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CIJA GENEVOJ

ŠV. JUOZAPAS
Pirma

Ir mums visiems sunki ši žemiška kelionė, 
Pagundų daug, jas nugalėti nėr jėgos, 
Dejuojant reik žygiuot per ašarų šį klonį, 
Gi daug pavojų priešo atsidurt naguos. <

Bet Tu, saldus Globėjau, duosi mums pagelbos, 
Širdin įpūsi karštą meilės obalsį
Atsitaisys mūs mintys, pakitęs mūs kalbos 
Ir darbus sutvarkys Tavo ranka teisi.

Liaudininkų 
Spaustuvę?

žmones!

SOVIETŲ RUSŲ UŽSAKY- 
MAI LIETUVOJE

•

RYGA. Latvių spaudos, 
pranešimu Sovietų rusų pro- 
kybos skyrius davė vienam

- Su 
van-

v*

Bet buvo Tau perniek sunkių dienų 
VienMas išlikai tarp sopulių kančii

Perdaug dejavimų, perpilna ašarų.

POTVINIS LOUISIANOJ 
PLEČIASI.

$35,000,000,000 PRALEIDO 
KRAUTUVĖSE 1926 M.

Amerikos gyventojai jš- 
pįrkp,4aiktų krautuvėse per 
1926 metus vertės $35.000,* 
000,000. praleisdami 40 nuoš. 
visų savo jeigu, taip skelbia. 
Nailonai Beitas Hess kom- 
ponijos biuras. .

Dalyvauja ir Lietuvos 
Atstovai

Šventasis Juozapai! globok mūs darix 
Palengvink naštą jų, sumažinkie vąĮ; us! 
Kad pasilsi įgytų po sunkios karionė 
Ir trokštų eiti ten, kur tikras yr dang jis.

TrgtOsteigaJvą Jo puslefaišiaisdeSk 
Prastoje užeigoj kvėpavai orą tvankų 
Ir leidaisi keliaut nuplikusiais kalnais^

Jau užliejo 5,000 ketvirtainių 
mailių plotą

NEW ORLEANŠ. • 
didžiausiu smarkumu 
'duo iš Mississipi upes uži
ma vis didesnius plotus že
mės ir naikina viską kas tik 
ant jos randasi. : ‘

Šiomis dienomis, vėl išsi
liejo vanduo tarpe Vicks- 
burg ir Natchez. Gyvento
jams gresia didžiausias pa
vojus.

Sakoma, kad nuo potvinior 
platinasi ligos. - Amerikos . 
Raudonasis Kryžius nespė-. 
ja visų aprūpinti maistu ir - 
drabužiais.

Jeigu taip bus, kad van-. 
duo užlies dar daugiau naų^_ 
jų vietų, tai nė dešimties, 
milijonų dolerių neužteks 
aprūpinimui gyventojų pa
bėgusių nuo potvinio.

smulkiausios žinutės. Aš iš į 
patikimų šaltinių sužinojau 
sekantį.: yalst. liaudininkai 
ir socialdemokratai rengėsi; 
nuversti esamą dabar val
džią. Kad žmones sukiršin
ti prieš valdžią, patys paki
šo po didžiosios spaustuvės 
mašina sprogstamos medžia
gos. Mašina ta buvo sena ir 
pasenusio tipo, 
neapskaitliavo silos sprogi
mo ir sudaužė rie tik tą ma
šiną, bet ir kitas mašinas it 
labai sugadino spaustuvės 
namus. Kada imta tirinėti, 
pastebėta, kad ‘Lietuvos Ži
nios’ išeina tuo pat šriftu 
parašytu antgalviu ‘Lietu
vos Žinios,’ taip pat ir nuo
latiniai skelbimai tie patys. 
Iš to buvo suprasta, kad tos 
plokštelės,' kurios redakcijai 
buvo reikalingos, buvo išim
tos iš didžiosios prieš sprog
dinant mašinos, nes jos ten 
turėjo būti laike sprogimo 
(kaip paprastai būdavo).

$400,000 ŽALOS NUO
AUDROS

Ištroškę dangiškos rasos kaip pintys džiūstam, 
Akyse mums tamsu ir gerklėje sūru, 
Nekartą garsiai norime sušukti: “žūstam!”

35,000 DARBLNINKŲ ŽŪSTA -,i 
4MfET AMERIKOJ

NEW YORK,-N. Y. — 
Sveikatos biuras paduoda > 
svarbias žinias iš darbininkų -y 
padėties. Pažymi, kad kas
met žūsta suvirs 35,000 darbi- ‘ 
ninku Amerikoj nuo visokių • 
nelaimių dirbtuvėse. Kad ap- J 
saugojus darbininkų sveika- 1 
tą nuo nelaimių Darbo Svei- Jg 
katos Biuras šaukia konfe- i 
renciją, birželio 18-19 dd. 
Clevelande. «

BE ALAUS PROTESTUOS 
PRIEŠ STREIKLAU- ‘ 

ŽIŠKĄ BILIŲ

LONDONAS. — Darbo 
Partijos septyųi nariai pax 
siuntė kaipo protestą prieš 
streiklaužrška biliu, kad 
darbininkai susilaikytų nuo 
gėrimo svaiginamų gėlimų 
ir rūkymo. Mintis yra ta, 
kad valdžia nustotų apie 
$100,000.000 įplaukų ir ne
galėtu subalansuoti biudže-

suradus. '
Be nugarkaulio partijos 

organas “S-ra” tvirtina ne
turėdami nė mažiausio įro-i 
dymo, kad liaudininkų 
spaustuvę susprogdino “kle
rikalai” ir tautininkai. Ra-

J

šėdik dėlto, kad pasirodžius 
“mūčelninkais” visuomenės 
akyse. Tai benugarkaulių 
s-riečių principai, ir kitko 
nuo jų negalima laukti.

Taip daro ne tik benu- 
garkauliečiai, bet ir visi 
“tikrosios demokratijos” 
garbintojai ir mažiau pro
taujančių darbininkų išnau
dotojai.
/ Nprs dar-ifci; šiol Lietuvos, 

valdžia viešai nepaskelbė, 
kas toki barbariška darba •* . ■ *■ 
atliko, bet jau ateina žinių, 
kurios verčia' manyti, kad 
kaltininkų reikia ieškoti pas 
pačius liaudininkus. Ar toks 
spėliojimas virs tikrenybe, 
kol kas tvirtinti negalime, 
bet paduosime ’ dienraščio 
“Draugo 
žinias iš Lietuvos. Štai jos: 

“Tu, turbūt, skaitei laik
raščiuose, kad Kaune tapo 
susprogdinta ‘Varpo‘ re
dakcija,, (spaustuvė ‘Dr.’ 
Red.), 'kurioje buvo spaus- 

yal. liaudininkų I 
‘Lietuvos Žinios’ >'

nr. apie neva pavogtus iš 
mūsų vyriausiojo štabo 
svarbius dokumentus; ‘*Dz. 
>WiL” s. m. kovo męn. 31 & 
74 nr. apie neva ypatingai 
pasireiškusią komunistišką 

■ agitaciją Lietuvos kariuo-. 
pienėj. :

“Elta’-1 yra {galiota pra
nešti, kad visos tos žinios y-> 
ra

Ten buvo vargo daug, bet ką tai vargas reįškia, 
Kai plaka prakilniai nudžiugusi širdis? i 
Kai prieš savę maitai kelionę linksmą, aiškią 
Ir laimę dangišką; kurios nieks neišdildys? /

Imta ^griežtai tirinėti ir 
apie susprogdini- kai bus viskas pabaigta ir 
Ž.” spaustuvės, |)US įejsmo nutarimas, tada 

bus -paskelbta visuomenei. 
Dabar tas viskas laikoma 
paslaptyje.”

“Tautos Valia” No. 9 pa
duoda štai ka:

t
1 ‘ Liaudininkų spaustuvės

sias triukšmas. Kairieji ata 
kavo dešiniuosius, ir net to 
kiais žodžiais: “Jūs vagys,’ 
“melagiai,” “dykaduoniai’ 
ir fct.

(NAUJI LENKŲ PAKRIKU- 
’ ŠIO PROTO PRASIMA

NYMAI
KAUNAS. “Dziennik Wi- 

lenski” š. m. kovo mėn. 20 
d. 65 nr. pranešė apie taria
mąjį grupavimą mūsų ka; 
riuomenės ties demarkacijoj 
linija; “Dziermik Ruoniš
ki” š. m. kovo mėn. 23 d. 
82 nr. apie tariamąjį suėmi
mą Kapno įguloj 20 kari- 

; “Dziennik Wilens- 
ki” š. m. kovo mėn. 25 d. 69 renybę,

Žalingi obalsiai ramybę mūsų ardo '
Ir žodis ir ^pauda sukiršina mintis, s 
Ir keiksmų girdime ant švento Dievo vardo, 
Nebviltimi alsųoj’ nuvarginta širdis.

GENEVA. — Šiomis die
nomis susirinko iš viso pa- 

Tautų Lygos šaulio šalių atstovai, tarpe 
Lietuvos, Tautų Są- 

conominėn konfe
rencijom sutvarkyti ekono
minius reikalus.

Dalyvauja- Rusijos, Tur
kijos ir kitų, didžiųjų šalių, 
kurios prisiuntė po 60 ats
tovu.

Šventasis Juozapai! sutvirtink darbininką, 
Juk, pats ant žemės darbo Tu buvai žmogus. 
Suteik ko tik jam reik, pašalink kas netinka, 
Nes darbininko luomas Tau labai brangus!

Bostono miesto kasicriaus 
pareiškimą, kad teisėjas ne
išlaikę bešališkumą.

Visi afidavitai paremti 
pasikalbėjimais su Teisėju 
Thayer laike tardymo.

Pabaigoje savo peticijos 
jiedu prašo gubernatoriaus 
.paskirti rinktiniausius žmo
nes, bešališkus peržiūrėji
mui visos bylos ir afidavitų 
ir kad plačioji visuomenė ži
notų kas buvo pasakyta apie Kauno metalų fabrikui di- 
juos ir kokiais įrodymais delias užsakymus, kiirie bo^ 
pasiremdami juos nuteisėU-ai siekia iki 2 milijonųlLr 
mirtimi. 'tų. . ... „Nm

Ar gubernatorius Fuller) ___________
. išklausys jų prašymą, tai pa
rodys ateitis. .Gal būtų ge
riau, kad tokia, komisiją pa
skirtų, kad užkirtus kelią 
visokiems spėliojimams ir

Ne taip senai praskambę 
jo žinios 
mą “L. 
‘tikrosios demokratijos” liz
do.

Liaudininkai, apart šūka
vimo ant valdžios ir ant 
“klerikalų” ir žvejojimo li
tų ir dolerių naujos spaus
tuvės įrengimui daugiau nie
ko nedaro, kad kaltininkus sprogimas davė nepaprastai 

geros progos p. Bortkevičie- 
'nės manelninkams rekla- 
Įmuotis, būk kaž-koki pikta
dariai mėginę piroksilino 

> argumentais kovoti prieš ta
riamąsias jų partijos idėjas. 

Visa Lietilva žino, kad 
liaudininkų “idėjos” nepa
kyla aukščiau klebono šei
mininkės padrikų. Jų “ide
ologai,” pasidarbavę tas pa
drikas savo liežuviais ^be
skalbdami, ‘senatvėje eina 
pas kudlotą starovierų po
pą, ieškodami tenai jų išnie
kintosios krikščionybės sak
ramentų. Tokios idėjos yra 
mėšlas, o piroksilinas—per-

REIKALAUJA PRAŠALINTI EKONOMISTŲ KONFEREN 
LYGOSATSTOVĄ

Įtaria prolenkiškume

BERLYNAS. — Danzigo 
gelžkelių darbininkai parei
kalavo prašalinti komisarą 
Van Hamel 
atstovą, ir taipgi įdavė pro- jų ir 
testą prieš jo nuosprendį, i jungos ei 
kad gelžkeliečiai negali skų
stis prieš Lenkijos gelžkelių 
viršininkus Danzigo teis
muose, bet turi kreiptis i 
Lenki jos teismus.

Toks komisaro nuospren
dis aiškiai liūdyja, kad jis 
pataikauja lenkams.

Darbininkai reikalavo, kad 
Danzigo Senatas visą reika
lą perduotų Lygos Tarybai, 
bet nepriimti jokių kompro
misų, ypač nuo nriitralio 
teismo.

Van Hamel, yra gimęs 
Hollandijoj ir jį įtarė pro
lenkiškume ir žmogų nusi
stačiusį prieš vokiečius.

Tautų Lygos Taryba tū
li daug nemalonumų su 
Lepkąis. _ '

būti švaistoma šitokioms ne
va idėjoms sprogdinti.

Tą gerai žino ir supranta 
liaudininkai, o tačiau ne
paprastu įnirtimu ir akiplė
šiškumu jie primygtinai rei
kalauja, kad kitų srovių 
spauda pasmerkti} taria- 
įmuosius jų priešus, kurie jų 

gautas privačias įmonę esą susprogdinę.

Kol nėra užbaigtas tardy
mas, kol sprogimo priežas
tys neišaiškintos, o sprogi
mo kaltininkai nepatraukti 
atsakomybėn, tol, tarytum, 

,. ....... .nėra rimto pagrindo prisi-
dmamas vai. liaudininku I *., .. \ spyrus^ {kalbinėti, buk jau
laikraštis Lietuvos Žinios’ L .v ,. ... , ...V. , . , -. , /.‘šiandien tie spaudos etikos

v»as stabas. . . _ 5 _—v v. . hr visuomenes doroves apas-
Kas susprogd.no l.g sm>I jtaIai iw Jr

la.krase.uose nebuvo ne. 1^^ CTpTnnta

etiką.”

Toksai liaudininkif dien
raščio perankstybaš reikala
vimas mums atrodo, tary
tum, tai būtų noras avansu 
išgriebti pasmerkimą “Lie
tuvos Žinių” priešams, pri- 
sibijant, kad, dalykui paaiš
kėjus, bus smerkiami jų 

Bet gerai draugai.
Bet ir dabar neturint jo

kių oficialių davinių ir pa
siremiant tik ta medžiaga, 
kurią kovo 11 d. paskelbė 
pačios “Lietuvos Žinios,” 
prie viso noro negalima su
rasti pakankamų davinių 
liaudininkų priešams pa
smerkti, jeigu nepasiduosi
me ponios Bortkevičieiiės 
hipnozui ir atviromis aki
mis pažvelgsime į tai, kas 
atsitiko. , .

Iš tikrųjų. Įsiskaitę, ką 
‘Lietuvos Žinių” 56 nume
ryje papasakojo spaustuvės ninku 

(Seka ant 5-to puslapio)

SALLISAW. Okla.—Bai- ;
si audra su ledais ir lietumi 
sunaikino daug namų stogų, _ i 
išdaužė langų, pridarė žalos 
apskaitoma už daugiau nė - • 
$400,000.
—Ledai krito vietomis maž—į- 
daue: colio diametriškai dy-* 
džio.

Pirkliai sako, kad maž-; 
(taug 90 nuošimtį ta voro su- , 
gadino vanduo. Nugenėjo 
medžius ir sulvsino laukus.

„i,t.

EINA ANTRADU
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PENKTAME:
, H» •-

Vanzetti pasiuntė ilgą peticiją 
Gubernatoriui

—- • • • /

[ im1 ( 1 ą (---- lIoei4'Ila tc

I Sacco sutiko,, bet po peticija 
nepasirašė

Sacco ir Vanzetti per sa
vo adv. Thompson pasiuntė 
ilgą peticiją prašydami pa
daryti viešą bylos perkrati- 
nėjimą. Jiedu prisipažįsta 
esą anArkistu, bet išrodinė- 

-ja?-kad neturi nieko bendro 
eu’ užmšiniu^bpayipesterio’ 
Branitree, septyni metai; at
gal. v-z

.Peticiją, pasirašė tik Yan- 
zetti. Nors Saccoi pažymėjo, 
kad jis sukinkąs peticijos, 
turiniu, bet nepasirašęs dėl
to, kąd tas yra priešinga jo 
įsitf^inimąiųsp,

Kartu su peticija padavė
• pehkius afidavitus, kuriuose abejojimams. Juk yra sa- 

lenkų agitaciškas prasi--įrodinėja Teisėjo Webster koma, kad geriau šimtą kal- 
manymas ir Matatinka tik- tThayer šališkumą, taipgi tų išteisinti, negu vieną ne- 

GeorgeU. Crocker, buvusio kaltą pasmerkti. *

susprogd.no
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i •• ■ i
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noonmornino
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KAI “MANIEV^UO^A’ ’ 
fyP *• *. *D•-* ... •

dieuomik TJteitos, 
^^.esdemaj-kliąija pa-

ės būriai! J ie sakosi at- 
is Švė’USiopių.į. Ka||i- 
rąįoną, manievraius..

