tartis su lenkais ekonomi
niais ir susisiekimo klausi
mais. Kadangi T. S. 1927 
m. XII 10 d. rezoliucija sa
ko, kad ginčytinų klausimų 
neliesti, tai žinoma toje dva
sioje delegacijai teko savo 
darbus taikyti.

Nuo pernai rudenio len
kai- turėjo iniciatyvą, tai 
Lenkuos delegatų jai. teko 
laukti iš jų pusės pasiūly
mą. Lenkų projektai tačiau 
tajp buvo suredaguoti, kad 
viskas būtų tik lenkų nau
dai. Lietuvos delegacija pa- 

Įsisakė prieš tuos projektus. 
Tada lenkai siūlė sugrįžti ir 
lietuviams savus projektus 
patiekti.

Susisiekimo klausimais 
Lietuvos delegacija turėjo 
lokius siūlymus: Susisieki- 

Imas tarp Lietuvos ir Lenki

jos turįs būti praktiškas ir 
neiti per ginčytiną teritori
ją. Už tat buvo siūloma per 
Virbali ir Obelius. Lenkti 
ekspertai pasakė esą projek-. 

Itas praktiškas. Tačiau jų 
I politikams jie negulėjo pa- 
įtikti. Mat pas.lenkus yra 

tendencija priversti susisie
kimo klausimo išrišimu su
daryti tokį padėjimą, kad o- 
kupuotos Lietuvos užėmimą 
užantspauduoti.

Paštų komisijoj visa pa
sikartojo. kaip susisiekimo 

I klausimais.
Kai dėl ekonominių reika

lų, tai lenkti apskaičiavimu 
jie įveža Lietuvon prekių už 
20 milijonų zlotų, o iš Lie
tuvos Lenkijoj importuoja
ma už 50 tūkstančių zlotų. 
Labai siūlė susitvarkyti pre
kybos reikalus didžiausio 

Ipalankumų principu, tačiau 
lišsiaiškinus pasirodė, kad jie 

Įnorį tik savom prekėm tokio 
principo, mūsiškėm jie ne
nori to suteikti. Be to, Lie-

’*■*'» A y £'
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buvo atsakyta, kad atme 
lietuvių patiektą sųsisiefe 
ii < ^aįįii« - prejektusg^ 

dragos siūlyti šiuo kl 
kokių nors projektų.

Baigus xka4 
darbą sudarėm raportą. 
me konstantuotąyj^gyąręi 
tytaSnedžiaga ir ’projektai 
pridėti. Bendrai, pareišįl 
Dr. Zaunius, lenkai saku'M 
žiną ginčytinos teritorijai^ 
Projekto gale pareiškiau^ 

derylnj plenuinui gal jis 
biy? gudresnis už-susisieki! 
ir ekonominę komisiją ir . 
išėjima. '
- ----------
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skaitlingesnį priešą suriko:
— pirmyn draugai: — nė 
žingsnio atgal!.. Ir kai 
priešo krilka perveria ~~ 
kiūtinę jis sako:—draugai!
—,aš dabai* mirštu... i 
-antrą gyvylx; atgaučiau • 
ir ją paaukočiau tėvynei!.. 
Taip 
j^ — mos eisime jų pod°’|nominius santykius.
mis, mew neužmiršime jiy pa- ________________ *
liktojo testamento.Kun. , . ....
Garmui pabaigus kallia gen. , ...
Nagevičius. Jis trumpai-at- ™>ra,ę ,r,

‘pasakojo Amerikos lietuviu Tarda.n «>>-

nuopelnus pažwtė<lamas,fe>n<' f razaa"'“"!. 'č4*"'
kad kov<W dei Nepriklauso- rT» Ir 'telks,me
mos Lietuvos vra prisidėjį J?03
ir amerikiežiai ne lietuviai. ^ n“° Perfn?s
Gražiausią neiždildomą at- Įdcll <lSk>ngurną rt
mintį paliko mūsų prietelių J1®* "me™50s an*al 
tarpe pulk. Ryan. štai žvdi ba^a <'en‘ 
jo pasodintos rožės,1 nors O^est™ griežia Maruos 
mūsų vUtvSš it troškiniai dar Matroną.r pilni ne-
nėra išsiįiiidjl O jirite briv ”P°įl,y statstau

lietuviai knmn » sodneh<> .....
mei’ galime afisdėkuoti nž
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AM. UET. R. K_ _ _ _
CIJOS XVIII SEIMAS3

_______ •• jįjį 
Amerikos Lietuvių R. K. 

der&djos XVHI-tae Seimas rį 
bus rugplūfio 27—29 dienom&^ 

Hartford, Dona.__________;
Visi Federacijos skyriai, 

Federaciją priklauaanftos 
draugijos bei Centaaiinię cff J 

ganizacijų kuopos, maloniM. 
kviečiamos pradėti rengti? 
kad tinkamai prisirengus visį 
Am. lietuvių katalikų vieny 
bes ir solidarumo reilkėjos 
Federacijos Seiman.

Seimo dienotvarke bus pfry.’p 
skelbta vėliau. .

K. J. KruMinskas,-į;-g 
Federacijos Sekretorius,^ 

180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y. - ■.

v------------ ------------- ‘
TURĖJO PRASTĄ SVBISĘA^ 

TĄ, NERVINGUMĄ
GALĖJO MIEGOTI

Ponia T. B. Bedd, Hatfield, 
gavo tiek daug pagelbos vartoji-' 7- 
mo Nuga-Tone, kad ji rašo išdir-,.^ 
binėtojams ir pasako kokias 
vo geras pasekmes. “Tai yra ge^Ty
riausios gyduolės kokias kadanorfe... j 
aš vartojau,“ ji rašo: “Aš turč- t \ 
jau prastą sveikatą ir negalėjau S5 
atlikti savo darbo. Aš negalėjau' 
naktimis miegoti, buvau nervuofa,„į 
aš negalėjau pakęsti jokio tr-’-“ 
mo. Dabar mano sveikata 
daug geresnė, aš naktimi? ę 
miegu. Man neužtenka žodžiu i 
lėktinai išgirti Nuga-Tone.”

Virš miliono 
surado didžiausią pagelbą varte-,^ 
darni šias puikias gyduoles. Fak- 
tiškai nei vieną gyduolių mariia&3& 
tenėra taip geru nuo prasto 
tito, menko vidurių virškinimo, 
gasą viduriuose, raugėjimo, skfl--į3 
vio, 'žarnų, kepenų t rūbelių, 
nų inkstų ir pūslės, ehrortišk® 
kietėjimo, svaigulio. praradim^Jš 
svarumo ir stiprumo, prasto 
go, silpnų nervų ir panašiu 
smagumų. Jei jūsų sveikata yMfįg 
menka, arba jūs ^sat silpnas, 
turit tuojau bandyti Nuga-T-MMfc. 
Jos yra parduodamos pas Viįras..^ 
gyduolių vertelgas. Jei jūsų'*2 
ielga neturi Nuga-Tone stake, Tiįt;’* 
kalaukit, kad jis užsakytų jums 
iš olselio vaistinės.

*j§i
vyrų ir moterų'

»

“ŽVAIGŽDY
Kiekviename “ ŽvaigŽdča 

meryje pilna įdomių apsakyme! 
dvasią žadinančių pranešimų W 
nių iš viso katalikų pasaulio, 
rašoma apie paskutinių laikų ni 
tu6sius, apie nepaprastą pašiiri 
timą naujai ataivcrtwiqjUšjdl 
meldžiu tolimose kat. misijų * 
ge, teikiama dAug rimtų raarde 
mų bei patarimų krikŠčiOMftl 
mūsų gyvenimui Futvariortj,^ 
painiais mūsų laikais, duodat 
daug atsakymų į pačius įdotA 
Kiną skaitytojų klausimus

“žvaigždė“' išeina kas nM 
Ją leidžia Tėvai Jėzuitai Karato

Kaina: gerb. AmeritieunC 
10 litų f mėtos; gi užsakant 
los gyventojams “ žvaigždę” 1 
tams mokama 8 litus, pusei ra

Adrraas: “žvaigždė,’
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Nuo garlaivio šiuo
tilteliu aeroplanai įgalės pakilti oran.

