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Bet ji tai tikrai pamokinsX.

nuvertė. Vėjo smarkumas P]U ^nuvertė
stogus.
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stiprumo audra ir
Nelaimes metu už-

13 žmonių, sužeista

toks buvo didelis, kad jis ap-
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TRIUKŠMINGAI PALYDĖJO 
KELLOGĄ

Xeir York. — Pirm negu

teisinas pasafys ar majoras 

turi pildyti įsį^tymus ar ne.

Gub. Fullėi ir valstijos 
prokuroras
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Vaizdas Washingtono bulvaro — Detroito Champs Ely see ir Fifth Avenue — kuris 
ką tik buvo ištaisytas ir dabar yra geriausiai apšviesta gatvš pasauly. Kiekvienas lempos 
stulpas turi penkias šviesas, kurios sujungus duoda 10,500 žvakių šviesos. J—

.Ve icburyport, 
miesto majoras 
“Bossy” Gillis,

kaim. (3 kl. nuo 
buvo . vakaras, į 
suvažiavę iŠ apv-

Kilus

.ugian nė 100 radio stočių 
Aerduos jo kalbą

HENRY FORD MOKINA 
SENOVĖS ŠOKIUS

Sudbury, Vt.—Henry Ford, 
jofmetir amžiauš. knbmer; 'jis;

Pasiaukavo, kad išgelbėjus 
kitus, kumet laivelis buvo 

liepsnose paskendęs
___

Jau gavo keletą įsakymų ateiti 
į teismą ir pasiaiškinti už 

sulaužymą Įstatymų---

AMERIKOS LIETUVIŲ R B. ŠV. JUOZAI
_ ______ . ” i

SCIO-AUGUST 21 D., 1928 M., Nr. 64.

DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

SOUTH UOSTOJI. MASS, RUGP®
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įgHĮ&rub.. Smith paša 
įO prakalbą trečiadiefiy
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JACK SHARKEY TĖVAS 
“ DEVYNIŲ SVARŲ------

SŪNAUS
New York. — Rugp. 18 d. 

pfc. Jack Sharkey susilaukė 
sūnaus. P-nai Sharkey da
bar yra tėvai dviejų dukte
rų ir vieno sūnaus.

*•
J PAIEŠKO į 43 VYRAI 

PABĖGO IŠ LYNN
Lynn, Mast*. — Šio miesto 

policija turi pilnas rankas 
darbo su pairusiomis šeimy
nomis. Policija gavo pra- 

. šymų paieškoti 43 pabėgusių 
vyry, ir užlaikymas jų žmo
nų ir 141 vaiko miestui kai
nuoja $500 į savaitę.

Albany, N. Y. — Trečia
dieny, rugp. 22 gub. Smith, 
Demokratų partijos kandi
datas į prezidentus priims 
pranešimą. kad jis yra iš
rinktas kandidatu i prezi
dentus ir pasakys sutikimo 
prakalbą. Daugiau nė šim
tas radio stočių perduos jo 
kalbą. Milijonai žmonių 
klausys jo turiningos kalbos.

KEISTA NELAIMĖ
Ties Oxfordu, Anglijoj, 

automobilis užvažiavo airh 
vielos, kuria buvo surišti! 

medžiai, turėjusieji būti 
traktoriaus nuvilkti toliau. 
Viela perplovė šoferiui ir 
dviem automobiliu važiau
siom poniom kaklus. Visi 
trys tuoj mirė.

PANAIKINO KONSTITUCI
JOS ŠVENTŲ

Kauna*. — š. m. liepos 17 
d. ministerių kabinetas nu
tarė švenčių ir poilsio įsta
tymo § 2 p. 5 išleisti. Tuo 
būdu Lietuvos Valstyl>ės 
Konstitucijos priėmimo die
na nebus švenčiama. Tikrai 
diktatoriškai. Paminė kon
stituciją, tai nereikia nė 
šventės.

V oldemaro pareiškimai apie Lenkijos norus 
' prisijungti Lietuvą

J- .

-------------- :-----------:—1—:—
“Bossy” Majoras užsimanė visus 

pamokinti |
S15 METŲ MERGAITĖ

NUŠOVĖ PARDAVĖJĄ 59
Xe/r York. — Penkiolikos 

metu amžiaus Marv Arenci v *
prisipažino nušovus Sarfe- 
rio Pantellena, pardavėjų 59

- šiomis dienomis per ViL 
niaus kraštą ir per patį Vil
niaus miestą perėjo nepa
prasto 
vėtra, 
mušta
26; nugriauta 300 trobesių, 
sunaikinta 2000 ha. pasėlių.

Nutrauktos daugely vietų 
telegramai telepono vielos ir 
kai kur išplautos geležinke
lių linijos.

suko kuliamų mašinų 
nių aukų nėra, bet i 
keli gyvuliai. Žmonėse, v 
patauja didelis nusim“^

ona leidžia kelias dienas 
atostogų prie ežero Bomo- 
seen, arti Hyde Manor. 
Henry Ford, vienoje svetai
nėje kaimely Benson, moki
no savo draugus senovės šo
kių.

sėdėjo prie namų Kast Side 
miesto daly. Ji sako, kad 
jis norėjęs pasinaudoti iš jos 
ir už tai ji nušovus. Ji pa
leido penkis šūvius Į 59 me
tų pardavėją, kurio padėtis 
yra pavojinga.

arner studi- 
Į. sako abu jo

sią pažiūrėti kas per paukš
tis yra tas garsusis “Bossv” 
Gillis. Josią arkliais/ kad 
nereiktų gasolino pirkti pas 
majorą Gillis.

Be rlyn a*.—V okieči ų' spau
dos korespondentas turėjo 
]>asikalboj imą su Lietuvos 
premieru Voldemaru apie 
Lenkijos projektą sudaryti 
Baltijos valstybių federaci
jų.

Prem. Voldemaras pareiš- 
” kė, kad Lenkija užėmus Lie-

DIDELĖ AUDRA JONIŠKY
Liepos 29 d. Jonišky siau

tė labai smalki audra. Au
drą lydėjo labai smarkus 
griaustinis ir nepaprastai 
didelis lietus. Audra sugrio
vė kelis namus ir nuvertė a- 
pylinkėj keletą malūnų. Au
dros sunaikinti pasėliai, ku
riuos (kaip rugius ir kit. ja
vus) vejas palaužė, o smar
kus lietus 
mės.

Ziniūnų 
Joniškio) 
kuri buvo
linkės daug svečių, 
audrai klojimą kuriame bu
vo suruoštas vakajas, vėjas

. I

AFRIKOJ ĮVYKO 29 ŽEMĖ 
DREBĖJIMAI LAIKĮ$ 

17 DIENŲ -įO

Johanne*burg, South 
ka. — Šio miesto ir apylil 
kės gyventojai labai ruisngi 
nę ir nusigandę dėlei įyykt 
šių žemės drobėj inuj. - 
17 dienų čia įvyko 29 snaiai 
kūs žemės drebėjimai. Daįį 
kasyklų užgriuvo ir didęa 
namų sugriuvo.

PENKIOLIKA ŽUV$
ALGERIUOSE t-l

Paryži« s.—Iš Algiers pra 
neša, kad 15 asmenų žuyaį 

150 sužeista kumet čia kih 

viesulą ir kartu žemės dre 
bė j imas. Ypač pakraščiu 
tarp Bougleir Jijelli viesuh 
labai nuteriojo. Nruskandi 
no keletą laivų ir penki dąi 
bininkai prigėrė. Daug na

Katalikų Kunigas žuvo duodamas 
absoliuciją žūstantiems

<<»:•
£■ -■»’•
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North Bay, Ont. — Rugp. 
17 d. Katalikų parapijos ku
nigas, laiveliui užsidegus 
ant ežero Lavigne, kuriame 
buvo penki asmenys, tarp jų 
ir kun. Dubuo, bandė kitus 
išgelbėti iš ugnies ir vande
nio. Skystantiems ir degan
tiems ugny asmenims, kun. 
Dubuo, kurio drabužiai irgi 
jau buvo liepsnos apimti ir 
akys išdegę matydamas, kad 
jau visttiek žus, suteikė ab
soliuciją ir pats žuvo vande
ny. Išliko gyvi tik Lafre- 
miere su savo vyriausiu sū
nų, 3 metų ir savo žmonos 
sesere. Kiti penki žuvo.

Gaisras laively kilo kumet 
iš inžino ugnis uždegė gaso- 
liną ir gasolino tankas eks- 
pliodavo.

* Kun. Dubuo buvo geras 
plaukikas ir būtų galėjęs 
nuo mirties išsigelbėti, bet 
jis pasiaukavo už kitus. Gel
bėjo kiek galėjo nuo mirties 
vienus, o žūstantiems šutei

damas vienoj rankoj kryžių, 
o kitoj Švenčiausi žuvo van
deny.

Ar girdėjote kur ii- kada 
mūsų bedievių vado toki pa- 
siaukavimą už kitus. Ne, 
negirdėjome ir hegirdėsime. 
Mūsų bedieviai moka šmeiž
ei kunigus ir katalikus, bet 
kuo jie gali pasirodyti prieš 
kataliku kunigu didvvrišku- 
mą.

vienui. u zustuii i irius suteikį-y ’
į / kė absoliuciją ir pats laiky-

KARO TEISMAS LATVIJOJ 
” 4 NUTEISĖ PAKARTI

Ryga, VII-24 (E.).—Re- 
seknės karo teismas baigė 
nagrinėti didžiąją šnipų by
lą. Valstybės gynėjas 8 kal
inamiesiems reikalavo mir

ties bausmės. Tiktai du kai- 
L f 

tinamreji prisipažino kalti,, 
likusieji kaltę neigė.
.8 vai; ‘■čbkam ' h'isųTas pa

skelbė spiiRfidfmii, kuriuo 4 
kabinamieji hiTtiHsti mirties 
bausme pakorfinu, 5 — sun
kiųjų darbų kalėjimu iki 
gyvos galvos. 3 — 15 metų, 
2 — 10 metų. 5 — 5 me
tams, 9 
nuteistųjų mirti 2 yra pa
sienio policijos 
ninkai.

Mass.—Šio 
Andrew J. 
kuris jau 

keletą kartų buvo pašauktas
Į teismą ir nubaustas, ši kar
tą gavo ant sykio kelis įsa
kymus ateiti Į teismą ir pa
siaiškinti už sulaužysią Įsta
tymų.

Majoras “Bossv” Gillis 
be leidimo miesto tarybos ir 
valstijos gaisrų komisijo- 
nieriaųs. uždraustame dis- 
t rikte. prie savo namų pa
statė gasolino stoti ir parda
vinėja gasoliną ir aliejų. 
Rodos nieko tokio, bet šio 
miesto aristokratams yra di
delis daiktas, nes jie turi 
kvėpuoti suteršta automobi
lių dūmais orą.

Majoras kaipo galva šio 
miesto su nieku nesiskaito. 
Pardavinėja gasoliną ar kas 
nori ar ne. Biznis gerai’ ei
na. Bet ar ilgai. Majoras 
ne majoras, bet įstatymai 
turi būti visiems lygūs. Ma
joras už sulaužymą gali būti 
nubaustas kalėjimu ir pini
gine bausme. Trečiadieny nėnasf

FLU UŽSMAUGĖ
275 KANADOS INDUS

Ed mantini, Alto. — Per 
radio iš Simpson praneša, 
kad nuo influenzos ligos pa
ku Maekenzie upę mirė apie 
275 Indai. /

Indai atvežtų vaistų nuo 
influenzos neėmė ir jų gy
dytojai bandė' sergančius iš

gydyti senovės būdu nami
niais vaistais — žolėmis ir 
šaknimis.

PAKORĖ 14 MEKSIKOS 
SUKILĖLIŲ

Me.rico City. — Gailės’o 
sukilėlių marintojai užmu
šė tris neva.sukilėlius ir 14 
paėmė nelaisvėn ir vėliau 
pakorė ant telegraphų stul
pu arti Leon de fri. Cruz. Bet 
^sukilėliai savo vado kūną 
nepaliko Calles'o malšinto
jams. Kada bus galas žudy-

Mongolai sukilo Manžurijoj
/ ——————————
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tuvą sudarytų pavojd Rytų 
PiTisijai. Vokietija, jeigu 
nori išvengti nesusipratimų 
ir pavojaus iš Lenkijos pu- 
’sės, turėtų sudalyti artimus 
ryšius su Lietuva.

Dėlei VakariĮ Prūsijos ir 
Vilniaus koridorių prem. 
Voldemaras pasakė, kad 
Lenkija turi jų išsižadėti ar
ba juos praplėsti. Pilsuds
kis norįs didelės Lenkijos. 
Jis planuojąs dabar pakeis
ti konstituciją federalvbės 
pagrindu ir įvykinti žemių 
padidinimą. Taigi ir kįla 
klausimas ar turi būti dides
nė. ar mažesnė Lenkija, bet 
taip ilgiau negali būti.

Taipgi Voldemaras yra į 
sitikinęs, kad Tautų Sąjun
ga neleis Lenkijai skelbti 
Ikarą Lietuvai, nes tuo iš 
šauktų pasaulinį karą.

Federacijos Lenkija nega
lės sudaryti, ne$ lenkų kai
mynai nesidės.

Šiaip ar taip, bet Tautų 
Sąjunga turės tarti savo žo
dį Lietuvos-Lenkijos klausi
mu.. Būtų stebūklas. nors to 
teisybė reikalauja, kad tas| 

 

žodis būtų Lietuvos naudai.|Valstybės Sekretorius Kel- 

 

 ----------  |l°gg įsėdo ant laivo Ile dę 
LIETUVA/ATMETĖ PASIŪ-j France Auti - Imperialistų 

LYMĄ DERĖTIS lygos nariai pądąrė dėmon- 
TTrr.šnra. — Nesenai Len-^straciją, priešjjKellogą ir 

 

kija pasiūlė Lietuvai atnaų-LpareisĮcė prętįęflt^,prieš jo 
jinti taikos derybas Genevo-’ sutartį, kųijĮęs jis išvažiavo 
• w • « • a « a a ' . * -W“V 1
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Albina Asipavičiute suįdp-|g| 

mino spaudą
------------ 1

Visa an^lų ir lietuvių 
spauda plačiai aprašė ir te
berašo apie Albinos Asipa- 
vičiūtės pasižymėjitmy plau
kime Olymphkej.

Apsvaiginta anglų spauda 
lietuvaitės gabumais ją vi
sur maliavoje kaipo lenkų 
tėvų mergaite.

Dabar pradeda atsipeikė
ti. Boston Herald aprašy
damas p-les Asipavičiutės 
gyvenimą pažymi, kad ji y- 
ra “hard\vorking Lith- 
uanian parents” duktė.

Geriau vėliau negu nie
kad.

“Darbininko” paragini-

mas lietuviams protestuota 
prieš spaudą, kuri p-lę Asi- 
pavičiutę pavadino ‘Fotisl 
parents” duktė nenuėjo vė* 
jais. Anglų spauda pradeda 
atsipeikėti.

' ' ’'v
MINIA SUDEGINO

38 TRAM^^H
Rio de Janeiro, Brazili

joj, buvo suruoštos proteste 
demonstracijos prieš didd 
bilietų mokesnį susisiekimo: 
per miestą. Demonstrantą 
padegė 38 tramvajaus vagp 
nūs ir sulaikė visą susisieki 
mą. Per neramumus 
žmonės sužeisti.

Peterson tikisi nugalėti. Sharke
--------l '

Bet kumštynių ekspertai 
kad Peterson prieš S 

taip kaip Delaney 
Dempsey
__ • •ų __

“Didžiojo Vaiko” Pet 
son kumštmės su mūsom 
tieciu SharkeV įvyks keto 
tadieny, rugpiūčio 23 
Fenway parke, Bostanė. 

Tikisi sutraukti tuksi 
čius žmonių.

Sįj
4

TJarbin, Manžurija. — Čia ilgi stiprinasi, kad numal- 
šiaurinėj Manžurijos daly 
sukilo mongolai ir reikalau- 
j a nepri kl ausomybės. Mūšy 
mongolų su kinais žuvo daug 
vienų ir kitų. Mongolai su- 
sištiprinę eina į Clialainor

.Tiems vadovauja baltgudįš 

Zubkovvsky, buvęs , SepĮeį 
noff’o generolas. Kiniečiai

išteisinti. Tarp kasyklas ir į miestą Khailąj*,

baro
l’

vnsi-
; H 4 ,
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sinti sukilusius mongolus.

APIPLĖŠĖ SUVALKŲ 
BANKĄ

Iš liaudies banko Suval
kuose pavogta 300,000 zlotų. 
Vagys įsiveržė į. banką nak
tį, susprogdinę scifns ir pri
bėgę su rastais pinigais. '

je, tuo pačiu laiku kada bus 
Tautų Sąjungos Tarybos po
sėdžiai, rugpjūčio 30 d.

Lietuva šį lenkų pasiūly
mą atmetė ir pareiškė, kad 
Tautų Sąjungos Tarybos su
sirinkimas tik gali pakenkei 
rtblėpi šalių deryboms, o nė 
paderinti..

pasirašyti su Europos val
stybėmis.

Tai buvo bolševikiška de
monstracija ir jiems ne tieįj Mūsų Sharkey j® 
rūpėjo sutartis, kurią Kel- 
loggas išvažiavo pasū^sytT, 
kiek kiti Jung. Valstijų vei
kimai Kinijoj, Nikaragva ir 
Latinų Amerikoj.

r

S ■

i

gerai ir nei kiek netilk 
šiomis kuirKtynėmis. | 
kaip ir kumštynių eksp 
eeą tikri, kad Skaitau 
pergalėloju. 9
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katalikų savaitraš-

GRAIKŲ ROMĖNŲ
IMTYNĖS

Liepos 21 d.

Meile uždegta Krutins _ 
O pažvelgia .. - -
Visuomet širdis surakinti 
Penkios linksmos dainos

Duetai
Moterų Sąjungos lianas

IRGTUKŲ PRODUKCIJA 
MAŽĖJA

P&ly^įnti su pernai me- 
ALietuvos degtuku pro
tauja šiemet mažėja ir ro- 
itsendenciją mažėti ir to-

RADO 6 KIAUŠUS
Vilnius. — Bekasant Bu- 

falo kalną rasta 6 žmonių 
kiaušai. Padarius tyrinėji
mą prieita prie išvadų, kad 
esą tai 1812 metu kareiviai.

Kaip kai kurie pramoni- 
illkai tvirtina, taip darosi 
ėl.io, kad švedh degtukų 
brantas kontroliuoja mū- 
j degtukų fabrikaciją. Pir- 
ppjjĮllėj jis paėmė i savo 
inkas Tilkos degtukų fab- 
iką ir sustabdė jos veikimą.

Jfend šiemet degtu- 
į produkuota Imis kokia 10 
H^^Ėįų v<ĮėžU<Hų mažiau 
aip pernai.

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
VILNIUJE

Prasidėjus vasaros lauku 
darbams, bent kiek sumažė
jo ir bedarbių skaičius, nors 
šiuo žygiu yra mieste įregis
truotu 3955 bedarbiai.

kalavo atidtioiti'pmigus. Ma
ldami nieko gę^tiojtb neiš
rausią, suterorizavo šeimyną 
ir surišę namiškius, atrado 
1600 dolerių, kuriuos ir pa- 
griebė. Iš čia nuėjo pas ū- 
kininką RutkeviČių, kurį ir
gi apiplėšė iki paskutinio' 
skatiko. Pranešus policijai, 
ji pradėjo ieškoti' banditų ir 
jau lenkų spaudos praneši
mu, Varėnoj esą suimta ke
letas įtariamų asmenų.' Rei
kia pridurti, kad Noškūnų 
sodžius yra^tarp miškų nuo 
Varėnos- į rytus apie 14 ki
lometrų, nuošalyje nuokelio.