■ n' rį—Hr-‘ 
UŽSIENIO ŽURNALISTAI

PRADEDA DOMĖTIS , 
LIETUVA.

*

/’.ii

%

. Šiaulių apylinkėje ^politiš-
stęqetį'-šautuvais h? granato- kas-visuomeninis gyvenimas 

H^taO’ilabai ramus. Kaimiečiai pa- 
- tenkinti karo stoviu'; kuris

daugiau garantuoja ramaus 
žmogaus teises ir turtą. Kai
mas. kaip daugumoje ir vi
sur kitur, nenori jokių rin
kimų su jų šlykščiomis agi
tacijomis. Pažymėtina,, kad 
kaimas sparčiai žengia prie
kin kultūroje. Litukai vis 
dažniau pradeda “kursuo
ti" lopytoje kišenėje. Ačiū 
“Amerik. Liet. Pr. ir Pra
monės B-vei” daugelis vie
tinių kaimų greitu laiku 

(naudosis jų teikiama elek-

IŠ RYTO . .MĘNOS Bf^TŲ.- IRVAkARE .
■’ 1 ‘ j '.r 1 ■ JI

i ■ i.-k ; r t" 7 
. IVAIW08 KgVOOS .

MANDĄGJuMAfi— jvajrūs' patarimai užsilaikymo draugystėje ir 
visuomeniniame ^gyvenime. Parašė Kun. ZA. §UwntjmasL'_Li—JOc.

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYĘE—pažinimas tikybos, jos 
privalumų; ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parakė

. __________ ______________________________________________ 30c.t---- Kttn.Jezuitas Feliksas Cozel___

v*
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Į5 Gaunama žinių apie užsie
nių žurnalistų-lidėj ant į su
sidomėjimą Lietdva. Jišipa-

£ sireiškia kai kurių kraštų 
ždriialistų jau pareikštu no- 
ra- - atsilankyti Lietuvon.

F-Ateinančią vasarą laukiama ........... _
| svečių žurnalistų iš Praneū- tros šviesa ir energija. Sun

yra Šiaulių pramonei, 
vis dėlto yra gana

.4w%

zijos. Italijos. Anglijos, Vo- kįau 
£ Įdėti jos ir Amerikos. Atva- kurį

[stanibi ir dar daugiau žada 

Lietuvos ateičiai.
Tenka patirti nusiskundi

mų. kad ne viskas gerai 
vyksta su naujakuriais. Pa
geidautina kontrolė, nes kai 
kurie naujakuriai gautas 
pašalpas suvartoja visai ne
tikusiems tikslams:

ė - kraštų laiki-aščių bendra-i 
I darbių.

NEBŪTAS užpuolimas
į JGvveno sau ramiai sene- 
r lis/70 metų Simanas Rašte- 
5- lianovas Puntuko kaim,, A- 
į-. nykščių vaisė., Utenos ap.

. Jis turėjo vieną dukteri. 
y Valdė nedidelį apie 14 de

šimtinių ūkį.
..„Galop dųktėjštekėjo už I- 

pdlito Ivanovo Visockio.
| _Šiajn ne labai buvo mąlo- 
y šis uošvis.
B fįl926 met. liepos 2 dieną j§

PASKAITA EMIGRACIJOS 
Iš LIETUVOS KLAUSIMU

Kaune, Karininkų Romu- 
vėje buvo surengta paskai
ta, kurioje plačiau paliesta 

x . ..J Lietuvos emigracijos
gBeštelianovas su žentu išvy- klausimas. Bė kitų kalbėjo 
| kg miškan. Staiga parbėgo ^majoras Knizinas, Seimo 

Visockis ir pranešė, kad juo- atstovas Dr. Steponavičius, 
Sįį užpuolė nežinomi pikta- docentas'Pakštas ir Vidaus 

- leprai ir. šaudę į juos. Kas reikalų ministeris Mustei- 
sitiko su uošvio, jis- i^žįg kjs. Dauguma kalbėtojų bu-

“ką tamsta mėgsti OLD GOLDcigaretuąse?1 
mes klausėme 1'0,000 OLD GOLD rūkytoji! 
Beveik į kiekvieną kalbėjo apie jų malonumą 
gerklėje. Jie nekandžioja lįežiuvio ir nedrasko 
gerklės . . . “Tai švelniausias cigaretas”... 
taip tai jie nubalsavo.

J

* • • •

z

Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi
' x .* ? • z * - K/ 1* V* v •

«-• > bgs. Pats gi parodė sužeis-
tig koją, sakydamas, kad 

| piktadariai ją peršovė. ’ - 
r T 'Visas Puntuko kaimas su- 
; k&O. Raiti, pėsti, visokiais 
I ginklais apsiginklavę apsu-

,pą girią ir pradėjo ieškoti 
; plėšikų — bet. deja, nieko

fagrado. Tik vėliau pavyko ibūtų įrengta Lietuvos kon- 
policijai šis paslaptingas už- įsulatas.

vę tos nuomonės, kad emi
gracija išeinanti Lietuvos 
naudai ir ka<l dabar visai, 
natūralu jog tiek žmonių iš
vyksta.. Reikia tik pasirū
pinti, kad visos emigracijos 
kontoros į lietuvių rankas 

įpatęktų ir, kad Brazilijoje

Naujas ir Labai malonus Cigaretas

l
ptLblimas išaiškinti. Pasiro
dę, kad pats žentas Ipolitas 

: Visockis nušovė' uošvį, o kad 
s-, nokįltų tarimo, pats persi- 
| šotjL sau koją.
| -.Panevėžio Apygardos'Tei- 
| smas už šį žiauru darką pri- 
^-teisėlpolititĖv IvanpvuL-lSk.

nes priešingai nu- 
vykę ten iš Lietuvos išeiviai 
papuola i svetimtaučių ran
kas. ir nežmoniškai išnaudo-* 
jami.

RADO GELEŽIES RŪDIES
PALEIČIAI (Klaipėdos

Produktas F. Lorfllard Co., Ist. 1760

, . _ fkrašt.)r-Dažnai-muštu apy^^ „v.-soekiui 12 metų sunkiųjų jink(-s vienoje, tai ' kil <> r V >! 1

L .darbu kalėjimo. 1 ..........
Pastaromis dienomis Vv- dies. Taip visai nesenai, ūki- 

E gausiam Tribunole buvo na- cinkas Loriūsaitis ardamas 
r garinėta šios bylos apelacija. 
į- VF- Tribunolas nusprendė 
| Apygardos Teismo sprendi- 

L mą patvirtinti.
ĮgU > . »<

?. -y • » “ ■■

| PASTORIUS BYLINĖJASI

SU MOKINIU

vietoje, randama geležies rū-

* .•

savo lauke rado didesni ge
ležies rūdies gabalą, maž
daug 40-50 cm. Kartais dar 
didesnių gabalų randama 
ariamuose laukuose. Kadan
gi niekas nedarė atydesnių 
tyrinėjimų, tai galimas

į^^Balandžio 4 d' ,KaUn° 4 liktas, kad čia gali būt pa- 
k ftpidv. Taikos Teisėjas nagri- .slėpti didesni geležies rūdies 

bylą buv. Kauno vokie-lsittogj^jai. ” 
c ęįiį kunigo Heinr.
• fėido prieš gimnazijos mo- 
£ kįįįį Joną G. už vieną “Lie

tuj” paskelbtą, straipsnį 
įją bylą teismas numarino. 
Kadangi pris. advokatas By- 
Mltas Ją brito iškėlęs, netu- 
Įgfrimas tinkamo Įgaliojimo.

^Sgripas nesiliauja
I ;VYŽ{’ONOS (Utenos ap.) 

šioje apylinkėje daug 
žmonių telieserga gripu.Vie- skelbti KlaijM"d<»s Krašto 
tįjįiis guli ištisos šeimvnos. 
Mirimų skaičius taip 'pat

• nemažas, ypač nuo plaučių
į*? _«

Vertėtų atatin-
Katter- kainoms mokslo ar valdžios

v •

*

įstaigoms šiuo susidomėti. 
Reikia pridurti, kad mūsų 
ir tolimesnėje apylinkėje, 
kartais tokios rūdies randa
ma.

■ - • f / (

GAL VEIKIAI SULAUKSIM 
SEIMELIO RINKIMŲ

KAUNAS. Dar nepatik
rintomis žiniorirfa, esą gali
mybės. kad neužilgo bus pa-

Seimelio rinkimai. Tikimasi 
kilusius. ginčus dėl sąraštį 
sudarymo greitai bąjgti. Ga^ 
bitinų šiuo reikalu iihtari- 

1 tmų tw tnnm JieraT“ ~

KYBARTAI. Nesenai per
važiavo čionai du pasaulio 
perėjūnu, broliu Jenai iš 
Saai'Tntrg. Juodu grįžo peT 
Eitkūnus vėl savo tėvynėn, 

ag--. . __ -
, _ . , ^Trijtfnnnuns- ištvnko.ke juodų 1924 m. rugsėjo 201. - . •

’ jaunuoliu porele gvveno per
<1. ir keliavo peštu peit Tla-1------------

Ii ją. Balkanus, Mažąją Azi- , 
ją, Persiją ir atvyko į Sibi
rą. Čia turėjo juodu savo 
kelionę pertraukti, nes iiol- 
ševikjų neleido Rusijoj užsi
laikyti ir joje vaikščioti, to
dėl reikėjo grįžti namo.- 
Mat. rusams netinka, kad 
kas nekviestas į bolševikų 
rojų atkeliauja, ir visais bū- 
dais stengias suturėti, mi- 
nau nieks neprieitų prie ftie- 
džio “tikro išjiažinimo” ir 
nepamatytų Rusijos žmonių 
vergystę.. Juodu pataria vi-

C *• x ’ •
sietus komunistams •„ prie 
“tavarščių” kokiąui taiku; 
apsilankyti ir tiki, kad viii 
bus nuo komunistiškų idėjų 
išgydyti. Nors “svečiuose" 
ir negalėtų tinkamai Į var-. 
gingą darbininkų gyvenimą 
įžvt’lgti. bet nors matytų, 
kaip Rusijoj kultūroj atgrtl 
žengiama, kad nėra galiinv- . 
bes nei baltos apykakles'užr-iš 
Ridėti.

,59c.

.15c.

KUR VEDA BEDIEVYBĖ ! sanitarijos ir higienos kur- 
z1-4. i Lietuvos Sporto Lygos

I)Rl SKAI (Maletų vai.) 
Šio kaimo gyventojai, skai
tydami socialistiškus laikra
ščius,' labai .subedievėjo. 
Žmonės ątšąjo nuo tikėjimo,

Viena

pirmininkas Dr. J urgelio- 
nis, kuris mūsų vyriausybės 
buvo ten komandiruotas. 
Kursas užsitęsė apie tris 
mėnesius.

vasara miške, o kita įkasė i 
sniegą savo pirmagimį ku--r 
ri suėdė kaimą šnnes. Ta
čiau šio dalyko paslėpti ne
pasisekė. Policija kaltinin
kus patulidė i kalėjimą. Štai 
kur veda mūsų jaunimą be
dieviški laikraščiai! I

KIEK KUR IŠKELIAVO
Per kovo mėn. išėjo iš 

Lietuvos: į Braziliją 1213. į 
Kanadą 359, j Argentiną 
353, į Afnerikos Jungtines 
Vaistytos 40, į Kūlių J. į 
Meksiką (», į Ur«ngwji/(kn f 

Afrika 57. i Palestina 19/ *■ *■ . * 
Viso 2,119 žmonių. ...

Balandžio mėn. I d. išė
jo: į Braziliją 56. .į,Argen
tiną 19, į Kanadą 16. į Ame
rikos Jungtines Kaltybes 7, 
Į Afriką 3 i r.; j Meksiką 
žmogus. k

l

GRĮŽO IŠ PARYŽIAUS
Uahmdž'i mėn. (i d. grįžo
Paryžiaus iš tanių sąjun-

4 tarptautinių

IŠVYKO KELIONĖN APIE 
r------ ------- PASAULĮ

1927 m. bafandžio 4 d. es- 

perantištas ix>etas P. Gals- 
kis Liūnas išvyko kelionėn 
apie pasaulį, su tikslu susi
pažinti bendroj plotmėj su 

I gyvenimu ir kitų šalių kul
tūra, įspūdžius aprašinėsiųs 
esperanto ir lietuvių kalbo
mis leidžiamuose laikra
ščiuose.

l

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Šv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai__  8c.

HUCKLEBERRY FINTAS—labai įdomi apysaka TKr

PATARMŽS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia-
• me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun.
V. Kulikauskas ______________________________________________ 15c.

BEN-HUR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila___ __________ ___________________________________ 1.50

TEN GE^AI KUR MCS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas__________ 50c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
----- apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B.________________40c.
TRUMPI SKAITYMELIAI—labai gražūs pasiskaitymai* apie įvai

rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas______________ 45c.-

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai Parašė Uosis

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de- 
__ rybas be galo įdomūs uuotikiai kelionės per įvairius kraštus.

Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio_________________1.00
■* * A- .

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis__75c. 

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;.
Parašė P. Žadeikis._______ __________________________________ 75c.

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiuą. 
Vertė Kun. P. L.__________ _________________________________15c.

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 
parengė S. Kaimietis_____________ _ _ __________________ ;--------- 15c-

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUT1S— 
a p y s a k a__________________________________ ________________ 15c.

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku
nigas Tarnas Žilinskas ------------------- ---—-- ----------- —-----50c.-

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. žadeikio________________________ 50c.
ARITMETIKOS UŽDĄVINYNAS  ____________________ —25c.
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui_____

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas.

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje________________________ ________________ _________15c.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis ~ _______________50c.

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus ____________________ _________50c.

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver
tė. Jonas M. Širvintas_________________________________________ 50c.

BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis------------------- —50c.

LIETUVOJ ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunas_140c. 
ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa

rašė Juozas V. Kovas. Kaina_________________________________ 30c.
GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas-----------------10e.

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis—15e.

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalių mėnesiams. Išleido kun. K. A. Vasys—25c,

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis___________________ 75c.

DANgMjS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. avalevijįius; be ap
darų 75 centai, su apdarais--------------------------------------------------

POEZUA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Paraše Aleksaudravičiuo _
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko _______
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko. 
ŠIŲ NAKCELY_______________________________________
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ________________________
VAI AŠ PAKIRSČIAU______________________________ _
UŽ ŠILINGfiLI____________________________ __________
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ - ___________ __
LIGHO (latviška) ________________________________ ~

------------------------1----- TEATRAI
GILIUKINGAS VYR/1S—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas—25c. 
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas _______________ _________________________ 25c.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą; parašė Seirijų Juozukas____________________ —__________ 35c.
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis__________________ _ 46c.
ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė

Kun. L. Vaicekauskas ______________________ ;________________ 10c.
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. Širvintas 30c. 
VIST GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V. , 10c.
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo

nas Tarvydas_________________________________________________ 10e.
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas 35a. 
DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebuklas

4 aktų; parašė Jonas Tarvydas_____________________________ 65c
VAIKŲ TEATRAI: dalis I: 1) Pagalvok ką darai: 2) Jono lai- 

mė; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K., STir N.__________15c.
VAIKŲ TEATRAI; dalis U: 1) Etirsime paskui; 2) Antanukas 

našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K., D. ir N________________15c.

