
KATALIKAI
VIENYKITĖS!

KUMŠTYNĖS KETVIRTADIENY NEĮVYKO DĖL 
LYTAUS

.> ‘ ■ NEW YORK. — Penkiolikos round sunkiosios kumš
tynės,, kurios turėjo įvykti ketvirtadieny, gegužės 19 d. 
tarpe Sharkev ir Maloney atidėtos iš priežasties lytaus iki

- ~ penktadienio, gegužės 20 d. Taip paskelbė Tex Rickard,
kumštynių promoteris.

Šios kumštynės suįdomino visą pasaulį. Tūkstančiai 
žmonių važiavo, žiūrėti iš visų valstijų. Lytus apvylė vi
sus. Suvažiavusieji turėjo laukti penktadienio. ,

Tur būt nebuvo tokią kerštingų kumštynių, kaip kad 
šios bus tarpe Shąrkey ir Maloney. Gal dėlto, kad mū
sų tautietis Žukauskas drąsiai pasisakė esąs LIETUVIS. 
Tur būt nėra to žmogaus, kuris nebūtu užsiinteresavęs šio-

- mis kumštynėmis.
Mes savo drąsuoliui linkime išeiti laimėtoju.

&

■ i »i iiilĮij wti.hjį nij įijį
. Jis?

. LIETUVA APDOVANOJO SHARKEY
‘‘V-bė?’ praneša, kad laivu “Leviathan” iš Lietuvos 

;atvažiavo aviacijos kap. Darius. Jis atvežė puikias dova
nas Sharkey-Žukauskui nuo Lietuvos Sporto Lygos ir 
Lietuvos Šaulių Sąjungos.

(Courtesy Boston Evening Tronscript)

.^^‘įip^ęra^riąus’LIhtrenche- 
rado maištininkai hūmalšin- 

. ti. „Virš 500 areštuota ir 
. “imperatorius” Intrenche-

Laike sukilimo nemažai 
žmonių žuvo, o dar daugiau 
sužeistu. -------

“LENKŲrKARALIJA” 
UKRAINOJ

VARŠUVA.—Rusijos bol
ševikai, pietinėje Ukrainoj 
įsteigė naują lenkams “ka
raliją.” Naujoji “lenką 
karalija” turi penkius kai
melius. Pirmame “karali
jos” suvažiavime dalyvavo 
78 atstovai, priskaitant ats
tovus nuo Vokiečių, Žydų ir 
Ukrainų, kurie yra mažu
mos šioje “karalijoje.”

GAISRAS SUNAIKINO 
VARŠUVOS STOTĮ

VARŠUVA. — Didžioji 
gelžkelio stotis Varšuvoje 
virto griuvėsiais ir pelenais. 
Daug gelžkelio traukinių 
stovinčių prie stoties -sude
gė.

17 AMERIKIEČIŲ ŽUVO, I 
KOVOJE SŪNIKA- 

RAGUIEČIAIS
MANAGUA, Nikaragua. 

•— Kap. Buchanan ir pa
prastas kareivis Jackson, J. 
Valstijų jūrininkai žuvo ko
voje su Liberalais. Sako, 
kad 20 liberalų žuvo ir daug 
sužeistų.

Liberalų vadas Sužinojęs 
apie šį susirėmimą skubino
si į miestą Leon, netoli riau
šių vietos, kad sulaikyti įsi
karščiavusius liberalus nuo 
tolimesnių riaušių.

ja. — lt r. rtnce, protesoris 
Nankingo Teologijos Semi
narijai, Kinijoj, pabėgęs iš 
Kiniečių rankų papasakojo 
įdomų atsitikimą.

Kuomet Kiniečiai suėmė 
Dr. Price, jie jam norėjo 
nukirsti galvą. Atkartoti- 
nai vertė jį klauptis ir pa
dėti galvą ant žemės, kad 
Kimi budeliai galėti) nukirs- 
jam galvą. Mat pas kinie
čius yra toks žudymo pa
protys.

Dr.Price atsisakė klauptis 
ir pasisekė iš budelių lai
mingai pasprukti.

Dr. Price šu šeimvna'grį- 
žo laimingai Amerikon.

ATSTOVAS BIZAUSKAS IŠ
VYKSTA LIETUVON

Gegužės 21 d. “Leviathan” 
laivu išvyksta Lietuvon Lie
tuvos Pasiuntinys Washing-
tone p. Kazys Bizauskas. už užuojautą

DR. BAGDONAS JAU 
AMERIKOJE .

Gavome žinių, kad Dr. 1 
Bagdonas, buvęs L. Vyei 
pirmininkas ‘George Wasl 
ington” laivu atvažiavo v< 
Amerikon. Jis yra paskirk 
Lietuvos Pasiuntinybės sel 
retorium AVashingtone. '

Kadangi Dr .Mikas Bąj 
donas
mokslus 
pažįsta' 
lūs, tai 
skirtoje

“S-ra
šiaip rašo: .

“P. Bagdonas yra labai 
simpatiškas ir nepaprastai- 
švelnaus budo žmogus,-labai.* 
gerai-* pažįstąs diplomatinęj 
tarnybą, reikia manyti, kad 
Amerikoj daug kuo -sugebės; 
patarnauti savo tautietį 
čiams,”

yra baigęs aukštus 
Amerikoje ir geras 
amerikiečiu reika- 
jis visai tinka pa- 
vietoje. _
’ apie Bagdonu

JNors kartą ir mes 
kame su “S-ra.” .

LENKAI GABĖNASI DUO- I 

NĄ Iš UŽSIENIŲ

VARŠUVA. — “Robot- .v
- *is 

nik” rašo, kad nuo sausio > 
iki kovo mėn. į Lenkiją esą 
atvežta iš užsienių 3,314 de- 
šimttoninių vagonų kviečių, 
3,715 vagonų rugių ir 173 
vag. kvietinių miltų. Už tai 
Lenkija jau turėjusi sumo
kėti užsieniams—! 
zlotų auksu. Dėl nederliaus 
reikėsią atvežti į Lenkiją 
daugiau grūdų, delko labai 
nukentėsiąs lenkų prekybos 
balansas.

ŠV. TĖVO UŽUOJAUTA NU 

KENTĖJUSIEMS NUO 

P0TVINI0

KOVĄ KINIJOJ
SHANGHAI
Nankingo, 

miestas pateko į Kantonie- 
čių rankas.

Šiauriečiai,, po paėmimui 
Pukovo/miesto, mėtė šrap
neliais, kerštaudami kanto- 
niečiams.

Sako, kad šiauriečiai išsi- 
kovos-ir - baltei

WASHINGT.ON. — Šv. 
Tėvo užuojautą nukentėju- 
siems gyventojams nuo Mis- 
sissippi potvinio perdavė 
Prezidentui Coolidge’ui ras
iu Monsignoras Fumasoni- 
Biondini, Apaštališkas dele
gatas.

Sekretoris Kellog, Prezi
dento vardu išreiškė padėką

Nepamirškite, kad 
1927, pradžia 10 v

t 
-t

I I

Praneša 
kad Pukovo

r, . ■.
Bykovas sovietų suvažiavime 

patvirtino Lietuvos—Sov. 
Rusų garantijų sutarties 

galiojimą

MASKVA.—SSSR komi
sarų taiybos pirmininkas 
Rvkovas turėjo ilgą kalbą 
sovietų suvažiavime apie 
SSSR tarptautinę padėtį. 
Tarp kita ko liesdamas Pa-

KERLY^SŽef 

Tageblatt” praneša, kad per 
'suruoštą Varšuvoj žydų pa- 

Sovietų vyriausybė silinksminimą į butą įėjo

valstybes jų ekonominių 
santykių išvystymu su S. S.
S. R. ‘

sutinkanti dėti pastangų, policija ir suėmė b0 asmenų, 
kad tie ekonominiai ryšiai jų skaičiuj 
sustiprėtų ir išaugtų. (E.)