Kiehvienfune “ŽValgRtes’’ nu
meryje pilna įdomhįffpaakymžlkj, 
dvasią žadinančią pranešimą ir ži
nių iš viso kataliką pasaulio, daug 
rašoma apie paskutinių laiką šven
tuosius, apie nepaprastu pasišven
timą pau jai atsiyertusiąją stab
meldžių tolimose kat. misijų šaly
se, teikiama daug rimtą nurody
mą bei patarimą krikščioniškam 
mūsą gyvenimui sutvarkyti taip 
painiais mūsą laikais, duodama 
daug atsakymą j pačitis įdomia 
sius skaitytoją klausimus ir tt į

“Žvaigždė*’ išeina kas mSneSį 
Ją leidžia Tėvai JSžuitai Kaufie.

Kaina: gerb. Amerikiečiams — 
10 litą į metus; gi užsakant Lietu
vos gyventojams “žvaigždę’* me
tams mokama 8 litus, pusei metą 
4 lt. ?

Tat ir visi, kas tik gyvas, pasi
rūpinkit, kad sušvistą ties jflsą pa
stogėmis laikraštis “ žvaigždė !r’

Adresas: “žvaigždė,” Tėvą Jė
zuitą Namai, Kaunas, Lithuania.

Draugas, ” katalikų
2) 

katalikų jauni-

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

Panemunėlis,Rokiškio ap. 
Perkūnija, audros su lietu: 
ihi nuo š. m. VI-10 d. iki 22 
d. palietė vasarojų; ir žie
minius javus, dėliai ko der
lius baisiai nukentėjo: vie
tomis bulvės supuvo, o kitas 
išplovė, vasarojus išmirko 
vandenyje, nes vanduo talk- 
šo ant dirvos ir neik galima 
pabaigti sėti, nes dirvoje 
klampu; derlius sumenkėjo 
dėl šalto pavasario, rugius 
lietus priplakė prie žemės ir 
aplaužė; tad numatoma^. kad 
šiemet bendrai visi javai nu
stojo savo derlingumo 50%, 
o vietomis net 75%. Vertė
tų tad mūsų vyriausybei at
kreipti dėmesį į sunkią ūki
ninkų padėtį ir sumažinti 
bent žymią dalį žemės mo
kesnio.

X Šiemet pavasarį čia 
parvežė iš Kanados Antaną 
Baubti ir Praną Valtoška.*- *. *■ 
Sako priežastis esanti ]>er- 
ėjimasį Jungtines Ameri
koj Valstybes. Juodu suga
vo Amerikos valdžia. Šie 
ketiaunihkai nepataria ir ki
tiems wkti laimės ieškoti i• * 
svetimus kraštus, nes Lietu
voj geresnę laimę galima su- 
fostLjJ

X 'Dievui dėkui, čia rau- 
dona bei laisvamaniška val-

ATGAVO SVEIKATĄ PO 
ASTUONIŲ METŲ 

SIRGIMO
Panelė Minnie Codper, Brook- 

haven, Mo., kuri turėjo prastą 
sveikatą, paraše išdirbinetojains 
apie Nuga-Tone sekamai: “Per 8 
metus aš negalėjau atlikti savo 
namą darbo. Aš išvarto jau vieną 
butelį Nuga-Tone ir man pagel
bėjo. Aš dabar galiu atlikti savo 
namų darbą.” Randasi virš mi- 
lionas žmonių kaip panelė Uooper. 
kurie yra dėkingi už tai ką Nuga- 
Tone jiems yra padariusios.

Kai kurie vyrai arba moterys 
yra silpni, nervuoti, turi neveik
lius organus, turi inkstų, kepenų 
ir pūslės trnbelią su chronišku už
kietėjimu, negali gerai miegoti ir 
Visuomet . jaučiasi nuvargusiais. 
Dabar, jie 'h 'jfrėftk. JiiH
gerą apetitą ir gerai naktimis 
miega. Jų nervai ir svarbesni or
ganai vra stiprūs, turi diugihu 
jėgos ir džiaugiasi gyvenimu. 
Nuga-Tone pagelbės ir jums. Nu
sipirkite butelį ir pastebėkit pui
kias pasekmes, kurios pasirodys 
i kelias 'dienas. Jos yra parduo
damos _pas visus gyduolių vertel
gas. Jei jūsų vertelga neturi ją 
stake, reikalaukit, kad jis užsaky
tų jums iš olselio vaistinės.

Statė ir Madison gatvės Chicagoj buvo prisigrūdusios 
žmonių, kumet “kalbamoji laišku dėžutė” informavo žmn. 
nes apie pakeitimą kainų oring_pašta. Tūkstančiai žmonių 
girdėjo kalbą per garsiakalbį įtaisytą laiškų dėžutėje.

, į ...... ... —

seiaus valdyba, kuri savo 
viešpatavimo metu nemaža 
nemalonumo mums pridarė, 
dabar turėjo užleisti vietą 
tautinės krypties asmenims. 
Tikimės, kad tinkamiau su
tvarkys visus kasdieninius 
mūsų reikalus.

X .Š. m. V- 20 d. 
agron. Antanas Vienažins- 
kis, stoties bufete nusigėręs 
baltakės, t lyse susėdę viena
me vežime leidosi zųvada 
dumti ir įvažiavo į galvijų 
bandą. Vaisfininko OL 
kino karvę ,, aukštėihmlLą^jj 

grabę įvertė ir nuzvimįjč to
liau. ■’

Minimas agronomas jau 
ne pirmą kartą taip išsige- 
ria ir įvairių šposų pridaro, 
kurių čia dabar neminusių, 
kaip, pav., Rokiškyje, kai 
pas žydą aludėje 50 bonkų 
alaus supylė' ant /žydo.‘pe
čiaus ir tt. Jo kolega tą' pa-. 
čilfV-20 d., išėjęs iš stoties 

bufeto, jau nebežinojo, ką 
daiyti. Bet geriau apie ne
gerą jo elgesį nekalbėti...

X Birz. mėn. nakty iš 10 
į 11 d. 1 vai. Skopįškio val
sčiuje baisi perkūnija pade
gė trobesius.

Suvainiškio Valsčiaus Val
dytom telefono aparatą ap
daužė ir apie 2-3 metrus vie
los sudegino. Vietomis iš
daužė medžius .ir .telefono 
Stiebus, perkūnsargius sude

gino, o kai kur radio ente- 
nas nutraukė ir aparatus su
gadino'arba sudegino.-. P-lio 
vai. Beržirbnių kaime pas 
pil. Beldžiu i jerkūri i ją...tren
kė į atdarą -kaminą ir-per 
paųjatą į^ėjo la uk; .langai iš.: 
byrėjo ,'nuo -trenksmo^ pvčiįi 
aparde£to‘t tuimo nepadegA 
llįf d. pgtoli ŽLbėlių ttžmttsų 
žydo af&į. Šatų apvilkėję 

vėtra sugriovė apie 20 trio- 
besKu Lietus išplovė vieške
lių tiltus,* jeeuaentįirius 
■vamzdžius suraitė į gralis 
Tthugiaušiai tarpukalnėse, 
kūr vanduo iš'vienos kelio 
pusės veržėsi antron pusėn 
bėgti. Ten ir vieškelį išplo-

kad tuojau 
paguldys. T

išsprurikii iš 
la žmt vienu 
bacK puola j 
čiau tiesfog : 
kųs išsprufl 
prieš krūtini 
ihi n. 5 sel 
Šte.inbacbą.
k į nrtgalėjii 
Šimkui’ ovafr'

3) Labana 
Labanauskas 
uis už savo j 
turėdamas ■ 
<erigfa;pari

fiujtją&.a&fc

rati- 1 JMrlftHtt LMdv«! —-2—L

4 'MS'.iTTZZ±=
___ .50 4. Mūsą šokiai II. -- ------ ,---------- .

LeEULižfiaV GUD AV7CTAUM DAINO8

kas — Baigai, 
yrtiiai stipres- 
ešą tačiau- te
chnikos nei- 
ti ir imtynės 

fcimtyniųiu- 
ivila padova- 
jkui sidabrini

Kaunas
prieš imtynes įvyko imtinin-l

> ■* — • *'•» ■ I

kų grožio konkursas. Kiek
vienas liftininkas atskirai 
padeinoAstfavd save publi
kai. Publikai; buvo išdalin- 

vietos tos kortelės su visų imtiniu* 
kų pavardėmis. Suskaičius 
balsus pasirodė, kad gra
siausio kūno sudėjimo yra 
Lietuvos- stipruolis Laba-į 
nauskas. Jis gavo 236 bal
sus. Is.Lkrųjų Labanauskas

us, bet ir nuosta- j 
biai gi-ažauk-kttųo sudėjimo, 
krio visą; laiką publiką im
ponavo. Jis gavo pirmą pri
zą. Antrą prizą gavo ameri
kietis lietuvis' Juozas Šim- 
kuš, gaudamas 148 balsus. 

Po to ritosi keturios po
ros :

1) Juoda kaukė į— Polis.] 
Ąbu imftnidRai .finaždaug 
vienodų 'rihj^tj^Tiiosi 20 m. 

be rezultatų. Į
- 2) Šimkus-4-Šteinbach. Su 
Šiuo milžinu| Šimkui buvo 
gana nepatogi ristis. Štein- 
bach labai didelis, o rankos 
taip pat jau ilgos. Dėl to 
didesnės inieiatyvos Šimkus 
nudėdavo paimti. Pačiam, 
lieroda, Šteiii^aelias -kartais 

sudalydavo pavojingii mo
mentų. Milžtas vis stengė
si- paimti Š&nkų dvigubu 
nelsonu. Ta^au pastarasis 

vis išsisukdavo, 
po 30 mių. 
Šimkų dvii

imjo La- 
laikrodį.

• Visos virs paminėtos dainostgalima gauti “Darbinmko" Knygyne. Siųsda-' 
tari užsakymus drauge prpritjBkite įr pinigus. VisUotoet adtėfcokite fcrifc?

‘i* <■* tai itttifrtannMft’*: 51A u’

1 banditizmas atgįja
Vilnius. — Liepos mėn. 16 

į 17 dįeną nežinomi piktada
riai, apsiginklavę revolve- 
.riąis apstojo Noškūnų so-

’ 1 $5000 kurie interesuojasi į ^udaųjųjų Pa-
Veikslų Biznį. Judamieji paveikslai padarė rni- 

%Jijonus įnešėjams. Štai dabar tavo proga įnešti. 
įį:Xrcipkitcs: ■ -

. J. G. STRIGUNAS**

COLUMBIA THEATRE CO.
r.. M PLBASANT ŠTĖĖET D0R0HĖ8TER, rfkŠ8. 01 

> £ k Ootambio 4250

Pagaliau 
ilžinas paima 
m nefeonu ir 
inti. y Rodos, 
įfrikankins ir 
:iau keletą mi- 
jnus, Šimkus 
plseno ir pup- 
X'ties. štei'ri- 
įn i^paiisti, ta^ 
įoštabiai Šiin- 
a ir paradu 

spaudimą 33 
prispaudžia 

Publika už to
šį ilgai kėlė

'-.-I
DEBITO ATĖMIMAS UE- < 
TUVIŲ LAIKRAŠdIAMS ' 

V tintus. —k Paskutinėmis 
dienomis lenkų vyriausybė 

_ . atėmė visai eileiųzsiemų lai-
mš, (KidfravriS valsč.)JL kraščių debitą. Tarp kitų 
riko Juozo’Lritf'rib’namus laikraščių uždrausta įsileisti 

JOhkijon šie lietuvių' laikra
ščiai, išeiną užsieniuose :r 
L į) 
dienraštis CUicagoje, 
‘‘Vytis 
-mo-mėnesinis žurnalas Chi-- 
cago j e, 3 ) “ TėVynė ’ ’—tau7 
tininkų radikalų savaitraštis 
tfew Yorke, 4) “Rygos Bal
sas 
tis Rygoje. Visi čia išvar
dyti laikraščiai nebus įlei
džiami Lenkijon.

ęęt.l *win. ritig&čjd EreL 
n įontą. t. ,.E* Į <4* •• ri ‘ ‘ » i.

ŪKININKAI £U inicia-
vį ? /tyva J .,,. į

Rfalviliškis (Šiaulių ap.). 
Vieni į§ pirmųjų čia ūkinin
kai įsisteigė, pieiio perdirbi
nio b-vę .ir paleido į darbą 
rankinę pieninė. Šioji ukį-; 
ninku Sąjungos pieninė,, 
veikdama visai savistoviai, 
greit išsimokėjo už mašinas 
skolas ir šiandien turi visai 

j išpirktas iuašinas ir net ka- 
[pitalo grynais pinigais. 1927 
in. mokėjo brangiausiai ūki
ninkams už pieną, būtent 8 
centus už vieną kilogramo 
riebumo nuošimtį.

I - * t k

Mechaninės vienybės šali
ninkai beveik prievarta no
rėjo sujungti su tame pačia
me miestelyj veikiančia ga
rine pienine. Bet šioji yra 

įsiskolinusi ir nemoka ūki
ninkams tvarkingai už pie

ną. Tai rimtesnieji ūkinin
kai jąja nepasitiki ir šali
nasi. Ūkininkų Sąjungos 
pieno perdirbimo b-vė užbai- 

Igė visas vienijimosi derybas, 

Į apie kurias net plačiai pro
klamacijose buvo rašyta ir 
kurios net Anykščių apylin
kėje buvo paskleistos, išsi
rinko naują valdybą iš šių 

I ūkininkų: p. p. Pociaus 

(pirm.), Žeknio, Bistricko 
ĮOrvido, ir Teižerskio.

Dėl derybų pieninė dviem 
savaitėm buvo net sustabdy
ta. Ūkininkai prikišamai 
nurodo viršūnėms, kokiais 

• * • 1 

I keliais einant, bendras dar- 
Įbas gali duoti vaisių, būtent, j 
I veikiant savarankiškai ir su 
j atsidėjimu. B-vė/'priklauso 
[pieno sąjungai (Gedimino 
I g-Ve 30. Kaunas).

BLOGUS KARIUS SMAR- 
KIAI BAUDŽIA

Z

Kaunas. — Kariuomenės 
teismas, išnagrinėjęs 4-jojo 
artilerijos pulko eilinio ka
reivio, Joiid' ’Švitfds,' kilusio 
iš Ančiu ku; Veiverių-v., by
lą, kur jiš buVo kaltinamas, 
kad, norėdamas išvengti ka
ro tarnybos, 1928 m. balan
džio 16 d. naktį eidamas sar- 
gybą 4-tojo pulko rajone, ly- 
čia persišovė sau kairiąją 
ranką, dėl kuyios buvo išga
bentas į kaip ligoninę, kur ir 
dabai- dar tebegydomas, pri
pažino jį katlu už susižalo
jimą ir nusprendė jį nubaus
ti 3 inetais sunkiųjų darbų 
(grasos) kalėjimo, išmesti iš 
įariuoinenės ir atimti kario 
vardą.

X Nuo geg. 15 d. iki geg. 
20 d. afiskr. ligofiinčj Btftfr 
Venerinių ligų f
PĮotei-ims-atskirai) 
tos. Žmonių nemažai lankės. 
Aiškino apskr. gydytojas. 
Buvo ir paroda tų ligų,

■ -y ■
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- ii j t
’. Nėjusiems atęitininkų re- 

mėjairis galint atvykti į 
Kaimą ir apžiūrėti statomus 
Uftmųs, apie namų statybos 
eigą tenka painformuoti per 

OpifadĄ.
Ateitininkų namai, kaip 

jau žinoma, yra baigti sta- 
/; tyti. , Pastatyti namai yra 

*penkių aukštų ir dviejų po- 
__ žeminių gyvenimų.
.$!■./ -

Dabar liko tiktai namus į- 
f rengti, kad juose galima bū- 

tų gyventi.
Ir jau namų įrengimo ne- 

' i^maža dalis darbų yra atlik- 
ta.

Pačiame giliausiame po- 
žemio gyvenime yra kelios 
patalpos, kur yra įrengta 
centralinio šildymo katilai, 
vandentiekis ir kit. Ten pat 
gretimai yra sandėlis ir ku 
ro medžiagai.

Minėtame požemio gyve
nime yra įrengta valgykla, 
kuri jau veiika nuo balam 
džio mėn. pabaigos. Nors 
valgyklos patalpos dar ir nė
ra kaip reikiant įrengtos, 
bet jomis naudotis jau yra 
pilnai galima. Valgyklos pa
talpos užima net G kamba
rius, kurių du skirti 
gymui, 1 — virtuvei, 2 
dėliams prie virtuvės 
— šeimininkėms.
veda studenčių Ateitininkių 
Draugovė. Valgykloj gami
nami pietūs yra geri ir dėl 
to valgyklai klientų netrūks
ta.

Pirmame aukšte yra bai
giamos Įrengti keturios' pa
talpos dėl krautuvių, kurio
mis naudotis bus galima už 
vieno ar pusantro mėnesio 
laikb. Dar pirmame aukšte 
yra įrengti 4 kambariai, kur 
susispietusios visos Ateiti
ninkų organizacijų centro 
organų įstaigos.

Dabartiniu metu stengia
masi užbaigti I-jo, II-jo ir 

■ /III-jo aukšto įrengimą. Ant
rame aukšte yra salė, kuri 
bus, tur būt, viena didžiau
sių salių Kaune. .Tos ilgis 
yra 19 ir plotis 10 metrui. 
Trečiame aukšte rengiama 6 
kambariai ir skaitykla.
. Taip pat dar norima į- 
rengti ir ketvirtasis ir penk
tasis' aukštas, kur yra 32 
kambariai.

Gentralinis apšildymas tuo 
tarpu pravestas dar litf’itrP 
■juose pirmuose aukštuose.1 
Kanalizacijos ’ir vandentie
kio pravedimai (tinklas) y- t * x
ra jau įtaisyta, .visuose pen
kiuose aukštuose- v • kaDgaį 
baigiami statyti. Durys arti
mu laiku bus irgi įstatytos. 
Laiptai įrengti.. • -

Žodžiu sakant, namų įren
gimo darbai sparčiai varo- 
ma priekin. Bet tas spartu
mas pareina tik nuo turimų 
resursų.

Kaip tenka patirti, namų 
statybos darbą visuomenė 
užjaučia ir įvairaus didumo 
aukomis tą darbą paremia.

žinoti, kad1 statomi namai
| L L

nėra koki maži nameliai, to
dėl ir prisiunčiamos aukos 
patenkina: tik neilga namu
rengimo momentą.* Todėl ir- 
tenka susidurti su klausimu, 
kas toliau daryti: ar namu 
įrengimo darbą tęsti ir jį už
baigti, ar atidėti nežinomai 
ių į nenustatytai ateičiai ? 
Man rodos, kad visi bus už 
,tai, jog namų įrengimą rei
kia baigti kaip galint grei
čiau. Todėl ir dar duosnią- 
ją visuomenę, kuri, uoliai 
rėmusi iki šiol varytąjį dar- 
bą, reikia tikėtis, kad neat
sisakys ir iki galui jį pa
remti. O ateitininkija savo 
geraširdžių prietelių nieka
da nepamirš ir jiems už tai 
bus amžinai dėkinga.