MALDAKNYGĖS
PULKIM ANT KELIŲ—“D-ko” spauda. Odo»apdarais $2.50 ir $359
Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taip:

DARBININKAS
366 West Bhwlway South Boston, Mass.

25c-
___ 15c.
___ 5.00 

30c.
—-20c 
___ 20c.
__30c.
—10c. 

l0c.

I

“Beskaitydami gerus raš
tus . žmonės, bus susipratę 
katalikai, geri tėvynės sūnūs, 
kurie savo tėvynės meilę pa
rodo, ne žodžiais bet dar- 
!>ais.”(l>rof. D r, A. Malinus- 
kis) ' ’ ”r'- ' •" zl

“Nebėra garbingesnės mL 
sijos, kaip laikraštininko. Aš 
laiminu jų pašaukimo sim
bolį.” (Popierius Pius X)

*

Veltui statysite . bažnyčia^ 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios 
rūšies gerus darbas — visi jū
sų rūpesčiai eis niekais, jei ne
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros ' «*« v _

• . m :l

Dd ndujos 'tiesos nieks 
taip nepavojinga kaip įsise
nėjusi klaida. — Goethe. katalikiškos spaudos.—Pijui X.

Žmonių nuodėmes mes 15- 
rašome j metalą, o jų prakil
numų mes piešiame ant van
dens. — Shakespeare.

• • •
' Didžiausia Dievo bažnyčia 

žemėje yra žmogaus siela. "



i

Daug dukterų su

mas

Kun. B. Andriuką S. J

O DIEVE!

veikia dpo-

esame lai

0 Dieve, o Dievę, kaip geras esi, 
Kad man norslašelį kartybių skiri. 
Nors gert jų nenoriu,—nekartų verkiu 

—Bet Tavo malonę išgėręs jaučiu.:.
Jaučių, kad prie manęs arčiau ateini.. 
O žmones, o žmonės... bcmatos toli.

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

mano
26).

grožėjasi jąja dėvėjo, savo

Prisiima ant savęs žmo
nių kaltes, iatlvgina Dievo 

ii •'

-Nekersyja savo priešams 
ir ‘ ^iękintojams, kantrus 
lankia altoriuje...
^Pasilieka su mumis visose 

dienose.

Daugiau duok man Dieve, 
Daugiau tų skausmų!
Aš Tavęs pamilti nestengsiu be jų L . L. B

Žvaigždė”)". x‘

prietelystę ir atskyrė žmo
gų nuo amžinos laimės.

Kristus dėl žmogaus lai
minė žmonijai Dievo įsaky- .tvenkus vienoje vietoje išsiėmęs apleidžia dangaus-šos-

“ Tautos savybės, jos ydos ir 
doryhės pareina nuo mokytojų, 
Jnniems pavesta auklėti jaunuos 
menė.”—Filosofas Leibnitz’as

nužemintas - (Luk. 18, 14). Jėzus Yra Mūsų Ištikimiausias jė.” Nužemintai aŠ meldžiu 
Kristus patsai duoda p'atsai 
duoda stebinantį pavyzdi. 
Tafmpa fcmo^umi ir pasidaro 
paklusnus iki mirčiai, įnir
čiai gi kryžiais; Kreipiasi į 
pilną puikybės žmogų ir «a- 
^o: “MdKyzįJ nuo marięs,, 
nes aš esmf ramus ir nuže- 
Įmiktos širdiU.” (Maf. 11,

tai musų specialybe ir ilgų metų prak- -i 
tiku. Darbas artistiškas. Kainos žemos. * 'į

~ -M. A. NORKŪNAS ;-y
1(! Pleasant St., Lavvrence, Masą.

MALDA Į PANELŲ ŠVEN
ČIAUSIĄ

Savo Prasidėjime, o Šven
čiausioji Panelė, buvai ne
kalta. Išmelsk nuo dangiš
kojo Tėvo, Kurio* Sūnų iš 
Šventosios Dvasios pradėtą 
Tu pagimdei, man reikalin
gų.. malonių. Suprantu, jog 
aš nevertas esu Tavo užta
rymo,bet Tu esi nusidėjėlių 

j Užtarytoja ir Pagelba kri
kščionių. Tad parpuolęs ant 
kelių, o Brangiausioji mano 
Motin, dvasioje bučiuoju 
Tavo kojas ir pavedu save 
visiškai Tavo globai, ir šau- 

jkiu su Šv. Jonu Kantiečiu: 
“Per tavo šventą panystę ir 
Nekaltąjį Prasidėjimą ap
gink mano sielą ir kūną nuo 
visokio sutepimo.” Įkvėpk 
visuose mano darbuose šven
tų norų, o maldose karščiau
sių jausmų, idant čia ant že- 

vrrės Tavo pavyzdį sekdami 
[visame būtumėm Dievo va

liai paklusnūs ir Jam šven
tai, su atsidavimu tarnauda
mi su džiaugsmu regėtumūm 
Jo Visagalybę ir Tavo gar
bę danguje.

Ir p0n<5« vardas—MARIJA” 
. (Luk.1,27)

Akli, raišį ir ligoti gauda
vo pageltu §ei tik prie Jo 
Šaukėsi.

Petras užsigina Jo, Jis 
pažvelgi n į jį gąlestingomis 
akimis,-dovanoja.

J Juda išdavėja vadina prie-
JĖZUŠ — MŪSŲ PRIEtELIS telimųi.

mės, galima sakyti teka iš 
sayymeilės, dukters puiky-

Pataimintas tu, dardės. Savymėilė gimdo kūno teisybei, 
Išperka žmogų iš pragaro 

vergijos negird^ft^ kaina.
Karčia kančia ir baisia

ŠTAI Aš VIEŠPATIES 
TARNAITĖ

’r (Švenčiausioji Pana Ma- 
Įrija yra pasakiusi Šv. Ger
trūdai, jog “kas tik dievo
tai primins man džiaugsmą, 
kurį aš jaučiau ištardama 
žodžius: ‘Štai aš Viešpaties 
'Tarnaitė’ tikriausiai pasiro
dysiu tam esanti Motina ir 
suteiksiu savo pagelbą”).
. O Švenčiausioji Marija! 
Mūsų Atpirkėja ir mūsų 
Motina! Šventosios Dvasios 
Inde! Sveikinu Tavę ir su 
didžiausiu nusižeminimu 
primenu Tau neapsakomąjį 
džiaugsmą, kurį Tu turėjai, 
kuomet su visišku pasitikė
jimu atsidavei Dievo valiai 
ir . nusižemindama tarei: 
“Štai aš Viešpaties Tamai-

Septvni nusidėjimai^ dLį^Adonio nuodėmė sutraukė 
dieji yra tai septyni šalti
niai nedorybių. Puikybė yra 
nelyginai versmė, kuri už-

Prietelis Tavęs, būk mano Motina iri

laimėje ir nelaimėje gatavas. . 2’. f .
. 'kime Dievo valia aiškiai pa

muš gelbėti. U. v m , .
'zinciau, Tave. sekdamas ją 
išlaikyčiau 'ir tai vertu 
Tavo vaikeliu būčiau dabar 
ir per amžius. Amen.

** ■ • s •*

[priežodis sako: “ _ 
ina tinginio vaJgdmĮt 

dėlė nuodėmė prieš ; 
to, kurs nedirba; 
[dalį -iŠ turtų ima, n pats sa
vo darbu neprisideda - prie 
jų pagaminimo.

Priežodžių knygoje ^talia- 
<monas taip giria Moteriškę: 
(“Tvirtą moteriškę kas at
ras? Toli ir nuo pasku£iaū- 
•sių rubežių jos kaina. Pasi- 

.. 1 j°.le jos vyro širdis* 
ir netruks gerybių. Atiduos 
jam geru ir ne blogu visas 

nuodėmių našta—ir_sveikas ’zapui ir švenč. Kūdikiui, jų-dienas savo gyvenimo. Ieš-,ir sidabras neturi vertės, pa- 
duona ir drabužis tai jų ran-‘kojo vilnos ir linų ir dirbo (lyginant su Jo ištikimybės 
ku vaisius. Savo drabužį «avo rankų išmįnčia. Sto- gerumu. Ištikimas priete- 

duoną valgė. įjosi, kaipo vaizbininko lai-[lis gyvenimo ir neramumo 
myli- vas, ištolo vežąs savo duoną, vaistas.” (Ten pat).

Tikras prietelis yra džiaug- 
smuŲr suraminimu gyveni- 

’mo sunkenybėse.

Stiprina savo patarimais, 
reikale teikia pagelbą.

Juo galingesnį randame 
sau .prietelį tuo 
mingesni. -

Kristus yra dižžiausias 
žmogaus ..prietelis.
—Jis Yra Gailestingiausias ir

< Maloniausias

(Mintys apmąstymams)

“Ištikimas prietelis tvir
ta globa; kas jį rado, rado 
turtą” ’(Ekli 6, 14).

■

“Su ištikimu prieteliu nie^ 
kas negali lygintis; Auksas

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai Piesos vaikų teatrui Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. ĮvairumėliaI Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitokį Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.

• Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui

Adresas: “Saulutes” Administracija Jurbarke

ir ligonis, ir mirštąs, su
pranta ją ir prasčiokėlis, ir 
džiaugiasi ir 
mokytas, o labiausiai linksta • Viešpats Kristus savo 
prie jos nesutepta širdis. <nai lotynai ir savo augin- 

Garbina Marija ne tik at- P“8’5?16 <larb«’ ir Pats, , .
skiri asmenys, ‘ bet pati rankosna kir- valgi
Kristaus Bažnyčia duoda di-<'i ’r plūkią. Nazareto na 

džią 
Ji rodžiai leidžia. Marijos 
paveikslus į Dievo namus, 
ji sudėjo maldas prie tos 
Dangaus Karalienės, ir kas 
svarbiausia; paskyrė dienas j 
švęsti jos garbei: Nekaltas 
prasidėjimas, Marijos užgi-. 
mimas, Dangun ėmimas, ka
da Bažnyčios kunigai skelbia 
tos brangiausios Motinos 
garbę, jos dorybes, ir jai su
keiktas Dievo malones. Be 
atskirų
Ss'^čnffit^^Graaausfs^Tr ”1191 “SaT0 ™d<> prakaite Įveržia kitoje. Visos nuode- tą, tampa žmogumi, 

iinksmiausis tai mėnuo me-I duon‘‘>’ ,Pako>. su?viSi
tuose: mėnuo žydėjimo, gie-». klmos esl Palm’

•S V f O į į y *

smės ir saulės. Tokiuo žie-i, ~~~----- -- J"7 ~.
du, tokia šviesa -arija ir ?»’. *“ uzrmi zm^aus pageidimą trūkimą lmks- 
vra krikščioniu tikėjime. |dvasios ir kfm0 Ps 1“^ Sarbes;.Pa’
Delko ii (bažnyčiai taip da- nel P8’”®* nePa-lunta» kalP |1«istuvyšte, girtuoklyste ir 
ro? Nes Marija išsklaido Pra^^a valan^a diena, j tinginystė plaukia iš meilės mirtimi ant Kryžiaus išgel 
rūkus nuo Viešpaties Jė- c^uo^ džiaugsmą žmo- .linksmybių. Puikybė išplau- ('bėjo mus nuo amžinos mir 
zaus asmens. Didžiaus’ios Į®“!. per tave nebūtas ,kia iš meilės garbės; o go- ties, 
tikėjimo klaidatikystės ke- ’da,ktas s‘°-iasi batu i !duIyse
liasi dūliai Jėzaus asmens, ^mėtytas - sutvarkyti; me- 
Priderama garbe atiduoda- džlaga dnS-vla zm<«us 
mi Marijai, kaipo Nekal- ^auciasl tvėr?-iu’ tikru savo 
Sausiai Panai ir Dievo Mo- Dangiškojo Tėvo vaiku, vai- 
tinai pažįstame ir išpažįsta-tku ^u^včrėjo To, Kuriame 
me tikra Viešpati Jėzaus Pradžia ir Pavyzdis visą ly- 
prigimti:' Dievą ir .žmogn Tuomet tai darbas žmo- 

gų nuramina ir laimingu da-

Kaip mieĮąs,„jau tas var- 
das. Nieko, .išskyrus meilę, 
šventumą, nekąltybę, žemy
bę, nęprįąiena. Meilus ir 
brangus yra vardas Jėzau^, 
bet tas drauge ir baisus, nes 
vardus Jėzaus, tai To, kui-s 
ateis teisti gyvų ir įnirusių. 
Marijos vardui to baisumo [gč tame darbe 

dieną prie darbo, 
prie jos: ir didis, ir mažas, Įsą dieną praverčia gamini 
ir nekaltas, ir aimanuojąs po !inui valgio ir drabužio Juo

Kūdikiui. Jų-dienas

Ir naktyj kėlės ir davė ge^ 
'»rybes savo namiškiams,. ir 

savo tarnaitėms...
Per juose tvirtybė savo gur- 

garbe Dievo Motinai. gyv^M’J dar' įus ir suati_PPn0 P1’
j bo dienas pripildė darbas. «us .. . Žiurėjo savo namų 
ĮNeapsakomai didis ir tur- takelius ir veltiil duonos lie
tingas Viešpats, išmintin- valgė 
giausis žmogus Dievo Sūnus rinko turtus, tu gi visas vir 
Jėzus Kristus, gyvendamas 
ant žemės, iš liuosos valios 
[pasiėmė darbą. Pirma Joj 
tokioje Graikijoje, Ryme* 
darbas buvo laikomas už pa
niekinimą žmogui: Jai tik 
veFgo užsiėmipi^s buvo dar
bas. Viešpats Kristus per- 

švenčiu Bažnyčia ;™ainž Pri-

viename dieviškame—asme1 . ...
nvje. Marijos garbė kietai Tverti ir dailinti Įai 
surišta su Jėzaus pažinimu. -^ievo darbas; tą darydamas 
Ir dėlto da garbina Baž- ’ir ŽTno?us sto?asi “mažu su’ 
nvčia Marija, kad parodžius Per ^a^ aP‘
galvbę ir veikimą-Dvasios rciSkia “Dlevo Pa"
Sveiito-Sfbš zūiimių - dūšiose; peiksią ir panašumą^__ 

Ir taipgi da, kad Marija po a Kiekvienas darbas gar- 
Išgariytojn yra didžiansis bingas: ir iš žemės ištaisyti 
pavyz'dis dorybių visiems, .o grūdą, ir trobą pastatyti, ir 
ypač moterims, ir kiekvie- drabužį pasiūti, ir dainą su- 
nam moteries amžiui ir pa- dėti, ir paveikslą nupiešti, 
dėjimui: vaikui, mergaitei, ir mokslą įgyti, ir dorybę 
moterei, našlei, šeimininkei, širdyje sustiprinti. Visur 
nes visuose tuose padėjimuo- darbas, visur tvėrimas. Tas 
se ji buvo. Jai taipogi mo- tik ir kultūriškas, kad dir- 
teris turi būti ypatingai dė- ba.
kinga, nes Marijos garbini-. Neturi žmogus teisės, tie-

I z • —

daugiausiai prisidėjo >siog nuodėmė prieš tą Die- 
prie pakėlimo moteries ir «vo paveikslą savyje, naikin- 
vergės ir gašlumo įrankio į ti Ją, kas sutveria, jei bent, 
vyro draugę ir namų ponią, kad naikinant, da geresnį 
Ir dabar moteris tiek tik daiktą padarius, da dailesnę 
gerbtina ir tiek vertyliės tu- lytį sutverus. Kitaip—nuo
ri, kiek yra persiėmusi .dūme, velnio darbas. Užgin- 
švenčiausios Motinos dorv* ta liesti, naikinti kas pada- 
bemis. Moterį puošia ir iš- ryta, nes tai žmogaus krau- 
augština ir ją gerbtiną ir jo vaisius.
ieškoma daro skaistybė, nu-i Dirbk ir tverk kiekvienas 
sinonimas, darbštumas, tvir- .pagal savo palikimo ir ta- 
tylie, malonumas. Marija- lentų, kokiuos Sutvėrėjas j- 
galėtų pasakyti Išganyto- dėjo įgyin. Prakaite veido 
jaus žodžiais: “Pareikite Įdirb4fc)irbk, kad valgytu- 

pas manę visi, kurie trokš- «mei sOTojktrrfią, savo drabu- 
tatė. manęs ir pasisotinkite žiu dėvėtum. “Kas nenori 

vaisiais” (Ereli 24, dirbti, tegul ir nevalgo,” 
(mokina š v.: Po vilas. Taip ir

Ramina^
Stiprina..
Mokina.