Kranklyd

Mergaitė

oliim valstijoj, Louisville, 
Kentucky valstijoj, NėW 
Orleans, Louisiana valstijoj, 
St. Louis, Missouri valstijoj,

NEWARK, N. J.

valstijoms. Iš ten praneš ką 
ir kaip daryti ir kur kreip- y 
tis. Kiti Federaliai Žemės

J 
y

» r-

r

Ar Pirtnų Popierų Prašytojai, kia pagelbą net aštuonio

' L 

v-

lietuviai. Sulig užsi- 
^^Bkančiaį: 

vienas', buvęs 

■ir du paprasti 
r vienas ahtomobi- 

. •............... ...... \ f,as mirė ir vienas

užmiršti, kad be- 
idkohoiis, kuris daug 

nelaimingų brolių .taip 
tai sutinka ir garbina, bet 
ivo garbintojams kartybe- 
ryvenimo ir mirtimi užmo-

■iž ;)>:«) fe

j. ib i j U

Dievo stalo, parodo, kad vie
tinės parapijos žmonės yra 
prisirišę; prie ‘ bažnyčios ir 
Dievo. Vįetinis choras taip 
pat neinaŽai prisidėjo prie, pa
gražinimo šių iškilmių, nes va
dovaujant varg.’ P. Dulkei la
bai gražiai mišparus giedojo^

Žmonių į atlaidus buvo dau
gelis suvažiavę ne vien vieti- 
nės parapijos, liet ir kitų 
parapijų ir daugumas iš jų pa
sinaudojo Dievo malonėmis: 
Už tai visi yra dėkingi savo 
klebonui kun. S. Remeikai, 
kad jis malonėjo tokias įspū- 
dingas iškilmes surengti ir 
tiek kunigų svečių užprašyti 
vietinių žmonių patarnavimui.

Debeikietis

Turi Mokėti Skaityti ir 

Kalbėti?

Klausimas: Ar imigrantas__ 
turi mokėti kalbėti ii- gkai. Bankal, kielmena patarnau- g 
tyti pirm negu jam bus 
duota “pirmos popicros?”

Atsakymas: Ne. Ateivis 
gali paduoti “pirimi popie- 
rą” prašymą bile kada ir 
pirm negu išmoksta anglų 
kalbą.—Paprastas suprati- 
mas anglą kalbos ir pasira
šymas vardo reikalaujama 
pilietystės kandidato kuo
met jis paduoda prašymą 
“Antrą popierų.”

si Baltimore, Maryland val-7^ 
stijoj, Columbią, South Car-

- -• - >1 ■na

■1
St. Paul, Mmnesota valsti- 
joj, Omaha, Nebraska vaisy
ti joj, Wichita^Kansas vals
tijoj, Houston, Texas vals
tijoj, Berkeley, Californijos 
valstijoj ir Spokane, Wash- 
ingfon vai st i j o j f ” Antpairi- 
kalavimo Federaliai Žemės 
Bankai pasiųs tžtu medžią- 
gos apie veikimą Federal " 
Farm Loan Act. ■ "jį

F. t. I. S.

sodatietės, parapijos bakūžėlėj —Daugiausia darbuojasi_p.-lgš 
ponai Kuklėvičiai, nuosavuose 
vasarnamiuose p-nai Skusevi- 
čiai,'Janukonis ir Jeskelevičių 
šeima džiaugiasi susilaukę sve
čių.

Daug pasidarbavo, apart 
jaunų vyrų, prie kelių taisymo 
pp. Kazlauskas,-Valinskas, As- 
trovukas, Jenčius, Jakutis. L. 
D. S. nariai.

Išvažiavime pasidarbavo O. 
Banbinienė, Zofija Rimaitė, L. 
Venčienė, A. Valinskas, M. 
Gubienė, M. Gabvs, K. A. Ven
cius, S. Čeikauskas, po vad. 
kun. Vinnauskio.

Programo vedėju-gaspado- 
rium buvo K A. Vencius, Real 
Estate agentas, LDS. 70 kps. 
rašt.

I

K. Grumuliauskaitė ir sesutės 
Tamuliūtės. Iš vaikinu dau
giausia veikia P. Alseika k ir 
Kanapka. Pastarasis yra cho
ro garbės narys. Smarkiai vei
kė ir p. Gvazdaitis, nesenai iš« 
važiavęs Lietuvon. Pirmiau su
tarimas huyo-geresnis. Dabar 
kažin delko nesiklijuoja. Pra
sideda triniinasis. Kitą kartą 
parašysiu plačiau.

Darbai
Čia darbai eina neblogai. Iš 

lietuvių bedarbių kaip ir nė
ra. Buvo ir tokių atsitikimų, 
kad iš kitur atvažiavę darbą 
gavo.

■St., prieš paštą. Nuo stoties 
į šį viešbuft reikia eiti Asy- 
lum St. iki Main St., kur

V ..
prie kryžkelės yra senoji 
City Hali, paštas ir ’gatve- 

karią stotis. Kainos priei
namos: nuo $1.50 iki $5.00 
vienam. Nuo šio viešbučio 
iki seimo vietos eiti 15 mi
nučių.

Houblein Hotel, Gold ir 
Lewis Streets. Kainos už 
kambarį nuo $3.00 iki $7.00. 

Eiti iki seimo vietos užima 
5 minutes.

Visi čia minėti viešbučiai 
su naujais įtaisymais.

Turime vietą apsistojimui į 
ir pas privačius žmones. At
stovai, kurie norėsite apsi
stoti' pas privačius žmones 
malonėsite kreiptis pas sei
mo komisijos narį J. Leo- 
naitį, 51 Capitol Avė., Hart
ford, Conn.

Taipgi norėdami gauti in- 
formaciją kreipkitės pas čia 
minėtą komisijos narį, lo jis 
visiems maloniai patarnaus.

A. J. M.

VANA6AIČI0 DAINOS 
MOKYKLOMS

HARTFORD, CONN.
Žodis LDS. XIII Seimo 

delegatams

LDS. 6 kp. seimo rengimo 
komisija turi už garbę pra
nešti, kad mes iš savo pusės 
jau esame pilnai prisirengę 
pasitikti ir priimti L. D. S. 
Seimo delegatus, rugpiūčio 
27-29 dd.

Kviečiame LDS. kuopas 
ir A. L. R. K. Federacijos 
skyrius prisiųsti gausiai de~ 
legatą o užtihriiiam, kad vi
si bus maloniai priimti.

LDS. 6 kp. veikia bendrai 
su Federacijos skyrių. Ren
giame tris šeiminius vaka
rus. Rugpiūčio -27 d. 7 -.30 
vai. vakare, mokyklos sve
tainėje, 339-Broad St. įvyks 
koncertas ir teatras; rugpiū
čio 28 d. vakare, toj pūčio j 
svetainėj bus puikus bankie- 
tas, delegatą pagerbimui. 
Jau vraJSrinktos gaspadi- 
wės ir apieTJ4 patarnautojos. 
Taįpgi yvti nusamdyta gera 
orkestrą, kuri laike vakarie
nės gražia7 muzika žadins 
kiekvieno sielą. Rugp. 29 d., 
vakare, toj pačioj svetainėj 
įvyks prakalbos. Kalbės į- 
žvmiausi mūsą svečiai kal
bėtojai.

Seimui vieta parinkta po 
num. 41 Capitol Avė. svetai
nėj. Vieta vėsi ir didelė. 
Galės tilpti apie 700 delega
tą. Be to, yra prieinamo] 
vietoj iš visu pusiu. Prie 
svetainės plevėsuos Ameri
kos ir Lietuvos vėliavos. Toj 
pačioj vietoj yra ir mūsų 
nauja bažnyčia.

Gerb. delegatams apsisto
jimui parūpinsime 
viešbučiuose ir pas 
privačiuose namuose.

Čia nurodysime
viešbučių, kuriuose delegatai 
gali, iš kalno užsisakyti vie
ta.t v

Garde Hotel yra arti gele
žinkelio'stoties, Asylum St. 

Kainos už kambarį vienam 
asmeniui nuo $2.00 iki $£.00, 
o dviem asmenim viename 
kambary nuo $4.00 iki $7.00 
už parą. Bond Hotel, Asy
lum St. irgj nepertoliau- 
sia nuo stoties. Vieta pui
ki. Šio viešbučio manadže- 
ris pažadėjo, kad jeigu ateis 
keli delegatai kartu, tai kai
nas už kambarius numažįs 
per pusę.

Nuo šių viešbučių iki,Sei
mo vietos eiti užims apie 10 
minutų; nuo stoties iki Sei- maloniai priima ir pavaišina.

Banko
Klausi man: Turiu užmo

kėti pirmą savo ūkio morgi- 
čią rugsėjo mėnesy, ir bu
vęs savininkas atsisako at
naujinti. Man buvo praneš
ta, kad galiu gauti paskolą 
iš Federalio Žemės Banko. 
Ką turiu daryti gauti tokią 
paskolą ?