“Rytas”

Lietuvią Susivienymas Ame
rikoje prisiuntė Knygos ‘iv 
merikos Lietuviai” Leidėjų 
Komiteto Pirmininkui kun. 
Draugeliui sekantį laišką:

“New *York, N.

Ligonines Vajaus Centro 
Organizacija

r

7

X

šį mėnesį visu smarkumu 
yra ruošiamasi prie švento 
Kryžiaus Lietuvių Ligoni
nės vajaus, kuris prasidės 
pradžioje rugsėjo mėnesio.

Organizuojama tvirtas 
centro komitetas ir reikalin
gos komisijos.

Visuomenei jau žinoma, 
kad Labdaringosios Sąjun
gos, piiituns veikėjų ir pro 
fesionalų susi l inkimui, bu 
vusiam bal. mėnesy, sudary
ta, ekzekutyvis Vajaus Kd^ 

mitetas.

Šis komitetas vajui pra
džią yra padaręs ir šiaip 
pareigomis pasiskirstęs:

Jo Em. Kardinolas Jur
gis Alundelein, garbės pirm.

Pral. M. L. Krušas, pirm, 
p. J. Elias, viec-pirm. 
Gerb. Kun. F. Kudirka, 

ižd.
p. L. šimutis, s^kr.

Ekzekut.įivis Komitetas su
sideda iš šių asmenų: Pral. 
M. L. Knisas, p. J. Elias, 
Dr. S. Brenza, kun. F. Ku
dirka, kun. H. J. Vaičiūnas, 
Dr. Constance O'Britis, p. 
A. Nausėdienė. Dr. S. Bie- 
žis, Dr. S. Lauraitis, Jonas 
P. Evaldas. Prof. B. Mas- 
tauskas, p. J. J. Grish, p. 
Juozapas šmotelis.

] AdvisorĮ/^ Komitetą 
pakviesta- ir davė sutikimą 
šie žymūs amerikiečiai: Hon.

I G. F. Barrett, Dr. John Dili 
Robertson, Hon. A. Cermak,

i V
1
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SUS1PAŽINK1T SU LIETUVOS VEIKĖJAIS*
Nei viena tauta nedali kllfi kultūroje b 

gerovėje be mokytų vyrų b moterų. Kiekrlo* 
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy- 
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi bfttL

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

YRA I6LKI3TAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kainu $3.50 Užsisakykite

"DAfiBININKAS*’
S66 West Broadway Botrth Boston, Mass.

1

Prof. K. E. Merriam, Hon.
R. M. Svveitzer, Į). H. C. 
Dayc<X'k, Mr. J. Morand, p. 
H.*W. Elmore, Prof. J. V: 

McCormick, p. J. J. Pcsicka. 
p. J. W. Breen, p. W 
Brietzke, Hon. C. H. Will- 
iams.

Į įvairias reikalingas cen
trui komisijas pakviesti šie 
mūsų visuomenei gerai žino
mi asmenys:

Finansų Komisija: p. 
Elias, p. Jonas Brenza, 
J. P. Evaldas, Kun. 
Briška, Dr. Juška, p. 
Dalgis, p. A. Kareiva, Dr.
S. Brenza.

Spaudos Komisija: Dr. S. 
Biežis, p. J. Šmotelis, p-ni 
S. Sakalienė, Dr. M. T. Stri- 
kolis, p. Pr. Zdankus.

Agitacijos prakalbų: Adv. 
B. F. Mastauskas, Dr. J. 
Poška, Kun. II. J. Vaičiū
nas. Dr. Davidonis, I)r. Vai
kelis, Adv. K. Česmilis. Kun. 
Pr. Vaitukaitis, Adv. J. j 
Bagdžiūnas, p-lė D. Gustai-1 
t ė.

Draugijų Komisija: p. T. 
Janulis, p. Bacevičius, p. V. 
Duoba, p. J. Mickeliūnas, p. 
A. Valančius, p. L. Kri
kščiūnas, p. A. Kanušėnas. 
p-ni Bytautienė, p-ni Vai
čiūnienė, p-ni Maziliauskie- 
nė.

Ligoninės Pašventinimo: J. 
M. Pral. M. L. Krušas. 
Gerb. Kun. F. Kudirka, p. 
Sekleekis, p. M. šlikas, Kun. 
Ig. Albavičius, p. V. Balan
da, p. A. Namsėda.p. B. Ne- 
nartonis. p. J. DimŠa. p. _V. 
Srioga.

AuLii Pinke jų: p-ni A. 
Nausėdienė, p-ni Kirienė, 
p-ni O. Pocienė, p-ni Nor
kienė, p-ni Ilanskat.

Išlaimėjimų: B. Nenarto- 
nis, p. V. Srioga, p. V. Ba
landa.

Bankietų: p. >-T. Elias, p. 
A. Pocius, p. Bekleckis.

Ženklelių, Skelbimų: Dr. 
Lauraitis, p. J. liekis. Ark. 
M. Žaldokas.

I

Ieškok Dievą savyje ir at
rasi Jį... Su Juo atrasi ramu
mu... Vienas Kristaus žodis 
nuramino audringas jūros 
bangas.?.' Vienas Jo žvilge
sys pajėgs grąžinti tavo sie-

i lai ramumą ir džiaugsmą; t 7™ Popiežius Pijus
/

te?- t
V c

t*

Y. 
rugp. 10, 1928.

Gerbiamasis Tamsta:
šiuomi pranešu, kad S. L. 

A. Pildomoji Taryba savo su- 
% važiavime, įvykusiame 3 die

ną rugp., svarstė Tamstos laiš
ką, kviečiantį prisidėti prie 
išleidimo knygos “Amerikos 
Lietuviai” pagaminant 
Lietuviai,” pagaminant 
straipsnį apie mūsų organi
zaciją—Susivienymą Lietuvių 
Amerikoje.

Pildomoji Taryba principe 
užgyre Tamstos planą, ir su
tiko bendradarbiauti minėtos 
knygos priruošime. Taipgi iš
rinko komisiją paruošti visą 
reikalingą medžiagą liečian
čią mūsų organizaciją. Komi
sijoj išrinkta : S. E. Vitaitis ir 
P. Jurgeliūtė. Jiems pavesta 
susitarti su Tamstomis, kuomi 
S. L. A. galėtų ir daugiau 
prisidėti prie šio brangaus vi
sos Amer. Lietuvių visuome
nes darbo.

Su gilia pagarba,
P. Jurgeliūtė,

S. L. A. Sekr.”
Knygos “Amerikos Lietu

viai”-Leidėją komiteto vardu 
sveikinu naują ir svarbą ben
dradarbį Lietuvių Susivieniji
mą Amerikoje; Pildomosios 
Tarybos nariams, o ypač iš-

rinktąjai komisijai (Edžiai 
gerb. “Tėvyųęs” RcdaktorMii 
S. E. Vitaičiui ir p-lei P. Jur- 
goliūtei reiškiu kuo širdingiau
sios padėkos už pareikštą 
prielankumą ir prisiėmimą 
svarbių bendradarbių pareigi]; 
pilnai pasitikiu, kad nuoseklus 
bendradarbiavimas šiame is- -* ■ , . * t
torinės reikšmės darbe bus 
garbei mūsų Tautos ir Amen- 
kos Lietuvių visuomenės, o 
pačios gi . organizacijos naudai.

Kun. S. Draugelis 
~ Knygos “Amerikos Lietu
viai” iAŪdėjų Komiteto pirmi
ninkas.

Bendros žinios
Prie knygos “Amerikos Lie

tuviai” turinio sudarymo in
formacijomis ir medžiagos pa
gaminimu naujai pasižadėjo 
prisidėti 1) “Vienybės” Re
daktorius p. Sirvydas, 2) žy
mūs visuomenės darbuotojai 
pp. Strimaitis ir Dr. Vinikas.

Susiv. Liet. Rymo Katalikų 
Amerikoje pavedė p. .J. Šaliū- 
nui pagaminti straipsnį apie 
šią organizaciją knygon 
merikos Lietuviai.”

Pirmasai “St. Žinių” 
kimo New York ir New .Jersev 
Rajonas skubiai žengia prie 
galutino užbaigimo “St. 
nių” rinkimo. Brooklyno ko
lonijoj yra sunkiau, negu 
tur surinkti reikalingos žinios. 
Galutinai pasiryžta nugalėti 
visas kliūtis ir atsiekti užsi- 
briežto tikslo.

Kad surinkti šeimynų namų 
savininkų ir tt. “Stat. Žinias,” 
kolonijos komisijos nariai 
pradėjo sau pasiskirstyti gat
ves arba rajonus, kuriuose 
kiekvienas ras sau naujų ben-

F -
L Ponia Subationė apima: Rich- 

i Įbidnd Hill gatves: 124, 129. 132,
135 irŪartaica.

2. Kazimieras Masaitis—Ridgo,
xvood. ' .

3. Pranas Bertulis: Front, Wa- 
ter, Tludson, Gold, York. -

4. Juozas Antanavičia: Little, 
John, Evans, Plymėiuth, Bridge.
, 5. Tanias nuo So. lst
iki So. 5th St. ir nuo Ūnion Avė. 
iki Kent AVė.’ (kctGrtMirtiškai).

6. Pranas Korbetas.Grand St. 
nou Kent Avė. iki upelio.^

7. Motiejus Kažlatiskas: nuo No. 
lst iki Parkui ir nud Union iki 
Kent Avė.

‘- Turiu priminti,-kad P. Ber- 
tulis ir J. Antanavičių yra A- 
inerikoje gimę jaunuoliai ir la
bai uoliai darbuodamiesi šia
me “St. Žinių” rinkimo dar
be yra pirmutinis gražus pa
vyzdys kitų kolonijų jaunuo
liams. Alums labai rūpi, kad 
čia augęs jaunimas nosišalintų 
nuo idėjinio visuomenės darbo, 
laukiam daugiau paftašių kaip 
šiuodu du!

Tš vsių Amerikoje esančių 
114 liet, parapijų yra tik 13, 
kurios tyli ir nieko neatsako 
“St. Žinių” rinkimo reikalais. 
Bet yra vilties, kad ir jos ne
atsiliks nuo kitų kolonijų. Bet 
šios kolonijos vienos iš maž<*s- 
niųjų.

Gauta parapijų stovio žinių 
sulig “parapijų ankietų” iš 
sekančių didžiai gerb. klebonui 
ir sekančioj tvarkoj:

1. Kun. L. Vaicekauskas iš Bay- 
onne, N. J.

2. Kun. S. Remeika, Brooklyn, 
N. Y. Karalienės Angelų par.

3. Kun. S Vanagas, Jerscy City, 
N. J.

4. Kun.
Y.

5. Kun. 
N. J.

6. Kun. . 
beth, N. J.

7. Kun. J Petraitis, iš Paterson, 
N. J.

8. Kun. Šeštokas, New York, 
N. Y.

9. Kun. Cybelis, Yonkers, N. Y.
10. Kun. Raštutis, Kewanee,4H.

—.iri— 
“APKALBOS IR

2-jų aktu
Rankraščių kopijas 
gauti pas:

JONĄ TARVYDĄ
94 Bradford St., Lawrence,

L

Popiežius Pijus1 IX

V,

Per A. 1.. R. K. Fcderae 
gauta:
_Westfield, Mass. kolonij 

ankieta iš kloh. kun. K. -Vaaž 
S1O.

Reading, Pa. kolonijos p. j« 
Šaulio užpildytos ankietos

1. Kolonijos, 2. parapijos, 3, 
šv. Antano pąšalpinės dr-jos^

Pitttsburgh’o Rajonui prane
šu. kad turėdamas omenyje. A. 
L. R. K. Susivienvmo Pittš- 
burgho rajono narių gražius 
norus ir pasišventimą tvarky-. 
me “St. Žinių,” šiito pranešu, 
kad išaiškinimui “St. Žinių^ 
rinkimą liečiančių klausimų1 
dalyvausiu A. L. R. K. Susivį 
Pittsburgho apskrities suv»r- 
žiavinie Bridgevi 
rugpiūčio 1928 m.

Taipgi visiems nuosirc 
pasitarnavusiems “St. Žinių 
suteikime širdingai tariu ačii

Kun. S. Draugeli
Knygos “Amerikos Lietu-1 

viai” Leidėjų Komiteto Pirmi*; 
ninkas. !
----L

X

Jeigu pats nesudarysi ki- 
tiems aplinkybių, tai būsi kitę 
sudarytų aplinkybių žaislas,-
•f.;**” •

• * ♦

Vyriškį išklausti nesunku,^, 
moteris gi paslaptį savo ne*įj^ 
išduoda.—Kant. ■ ’^įm

■Lietuvių Darbininkų
»

X

I / \

Įvyks Sekmadieny
.X

Glastonbury, Conn. »

' -■-•“į

ils
■»■■■' 1 ' " . ............................... '....................................j , ■ —-4

šiame išvažiavime bus daug įvairumo, nes programoje dalyvaus šių kuopų įžymiausi sportininkai, dainininkai 
dainininkės: 5 kp. iš Waterbury, Conn.; 6 kp. iš Hartford, Conn.; 28 kp. iš New Haven, Conn.; 36 kp. iš New Britain, 
Conn.; 39 kp. iš Bridgeport, Conn.

Taipgi bus daug svečių iš visos Amerikos, kurie dalyvavo A. L. R. K. Federacijos Kongrese ir LDS. Seime.

Jau gavome žinių, kad iš Bostono, Warcesterio, Montello ir kitų Naujos Anglijos kolonijų darbininkai-kės afr 
ja bus’ais, automobiliais ir orlaiviais. Svečius patiksime ir priimsime maloniai ir gerai pavaišinsime.

Tas ne darbininkas ir ne darbininkų prietelis, kuris be
-d Dalis pelno eis L. D. S. Centrui.
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lenkų poručnikas staigiau- ties bei pakinktus iš tvarto.

Seimai yra svarbūs

pro-

1

. Jul i «

F '* į--v

I 1

kaipo lietuvybės 
greitai neteks savo

v r ;• Mark'Twaino
.. f * —. •, ✓ ■ /

Viduramžių Romanas

I.

Kelkis, kelkis, 
Bernužėli, 
Kelkis jaunas 
Šienpiūvėli, — 
Jau švytruoja 
Saulužėlė

Aštrink dalgį 
Žvangūnėlj, 
Eiki kloti 
Pradai gėlių. 
Lig sulauksi 
Pusrytėlio,

II.
Kelkis, kelkis, 
Mergužėle, 
Kelkis jauna

- Grėbėjėle, 
Jau švytruoja 
Saulužėlė 
Už beržynų. 
Beržynėliu; 
Imki grėblį, 
Grėblužėlį, 
Eik purtyti 
Pradai gėlių, 
Lig sulauksi 
Pusrytėlio.

(“Šaltinis”)

šis yra. vienas iš naujausių Amsterdam, Olandijos įhies to valdžios namų, kuris yra 
statomas biedniems gyventojams, vietoj senų apgriuvusių namų.

S

i

mų ir girtuokliavo. Į'siį,—,^
.. .. '

JESDAY arii FBIDAY

JOSBfH’S LITHUANIAN B. C. ASSOCIATION OP

-araifcond-class matter Sept 12; 19ĮjS ttė jĮMĄtbfflce at Boston, Maa&

H ?■ *

PRENUMERATOS KAINA
$4.50 AmerikdJeUietAinSiv..........r....SUBSCRIPTION KATES:

•arty «•••«•••••••••••• .$5.50 Užsteuy ntetains • «->• •. i},**^*.« • •• 
once per week yeariy. .$150 Vieną kart savaitėje metams, /• .$2JS) 

oace per weet yeariy... >$3.00 ūfeieny vieną kart savaitėje met $3.00

“DARBININfcA8” I -

West Broadway South Boston, Mass.
, TolcphoąeSouth Boston 0620

Visi 1
r • •

niaus kla 
apsilankymodWlniuje- vidu
tyje rugpiūčio mėnesio. Ne- 
kurie net nerimastauja. ą 
bet jei Pilsudskis kaip kiau
lė bandyti? lyst į Lietuvą tai 
gauti? taip per snukį kad 
tuoj raudonu būrbulu nosis 
apsilieti?... o kas jau būtų 
foliaus tai ateitis parodytų.

šaitį ir Mironą, dabar dari 
nori pasisavint Jakštą. Mai
ronį ir kitūfc senosios kartos 
žinomesniųakunigus ir tuo 
tikslu skiepijamos žinios ir 
varoma

Opozie 
leidžiamą.^.

įį SEIMAMS
^^Federacijos ii- L. D. S. sei- 

jau čia pat. Netenka a- 
ti, kad Seimams teks 

arti žodį Lietuvos politinės 
dės ir ypač Vilniaus 
rimais juo labiau, kad 

Seimai susirenka, taip sa
kant, Genevos derybų išva
karėse. Vis dėlto mums ar

timiausi ir aktualiausi bus 
mūsų gyvenimo reikalai. I- 
inigracijai užsidarius, imi- 

■ j^rantų eiles Amerikoje ne 
M auga, bet retėja. Iš kitos 

pusės čia gimusių lietuvių
- amerikiečių skaičius didėja.

'Vy' Buvo laikas, kad gyveno-
* ihe beveik išimtinai Lietuvos
• >gjrveniniu. Laikui bėgant 
r-vUika kaskart daugiau ir
daugiau dėmesio kreipti i 
mūs pačių reikalus. ( lyveni- 
mas patiekia naujų proble- 
mų. Dabar jau nebe kuri- 
jnę,.betto, kas įkurtą, palai- 

periodas. Gyvenimas 
mums nemažai klausi- 

t, kuriuos galima sugru: 
Įduoti i dvi grupi. Vienoje 
yra tie, kurie apima suglau
dimą

«•— , • --** *

lhi; kitoje tie, kurie rnšasi su 
perdavimu čia gimusiai ir 

f augusiai kartai mūsų Įkurtų 
y įstaigų. Ir eilių suglaudi- 

į; mas ir Įstaigų perdavimas

nėra tai vienos dienos arba 
vienų metų darbas. Imigran
tų eilių. suglaudimą reikėtų 
pradėti nuo prašalinimo vai
dų. Nejaugi mes ateiviai 
taip ir išmirsime šioje šaly 
bekoliodami vieni kitus? Ir 
ne atšalimui, ne apatijai pri
valome pasiduoti. Skaudus 
tai buvo smūgis, kuri kirto 
katalikų vienybei nesenai 
buvęs L. R. K. S. A., seimas “■ r
atsimesdamas nuo katalikų 
vienybės centro — Federaci
jos. Bet vaidų ir indiferen
tizmo prašalinimas tai tik 
pusė darbo. Teks susirūpin
ti ir teigiamąja puse.

Dar svarbesnis yra klausi
mas Įjerdavimo mūsų Įstai
gų naujajai kartai. Čia rei
kia gero apsvarstymo ir pla
ningo darbo. Be to mūsų i- 
staigos, 
centrai 
vertės.

Taigi
mums ypač tuo, kad mums 
juose teks išspręsti proble
mas, kurios mus arti liečia, 

retėjančių ateivių ei- Todėl nežiūrint mūsų priešų 
puolimo, nežiūrint kaikurių 
mūsų brolių indiferentizmo, 
privalome jais gyvai susido
mėti ir juose dalyvauti 
skaitlingai ir aktingai.