Tientsin-Pukov x gelžkelių 
nuvažiavo Į Čučov. •

t

EASEBALL PARKE 
NĘLAIMĖ

Vienas žuvo, o 50 sužeista 
PHILADELPHIA, Pa. — 

Belošiant baseball, Phila- 
delphia su St. Louis, ištiko 
nelaimė. Pužo grindys ir iš 
sėdėjusių žmonių vienas žu-' 
vo ir 50 sužeista. Lūžimas 
įvyko bejosiant septintą ka- 
leiną. Virš 300 žmonių nu
puolė nuo sėdynių įlūžus 
grindims. Grindys įlūžo, 
bet nenupolė žemėn. Vėliau 
perlūžo visai ir keletą nu
krito žemėn ir sunkiai susi
žeidė. J

Kilus panikai daug žmo-‘ 
nių sumindžiota.

ROGRAMOJE dalyvaus Worcester’io šv.; Kazimiero parapi
jos choras, Norwoodo šv. Cecilijos Choras ir Martelio ŠV/ 
Roko parapijos choras. Be to, dalyvaus smarkžaisi^base- 
ballininką rateliai ir kiti įvairios rišiessportininkai. South 

! Boston’o choras jau pasisamdė trota ir visi kaip; vienas 
t •,, *važiuoja į šią gegužinę.

Rykovas pabrėžė jų ypatin
gai svarbų vaidmenį Sovie
tų vyriausybės politikoj. Jų 
atžvilgiu Sovietų vyriausy
bė laikantis taikos politikos, 
siekdama ją sustiprinti ga
rantijų sutartimis. Vienas iš 
kliūčių buvusi ta, kad Len
kijos vyriausybė, norėdama 
vaidinti garantuotojo vai d- 1 
inenį, siekusi palenkti Pa- 
baltės- valstybes vesti dery
bas su SSSR kartu su Len
kija. Su tokiu derybų vedi
mo metodu Sovietų vyriau
sybė negalėjusi sutikti ir ga
lų gale Pabaltės valstybės 
sutikusios derėtis savaran
kiškai. Garantijų sutartis 
su Lietuva pasiliekanti ga
ilioj, nežiūrint įvykusio Lie
tuvoj perversmo. Su Latvi
ja vedamos derybos apie ga
lutinį jaif parafudt'oš šūTar* 
ties ptfsir^vmą. ' Sovietų' 

vyriausybė' Bkhifi; kad dfrį 
iybner su Estija’ig SuomijĄ 
tarpi pat pasibaigsiančios^__  . .
pęlpnipgais vaisiąją SSSR. Į gr m vėsi a 
siekianti sudomintu Pabaltos'laimių ni

Pasak “Petit Parisimi,” 
prancūzų policija susekė 
plačią revoliucinę organiza
ciją, kurioj esą susitelkę T,- 
500 tarptautiniu piktadarių, 
dauguma italu ir ispanų pa
laikiusių santykius su ko
munistais. Tardymas paro
dęs, kad nuo 1925 m. tos or
ganizacijos lėšos, kuriomis 
buvusi finansuojama anar
chistinės propagandos spau
da, susidariusios iš įvairių 
Paryžiaus apylinkės pada
rytų plėšimų. Už tuos pini
gus ta piktadarių grupė į- 
sigijusi 3,200 bombų, kurių 
000 dar susekusi policija. 
Manoma, kad ta organizaci
ja ruožus ir atentatų są
mokslus. E.

14 SSSR pa
siuntinybės Varšuvoj narių. 
Suėmimai padaryti dėl įta
rimo, kad suimtieji ruoŠę 
gegužės inėn. 1 d. komunis
tinę eiseną. SSSR pasiun
tinybės nariai dar laikomi 
suimti. Be to, lenkų polici
ja suėmė dideli skaičių ko
munistų vidurinėj ir rytų 
Galicijoj. E.

BOLŠEVIKAI VEDĖ SUO
KALBĮ PRIEŠ ANGLIJĄ
LONDONAS. — Anglijos 

valdžios įstaiga, kurios 
agentai darė 'kratą Sovietų 
prekybos įstaigose; ieškoda
mi žuvusių valstybės, doku
mentų, praneša, kad tų do
kumentų neradę, bet rado: 
daug dokumentų įrodančių,., 
kad Maskvos valdžia per sa
vo apmokamus agentus suo- 
kalbiavo prieš Atigliją. Mas
kvos bolševikų agentai dirbę 
už Rtisijos pinigus.

DARYS GAZOLINĄ IŠ
MEDŽIO

“ LYONS 
ųftteris Edouard Herriot sa
va kalboj pareiškė. kad-onū- 
ju Kraitiniu gazolinas gali
ma {padaryti iš medžio * įr

Švietimo mi-



noon

neturėsi

STEIGS PAŠTO STOTIS

Didžiausia Dievo Aažnyčh

ir panelių ir noręjo suruošti
♦

šokių vakarėlį. Bet Žyįėno

Produktas P. Lorillard Co.,' Ist. 1760

Žmonių nuodėmes mes iš
rašome į metalų, o ^ų prakil
numų mes piešiame ant van
dens. — Shakespeare.

įėjimo ir priteisė nukentė
jusiam nuo gaisro Bitei virš 
1500 litų nuostolių. Šiomis 
dienomis’ Vyriausias Tribu
nolas užtvirtino apygardos 
teišmo sprendimų. &

KAUNAS. — Paštų žiny
ba yra nusistačiusi dar šr- 
met steigti kaimuose ir baž
nytkaimiuose apie 100 nau
jų pašto punktų, apie 75 
pašto agentūrų ir 24 pašto 
ištaigi).

^BEPROTIŠKO PYKČIO 
VAISIAI

Nesenai . Panevėžio apy- 
trdos teismas nagrinėjo į- 
>mią Petro Žylėno bylą.
Petras Žvlėnas per $>ek- 
iigs. Tauragnų miestelyje, 
štai išsigėręs parsivedė na- 
o savo pažįstamų draugi)

Naujas ir Labai malonus Cigaretas

2 O M‘V

GYVOS PALAIDOTOS

Garnelių sodžiuje Utenos 
valsčiuje balandžio 23 die
na, beimant iš duobės bul- 
ves, žemės užgriuvo 10 me
tų amžiaus Emiliją Pata- 
lauskaitę ir 70 metų senę A. 
Rusteikienę. Po kiek laiko 
duobę atkasus, senutė jau 
rąstą negyva. Mergaitė gi 
buvo be sąmonės. Dabar ji 
sunkiai serga. ,

is turi būti pertvarkytas 
>lžua.'būdti, kad su tomis re- 
irmomis sutikti) visi jo na
šai; toliau — kad R. Pre- 
dentui ligi sušaukiant Sei- 
lą naujais pagrindais būti) 
įteikta toėsė leisti laikinius 
ekretus, turinčus įstatymo 
alia.