Atsakymas: Federalis Že
mės Bankas paskolina, pini
gus ūkininkams, kad jie ga
lėtą atmokėti skolas. Skoli
nama iki 50% aprokuotos 
žemės vertės ir dar 20% ap
rokuotos nuolatinių pageri
nimą vertės. Mažiausia su
ma yra $1(X).(X), ii' didžiau
sia — $10,(XX). Nuošimtis 
niekad neviršija 6%. Pasko
los gali bėgti nuo 5 iki 40 
metą — kaip pasiskolintojui

Jau išėjo iš spaudos “Dai
nuok” II dalis. Gražus rin
kinys dar gražesnių dainų, 
dviem ir trim balsams. Mo- Y f 
kykloms imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis 
nuošimtis. Dainuok II dalis, 
kaina 60 centų. Puikiausias 
vadovėlis mokykloms ir cho- < 
rams.
Reikalaukite “Darbininke” 

366 Broadnay, So. Boston, 
Mass. Mes turime visas Va
nagaičio kompozicijas.Šv. Cecilijos choro išvažia

vimas įvyko 5 d. rugpiūčio ant 
ūkės netoli Paterson, N. J.

Jaunimas, išklausęs šv. mišių 
bus’u važiavo ant tyro oro dai
nuodami. Labai linksmai pra
leido laiką. Choro narės p-lės 
sesutės Tamulaitės ir K. Gru- 
muliauskiutė pagamino ska
nius pietus ir vakarienę. Po 
to, choras padainavo keletą 
dainelėj. P-nas A. Verba pa
dainavo solo. Sulaukę vakaro 
visi linksmi grįžo į namus. 
Garbė kilniam jaunimui, kuris 
priguli prie cjioro, rengia gra
žias ir padorias pramogas ir 
dirba Bažnvčios ir visuomenės* ** 
labui.

Pereitą mėnesį choras 
rinko naują valdybą: 

Pirm. C. Alseika, 
Vice-pirm. K Grumiliaus- 

kiutė
Prot. rašt. O. Pladžiutė 
Narių rašt. O. Poneliutė 
Ižd. P. Pečiuras. x 
Pereitų metų valdyba labai 

gražiai- darbavosi.' Tikiu, kad 
ir šių metų valdyba pasidar
buos.

Klebono varduvės

Liepos 29 d. buvo varduvės 
mūsų kleb. kun- Ig. Kelmelio. 
Katalikiškų draugijų atstovai 
sa^įO kleboną gražiai pasveiki
no ir palinkėjo ilgiausių mėtų. 
Berniukų ir mergaičių clioras 
įteikė savo dvasios vadui gy
vų gėlių “beskutę.” Taipgi 
buvo suvažiavę mūsų kleboną 
pasveikinti ir svečių kunigų. 
Visi įlinkėjo ilgiausių metų.

Dabar pas mūsų kleboną 
vieši jaunas kun. S. Batrkns. 
C. C. J-, Saldžiausioss širdies 
V. J. Kongrėgacijos narys.

Jaunimas veikia
Jaunimas susirašęs į Lietu

vos Vyčių kuopą ir šv; Cicili- 
jos chorą gana gražiai jr ener- 

mo vietos 15 minutą. Sodalicijos vasarnamy, jaunos gingai vei

TORONTO, CANADA
Šv. Jono draugijos veikimas

Rugpiūčio 5 d. įvyko 'mėne
sinis susirinkimas šv. Jono patogiau, 
"draugijos. Nors narių nedaug 
tedalyvavo, bet padarė daug 
gerų # naudingų nutarimų.

Nutarė rengti pikniką ir ba
lių. Taipgi nutarė dažniau pa
sikviesti R." K. kunigą, kuris 
aprūpinti] narius dvasiniais 
reikalais. Draugija pasirinko 
organu laikraštį “Darbinin
ką.” Visų nariu ūpas buvo ge
ras ir visi pasižadėjo daugiau 
pasidarbuoti draugijos labui. 
Tik būtų kur kas geriau veik
ti jeigu prie to veikimo prisi
dėtų visi nariai ir skaitlingiau 
lankytų susirinkimus. Linkiu 
šiai kilniai draugijai augti ir 
stiprėti.

Geras tSvynalnis privalo

kins. Yra lndomu su jais

vinyje, lftvlso yra 40 ženklu.

“DARBININKAS”

LIETUVOS

Geriausia paskola yra ant 
33 metą; metiniai ir pusme
tiniai mokesčiai dasiekia 7 % 
į metus už kapitalą ($7.00 
už $1,000 morgičią 6% išbai
gia morgičią į 33 metus). 
Pasiskolintojas gali išmokė
ti skolą po penkią metą jei
gu nori.

•Paskolos komitetas susi
daro iš triją narią, kuriuos 
parenka vietinė tautiška ri
kio paskolos draugija. Ko
mitetas aprokuoja žemės 
verte. Jeigu nėr tokios tau
tiškos organizacijos tavo a- 
pielinkėj, gali parašyti Fe- 
deral Land Bank, Spring- 
fiekl, Mass. Tas skyrius tei-

ŽENKLAI
LAWRENCE, MASS.

LDS. N. A. Apskričio antras 
išvažiavimas įvyko 5 d. rugp. 
“Palangoje,” kur augdavo ru
giai. Bet šį metą nieks nepa
sėjo^ rugių ir pjūties nebuvo. 
Darbininkus užklupo lietus ir 
audra. Anksčiau suvažiavę vis- 
tiek turėjo “good time.” Vie
ni gėrėjosi ežeru ir jame pluk- 
dėsi, kiti šoko, o kiti klausė 
“radio” Sodalicijos vasarna
my. *

Programą išpildė Lowellio 
choras po vadovyste varg. R. 
Ainoriaus, Nashua choras, po 
vad. varg. Šlapelio akomp. 
p-lei O. Kozmutei, vietinis 
clioras po vad. varg. J. Banio. 
Įžanginę prakalbą pasakė vie
tos klebonas kun. F. A. Vir- 
mauskis, kuriam už nupirkimą 
ideališkos vietos “Palanga” 
dėkoja visi lietuviai, o ypač 
LDS. nariai, Vyčiai ir net sve-

Į ■
timtaučiai, kurie turi progą 
lankytis koplyčioje išklausyti 
šv, mišių.

&io išvažiavimo dienoje lai
kė šv mišias mūsų koplyčioje 
kun. S. Kneižis.

Darbininkų išvažiavime apart 
klebono kun. Virmauskio gra
žios turiningos kalbos pasakė 
irgi turiningas kalbas Loveliio 
kleb. kun. F. Juras, Nashua 
klek . kun. Abromaitis ir

* , 4

Youngstovn, Ohio klek. kun. 
Karužis.
'Reikia pažymėt kad į “Pa

langą” nieks nesibaugina va
žiuot, nes visur visus svečius

• i. .

turfiti Lietuvos miestu ten

suslpatlntL Juos galima
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu

• v •
ISS1-

keletą 7.

2.

4.

5. 10.

6.

366 W. Broądway,t

vietas 
savus

»
3.

South Boston, Mass.

• 1

me didelį nuošimtį. Chorams taip-gi duodama nuolaida. Kreipkitės į 

“DARBININKAS”

Toronto Juozas
 /

galima visaip paįvairinti dainuo
jant) ----------------------------------------- 25c.
8-NIOS LIAUDIES DAINOS (dau
giausiai dzūkų: tinka solo, dviem ir 
4 balsam) ----- --------- J— ---------- _40c.
“DAINUOK” D Dalis (mohykkc* 
ir chorams; gražus duetai, mjtndų 
dainos) ___________- —----------60c.
NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ
TA (solo arba durtas; romantfiku- 
mo ir meilės pilna)'........................   60c.
MALDA (tinka 10 vasario giedoti 
koncerte, publikai justojus; patrio- - 
tiška)_______________________ ___ 30o.

1L _ VANAGO PLUNKSNA (tekstas ra 
nurodytoms meliodijoms ir dėklė- '« 
macijoms) ------------ _ ...... 25a.
FORDUKAS (Poupuri 3 14 liaudies 
dainų. Vyrų chorai ir soprano. Juoko 

_ ___________________ _ daug, lengva dainuoti).
Mokykloms vadovėlį “Dainuok II dalis,” imant dideliam skaičiuje, duoda
me dideli nuošimtį. Chorams taip-gi duodama nuolaida. Kreipkitės į ?