Lietuviai be partijų skirtu
mo nemano lenkams užleist 

nė vienos žemės pėdos ,ir ta
me klausime. visi su valdžia 

eina ir eis išvien kaip mūras 

petys į petį...

Šiaip viduryje kovos eina. 

Tautininkai varosi prie pra- 
ryjimo katalikiškų ekonomi

nių organizacijų suvarant 
jas į tautininkų arba “vie- 

nybininkų” bučių. Nors ka
talikai spiriasi—bet nedalai- 

kys. Jau dabar yra kaip kur 
manoma dėtis prie vienybės 

ir paimt tautininkus, kaip 
liekančius mažumoje, į savo 

globą. Jei daugiau atsiras 
šiai minčiai pritarėjų, tai 
tautininkai netikėtai pajus

tų kad kiekviena lazda turi 

du galu... ir savo ginklu pa
tys sau užsiduotų dideliausį 

smūgį.

Tautininkai norėdami ro
dytis labai uoliais katalikais 
į savo centro valdybą iš 5 

narių susidedančią išrinko 
net 3 kunigus: Tumą, Tamo-

ida.
U. ’ e

ko rašyt ne- 
, viski? - cenzūra 

išbraukia,' kas tik šiek tiek 
tautininkams nepatinka.

Ant laukų viskas pasitaisė 
ir duonas Lietuvoje bus ga- 
na jei tik Dievas duos gerai 
viską suvalyt. Jau šieno ir 
dobilų daug suvalyta, ir da
bar vežama. Oras dabar ge
ras, valymo netrukdo.

' Pragyvenimas biskį pa- 
brangęs, bet kaip naujas 
derlius suęivalys, manoma, 
kad vėl viskas atpigs.

Tautininkų Karpavičius 
sutarė 4000 egzemp. naujo 
žurnalo Amerikoje išplatyt. 
Žurnalas bus. tautiškas ale 
rimtas, 
cialistai 
Lietuva 
likams 
ruot”— 
vienvbę ardo.

Tautininkai ir so- 
net “Naujienas” į 
Įleis, kad tik kata- 
daugiau “užpipi- 
kam jie tautiškąją

i

Sp. Korespondentas

Klemas Dulkė

KELKIS, KELKIS..
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bet net ir šviesesnieji 
testantai yra pasipiktinę tuo 
neronišku persekiojimu ir 
kelia protestus. Bet tokios 
pa v. Diefenbachiškai, ar gal 
Hefliniškai nusiteikusios 
“Naujienos'’ karštai protes
tuoja prieš tuos, kurie smer
kia Meksikos katalikų per
sekiotojus. Mus nė kiek ne
nustebintų, jei kuris mūsų 
suheflinėjęs laikraštis pa
skelbti? savo skaitytojams, 
kad ne Calles persekioja ka
talikus. bet katalikai Call- 
esą.

Skaitant, ar girdint tokius 
diefenbachiškai - hefliniškųs 
kledėjimus, savaime kyla 
klausimas: ar tie žmonės są
moningai per akis meluoja, 
ar jie yra taip apakę, kac 
tesugeba viską matyti tik 
per sdvo antikatalikiškų 
prietarų akinius? Greičiau
sia benebus taip: asmeniškų 
sumetimų vedami politikan- 
tai ir gobšūs geltonlapių pu
blicistai sąmoningai ir ci
niškai meluoja ir . šmeižia, 
1 j T • 1z 1 — __142 2 V1 __.j

fanatikų 
susiaurinę savo protus saVo 
antikatalikiškų manija, kad

t

<aip kad jie yra tikrumoje, 
Mit mato tik savo liguistos 
vaizduotės Šmėklas ir skai
to jas tikrenybe ir bando tai 
dtiems Įkalbėti. Tos rūšies 
žmonės yra Hefliiiai, Die- 
fenbachai, Šliupai, Iieveik 
visų mūsų antikatalikiškų 
laikraščių redaktoriai ir ne
laimingi jų laikraščių skai
tytojai. Ne pykti ant jų, 
>et jų gailėtis privalome, 
juo labiau, kad jų aklumas 
yrą ne fizinis, bet dvasinis.

Varėna. Tai buvo 1920 me
tais. Lenkai traukėsi iš Va

rėnos apylinkių ir miestelio. 

Jau iš anksto žmones nujau

tė, o kiti buvo gavę žinių, 

kad paskutinės besitrau

kiančios lenkų kariuomenės 

dalys, be pasigailėjimo plė

šia ir kankina gyventojus. 

Todėl iš anksto visi vyrai 
su gyvuliais išsislapstė miš
kuose, palikę namuose vie
nas moteris su vaikais.

Ir Gražulių šeima laukė 
žiaurųjį? svečių: vyrai išve
dė arklius ir karves į mišką, 
o Gražulienė su vaikučiais 
pasiliko namuose, V arenos 
miestely. Staiga subraškėjo 
vartai, ir Į Gražulių kiemą 
įsiveržė keletas lenkų karei
vių su karininku priešaky, 

yra vyrai su gyvuliais. Gra
žulienė aiškinosi nieko neži
nanti, bet lenkai dar labiau 
įsiuto, kai moteriškė ėmė 
kalbėti lietuviškai. Tuomet 
karininkas išėmęs revolverį 
atstatė Gražulienei į krūti
nę ir grasino ją nušauti, o 
kumštimis daužė nugarą, šo
nus ir nykščiais badė pažiau
nes. Kiti kareiviai susigau
dę vištas, kurioms su kar
dais nukapojo galvas ir šei
mininkei liepė jas kepti.

€ Kai vištiena iškepė, len

kai prisistatė ant stalo gėri-

— .' t s. •

griežė dantimis, atsikėlė, 
priėjo prie lopšelio -rr 
griebęs už kojelių^tęą gulė

jusį 6 mėn. kūdikį, 

sukti į visas puses, sakyda
mas: “visus lietuvių kūdi
kius išsmaugsiu, kad “lįtvi- 
nams” neišaugtų kareivį” 
Ir taip už kojelių 1;
mas, su nusvyrusia žėmyu 
galvele, barbaras lenkasrilė- 
kaltą kūdikėlį išnešė į ^jąėr 
mą. Kitas lenkas jąm pata
rė numesti kūdikį šuniui su
ėsti, esą, lietuviai daugiau 
ko nėra verti. Atbėgusi Gra
žulių kaimynė žydė ėmė len
kus maldauti, kad šie nekal
tam kūdikiui dovanotų gy
vybę ir priminė jiems, kad 
lenkai ir lietuviai esą 
tikybos ir reikėtų tu:
žinę. Sugėdintas lenkas nu
metė į purvyną pusgyvį kū
dikį. kuriam jau buvo pra
dėjęs tekėti iš burneles 
kraujas.

Sužvėrėję lenkai iš Gra
žulio namo (taip pat ir iš 
kitų gyventojų) jiaėmė vis
ką: maistą iki paskutinio 
kąsnelio duonos, indus, 
šaukštus, peilius, šakutes, 
drabužius, vienu žodžiu — 
viską, kas tik buvo. Pasili
ko vienintelis puodas, bet 
ir tą lenkas išnešęs į kiemą 
sudaužė. Suėmė viską ir iš

kitų trobesių: grūdus iš kle- - 
’’ V M

Net daržoves nurovė ir vis
ką susikrovę į vežimus is> 
vežė. Ko negalėjo pąimti, 
tą sunaikino vietoje. Vietos 
klebonui taip pat viską iš
plėšė, net bažnytinius rūbus 
paėmė. Pats klebonas nuo 
grobuonių vienmarškinis per 
langą vos paspruko.

Kankinys vaikelis, žiau
rios lenko rankos paliestas, 
8 mėnesius sunkiai sirgo; 
dažnai jam bėgdavo kraujas 
iš burnos. Jo vardas Bet- 
ras: jis tebėra gyvas bet vi
sai paliegęs, silpnutis ir daž
nai skundžiasi vidurių skau
dėjimu. Nelaimingoji moti
na savo akimis matydama 
kankinamą kūdikį ir iš dide
lio išgąsčio taip pat susirgo; 
hežjnoma ir pagydoma liga. 
Jau praėjo nuo to laiko 8 *
metai, bet visos pastangos ir . 
gj’driojų pagalbd nepadėjo 
jaunai moteriškei sugrąžinti 
sveikatą ir jinai nors dar te
turi tik 31 metus amžiaus, 
bet jau atrodo senelė.

Ne veltui dabar vaiėniS’- 
kiai yra pasiryžę verčiau žū
ti, nei pasiduoti lenkams. 
Jie matė lenkų “brolišką’A 
meilę sm-o akimis, bet deja, 
neturėjo ir neturi galimybės 
įrodyti pasauliui negirdėtus 
lenkų barbariškumus.

“Liet. Aidas”
-

ro kėdės, kuri stovi sosto apačioj. Atvirkščiai 
pasielgus pražūtis tau ir man.

Nors duktė ir karštai maldavo tėvo, kad tas 
jos neverstų taip daryti, bet niekas negalėjo su
minkštinti jo kietos širdies. Su didžiausiu skaus- 

į'*

Jau atėjo

1780 metai artinosi prie pabaigos. Buvo vi
durnaktis. Tyla viešpatavo senoje Kluginštelno 
pily. Aukščiausiuose pilies bokštuose, pro mažą 
langeli mirgėjo mažas žiburys. Ten buvo slap
tas susirinkimas. Šernas ir žiaurus KIugĮnšteino 
valdovas sėdėjo užsimąstęs. Po valandėles jis 
atbudo iš svajonių ir tarė:

— Mano duktė.

Jaunas vaikinas apsišarvavęs plieno šarvais 
nuo kojų iki galvos tarė:

— Klausau tėve.

— Mano duktė,—tęsė valdovas.
laikas atskleisti tą uždangą, kuri laikė tave ap
gobusi iki šiol. Tavo gimimas turi sąryši su ta 
paslaptimi, kurią aš dabar tau pasakysiu, tad 
gerai įsidėmėk kiekvieną žodį. Mano tėvas mir
damas paliko dvejetą vaiki?: mane ir mano bro
lį Ulrichą, Brandenburgo valdovą. Testamente 
jis parašė, kad po mano ir brolio mirties, mano 
ir jo valstybė turi susijungti ir tapti viena val
stybe. Valstybės valdovu tampa mano sūnus, 
bet jeigu neturėčiau sūnaus, tai valdovu tampa 
jo duktė, su s.ąljfga, .kąd^Ssiląito
kitaip sostas atitenka mano dukteriai, žinoma, 
ta pačia sąlyga. Taip as ir fnano getoji žmo
na karštai meldėjnčs. kad- mums duotų sūnų.

dęs, bet Įpėdinis negimė nei vienos, nei antros 
lyties. Mano gi nelaimei tu gimei ir mes nuliū- 
dome< bet ne sakiau aš, dar ne viskas žuvo. 
Kai tu gimei, niekas nežinoję kurios lyties esi, 
išskyrus šešias tarnaites ir priėmėją: bet aš 
juos pakoriau valandai nepraslinkus. Visa val
stybė siuto iš džiaugsmo/dėliai gimusio sūnaus. 
Tave- auklėjo tavo motinos sesuo ir paslaptis 
buvo gerai užlaikyta, ir aš su tavo motina pra
dėjome svajoti apie Brandenburgo puikybę. 
Prakeikimas tegul būna ant jos—mano broliui 
gimė duktė. Mes truputį nuliudome, tyet tai 
yra niekis, ar mes neturime sūnaus, ar ne tie
sa, mano mielas Konrade. Ali, ah ,ah ar ne 
taip. — Linksmai kvatojosi valdovas iš savo 
gudraus sumanymo.

— Tai šitam tikslui aš esu išauklėta, kad ga
lėčiau atimti savo sesers teises į sostą. Ne, tėve, 
aš negaliu taip padaryti.-—Pro ašaras kalbėjo 

duktė.
/ ' < •
— Ką išdykėle, tai toks mand atlyginimas 

už mano triūsą tau, dol tavo laitams,—piktai su
riko tėvas.—Tuojau šią naktį išvyksti į Bran
denburgą. Mano brolis senas ir kviečia tave, 
kad tu ateitum ir valdytum kraštą žodžiu, liet
vardu dar nė. Valstybes reikalai jį silpnina ir 
jis riepajė” įpską tvarkyt 
dpnėk,, ge . ad' yra įsi ,
pati Voknfija „nĮn^inikicota
atsisoftfų norJfcięnĄih Momentui Didžiojo 

gailučio soste, taiiji tari it ~ ‘

’l

mu širdy duktė, jodama tarp ginkluotų tarnų, 
matė paskutinį kartą tėvo duris užsidarant už
pakaly. Valdovo žmona išleidusi dukterį pra
dėjo bijoti, kad kas nors neatsitiktų jai.

— Ko tu bijai, ar mes neapsaugoti gerai. 
Jeigu išdidus ir puikusis Detsinas atliks tą vel
nio sumanymą gerai pas mano brolio dukterį 
Konstanciją, tai joki galybė nesuturės mano 
dukteriai tapti karaliene. Mat, riskas reikia 
iš visų pusių gerai apsaugoti šitame klastingą- 
ine pasauly. Eik’ mano mieloji gulti ir”sAp- 
nuok apie Bradenburgą.

Šventė ir ašaros

Linelio pilies rūmuose, Brandenburge, di
džiausia iškilrhčr Didžiojoje salėje tūkstančiai 
žvakių dega, visi čia susirinkę linksmi. O vijo
je šaly laužai dega: Konradas jaunasis valdo
vas atvyfcd. jo Brandenburgo širdis buvo 
linksma, ir jil 
minfittiri ii^ska

■£*

bet,* didelė* anlikatalikiškiį 
fanatikų didžiuma yfa taip

I-F ♦
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atėjo Atsidžiaugti Konrado iš- . 
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gi aš jam pasitikėjau, bet...—staiga atsikėlė, 
ašaras ir šypsodama nuėjo Į savo

Baisi katastrofa
mėnesių praslinko ir liūdesio šešė-

si

« f 

t y

Klaus imas: Laiškas 
suolas draugui Ghic 

buvo man sugrąžintas, 
vo atplėštas Wasliingtoį>& ii 
tcili keliavo pakol man 
siigfĮ 

dziai 
ant laiško kuoihet buvogSU 
grąžintas ?

ir kituose tiraM

-rf■ < Vilniaus 
į- J venimą. 
Šgh ‘d-iras D.

Į Vilniaus 
įiž, 

re tinama, kad neliksKp^ąi lėi- 
; džjanti pinigus ir kad pe- 
k reitais metais revizijos ko

misijos nariai — pp.^Bpokas 
ir Karazija—darė tos drau- 

. gijos vedėjams sunkių kalti
nimų dėl visuomenės aukų 
aikvojimo.

O- .
Šis kaltinimas yra mestas 

bendrai ir neparerhtas fak
tais, bet, kadangi jis kyla iš 
žmogaus, kurs ilgesnį laiką 
yra stovėjęs Laikinojo Vil
niaus Lietuvių Komiteto 
priešakyje, tai gali kai kam 
Amerikos lietuvių, kelti a- 
bejojimų draugijos adivsu. 

\ Todėl Labdai-ybės draugijos 
valdyba laiko reikalinga ir
gi prabilti tuo klausimu ir 
tarti paaiškinimo žodį Ame
rikos lietuviu visuomenei, 
kuri taip dažnai ir gausiai 
ateina jai į pagalbą Vilniaus 
klasto vargus maldant.

Labdary lies draugija, Vil
niaus krašte paprastai vadi- 

' narna Centro Komitetu, y- 
ra kilusi karo pradžioje nu- 
kentė j ilsiems dėl karo šelp- 

t ti. Dabar jinai vyriausiai 
rūpinasi Vilniaus-krašto be- 
-■v- . .

kramto
/Tanie" 
Alseika 
Lietuvių Eap 

is draugiją. Draugija 1kąl-

sugijusios, — tad retas ku
ris' įstengia nepadedamas 
teisti savo vaikus į mokslą, 
įjabdarybės draugija, dto- 
tdama isayo_;
;bd 
gkn^e,, 
Savo a 
čianis mokėtr^ 
dolerius metams, -vadinasi 
mėnesini 4-5 dol., turint gal- 
voje, jog mokslo metai trun- 
ka 9-10 mėnesių; bet ir tų 
pinigų niekas visiškai ne
stengia įmokėti — paprastai 
mokama 10-20 dolerių me
tams. Tas mokestis labai' 
mažas ir prie susidariusio 
brangymečio Viluiaus krašte 
visai nepakankamas mokinio 
laikymo išlaidoms padengti.

Kadangi Labdarybės drau
gija neturi tiek pajamų, 

įno
ris 

sun-

kartu neleistinu būdu pajuo
kęs savo mokytojus ii- vedė
jus, bet draugijos valdyba 
nematė tame jokio pažangu
mo, tik netaktą, kurs griau- 
ja auklėtinių tarpe auklėto
jų autoritetą, bendrabučių 
drausmę ir taip trukdo auk
lėjimo darbą. Todėl draugi
jos valdyba, šalindama jį iš 
bendrabučio, kad ir. ėmė tą 
aplinkybę greta kitų galvon, 
betgi nesijuto kovojanti su 
pažangumu.

Šalia šelpimo bendrojo la
vinimo^ mokyklų mokinių 
Labdarybės draugija jau 
kelinti metai veda amatų 
kursus, kame per šimtą mo
kinių mokosi megzti, austi, 
rūbų siūti, baldų daryti ir tt. 
. Draugijos įstaigose ir ū- 
kyje turi darbo kelios de
šimtys" lietuvių darbininkų 
ir randa jn-ieglaudą vienas 

I kitas apleistas senelis.
I Taip padedama lavintis 
»keliems šimtams jaunimo,

kiekreikia, o norinčių 
kytis kasmet randasi 
daugiau, tai nežiūrint 
kios ūkininkų padėties pri
versta yra reikalauti kad ir 
mažesnių įnašų iš auklėti
nių pusės Bet čia neišven
giami nesusipratimai. Susi
tarsi rudenį su tėvais, kad 
mokės tiek ir tiek metams, 
kad reikia mokėti — nemo
ka. Tenka griežčiau spaus
ti ir vienam kitam atsakvti* 
vietą bendrabutyje. Taip 
buvo ir su Jeronimu Cicęnu, 
kurio pašalinimas, matyt, la
bai nepatiko d-rui D. Alsei
kai ir jis tai mini kaipo pa-j kitas apleistas senelis, 
žangiųjų persekiojimo pa
vyzdi. ,J. Cicėnas buvo ru-

>•

Z

šelpimu. Tam reikalui laiko 
eilę bendrabužių mergaitėms 
ir berniukams, -kuriuose šie
met gyvena viso labo 652 
mokiniai. Dalis to jaunimo, 
būtent 21 yra arba visiškai 
našlaičiai arba našlaičiu pa
dėtyje ir jiems Labdarybės 
draugija duoda pilną išlai
kymą, kitus draugija dau
giau ar mažiau šelpia. Vil
niaus krašte ūkininkai labai 
sunkiai gyvena šiuo laiku: 
žemės nedaug ir ta smėlys,
mokesčiai dideli, uždarbio iš mas per mokinių susirinki- 
šalies nėra, karo žaizdos ne- mus savo raštus buvo du

įdėjęs, palaikydama... sunkiose Vii-
draugijai 15 dol. ir draugi
jos žiniomis jo tėviškės ri
kio didumas leido jam tai 
daryti, bet jis sutartų įnašų 
paskirtu laiku nemokėjo; be 
to. mokėsi silpnai (turėjo 
dvejetukų), tad valdybos 
pirmininkas atsakė jam vie
tą bendrabutyje.' Draugijos 
valdyba tada dar nieko neži
nojo apie jam priskaitomą 
d-ro D. Alseikos straipsny
je pažangumą. Teisybė, mo
kinys J. Cicėnas, skaityda-

niaus krašto gyveninio sąly
gose keliasdešimtis lietuviu 
darbininku, keldama prie į- 
vairiu progų lietuviu vardą 
tarp sulenkėjusiu, stiprinda
ma tautinį susipratimą jau
nime ir masėse, — Labda
rybės draugija jaučiasi lei
džianti visai tikslingai gau
namas aukas iš lietuviu vi
suomenės.