RUSAS IŠ KERŠTO SUDEGI
NO KLOJIMA SU JAVAIS

MAŽUOLIAI (Pašušvio 
valse.). Po įvykusio 1863 
metais Lietuvoje sukilimo, 
gyvenusi Pašušvio valsčiaus 
Mažuolių kaime Grigalaus- 
kų šeimyna už dalyvavimą 
sukilime caro valdžios buvo 
ištremta Sibiran, o jų žemė
je įgyvendintas rusas kolo
nistas Kirijanovas. Po ka
ro Lietuvon parvyko Griga- 
fauskų įpėdiniai ir rado jų 
tėvų žemėje begyvenantį Ki
rilą Kirijanovą Grigalaus- 
kai pradėjo rūpintis atgauti 
savo tėvii žemę, kuri einant 
Žemės Reformos įstatymu 
turėjo būti grąžinti tikriems 
jos savininkams. Grigalaus- 
kui rūpintis, kad atgauti že
mę, daug pagelbėjo kaimy
nas Bite, pas kurį Griga- 
fauskai buvo laikinai apsi
gyvenę. Kirijanovi'ii' atsisa
kius išeiti, jis tūrėjo būti 
1926 metais mgpiūčio 5 die
ną iškraustytas. Tos pačios 
dienos naktį Kirijanovas iš 
keršto ėmė ir padėgė Bitės 
klojimą su visais javais. Su
bėgę kaimynai voš‘spėjo iš
gelbėti kitas trobas. ’

Kirijanovą Ęirilą apygar-

r - .. .......... r
STATYS PAMINKLĄ ŽUVU- 

SIEMS TIES GIEDRAI
ČIAIS

0 p Giedraičių inteligentų bū
relis sumanė Giedraičiuose . • - •" -- • vžu
vusioms Lietuvos kariams-

Vidaus reikalų ministeri
joje projektuojama okupuo
tosios Lietuvos gyventojus 
gyvenančius šiapus demar
kacijos linijos, legalizuoti, 
sulyginant juos visomis tei
sėmis su kitais piliečiais.

Asmens, kurie galės įro
dyti, kad jie yra kilę iš oku
puotosios Lietuvos bus pri
pažinti pilnateisiais Lietu
vos piliečiais. Neturintieji 
gi jokių įrodymų bus laiko
mi svetimšali ąis.-

j 2 •. ? t v. -
■

TEATRAI
GILIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas_25c.
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas ____________ _ __________1___________ 25c.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tų; parašė Seirijų Juozukas___________ ________________35c.
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis ______________ _46c.

IESUMAS—3-eia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė
Kun. L. Vaicekauskas ________________________ ĮOe.

ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. Širvintas 30c. 
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V._________ 10c.

I PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo
nas Tarvydas______________________________________10c.

PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas 3&l 

IDRAMOS:!) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų;3) Liurdo Stebuklas
Į 4 aktų; patašė Jonas Tarvydas_ ______________________65c
VAIKŲ' TEATRAI; dalis I: 1) Pagalvok ką darai; 2) Jono lai

mė; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K, D. ir N________15c.
VĄĮKU TEATRAI: dalis U: 1) Iitirsšne paskui; 2) Antanukas 

našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K, D. ir N. l&i
MALDAKNYGES

PULĘlMANT KELIŲ—“D-ka’lspauda. Odos apdarau $2.50 ir $3.60
Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taip:

PARBININKAB
366 West Broadway South Boston, Mass.

luetu datbų

g: TAUTININKŲ RASITARI- 
MAS DĖL POLITINIO • 

K; MOMENTO

; 23- d; įyylįs; 
^^Pautininkii S-gos skyrių 
E&ffinimhkų suvažiavimas 

centro komiteto nu- 
gSąštatymai einamaisiais poli- 
ggfckos klausimais. VisDpąlai- 

tą mintį, kad dabar Sei- 
•fŽtio rinkti jokiu būdu nega- 

feggtoia.. kol referendumo keliu 
gJŽSeėra pakeista konstitucija. 
OM^ati konstitucija reikia pa- 
^BĘeisti tokiu būdu, kad R. 
?^Prezidento ir ministerių ka- 
fefffiineto valdžia būtų praplės; 
į kad R. Prezidentas bū- 
&£&). * renkamas visos ' tautos 
^M&efarpišku būdu, kad Seimo 
Blffitštbvų Skaičius būti) suma- 
BsŽgįritas per pus, t. v., kad vie- 

atstovas tektų - 5O-6O>|^ 
Šlakstančių gyventojų, kad 

FSk. Prezidentas būtų renka- 
Ogpias 7 metams, o Seimas — 
gJgR kad rinkikais tegalėtų bū- 

turi 25 metus amžiaus. 
Įmunkama iisais—30 metų,, kad 

tos reformos būtų pa- pastatyti paminklą ten 
referendumo

V- ^ligi jo ministerių kabinę- Paminklo projektą paruošė 
‘dailininkas p. Jaroševičius. 
Paminklas būsiąs tautiniai 
religinio pobūdžio.Visi kvie
čiami paremti šį sumanymą, 
prisidėti aukom ir darbu. ,

"AMERlKTKblV SAVAITE

v. prezidiumo nutėri- 
Įnm,-~ Šaulių Sąjunga akty
viai prisidės prie savaites 
RitvykstaUtietrls Jš Anlfrikps 
|Įnūsų broliais pagerbti. 
iTatn reikalui sudarytu kų- 
bnisija iš c._ valdybos vicie- 
Biirniiuinko K. ZiiiUidzinati- 
tčiaus,c. v. sekretoriaus A. 
pfarcinkevičiaus it kultūr js 
skyriaus vedėjo. V2 z- 

var^v. Komiui jai ~ paie s a
išdirbti planif, fta 1-
lių Sąjunga mano prie Si « don teismas nųtoieė .pusant- na,, išskyrus palikimą vaikų 
savaįtf

NEŽINOMI MINERALAI <

Ąmeniškių kaime, (Juo
daičių v., Raseinių apskr.) 
pernai vyrai, bekasdami 
prie Galulaukių kūdrą, užti
ko klodą lyg toi molio lyg 
smiftihio. kuris turi skaid-

’ ! * 

rių kristalinių baltų žvyne
lių ir kurie truputį sūrūs.

Žmonės, bijodami, kad be
būtų nuo to nuodingas van
duo, — iškabtą duobę vėl už
vertė Žemėmis. Kaime tiek 
daug visut dirvose, pievose 
didžiulių akmenų, kad Žnio- 
itfij net’ tvoras jais užvertė.

...i. ,
, ,Visoks palikimas džiugi-

riškais‘šautais-ir; granat|- »as, jausdamas ‘ prieš sveti- 
^i&^Ė>ruskinmkų saulių bū- yuač^paiięl^. didelę
B<kbar.;esama apie 10O
stipriai apginkluotų šauli|)Jw,w*®, sulaužė 'lovį), o rvarė- 
įeįrijos pusėj kalbama,Wias lauk -pradėjo, daužyti 
feaj lepkai pulsiį Lietuvą. susikriirin^stiklais
Lydoje prie 47 pėst. pulko laukas griebė smaugti jau- 

įvyko 6 Navaičių šaulių im 
£truh$ofiams ruošti kursai^ 
kuriuose dalyvavo 25 šau-‘ 
bąt Pastebimas gaivalingas 
^stjzelcų” būrimasis Dis- 
?ĮQŠ-jr Breslavos rajonuose^

yu*a susiorganiavę _ „ 
stavų ir Vileikos rajonų 
?Sskzelcai.’F ?

Per beveik 100 metą žuvusią iią paukž&ų veislė buvp v|įl 
ata Pietinėje. Amerikoje, jį Uru|uay; paokžtį atradę kap. 
d. Ją nebuvo mdtyti nuo 1031 metą. Dabar žis pfcukžtis 
atvežtas i Field musieiu/ Chiragon. '

Surasti adatą šieno kupetoj yra taip pat sunku, kaip ir gauti 

kosulį, rūkant 0LD GOLD CIGARETUS - . Malonus jų sko

nis tai sulig naujo metodo padarymo pasekmės, gali visą die

ną rūkyti kiek tik nori OLD GOLDS, be jokios nuo rūkymo
• t■*».*< 4 . i •

iritacijos. ;

lesnįjį brolį, o paskui išbe
rs padegė savo tvarte) ir 
>ats nubėgęs įšoko į kaimy- 
10 šulinį, norėdamas prisi- 
fiidyti. Tačiau subėgę žmo

nės gaisro gesinti, semdami 
Po- vandenį, rado Žylėną dar gy

vą bepliauškant vandeny, iš
traukė ir surišę išvežė poli
cijai. Gaisras apėmė visas 
Žvienų trobas, toliau ugnis 
ąpėmė ir visą Kalvių kaimą. 
Nuo gaisro sudegė, be Žylė
lio trobesių, dar dvylikos Įi- 
Itininkų visi.trobesiai; nuos
tolių padaryta viso per še
šiasdešimt tūkstančių Titui

Teismas suabejojo dėl Žy
lėno proto normalumu,' bet 
ištyrus su gydytojais prieita 
išvada, kad Žvlėnas veikė 
sąmoningai,' tik apimtas 
keršto. Teisme Žylėnas pri
sipažino, kad kada jam mo
tina padarė prie svetimi) di
delę. gėdą, jis iš pykčio no
rėjo atkeršyti ir pats nusi
skandinti.