Kaina 40 centų

366 W. Broadway
J3. Bogon, Mass.

Darbininkas

BROOKLYN, N. Y.
.^Karalienės/Angelų parapijo- 

kur klebonauja kun. S. Re- 
meika, 2-rą dieną rugp. buvo 
iškilmingai švenčiama vietinėj 

ienės Angelų bažnyčioje 
metiniai atlaidai Parcinkuliai 

48. M. P. Į šias metimas iškil- 
klebonui pribuvo iš New 

SorkT ir New Jersej apielin- 
ės lietuviai kunigai j pagelbą, 

f buvo net 12-ka. 1-mą 
rugp. vakare iškilmingus 

barus eelebravo kun. M. 
įjęlts Yonkers klebonas, o 

dieną rugp. ant užbai- 
iškilmingus mišparus cele- 

ivo kun. P. Vanagas, Jersey 
City klebonas. Pamokslus per 

i dieni sakė kun. Dr. Bru- 
t Nors kunigų daug buvo 

ivę į -atlaidus, bet vi- 
s ir I darbo užteko. . Ka- 
i per metinę savo parapi- 

šventę daugumas norėjo at- 
ti išpažintį ir susivienyti su 

Per tas diena* dauge- 
Ha-Žmonių artinosi prie Dievo 

kas darė gražų įspūdį į 
ius į bažnyčią, ir 

gausus lankymasis prie

Vanagaičio Dainos
Kas norite išmokti gražių irlmksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozieijak (Įsigykite ir “Vanago Plunksnų” ten žodžių 
rasite).

Solo Dainos:
1. MAMYTĖ (sopranui ir tenorui, ne

lengva)----------------------------------- 60o.
AŠ BIJAU PASAKYT (lengvutė; 
baritonui, mezzo soprano)_______40c.
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.
DŲL DUL DŪDELE (aukštam bal-

. sui: lengva, graži) --------- ¥---------- 50c.

Chorams Dainos:
2. VfiJUŽELIS (ilga, lengva, lyriška

daina)----------------- ----- —------------- 35c.
4. MUZIKA MUZIKA (galima šokti

• •
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UŽBAIGIMUI MOKYKLOS 
MOKINIŲ VAKARAS 

įvyks penktadieny, rugpiū
čio 17 d., 7:30 vai. vakare, 
Šv. Petro lietuviu bažnyti-

se geriu
žęs vėl gal&Himė 
Bažnyčios, tfyyi 

ninku labui. Y

i.v \
praųeša, kad, ryšy su Lietu
vos nepriklausomybės meda- 
Ho-išleidimu, visi tebegyveną 
Amerikoje < m IZ > ■ .

į) aiišrimilkai. ji- knygne-

.. •!”į»
\ 2>) LietuvafcariuuMieDės

* : -A .
savanoriai, Vyties kryžiąu*.

• kavalieriai ir 1918-1920 m, 
tarnavusieji kariuomenėje 
kariai ir

3) asmenys, kurie 1918— 
1919 metais buvo Lietuvos 

•\ Valstybes karo ar civilinėje 
-—tarnyboje,_______ __________

yra prašomi atsiųsti savo 
adresus Pasiuntinybei — 
Lithuanian. Legation, 2622—Į 

16th St., N. W., Washing- 
’ ton, D. C.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO  -i 
' MYBĖS MEDALIO 

STATUTAS
--------- § 1.
Lietuvos nepriklausomy

bes dešimties metų sukaktu
vėms pažymėti leidžiamas 
medalis.

S 2-
Medalis yra bronzinis. Vie

noje medalio pusėje yra lais
ves statula, antroje — para
šas “Per amžius budėję — 
laisvę laimėjom i>er aukas ir 
pasišventimą. 1918—1928.” 

§ 3.
Medalis nešiojamas kairė

je krūtinės pusėje ant auk
so spalvos kaspino su 2 juo- 

■•j ‘ 1 — •

Pirmadieny
»tį Ravo gimines ir draugus 

ir drauge įiasilsėti po s ~% - • 
kaus ir įtempto darbo Cice- 
roš Šv, Antano parapijoj

kun: t.
Cicero, III. lietuvių para Įvi
jos klebonas atvyko į Bosto

no apylinkes drauge su grįž

tančiais iš atostogų kun. F. 
Juškaičiu, V. K. Taškiniu. 
J. Švagždžiu ir p-le V. Švag- 

ždžiūte. Kun. Vaičiūnas y- 

ra gerai žinomas Bostono a- 

pylinkėje. Gerb. svečias ke- 
lina čia praleisti apie tris 
savaites atostogų ir at tanky

no dienoje,. Šv. Į
pradėjo bėgti ir sakiau 
koks aš nelaimingas, kad

ie-U

.H
i

Kelionė “Stanley Steamer” 

automobiliu į Chicagą ir at
gal mūsų turistams pavyko 
gerai. Visą kelią automobi

lį valdė kun. V. K. Tašl'ū- 

nas, aūtomobilio bosas. 
“Round trip” padare apie 
2,400 mailių. Neturėjo jokio 
“triubelio” su automobilio 
“batais,” o tik su automobi
liu. Bet greit pasitaisė ir 
po to jau nebesugedo. Sako, 
kad keliai vakarinėse valsti
jose geri ir galima važiuoti 
daug greičiau negu Mass. 
valstijoj.

žiurėjau progos patekti į šį 
jaunimo bankietą.

vo ir tokių, kurie turė
jo pro bet nevažiavo. Da

noje, nuo kihj kaip

kramei ir

7 kun. F- Strakailš- 
kas, kurio rūpesčiu įtaisyta 
Šv. Berkmano stovvla, pa
šventino ją. Šiose berniukų 
iškilmėse dalyvavo ir 18 
kandidatų į Altoriaus ber
niukų draugiją ir apie 400 
suaugusių žmonių.

P-nas M. Karbauskas gįe-
• dojo naujas Šv. Teresės mi-
• šias, komp. kun. Sorin.

Rep.

kare prie kampo “H” gat
vės įr Ęyoadvvay ant skers
gatvio jauni vaikinukai iš 
Dorchester automobiliu su
žeidė p. Viktorą Medonį, 

Buvo taip: V. Medonis ė- 
jo iš darbo II gatve ir pri
ėjęs Broad\vay apsidairė, 
kad saugiai perėjus skersai 
Broadvvay. Pamatė iš Bos- 
tono einanti į City Point 

Igatvekarį, bet gatvekaris 
I priėjęs arentu II gatvės su- 
įstojo kaip tik tuo laiku Ra
ida Medonis pradėjo eiti 

Į skersgatviu. Jani nematant, 
į tą pusę kaip ir gatvekaris, 

j smarkiai bėgo automobilis.

Medonis pastebėjęs nega
lėjo pabėgti, tai jis išsigelbė
jimui nuo užmušimo šoko 
ant automobilio, bet radiato
rius buvo taip ‘karštas, -kad 
jis negalėjo laikytis. Auto
mobilis vis dar bėgo ir šliau
žė stalidžius užspaudus, nes 
važiuotojaizšinarkiai važia
vo. Tada jis šiaip taip nu
sirito ant “mudgard,” o 
nuo “mudgard” jį numetė 
ant gatvės ir tik tada auto
mobilis sustojo.

Policistas automobilistus 
areštavo ir nugabeno į stotį. 
Kartu ir V. Medonį, kur bu
vo pašauktas gydytojas, ku
ris sužeistąjį apžiūrėjo.

Tą vakarą p. Medonis ne
isi jautė perdaug sužeistas, o 

tik ant rytojaus negalėjo 
Įvaldyti tiesiosios rankos ir 
Įskundėjai koja. Jeigu jis ne
būtų šokęs ant automobilio, 
tai gal būti jį būtų užmušę. 

{Dievas davė taip, kad jis* 

[greit susigriebė ką daryti, 
kad išsigelbėti nuo mirties.

Dabar sužeistasis yra gy
dytojo priežiūroje ir tiki
mės, kad neužilgo pasveiks.

Rep.

Gub. Alfred E. Smith, De-;
mokratų partijos kandidatas į.

nėj svetainėj.
Programa bus įvairi, nes 

kiekvieno skyriaus mokiniai 
parodys arba pasakys ką 
nors naujo. Pageidaujama, 
kad su vaikučiais ateitų ir! 
suaugusieji pasižiūrėti ir 
pasiklausyti vaikučių turi
ningo programų.

Kvieslys

Prezidentus, ir jo-
“Sam Houston,” kurį jis lai
ko prie savo namų Albany, N» '

S' vi.'

Y.

DRAUGIJŲ VALDYB9 S
ADRESAI

ŠVENTO PETRO IR POVTLtf 
DR-JOS VALDYBA 0

CHORO METINIS IŠVAŽIA
VIMAS

Sekmadieny, rugp. 12 d. 
Šv. Petro parapijos iddysis 
choras, kurio vadu yra p. M. 
Karbauskas, turėjo savo me
tinį privatį išvažiavimą ant 
pp. Molių ūkės Nevv Ilamp- 
shire valstijoj, vadinamos 
“Top Hill Farm.” Choris- 
tai(čs) nuvažiavo dviem 
bus’ais ir automobiliais. Šia
me išvažiavime dalyvavo iri 
svečiai: klebonas kun. K. 
U rbonavičius, M Kiburiai,, 
kun. F. Starkauskas, p-nia 
A. Strakauskienė, p-lū M. 
Sakalauskiutė ir kiti.