Jėzus Yra Mūsų Galingiausias 
, J ’ Prietelis

Jis Dievas.
M Z

Stebukladaris.
J o pagelba krikščionys 

pergalėjo baisiausius prie
šus.

PATARIMAS
Dvasiškojo gyvenimo va

dovėly randame gražių pa
tarimų. Dėl karštesnės mei- ■ 
lės ir didesnės garbės Pane- . 
lės Švenčiausios patariama-:

1. Skaityti veikalus Marį- Į 
jos garbei parašytusT- ap- 
mąstinėti apie jos privalu
mus, noriai užsiiminėti min
timis apie jos išaugštinimą.

2. Raginti savo mokina- ] 
muosius ir globojamuosius į 
dievotumą prie Marijos.

3. Aukoti kasdien savo 
darbus Marijai, kad ji juos 
paaukotų savo dieviškajam 
Sūnui, ir jiems suteikiu, sa
vo nuopelnų perteklių tą 
tobulybę, kurios jiems trūk
sta.

4. Sekti Marijos dorybes, 
ypatingai jos skaistybe; iš 
jos meilės pasistengti išnai
kinti tai vieną ydą, tai kitą.

5. Visose mūsų pagundo
se, bandymuose, sunkenvbė- 

-se kreiptis prie Marijos;
kaš j nes ji yra krikščionių pagel-

už savo pne- j)a, nuliūdusiųjų suraminto- 
ja, nusidėjėlių priebėga.

6. Subatoje atlikti kokį
■dievotumo akta Švenčiau- 1 " 
sios Panos garbei;__ pavyz.-.

atskaityti jos litaniją, 
lUŽsidėti kokį apsimarinimą, 
arba kokį kitą darbą, kuris, 
žinoma,- kad bus jai dideliai 
malonus. . »

7. - Švęsti-ypatingu dievo
tumu Marijos Šventes; pa- 
vyzdiu, atlikti prirengiamą- 
ją noveną prieš Šventę, pri
imti. uoliai komuniją jos 
(garbei, atlikti meilės ąrjti- 
■mo, ar nusižeminimo darną 
iir tt.

iš meilės turtų. į Miršta idant mes gyventu- 
’Rūstvbė ir pavydėjimas ky- '^ėm.
|la tik tada kada mes susidu-“Niekas neturi didesnės 
•riame su kliūtimis. Tai ar- 'meilės, kaip ta, 
mija su kuria mes šiame gy- !(1O savo gyvvbę 
venime turime grumtis. Ko- Įtelius” (Jono 15, 13). 
vos lauke pirmiausiai taiko- [ Meilė be rybų. 
ma į vadus. Išžudžius va- žinodamas mūsų silpnu- 

jdus, kareiviai veikiai patys mą, įsteigia Sakramentus ir 
pakrinka. Pats liekasi mūsų tarpe poįjįn

Pirmiausiai mes pažinki- "duonos ir vyno pavvdalu ai- 1 
me priešą — puikybę ir rvž- toriaus Sakramente, 
kimės ją nugalėti. Kas tai1 Kviečia prie savęs visus 
yra puikybė? Puikybė yra ir duoda tai ko daugiau ne
žymus, savęs aukštinimas ir 
kitii žeminimas.
__ Angelai užsitraukė skau- 
džią bausmę viena puikybės 
nuodėme. Vienu akimirks
niu liko paskandyti praga
re. Šv. Augustinas sako jog 
nusižeminimas daro žmogų 
panašiu į angelą, ,gi puiky
be angelus paverčia velniais. 
“Dievas puikiems priešinasi 
ir nuolankiems duoda malo
nę” (Jok. 4, 6). “Kiekvie-

galiKeduoti..____ ......
’ Duoda savo Kūną ir krau
ją, savo Dievystę .ir Žmo- 
gystę.

“Kas valgo mano kūną ir 
geria mana kraują, tas pa
silieka manyje ir as jame” 
(Jono 6, 57).

Ir kiti Sakramentai vra
♦ • - • v '

priemonėmis musų išgany
mo.

Ar Jėzus nėr gailestin
giausias ir maloniausias 
prietelius ?

VARGONININKAS

Ieškau vietos. Galiu atlikti ir 
zakristijono darbą, arba ir nuo
šaliai dirbdamas atlikti bažny
čios pareigas. Moku gerai vesti 
chorus’ir turiu gerus paliūdy-•>. 
mus nuo gerb. klebonų. Mel- ' 
džiu kreiptis šiuo adresu: J< A.' 
STELMOKAS, 52 Glenwood 
Avė., Binghamton, N. Y. (G3)

MARIJA L I
1 I

- - - - - - - “ŽHIttŪt”
' “Žvaigždė” kas tnėnesį lankydama Jūsų na

mus, kiekvieną kartą jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky
mėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau
simus. ----- r

“Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačioje 
katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijonierių, 
.teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
tt. ir tt

«. “Žvaigždė” yra Švenč. Jėzaus Širdžiai pa- 
švęstas*laikraštis. Ją leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaune.

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDE” trokšta ir 
jums nušviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 
lyg toji Trijų Išminčių žvaigždė, ji nori ižtikimai jus 
vesti prie karalių Karaliaus ir viešpataujančiųjų 
Viešpaties.

“Žvaigždės kaina metams — 10 litų, o užsa
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li
tus metams.

Adresas: “žvaigždės” Redakcija, Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Uthuania. /j

j ■ /

“ Ar gi jis ne dailydSs sū
nus? Ar gi ne jo motina va- 
ūinasl ” Sak<kžyx
dai apie Viešpati Jėzų (.Mat*. 
13, 55).

MARIJA — amatninio 

moteris. Juozapas veido pra
kaite dirba užlaikymui Ma
rijos ir Viešpaties JėzauSj. 
MARIJA — Juozapo drau- 
l.o-a +nmn Jos 1’ahkoS |—v

Vi- [tikėjo
trūksta; todėl visi linksta

!



Penktadienis, Gegužės 6 čl, 1927

TEISE STREIKUOTI

Valdyba

Aklo Himnas

Kas nemato, kaip stebėtinai su
sipynė mūsų likimo siūlai? Dažnai 
palanki proga tepasirodo vieną va
landą. Netenkame jos, o su ja mi
nėsią! ir metai praeina dykai.

CAMBRIDGE, MASS

Susirinkite

tos aukos.
Kuomet einasi apie žmo

gaus gyvastį atsargumo ne
gali būti niekuomet per 
daug.

Sulig nusta- Važiuodami suvažiaviman 
kuopos gali ‘turi turėti kuopų įgaliojimus 

nuo 10 narių :su parašais valdybų ir dvasios 
• vadų. Žinoma, kur nėra dva- 

savo veikimų, gios vado užtenka vien valdv-

laikyti prieš sodžiaus spau
dimą ir buvo priverstas so
džiui nusileisti. Ne kuo ki
tu tegalima išaiškinti Leni
no kapituliaciją kapitaliz
mui, nes kaip ten ne vadin
sime jojo “naująją” ekono-

■OtO
įriversti nusilenkti 
■lipnesnieji, t 
kai, ir 
rtreiką.
- Galima streikus užginti 
bfet. visai 1 

jtios negalimais,

Kuopos, kurios dėl svarbių 
priežasčių negalės prisiųsti 
delegatų, tai prašome laišku 
išrodvti priežastį ir parašyti 
savo raportą ir naujų Įneši
mų.

Visais LDS. Apskričio rei
kalais kresipkitėš pas A. Kaz
lus, 54 Liberty St., Newark, N. 
J. Tel. Mitchell 5612.

minę politiką, ji buvo ne
kas kitas, kaip komunisti
niu principu atsižadėjimas 
ir nusilenkimas prieš so
džiaus antikomunistinį nu-' 
sistatymą.

Maskvos politikai gerai su
pranta, kad nėra ką nė sva
joti apie komunizmo įskie- 
pijimą Kinijoje -be tvirto 
miestą proletarijato ig užtat 
pataikauja tautinėms kinie- 
čią aspiracijoms.

KUN. V, K. TAŠKŪNAS 
Norvood’o lietuvių parapijos' 
'klebonas, LDS. Literatinės Ko-, 
misijos narys ir “Darbininko” 
Redakcijos ir Administracijos ' 
vyriausias prižiūrėtojas ir pa
tarėjas.

DETROIT, MICH.

LDS. kp. susirinkimas

Prašvitus pavakariui ir pas 
mus darbininkus atsirado dau
giau gyvumo ir noro dirbti sa
vo organizacijos labui.

LDS. 105 kp. žiemos, metu 
liuosai tesirūpino'savais rei
kalais, bet dabar imsis darbo, 
kad padidinus kuopą nariais 
ir patrigubinus “Darbininko” 
kaitytojų skaičių. Štai geg. 

1 d. šv. Antane parapijos mo
kyklos salėje Įvyko L. D. S. 
105 kp. susirinkimas. Pirm. 
J. Kilikauskis paaiškino, kad 
kuopa ligšiol nelaikė regule- 
riai susirinkimų, bet toliau 
taip tęsti negalima. Nariai pir
mininko pareiškimą parėmė ir 
griebėsi už darbo. Išrinkta 
organizatoriais gabūs nariai: 
Stasys Stepulionis, A. Žukaus
kas ir V. Lučkus.

A. Žukauskas Įnešė, kad 
prie kuopos nuolatinio iždo tu
rėti taip vadinamą liuosnorių 
fondą ir susidarius pinigų 
šelpti suvargusius narius ir 
aukoti šiaip Įvairiems visuo
meniniams reikalams-, šis su
manymas užgirtas ir paliktas 
sekančiam susirinkimui pri
ėmimui projekto.

Svečias LDS. 72 kp. narts 
V. Ramanauskas padarė pra
nešimą apie bendrą visų trijų

PERMAŽAI PROLETARŲ

New York Times rašo, kad 
bolševizmas Kinuose dabar 
esąs neįmanomas. Priežas
tis tame, kad^tenai miesto 
proletarijato kaip ir nėra. 
Viso labo miesto fabriką 
darbininką ; visoj Kinijoje 
nebūsią daugiau kaip du 
šimtai tūkstančią. Rdsijos 
patirimas parpde, kad so
džius yra komunizmo prie- 

' šas. 'Rusijos komunizmas re
miasi miestą proletarijatu, 
bet tas proletarijafas su Le-

Retkarčiais didelė šviesa 
tarsi žaibas nušviesdavo pa-' 

šaulį. . Pr.otas tuo momen
tu miegodavo. Kažkoki kita 
sielos akis išvysdavo viską 
ir pamatydavo daiktą esmę 
ir kur katras tinka. Protas 
pašokdavo iš miego ir šok
davo pažinti savaip tą, ką 
matė toji 'Slaptingoji sielos 
akis. Bet šviesa užgeso ir 
toji stebuklingoji akis užsi
merkė. Protas taip aukštai 
iškilti negali ir pašokęs vėl 
nupuola ir knisasi po pasau
lį ir vėl bando pažvelgti už 
pasaulio, bet veltui.
—Aklas esu. Nematau pa
saulio. Ir gerai man. Pa
saulis nebetampys mano 
protą heroikai ingai į visas 
puses. Mačiau gana pasau
lio. Gana man jo. Protas 
galės ir toliau darbuotis, liet 
ramiau. Ačiū Viešpačiui, 
kad tKs protas nebuvo ant. 
tiek’ mažytis, kad nedavė 
valiai “sustiprėti” įvairiu 
burtą “nusistatymais” ir 
akinis Įpročiais.

Ramu, rainu dabar. Toje 
tyloje atsidarys gal tankiau 
toji mvstiškęji sielos akys 
ir tankiau sužaibuos Mji 
paslaptingoji šviesa. * 

Aklas esu ir ramus’ nes 
dabar matau kaip aras, o 
mano valia tvirta lyg Ange
lo.

LDS. 8 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadieny, 
gegužės 8 d;, pobažnytinėje 
svetainėje, tuoj po sumos. Vi
si nariai malonėkite ateiti.

Tą pačią dieną ryte 8:15 vai. 
bus kuopos šv. mišios, Nekalto 
Prasidėjimo P. Švč. lietuviu 
bažnyčioje.

Vakare bus dzimdzidrim- 
dziškas vaidinimas “Žemės 
Rojus.”

SACCO IR VANZETTI
Radikalai visuomet pro

testuoja, kuomet vienas ją 
.lieka teismo pasmerktas už 
politinį nusikaltimą. Nieko 
tame stebėtino. Sacco ir 
Vanzetti yra radikalai, bet 
tapo, pasmerkti ne už poli
tinį bet už kriminalį nusi
kaltimą.

Protestus prieš teismo 
nuosprendį, smerkianti juos 

. iniiiiii^Jidjąų^tik radika-

ma apie tą patį daiktą ir 
kažkoks balsas tarsi sakyte 
sako: bus dar daugiau žino
ma vėliau. Bet ar ateis tas 
laikas, kad viskas bus ži
noma, kad bus pažinta jo es
mė? Protas nepajėgė į tai 
atsakyti. _ -

Protas dirbo prie mažos 
šviesos, o gal visai patam
siais ? O gal protas nėra sie
los akis? gal tai tik sielos 
taip sakant lytėjimo orga
nas? o gal atatinka tiems 
trims kūno pajautimams, 
kuriuos mes vadiname lytė
jimo, uoslės ir ragavimo ap- 
jautimais? nes protu mes 

“čiupinėti,” 
"uostyti” ir “ragauti” tie
są, kol ją pažinsime ir tai
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“DARBININKAS” '• <n .. . . " . .
866 West Broadway South Boston, Mass. naujiemskus patarimus, bet,

kaip paprastai, visai ne vie- 
•- Telephone South Boston 0620 'toje. «D.kas„ visuomet pri-

[silaiko- ••Al” Smitho skel- 

biamo nusistatymo, neišski
riant ir jo pažiūrą į atskili
mo Bažnyčios nuo Valstijos. 
Tvirtinimas, kad yra kitaip, 
yra paprastas “N-nų” “Ru- 
žavas” sapnas.

Gal “N-os” nežino, kad jRad bylos peržiūrėjimui bū- 
New Yorke yra dar kitas, .tą paskirta Sacco ir Van- 
“N-oms” dvasia giminingas zetti prietelią komisija, bet 
Smithas, Charles Smith. Jis (bešališka komisija. Jei per- 
yra Amerikos Ateizmo Pla- žiūrėjus bylą komisija atras, 
.tinimo Draugijos pirminin- ’kad kaltinamieji buvo tei- 
Įkas. Jis ilgi yra pareiškęs, ’singai pasmerkti, tai teismą 
kad bedievybės platinimo ne- autoritetas nuo to tik pakils, 
reikia kišti į politiką. Na, jei neteisingai, tai bus išgel- 
o kaip gi elgiasi “N-ną” lie- betos nuo mirties dvi nekal- 
tuviškieji sėbrai? O ką 
jau ir besakyti apie ją jau
nesnius ir “raudonesnius” 
draugus Rusijoje!

Gerai! Jei mes atskirsime 
Bažnyčią nuo Valstybės, ar 
socijalistai sutiks atskirti 
bedievybę nuo valstijos?

Abu Smithu gerai nupa
sakojo šiuo klausinfiu, bet 
labai abejojame, kad “N-os’ 
panorėtą paklausyti 'savojo 
Smitho patarimą.

kuopų LDS. metinės šveplos 
apvaikščiojimą, gegužės 8 d. 
“Darbininko” platinimu rū
pinsis organizatoriai.