D-ras D. Alseika mini, 
kad revizijos komisijos na
riai darė pereitais metais 
draugijos vedėjams sunkiu 
kaltinimu, bet vedėjais tapę

-k. Teisybe, 
omisija kas- 

astabo- 
► veikimo su 

nkimu, šį ,tą 
ai prikišda- 
iekaištų, kad 
pp. Karazi- 
et, valdybai 

pasiaiškinus ;del daromų 
priekaištų, v|enatinis susi
rinkimas apyskaitą pilėme, 

jokio papeikjmo neišreikš- 
damas; netgi Tokio pasiūly
mo niekas nebuvo įnešęs, o 
susirinkime buvo ir p. D.

4
(i D. Alseikos 

revitorių kaltini
mai. rodos sukėsi aplink vie? 

nų draugijos*: 
remontą, kui*s 
siejęs ir dėl 
lauš išmatavimo 
jas į bendrąb* eius. Tarian
tis dėl tų dal kų paaiškėjo, 
kad čia būta , ai kurių apsi
rikimų, ko A 
negali, ir yajįį 
susi rinkimas' * nėst^'k 

bloga 1 X—, *
• . ® -i .. A 
pinigų aikvojmąL

D-rui i). Alseikai, matyt, 
dar nepatinka ir tai, kad 
Labdarybės dr-ja pernai me
tais nusipirko labai patogio
mis sąlygomis namus vidu
ryje miesto, kame tilpsta 
draugijos amatų mokyklos 
ii- yra bendrabutis. Tiesa, 
tų nainų pirkimas įvyko be 
d-ro D. Alseikos žinios ir 
j iries jo norą, bet kad tie pi
nigai būtų išleisti netikslin
gai, kiti draugijos nariai ne

išrinkti tie 
jog į-evizijos 
met dalinasi 
mis dėl draug 
visuotinu susi 
parastai vald 
ma; darė tu 
ir ne pernai,-i 
ja su Špoku.' - 
pasiaiškinus 
prie

buvo.gą- 
džios. namų, 
įusybč prieš 

porą metų atėmę^ išinesda- 
į efeuį 

. . . , . ... raugijos
Reikalams butas nėra 
dien Vilhųije lengvas daly
kas jr biaugiąi atsieina, p na- 
mų kaina žeiria, :-r- tad roŠ 
dėsi draugijos valdybai, jos 
namai įsigyti—grybas išro- 
■taivimtis. "Draugija ii neap- 
si riko: Įiarduodant anuos 
nainus šiandien gėlimą būti? 
gerokai gauti viršaus.

Kad d-ro Alseikos mini- t . . . . : t ' .
mų revizorių pp. Karazijos 
ir Špoko sunkieji kaltini
mai, nieko baisu nebuvo ir 
nepaliko, galėtu pasakyti 
kad ir toji aplinkybė, jog 
abudu revizorių ir toliau ra
miai bendradarbiauja su 
draugijos valdyba — p. P. 
Karazija būdamas tos val
dybos nariu, o p. špokas ir 
toliau eidamas revizoriaus 
pareigas.

Labdaiybės draugija savo 
nariuose ir valdyboje tikė
davo ir turi visokių pažiūrų 
žmonių, kurie, atsižiūrėdami 
į Vilniaus krašto politinę 
padėtį, randa reikalinga jė
gų neskaidyti ne visada pro- 
duktiilgiems savitarpio gin
čams. Šiemet Labdarybės 
draugijos valdybą sudaro šie 
asmens: Kun. P. Bieliaus
kas (pirmininkas), K. Ve- 
leckąs (Vice-pirmininkas), 
d-ras J. Šlapelis (kasinin
kas)., K. Stasys (sekretorius 
ir ūkio' kdifrolieivus), kun. 
K. Čibiras, P. Karazija ir 
kun. P. Kraujelis. Savo ben
drabučiuose draugija nedaro 
jokios prievartos dėl pasau
lėžiūros įsitikinimų gyve
nantiems mokiniams, nors 
tikvbinius savo auklėtiniu į- 
sitikmimus palaiko ir remia.

Labdarybės, draugijos val
dyba, pranešdama tai Ame
rikos lietuvių visuomenei, 
kuri tą draugiją ligi šiol 
gausiai šelpė, leidžia sau pa
reikšti vilties, kad Amerikos 
lietuvių visuomenė nesiliaus

t.».8
Sulig pereito seimo 
tdriiiib sihonii s 
ninki?

r. *

dihgiį dfgdfcižacijtii

Pageidaujama, kad risi sumanymai tilptų 
organe “Darbininke” dar prlėšASetih^*
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iNiSkANfi
Ar Nekvotinis Ateivis, Įleistas 
Kaipo Studentas, Turi žinoti 

Anglų Kalbą?
Klausimas: Mano brolis

teuropoję nori atvykti Ame

rikon lankyti seminariją... Neteisingas Arba N

Moksliški reikalavimatju 
gi mainosi, 
kolegijos ir universitėtąįb 
kalauja augštesnės iho 
los diplomo.

Seihinarija yra Amerikos 
valdžios užtvirtintą. Ar jis 
turi žinoti anglų kalbą? Ar 
turi turėti iš augštesnės mo
kyklos diplomą?

Atsakymas: Studentas tu
ri Amerikos konsului daro- 
dy ti, kad ištiktųjų vyksta A 
merikon mokintis, ir, kad 
jis; turi užtektinai pinigų 
mokslui ir gali pats save už
silaikyti arba turi „draugi? 
arba giminių kurie jį užlai
kys. Žinojimas anglų kal
bos priguli nuo ko jis keti
na mokintis. Jeigu jis pri- 
si rašo kajpstuden^.jp 
Ii ari šiko j kolegijoj Hiri 

suprasti prakalbas kurios 
laikytos anglų kalboj. Jeigu 
ketina lankyti muzikališką 
inokyklą reikalavimai 'mai
nosi, nes tose mokyklose ir 
seminarijose svetimos kalbos 
vartojamos.

Adresas

daug laiškų prapuola d 
teisingi? adresų. Toki 
kai pasiųsti į Wasliingt< 

r“ 
atplėšti ii- sūgi

Keletas mėnesių praslinko ir liūdesio šešė
liai Konrado veide pamažu pradėjo nykti. Kraš
tą labai sumaniai valdė, ir žmonės gerbė ir mylė
jo jį. Konstancija taip pat paliko skaistesnė 
ir. linksmesnėj Konradą^ su baime pamatė, kad 
Konstancija myli jį. Mylėti ir būti mylimam, 
tai didžiausia laimė, bet šitokia meilė tai baisi 
—meile sau vienodos lvties.

* * --

Kaip visuomet yra, kuo daugiau jis jos 
vengdavo, tuo labiau ji pastodavo jam kelią. 
Vieną kartą Kvnstančia sutiko jį einantis savo 
kambario:

— Konradai, kodėl tū visuomet bėgi nuo ma
nęs. Aš tau būtinai turiu pasakyti, aš nebega
liu ilgiau tverti—aš tave, Konradai, myliu.— 
Konrado veidas išblyško ir apsitraukė ligos še
šėliu. Jis neturėjo ką jai atsakyti. KoiistUncija 
klaidingai supratusi jo tylėjimą, jį pabučiavo 

čir tarė:
' , — Tu mane myli ii- aš tai matau.—Bet Kon
radas nė žodžio netaręs atstūmę ją ir nubėgo į 
savo kambarį. Kpnstąnęįja paliko nustebusi ir 

ašaros pasirodė j<is akvse.—Jis malk* išniekino, 
atstūmė mane, kuomet aš jau maniau, kad jis 

rtiane myli.—Keista ugnis sužibo jos akyse ir.-
Brandenburgo pliy pnjdgjrdo keistas šnabž-

‘ . _ • • W « ■‘■r“-,- . • • _ • • •__:a___

desys. Šnabždesys paliko garsesnis, jis perlekia 
visą šalį. Štai ką jis kiekvienam sakė:

— Princesei Konstancijai gimė sūnus. Klu- 
gihšteino valdovas šukė savo šalmą aplink gal
vą ir siūto iš džiaugsmo ir rėkė:

— Gerai aš tam laidokui Detsinui atlygin
siu už jo graži? darbą. Dabar mano dukteriai 
laisvas kelias. Ulrichas gi iš to nemalonaus smū
gio staiga susirgo. Atėjo teisino diena. Teisino 
salė buvo pilnutėlė. Atsidarė durys ir įėjo tei
sėjai. Žmonės nutilo, kad net buvo girdėtis 
musę skrendant. Konradas irgi buvo čia, bet 
ne savo noru. Jis labai prašė, kad tėvas pats 
teistų savo vaiką. Bet jis atsisakė sakydamas, 
kad jis negalįs žiūrėti į ją. Liepė teisti ją ly
giai kaip ir visus. >

Atsistojo vyriausias teisėjas ir prabilo:
— Princese, prieš valstybės įstatymus jūsų 

skaistybei gimė sūnus neteisėtoje motciystėje.— 
Tuomet teisėjas atsikreipė į Konradą' ir tarė:

— Išrašau jūsų didenybe tarti savo žodį. At
sistojo Konradas ir norėjo kalliėti, bet teisėjas 
jį potraukė sakydamas:—Ne ten jūsų didenybe, 
iš Premjero kėdės negalima-teisti karališkieji 
asmenys, bet Iš didžiojo kunigaikščio sosto te
galima. Konradui apmirė širdis ir baisi mintis 
įsmego galvon, mintis apie pačią njiftį.. Kon
radas žinojo^ ką reiškia iu'vaitukųofąį nuAęi’i*; 

kei sėdėti* ten, o ji buvo nevainikuota. Ilgiau 
užtnikti nebuvo galima, žmonės pradėjo jau žiū
rėti į jį. Jis'atsistojo ten ir ištiesęs galybes lafr

i

ir toliau rėmusi jos darbo. 
Tam darbui pažinti gerai 
padalytų Amerikos lietuvių 
visuomenė, kad per savo at
stovus lankydama Nepri
klausomą Lietuvą užsuktų ir 
Vilniaus kraštan ir čia vie
toje susipažintų su visa kuo. 

Baigdama savo pranešimą 
draugija naudojasi proga sa
vo dėkingumii pareikšti ir 

nerikos lietuvių vi- 
. ............    j ________suontanėihuoširdžiiį nuošir- 

moteriškė, o nevainikuotai moteriškei sėdėti di-|džiausiai ačiū už j ligi šiol 

džiojo kunigaikščio soste reiškia mirti. Tilo pa
čiu momentu ji ir jos tėvas, kuris taip pat buvd 
atėjęs krito apalpę ant žemes.

Gobiamieji skaitytojai, aš savo didvyrius 
palieku skaitytojams-išteisinti, jeigu yra gali

mybe. '■ - Verte A. Juozėnas
' :(uRytas?’) 

TAUTOSAKA 

AzęarpibVie daina 
Nupiovi.au Šieną per visą dieną. 
Per visą, per visą, per visą dieną. 
Išvarčiau šieną per visą dieną. 
Per visą, per visą, per visą dieną. 
Išdžiūvo šienas per visą dieną. 
Per visą, per visą, per ,visą dien. 
Sugrėbiau šieną per visą dieną. 
Per visą, pėr visą,; per visą dien. 
t’ąrveŽąu šieną por .visą dieną. :

. fer visą, įįer visą, i>er visą dien. 
. ( SiLŠėriidi ši«ųą pęjrvipą žiemą,. 
į, Per visą, pter per visą dien.

Padainavo Agota Kantautitni Kratijąlis, P. Kar 
(Vilkaviškyje, 1928 m. birželio men.) Nr. 91. Vilnius 

'JJžrašė: Jonas Bačinskas (nuo Alvite)., birželio 2§ <L
. & A. v. ’ U •. k . f -• « --L, t ta. .į***- -4U ■:

— Gerbiamoji, pasakyk savo kaltės draugą. 
—Atsistojo išdidžiai princesė ir piktai rodyda
ma pirštu į Konradą, tarė:

— Tu esi, mano kaltės draugas.—Konradas 
pabalo: ji žinojo, kad jokia galybė negali jos 
išgelbėti. Išsiteisinti reikėjo pasakyti, kad eši

ta. 1925 metdošė, Zl, 
laiškų ir 
vo pasiųsti į 
ofisą, nebuvo galima ra 
žmones, kuriems laiškai kl 
dingai adresuoti, ir 
galima spręsti kas tuos 
kus siuntė. Reikia ristio 
• *1 

parašyti savo va r 
są konverto kampe 
kuomet nėr galima, 
žmogų 1 
mas, tas 
tas bus siuntėjui s 
tas. Reikia aiškiai i 
ti vardą žmogaus, ha 
merį. vardą gatvės, 
ir valstija.

Gvarantuojamos Imigi

<•4
F- Z

Klausimas: Pa 
pe atvyko Pranbijoti is 
sijos. ;. S “ ■ " 
kininkai. Agentas 
damas Florida: _ 
opmeiit Kompaniją, 
jiems išgauti.nekyopj 
zas jeigu tik -U» 
lionės išlaidas ir 
ūkės Floridoj. Ar-tas 
tas gali iš

gautas aukas. Podraug lai
ko reikalingu priminti, kali 
d-ras D. Alseika atistojo įpy 
vęs Lalriarybes draugijos 
narys, tos gi d r-jos valdy
ba yra atsiėmusi visus duo
tus jam kada nors įgalioji
mus draugijai skirtoms au
koms priimti, — todėl pra
šo Amerikos lietuvių risuo- arba ar jis tik
menę surinktas ^vjlnįeeių 
jaunimui šelpti atikas siųsti 
šiuo adresu: Vilniaus Lie-

Draugija 
vto

dūlėti mus? *
Atįtal^m<&rįįį$ 

g; u i d i n ė ti. Jums nej 
dnot£ nekvotines 
lite prašyli ir gąl

tuvių Labdarybėj 
(Litewskįe To 
Dobroczymiosci w Wil
Vedlio, Wielka.

Pasirašė: Pirmininkas
Kun. P. Bieliauskas, Vice* 
pirmininkas: K.. Veleckis, 
SekTetoritis: K. Stasys, Ką- 
' inkas: D-ras J.tftapelĮr,

išdubta pi 
je) vizos 
ŽHndirbiąi, , be 
laiku yrA sutik 
tokias ritas, ries 
žnmnių ti? vigų 
pirkimas laivakortės 
pirkimas žttneš tie

* . smuikas: w-ras J. Sfapetyr, 
į Km. K.^tbUrm, Km. P.

4
Vįl
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Padainavo Agota Kantauiiene 

(Vilkaviškyje, 1928 m. birželio men.) ta'
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Philadelphiečii*
Philadelphiečiu pa
klausia manęs ką 

mano korespondencijos 
« “Darbininko” nume- 

T? 54 ir 58. Kadangi kores
pondencijos buvo labai aiškios 
minties ir tikrais faktais pa

dumtos, todėl aš jų mintis Jtar- 
5 i jį-^afa nematau reikalo, bet dar 

^ irtą. sakau kad iki šiol Phi- 
ladelphijoje taip buvo ir tas v-

įLT8 tikra tiesa, o Tiesą aš rašau I 
i todėl, kad paėmęs plunksną 

{ rankon vaidentuvėj matau tūk- 
S stangius laikraščio skaitytojų, 
ES^rie nori, turėti teisingas ži

nias. z Apart tos didelės žmo- 
nių minios tiesos norinčių, nia- 

t-vtau mažą būrelį žmonių, kurie 
iškėstomis rankomis laukia 

gj.šau garbės. Nors žinau kad 
į garbės trokštančius patenkinęs 

'tapsiu meiliai pasveikintas ir 
| ‘ gardžiai pavaišintas, bet žodis 
e; tiesa labiau man širdį žavi ne- 
gfe gu didžiausias pagirų buriiu- 
|». las, kuri palietus visuomet pa- 
r lieka lašas muiluoto vandens.

į Štai kodėl aš tiesą raša<i.
Įgv- Philadelphietis ragina mane 

meilės rašale plunksną pamir- 
g Mus stoti vietinių veikėjų tar- 
|įl»n, o už tą žada man'pagar- 

bos imnus užgiedoti netik lie- 
tuvių bet ir Lietuvos priešų 

Ei spaudoje. Už raginimą svei- 
Mnu, bet nežinau kokių veikė- 
jų eilėje žada mane pastatyti? 

^Jei katalikiškų kuopų gaivini- 
mo ir stiprinimo darbe — nie- 

Į kuomet neatsisakau, nes tik 
L vienybėje žmonių susipratimą 
i' ir galybę matau, bet nuo he- 

oentrių ratelių ir kitokių ko- 
mitetų griebtai atsisakau. ;

Ačiū už žadamu* imaus, lb< 
aš prie patentų nelinkęs rr Lie- 

Įr^ tuovs priešų pagarbos mmhį 

^ nenoriu, nes žinau, kad l^efru- 
k vos istorija liūdnai prakalbės 

ateityje apie tuos Lietuvos sū- 
r nūs kuriem šiandien lenkai ne 

4ik pagarbos imnus gieda, liet 
P ir paminklus stato.

Ačiū, brolau, už patarimą 
K Bnrkyt plunksną meilės rašale 

r5r atvirai sakau, kad niekuo- 
gįifaet nebandžiau mirkyti neapy- 

“kantos rašale, bet visuomet 
gjf teirkiau ją tokios dvasios ra- 
P, žale kokioje aprašomas daly- 

: kas randasi. Argi man tad 
K pnklauso atsakomybė tų žmo- 
®-nių,'.kurie blogai daro, jei aš 
Kjhos tokiais ir piešiu.

Sakote, kad aš būdamas phi- 
fiCjadeiph iečių save užgaulioja 

-

vien dėlto, kad blogus daiktus 

perstatau tikroje šviesoje. Ar
gi tad privalau rašyti, kad 
Pliiladelphia iš maldnamių su
sideda dėlto, kad aš joje gy
venu! Juk visk žtho kad ir 
Pliiladelphijoj, kaip ir kiekvie
nam dideliam, mWste,' randasi 
ne tik bažnyčios, bet ir kalėji- 

’ anai, pataisos namai, beprotna
miai ir paleistuvystės urvai. 
Ką tuomet tamsta sakytumei.