Vieta ideališką, ant aukš
to kalno ir arti '.prie ežero.

‘ Beto, pp. ‘Moffžd pagami
no šviežių ir skanių valgiui.

Choristai (ės) ir svečiai la
bai patenkinti vieta ir val
giais. Beto, visi gėrėjosi ir 
gėrė šaltą ir tyrą šaltinio 
vandenėlį.

Dar niekados nebuvo taip 
patenkinti savo išvažiavimu 
choristai-ės ir jų vadas p. 
M. Karbauskas kaip šį kar
tą.

Nors ši ūkė nuo Bostono 
yra už 53 mailių, bet verta 
nuvažiuoti poilsiui.

Kuomet man pradėjo pa
sakoti apie įspūdžius ir ska
nius ir šviežius valgius: par- 
šieną, vištiena, daržoves ir

LDS. Kuopų Susirinkimai
7

*

S

ANT RENDOS
ir na-

A. J. KUPSTIS

LAWRECE, MASS.

-f;
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Buvo 
pirkti
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LDS. 70 kp. susirinkimas Įvyks; Vienos šeimynos namas puifflau. 
19 d. rugpiūčio po dvyliktai vai. šioj vietoj, 15 kambarių su geriau- 
Taigi kviečiamo visus narius at-’siais Įtaisymais, tinkamas dakta- 
silankyti Į ši susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
.kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

S. Čaikauskas, rašt.

A..’ .

’Z-'S's.

BE AL E S T A T E 
ANT PARDAVIMO

So. Bostone
NEPAPRASTAI GERAS 

PIRKINYS

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 19 dieną 
rugpjūčio, tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

Šiandieną grožį tavo visam pui
kume matau ir vaizduoju, nes il
giuosi tavęs!..—A Mickevičius.

P R ANE ŠIMAS
Dėl pentinimo ir popieriavimo na
mų matvkite. JACKŲ J. STAR
KŲ, 324 -E St., Room 2, kampas 
Broadway. Tel. S. B. 1645-M.

(R.-14)

JOHN GUDLEWSKI
Maliavoju, popieruoju ir baltinu 
namų vidų ir iš lauko. Kas nori 
gerai Ir gražiai pataisyti namą ir 
už prieinamą kainą kreipkitės pas 
manę šiuo,adresu; 12 MerrilI St., 
Cambridge. TeL University 1768-J 

(R-24)

WATERBURY, CONN
• '*** • 1 • < XZ» ’ ' t j • : . f t . i ■

Rugp. 26 d., 1 vai. po pietų į- 
vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary7, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

na,./ 
rezidentas

oldeifigras,
Mjništeris Pirmininkas.

332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
Teteętoone South Boston 1803—1373

Randolph
Septynių kambarių stuba su vi

su fomišiumi ir šeši akeriai že
mės. Prekė $4,000.

PARSIDUODA
FONTANAS. Tinkamas kam tik 
nori, dėl sodės ir icc-cream parlor 
arba alaus. Labai pigiai, 
mokėta $2,550. Dabar gali 
už $1,000 arba $800.

Taipgi turiu gerų farmų
mų ant pardavimo arba ant mai
nymo. Didelių ir mažų, mieste ir 
toliau. Kreipkitės: LITHITANIAN 
REAL ĖST ATE AGENCY, W. M. 
MITCIIELL, 50 High St., Nashua, 
N. H.

5 kambariai “Darbininko” name 
su šiluma ir labai pigiai Dėl in
formacijų kreipkitės “Darbinin
ko” Administracijon.

■' >
....... .. ............ T

Garadžiaųa Telefonas i Stubos Telefonas
South Boston 077J " , So. Boston 1463-J

■ • PARKWAY AŪ-TG 8ERV1I0E
. - i j ’ . Savininkas Vflrtom Vątteitteivt; U

Pardiiąjąm naujus Studebeker’ias ir-EHĮįdkui...Taipgi tajsonv. 
visokio padirbimo automnbiliuR ir pervežam.nuo keŪb sugedu- 

į ’ shis dieną if haktĮ. Uflaikom Gulf ir Sinclair gazoliną. '
415 01d Colony Avenue, South Boston, Mass.

Rep.

SO, BOSTON, MASS.
Antradieny, rugpiūčio 21 dieną. 

7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėj Įvyks LDS. 1 kuopos susi
rink imas. Ateikite visi. Bus daug 
naujų ir naudingų klausimų pa
kelta svarstymui. Be to, bus ge
ra proga atsilyginti už organą.

Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdi visiems. Visuomet lankytis 
Į susirinkimus LDS. 13 kuops. Ki
tas susirinkimas įvyks sekmadie
ny, rugsėjo 2 d., tuoj po sumos, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
siai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

dtaiš juostelėmis.
§4- įį, Į 

^Neprikluasomybė^ ineoalį 
gauna —
įl) aušrininkai ir knygne- 

šiai,
2) Savanoriai, Vyties kry

žiaus orderio kavalieriai ir 
1918—1920 m. tarnavusieji 
kariuomenėje kariai.
.3) asmenys, kurie 1918- 

1919 metais buvo karo ar 
civilinėje valstybės tarnybo
je,

■ 4) asmenys, kurie 1928 m. 
gegužės mėli. 15 d. yra civi
linėje valstybės tarnyboje ir 
yra ištarnavę joje nemažiau 
kaip 5 metus.

6) kariai ir ištarnavusieji 
ne mažiūu kaip metus Kraš
to Apsaugos Ministerijos 
etatiniai civiliniai tarnauto- 
jėi. kurie 1928 m. gegužės 
mėn. 15 d. yra karo ar karo 
žinybos tarnyboje,

7) asmenys, kurie yra pa
sižymėję kuriant Nepriklau
somą Lietuvą,

8) pasižymėjusieji dvasi
ninkai,

9) savivaldybių veikėjai. 
§ 5.

Nepriklausom viręs medalio 
negali gauti tie asmenys, ku
rie buvo teismo nubausti už ■p./''' y 4
kokius nusikaltimus, kurie 
siaurina

.L T/Ye ‘
Modai iu^ltįjjpblikm Prc- 

zplentor Vtirda teikia—
pį) asnienihišl kurio nuro

dyti § 4, 3, 4, ir 9 p. p. — jų 
viršininkai,
- i’2) asmenims, kurie nuro
dyti §4, 2, 5 ir 6 p. p. — 
Krašto Apsaugos Ministeris,

3) kitiems—Švietiiųo AŲr 
niMtens.

kvietimo Ministeris, su
telkdamas § 4, 1, 7 ir S p. p. 

nurodytiems asmenims me-

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadieny, rug
pjūčio 26 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

IŠVAŽIAVIMAS
Rugpiūčio 9 d,, 1928 m. Į 

įvyko Vasarinės Mokyklos 
aukščiausio skyriaus išva
žiavimas į Hoosick-Wosick 
Pond, Blue Hills. Visi mo- 
kinTai linksmai praleido 
dieną. Vieni maudėsi, o ki- 

jti berniukai važinėjosi.Taip- 
jgi. mokiniai gavo ir ližkan- 
•džių. Išvažiavimo vedėjas 
buvo mokytojas M. Kar
bauskas. Dalyvavo kun. F. 
W. Strakauskas, klicr. J. 
Skaląndis ir kiti. Buvo dvi- 
.dešimts septyni, vaidai.. .