Nutarta L. D. S. 105 k p. mė
nesinius susirinkimus laikyti 
kiekvieno mėnesio pirmame 
sekmadieny, tuojau po sumos, 
šv. Antano parapijos mokyk
loje. Nariai paskirtoje dieno
je prašomi skaitlingai daly
vauti.

J Federacijos 43 skyrių iš
rinkta šie atstovai: A. Žitkaus-

v

kas ir F. Judis. Į
Ši kuopa, nemėgski Kirtis.j 

bet jeigu padarys ką nors pa
žymėtino, tai parašysime j or
ganą.

Organizacijos šventė

Gegužės S <1. šv. Antano baž
nyčioj. 8 vai. ryte bus visų 
trijų. LDS. 23. 72 ir 105 kuo
pų šv. mišios. Nariai turi vi- 

’si sueiti.
3 vai. po pietų, Lietuvių 

Svetainėj darbininką liendra 
pramoga- paminėjimui Ta I). S. 
globėjo šv. Juozapo šventės. 
Programoje dalyvaus įžymūs 
muzikai ir dainininkai.

LDS. N. Y. ir N. J. APSKRI- dyba veikli ir sumani, tai ir 
ČIO SUVAŽIAVIMAS visos organizacijos veikimas į 

Šio apskričio suvažiavimas pastebimas.

įvyks 29 d. geužės, 220 Ripley, Kadangi šiame suvažiavime 
PL (prieš lietuvių bažnyčią), bus valdybos rinkimas, tai rei- 
Elizabethport, N. J. į kia, kad suvažiuotą gyviausi

ir darbščiausi mūsą apskričio 
nariai.

' PHILADELPHIA, PA.

Gražus sumanymas.

LDS. 13 kp. nariai sumanė i- 
si taisyt i atminčiai a. a. Jo Ek- 
šelencijos Arkiv. Matulevi
čiaus paveikslą. .

Paduota užsakymas vienam 
iš žymiausių piešėją. Tikimės, 
kad prie įsitaįsymo šios bran
gios atminčiai dovanos prisi
dės visi darbininkai.

Aukos tam reikalui bus pri
imamos mokant duokles.

LDS. 13 kp. valdyba

servatyvią pažiūrą: visuo
menės veikėjai, biznieriai', 
profesoriai, studentai, dva
siškiai ir kiti. Vieni reika
lauja, kad Massachusetts’o 
gubernatorius -pakeistą mir
ties ištarmę ,arba visai pa- 
liuosuotą juodur-kiti._'=L ją 
yra dauguma — kad paskir
tą spccijalę komisiją bylos 
peržiūrėjimui. Gubernato
rius gauna daugybę laišką 
šiuo reikalu kasdien. Ją 
tarpe yra ir tokią, kuriuose 
reikalaujama, kad teismo 
nuosprendis būtų išpildytas, 
bet tokią yra kurkas ma- 

Į ziau.
Tas faktas, kad labai 

daug žmonių neradikalą ir 
aukštai stovinčią visuome
nėje ir moksle abejoja apie 
teismo nuosjirendžio teisin
gumą, kalba pats už savę. 
Be to dar nereikia pamiršti, 
kad Sacco ir Vanzetti buvo 
teisiami kaip tik tuo laiku, 
kuomet pas’ mus siautė 
priešradikaline epidemija. 
.Tie, kurie reikalauja išpil
dyti teismo nuosprendį, sa
ko, kad kitaip pasielgti būtą 
Massachusetts’o teismo įžei
dimas. »• »’

Visą pasaulio teismų įžei
dimas nieko nereiškia prieš 
vietio nekalto žmogaus gy-

Kazys Juodvamist

Giedos bažnyčioje _
• _

Sekmadieny, gegužės 8 ~dr 
artistai A Vanagaitis ir J. 
Babravičius per sumą giedos 

Antano bažnyčioj. Geg. 11 
Lietuvių Svetainėj, 8:15 v. 

vakare bus virš pažymėtą ar- 
tistų koncerte .

LDS. 105 kp.koresp.

r Mussolihi panaikino strei- kurs dabar sustabdo strei- 
| kus Italijoje. Kaip ilgam — kus, net generalius streikus, 

parodys ateitis. Dabar Ang- Yra tai vartotojai. Prieš ją 
ĮĮ,. lįjoje yra įneštas į parla- valią lenkiasi visi, bet tuo- 

mentą bilius, kuriuo drau- tarpu tas milžinas vos vos 
| džiama generalis streikas, tepradeda pabusti. Jis leng- 
g Aišku, kad tam biliui yra vai suvaldys streikus, bet 
B priešinga ir Darbo Partija [Vargu kas labai norės tuo- 
B ir abelnai visi organizuoti met streikuoti pats prieš sa
lt darbininkai. Kitko ir lauk- 
į ti negalima. Logika yra dar- 
i; bininką pusėje. Jei pripa

žinsime darbininkams teisę 
telktis i unijas ir streikuo-

' ti, tai kas turi teisę pasa- 
y įyti, kur toji teisė baigiasi? 

dirbtuvėje, mieste^- apskrity, 
| pramonės šakoje, ar gali 

Į-. reikalui esant apimti visą 
B' šalį? Kapitalistą trustai, 

kartelės ir kitokie susitelki- 
B mai apima kartais ne tik vi- 
| są šalį, bet pastarais laikais 

( pradėjo siekti net prie pa
saulinio kontroliavimo tos 
ar kitos pramonės šakos. 

| Kodėl gi nepripažinus tokią 
t pat teisę ir darbininkams4? 
F'’ Kuomet darbininkai sfrei- 
E kuoja, tai reiškia, kad jie 

yra partryžę išgauti sau di- 
| desnę dalį to pelno, kurį ka- 
; pitalistas yra atlupus nuo Įninu priešaky nestengė atsi 
: vartotojo, negu kad pirma 
■ gaudavo. Ar kapitalistas 
I gaus daugiau pelno, ar dar- 
l bininkas daugiau uždirbs, ir 
r tas pelnas ir tas uždarbis 
K; paeina iš vartotojo kišenės. 
W Skirtumas tik tame, kad ka- 

pitalistas ištraukia dolerius
Į- iš Vartotojo kišenės neskau- 
| džiu būdu, darbininkas gi 
V skaudžiu būdu, yra streiką, 

ypač jei tai yra generalis 
streikas. Tečiau tik teorijo- 

f je darbininkams tepasiseka^ 
Į gauti savo uždarbio pakėli- 

~~į- mą per generalį - streiką.
Praktikoje yra kaip tiktai

S priešingai.

g t Priežastis yra ta, kad 
w vartotojas, ar streikas ar ne 

streikas, yra priverstas var- 
% toti tą, kas reikalinga pra- 
| gyvenimui, taipgi ir tą, prie 
* ko jį dabartinė civilizaci- 
Isa pripratino. Generaliam 
X streikui einant vartotojas 
| tuoj pradeda pasigesti įvai- 
: rią jam būtinai, ar nebūti- 

g nai reikalingą daiktą ir il- 
rgui nelaukdamas pradeda 
Inikšti savo nepasitenkini- 

<hą. Tuomet vartotojas pa- sprogdinta 
t rodo savo galybę, kurios jis ‘galima 

^Savyje nejaučia gyvenimui.ti, kad mes esame griežtai 
įramiai bėgant. Prieš dės- Į priešingi “Tautos Valios” 

vartotojo valią yra fašistiniam ’ nusistatymui, 
žinoma Minimas straipsnis tečiau 

darbinin-Įtiek nėsumušamos logikos, 
paprastai pralaimi kad matome reikalingu pa- 

l’ciiioti jį savo skaitytoją ap

svarstymui, juo labiau, kad 
kas kita padrtrvti visokie /gaivalai, pradedant 
Kol kapi- raudoninusiais 'bolševikais 
talas ir darbas kovos, tol ir baigiant “Haądara,” naH- 
streikai bus neišvengiami, /loja “Varpo” spaustuvės 
iYra tik

KAS KALTAS?
Šiame “D-ko” nuineiy tel

pa straipsnis jierspauzdin- 
tas iš “Tautos Valios” apie 
sprogimą “Varpo”spaustu- 
vėje. Mes esaįne pasmerkę 
išsprogdinimą ir dar smerk
sime, jei galutinai teisme 
paaiškės, kad spaustuvė bu
vo jos idėjinią priešą iš- 

Iš kitos pusės 
čia dar sykį paminė-

A D D V M 1 M i^. A C partings.propagandos malu-
1 X ES 1 I m 1 1^1 ną sukimui, ir niekuo nepa-

tei-uLiU * (THE W0RKER) • matuotam savo priešų smer-
■' Published every TUESDAY and FRIDAY kimui. Spaustuvės išsprog-

' diniinas, ar sprogimas spau- I
by — * stuvėje ? Toji yra pamatinė

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. O. ASSOCIATION OF LABOB straipsnio autoriaus mintis.

Apakau. Širdis kniptele- 
jo ir tuoj nurimo. Pirma 
aiški mintis buvo: svajojau 
kaip aras, bet dirbau kaip... 
sliekas; daug/ketinau, bet 
ką gi nuveikiau t. i Nieko 
gera. Ketinau skaityti daug, 
bet kiek teperskaičiau? Tu
rėjau planus — chaotiškus 
planus — rašyti, bet tik po
rą sykiu tepajėgiau pasi
pešt! spaudoje. Tai ir vis
kas., - Kiek tai sykią buvau 
pasiryžęs sutvarkyti savo jturime ilgai 
sielą, bet iki paskutinios va- 
landos ji blaškėsi kaip ,ir 
prieš pirmą, antrą, šimtas tiktai dalinai, 
pirmą ir šimtas antrą ir t. t. 
pasikėtinimą ir vis stigo ra
mybės. Tikslą ir kelią 'ma
čiau; -bet visuomet sustoda
vau pakeliui ir mano domė 
nukrypdavo prie gyvenimo 
mažmožių ir juos “nuo tako 
prašalindavau.” Ir taip sa
vę teisindavau ir žengdavau 
tolyn... prie sekančio maž- 
mflžio. Metai po metą bėgo 
ir plaukė ir vis skaudžiau 
jaučiau, kad tnany stinga 
kažkokio vienijančio visas 
sielos jėgas centro. Žmonės 
vadina tą vienijantį centrą 
valia.

Kūno akys silpo, bet sie
los akys, protas stiprėjo. 
Siela žiūrėjo ir žiūrėjo per 
tą aki į pasauli, į žmogų ir 
tankiai, labai tankiai, bandė 
pažvelgti Į)er tą uždangalą, 
kurs skiria šį pasaulį nuo 
ano nežinomo, kur visi mes 
keliaujame. .Kas lenai, 
kas?.. Ir vėl siela kreipda
vo tą savo akį į šį pasaulį. 
Bet ir čia protas negalėjo 
sustoti ant vieno daikto il
giau kaip per sekundos da
lelę ir tai tik ant vienos 
daikto dalelės. Šokinėjo pro
tas ir buvo įtemptas,-bet.vi
so, daikto jmžiąti negalėjo. 
JAu rodosi pažinai nuodug
niai, bet , prabėgo kiek lai
ko, ir 'vėl žiūrėdamas į tą 
patį daiktą matai, kad da- 

vienas milžinas, incidentą kaipo veją savo vastį. Niekas nereikąlauja, bar jau daugjdaugiau žmo-

Elizabethport, N. J.

Visos šio apskričio kuopos 
pasirūpinkite išrinkti kodau 
giausia atstovų, 
[tytos- tvarkos_ 
rinkti ir siųsti 
vieną atstovą.

Kuopos apie
o ypač iš buvusio vajaus turi J)0 
raportą priduoti raštu.

Taipgi prašome priduoti 
naujij sumanymų pagerinimui 
mūsų brangios organizacijos 
stovio ir abelnai darbininkų 
būvio gerinimui.

Be to, bus išduotas raportas 
iš buvusio prakalbi} maršruto.

Vienas mūsų darbuotojas 
pažadėjo duoti paskaitą apie 
darbininkų reikalus.

Mes darbininkai turime su
sidomėti organizacijos reika
lais taip, kad patraukus visus 
neorganizuotus darbininkus 
prie LDS.

Apskričio gyvybe daug re
miasi ant valdybos. Jeigu val-

Balandžio 24 d. Įvyko LDS. 
>onn. Apskr. suvažiavimas. 

Suvažiavusieji delegatai rim
tai svarstė įvairius klausimus 
organizacijos gerovei.

Kiek man teko dalyvauti su
važiavimuose,-tai šis buvo pa
vyzdingiausias ir rimčiausias. 
. P. Mičiūnas, apskričio pirmi
ninkas puikiai ir tvarkiai vede 
sesijas ir gal dėlto suvažiavi
mas buvo gausus nutarimais.

Pasibaigus sesijoms vietos L. 
j D. S. šeimininkės paruošė pui
kią vakarienę.

Šios vakarienės pagamini
mui daugiauisa pasidarbavo p. 
Mičiūnienė, buvusi šio apskri
čio raštininkė.

Negaliu praleisti nepažyme- 
jos, kad p. Mičiūnienės vietoje 
yra darbšti ir didelio pasišven- 
tiųjo lietuvaitė, mokytoja p-lė 
pi. Blažauskiutė.

Taigi, galime didžiuotis tu
rėdami didelio pasišventimo 
žmonių šiame apskrity.

Vatio Conn. Apskritys!

I
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Sportelis

.$107.00
$117.00

liūdyto- 
“galvo- 
trečias

parbėgimą (home run). Pa
lauksim kol jis vėl pasižy
mės ir tuomet paskelbsim jo 
pavardę. ,

Tuomei 
rięlainlJ. •

LIETUVON ir iš LIETUVOS 
per Hamburgą

neginčijamą faktą, _ tolimes
nis įvykiij vaizdas neatatik- 
tą tikrenybei.

“Senas pasakymas, jog mo
kydami kitos, patys mokomės, 
niekur geriau nėra patikrina
mas, kaip ten, kur patys moko
me save.” (Din te ris)

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
TtE, KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

dūmą beveik nebūva.
Vadinasi, dūmai ir lieps

na tokiame kiekyje, kaip tai 
yra visi trys liudytojai re
gėję, “Varpo” spaustuvėje 
galėjo 'atsirasti tik dėka 
gaisrui, kurs buvo kilęs ge
rokai anksčiau prieš sprogi
mą. Tokios išvados prieina
me objektingai analizuoda
mi vien tik “Lietuvos Ži
nią” paskelbtuosius reiški
nius. ,

Galimas yra daiktas, kad 
oficialus įvykio ištyrimas 
parodys, jog liudytoją nu
pieštasis vaizdas yra mela-

PLE M. DUSE VIČIUTE 
dabartinė “Darbininko” admi
nistratorė. Ji prie L. D. S. ir 
“Darbininko” dirba jau nuo 
1922 metą. Dabar jos priežiū
roje yra administracijos ir raš
tinės finansiniai reikalai, skel
bimai ir spaudos darbai.

Pačios “Lietuvos Žinios” 
57 numeryje tvirtina, kad 
sprogstamasis prietaisas 
“buvo padėtas kaip tik po 
didžiausia Frankėntalio ma-

Žinių dėlei kreipkitės į vietos agentus ar į 
bendrovę

BALTIC AMERICA LINE t 
8—10 Bridge Strieet ' > New York,

Reporteris* ":

Mūsą 3 variklių garlaiviais: 
New York (naujas), Ham- 
burg, Deutschland, Albert 
Balhn, Resolute, Reliance, ir 
populiariski vieno kabin lai
vai: Cleveland, Westphalia, 
Thuringia. Savaitiniai išplau
kimai iš New York’o — gar- 
laivais Thuringia ir Wespha- 
lia, kurie sustoja Bostone.