■ * 2 ’ • ' ' . * • i • * I

Teismas Petro Žylėno pa
sigailėjo ir nubaudė trejais 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo. .. .

••i-v : «• n-'/Jr .
nu prw»#inr«wą
.MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 

visuomeniniame gyvenime.'ParaŽ3 Kun. A Slaniukynas____ JOc.
ĄPIE KATALIKU TIKYBOS JIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos' 

privalumu, ypltybhj ir tikrojo kataliko priedermes. Paraše 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel_______________________ 30c.

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 me^ų sukaktuvėms paminėti
• aprašyma^Žy..B<anciškau3 'vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai_ 8e. 

HUGKLEBERRY FINNAS—labai įdomi (apysaka_________ _75c.
PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia- 

į įme, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun.
1 V. Kulikauskas __ ________  ■ ■ - - ■ ; ■ . . 15c.
BEN-HUR-rįstpirjos apysaka iŠ Jėzaus Kristaus laikų. Labai 

i įdomi ir plačiai žinoma knygi (audiniais apdarais). Vertė Jo- 
' nas Montvila ’ / ’ ... :u ...  /______ ■ 1.50
TEN GERkl KUR MŪS NĖRA—plsakojimas 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 SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai

rius gyvenimo atsitikimus. ParašeTT Tarvydas___________ 45e.
Į TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai Parašė Uosis . .... 45e.
KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de- 

| rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus.
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio_____________ 1.00

Į •*

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75c. 
IDIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;.
į Parašė P. Žadeikis. ________ ~___ ;____________________-75c.

IGERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną.
| Vertė Kun’. P. L. __________ _________________________ 15c.
{t AR AKAS—NTTODAT—nikymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 

parengė S. Kaimietis_________________JSe.'
UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 

a p y s a k a________________________________ __________ 15c.
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS’. — Parašė Ku-

4 — nigas Tarnas Ž.i Į i n s k a s :------- 50c.
{APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c.
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio_______ ____________ 50c.
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS____________:__________ iž5c.

{VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos'mokslui__y__L__50e. 
{PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15e. 
I BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas

R u s i j o j"e . . ’_________._________ _ 15c.
I 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________ 1___ 50c.
{LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunas—40c. 
|ėMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa

rašė Juozas V. Kovas. Kaina----------------------------------------- 30c.
GRAUDŪS VERKSMAI Vertė Vysk. A Baranauskas________ lOe.
EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis_15c.
KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge- z 

gūžio, Birželio ir Spalių mėnesiams. Išleido kun. K A Vasys—25c.

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

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kmu M. Gavalevičius; be ap
darų 75 centai, su apdarais......................   $1.00

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius _______________ 25c.
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko _____________ 15c.
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko_______ 5.00
ŠIŲ NAKCELY_____________________________  30c.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ ___________________________ .20c.
VAI AŠ PAKIRSČLAU_____________________________ 20c.
UŽ ŠILINGĖLĮ .  30c.
(SKYNIAU SKYNIMĖLĮ _________________________ 10c.
LIGHO (latviška) ■ - ______ 10c.

r***
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DVASIŠKŲ SK AITYMELIŲ

nimu

Šv. Tomas, tasai Angeliš

UTHANIA

Išplaukia kiekvieną savkitę j 
Sugrįžimui leidimų ir kitŲ^ 
inforihacijų kreipkitės pas:1 
Hamburg-American Line* 

United Ameriean Lines, Ine. : 
General Agents

131 Statė St., Boston, Mass. 11111 ——

Jėzus Kri^

1- (vui patinkančiu, velniams 
Ir |baisiu ir nuo visų tikinčiųjų

BALTIKO-AMERIKOS LINIJOS 
LAIVO “LITUANIA” - 

Liepos-July 19 dieną 1927

V.M. Stulpinas & Co.
Atstovauja

VISAS LAIVŲ UNIJAS

Parduoda laivakortes ant vi
sų. laivij, ir ant visų laivų 
plaukiančių tiesiog!

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

Rašykit arba kreipkitės ' 
pas:

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

k. Chicago, III.
Notary Publie — Yards 6062

— turi į ji pašauki- 'ga (22, 6). Prityrimai liū
Nes Dievas yra tas, Įdija, jog kur kas daugiau 'sulaiko savo vaikus nuo sto

jimo į dvasiškąjį luomą^pa- 
ir

žasties sakyti jog ten nebūta 
pašaukimo. Ten galėjo būti 
tikras pašaukimas klaidin
gai prarastas.”

Šv. Alponsas Liguori, išci- 
tuodamas daug teologų, ku
rie laikosi vienos minties,. 

Tėvai, kurie be tei
singos ir tikros priežasties

Atidėliojimas tad pavojin
ga. Ilgas galvojimas nerei
kalingas. Juk iš visų luo
mų — dvasiškame luome su
tinkama mažiausiai keblu
mų bei sunkenybių ir dau
giausiai ' priemonių dūšios ko, suspės, per jauna ir tam 
išganymui. Ko gi bijotis? panašūs girdima pasiteisini-

Gal atsakysi, jei tikrai ži- [mai. Tai kiek metų nori 
kad Dievas manę tarnauti Dievui taip kaip 
dvasiškąjį luomą,[.Jam patinka?

kiek neatidėliočiau... 1 šventoji mūsų Motina Baž- pasaulio smagurių. Jei vai- 
yra v ženklu nyčia visados ragino sąvokai užgesintų savo širdyje 

* • 1 * V • • I • T*X • ‘ • •   • . • .

—-hf,.........

ųu------- L

it atgal

vienuolynan kad išvengus 
dvikovos pasekmių. Pamė
go jį ir liko vienuoliu. Šv. 
Povilas dėl persekiojimų bė- 
go į tyrus. Ten jis rado sau 
ramybę ir džiaugsmą. Ga
na pavyzdžių. Vieni ėjo į 
jvienuolynus kad pasiekus 
augštesnį tobulybės laipsnį; 
kiti išsižadėjo pasaulio dėl 
Dievo ir_artimo meilės; da 
kiti, pažinę pasaulio vylius, 
tuštybes ir pavojus, norėjo 
pasislėpti - tarp vienuolyno 
sienų, idant savo dūšios ne
pražudžius. Šv. Tomas sa
ko jog nesvarbu iš kokio šal
tinio paeina tavo* noras sto
ti į dvasiškąjį luomą, jis v- 
ra nuo Dievo. “Sūnau,” sa
ko Tomas Kempietis, “išgir
dęs tobulųjų kelią, neturi 
nusikreipti, nė Inoj' nusi
minti ; bet dar daugiaus turi 
susižadinti tuo keliu eiti, ar
ba nors troškimu prie to dū- 
sauti^ty

Kam čia skubėlis, yra lai-

LEETUVON ir iš LIETUVOS
1 per Hamburgą | 

Mūsij. 3 varvklių garlaiviais r 
New York (naujas), Ham- 
burg, Deutschland, Albert 
Balhn, Resolute, Reliance, ir 
populiariški vieno kabia lai-] 
vai: Cleveland, Westphalia, 
Thnringia. Savaitiniai išplau
kimai iš New York’o — gar-' 
laivais Thnringia ir Wespha- 
Ha, kurie sustoja Bostone. • •V 

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

$203.00 iš New York’o Į 
Kauną ir atgal' “ .