Mūšy Gange

■ ■
Pirmininkas — Antanas Navikas, 

702 E. Fifth St. So. Boston, Masą.
Viee-Plrm. — Juozas Jackevlčlusj :, ; 4 

92 8awyer Avė., Dorchester, Masik .. 
Prot Raštininkas — Leonas SvagM^if 

111 Bowen St, So. Boston, 
Flu. Raštininkas — Kazys Kiškis, 

366 Broadway, So. Boston, Mas^t g- 
IMlnlnkas — Vincas Kallšius, - y- 

67 G Street South Boston Masa. • /
Maršalka — Kazimieras Ambrozas, 

492 E. Sėventh St, S. Boston, Masit
Draugija laiko savo susirinkimus -kg* 

pirmą nedSldlenl kiekvieno mšneste 
antrą valandą po piėtą, parapijos 
salėj, 492 E. Seventh St, So. Boston, 
Mass. r

--------------------------------- :

SV. JONO EV. BL. PAŠALK 
DR-JOS VALDYBA

Prminlnkas t- M. Žloba, 
B39 E. Seventh St, So^ Boston, M 

^Telephone South Boston 3552-R
Vk»-Pltrnfnlnkas — J. Petrauskis,

24 Thomas Pk., So. Boston, Mass~ ^
Prot Raštininkas — J. Glineckls, 

5 Thomas Pk., South Boston, MffM?
Fln. Raštininkas — M. šeikls,

366 Broadway, So. Boston, Mass. 
Kasteriąs — A. Naudžlunas, ■ ’ 

885 E. Broadway, So. Boston, Mkas." 
Tvarkdarys — J. Zaikis,

7 Wlnfield S t, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas treflą 

nedėldlenl kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landą po pietų, parapijos salėj, 492 
B. Seventh St., So. Boston, Mass. ;

 ’

LIET. DUKTERŲ DR-GIJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVCU*

r - <• 
%

C. BROOKLYN, N. Y.
Rugpiūčio 26 d. tuoj po sumos 

Įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkim;LS. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbių 
sumanymu. Atsiveskite ir savo 
draugus(es) prirašyti. Valdyba

PROVIDENCE. R. I.
LDS. 11 kuoops mėnesinis susi

rinkimas Įvyks sekmadieny, rug
piūčio 19 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų ditokles. Parodyki
me gražų pavyzdi kitiems.

Valdyba

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kP- mėnesinis susirinki

mas atsibus ketvirtadieny rugsėjo 
6 d.. 7:30 vai. vakare. Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir -užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

SUSIMUŠĖ LAIVAI
Pereiti) savaitę, penktadie

ny, garlaivis “Nantaskct” 
-susimušė su žuvininkų laive
liu “Izabelle Parker.” Nors 
pasažieriams ant laivo 
“Nantaskct” pavojaus nu
skęsti nebuvo, bet laivas pa
statytas prie Gailup’s Island 
lauke iki atvažiuos kitas iš 
Bostono paimti pasažierius.

DVIMETINIS MOTINĖLĖS 
SUSIRINKIMAS

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

Kun. V. Matulaitis,
- Sekretorius

St. Clair, Pa.

dalius, žiūri jų nuopelnų 
svarbumo.

§ '»■
Garsieji medalius asme

nys įmoka valstybės iždui po 
5 litus. Vyties kryžiaus or
derio kavalieriams, savano
riams ir esamiems tarnybo
je kariūnams ir kareiviams 
modaliaiduodami’ nįeipvka- 
inai.
J • 2 ri A. S

Respublikos

Prof. A.

rui, advokatui arba aukštos kle- 
sos bordinghousei. Lengvos išly
gos. Kaina $8,000.

Trijų šeimynų medinis namas 
3-4-4 kambariai, geroj vietoj. Pre
kė $3,700.

Trijų šeimynų medinis namas 
su įtaisymais, puikioj vietoj ant 
E. Seventh St. Prekė $12,000.

HARDWARE KRAUTUVĖ, So. 
Bostone ant Broadway, geras biz
nis, išdirbtas per daugelį metų,- 
Parsiduoda pigiai. 1

BARBERNS IRPOOL RUIMIS* 
vienintelė įstaiga didžioj lietuviais 
apgyventoj vietoji Bostono prie
miestyje. Kreipkitės tuojau. Par
siduoda pigiai

Dorchester
Trijų šeimynų medinis namas 

su visais Įtaisymais. Prekė $10500.
Trijų šeimynų namas 6-5-5 kam* 

bariai su itei-<ymais., Prekė $10,- 
DRAOSST.VV O:R» f 

Medford
Dviejų šeimynų kampinis na

mas, su naujausios mados llaašy* 
mais 5-5-2 kambariai Prekė $7,- 
800.

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 
KIEKVIENAM INSURANCE 
Inšiūrinu ir ant IŠMOKESČIO 

(tik Mass. valstijoj) automobi
lius, fomieius, namus, stiklus, svei
katą, gyvastį ir t. p.

Parūpinu pinigus delei morgi- 
čių ant namų ir farmų, Bostone ir 
jo apielinkėse. j

Jeigu turite pinigų, kuriuos ga
lėtumėte paskolinti, gaudami gerą 
nuošimtį, ant pirmų arba antrų 
morgičių, praneškite man.

Užlaikau taipogi ir Laivakor
čių Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 
Skyrius.; j , .. ,.

Parduodu, Anglis ar Malkas. 
Anglys šiuomi tarpu atpigo. Pir
kite dabar. Pristatome neigiau 
kaip 12 mailių nuo Bostono.

Turiu daugybę namų, farmų ir 
biznių ant pardavimo ir mainymo 
^urių čia negalima raminStr. 
-i Visais reikalais galima kreiptis 
ypatlškai, laišku arta telefonu.

Ctfbo ntta&Nt: Wūo 9 vai ry-

PRANEŠIMAS

Nepamirškite Vaizbos Bu
to 4-to Metinio Išvažiavimo. 
Atsibus ten pat kur pernai 
metą, Voj^o’s Pavilion, Mav- 
nard, Mass. Rngs.-Sept. 3, 
1928. Bus įvairus progra
mas. Muzika, šokiai, atletiš
ki Tošiniai, ir rinkimas Gra
žuolės. Daugybė visokių pri
zų dėl išlainiejimo. Tėrny- 
kite vėlesnius paskelbimus. 
Vaizbos Buto “Žinios” bus 
platinamos veltui.

Rengimo Kom.
ii • •<«•/

Re*. Tel. Norvoefl 1130-VT
Lietuvis Advokatas •'

BENJAMĮN G. SYKES 
* (SINKEVrOlUS) 

1134 Washington Street 
• Norvood, Mass.

- Ofiso Tel. Nonrood 0890 
soooooooooooooooommo

VALDYBA
Pirmininkė—Jieva Marksienė,

625 E. Elghth St, So. Boston, Mhjm 
Vlee-Plrmlnlnkė—Ona Zulonienė,

11 Monks St., South Boston, Mass-, i ’ 
Prot Raštininkė—Ona Siaurienė,

443 E. Seventh St, So. Boston, Maso, 
Telephorfe South Boston 3422-R.

Fln. Raštininkė—Bronislava CiunfenA
29 Gould Street W. Roxbury, Ma* 

iždininkė—Ona Staniulhitė,
105 West 6th St, So. Boston, Mast 

Tvarkdarė—Ona MizglrdlenS,
1512 Columbla Rd.. So. Boston, Mass. ' 

Draugija savo susirinkimus laiko kak.
antrą utamlnką kiekvieną mėnėk : 
7:8O vakare, pobažnytinėj svetainėj 

Visais draugijos reikalais kreipkitė4 
pas protokolų raštininkę laišku ar 
lefonu. .Lsįj’.

ŠV. KAZIMIERO R. K. MOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI Z 

So. Boston Man.
Pirmininkas — Jonas Jaroša,

22S L Street, South Boston, Masa. ■' 
24 Prescott St, Reedvflle. Ma* g 

Vice-Pirmininkas — Jonas GrubluslBa 
Prot Raštininkas — V. MickeviaiM

405 Thlrd St, South Boston, Maat 
Finansų Raštininkas — M. šelkf& “•

868 W. Broadway, So. Boston, IMI. 
iždininkas — V. Balutis,

86 Mercer Street, So. Boston, IMI 
Maršalka — P. Lauėka,

898 Fifth Street South Boston, lta 
Draugija laiko eusfrlnkMtn kas 

nedėltjienl kiekvieno a^ėnęstov 
vaL po pietų. Parapijos Šatei 
ta Gatvė, 8outh BostMU 1mW

1 iJn-
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į _ ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairūs pata

rimai užsilaikymą draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
nę. Parašė Kun. A, Staniuky- 

■ nas---------------------------------------^_20c.

Apie Katalikų Tikybos Tik
rybę—pažinimas tikybos, jos 
[privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas Felik. Cozel30c.

Tretininkų Jubiliejus — 700 - 
(metu -sukaktuvėms—paminėti, 

prašymas Švento Pranciškaus 
vennoKjų ir 3 vienuolijų įsta
tai

AX
didžiausi kaWt$^3S^ne JĮ 
dAįg.tiikstaft^*ziiMJą‘»iĮ- 

P f/!
’ RYTIEČIŲ PAPROČIAI >, 
y

Vienas-laikraštininkas il
gus' metus gyvenęs R^’tii 
kraštuose ir. Afrikoje šiąip 
pasakojo apie tų kraštų teis
mus. ‘

i •

Rytui kraštų žmogui vaka-

t
I

Gar-. ' ?3 

t Mlanias; 

yVĄ, • y ;• • t .