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

$203.00 iš New York’o j 
Kauną ir atgal

(Karo taksai ekstra)

t

Sugaukime valandą, kuri ateina, 
nesirykime jos, kai išeina.—Šeks
pyras.

skautams išspręsti. Naujon 
valdvbon išrinkti asmens ko
vo mėn. 31 d. pareigomis 
pasiskirstė šiaip: pirminiu-* 
ku pulk. T. Daukantas, vi- 
cepirm. prof. Meškauskas ir 
dr. Pr. Raulinaitis, iždinin
ku prof. Eretas ir sekreto
rium dr. J. Urmanas.' Savo 
pirmame posėdy valdyba; 
nutarė reguliuoti lėšų klau
simą ir stengtis surasti gali
mumo pasiusti šiais metais 
keletą skautu į Švedijos 
skautu stovvklas. įstatams.
ir įstatymui galutinai ♦sure
daguoti nutarta kviesti į ko
misiją prof. Šalkauskį ir 
prof: Tumėną. Be to, nutar
ta kreiptis į vyriausybę su 
prašymu rezervuoti papil
domajame biudžete atatin-* 
karnas sumas skautą reika
lams.

“Šokęs į rinkyklą sargas 
pamatė visas duris atidaras, 
visi renkamieji stalai su- 
.griauti, apversti, pro išmuš
tas grindis ėjo dūmai. Bu
vo bemėginąs lipti laiptais 
žemyn, bet Is ten mušėsi j 
viršų dūmai ir ugnis,—apa
tinis wkšidš~degė.f1>!

\
Sargo nupieštąjį vaizdą 

patvirtina ii- studentas Pa- 
ramskis:

Laivu “ESTONIA” Gegužes 24 d. 
e ■ . VIENU LAIVU KLAIPĖDON
Važiuokit Šį pavasarį į Lietuvą su Amerikos lietuvių jau 
nimu. Kur jaunimas, ten gyvumas ir smagumas. Išpildy- 
kit širdies troškimus, pamatykit savo tėvynę, brolius, se
seris ir gimines.
Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti

girna iki jie pamatė aną į- 
sidegusio gaisro vaizdą pra
ėjo gal keli akimirksniai. Į 
taip trumpą laiką negalėjo 
gaisras tiek išsiplėsti, jeigu 
jis būtiį kilęs jau sprogimui 
įvykus. . -

Naivu būtą manytijkad 
anie liudytojai galėjo regėti 
besiveržiant iš apačios pa
čios sporgstamosios medžia
gos liepsną bei dūmus. Pi
roksilinui, trotilui, ar meli- 
nitui sprogstant, liepsna 
žybtelėja tik vienam aki
mirksniui. Tuo metu, kai 
pasigirsta trenksmas, ji bū
va jau užgesusi. Kita sprog-

šina.” . Tokio plieninio mil
žino, kurs svėrė apie 8,000 
kilogramu, joksai sprogimas 
padegti negalėjo, nes plie
nas yra nedegamoji medžia
ga. Frankėntalio mašina, 
anot liaudininką dienraščio, 
buvo “stipriai pristiprinta 
prie tvirtą grindą.” Kitaip 
nė būti negalėjo, nes tokį 
svorį gali atlaikyti tik labai 
stiprios grindys. Mums ne
teko sprogimo vietos pama
tyti ir dėlto mes negalime 
pasakyti, ar anos grindys 
buvo betoninės, ar medinės. 
Tiek tėra aišku, kad jeigu 
grindys buvo medinės,“ tai 
jos buvo labai storos, kad 
neįlūžtą. Tokios storos grin
dys nėra koki šiaudai, ku
rie galėtą ūmai ir smarkiai 
įsidegti. Spaustuvės sienos 
mūrinės, o lubos buvo tin
kuotos. Taigi kambaryje ne
buvo, rodosi, tinkamos grei
tam įsiliepsnojimui medžia
gos.

Tuo tarpu ir spaustuvės 
sargas, kurs sprogimui įvy
kus, “šoko” į rinkyklą, ir 
studentas Paramskis, kurs 
“galvotrūkčiais metėsi laip
tais” ir p. BortkeviČienė 
“bėgdama” žemyn, — visi 
pamatė vieną ir tą patį vaiz
dą : daug liepsnos ir dūmą. 
Visur, kur tik siekė šitą 
liūdy-tsją^akis, buvo dūmai 
ir veržėsi liepsna.

Kadangi vienas 
jas “šoko,” antras 
trūkčiais metėsi,” 
“bėgo” "žemyn, tai nuo spro

s Špūlei pmge dabar įF- 
miausiąš asmuo Jonas Šar
kis, arba Žukauskas. Šarkis 
turi dvigubos drąsos: su
mušti milžiną nigerį Wills 
ir — prisipažinti esąs lietu
viu. Juodukas llarry Wills 
buvo toks smarkus ir įgu- 

Lietuvos Ži- kks kumštininkas, kad buvu- 
sis čampijonas Dempsey ne
norėjo jo kliudyti. Gi mū
siškis Jonas Šarkis drąsiai 
stojo į mūšį ir nigerį visiš
kai nugalėjo, kuomi nuste
bino visus Amerikos sporti
ninkus. —.• ’

Antroji Šarkio drąsa vie
šai pasirodytt lietuviu irgi 
nemažesnė. Tiesa, tame at
veju je jis jau turėjo prano
kėju. Pirmiau lietuviai ris- 
tikai. ar kumštininkai slėpė
si po -svetimtaučių pavardė-

Ekskursijos į Lietuvą
BALTIJOJ AMERIKOS LINIJOS LAIVAIS

Tiesiog iš New Yorko j Klaipėdą be persėdimo
Geriausi laivai, geriausia -kelionė ir geriausias užlaikymas. 

Smagiausia važiuoti su dideliais lietuvią būriais ir apturėti ke
lionėje visus smagumus. Nereikia mainyti laivą, nereikia kan
kintis mažiukais lab ukais kad pasiekti Klaipėdą, Lietuvos uos
tą. Išplaukimai tiesiog Į Klaipėdą yra šiose dienose; Gegužės 3 
d., Gegužės 24 d. (su “Vienybės” ekskursija); Birželio 14d. 
(su didžiausia Lietuvos Vyčiu ekskursija); Liepos 19 d. Va
žiuokite šį pavasari Į Lietuvą ir pasidžiaukite visais gražumais 
ir- linksmumais; praleiskite ten vakacijas, nes pigu ir smagu. 
Laivakorčių kainos:

3 klesa į Klaipėdą .................................. .....$107.00
Turistą 3 klesa .................'.......................  .$117.00
Nuvažiuoti ir parvažiuoti 3 kl. (round trip)... .181.00 
Nuvažiuoti ir parvažiuoti turistą klesa .........  .196.00

Labai zembT^ainosv2-roš klesos (eabin). Visais, ekskursijų rei
kalais kreipkitės asmeniškai arba Miškais, o aš padarysiu,, kad 
kelionę turėtumėt apsaugotą ir smagią. Apart agentūros lai
vakorčių pinigą siuntimo ir kitą reikalų užlaikau krautuvę vi
sokią vyriški], mot orišką ir vaikams apatinių drabužiu. Pas ma
ne gausite gerą tavorą ir pigiau negu pas svetimtaučius. Atsi
lankykite ir paremkite savo tautietį.

JONAS SEKYS
177 BARK STREET HARTFORD, CONN.

. (Tąsa nūė 1-mo puslapio)

sargas, stud. Paramskis ir jama. takiems šoviniams pa.- 
pati p. BortkeviČienė, mes1 gaminti. Tačiau, dargi te
matome, kad nakčia į kovo ime atvejyje, jeigu šitokį 
11 dieną “Varpo” spaustu- j spėliojimą priimtume, kaip 
vėje buvo du įvykiai: spro
gimas ir gaisras. ~

Kuris įvykis buvo aksti
nas antrajam tie liudytojai 
nepasakė, tačiau kiekvie
nam yra suprantama, kad 
ne tik sprogimas galėjo į- 
žiebtigaisrą, bet ir atbulai: 
gaisras galėjo būti sprogimo 
priežastimi.

Jęigu spaustuvėje buvo 
sprogstamosios medžiagos, 
tai, gaisrui kilus, ta medžia
ga negalėjo nesprogti, kai ją 
pasiekė karštis, o ypač lieps
na. ., -

Mes neturime jokio pa
grindo netikėti minėtąją tri
jų. liudytoją parodymams, o 
jie yra šitokį:

“Mušė lygiai pusiau penk
tą valandą, kada sargas jau 
rengėsi eiti pro duris į rin- 
kyklą, kaip tuo metu viskas' 
sudrebėjo, visame name pa
sigirdo didžiausias triukš
mas. Gulėjos! lovoje sargo 
žmona buvo iš lovos išmesta 
bent porą metrą aukštyn.”

ge” padėta žinutė jog bat“ 
fc-3 dienomis Kaime turėjo

_ įvykti -TJetnvas—kumštinin- — 
l.ą pirmenybė. Kuiąščiuotis 
pakviesta geriausi Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių, Panevė- ’ 
Ežio ir kitą miestą sunkiojo j, 
svorio kumštininkai. ‘ ‘ Drau-. 
gas” žinutėje’pasisako neži- * 
nąs l>as laimės.

La\vrence gegužės 27 d 8 ~- 
vai. vakare, Colonial Teatre, 
k umštininkuos pats garsusis 
Jack Sharkey. Reišlįią Law- 
rencas seka Kauną madose, y

Pirm-pono Jąck Sharkey ' 
boksūosis pp. Flynn, Price, 
Rooney, Calilian ir du jau- 
ad Lawrenco lietuviai.

Pirma kumštininką pir- • 
menybės visą valandą tęsis | 
gražiausią dainą-juoką ke- •; 
liose kalbose programas. ~ 
Lawrencas tai pirmas ’ po •? 
Kauno turėti tokią pramo- > 
aą.

Atstovauja
VISAS LAIVŲ LINIJAS

Parduoda laivakortes ant vi
sų laivų, ir ant visą laivą 
plaukiančią tiesiog į

KLAIPĖDĄ
Žemos kainos, Geriausias Pa
tarnavimas. Parūpina Pas- 
portus, Pagryžimo Permitus, 
ir Farmerią Affidavitus, bei 
kitus dokumentus.

Rašykit arba kreipkitės
• pas:

V.M. Stulpinas &Co-
3311 So. Halsted Street 

Chicago, UI.—-----
Notary Public — Yards 6062

■y ■ .".L. r. ■■ ■ ĮĮIĮĮIH IW<1 . ,
mis: Michailov^ .Luriclj, ar 

^kitokioms. Dabar, kuomet
O įLietuva įsigijo nepriklauso^ 

M jmybę, jau tijįn^ę., Jušką,
- Sarpolį, Kamarauską ir ki- 

J ' tus. Taigi ir Šarkis, nors 
šuamerikonejęš ex-jūrinin- 
kąs, nesidrovėjo pasirodyti 

. liętuvįm , j Turbūt hętuvyįė 
A šiais laikais gėdosf nedaro.. 
Šarkis drąsiai kalbą, kad, 19 
gegužės sumušiąs aįyį Malo- 
nėy. Ir, žinoma, sumuš,Tuo
met jam bus atviras kelias 
stoti prieš pasaulio čampi jo
ną Tumiey. *

Iš baseballistu bei syiedi- 
ninką pasaulio apie lietu
vius dar nesigirdi, nes sezo
nas dar neprasidėjo. Bet 
jau pirmieji pavasario kvie
sliai So. Bostono Šv. Petro 
parapijos Altoriaus vaikai 
parodė ką gali lietuviškas 
vikrumas. Pereitą sekma
dienį jie lošė baseball su~ai- 
rinkais ir perdaug juos su
pliekė: 28—2. Sako atsira
dęs viens BabeRuth, kurs 
padarė labai ilgą namon

LIETUVOS SKAUTAMS - 
REMTI QRJA I <

Kovo mėn. 27 d Liaudies 
namij salėje įvyko eilinis ' 
Lietuvos Skautams Remti. 5 ' 
Draugijos susirinkimas, ku- 
riame -dalyvavo apie 40 ; 
dr-jos narių. Buvo svars- • 
tomas draugijos įstatu pa- 
keitimas ir skautą monopo-v •. 
lizacijos įstatymo projektas. 
Galutinis abiejų suredagavį- ' 
mas. pavestas naujai valdy- -K 
bai. Iš pranešimą konsta- ; 
tuota, kad, skautams tęnka ‘į’ 
gyventi sunkūs medžiaginiai 
laikai,, todėl naujos* valdys < 
bos pareiga būtą tuos klau* * į

VINČA PIRMAM ROUNDS 
ATSISAKĖ BOKSUOTIS

' Ryg°j įvykusiose Hani«’ 
medo suroštose bokso.rung
tynėse įdomiausias susitiki* 
mas, visos publikos nekan
triai laukiamas, buvo Ten- 
der (Estijos čamp.) ir Vilu 
ča (Lietuvos čemp.). ' /į

Šis susitikimas nepapras-' 
tai greitai pasibaigė. Po 
sekundžių Vinča atsisaką 
grumtis, nes išsisuko 
anksčiau sužeistą pirštą ifr 
gydytojai jam neleido toliau 
boksuotis. Tuo būdu miga- 
.lėtoju buvo paskelbtas Tm- 
der. “Segodnte” xa$o> ka& 
l^inca vis tiFbūtu buvęs MK 
galėtas, nes esą, jam trūkstą 

■ technikos, vikrumo ir mokfaį 
•Šimo apsiginti. Apskritai jtei 
esąs dar žalia medžiaga, tora 
riai reikalinga daug treni* 
ruotis. , J

“Pekliškas trenksmas su 
triukšmu ir aidu išmetė ma
ne iš lovos. Pusiau apsiren
gęs galvatrūkčiais mečiausi 
laiptais žemyn. Įėjimas į 
spaustuvę užgriautas, dū
mai, liepsna.”

P. BortkeviČienė, kurią 
pažadino studento Params- 
kio riksmas: '“Dega! Pilna, 
dūmit! — nupasakoja tą pa-

“Bėgu žemyn pirman aukš- 
tan, bet jau ten' veržėsi iš 
spaustuvės liepsna.”

Taigi visi trysdiūdytojai, 
vos beįvykus sprogimui, jau 
pastebėjo daug liepsnos ir 
dūmų.

Ar natūralūs būtą toksai 
reiškinys, jeigu spaustuvę 
būtą padegęs sprogimas?...

Visu pirmiausia toli gra
žu ne kiekvienas sprogimas 
įžiebia gaisrą. Nelabosios at
minties sprogimas, kurs Lie
tuvoje yra gretinamas su štamą ją medžiagą savybe y- 
Hymanso vardu, buvo, ro- ra ta,, kad joms užsidegus, 
dosi, ne kiek nemenkesnės 
jėgos u^ kalbamąjį, tačiau 
jokio gaisro nesukėlė. Ta 
aplinkybe, kad sprogimas 
labai retai tesukelia gaisrą, 
karo srityje pagimdė reika
lą gaminti tam-tikrus, pade
gamuosius, šovinius. Tais 
atsitikimais, kuomet reikia 
nc’tik suardyti, bet ir pa
degti, artilerija šaudo anais 
padegamaisiais šoviniais.