’ jei aš sakyčiau, kad tos visos 
Įstaigos tai šventyklos, o žmo
nės. kurie ten randasi, šventie- 
ji ? Aš neabejoju, kad tamsta 
sakytum jog aš esu beprotis, 
nes nesugebu atskirti gero nuo 
blogo. ,

Baigdamas turiu pastebėti, 
kad tamsta blogai elgiatės kiš-' 
darni man po plunksna nekal
tus žmones neva norėdami man 
primesti asmenišką užgaulioji
mą. Dar kartą sakau, kad aš 
savo korespondencijose jokio 
vardo nei pavardės nesuminė
jau ir nuo asmeniškumų atsi
sakau. Jei tamsta svetimą 
man kišat, tai kodėl savo sle- 
piat. Argi jūs nežinot kad' 
toks "garsinimas tiems žmo
nėms geni vaisių atnešti nega
li, todėl meldžiu pagalvoti ką 
darot.

tai tiek ta 
mi??!*- praktiko. ... 
ftatiBkis, turi užtektinai kata

likiškų chorų kuriuose geriaus 
gali atsižymėti negu pas lais
vamanius. Todėlgi pas laisva
manius nelandžioja, o jei šiau
diniai katalikai priklauso, tai 
tas nenuostabu, skriaudos ka
talikams nedaro. Ko greičiau 
kūkaliai atsiskiria, to geriaus 
kviečiai bujoja. Jog pats p. 
A mbrose kitados buvai katali
kas. o šiandien geltonas san
dariems. katalikams skriaudos 
tuomi nedarai taip ir kiti 
pasielgia. Kas nori būti dvi-

t-

J. K

LAWRENCE, MASS.
Žmonės džiaugiasi šia vasa

ra, ypač jaunimas, kuris mėgs
ta plukdytis. Vyčiai važinėja 
pastaraisiais laikais j “Salis- 
bury Beach.” Juozas Bauba 
turėjo geriausius laikus. Jis v- 
ra B. Paplauskio darbininkas.

“Palangos Ledas”

Išvažiavimai neturi vargo 
su valgiais, saldžiais gėrimė
liais, nes ledo ant vietos gali
ma gaut? Rupimai, 
jai atvažiuoja 
jiems parduoda 
Joe”^ vienas iš 
siu darbininkų.

Mes lietuviai džiaugiamės 
turėdami toki biznierių, kuris 
užbaigęs Villinofa College už
sidėjo ledo bizni 
“Forest Lake Ice 
sėkmingai veda. 
B. Puplauskas, o
Julė Paplauskienė jam pade
da.

Neužilgo turėsime porą lie- 
rtuvių gydytojų ir vieną advo
katą. Turime du Tėvų Mari
jonų auklėtiniu — Pauliukonj 
ir Jaučių. kurie dabar vieši 
pas tėvelius. 'Julijonas Jeske- 
levičius yra Lietuvoje.

Rugp. 26 d. Įvyks išvažiavi
mas parapijos po vad. kun. F. 
Virmanskio ir kun. S. Knei- 
žio. Komisija, kaip girdėjau, 
sparčiai veikia.

Vasaroto- 
laiveliais ir 
ledą “Unele 

populeriškiau

po vardu 
Co.” ir pa- 
Vedėju yra 
jo mamytė

Un<lerwocd & Underroood ..._ . . . ..
Japoniečiai darbininkai baigia dirbdinti būgnus, kuriais būgnuos laike Japonijos Im

peratoriaus Hirohito koronacijos ceremonijų lapkričio mėnesy, šie instrumentai specia

liai dirbami dėl šių iškilmių.

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13-tos kuopos reikalai ir 

atsišaukimas

Kazi miero parapijosmetinis  § 

piknikas. Piknikas buvo labai. j 
didelis. Privažiavo tiek žmo-, r 
nių, kad,nė pereiti nebuvo ga- 
Iiiųa. Pilna visur. Vieni van
deny plaukė, kiti po medeliais 
ilsėjosi; treti darė biznį ir dar 
kiti klausėsi beno muzikos ii 
bažnytinio koro dainelių. Vi
sur buvo malonu. Kur eini, 
kur žengi, mūsų broliai ir se
sutės tarp savęs kalbasi. Ro- 
dos Lietuvoje kur bažnytkai- 
,uy- ’ - ' .O
—Rugp. T3M. moterystės ryšiu. 
surišo Julių Rice. Julius Riėe 
priėmė katalikų tikėjimą ir 
apsivedė su panele A. Kamins- 
kiute

i
r

veidžiu, tam pas katalikus vie
tos nėra. .

Dar primena, kad daugiau 
ir pas mane su jokiais pagar
sinimais nesikreipkite. Vieną 
kartą nepaklausus kur duosi
te spaudinti, daviau pagarsini
mą, bet tas bus paskutinis. Tą 
patį ir kiti katalikai padarys. 
Ko toliau to labiau pažinsime 
tokius operiečius.

Kalakutas

Reporteris
•i
/NEWARK, N. J. ;

“Darbininko” No. 60 “Sve
čias” nusiskundžia, kam aš 
pavartojau slapyvardę “Sve
čias.” Bene Tamtsa vienas 
svečiuojiesi? Aš Tamstos ne
pažįstu ir Tamsta su manim 
sutarties nepadariai, kad aš 
nevartočiau slapyvardės “Sve
čias.” Tamsta šios slapyvar- 
dės nepadariai kaipo literatiš
ka savastis, kad kiti nevarto
tų. O jeigu tai padariai, tai 
paskelbk spaudoje, kad visi ži
notų. > ■

Uždraudimą galėtų padaryti 
tik pati redakcija, pranešda
ma savo korespondentams, kad 
kiti tokių ir tokių slapyvar
džių nevartotų ir paskelbtų 
laikrašty, tada būtų galima iš
vengti nemalonumų.

Aš esū

DETROIT, MIGH.
Tūlą laiką atgal buvau 

“Darbininke” parašęs apie ()- 
{X‘i()s choro spaudos darbų 
siuntimą geltonlapiui į Bosto
no “Sandarą.” J. Ambrose 
per “Naujienas" užsimovęs 
melagio kaukę teisinasi, kad 
choro darbai buvo duodami 
spaudinti p. P. Petreliui. Kad 
parodžius teisybę, esu privers
tas, dar kartą viešai pažymėti, 
tegul būna žinotina, kaip' iš- 
tikrųjų yra.

Susitvėrus Operos chorui 
kiek kokių vakarų buvo reng
ta Operos choro naudai jokio 
spaudos darbo p. Petrčnui ne
davė. Programai, pagarsini
mai visų rengiamų vakari] bu
vo atspaudinti Bostono “San
daroj.” Užklausus p. Petrėno 
ar esi spaudos darbą kokį nors 
atlikęs Operos chorui ? Štai ką 
atsakė: “Jokio darbo man O- 
pieros choras nėra davęs. Vie
ną kartą programų rinkėjas 
•buvo atėjęs prašyti pagarsini
mą: užklausiau kur duosite 
darbą programus spaudinti? 
Atsakė, kad nežinąs. Jei' kas 
pas manę duoda.spaudinti. aš 
pasigarsinu be prašymo.” P. 
Petrėnas, kaipo savininkas 
spaustuvės, savo žodžiais pa
tvirtino mano žodžius, tad p. 
J. Ambrose heroikai ingai nori 
išteisinti savo sėbrus.

Kas rink giri mosi, kad prie 
Operos choro priklauso ir ka-

trukdo ir ko mums reikia ir 
prie ko gali privesti mūsų kuo- 
py. Užtad susipraskim! Mel
džiu koskaitlingiau lankytis i 
susirinkimus.Visi nariai skaito savo orga

ną “Darbininką,” bet ne visi 
priklausantieji prie LDS. na
riai pildo savo organizacijos i 
sakymus! Brolau-sesuo, Dar
bininkų Sąjungos rėmėjau-ja. 
pildykime reikalingas organi
zacijos užduotis, kurios ne ki
tiems, bet mums patiems pri
klauso.

Visų pirmu paminėsiu, kad 
ūkis be darbininkų visados y- 
ra apleistas, ir ant jo auga tik 
nenaudingos žolės, kurios ūki- 
ninkui neatneš jokio vasiaus. 
kad galėtų ūkininkas turėti 
pelną! Kad ir pats ūkininkas 
dirba kiek gali, bet jis vienas 
negi gali visą nudirbti. Nuil
sęs ūkininkas pritrūksta ^spė
kų, energijos. Anksčiau ar vė
liau ūkis virsta pūdymu.

Tas pats ir su organizacijo- 
inis-kuopomis. Pavyzdžiui kad 
ir LDS. 13 kudpa, joje yra 
daug liarii®, reikia daug dar
bininkų, dirva plati, visiems 
yra darbo!..

Tad ir kyla klausimas, kur 
mūsų kuopos nariai ? Kur dar
bininkai ? Visados užsakomi 
susirinkimai iš sakyklos, skel
biami ir per spaudą organe 
“Darbininke,” kad kuopos su
sirinkimai kas mėiič?Į pirmą 
sekmadienį tuoj po sumai, po- 
bažnytinėje svetainėj. Valdy
ba šaukia LDS. kuopos narius- 
darbininkus, kad ateitų Į susi
rinkimą, ir visi pasitarus, sto
tų į darbą, kad pakėlus kuo
pą ir prie to atsivestų naujų 
narių užsimokėtų mėnesines 
duokles — mokestį, kas būti] 
pagirtina ir prie to galėtų pa
daryti gerų nutarimų organi
zacijos naudai. Nekalbu da
bar per karščius kad nesusi
renka, liet taip yra visados. 
Vasaros karščiai pasibaigs, ne
bus sunkenybė ateiti Į susirin
kimą. Kviečiu skaitlingiau L. 
D. S. 13 kp. naims lankyti su
sirinkimus, kad sustiprinus 
kuopą.

Dar pakartosiu, kad ūkinin
kui pritrūkus kantrybės. spe4 
kų ir energijos, viskas apsisto
ja ir pradeda usnys dirvoje 
augti. Tas gali atsitikti ir su 
mūsų kuopa? Valdybai pri
trūkus kantrybės, spėkų ir e- 
nergijos, susirinkimų neho-

K. D., 
LDS. 13 k j). pirm.

PHILADELPHIA, PA.
Šv. Kazimiero parapijoje 

vyksta metinis bazaras. Prasi
dės Point Breeze prie Cantrell 
gatvės rugsėjo 13, 14, ir 15 die
nomis. Pri^ Fąi-p St. rugsėjo į 
19, 22, 26, 29 spalių 3, 6. 10 ir 
13 dienomis.

j-

f

ROCHESTER, N. Y.
Pastangomis klebono ir ko

miteto buvo surengtas karni- 
valas parap. kieme, parapijos 
naudai. Karnivalas tęsėsi tris 
dienas: rugpiūčio 2-3-4 vaka
rais. Oras pasitaikė šiltas ir 
buvo uodai užplūdę, bet nežiū
rint kliūčių, žmonės skaitlin
gai lankėsi ir padaryta gra
žaus pelno dėl naujos bažny
čios fondo.

Rūpindamasis ir darbuoda
masis kleb. kun. J. Kasakaitis 
jaučiasi nesveikas.

Pabaigoje liepos mėn. buvo 
atvykę iš Chicagos automobi
liu žymūs svečiai-muzikai: p. 
K. Gaubis ir p. N. Kulys. Čia 
jie gražiai laiką praleidę ir pa
sisvečiavę 13 d. rugp. išvyko, 
išsiveždami gerų Įspūdžių.

Ex.

. y

Šiais metais; Šv. Kaz. par. 
parapijonai, vietinės draugijos 
su dvasios vadais kleb. .L J. 
Kaulakiu ir kun. M. F. Dąu- 
maptu priešą! 
da visas posl 
ras įvykt; su daug didesnėmis 
pasekniėipisFlSip gitais pra
ėjusiais metaiii Reikale haza- 
ro susirinkimai laikomi kiek
vieną sekmadieny 7:30 vai. va
kare komisija išrinkta ir ren
ka aukas po namus. Parapi
jonai gerai suranta, kad sėk
mingas bazaras- parapijoj“- tai 
svarbią rolę lošę. Kiekvieną 
metą užjaučia ir remia haza- 
rą. Bet šiais metais tikimės 
dar labiaus parems bazarą į jį 
skaitlingai atsilankydami ir 
aukodami.

Penktadienio vakare rugp. 
17. 1928 yra šaukiamas susi
rinkimas dėl įsteigimo Šv.- 
Kaz. parapijoje korespondentų 
kuopelės. Kun. M. F. Dau
mantas vedėjas. _

Phila. L. K. Draugijų Sąry
šis 5 d. rugp. laikė savo susi
rinkimą. Išrinko kleb. J. J. 
Kaulakį atstovu į A. L. R. K. 
Federacijos seimą, kuris įvyks 
Hartford, Conn. ir įteikė auką 
25.00 seimtli. Nutarė .šaukt vi
suomenišką susirinkimą reika
le balsavimo šios šalies prezi
dento už Snhth.

Juozapas Romeika amžinas 
narys Šv. Kazimiero Kauno 
Spaudos Draugijos mirė rugp. 
9 d.. 1928 m.

Rugsėjo 1 d. 1928 m. Schuet- 
zen parke Įvyksta paskutinis 
piknikas. Pikniką rengia la
bai iškilminga^ir nepaprastai 
patriotiškai Pėfint Breeze lietu
viai. Pikniko pelnas bus pa
skirtas dėl atvadavimo Vil
niaus. Miesto majoras Mackey

‘šaky darbuojasi, de- 
ostemgas idant baza-

ip gitais pra-

REIKALINGAS GENERALIS 
AGENTAS 

rinkti prenumeratas, skelbimus ir 
spaudos darbus _ ‘ ‘ Darbininkui. ” 
Sąlygos geros: alga ir komisas. At_ 
sišauklte tuojaus pažymėdami ga
vo tinkamumą prie tokio darbo.

“DARBININKAS”
366 Eroadway, So. Boston, Mau.

<
•• t •

Jau 13ejo is spaudos “Dai
nuok”-II dalis. Gražus rfn- v 
kinys dar gražesnių dainų 
dviem ir trim balsams. Mo
kykloms imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama dMelis 
nuošimtis. Dainuok II dalis, 
kaina 00 centjj. Puikiausias 
vadovėlis mokykloms ir cho
rams.
Reikalaukite(t Darbl'nInke,, 

366 Broadtvay, So. Boston, 
Mass. Mes turime, psas Va
nagaičio kompozicijas.

7.

8.

Sodaliete 9.

11.

I •

’kdh\i!r_‘?!P. "T da!has !*■< dalyvauti piknike

- sp prakalba. Todėl visi kas
’•'’s X

.1-

. .50
" .50 

. .85
_$1.00 
_$1.00

su kryželiu)____ $1.15
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

a

“DARBININKAS”
; West Broadvay South Boston, Mass.

Ii nueiti vėjais. Nemalonu tas 
būtų kalbėti, užtad atsiprašai^ 
bet priverstas esu Įrodyti kas 
mūsų LDS. 13 kp. veikiami

wz
• č i.

Žuvelė

‘V

k

4

Vanagaičio Dainos
Kas norite išmokti gražių ir U riksmų dainų krelpkltSs į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompcrzrcijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžių 
rasite).

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
į Ai S. Treečiokui, New Jersey 
Beturiu tarybos sekretoriui. 
Newark, N. J. — Tamistų pra- 
fiešimas suvėluotas. Netilpo.

I
į MALDAKNYGES

MAŽAS NAUJAS AUKSO iLTORIUS^
v Rj' .r--U z ’

į -JUODOS (prastais minkštais riršeliais)-_-~_
i JUODOS (prastais kietais viršeliais)---------- --K JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)---------

«'• JMODOS (geros odos virsmais)----------------------1 BALTOS (celuloidos viršelmis) 
BAI,TOS (ceUiIoidos viršeliais,

galima visaip pafvairinfi dainuo
jant) ------------------------------ --------- 25c.
8-NIOS LIAUDIES DAINOS (dau- 
giaturiai čzftkų: tinka solo, dviem ir 
4 balsam)--------------------------------- 40c.
“DAINUOK” H Dafls tapyta

• |r ohoran^c grafig? dw», arajindų 
dainos) - ------------ •---------------------- 60c.
NAKTIS SVAJOTOMS PAPUOŠ
TA (solo arba drnrtte; aomBBftfiku- 
mo ir melTBe pilna) --------------------- 60c.

10. MALDA (tinka IB vasario giedoti 
koncerte, publikai ouatojus; patrfo- 
tfška) ----------------- ----------------------30c.
VANAGO PLUNKSNA (tetartas m 
nurodytoms meliodfjoms ir dekia- 
macŲoms) ------------ —------------------ 25c.
FORDUKAS (Pommri iŠ 14 liaudies 
dąinų. Vyrų chorai ir soprano. Juoko 
daug, lengva dainuoti).

Solo Dainos: '
MAMYTE (sopranui ir tenorui, ne 
lengva) N_____________________ s__60c.
AŠ BIJAU PASAKYT (lengvutė; 
baritonui, mezzo soprano) ------------ 40c.
LITAI (Jtarftonui: lengvutė, fjnka 
“Menas, Makalu*, Sportus” S “Va
nago Plunksnos ”)------------ -------__50c.
GODELES (žemam balsui: mergai
tes žodžiai “Van. Plun.”)------------ 60c.
STASYS (tinka “Barbora” iš “Va
nago Plunksnos)----------------------- -60c.
DUL DUL DŪDELE (aukštam bal
sui: lengva, graži)--------------------50c.

Chorams Dainos:

VEJUŽELIS (ilga, lengva, lyriška-' 
daina) ------------—------------------------- ^c-

„ MUZIKA MUZIKA (galima šokti
Ūolįkloms vadovai “Dantuok II dalis,” imant dideliam skaičiuje, duoda
me didelį nuošimti JPhorams taip-fi duodama nuolaida. Kreipkitės į

/“DARBININKAS”

366 W. Broadway, South Boston, Mass
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$22
26
39

Teritotrija

i teko išgirsti iš to- 
nių lietuviškų kolonijų, 

’eko laikraščiuose ne-

tt
niėttte if 

ri’^' ’ • . '

Garbingas sv
viešėti mūsų a p 
tris savaites

ushnet, Fairhaven,
>North Redding', TfedfŠKl;J

Weymoirtb, ! WiĮrrrintff4ni ir
K. Urbonavičius, . ,

' - •» ’• • *1 • /

Aukštesnių skyrių ^nioki- 
niai išpildė šiuos dalykėlius:

l <
r

\Vobum. < i “l .»<»i’>/ifxnd A

Wkarai $28 ' $22
X karai Š3 27

Y karai. 42 34

- y • •

/ "į .^4
MOKYKLOS UŽBAIGIMO

Penktadieny, rUgp. 17 d. 
įvyko So. Bostono lietuvių 

4apįe Aušros VartųlR.- K. Vasarinės mokyklos 
lą, ar, jau teh Jokię yeikinio I užbaigimo vakarelits.1 
^ O Brolmi ir Sesutes iae-Į Atidarius Dro^ti^Q įžan- 

,tik priešingai, lgįuę kalbą p^ąakę Ideb. kun. 
Lyeikimas eina kosmarkiau-1

. Ačiū Dievui viskas eina 
myn ko didžiausiais žings-

r I t . ’

mfei įieživ.™"* visu varini

MbddutėA

* .
T 5

IjįrfVt

*
*

t, - Nėcdhain, Norih

NotvVood, Prnbody, Ran- 
dolph, BJeading, Rockland. 
Salėm, Saugus, Stoneham, 
Štoughton, 
Tewksburry, 
V|akefiftid; Watthftm^ Well- 
esley, West<wt/1 '.W*štiwMod,

4-.,*-
^4 BAbi

Swampšcott, 
Tyngsboro,

Sprin
Sprin 
burti, *' Boylsfpn’ Gtaf 

, Holden, Leicestęr, MiUty

įagumų. | ■■■• —ario ^umeiz
Visi namai yra perpildyti Dias Kavaliauskas. 