^’Vieiia i$ siamiečią aukšliu 
^garbinflniu šventenybių yxa 
-' ,YL^IiiYA1^ng baltaa-dram-

• ^>Laiks nuo laiko gimsta 
|esft$k ^iiūdonos 'spalvos 
Įunblys su šviesiomis' d<~- 

emift-papilvėje ir ant ko- 
r, bakais plaukais ant gal- 

Tos ir kūno, šviesiomis aki- 
iiris ir išblyškusios rožinės 
galvos liežuviu.' Tai šitoks 
•jhaunblys yra vadinamas

I “baltuoju” drambliu ir jam ma paprasčiau: vagiui "kef- 
įMJuodama aukščiausia pagar- 

^k|ba Siame.

I&t: Pereitu metu spaliu mū- 

šitokį dramblį paste- 
č. - bėjo Borneo saloje ir tuo- 
< jau jis buvo padovanotas 
į. _ Siamu i. Jis- buvo iš pri- 

jtb&kintu drambliu tarpo, 
fcirie ten yra laikomi kaip 

į*' pas mus arkliai. Nesenai šis 
dramblys buvo su didžian- 

Y Šiomis ceremonijomis įves- 
tas i Siamo miestą t’leng- 

| mai. Jį sutikti susirinko 
l^įtfvasinės, civilinės ir karinių 

£ VyriausybiiĮ atstovai, mies- 
tas-buvo papuoštas garlan- 
domis, vietos budistų dvasi
ninkai šventas giesmes gie
dojo ir atliko nuo gilios se
novės užsilikusi “Tam kvar’

■ t *■

apeigą sąryšy su šiuo. Se
kančių metų sausio mėnesy 

į minėtą miestą žada aplanky- 
ti Siamo karalius C'ulalong- 
kont. Tuomet karaliui su 

fe 'didelėmis religinėmis ir vv- 
^pviiausvbinėmis iškįlmėrąis 

bus padovanotas šis baltasai 
gfe dramblys.

Nors Siamo gyventojai ži
no, kad balto dramblio gimi
mas reiškia, kad valstybės 
išlaidos ir. vadinas, mokės-
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rų Eiirojios teisė ir įstaty
mai atrodo labai keisti. Jis 
negali įsivaizduoti nieko bai
sesnio, kai j) penkeriu arba 
dešimties metų kalėjimą.

Rytu kraštuose visa 'daro-

tama ranką, žmogžudžiui— 
galvą, išdavikui išduriama 
akys.

— Kai kerta ranką, labai 
skaudu, bet tas skausmas ne
sitęsia tiek laiko, kiek sėdė
jimas kalėjime — sakoma 
rytuose.

Kinuose nuteistasis mirti 
lengvai gali rasti įkaitą. 
Vargšas darbininkas, sunku
mų nešiotojas, už 4,000 litų 
eina mirti už kitą. Jo šei
ma, gavusi tiek pinigij, gali 
geriau gyventi, negu jo už
darbiu, busimasis gyveni
mas atrodo bauginamai, ry
tuose priešingai — po mir
ties tikimasi didelės laimės.

Abisinijoje už vieną nusi
žengimą negali būti nubaus
ti du žmonės. Jei nubaustas 
nekaltasis, tai žmogžudys 
viešai gali girtis savo darbu. 
Jo niekas nelies, nes teisin
gumui duoklė atiduota.

Kauno <eVienybė,>

čiai padidės, nes jis bus lai
komas didžiausiame luksuse, 
tačiau jie džiaugsmingiau
siai jį sveikina ir garbina. 
Šešioliktame šimtmety dėl 
balto dramblio buvo iškilę 
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Huckleberry Filmas — labai 
įdomi apysaka_____________ 75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas.________ 15c.

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

». :

A • « ' • ■ ui?
Išganymo Apsireiškimai—atė- 1 

j imas ir gyvenimas ant žemės • X 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas 
su gaidomis —-----,—:----------_75c, žJ

»- i ' >. -s !•*' 'J

Dangaus Karalienė.—Surin- 
ko Kun. M. fiavaleviči^ž ;be * - 
"P8“’! 75 $|įj^

Legendos įy Pasakoji
pie Kūdikėlį J^.y^tėj^ 
V. Kulikausku. yiątBO

Žmogus ir Gyvnolys. P
šė kun. P. Bučys

__ Elementorius ir Vaikų 
tymėliai. Išleido M. Pal 
vičia----------------------- -—

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio________ ___ !

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis____________________

t

n

.■ •

A »
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- Maldos Galybė. Istoriškas'

vis dėlto Šoko be pertraukos. 
Vėliaus policija įsikišo, šo
kėjus sustabdė ir išvežiojo 
sanitariniais automobiliais į 
namus.

“Ūkininkas 9 9

BEŠOKDAMI PADŪKO

Nesenai Nanci mieste, 
Prancūzijoj, per šokių va
karą šokikai taip įsismagino 
šokti, kad rodos visi padū
ko. Šoko ne tik svečiai, bet 
ir tarnai, vaikai ir visi kiti 
tų namų gyventojai, lyg ko
kių nuodą apsvaiginti. Ke
lios šokėjos apalpo, kitos su
sikruvino kelius ir tt., liet

e

SUS1PAŽ1NK1T SU LIETUVOS VEIKLIAIS*
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 Amerikon lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų Ame
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS

YRA ISLHISTTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurią 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina 83.50 Užsisakykite

“DARBININKAS11
•' 866 West Broadvay Boutt Boston, Mass.
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ŽIURKIŲ ŪKIAI
Jungtinėse Valstijose, y- 

patifigai Kanadoj, pelkėse 
veisiasi muskusinės žiurkės 
(muskrats), iš kurių kaile
lių dirba brangius kailinius. 
Muskusinė žiurkė daug di
desnė už paprastą ir žmogui 
žalos nedaro, išmisdama pel
kėje. Jos kailelis iš pradžių 
buvo pigus, bet vis nuolat 
brango. 1850 m. Kanados 
muskusinės žiurkės kailelius 
pardavinėjo po 8 (ameriko
niškus) centus, 1860 m. po 
19c., 1903 m. po 22c., 1910 
m. po 87c., 1919—20 m., ka
da Jungt. Valstijose kainos 
visa kam pakilo, pakilo ir 
už kai kuriuos žiurkių kaile
lius. Ne\v Yorke mokėjo iki 
$10.50. Kainos vėliau nu
smuko, ir 1922—23 m. žiur
kių gaudytojai gaudavo už 
kailelį vidutiniškai po $1.32,
1923— 24 m.—po $1.15 ir
1924— 25 — po $1.11. Da
bar muskusinių žiurkių kai-*’ 
lėlių kainos nusistovėjo ir 
už kaileį. sulig jo gerumo 
mokama nuo $1.50 iki $2.00.

Tokios aukštos kainos už 
mažiuko gyvūnėlio kailelį 
patraukė akį kai kurių žmo
nių, ir jie ėmė steigti žiur
kių ūkius. Tokių ūkių Ka
nadoje pridygo daug ir be-

veik visos privatinės pelkės 
jau yra paverstos į žiurkių 
ūkius. Erne steigti žiurkių ri
kius ir didžiosios prekybos 
bendrovės su milžiniškais 
kapitalais. Valdiškas pelkes 
ėmė greit išpirkinėti ir da
bar valdžia nusistatė tik 
gimdyti pelkių sklypus ne 
didesnius kaip 604 akrų, i- 
mant po 25 centus nuomos 
už akrą pirmus trejus me
tus. paskui po dolerį už ak
rą. •

Žiurkių ūkiai duoda daug 
pelno. Yra paprastų ūki
ninkų, kurie savo pirmiau 
nenaudingas pelkes pavertę 
į žiurkių ūkius gauna per 
metus 10,000 dolerių pelno!

Žiurkių ūkį Kanadoje į- 
rengti lengva. Reikia tik 
pelkes aptverti vielos tinkle
liu. įleidžiant tinklelį kelius 
colius į žemę, kad žiurkės 
neišbėgiotų ir kad 
priešai, ypatingai
(vilku veislės žvėrvs). neiei- 
tų. Jei pelkėje buvo žiur
kių. nereikia jos užveisti, jei 
žiurkių nebuvo, reikia kitur 
ori gaudžius prileisti.

Muskusinės žiurkės veis- 
lios — per metus jos atsive
da iki 50 vaikų. Jos laisvos 
nuo visokių ligų. Baloje pa
čios minta, o kur jų 
daug prisiveisia, joms 
meta maisto, ypatingai 
mą maitinimas' lengvas
aketę įmeta ropių ar runke
lių.