Žinoma, niekas nedrau
džia spėlioti, kad “Varpo” 
spaustuvėje sprogo toks, bū
tent, padegamasis šovinys, 
arba medžiaga, kuri varto-

Išplaukia kiekvieną savaitę 
Siurrižimni lofclityą ir kitų 

* informacijų k^^itės pafe:

Kairios Stačiai į Klaipėdą
TRAČIA aKLIAŠA ____ ‘____________
TURISTINE TREMA.._______ _ _____

*. ' t .į ■ <

Kainos > Klaipėdą ir atgal
TREČIA KIJASA____ r_____________________ $181.00
TURIgTINfi _ _____________ ___________ - $196.00

Jlevennė Tax ir Head Tax Atskirai

Sekanti Laivai Plauks tiesiai į Klaipėdą:
ESTONIĄ----------------------------- ------Gegužės 24-tą 1907.
LITUANLA ________________ 1__ Birželio 14-tą 1927
LITUANfA---------------------------------- Liepos 19-tą 1927

Sprogimo išvakarėmis 
“Viitpd” spaustuvėje iki 
“vėloko vakaro” ėjo kasdie
niniai darbai. Tiems dar
bams. pasibaigus, nakčia, dėl 
nežinomos .priežasties spaus
tuvėje kilo gaisras. Smar-? 
kiai įsidegusi liepsna pasie
kė tos vietos, kur gulėjo 
sprogstamoji medžiaga ar 
koksai sprogstamasai prie
taisas. Čia įvyko sprogimas, 
kurs padarė daugybę viso- 
kiii aibių. Pirmame aukšte, 
kaip sako “ 
nios,” buvo “viskas apgriu
vę nubyrėjusiu tinku,” o 
antrajame aukšte — “susi- 
naišę su nubirusiu tinku.” 
Sprogimas, kaip tai visuo
met atsitinka, žymiai suma
žino įsidegusią liepsną, o 
apiberdamas degančius daik
tus nubyrėjusiu tinku smar
kiai padidino dūmus. Štai 
delko pirmieji liudytojai 
pamatė žinomąjį, mums di
delės ugnies ir dūmą reginį. 
Taip dalykams stovintis, 
tenka manyti, kad “Varpo” 
spaustuvės sprogimas įvyko 
tik nelauktojo ir netikėtojo 
gaisro. J eigų ne -tasai gais
ras, sprogstamoji medžiaga,- 
rasi, ir šiandien tebegulėtą 
toje spaustuvėje, arba bū
tą sprogusi visai kitoje vie
toje ir kitomis aplinkybė
mis. Greičiausia sprogimas 
būtą įvykęs kovo m. 14,15 
d. ir žinoma ne “Varpo” 
spaustuvėje.' Šičia if glūdi 
valstybinė sprogimo reikš
mė.

Bus jau bene 24 metai, 
kaip panašus dalykas atsi
tiko Petrograde. Turiu gal
voje garsųjį “Šiaurės vieš
bučio” sprogimą. Tuomet 
nemažiau už “Varpo” ben
drovę nukentėjo viešbučio- 
savininkas, tačiau niekam 
neatėjo į galvą, kad čia būta 
pasikėsinimo prieš jo turtą, 
ar idėjas, o tardymas paro
dė, kad piroksilino argu
mentais mėginta reaguoti 
prieš ešamą valstybėje tvar
ką. Sprogstamasis prietai
sas buvo paruoštas ne vieš- 
butininkui, tik nepatinka
mam valstybės vyrui nužu
dyti. Sprogimas viešbutyje 
įvyko visai pripuolamai, o 
turėjo įvykti kiek vėliau Ni- 
kalojaus vakzale. Tas paaiš- 

■ kūjo, kai sprogimo kaltinin
kai buvo susekti ir suimti.

Kai bus suimti kpvo 11 
dienos sprogimo kaltininkai, 
tuomet sužinosime, ar jie y- 
ra liaudininką “idėjos” 
priešai, ar draugai, o tuo 
taiąm susilaikysime reikšti 
užuojautą nukentėjusiems, 
kad netektą raudonuoti dcl 
savo naivumo.”.
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Nenuorama
JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani

joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis, 
skaityk...

ro repeticijos būna kožno ket
virtadienio vakare, o jauname- 
čių kas šeštadienis 1 vai. po 
pietų.

I M. A.

-y: DUETAI
Moterą Sąjungos Imnas ... 
Skrenda, lekia mūsij mintis 
Trisdešimt dainų...................

progų Colonial salė- 
dalvvaus Sharkey,

vo V. J. Kudirka.

> Kunigas V. K*..Taškūnas gi

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilimu, pusęi 
meti; 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai.

< I
Amerikoje: Metams $3.00, pusei metą $L50, 

x3 mėn. 90 centų.
Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 litų, 

3 mėn. 7 litai. ‘ >. ...
Redakcijo sir Administracijos antrašas: “Seivlų 

Draugas,’* 281 A, EgĮbrton Str. Glasgov, S. 8. Scot- 
land.

MIŠRAM CHORUI
12. _ Ginkim šalį Lietuvos .....
13. Giesmė į Šv. Kazimerą ... 
14ir '“Šfetuvos Vyčin T miiaš......
15.
16.
17,

vos imnu. Vakaro vedėju bu

Kaip aš buvau jaunas, 
Žiūrau anksci rytą, 
Aš užgimiau Lietuvoj..
Eikš mano mergele, 
Aš sutikau žydelį, | 
Kam anksci kelcis ....
Miels tėveli,

WORCESTER, MASS
Perdaug

Šios kolonijos jaunieji ad
vokatai besigarsindami su “di- 
vorsinėmis” bvlomis, net ir i 
'polemikų. Įsivėlė. Rodos, kad 
Tigsiol nebuvo p'riimta taip da
ryti. Gal ir skelbdavusi apie 
persiskyripią^nket, tik> žyde
liai.

L. Vyčių kuopos susirinki
mai būna kožno mėnesio ant 
,rų pirmadienį. Suaugusių ko

,t , Viešėjo

“Palangoje” viešėjo kun. 
Vaitkevičius su palydovais — 
kun. Urbonavičių ir kun. Ku- 
v ■ .

cu.

DETROIT, MICHIGAN
Ši kolonija auga darbinin

kais ir biznieriais. Naujas biz
nierius Juozas Balčiūnas gavo 
leidimų būti graborium. Patar
tina lietuviams remti jį.

Lietuviai gražiai ir sutiki
me gyvena, bet yra ir nenuo
ramų, kurie norėtų valdyti ku
nigus, parapijomis, draugijas 
ir tt.

Pirmyn į kovą..........
Mes grįšim ten.........
a) Išauš vasarėlė,
b) Tu mano mergelė.
c) Išbėgo mergytė ..
a)
b)
c)

a)
b)
c)
a)
b) Oi «skauda galvelę,
e) Atsigėriau žalio vyno,...
a) Oi džium-džium,
b) Už jūrių, .
e) Kalbiu jaunus bernužėlis.
d) Aš turėjau vištą...............
įf) Tykusis rytelis, 
b) Oi laksto vanagėlis.
e) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50

Visos virš paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne^ Siųsdami užsakymus 
drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip: e

| si Italijoj maloniai sugiedojo 
“Avė Maria” šv. Pranciškaus 
bažnyčioje bal. 24 d. Kas ne
girdėjo josios švelnaus balse
lio turės 
jė, kur 
iFlynn.

CLEVELAND, OHIO
L. Vyčių 25 kp. susirinki

mas; įvyko bal. 11 d. Susirin- 
kiman atėjo kun. Smilčius, ku
ris perstatė naujai atvažiavu
sį į mūsų parapijų kun. F. 
Gelumbį. 1

Kun. F. Gelumbis džiaugė- 
si, kad jaunimas organizuojasi 
ir karta apgailestavo, kad dar 
daug yra jaunimo nepriklau-

darbų. — išmintis. -••N77

Kančia—tai didvyrių mo
kykla. — Maironis. i

TSškūmą^ja £0 nudų kunigą- 
vįno sukaktuvių pagerbimui 
puikių vakarienę. Kun. V. K. 
Tųškūnų džiaugsmingai pasiti- 

Cįv ko svetainėee su orkestrą, kuri 
gį puikiai griežę maršų, vadovau- 
fc j^t v .■ Stasęvičiui. - Vakarie- 
|£-.- nėję dalyvavo daug svečių:.

dvasiškių ir svietiškių. Iš ku- 
~>nigų buvo šie: K. Urbonavi- 
ij’- • čfųs, J. ? Švagždys, S. Kučas,

' Jonaitis iš Chicagoš, F. .Turas, 
j klerikas F. Norbiitas. Iš svie- 

tųskių: p-lė 'S. Raudoleniutė, 
R; Ainoris ir kiti. Svečiai 
dvasiškiai ir svietlškiai ir vie-" 

įjL- tiiiiai kalbėjo linkėdami kun.
V. K. Taškūnui ilgiausių me- 
tų. ŠV.Cėeiįjos choras vado- 
vaujant p. V. Stasęvičiui su- 
dainavo kelias gražias daine-

. les. Solo sudainavo panelės: 
S. Raudoliūniutė, Stasevičiutė 

ū/ ir A. Kasparaitė. Vakarienėje 
dalyvavo 300 asmenų. Kata- 
likai gražiai sugyvena su sa-

. vo mylimu, klebonu ir už tai 
B skaitlingai atsilankė jo pa

gerbti ir palinkėti. Baigiantis 
programai vietos katalikai j- 
teikė dovanų. Kalbėjo pats, ju- 
biliejantas. Programų’užbai- tyti jo 
,gė’š v. Cecilijos choras Lietu- straipsniu

LIETUVIS DAKTARAS RYDZAUSKAS <
žinomi 'pranešu savo pacientams kad mano daktariškas ofisas yra i 

įrengtas pagal vėliausios Europiškos mados, turintis savyje naujausiai iš
rastus klinikos įrankius, kaip tai: . i

1. Artificiališką saulės šviesą, kurios spinduliai stebėtinai veikia 
ant nekurią odos ligų, taip lygiai išgydo prasidedančią džiovos ligą ir. 
pradžioje odos vėžį. Taipgi turi daug reikšmės prie gydymo vidaus ligų 
ir žaizdų.

2. Elektros įrankiai ir mašinos, kurios yra pritaikintos dėl gydymo 
nervų, reumatizmo ir moterų ligų. '

į _. 3. Skyrius dėl paslaptingų moterų ir vyrų ligų.
4. Laboratorija, kurioj yra bandomas kraujas, šlapumas ir t. tT -

I DR. J. B. RYDZAUSKAS, Gydytojas ir Chirurgas 
12900 Jos Campau Aveųne N. Detroit, Mičhigan
VALANDOS: 10—12 dieną ir 2—8 vakare.TELEFONAS: Arlington 2683.

1. Ak, myliu tave .-.
2. Bemužėl, nevesk pačios .
3. Graži čia giružė.,........
4. Meilė......... .... .»................. ..
5. Meile uždegta krūtinė ...

O pažvelgti............ ...............
7. Visuomet širdis surakinta
8. Penkios linksmos dainos .

j' Šv. Kazimiero parapija per 
(20 su virš metų gyvavimo pra
leido visokių dienu. Nenuils
tantis darbuotojas klebonas 
Jom. J^L E^lakis. išjapgino-šią 
Į'parapjių i vienų iš didžiausių 
parapijų.

Per keletą metų kun. Kaula- 
;kis klebonavo šv. Jurgio para- 
vpijoj ir pirmutinėje Šv. Anta- 
|jio parapijoj.

į Beklebonaujant šv. Kazimie
ro parapijoje apie 10 jaunų 
inaujai Įsišventintų kunigų lai- 
!kė primicijas. Iš tų visų nė vie
kas
'prie kun. J. J. Kaulakio. Bet, 
už tai šioje parapijoje beveik 
(kiekvienas iš Lietuvos atvV-i' 

U kęs kunigas turėjo progų kokį 
fl laiką pabūti, kas žymiai susti- 
| jprino žmones tikėjime ir tau- 
H tystėje. ~ 
9| Pastaruoju laiku buvo kun. 
į *S. Draugelis. F
I labai pamylėjo. Bet' nelaimė. 
M Kun. S. Draugelis kaip girdė
ju j ome apleidžia musų parapijų. 
įpKnr apsistos dar nežinome. .Tis 
1 čia darbavosi per virš metus, 
a * Kai kas sako, kad kun. S. Ji . ,
3‘Draugelis vazinės su misijo
je mi.y Dieve jam padėk.

ANTANAS F. KNEIŽYS

Lietuvių Darbininkų Sąjungos Sekretoris-Redaktoris

“IŠEIVIU DRAUGį" ^-
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 

lietuviu leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje.^

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias ži
nias kaip ^lietuviu’ gyvenimo užsieny, taip ir 
Lietuvoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 
pysakas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve
timų kalbą vertimus, ir šiaip visokius lengvus 
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis.

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

melais, Raudėnų miestelyje iš 
tėvelių -Vinco ir Onos Taškū- 
rnj 
nazijoje 
seminarijoje 
nigus rugsėjo 22 d., 1907 m . * • i
Amerikon atvykęs turėjo pa-1 
rapiją <apie Cliicagų. Dabar tę 
8 mėtai klebonauja Norvvoode, Bronė Skusevičiutė, p-nia^ri- 
šv. Jurgio parapijoje. Per njenė/ -
tuos 8 metus kUn. V. K. Taš-' T.a.kštntė

kūnas atmokėjo $4,000 skolos; ■ 
pastatė gražių klebonijų, kuri į Worcęsterio ‘ ‘ Lakštutė’ ’ P-lė 
kainavo $11,000. Visi pinigai Bernice.Šaliniutė, kuri' layino- 
užniokėti ir nėra skolos.

Kun. V. K. Taškūnas pažįs
ta gerai anglų kalbų ir yra 
geras literatas. Vietos laisva
maniai pradėjo žeminti lietu- 
viij vardų svetimtaučiuose, tad 
kun. V. K. Taškūnas vietos 
anglų spaudoje vnirodė kad 
lietuviai ne visi tokie bolševi
kai bet yra geni Amerikos pi
liečių. Katalikai turi serų 
vardų pas svetimtaučius.

Kun. V. K. Taškūnas yra di
dis prietelis darbininką ir yra 
daug pasidarbavęs vietos or
ganizacijose ir parapijoje. Bu
vo ir yra centralinių organi- 

■ zaciją valdybose, kaip tai: A. 
!L. R. K. Federacijos, A. L. R. 
K. Susivienijimo. LDS. ir kitų. 
Darhffiinkai turi 

Programų 'užbai- tyti jo į imtus
D

“Karys” rašo ne 1 
rius Lietuvos kariuomenės reika
lus, bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir iš užsienio,.

Visiems šviesesniėms žmonėms 
svarbu skaityti “Karį,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštų, 
Įvairenybių iš naujų mokslo išra
dimų. Kariuomenės švietimo ko
misijos “Kary” skelbią savo pra 
nešimus apie kariuomenės švieti
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

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

' ti.
“Karys” daug rašo dėl visuo

menės susiartinimo su kariuome
ne, nes tik susiartinę tegalėsime 
įvykdyti savo amžiną troškimą — 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėliavą.

“Karyj” yra daug paveikslų, 
reginių, apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų ir t; t.

Programų-' užbaigė mišram 
didžiųjų,, chėraš f>ndainnoda: 
mas 3 dainas, vadovaujant p. 
V. Greičiuj. :

K Lietuvos kariuomenės koriį rr 
Efe?

Mnnenes su vt- ^ur^j0 pagelti vargo ir Aukų, 
nepriklausomybę.

* Kiekvienas sportininkas privalo
JĮ skaityti “Karį,!* nes jis paduoda

daug sporto žinių Lietuvos ir 
užsienio.

tik apie -įvai^ " Kiekvienas’ jaunuolis,—kuriam— 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “Karį,” kad iš anksto su
sipažintų su kariuomene. Toks jau- 
nuolis patekęsltariuomenėn iš kar- 
to jausis pažįstąs ją ir pasiruoš^' 
tai garbingai tarnybai. • 

Kur tik yra susikūręs koks ndfc 
jaunimo ratelis, ten -būtinai turi: . •' 
būti “Karys,” nes jis be karišjęę 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam ’ 

jaunuoliui įdiegti-tėvynės meilę.
Metiniai “Kario” prenumerato

riai dovanai gauna priedą — 
žų, spalvuotą sieninį Karių KaWF 
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo, papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šių dienų.^

“Karį” redaguoja pulk. įeit. 
Burokas.

“Kario” kaina metams 15 litų, 
pusmečiui 8 litai, 1 mėn. 1.50 ct. 
Užsieny $2.50.

Adresas: Kaunas, Nepriklauso
mybės Aikštė, “Kario” Redakci
ja.