• (Karo taksai ekstra} '

PAŠAUKIMAS Į DVASIŠ
KĄJĮ LUOMĄ

“Ateik, sek mane.” (Mork. 
10,21). ,

Šv. Evangelijoj randame, 
kaip brangiausias 'mūsų At
pirkėjas uApvaikščiojo vi
sus miestus ir miestelius, 
mokindamas jų sinagogose 
ir apsakinėdamas Evangeli
ją karalystės ir gydydamas 
visokią ligą ir visokią nega
lę. Regėdamas gi minias, 
gailėjosi jų, nes buvo suvar
gusios ir gulinčios, kaip a- 
vys, neturinčios piemens.

* Tuomet tarė savo mokyti
niams: Pjūtis, tiesa, didi,

DIDELĖ VASAROS

EKSKURSIJA LIETUVON
tiesiog į KLAIPĖDĄ 

be persėdimo 
EKSKURSIJĄ VADOVAUS 

v Kun. V. J. Nanorta 
Klebonas Lietuvių R.-K. Parapijos 

Miners Mills, Wilkes Barre ir apielinkės

sutrukdo čia negali ®ūti abejonės, nes pagirtu! 
Asurie eina-4-dvasiškąjį tuo- 

I . Išganytojas sako; “Nedū- ,'m?’ nepasitiki savo spėko 

niokite, būk atėjau siųsti ra- ®ls'. bet atideda ?nt Dievo, 
'ffljfcę ant' žemėsj; neatėjau £u?s P? P?™as0 Iza,Jaus 

rujos ka-jsil?sti ramybę; W ^alaviją. 
hfįk šv (Nes atėjau suvaldyti * žmo-.» ,_iesl 

gų pnes JO tėvą, ir dukten. -J^ .
prieš jos-motiną, ir margių ilyg areu“’i?.

prieš jos uošvę. Ir bus žmo
gaus neprieteliais jo namiš
kiai. Kas myli tėvą arba 
motiną labjaus riekaip ma
nę, nėra manęs vertas; ir 

bet apsivilkite Vieš- (kas m-vli sūml arba dukterį 
Sipii Kristumi ir'labjaus nekaip manę, nėra 

manęs vertas. Ir kas neima 
’savo kryžiaus ir neseka ma- 

Roumaldas bėgo pasislėpti nėra manęs vertas. Kas 
atranda savo ' gyvastį, pra- 
puldvs savo' gyvastį dėl ma
nęs/atras ją” (Mat. 1Q, 34- 
39). Iš tų „šventojo Rašto 
žodžių aišku visiems, jog 
šeimynose kils nesutikimai, 
jei ne visi gyvens sulig Kris
taus mokslu. O kadangi tė
vai dažnai peržengia savo 
rybas kada vaikai renkasi 
Isau luomą, tad išeituosiu žo- 
džius garsiojo Moralisto Tė- 
vo Bellerini. Jis rašo: “Tė
viškoji gale neprivalo atim
ti teisę, kurią turi sūnus ar 
duktė išsirinkime sau luo
mo, ir jei jie nori sekti Kris
taus patarimą. Tečiaus ir 
vąjkų prievolė neturi būti 
paminta. Jie turi prašyti tė
vų leidimo. Negavę, vaikai 
neprivalo tuojaus ruoštis iš
važiuoti, bėf, turi kiek pa
laukti kolei tėvai supras sa
vo pareigaspMjeigu, tečiaus, 
dėl tėvų neteisėt&.trukdymo 
būtų pavojaus vaikams at
siekime savo pašaukimo, 
duomet vaikai gali ir turi ei
ti be tėvų leidimo. Tėvai tu
ri teisę išbandyti savo vaikų 
pašaukimą,- bet nevalia 
•jiems užsispirti ir versti sa- 
|vo vaikus pirma paragauti

ryti — meluoja 
įtui, kuris davė 
ą. Užtat šv. Au-

f Kada Kristus pasaukė i 
Apaštalus, jje be jokio ąbeį- 
jojimo ir atidėliojimo pali
ko viską: ir;sekę Jį?/-Ąpip j _ _____
Petrų ir Andriejų mesrrtąf Pranciškus Borlįja 

'"IOItIz'O • v • • <*■ T • •is priežasties Ispanų* 
ralienės mirties Ižai 
Augustinas skaitydamas šv. 
Povilo a Gromatą į Rymie
čius: “Kaipo dienoje elgki- 

r, ne apsiriji
muose ir girtuoklystėse, ne 
paleistuvavimuose ir begė
dystėse, ne barnyje ir užvy- 
dĄjiiheJ 

.pačiu, Jez' 
nesirūpinkime £pie kūną pa- 

1 geidimuose’\( 13, 13). Šv.

Lietuvos Vyčių Organizacija
praneša 

KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ 

įvyks

Laivu “LITUANIA" iš New Torio Birželio 14 
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ 
TIE, KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu “ESTONIA” Gegužes 24 d.
VIENU LAIVU KLAIPĖDOJ

Važiuokit šį pavasarį į Lietuvą su Amerikos lietuviu 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 • 
r ’ K^dnosi Stačiai į, Kla^ėdą: * "1

’ TREČIA KLIASA -•______ .................. $107.00 |
TURISTINE TRFZlTA . • ♦ $117 00

Kainos į Klaipėdą ir atgal: j
, TREČIA KLTASąT. „ ____$181.00 Į

TURISTINE ___________ $196.00 |
TftX ir Atskirai į

Selatotf taftai Plauks tiesiai | Klaipėdą:
ESTONIA^-----------------------------Gegulės 24-tą 1927 I

Birželio 14-tą 1927 Į
-Liepos 19-tą 1927 |

te tatai 
kad atsiųstų darbininkus 
ant savo pjūties” (Mat. 9, 
35-38). Daug yra žmonių 
vaikščiojančių mirties šešė
lyje ; daug yra mažutėlių, 
kuriuos nėra kam privesti 
prie geriausio Viešpaties;

. daug yra ištroškusių dangiš
kojo mokslo, bet, o, kaip ma-, 
žai apsakvnėtojų! Indijoj, 
Aprikoj ir Kinijoj derlin- 
giausieji laukai yra nunokę, 
bet darbipinkų trūksta. Ką 

' gi bekalbėti apie tuos toli
mus .kraštus kad ir namuo
se visur darbininkii stoka. 
Gal dėlto, kad nei vienas 
Dievas neįsako eiti į jo pjū
ties laukus o tik kviečia; pa
taria imti jungą ant savęs ir 'grįžti.

Kurie gi pasi
ju, atnaujina 
^elia sparnus 
>ga it nepa

vargsta, vaikščioja it nepa
ilstą’ ’, (Iz< >40/ 31). Jeigu 
būtų kokįoff nors kliūtys, 
kaip kad pavyzdin kūno ne
galė, ar skolos, tuomet rei
kėtų'’apsvarstyti. Patarimo 
klauskis pas tuos,, kurie nė
ra priešingi tavo pašauki
mui.

Trečioje vietoje asmuo 
privalo pagalvoti į kurį vie
nuolyną jhm geriau įstoti ir 
kaip... Dvasiškas vadovas 
noriai suteiks tau savo pa
tarnavimą.
* Tad “Imkite mano jungą 
ant savęs,” ragina Išgany
tojas, “ir mokinkitės nuo 
manęs’ jog esmi romus ir 
nužemintos širdies, ir rasite 
atilsį savo dūšioms. Nes ma
no jungas yra mielas ir ma
no naštalengva” (Mat. 11, 
29-30). “ O' malonus ir sab 
dus Dievui tarnavimas,” 
šaukia Tomas Kempietis, 
“per ji žmogus tikrai liuosu 
ir šventu palieki!