- našlaičiais vaikeliais, seneliais,!
ir taipogi^ Seserų namai, nesi' 
vėlesniame laike skaitlius žy- j' 

x mini padidėjo. Iš viso yra a-|
pie devyniasdešimt žmonių! 
Aušros Vartų Viltoj. Labai 
gaila, kad Seserys turėjo ’Atsi-1 
sakyti priimti daugiau vaike-1 
Hų dėl stokos vietos.

Liepos 27 dieną ir rugpiūčio | 
10 .dieną įvyko labai įspūdiiv | 
gos trijų dienų rekolekcijos | 
moterims, kurias davė Tėvas | 
Alfonsas Maria C. P. Nema-| 
žas būrelis buvo susirinkęs iri 
ne viena minės ilgai tas bran-| 
gias dieneles, nes buvo matyti 

--' kaip gaila buvo apleisti taip 
.Jį ramią vietelę. Dabar lauks ki- 

tų metų kada vėl galės atva
žiuoti ir sustiprinti savo sielas.

Dabar yra rengiamos labai 
-didėles iškilmės. Apvilktuvių 

' ir Profesijos, rugjnūčio 26 die
ną, antrą valandą po piet. Nuo
širdžiai Seserys kviečia visus 
lietuvius dalyvauti tose iškil
mėse. Koks tai gražus įspūdis 
matyti tas jaunas sielas Dievui 

y pasiaukuojančias visa širdimi.

II. Dialogas — Stebėtinai 
Greit — Juozapas Pocius, 
Jonas Pavydis.

III. Šokis — Anelė Bižo- 
kiutė.

IV. Deklemacija — Katy
tė — Stasė Kavaliauskiutė.

i V. šokis — Anele Dauk-

žada pa 
ėj apie

Paxton, ShrewsbUry, Wį
Boylston.

W karai
X karai
Y karai

3

;W karai . $15 
-----X karui —24------

Y karai 31 ‘2ŽO|
Insųrance kompanijoj 

rodė, kad dabartinės kaino? 
nepadengia išlaidų. .96 cen
tus iš kiekvieno gauto dolė- 
rio turi išmokėti už sužeiaUš 
mus, o 4 centai lieka konlpa-. 
Unijoms. Iš tų keturių centlį 
turi apmokėti agentams 'tįfe 
misą ir darbini ūkams alga£
I. .... I

•W reiškia maži automobiliai?- 
X, vidutiniai automobiliai; Y, 

Įdėli automobiliai. <

* VV karai
X karai
Y karai

t > ■

$ątherville, Cambm 
rett ir Wmthrop.į

Išbandymų^ 
kainos ; £

53 iiij 
W’;451 

Teritorija
Arlington, Belmont, Brook- 

line, Dedham, Malden, Med- 
ford, Milton, Newton, Quin- 
ey, Watertown ir Winches- 
ter. ■

W karai $35
35
43

DRAUGUyVALDYBV 
ADRESAI

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR^OŠ VALDYBA

įvyks antradieny, -rugjriiĮ 
21 d., 7 -.30 vai vakare, para
pijos svetainėj, pfie Septin

tos gatvės. Gerbiainieji-mo- 

sios! Malonėkite skaitlingai 
susirinkti, nes bus labai 

daug svarbių dalykų, o ypač 
bus išduotas raportas iš bu

vusio apskričio suvažiavimo. 
Taipgi bus renkami ddega-

Šiais metais vasarinės mo- tai į seimą, kuiis įvyks 27-29

Valdyba

' ♦

l

X>

01
23

ra: r ■

Dainą programa išpildyme dalyvaus: L. N. Varpo Choras iš 
New Britain, Conn., Operetės Choras iš Brooklyn, N. Y. ir S. L. 
A. Jaunuolių Choras iš Hartfordu Conn.

v/
A 
y- c

- į 

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

Neturėti tėvynės yra di-^ 
džiausią žmogui nelaime. 
Euripides.

šio mėnesio. Gamykit gerus 

nešimus. Prie tam, kurie 

esat užsilikę su mokesčiais 
tai geriausia proga atsily

gint. *-

SOUTH BOSTON, MASS.
Boston 1662—*373

Randolph
Septynių kambarių stuba su vi

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

Pradžia 10-tą vai. ryte. Įžanga 25c. ypatai
rv-_________________________________

v •

/ ANT RENTOS
5 kambariai Darbininko'’ namą 
su šiluma ir labai pigiai. Dėl in
formacijų kreipkitės <(Darbhnn- 
ko” Administracijon. '

• *.**>•* * ’’ 
------------  • ---------------- ---------------^Z..» . :

A. J. ŽUPSTIS
A - V ' ■

332 VEST BR0ADVAY
Teieęhoce Sonth

RftAL EsTATE
. J ANT PARDAVIMO

*

ĮVYKS nedėlioj

i A

I I

AnUrtas Zalieckaa,

Tvarkdariu 
008 B 

Draugija
* (Mrt)

t
1

e
vie^

J '•o

gyvenime apšiviBujarnps vie
nuolijos abitu; kitos padarys 
pilną auką Dievui sudedamos 
įžadus. Koks tai meilus regi
nys. Taipgi tą dieną prasidės 
mergaitėms trijų dienų reko
lekcijos. Kurios norės atlikti 
tas rekolekcijas, lai praneša 
Seserims kuogreičiausiai, i- 
dant būtų vieta prirengta.

Korespondentas

XIX
—

XX. ,K?tes Teisme 
gyiutį < V 

įXXL Komedija 
KarHau^o kįesaJ

Pertraukoje kalbėjo ktm. 
F. Strakauskas. U

Vaikai programą išpildė 
gana ggratr' “PubUĮa 
nerami, nesu didžiupšoje bu
vo vaikai. Arčiau prie du
rų sėdintieji negirdėjo ką ir 
kaip vaikučiai atliko ant pa
grindų. Tik i pabaigą kiek 
aprimo, kuomet pasirodė 
aukščiausio skyriaus moki
niai .p. M. Karbauskui vado
vaujant. Į ’ i

šiutė. I Programo vedėju • buvo
VI. Deklemacija—^iueik, klerikas Jomis Skalandis. 

Atrask, Pamešk — Bene- Jis savo gražia kalba pa- 
diktas Žukauskas. įvairino pi-ogramą.

i VII. Veikalas — Antanu-I fc 
kas Našlaitis: AntanukasIkyklos mokytojais buvo p. 

Lukas — Mikolas Grendelis, M. Karbauskas, Prof. A. Ži- 
Ona Simkiutė — Emilija danavičius, p-lės M. Kibu- 
Ciūniutė, Ponas Landžius— riutė, M. Dųobiutė, M. Za- 
Povilas Zasimavičius, Ponialrpikiutė, JO. Pašakarniutė, 

ĮLandžienė — Ona Grigaliū- M. Vervečkiutė, M. Šidlaus- 
Įniutė, Tarnaitė Mikalina 
IJanuškevičiutė. I

VIII. Piano solo — Onai 
IZaikiutė. I
I IX. Deklemacija — Moti- 
Ina — Ona Jonavičiutė ir A- 
Įlena Jankauskiutė. Į

X. Dialogas — Vienok 
įvyrąs būsiu — Liubcikiutėl 
ĮBrone ir Ančiukaitis Jonas.

XI. Deklemacija — Kame
laimė - vienybė — J-okūbasl 
B^lęiūnas. „ |

XII. Deklemacija — Viš-I 
niauskiutė Ona.

XIII. Piano solo — Jad
vyga Naudšiūniutč.

XIV. Deklemacija—Kaip 
vilkas mokinasi duoną kepti 
— Marijona Būžiutč.

XV. Išeivio Daina—Kaz- 
mauskiutė Juzefina.

XVI. Daina solo — Fal- 
mira Ąntanėliūtė.

XVII. Padėk Dieve — Pe- 
teškiutė Ona.

XVIII. “Į Lietuviškąją 
Kalbą” — 1. Petras Dragū
nas, 2. Albertas Stukas, 3. 
Kazimierąs Naudžiūnas, 4. 
Vincas Kleponis, 5. Albina

i

kiutė ir O. Januškevičiūtė. 
Klerikai: Jonas Skalandis, 
Jonas Plevokas ir Antanas 
Ruseckas išsimainydami 
mokytojavo po dvi savaiti.

Mokykloje buvo apie 450 
vaikų.

Tvarka mokykloje buvo 
gera ir tėvai jiatenkinti, kad 
jų vaikučiai turėjo progą 
pasimokinti lietuvių kalbos 
ir rašto. . Bep.

PIRMADIENY ATIDARĖ 
ŠIAURĖS GELEŽINKE

LIO STOTI BOSTONE
Pirmadieny, rugpjūčio 20 

d. atidarė naują Šiaurės Ge
ležinkelio stoti. Boston ir 
Maine laukimui kambarys y- 

|ra didesnis negu Grane 

Centrai New Yorke.
Nauja stotis pastatyta iš 

plytų ir akmenų. Yra daug 
gražesnė ir didesnė negu 
Grand Centrai.

X karai
Y karai

Teritorija. 2—A
Abington, Andover, Avon,

Beverly, Billerica, Braiu- 
tree, Brockton, Burlington, 
Caųton, Chelnisford, Cohas- 
set, Danvers, Dover, Dracut, 
Haverhill, Ilinghain, Hol- 
brook, liuli, Lawrence, Lex- 
ington, Lincoln, Lowell,

PtgmInĮnIrnM >— Antnnaa Naylfrna, 
m 8L Blfth 8t, 8a Boeton/MaM 

Vtee-Ptnn. — Joozaę Jackevičiuj 
92 Sawyer Ava, Dortheater, Maht 

Pipk HafrlnlnkHB — Leonas SvaąMi* 
lil..Bowen St, 8a Boston, Mase 

Fiy, BaBtlnlntas —'Kasys KiBUs, 
808 Broadway, Sa Boston, Mase 

IMtnhikas — Vincas KallfliuS, 
87 G Street, Sonth Boston Mase 

Maršalka — Kaslmleras Ambrasas, 
4B2 gL SevHhth SL, 8. Boston, Masė 

Drausta laito savo susirinkimus kas 
pirm neOEMteoį kiekvieno m&ieM 
antrą valandą po pietų, parapijos 

492 SL Saventli SL, 8a Boston, 
Mase

8V. JONO EV. BL. PAŠALĖ 

DR-JOS VALDYBA

Prmlnlnkas — M. Stota,
JL s&venth St- So, Boston, Mase 

fltttb Bastai 3582-ii 
kas —■ J. Petrausitae 

ntMMtt Pft, Sa Boston, Mass. 
Erot RaStlnlnkns — J. Gllneckis,

6 Hiatams Pk, Sonth Boston, Mass. 
Ffn. RedUnlnkas — M. fielkls,

366 BroaOvray. So. Boston, Mass. ' 
Kasteriąs — A. Naudžiūnas,

885 EL Broa/hvay, So. Boston, Masa 
Tvarkflarys — J. Zalkls,

7 Wlnflehl St, So. Boston, Mass. 
Draugija laito sue&rlnkimus kas trečią

nedėldtetij kiekvieno mfineeip, 2-rą va
landą po pietų, parapijos fealSj, 4U2 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

Rugpiūčio 26 d. tuoj po 
įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis.. „į/, 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbių - 
sumanymų. Atsiveskite ir .4atb'^ 
Idraugus(es) prirašyti. Valdyba

I
I '

J .K;-
d r - . * * — f ~ ”■ •

čl: ' So. Bostone
NEPAPRASTAI GERAS 
’f. PIRKINYS

.Vienos šeimynos namas puikiam 
šioj vietoj, 15 kambarių su geriau- 
«iais įtaisymais?, tinkamas dakta- 
rui, advokatui arba aukštos kle~ 

į ;, sos bordinghoųsKŪ.,- .Lengvos išly- 
gos. Kaina $8,000. , . V .

W Trijų šeimynii medinis namas 
Tį. 3-4-4 kambariai, geroj vietoj. Pre- 
P’l® $3,700.

r Trijų šeimynų medinis namas 
ra įtaisymais, puikioj vietoj ant 
E. Siftentb St. PtekS $12j000.r

1 SARDWARE ^KRAUTUVE,■ S6.
Bostone ant Broadtfay, geras- biz- 
nis, išdirbtas per. dąngelį metų.

V Bttskiuoda pigįąi. . , , ’ . - .
v- BARBERNfi IR f’OOL RUIMIS,

* Menitifėlė įstaiga didžioj lietuviais 
v. apgyvento! vietoj Bostono prie- 
X Įvestyje, ^reipkitės tuojau. Pafr-
* siduodą pigiai.

Dorchester * -*
., Trijų šeimynų medinis, namas
* bu visais įtaisymais Prekė $10500. 

G • Trijų šeimynų narnas 6-5-5 kam-
V bariA su įtaisymais. Prekė $10,- 
Jipoo. -H '. .

Dviejų šeimynų kampinis* na- 
^'litos, bu naujausios mados įtaisy- 
$ mals S-5-2 kambariai Prėkė $7,-

UNION ČITY, CONN
RENGIA L. N. VARPO DR-JA Iš NEW BRITAIN, CONN.

PARSIDUODA
3 šeimynij namas po 3-3-4 kamba
rius. Yra toletas ir vonios, virtu
vė ^tklepe. Šalę Dorchester Ilfchts. 
Kaina 4500. —< Tel. Hyde Park 
1636-J arba 340 Huntington Avė., 
Hyde Park, Mass.

Bus su paįvairinimu sporto, kaip tai: CIassic šokis merginti; 
kumščiuosis Conn. smarkiausi vyrai; lenktynės jaunų vyrų ir 
merginų; virvės traukimas: New Britain’o stipruolių vyrų su 
kitų kolionijų stipruoliais.

Už kiekvieną sporto pasižymėjimą bus skiriamos dovanos.
Taipgi bus geriausia muzika kuri griež visokius šokius.

Kviečia visus Dainų Dienon L. N. V. Draugija

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą 

vyzdį visiems. Visuomet lank^feK*^

LĮM. DUEttoU OE-GM0S >
PO GLOBA MOTINOS ŽVČ | ^ k:<

VALDYBA
Pirmininkė—Jleva Markslenfi,

625 B. Eighth SL, Sa Boston, Mass. Į 
Vtee-Pinnlnink6—Ona Znlonlėne, 1

U Monks St, Sonth Boston, Masa 
Prdl BačUntokfl—Ona Slanrlenė, 

44a B Sev®th. Sfc Sa Boston, Masa 
Cskphocn Sonth BMton 3422-R. 

BTB. RaMibtnkS—Bronlslava Ciunien^
® Gould Street, W. Roxbury, MaA 

IMintoto—Ona Starilnlluto,
106 Weet 0th St, So. Boston, Masi 

Tvarfalarė—Ona MlzgirdieoB,
1512 Columbia Rd., So. Boston, Masa ; 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utamfnką kiekvieną mčnes 
7:80 vakare, pobaŽnytlnčj svetainėj 

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolų rnStininką laišku ar to 
lefona

PBIEINAMIAUSIA PROGA 
KIEKVIENAM INSURANCE
Inšlūrmu ir ant IŠMOKESČIO I 

(tik Mass. valstijoj) automobi-l 
liūs, fomičius, namus, stiklus, svei- I 
katą, gyvastį ir t. p.

Parūpinu pinigus delei morgi- 
eių ant tmuių ir farmų, Bostone ir 
jo apieiink&Je.

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

Užlaikau taipogi ir Laivakor- 
čtų-Partfavinio ir Pinigų Startinio 
Skyrius. ’

* ’ ■ ,42 F*?.* ,

Parduodu, Anglis ir Malkas. 
Anglys jiuomi tarpu atpigo. Pir
kite dttmr. Pristatome netoliau 

1 kaip 12 Mailių nuo Bostono.
Turiu-daugybę namų, famų ir 

. biznių aftt pardavimo ir mainymo 
kurių čia negalima suminėti. _ r 
-^Vlsafe'reikalais galima kreiptis 
ypatiškai, laišku arta telefonu.

Ofiso valandos: Nuo 9 vai ry
to iki 9 vaL vakaro.

Our Pet Pėeve

Plrnrfnlnltas -- Jonas JaroBa,
225 L Street, 8oUth Boston, Masa. 
24 Preacott 8L, Readvflle, Ma» 

Vtce-Ptrmfnfakas — Jonas Grubinskas, 
PHt UaSHitttikas — V. MlcteviStm,

405 Third SL, Sonth Bostotjį Ma«a 
Finansų Raitininkas — M. ftelMs,

388 W. Btoedray, So. Boston, Ma» 
Iždininkas — V. Balutis,

86 Mercer Street, 80. Boston, ltat 
Maršalka — P. Lančka,

S£3 Flfth Street, Sonth Boston, MfiA 
Draugija laiko susirinkimus kas antri 

ned&dlenl kiekvieno mėnesio, po m> 
vaL po pietų. Parapijos Salej, Septha 
ta GfatvG, Sonth Boston, Mam.

ny, rugsėjo 2 d., tuoj po sumdfiį v 
mokyklos kambary. Ateikite gatt' '■** 
šiai. Nepamirškite užsimokėti du€įrr \* 
įklos. Valdyte "

Į NEW HAVEN, CdNlf. | 

LDS. 28 kuopos mėnesinis gūsi- 
rinkimas įvyks sekmadieny, 
piūčio 26 d., 1 vai. po pietų, baž- 
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius (es) ateiti.
proga užsimokėti duokles. ; t'-vy

Valdybe^

CAMBRIDGE, MASE. ’J 
LDS. 8 kp. mėnesinis susirinki-' 

mas atsibus ketvirtadieny rugsėjo 
9- d., 7:30 vai. vakare, Lietuyilj 

Į bažnytinėj svetainėj. Visi nariai, 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyttfk

------------------ - 
WATERBURY, CONN U

I Rugp. 26 d., 1 vai. po pietų, i-.< 
įvyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 11 
I senos mokyklos kambary, ‘(krtk '1 
Igress Avė. Ateikite visi. Valdybfc' 
I-------------------TT---------------- —"^3

PARSIDUODA „įįg
I ■i'lisZgl
FONTANAS. Tinkamas . kam tut, 

įnori, dėl sodės ir ice-cream p 
[arba alaus. Labai pigiai. ] 
įmokėta $2,550. Dabar gali p 
I iiŽ |l,0O) arba $800. rj 

U- r. 4 I Taipgi turiu gerų fhrmų ir 
EEISTOeiO DfcJ0» mų ant pardavimo arba ant m«L 

]nymo. Didelių ir mažų, mieste jr 
toliau. Kreipkitės: LITRUANIAfiF 

į RE AL ESTATE AGENCY, W.^L 
MITCHELL, 50 High St, NastaC 
N. Ii.

D.L.K. _
VALDYBOS ANTRAJAI

'4, *»-. Įy— * . J3.

Ptrmtntakas —- Mot. Verstacka*
604 E. Flfth SL, So. Boston, MaA.

Intas r* Povilas Buka,

(snfKBvionjsy ■

Gafti
• Sonth
H i

1c
Itt. Bo*

PARKVAY
Savininkas

41BWd
ir naktį. UHafitcka 

s J* •**.• ’ x" -»*



T

T.
7#

1.50

Evį 1

rybę^^žinlij^..^kybos, jos 
irybių ir tikro

jo kataliko priedermės. Para
šė Krrn, Jėzuitas Felik Cozel30c.