Maldos Apaštalystės Dy:ja 
pi i si ruošė prie “Pėhny ^So- 

MoKslus ėjo Šiaulių gini- Iriai,” kurisįvyks gėįgpO dr 
ir Kauno dvasinėje gv. Pranipiškas neužbajgftipse 

Įšventytas į ku-įkambariąose. Mūsų s-įaitlin- 
22 d., 1907 m. Įgas. atsilankymas pri^Diės 

nors dalelę užbaigti vfeiy^Įer- 
Darbuojasį P. Grinaį^p-lė

NERVŲ IR NUSILĘNfiJILr - 
ŠIŲ ORGANŲ

Nuga-Tone gydytoji} žinomos 
užrašomos gyduolės, kurios yra 
publikos vartojimui per 40 metų 
ir yra suteikusios sveikatą, stipru-.- 
mą ir ilgesnį gyvenimą tūkstan
čiams silpnų, nervuotų, dcbilitatec 
vyrų ir moterų. Jos suteikia stip
ri}, sveiką kraują, teikia . nauji, 
stiprumą ir jėgą nervams ir sutei
kia veikimo jėgą širdžiai, kepe
nims, inkstams ir kitiems svar
biems kūno organams.

MLss Bes’e Timell, Tvl River, 
Va., suvartojo tiktai vieną butelį 
Nuga-Tone, ji rašo: “Jos padarė 
man daug daugiau gero negu ki
tos visos gyduolės kokias aš -var
tojau. Aš dabar esu daug stipres
nė, mapo nervai ir Širdis geresnė 
ir naktimis miegu .labai gerai” 
Nuga-Tone suteiks m, jum* tokias 
lĮit užganėdinan^as . pasekmes. 
Nusipjrlūf Tbutelj fiišndira.J Tikrai 
pabandykit'' jtR/lbet tiktai ^iprž- 
kit, kiid gautarieK Nuga-TąĮ^ PT- 
vąduotbjoš gali pasirodyti ne yer- 

-4;
—........ — f; -. ■

WATERBURY, CONN.
Sužeidė vaiką - -

Balandžio .30 d. ant Bank 
progų skai- |gafvėS italas automobiliu sun- 

originalius jj-įai sužeidė Kariznos "vaikų 8
• S- organe inetų amžiaus.

Kaip sako, jis važiavęs j!5 Č&11010 Pne šios organizacijos, 
o 150 pėdų. Sako, kad vargu 

lIMnC įmanių /greitumo. . Automobi
li SI Uv g Įįus pagaVęį vaikų vilko apie
’NO S pagis. Italas paleistas užsidė-

75 | jos kauciją.

.50 | Policija turėtų daugiau pri-
•50 Į£ žiūrėti, kad tirštai apgyveuto-
•40 g se vietose automobiliai važiuo-

• *05 jtų lengviau. Pažymėtina, kad.
.50"“ ra nelaimingi} atsitikimų kaip tik 

.. -60 | daugiausia būna lietuvių ap-

. .$1.00 | gyventoje dalyje..
|| Korespondentas'susirinkimų ir

meniška planą 
j Balandžio 24 d. įvvko Liet.

PHILADELPHIA, PA. jVyęių vakars. Nežiūrint blo
go oro salė apie 6 vai. buvo 
pilna žmonių. Programo ve
dėjas p. J. V. Sadauskas per- 
statė priausančių korą pradėti 
programą. Skaitlingas būrelis 

linksmai, vadovaujant V. Grei- 
\ 

Be ”To7~“atvaidino komiškų 
dviejų aktų komedijų “Scliool 
davs.” Vaidintojai bnvo šie: 
p-lės V. Simonaitė, Jul. Ber- 
žinskaitė, A. Stepulioniutė. Al. 
Žemaičiutė, EI. Žebriutė ir A. 
Kiveriutė. pp. J. Ūselis, J. 
'Brazis, V. Jankauskas. K.

. . . - ... . . Norbutas, St Luiza ir A. ITsc-neapsrstojo pagelbminku •
hs. - <.

Šį veikaliukų- parašė pirm.
J. Venslovas tt jis pats vaidi
no svarbiausią rolę. t .

Paritraąęug ncjrs^atyąiųi, prar- 
ridejOj muriįale- ;pw)gcani(| "da
lis. - Vincas GrėiČiukas pui
kiai grįėžė smuiko solo? ,o p-lė 
Z. Kttčinskiūtė gerai sndaina-

| Nutarta ant rudens'ruošti^ 
su didesniu rerstatymu. Su
rasti tinkamų11 veikalų palikta 
teatraliai ,^>idTsfįai.'

1 ji -
Vyčių korag gerai. gyvuoja, 

(verbų sekmųdieny. nusifoto

grafavo.

Jaunamečių'skyrius irgi ne- 
. atsilieka nuo Smaugusių.

! Vyčiai daugiausia susirūpi
nę sportu. Pirmininkui paves
ta sušaukti viešų sportininkų 

išdirbti smulk-
I



Kitos moterys naudojasi 
knygomis panašiai laikro
džiu, kurį jos nešioja vien 
dėl parodymo, nors šis laik
rodis nejudėtų

GRABORIUS D. A. ZALETS- 
/ KAS

1 -

Ukč 100 akrų, puikus namas, bar- 
nė, 10 karvių, bulius, 2 arkliai, viš
tų, paršų, dėl ūkės prietaisų, javų, 
melžiama mašina, obuolių, sodas, 
miškelis. Kaina $6,000, įnešti $1,- 
500. Rašykite M DOUGLAS, 
-Hcrkimcr, N. Y, _______ '(0.13)

“Brauginkit laiką: kiek
viena minuta — siūlė mūsų 
gyvenimo audekle.” (Rich-

iMMMSSSeeSISflN

SĄJUNGIEČIŲ SUSIRIN
KIMAS

Moteli) Sąjungos 13-tos

IS1HE 
MlSSUS 

1N?

RUSIJOS ŽENYBŲ ĮSTATY-
- MAI—ABSURDAS

Vienas ketvirtdalis porą Le
ningrade negyvena kartu il

giau kaip šešias savaites

. RIGA.—LeningradoKras- 
nya Gazette paduoda, kad 
bolševikų. įstatymai ženybų 
ir persiskyrimų tvarkymui 
nė kiek nesulaiko nuo bolše
vikų skelbiamos laisvos mei
lės ir riemoralybės. Dvide
šimts penktas nuošimtis vi
sų ženybų Leningrado dis- 
trikte pasilaiko nuo vienos 
dienos iki šešių savaičių, 
taip paduoda Krasnya Ga
zette, ir nariai komunistų 
partijos, kurie yra kaltinin
kais šio ištvirkimo.

Laikratšis rašo, kad po- 
puleriškiausias ženyklių lai
kas tai tuoj po. algų dienos. 
Praleidę visus pinigus ieško 
persiskyrimo.

{Tirštai apgyveni*
|Bostone, paradui 
į namas su grosemės štoru ir gerai

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ 

“DARBININKU”
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo

nių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus, Šeinio ir vyriausybes darbus ir valsty
bės vidaus ir užsienio politiką.

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kėlią 
į geresnę ateitį.

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūkį, nau
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki
tų žemininkų būvį ir reikalus.

“DARBININKAS” duoda nemokamai juri
dinių (teismo dalykais) patarimų ir atsako į 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams.

“DARBININKAS” talpina gražių apsaky
mėlių ir naudingų skaitymų kaip seniems, taip 
ir-jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.

“DARBININKAS” yra visų dorų žmonių 
draugas* ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.”

“DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, 
pusei metų 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigu
bai.

• '’f •I I ■ .*

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

“DARBININKO” Redakcijos-Administraci“ 
jos adresas: Komius, Neprikla*9omjbės Aikšte 
S-nr, LITHUANIA.

bu v v giuuvr^ blvb y- 
Įfisą nuo 983 Cambridge £>t., 
į A. Potembergo namą, 877 
Cambridge Sti, Cambridge, 
Mass. įtaisymas savo ofisą 
taip, kad pagražino visą 
Cambridge’io gatvę. Gero 
pasisekimo graboriui Zalet- 
skui naujoj vietoj, nes jis 
suteikia gerą ir sąžiningą 
patarnavimą reikalui atsiti
kus, kada jo patarnavimas 
yraK reikalingas.

palieka Sava pačias kada jos 
pastoja motinomis, o mote
rys ateina su naujais myli
maisiais ir apsiveda po per
siskyrimui nesant vyrui. Vy
ras sugrįžęs iš darbo nebe
randa savo patintės, o tik 
vėliau sužino, kfcr jo pačiute 
apsivedė su kitų leidžiant į- 
statymams.

Laikraštis rašo, kad taip 
elgiasi . tik komunistai, o 
dauguma ženybų atliekama 
bažnyčiose ir sinagogose.

Ragina suvaržyti ištvirkė
lius bolševikus įstatymais ir 
pakeisti aštresniais ženybų 
ir persiskyrimų įstatymus.

kalėjimu. Toliau, tenai pa
sakyta: kiti 10 žmonių nu
teisti po 12 metų katorgos. 
Jąu nebe 97bet10 žmonių ir 
jau VISI nuteisti po 12 me- 
tų;v> Čįar-jaiT tikras melas. 
Bloga, jei tas melaš yra są
moningas, bet dar blogiau 
jis-liudija, apie tuos, kurie 
taip meluoja, jei melas yra i 
pasąmoningas, lies tai reiš
kia, 4 kad to skelbimo auto
riai 'yra taip "prasi melavę,, 
kad ir nejučiomis meluoja-. 
Tokius- perlus skaitant skel
bime, galimą sau įsivaizduo
ti, kiek tiesos iškraipymo 
bus pačiame mitinge.

Taigi ir vėl matome “tau
tininkus” protestuojant iš
vien su raudonaisiaįąjauty- ’ard))

>a rodvtu t < V «.
su saulės

Seventh St, So. Bostone, da lengvįaU'gi 
Grieš Gjllettes orkestrą. 3U vyrai yra

. 'Lietuves7EūffiuntaB^-Be-Pi;‘nas įokis fe V^vižka^ visus pitt 

’ • , . ,. - , polka. Šoks Uncle Sam suKe- “fe" . "ęfemges ateita £ „
• jiems į talką ir raudoniam ■ - • - • ’ s
įtaeji Rusijos “pataijotai,”' 

į v | Cladl?-asmeny ponios stra-
I Vilkit prieštautišką ir rinsldenės dalys' vaikams 
•priešlietuvišką jovalą suJdovanas.- L Visi yra kviečia-
• raudonaisiais, tik kuriems me dalyvauti su įvairiau-^'
’gąlams save vadinate tauti- ‘siais kostiumais, nes už įvai- 
i įlinkais? Kam vadinate sa- riausius “kostiumus” bus 
vo organizaciją vardu San- 'duodamos trys dovanos, 
dara, kuomet jūsų širšių liz- Mot. Sąj. 13-tu kuopa

iškalno dui kulkas geriau tiktų Peš- —--------------
1 tukij Kliųbas. ART. ST. PILKOS KOMEDI-

Plepėkite sau ir. meluoki- j0S “žemės ROJUS” 
“S-ros” nu-1^ ' ^ Pasisakykit viešai, MARŠRUTAS

i kad tai darote savo'partijų,
‘jie Lietuvos labui. Gegužės 8—Cambridge, Mass.

IŠRASTAS NAUJAS BŪDAS 
PADIRBIME CIGARETŲ 
P. Lorillard kompanija, 

kuii išdirbineja cigaretus, 
cigarus ir tabaką per virš 
166 metus, nusprendė duoti 
publikai tokį cigaretą, ku
rio niekados nebuvę. Galu
tinai išrado vtą naują'būdą 
ir pasekmingai jie yra OLD. 
GOLD. Dabar gali gėrėtis 
nauju ir visai skirtingu ci- 
garetm Jie yra OLD GOLD.

OLD GOLD yra visai 
skirtingi nuo kitų dėlto kad 
malonūs gerklėje ir visai 
neerzinantįs.

OLD GOLD siūlo tris 
jįjrtingus pasigerinimus 
kas viršija kitus cigaretus. 
Jie vėsesni dėlto, kad pada
lyti iš smulkiausių ir leng
viausių lapų. Jie švelniausi 
dėlto kad naujai išrastas 
būdas išima iš jų visą šiurk
štumą, kuris randasi tabake. 
Jie , saldžiai kvepia dėlto 
kad padalyti išimtinai iš vi
si) turkiškų ir Suv. Valstijų 
tabako.

D. L. K. KEISTUČIO DR JOB 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas -»» Jonas Adomavičius, 
280 E Street, South Boatnn, Mass. 

Vlce-Pirmlnlnkas — Povilas Kuka,
05 C Btreet, South Boston, Maja. . 

Prot Raštininkas — Ant Macejunas,
450 E. Sevanth St, So. Boston. Mass. 

Fln. Raitininkas — Pranas Tulefkil,
127 Bowcn St. So. Boston, Mass.

Karterius — Andrius Zalleckas,
611 E. Flfth Bt.'So. Boston, Matai 

MarAalka — Kas. MHnilkmta, 
^<M6 E. JBro«dwny, So. Boston.' Mass. 
D. L. K. Kelmučio Draugija laiko savo 

mėnslnlua tttrtyfnklih^a įkas' plym* 
^nedfidlenl kletrieito'mRieftlo t-ri 
< nerto 604 Washington St, Boston, 

1J0 vai. p* įteti). AteMamt 
ant susirinkimo atsiveskite sji savita 
daugiau nauji) nariu prie musu dra» 
gijos priniytl. i

monopoliuose.
_____  ___ į pęisiskyrimų 

Charite ChapJin” su^Ra-L P^0 
Santakomis akimis, 

veidais.' * ■

“TIESOS AIDAI”
Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian

tis dienos klausimus.

Prenumerata metams...........................................$1.20

Atskira knygelė.y....................................  • -10c-

Adresasj “TIESOS AIDAI”
1624 E. Falls St., Niagara Falls, N. YT

jų Šeimynų

išdirbtu bizniu. Namas sa įtaisy
mais. Yra svarbi priežastis dėl 
pardavimo. Įneoti $8000 ar mažina 
Atsiliepkite tuojaus. Lithuanian 
Agency. 545 East Broadway, So. 
Boston, Mass. (G.6>

1 Vietines žinios
’ ;—■ —■ > parapijos svetainėje, 492 E.

MELAGIŲ BURLESQUE. ,b£s smęrkėjais internacijo- 
8O.BOSTONE—_____4nalisįt^s~- socij alistais prieš 

Mūsų politiniai protes- ‘Lietuvos . taufminkūs. Be 
7 į fantai-^Rnndara” abejo nepatingės ateiti

leivis” kviečia -lietuvius į 
“masinį mitingą.”

Kalbėtojų* tarpe matome 
taip-kiti) “Baigreišius” Ba- 
gočių, aršiausių mūsų politi
nių protestantų organo 
?<įros” redaktorių, Prons- 
kų ir menševikų laikraščio 
redaktorių, St. Michelsoną.

Skaitant “S-roje” pra
kalbų skelbimą jau : 
matai, kiek tose prakalbose 
bus primeluota ir užtylėta. 
Tame pačiame 
mery' ant pirmo f puslapio 
pirmoje špaltoje pasakyta 9 
žmonės pasmerkti kalėji- 
man nuo pusantrų iki dvyli
kos metų. . Respublikos pre- 
zidentas pirmiems trims 
(pasmerktiems mirtin) inir-j kuopos susirinkimas nyko 
ties bausmę pakeitė kalėj i- Į gegužės 3 d. Čarterio reika- 
mu iki gyvos galvos. le paaiškino M. Karčiaus-

į. Skelbimas ant paskutinio kienė. Pasirodė, kad trupu- 
pUslapio visai užtyli apie jtį kantiyl^s ir viskas bus 
mirties bausmės pakeitimą užbaigta pasekmingai.

Pasižadėjo dalyvauti L.“ 
D. S. išvažiavime, Montello- 
tje gegužės; 30 d. Komisija 
išrinkta rinkti nares važiuo
ti “busais.”

Smarkiai ruošiasi prie 
į“kostiumų” baliaus, kurie 
j įvyks gegužės 7 d. Dorches- 
iterio moterys pasižadėjo 
pralenkti So. Bostono.

Marijos Vaikelių gegužės 
procesijai paskyrė metinę 
auką tam tikslui.

Susirinkimas užsibaigė la
kai

Tta^tJ. Petrauskiene

i
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