ž i urki u 
kojotai

per 
pri- 
žie- 
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BLAIVININKŲ SEIMAS
Šiuomi pranešame, kad 

Pilnųjų Blaivininkų XVIII 
Seimas bus Rugsčjo-Sep- 
tember 3 dieną (Labor Day) 
1928, Wbrcester, Mass.

Visos Blaivininkų kuopos 
ir apskričiai prašomi susi
rūpinti Seimo reikalais.

Knn. S. Kneižys, pirm. 
Juozas Svirskisrast

drauge sujungtų vienas su 
kitu orlaivių. Kiekviename] 
orlaivyje įrengtas atskiras 
motoras.

Išradėjo manymu, tuo ap
draudžiamas oro traukinys 
nuo oro katastrofų. Jei vie
nas iš motorų genda, du li
kę toliau veikia ir oro trau
kinys gali skristi, net neina-' 
žiudamas greitumo.

Pirmasis orlaivis skirtas 
traukinio lokomotyvo užda
viniui atlikti, įrengiamas y- 
patingai stipriai.

Jei pirmas oro traukinio 
bandymas pasisektų, keleivi
niai orlaiviai, vežantieji vi
so keletą žmonių, turės už
leisti vietą oro ^raukiniams, 
kuriuose galės tilpti iki šim
to keleivių.

“Trimitas’

g LIETUVIS DENTISTAS ! 

|DR. ST.A. GALVARISKI 
(GALINAUSKA8)

f 414 Broadway, So. Bostou
B Telephone 8o. Boston 2300
1 Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto 
S Dno 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 
g iki 9 vakaro. Šventa dieną pagal su- 
g si ta rimą.

i.Hli.11

“Trimitas”

ORO TRAUKINYS
Berlyno aviacijos dirbtu

vėse statomas oro traukinys, 
kuris manoma padarys per
versmą oro susisiekime.

Traukinys sudėtas .iš trijų

AUTOMŪBIUSTŲ DOME!

ATeL Brockton 5112 A
i DANTISTAS | 

hn a. j. gorman | 
| (GUMAUSKAS) |
V 705 Main St., MonteHo, Mass. | 
S (Kampai Broad Street) S
X Ofiso valandos: x
| ‘ Ryte nno 10 iki 12 vai. |

Dien$ nuo 2 iki 5 vai. g 
S Vakare nuo 6 iki 8 vaL g 
| Sekmadieniais pagal sutarties. |

Pentinu autortobilius, Dupont 
Duco, Vamižiuojn, Body Dents ir 
Fenders, prieinamosrkainos. <

A. KASPAR
66 Victoyia St, W. Somerville; 

Tčl. Somersct 6520-J

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston

(“Keleivio” name)
Į Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
Į nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9/
i vakare. Seredomis nuo 9—12 
į vaL dienų. Subatomis nuo 9 

iki 6 vate. Nedaliomis nuo 9
| iki 12 špagai sutartį).

■v

piešinys IV-to šimtmečio krik
ščionybės. Lietuvių kalbon iš
guldė P. B. ---------------------- -----25c*

Apie Apdraudą. Parašė J.
S. Vasiliauskas----------------------5c*

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakoB. ^B. Vargšas)______15c*

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa
rašė kun. V. Zajančauskas__50c*

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

Moterystė ir šeimyna. Vertė x
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____ _ 50c.

Mūsų Laikų Šventoji, Šv. Te
resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji ’ 
Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi
čius -------------------------------------35c*

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus
kas. Vertė P. B. —.......—........ ■

f

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairins gyvenimo atsitikimus. z 
Parašė J. Tarvydas------------ 45c.

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

Kelionė Aplink Pasaulį per
80 ienų—apie vienas derybas 

[be galo įdomūs nuotikiai kelio
nės per įvairius kraštus. Pa
rašė Julius Verne. Vertimas
J. Balčikonio . ... ....... —.......... $1.00

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

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1944—16 metų. 
Parašė P. Žadeikis......... ............ 75c.

Gerumas—aprašymas apie ge- 
Irumą per Tėvą Faherą-PTlipi- 
Įną. Vertė Kun. P. L.------------- 15c.

Tabakas—Nuodai—rūkymo 
kenksmas; pagal d-rą*Nikoli- 

Įkį parengė S. Kaimietis-- ------- 15c

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

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

Imas Žilinskas _>------------------ --- 50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas.—Vertė Kųn. P. Saunisai- 
tis ______________________ 25c.

I Gegužes Mėnuo — Kun. P. 
Įžafleikio. Karna---------- ----------50c.

Aritmetikos Uždavinynas....25c.

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

I Petriukas—laiškai vieno vai
kelio. Vertė S. Rakauskas------15c.

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

Žaidimų Vainikas—Savybės 
, vakarėliams ir gegužinėms su 

I gaidomis. Sifsaisė Matas Gri-_ 
gonis

Į Laimė — (poema). Parašė 
j I Vaitkus_____________ _________ 50o

J Mūsų Tikėjimas—Išaiškini- 
>Imas pagrindų mūsų tikėjimo. 
! Į Vertė Jonas M. Širvinta--------- 50c.

»r Bitininkas. — Parašė Tėvas 
H Jeronimas Pečkaitis------------ 50c.

| Lietuvos ženklai.—Išleido J.
? I Šeškevičius ir B-vė, Kaunas... 40c.

H £męs ir Kalbėk: DeklamS- 
p Į ei jos, Monologai ir Dialogai. 
’ I Pąrašė Juozas V< Kovas.____ 30c.

I Graudūs Veriamai. — Vertė 
IVysk. A. Baranauskas_____ JLOc.

Eucharistiskos Stacijos__ Su-
llituvino Kun. P. Juškaitis____ 15a

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
I Graudūs Verksmai, Maldos Ge- 
į gūžio, Birželio ir Spalių mėne- 
jsiama-Išlaido kun. K. A. Va- 
| a ■ , .... . .. •. >
t z i

40c.

50c.

TEATRAI '■

Giliukingas Vyras—2 aktų 
komdija; parašė S. Tarvydas ,25e.

Elgetų Gudrumas. 3-jų veiks- f 
mn komedija. Parašė Seirijų. 
Juozukas ---------------------1----- —2501

Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius—komedijos po 1 aktų. 
Parašė. Seirijų Juozukas____ 35e»

Sniegas—Drama 4-rių aktų. 
Vertč Akelaitis*____________ 40<s«

Esumas—3-čia dalis dramos 
‘ ‘ Gims Tautos Genijus. ’ ’ Para- f 
šė Kun. L. Vaicekauskai------ 10e«

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

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis ; parašė F. V.-------------- _10c.

Patricija, arba nežinomoji * 
kankinė—4 aktų drama. Ver
tė Jonas Tarvydas---------------- 10fl<

s.

Piloto Duktė — 5 veiksmų 
drama. Fertė Jonas Tarvydas 35c.

Dramos: 1) Germaną; 2) t 

FabioM—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas—4 aktų; parašė J. 
Tarvydas_________________ _65«.

Z

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai
mę. Surinko S. &., D. ir N—15e<

Vaikų Teatrai: dalis II: 1)' 
Ištinsime paskui; 2) Antanu- 
Surinko S. K., D. ir N.--------- 15c.
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MALDAKNYGtS

Pulkim ant Kelių—“D-ko” 
spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.0Q

Mk&8 Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais minky
tais viršeliais) -----------------------50e

Mažas Naujas Aukso AKo- 
rius—juodas (prastais kietais 
iršeliais) ________ 50a,

Mažas N Aukao Alto- 
rius—juodos Įge Es^mink- 
tais viršeliais ’

Mažas Naujas Aukso Alto- . 
rius—jnodošbh^ros odos vir- 
toliais) ___ :____ ____________$1.0Q

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—baltos (eeluloidoe virše- - 
liafe) ----------------- -- ------ =5.00

Mažas Naujas Aukso Alto- < 
rfa4-M>altos (eeTuloidas virše
liais, su kryželiu)------ ---- ----- $1.11

-• .w- 1
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85c.
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, Main Office 

Sonth Boston 
0304-W ,

Branch Office 
_ Brockton , 

TOie-w .

U E. V. WARABOW
(TVrablianskas) 

LIETUVIS GRABORTUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

-J1043 Washington Street 
Nortvood, Mass.

- • t— 3M.-Norwood-1668 
_ JIONTELLO-OJnGSI —•

104 Atneš Street 
TtfeplMne Brockton. 1644-J

PATARNAVIMAS DIENĄ' 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS Graborfas ir Balsanraotojas 
877 ir 448 Oambridge 8treet 

O&znhridjre. Mus.

i P. J. AKUOČIUS
DetuvU Graborius

|V.:' ’ • >
Į Č0 B SIKTH ST, SO. BOSTON 

g > M, A & 4480
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