O šventas tarnavimo vie
nuolyne stone, kurs ."žmogų

kad reikia duoti kūnui gė- (tarnystai nuo, pat savo jau
nino ; iš snaudulio sužinai nystės. Ir būdo išdirbimas 

(Ps.įkad nori miego, taip lygiai 4r paveldėjimas tobulybių 
yra ženklai iš kurių gali [kur kas yra^lengviaus jau- 
spręsti apie savo pašauki- jiystėje negu nunokus. “Jau
smą. Kokie ženklai? Noras! .nikaitis įpratęs į savo kelią, 
Jeigu turi norą stoti į dva- ir pasenęs nuo jo neatsitrau- 
[sinį luomą ir nėra svarbių1 kia,” sako Patarlių Elny-'sako 
kliūčių 

-mą. “ 
kurs daro jumyse ir norėji- 'pasilieka vienuolynuose įsto 
'mą ir išpildymą sulig savo jaučių tarp šešiolikos ir dvi- pildo mirtiną nuodėmę 
i geros valios” (Pilvp. 2,13). dešimties metų negu senes- netik tėvai, bet kas tik truk- 
: Tobulybei atsiekti Išganyto- niųjų. Užtat Tridento Su- Jdvtų, . mirtinai prasiženg- 
lįas^nurodė tik vieną išlygą,brinkimas nors įsakė nepri- tų.” šv. Jeronimas sako: 
(būtent norą. “Jei nori būti j imti į^Novicijatą jaunesnių į“ Nukreipti ką nuo dvasiš- 

tinių, kuris norėjo sekti ta-tobulas, eik parduok ką tu-, kai p penkiolikos metų, ir kojo pašaukimo yra ne kas 
re: ‘Viešpatie, pavelyk man ri, ir duok neturtėliams ir neleisti prie įžadų be šešioli-[kita kaip nužudyti Kūdikė- 

kos metų, tačiaus neužgynė lį Jėzų širdyje.” Tuos Šv. 
(Mat. 19, stoti vienuolynan ir jaunes- Bažnyčios žodžius’ kiekvie

niems- Ir čia Katalikų Baž- nas turėtumėm užsirašyti 
savo ^širdyje. Ypač gimdy- 

Šv» Bendiktas įsto- [tojai ir kunigai. Oi kiek 
jo vienuolynan dvylikos me- daug pašaukimų žlunga per 

amžiaus. Šv. Tomas Ak- įvairius trukdymus! Ne slo- 
keturiolikos. Šv. [pinkime, bet auginkime pa-

įR mokvtis nuo Jo romumo ir* *---- • - • •
nusižeminimo. Gi laisvano- 
rių nedaug tėatsiranda.,. 
Vienok Išganvtojauš malo
nus kvietimo balsas ir šian
dien tebeskamba: “Ateik, 
sek mane. ” “ Klausyk, duk
tė,” šaukia Psalmistas, 
“žiūrėk ir palenk savo ausį, 
užmiršk savo tautą ir savo 
tėvo namus” (Ps. 44, ll).'noėiau, 
Prisiklausyk, gal irstavęj^kia į

ty----- Dievas šaukia prie darbinin-1^ nei
At kų ant savo pjūties; gal ir Kaip alkis tau

tavo kviečia i savo kareivių'j°g turi valgyti; troškulys vaikučius pasišvęsti Dievo norą, visgi tėvai neturi prie 
pulkus! “Šiandien, jei ---------™ ------
girstumėte jo balsą, nekie- Į 
tinkite savo širdžių” ( 
94,8). / ' '' j:

Išgirdus Dievo pašaukimą I 
reikia tuoj į jį atsiliepti.'! 
Trys išminčiai išvydę žvaig 
ždę tuoj išsirengė kelionėn. 
Ir gerai padarė kad neatidė

* m" . '

jo. Jei jie būtų kiek užtru 
kę, gal nebūt radę Kūdikė
lio Jėzaus Betliejuje, nebūti 
pažinę Atpirkėjo ir savo Iš- !

- ganytojo.

Vienas iš Kristaus moky- būtent norą«.
■ • • w ~ -----

Te: ’
pirma eiti ir palaidoti savo [turėsi turtą _ danguje, ir 
tėvą. Jėzus gi tarė jam: Eik ateik sek manę” /' 
paskui manę; ir palik numi- 21).
rusiems laidoti jų numirė-1 Nesvarbu kada ir iš ko tas nyčioje randam daugybę pa 
liūs” (Mat. 8, 21-22). Tai noras yra kilęs. Jis gali ru- vyzdžių 
yra, tegu kiti rūpinasi že- sėti nuo pat kūdikystės ar 
miškais dalykais, tu gi pa- ba apsireikšti iš skaitymo Itų 
kelk savo širdį prie dangiš- gerų knygų, klausymo pa- vinietis 
kūjų; visko reikia Išsižadėti, [mokslų, pasikalbėjimų, pa- Kotrina'iš Ricei sudėjo įža- šaukimus! 
idant gerai Dievui tarnauti, vyzdžių, arba iš priežasties dus trylikos metų. Šv. Imel 
Mielaširdingas arbas palai- kieno nors mirties bei neirti- da mirė Dominikonų vie- kasai Daktaras, sako, jog 
dojimo mažesnės yra vertės fnės. [nuolvne vienuolikos metų [kada yra klausimas apie sto-
Dievo akyse kaip apsakoji- j šv. Antanas laike Šv. Mi-,amžiaus. Šv. Rožė Limiete jim į vienuolynį luomą, ome- 
mas Evangelijos. Kuris pra- šių išgirdo žodžius jei nori sudėjo Dievui įžadus gvven- myje tris dalykus reikia tu
šė Viešpaties kad leistų jam būti tobulas, ateik sek manę, ti skaistybėje būdama pen-Įrėti.
atsisveikinti su namiškiais, išdalinęs turtus ilgius metus kių metų amžiaus. Gi mūsų Į Pirma, kas link paties
“tarė jam Jėzus: Nei vie- [praleido tyruose maldoje ir laikų šventoji Teresė, Mažas klausimo, aišku, kad geriaus
nas, kurs deda savo ranką metavonėje. Šv. Pranciškus * Jėzaus Kvietkelis, įstojo stoti negu nestoti; ir kurie 
prie arklų ir atgal žvalgosi, apmąstinėdamas gyvenimą, Karmelitų vienuolynan pen- nori užgi
netinka Dievo karalystei” kančią ir mirtį Išganytojaus kiolikos metų. Už tat geroji pačiam K
(Luk. 9, 62). Užsiliepsnojo Dievo ir arti- mūsų Motina Bažnyčia, no- tąjį patari

Mateušo pašaukimą skaito
me, jog kada Kristus eida
mas pamatė jį sėdintį prie 
muito ir tarė jam sek mane, 
Mateušas tuoj atsikėlė ir 
viską palikęs sekė Išganyto- i' 
ją. Įsivaizdink sau, jei dėl | 
kokios nors priežasties jie 

bet maža darbininkų, melski- būtų atidėję savo sekimą to- 
pjūties Viešpatį, Ūmesniam laikui. Ir kas bū

tų buvę? Gal juos Jėzus bū
tų palikęs ir į jų vietas pa
šaukęs kitus. Juk dėl ati
dėliojimų “Daug yra pava
dintųjų, mažai gi išrinktų
jų” (Mat. 20, 16).