Tpetininkų. Jubiliejus — 7.00 
metu sukaktuvėms paauklėti 
prašymas Švento Pranciškaus 

venuolijjj ir 3 vienuolijų įsta
tai ---------------------------------------- 8c.

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairūs pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniamfi gyveni
me. Paraše Kun. A. Sianiuky- - 
™ ----------------Mc-

Ajle KąJalOn} ĮKsytra «h-

privahunij, ypa"

-n
Išganymo Apsireiškimai—atė- 1 
j imas ir gyvenimas1 ant žemės ' 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas 
su gaidomis^....... ..į...-------- 4.

Dangaus Karalienėm—Surin
ko Kun. M. Gayaleyjčiua; jherji 
apdarų 75 centai, su apdarais 1'

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį . Jėzų. Vertė kun. t 
V. Kulikauskas ■

■ - ■ "r ♦*' ' 4
žmogus ir Gyvuolys. Para

šė kun. P. Bučys —2-------- 2_3G
’ . ; ' : - ' \ » v H* *

—Elfflif.ntorinu ir Vaikų Skai—

KITAIS? <-■

' Gražiai skambantis-bal 
a visuomet malonus klaut 
ti. Jei tavo balsas nėaiž 
is, šiurkštus, stengkis jį 
limai pataisyti. Kalbėk 

Sįįsuoinet ramiai, žodžius 
llgEk aiškiai. Nekalbėk no- 

per dantis. Pirma■’3SSLSL".
<■

®ei'V
Jysi

kalbėsi,-pagalvok, ką sa- 

L Nesiskubink kalbeda- 
iĮ EaJ kiekvienas žodis 
ą aiškys ir suprantamas, 
ir netesk be reikalo kai- 

tos. . Kalbėk tiumpai, Mii- 
ii žmonės tankiai nusideda 
no, kad norėdami ką pasa
lti, pripasakoja daug ne- 

^7' jeikalingu dalykų ir žodžių. 

^Ą.^Žo<lžiai yra kaip lapai •— 
K? |ako vienas išminčius—juo 
Kfthngiau ant medžių lapų, 

Juo mažiau vaisiit.” Juo ma- 
fepisiau. žodžių, juo jie daugiau 

gveria.

Kalbėdamas su kitu, žiū- 
B*-. rėk jam visuomet akvsna.

Kas kalba akis nuleidęs ar- 
Ei' ba nukreipęs jas šalin, tas 

daro nemalonų įspūdi ir su- 
|||.- kelia abejojimų dėl žodžių 

teisingumo ir dėl savo būdo. 
|fer-"Kalbėdamas nevartok nerev 

kalingu žodžių: “Dievaž, 
kaip matai mane gyvą, vadi- 

h nąsi’’ ir kitų panašių žodžių, 

' kurie nėra reikalingi. Jei 
^ko gerai nenugirdai, tai ne- 
klausk: “Kaip sakai?”
$‘Kaip?’’ “A?” bet manda

giai paklausk: “Atsiprašau, 
” Jei girdi.

S-

tcalba, kantriai 
iki galė ar tik 

tau kitas mft 
|ią, mepyk ir “ųd 
perrėkti, bet nuti& ir lauk, 
kol vėl galėsi kalbėti ApŠ 
įkritai, daug-neluilbėk, trge^ 
riairl^tSF'^kienfs'kTaįėfrfr

turėsi, o jei klausysi, 
kartais ir ką naudingą įs- 
gjrsti.------------ i—1 f - 21" ri'—

‘‘Kaimynas’1

... į#
‘•s * tin*

-VI*'" "J

... -'V •

i 7 • «‘2 • •
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Š aš nenugirdau.
Kp kad kitas ką nors ne taip 
^- pasakoja, nesakyk: “Tai ne 

Hį. tiesa, aš geriau žinau,” bet 
||į išklausyk iki galo ir ta’da 

BjęĮtBandagiai gali pasakyti: 
||||^Atsiprašau, man rodos, 

buvo taip ir taip.” arba: 
H? “Jei aš neklystu, tai rodosr 

?<■ ’ buvo taip.” Bet jei kitas ne- 
nusileidžia ir kartoja savo 

feį. nuomonę, tai 'daug nesigin- 
šr' čyk. Pasakei savo nuomonę 
& ir tiek. Melagio ar užsispy- 
B relio vis tiek neitikinsi ir 

s-j/ neišmokysi. O panašūs gin- 
car dažnai priveda prie ko- 

KįP lioiimosi ir mušt^miu.

K ' y ’ Lab^r- negražu nutraukti 

kam nors kalba. Jei kitas 
-z

BŪKIME MANDAGŪS

Mandagumas'žmogų puoš- 
te puošia. Su mandagum 
žmogumi lengva susitarti, 
susikalbėti.

Ak, kaip gražu, miela, ma
lonu ir jauku būti tarpe 
mandagių žmonių. Manda
gus žmogus visur yra ger
biamas, jį visi myli, ir jis vi
sus myli, gerbia. Mandagus 
žmogus noriai suteiks tau 
pagelbos, patars, skaitys lai
kraščius, knygas. Mandagus 
žmogus nesikeiks, nesibars, 
nekalbės negražių žodžių, 
nesigirs, nemeluos ir nerė
kaus kaip miške. Mandagus 
žmogus negirtuokliaus, ne- 
loš, nepasigers, nerūkys ten, 
kur šeimininkai nerūko.

Kaip gi gerbiama yra mer
gaitė, kuri nedraugauja su 
prastos doros naktibaldomis, 
neklauso šlykščių kalbų, ne- 
apkalbinėja, laiku grįžta na
mo, visur elgiasi gražiai. 
Mandagus yra, vaikinas, ku
ris nesivalkioja naktimis, 
negirtuokliauja, nekortuoja, 
nekalba šlykščių kalbų ir tt.

Malonu yra žiūrėti į tuos 
žmones, kurie bažnyčioje 
moka elgtis, klauso mišių, 
pamokslo, mišparų, kurie 
neklūpi ant vieno kelio, nesi
žvalgo, nesijuokia, nerodo 
pirštu kitur, iš bažnyčios ei
dami nesistumdo.

O būti mandagiu yra visai 
lengva, tik reikia noro, rei
kia susivaldyti, nepasiduoti 
įkalbinėjimams.

Būkime visi mandagūs! 
To laukia mūsų Tėvynė!

Kauno “D-kas”

Kiek Numatyta Miško Iškirs 
ti 1929 Metais

BLAIVININKŲ SEIMAS

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI ! 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIU KALBĄ, ; 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS !
gražiausi vaikų laikraštį

“SAULUTĖ”
Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. ĮvairumSliaL Uždaviniai it 
pramogėlės. Patarlės^ priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir Ja toki. Laikarščio kaina: metams 
2 dok, pusei metų — 1 doL Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vS. Redaktorius A. Giedraiti*

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.
■-./ •• i- i •

Adresas: “Saulutės” Administracija

Huckleberry Firmas — labai 
įdomi apysaka_____________75c.

Patarmės Moterims—pamo- 
kinimas moterims jų asmenį- . 
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. P^Tengė 
Kun. V. Kulikauskas------------ 15c.

Ben-Hur-—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įd®ni ir plačiai žinoma 
(knyga (audimo apdaru). Ver- 

__ | te Jonas Montvila__ f_______ '

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

Trumpi Skaitymeliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas

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
raše Julius Verne. Vertimas 
J. Balčikonio______________ $1.00

Pramont-nEg Demokratijos Pa- 
grindai—parašė Uosis. --------- 75c.

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

I GernmBB—aprašymas apie ge- • 
Irumų per Tėvų Fsbeių^Fflipi- 
Iną. Verte Kun. P. L.

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

Užkeikta Mergelė su Bara- 
da ir Barzflaskutfe—apysaka Tto..

Katalikų Bažnyčia ir Demo- 
| kratizmas. — Parašė kun. Ta- 
| mas Žilinskas____ ___________50c.

| Apaštalystės Maldos Btata- 
llisBz—Verfė Kttn- P. Saumsai- 
||ris . ____________________ 25c.

I
Gegužes Mėnuo — Kun. P.

.. 50o.

aitorim ir Vnikij Škai. 
tymėliai. Išlėkto M. Paltana- • 
vičia —___ _________ 2_.25«,

.g . ■•, > , >.?»/-...gįttg

Socializmas ir Krikščionybė, x ® ■
Prof. V. Jurgučio —_—_—lOm " ‘

Žydas Lietuvoje.. Parašė S.
Kaimietis_____________ _____10®,

Maldos Galybė. Istoriškas - V 
piešinys IV-io šimtmečio krik- • >??. £ 
sčionybės. Lietuvių kalbom iš- "S 
guldė P. B. .. . , ' į “

Apie Apdraudę. Parašė; J.
S. Vasiliauskas—____ •

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) __ __ _15c< <

-A-

Trumpa Apologetika arba 1;
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa- 
rašė kun.. ,V. Zajančauskas—50e* .

Apsrikimų Komedija. Afai- 7 A 
tikimas iš Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai- 
kas.__________________ 1____ 10c, X

Moterystė ir šeimyna. Vertė 
J. Gerutis_________________ __40e^

limpamosios Ligos ir kaip , r 
nuo jų išsisaugoti? Parašė Dr. š 
A. Vileišis_________________ _50c.

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

Mūsų Laikų Šventoji, Sv. Te
resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji 7 
Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi
čius _______________________ 35e«

TEATRAI ?

Gihuklngas Vyras—2 aktų. . 
komdija; parašė S. Tarvydas 25c. \ 

ElgBtųjGtadrumas. 3-jų veiks- į \ 
mų komedija. Parašė SeirižjL?^^ į/ 
Juozuke® ’------- - ■

Ubagę Akademija ir Ubagų . X 
Baline—komedijos po 1 aktų.
Parašė Seirijų Juozukas___ __358>

Sniegas—Drama 4-rių aktų. ‘
Vertė Akelaitis.;_______ :--------40ft»

Kaimas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus/’Para- ’ 
šė Kjm. L. Vaicekauskus------10m <

Žydų Karalius—drama 4 ak- * -
tų, 5 pav. Vertė J. M. Širviu- 7 
tas---------------------------------------30e.

Viri Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis ; parašė F. V.----------------- 27-1

Patricija, arba nežinomoji ,?* 
kankinė—4 aktų drama. Ver
tė Jonas Tarvydas__________ 10c<

Piloto Duktė — 5 veiksmų 
drama. Vertė Jonas Tarvydas 35e» .

Dramos: D Germaną; 2) j -Ą 
FaHote—5 aktų; 3) Llurdo ' 
Stebflkles—4 aktų; parašė J. 
Tarrydas ___________________ 65e.' - /

Vaikų Teatrai: dalis I: 1^ n\ ’ 
Pagalvok ką darai; 2) fono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai- •. * 
m$. Surinko S. D. ir N—15e< ...

Vaikų Teatrai: dalis D: 1)
VW.« • e A A A

’-T
______________

spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.0Q
1 ? .**2 '

Šiuotni pranešame, kad 
Pilnųjų Blaivipinkų XVIII 
Seimas bus. Rugsėjo-Sep- 
tember 3 dieną (Labor Dav) 
1928, Worcester, Mass.

Visos Blaivininkų kuojos 

ir apskričiai prašomi susi
rūpinti Seimo reikalais.

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

Vaduojantis miško ūkio bai ir ūkio padargams, pa- 

nustatytu planu-ir gyvento- ’ 

jų reikalavimais, 1929 me
tais numatoma iškirsti 1,- 1 

700,000 ktm. miško medžia

gos. Iš sakyto kiekio kraš
to statybai ir šiaip ūkio rei- 1 

kalams 1,100,000 ktm. ir 

prekybos bei pramonės rei- ( 
kalams 600,000 ktm.

Vietos gyventojų reika
lams skirto kirsti miško ver
tė 13,200,000 lt. pardavus 
numatoma gatlti 13,464,000 

litų.

Prekybos tikslams skirto 
kiekio vertė 7,200,000 lt., iš
purdavus tikimasi gauti 9.- 
360,000 lt.

Skiriamas miškas vietos 
gyventojų reikalams bus 
parduodamas be varžytinių 
per viešus pardavimus ma
žomis skersinėmis 0,05—0J 
ha. kur galės pirkti tik pi
liečiai savo ūkio reikalams. 
Miško pirkliai bei pratnoni- 

' ninkai nebus prlieidžiami.

Prekybai skiriamas miš
kas bus parduodamas iš var
žytinių didesniais plotais po 
kelius ha. arba tani tikrais 
■objektais iš tūrio.

Iš skiriamos sąmatos ke
liu normos bus dalis apie 
251,000 ktm. gaminama pa- 

i čios miškų administracijos 
iniciatyva, kur bus isdirba- 

; mi miško medžiagos soiti- 
• mentai, kaip autai: rąstai, 
; špalai, pabėgiai, sparme- 
i džiaį, b rusai, tėlegrafo-telo- 
; fono stulpai, popiermalkės, 
; gontmedžiai, malkos ir tt.
; i •': x ■ • * •

Pagaminta miško medžia- 
; ga tinkama . prekybai bus 

parduodama iš varžvtinių.
« *

O jei gaminant pasigamin
tų tokių sortimenų, kurie

vyzdžiui ploni rąstai, gegnės, 
kartys, kuolai, stulpeliai 
tvoroms tverti, įvairiems i- 
rankianis kotai ir tt., tai bus 
parduodama iš viešo parda
vimo ūkininkų reikalams. 
Tokiai pagamintai miško 
medžiagai kainą sudarys pa
grindinė miško taksa plius 
visos gaminimo išlaidos. 
Perkant tokią medžiagą pi
liečiai galės ją gerai apžiū
rėti ir matyti ką perka; tilo 
pačiu ątpųls įvairūs nusi- 
skuridimai^'del trūkumo bei 

blogos medžiagos rūšies. 

Miško medžiagos gamybai 
Miškų Departamento išlaidi! 
sąmatoj numatyta asignuoti 
2.500,000 lt. Be to. pradžios 
mokykloms bus pagaminta 
107,000 ktm. malkų kuilio, 
vertės 430,400' lt. Remiantis 
patiektais duomenimis 
kia manyti, kad 
miško kiekio visai 
vietos gyventojai 
tenkinti. O duoda progos 
manyti tas, kad kai kurie 
miškų urėdai informuoja 
Miškų Departamentą, kad 
vietos gyventojai tiek, kiek 
yra dabar paskiria neiš- 
pirks, nes yra dar daug 1927 
metų sąmatos likučių, kurie 
liko pereitais metais neiš- 
parduoti ir jais bus galima 
dalį gyventojų reikalavimų 

• patenkinti.

45c.

— -v •

rei- 
skiriamo 
užteks ir 
bus pa-

DVIMETINIS MOTINĖLĖS 
SUSIRINKIMAS

TeL So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

BU II L GASPER 
<EAS2ABAVI<nue) 

511 B So. Boston
•

nuo a 1M ryt® ir pjto 3.J3O 1M £ 
Ir nno 8 B vai. vakana . Oflaas 
nMarytas Knhatos vakarais Ir pa- 
deimenUita iaip-gl seaedomls nuo 

12-tos Alena uždaryte® 
Taipgi niiimii ir X-Ray

ito.
i,5

jr

I LIETUVIS DENTISTAS i

-DR. ST. A. fi ALVARISKJ
IGALINAUSKAS)

|414 Broadway, So. Boston 
g Tetepųpne Sa-Boston 2300 
B OQsA> AtdžuVA mm 1» f Irt Jįl ryto, fnnp 1:45 1M 5^20 po Dlat Ir nS?
1 Iki P vakaoa. Šventa diena pagal a» = 
| sitartma-

| žaūelSSo. Kaina

Aritmetikos Uždavinynaa.. 25c.

Vaikų. DarbymeSnl—RtnSl- 
nėlis kalbos mokslui —-------- 50c.

Petriukas—laiškai vieno vai
kelio. Vertė 8. Rakauskas.----- ĮBo.

Bolševizmas—Kas tai yra bol
ševizmas ir jo vykdymas Rusi
joj_________________ L:--------------15o.

žaidimų Vadniks^—Savybės 
I vakarėliams ir gegužinėms sn 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis --------------- ■.-------------------- 50c.

Laimė ' (poema). Parašė 
Vaitkus_____________ i----------- 50c

" --
Mūsų Akėjimas—Išaiškini

mas pagrindų mtlsu tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvinta---------50o.

BitininkM. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitfa------------50c.

Uetuvos ženklai.—Išleido J.
I Šeškevičius i» B-vė, Kaimas. .. 4Gc.

fimęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai 
Parašė Juozas V. tKovas.____30c,

* • A

i>. Graudūs verksmai — Vertė 
^Oc.

TeL Brockton 5112 |

DANTISTAS S

DR A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) |

705 Malu St., MonteUo, Mas.| 
(Kampas Broad Street) a 

Ofiso valandos: |
Ryte nuo 10 iki 12 vai. X 
Dieną nuo 2 iki 5 raL g 
Vakare nuo 6 iki 8 vai | 

Sekmadieniais pagal sutarties, 6

. ■>

I
V

10c. -

Ištarsimo peAkui; 2) Aniaan-
Surinko 8. K., D.4r N_______ '.

„ »

Pulkfan ant Ke&^“D-ko”

TeL So. Boston 0506-W.
i

Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
t

251 Broadway, South Boston 
<“Keleivio” namo)

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6150—9 
vakare. Seredomu nuo 9—12 
vai dreną. Su balomis nuo 9 
iki 6 vak. Nerišliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutarti).

• 1*4

MALDAKNYG1S

įvyks šįmet 31 Rugpiūčio 
(August) Strand Hotel, At- 
lantic City, N. J. 3 vai. p<5 
pietų. J

Kun. V. Matulaitis, 
Sekretorius

- i

l f

*

i ?
' 4

5

»'

Mr*
M

r

i
T

T
a^a

E.V. WARABOW
, J ■ (WroMI«ū»k»s)

LIETUVIS GRABDRTUS IX
BALSAMTTOTOJAS ■

1043 Washington Street.
Norvood, Mass.
TeL Norwoo<L35()3-

‘V,

MQNTELLO JfflTTTGB---- -
104 Amen Street 

- IMephene Brockton (,'/

t

Encharistiškos Stacijos__ Sn-
lifcuvino Kun. P. Jušk&itū___ 15c.

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

ito.sys-

Į Siųsdami.r užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite ta
.»•

■ y Ą

Aukso ARo- /
rius—juodos {prastais kietais 
iršellais) , -

Malas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (geresnės, mink-' >■' 
tais ririfeliris),.———. - . .*> ’

Aukso Alto-Malas NeMas
riu»—inodos(geroe odosvta- Ąi 
šeliaia) , ..ji. ;,^L0Q 41

T
4 J •r

l&ŽM

Mažu Naujas Aukso ANo- ’ 
ritu—baltos (celuloidos virio- 
lieto)---------------------- ----- s_J,0(į

Naujas . Aukso Alto- 3 y 
ritu—baltos • (celuloidos virio- 
liaiM, su ktyŽeliu)--------- ----4U*

' ■

Aukso
t

*

St. Clait,^ ,

PATARNAVIMAS DIENĄ
JER NAKTĮ *

V - --/j. A ‘,T

D. A. ZALETSKAS
Graboriui ir Bateamuotojas

tS

tiks vietos gyvento jų staty-
■«

r

X

*

U'- 1-jl

’I;

I
l

3 veltui. 2
" ! i' 1I, Jurbarke $

877 tr 448 Cambridge Street 
Onnbridg®,

___ teta)