Šv. Tomas aiškina, kad į 
pašąukimą tobulesnių gyve- 
niman tuoj reikia atsiliepti. 
Tie Dievo Įkvėpimai yra lai
kini ir tad veikiai jais rei- 
ka pasinaudoti. Kaip seno
vėje kada Kristus praeida
mas tardavo “Sek mane,” 
taip ir dabar, kada Kristus 
eidamas pro šalį pabeldžia Į 
širdies dureles, tuoj privalo
me atsiliepti. Praleista pro
ga gali niekuomet nebesu-

.....................  “ rodama apsaugoti savo vai- klausyti -mirtingojo ' žmo- gustinas sako: “
~ kūčių būtybę; Visuotinų gaus, kuris dažnai klysta.” šaukia tave, 

TridėntJ Susirinkimu eks-Į Antra; reikia turėti min- darai Angęlaibs ^y 
j)AS komunikuoja visus tuos, tyje sveikatą norinčiojo * *-*-’

. (kurie be teisėtos priežasties,[stoti į dvasiškąjį luomą, 
ile. Šv. lltaįnaiškii^

,. , . , į •’ įstojimą Į’viėnuolvnaietis atsivertė po į- ‘ ‘
šv. Ignaco ; Lojolos

(patapo Indijos Apaštalu.

tome, kad “Tuojau,! palikę 
tinklus^ sekė jį.” j-Įv ąpįe 
Jokūbą ir Joną, kurie taipgi 
“Palikę savo tėvą Zebedięjų 
laive su samdininkais, sekė 
Jį (Mork. 1, tl8-20J—Ąpiješlovingai
Tkf J v v i • | • O - .

I

Į O geistinas tarnavime, per 
kurį užsipelnome amžinąjį 
gerą, ir per kurį .nesibai
giančią linksmybe atranda*

L
1 ’ Ir



LIETUVA IR FAŠIZMAS

mažumų valdžia

&lto, kad jie buvon^»*iWI

Norėtumėm- tikėtis, kad 
į vienas, nė kitas neįvyks 
kad. dabartinė valdžia tu

jos yra taikomos ir visai be
reikalingai, geriau bus pasa
kius — kvailai, varžo ne*- 
kaltuosius.

Pav. kad ir mūsų naujau
sioji prohibicija. Per pik
nikus, karnavalus, fėrus ir 
bazarus visuomet būdavo 
ant lioterijos leidžiama į- 
vairūs, tankiausia smulkūs 
dalykai. Kiekvienam būda
vo aišku, kad tos lioterijos 
yra niekas kitas, kaip aukų 
rinkimo forma.

Visų nelaimei kažkas lei
do ant lioterijos praskolin
tus namus ir bandė laimėto
jų apgauti. Dalykas atsidū
rė teisme, ir to pasekmėje 
turime dar vienų kvailų pro- ima 
hibicijų. Tuotarpu slaptos [tas baisus Golgotos Kry- 
lioterijos, kur milijonai do-Į žilis? aš pats pasistačiau sau 
lerių išviliojama iš žmonių!lengvutį kryžiukų ir ant jo 
veikia, kaip ir veikusios. {pasikabinau savo paties pa-

Bet ir iš tų kelių, kurie 
paklausys Tavo balso ir at
sistos po ■ Krvžiuū), atsiras 
tokių, kurie bėgs atgal į 
tamsybes prie savo padirbtų 
lengvūčiukų kryželių ir gar
bins juos dar su didesniu 
uolumu,' negu pirma kad 
garbindavo. Jei nesiliausi 
šaukęs minių prie Kryžiaus^

labai, daug plėšikų.Taigi už-jp Kryžiumi, ir yyjiau- [kryžių ir Ijami 
drausta siuntinėti per paštų jr vienintelis Tavo^gy-hrię jo žmones

Ką rašo Lietuvos "Darbininkas” dėl
■ konstitucijos keitimo

L. D. S. PIKNIKAS Įžiukų garbinu. Man čia ge-
Kaip kitais metais, taip rai. Ir man, ir man, ir man 

lygiai ir šiemet Naujos An-I— pritars jam? tūkstančiai, 
glijos Apskritys turės išva- Kam dar mums lipti ant 
žiavimų gegužės 30, Decora- Golgotos! Mes čiartamsybe- 
tion dav. se su savo išgalvotais kry-

N eabe j o j ame, kad TBosto- Žiūkais kur-kas smagiau gy- 
no ir aplinkinių kolonijų ne- vename negu tu ten po .tuo 
tik nariai, bet ir LDS. Tė-(baisiuoju Kryžiumi. - 
mėjai skaitlingai atsilankys.

Nekalbant apie smagų lai
ko praleidimų ir piniginį 
pelnų LDS. Apskričiui, to
kie išvažiavimai duoda taip
gi ir moralės naudos. Įvai
rių ^kuopti nariai čia turi 
progos neoficijaliai pasikal
bėti apie kuopų ir apskričio 
darbuotę., pastebėti kurioje 
kuopoje kas sektina jr kasi ji juoksis iš Tavęs ir pyks, 
taisytina*. ir bėda Tau, jei bandysi

Yra kuopų, į kurias ban- juoktis iš kryžiukų, jei juos 
doma įnešti nesutikimų ir {niekinsi ir kesinsies sulau- 
suirutę. Čia kitų kuopų na
rių įtaka gali daug pagelbė
ti nesusipratimus prašalin
tu

Jau tik vien dėl moralės 
naudos turėtų L. D. S. na
riai kūoskaitlingiausia atsi
lankyti LDS. išvažiavime.

Esamoj konstitucijoj pa- 
akyta, kad mūsų konstitu- 

cij os- pakeitimus gali daryti 
tik Seimas tam tikra atsto
vų balsų dauguma. Vadiha- 
■i, norint keisti konstitucijų, 
•eikia išsirinkti tokį Seimų, 
kuris sutiks tai daryti. Bet 
tie, kurie šiandienų mato 
daug trūkumų mūsų konsti
tucijoj, sako, kad jei žmonių 
išrinktas Seimas gali keisti 
konstitucijų, tai dėl ko tų 
pakeitimų negali atlikti pa
ti tauta?

Šis klausimas daugiausia 
ir skaldo šiandien mūsų vi
suomenės sroves. Vieni sa
ko, kad pati tauta turi teisėj

drausti net tokį nekaltų da- .sados. <
lykų kaip bazarų Loterijas. Galinga, reibinama šviesa į 
Negalima nieko leisti ant muša nuo Kryžiaus. Iš tam- 
lioterijos, net duoti dovanas sybių ant jos puola apuokai, 
laimėjusiems vvhist party šiknospamiai ir visokie vab- 
daugiausia punktų. . zdžiai ir kandžioja be pąsi-

Visų tų prohibicijų kvai- -gailėjimo tuos, kurie stovi 
lystė gludi tame, kad jos ne- Kryžiumi. Tamsybėse 
pasiekia tuos, prieš kuriuos staugia liūtai ir vilkai ir ro- 

0osi, kad tuoj sudraskys tuos, 
kurie yra po Kryžiumi. Ir 
atrodo, lyg kad visos pasau
lio ir pragaro galybės suju- 
do prieš Kryžių ir pnes sto
vinčius prie Kryžiaus ir kad 
Jį išraus ir sunaikins draug • 
su stovinčiais po . juo. Ten 

[tai apsiimi stovėti per. visų 
[savo gyvenimų ir kviesti ki
tus ateiti ir ten apsigyven
ki ir numirti.

Paguodos iš žmonių ne
lauk.

Sauksi žmones ateiti ant 
Golgotos prie Kryžiaus, bet 
labai retai kas tepaklausys 
{Tavo balso. Girdėsi atsaky- 

iš tamsybių: Kam man

PAJAU JO PRISIPAŽINI
MAS

? Mūsų randąpoji fepauda ir 
jos sekėja, oS-ra,n jau prieš 
teismų išteisino Pajaujį ir 
plūdo valdžių už jo suėmi
mų. Jei kas pirma nesu: 
prato, kad tai buvo- daroma 
ne pasiremiant faktais, bet 
rien tik partiniais sumeti-j 
mais, gali dabar iš paties 
Pajaujo laiško . pastebėti,■ 
kad Pajaujis buvo ištikrųjų 
kaltas, nes pats "prie to‘pri
sipažįsta. t .

Kaikurios partijos be me
lo negalį savo pozicijos ąp- 

^trinti.d****** , , .

Į&kalų sa

‘Kai kurie tvirtina, kad 
konstitucijos keitimas 'tau
tos Ht^kUuųimp ^^u^esųs 
prieštaringas demokratišku
mui, demokratinei tvarkai 
ir L t Bet tokių žmonių, 
kurie vyriausias tautos tei
ses sau pasiima, demokratiš
kumas yrą baltais siūlais 
unitas. Jie pamiršta, kad di
džiausia ir giliausiai (femo- 
kratybės prasmė yra tai 
įmonių, tautos valia.\O pas 
mus manoma kitaip. '; Pas 
mus yra taip, kad jei tauta

nominiai užinteresuoti. Tai
gi Italijoje smulkioji buržu
azija neprileido šalies prie 
bolševistinės diktatūros ir 
paskelbė savo fašistinę dik
tatūrų. Fašistų daromi ko- 
peratyvų pogromai parodė 
aiškiai, kas labiausia rūpi ir 
kur skauda miesto buržu
jams. - -

Klausimas, kuo galėtų fa
šizmas remtis Lietuvoje, ku
ris luomas būti} užtektinai 
ekonominiai interesuotas fa
šizmo palaikymu. Miestų ir 
miestelių žydai yra buržu
jai, bet jų simpatijos kryps
ta Rusijos link. Kaip kito
se šalyse, taip lygiai ir Lie
tuvoje ūkininkai yra pasy
vus elementas kol niekas ne
bando jų interesams kenkti. 
Dar jnažiau tegali tikėtis 
fašistai paramos iš sulenkė
jusių miešti} elementų. Lie
tuviškoji miestų buržuazija 
tikroje to žodžio prasmėje 
kaipo luomas dar nėra -gi
musi. Taigi nesimato, ku
ris Lietuvos luomas būtų in
teresuotas fašizmu ekonomi
niais sumetimais, kuriuo 
luomu galėtų fašistai rem
tis..

Nieko kito tad nelieka 
kaip tik miiltarine diktatū
ra, kuri tegali remtis tik as
menimis. Prie šiokių išlygų 
asmens populiariškumas, ne 
asmens vertė, tankiausiai 
nusveria. Neabejojame apie 
p. Smetonos patrijotingu- 
mą, bet kas bus, jei kiti la
biau už. jį populeriški poli
tikai ar armijos vadai vė
liau bandys pasekti prece
dentų ?

Kaip ankstyvos jaunystės 
įspūdžiai, taip lygiai pir
mieji tautos nepriklausomy
bės istorijos įvykiai pasilie
ka neišdildomai tautos sų- 
monėje, vėliau apsidengia 
prakilnybės aureole ir pa
kreipia tautos istorijų*} ge

rų ar blogų pusę.
Dabar Lietuva stovi krvž- 

kely. Žmonės mirs, bet prin
cipai liks.

Dabar bus išrištas klausi
mas, ar Liętuvų valdys žmo
nės ar įstatymai dabar ir 
ateitv. /

lams, tai tas yra demokra
tiška. O kai tik tauta nori 
bet kurių pančių nūsikratyti, 
ai ir šaukiama, kad nede- 
nokratiška. Iš- tikro, blogi 
yra mūsų demokratai, kurie 
tautos žodžio bijo. ~

Toliau sakoma, kad keisti 
konstitucijų tautos atsiklau- 
simo keliu esu negalima, dėl 
to, kad tas prieštarauti} esa
mai tvarkai. Na, o jeigu vi
sa tauta nori kitos tvarkos. 
Tai kas tuomet?- . Tuomet 
tauta turi teisės visus įgalia- 
vimus, kuriuos ji buvo da
vusi ar tai Seimui, ar vy
riausybei, kad. ir konstituci
jos formoj, atsiimti atgal1 ir 
peržiūrėti juos. Ir jei mes 
msime nuoširdūs, tai ir esa
moj konitstucijoj rasime 
dėsnių, kurie pripažįsta tau
tai vyriausias šeimininko 
teises. Nes jau pirmame mū
sų konstitucijos paragrafe 
sakoma, kad- “Suverene 
(aukščiausia) valstybės val
džia priklauso Tautai.” To
dėl per drųsu yra tvirtinti, 
kad konstitucijos keitimas 
referendumo keliu priešta
rauja mūsų konstitucijai ir 
t. t. ' /

J šitokį tvirtinimų refe
rendumo priešininkai atsa
ko: mes neginčyjame, kad 
tauta yra vyriausia krašto 
šeimininkė, bet, sako jie, šei
mininkauti tauta turi taip,-, 
kaip mes išrinktieji norime. 
Išeina taip, kad bernas ar 
šiaip tarnas pasišaukia na
mų savininkų, laiko pats 
nuo tų namų durų raktus ir 

šeimi
ninke: pats esi pilnas ir vy
riausias šitų namų šoviniu-, 
kaų^bet aš, tavo nužemintas 
tarnas lieku vyriausiu tų 
namų valdovu ir todėl tų 

įątįį^namų raktai bus pas mane.
Jęi reikalas bus, ateik ir pa- 
sibelsk, — bet aš pasilieka 
sąu teisę įsileisti tave ar 
ne... Tikroji krašto šeimi
ninkė niekuomet su tokiu 
galvojimu ir šeimininkavi
mu negali sutikti.

Turint galvoj visa kas čia 
pasakyta, mes ir manome, 
kad konstitucijos keitimas 
referendumo keliu, t. y. <rf- 
siklausiant pačios . tautos 
kaipo * vyriausio valstybės 

i[«wrerei»o negali būti laiko
mas prieštaringu nei esamos 
tvarkos nei demoktatybės 

.. . . ..

žyti. Susilauksi savo patro
no likimo.

Nesykį nuliūsi ir skaus
mas spaus Tavo širdį. Atro
dys Tau, lyg kad visas Tavo 
darbas būti} nuėjęs niekais. 
Nenusimink! Nenorėk būti 
geresnis už Mokytojų. Juk 
Jis ant Kryžiaus kabą. Ar
gi dėltb sakysi, kad ir Jo 
darbas yra nenusisekęs? Jis 
traukia prie savęs žraones. 
Ne minias^ bet pavienius. 
Minios neklauso Jo balso, 
bėga nuo Jo Kryžiaus, blaš
kosi ir gamina sau kančias, 
kala savę prie raudono, kru
vino kryžiaus ir, nebepakęs- 

Įdamos jų pačių pagamintų 
kančių, kreipia akis prie 
juodojo Kristaus Kryžiaus 
[ir laukta iš ten, išganymo.

ano kryžiaus- .1 Kvietęjap 
džiaugiasi, kad taip sėkmin
gai dirba “Kristui.’* Kiti 
Tavo draugtarniai buvo su
radę tikrųjį Kryžių, bet ne
turėjo gana ištvermės. Ma
nė iš pradžios, kad žmonės 
paklausys jų balso ir visi 
subėgs ant Golgotos.' Žmo
nės neJiėgo, ir jie tarė sau: 
Kiti ne daug kų tepadarė; 
ne kų čia tenuveiksime ir 
mes. Velyk mes eisime į 
tamsybes pas žmones ir 
tvarkysime jų kryžiukus. 
Taip ir padarė, ir Mamona 
jiems padeda, bet tankiai 

f juos ir supjudo.
' Vienų tik draugų teturėsi 
stovėdamas prie Kryžiaus,- 
ir tas pats Nukryžiuotas, 
bet Jo pakaks, nes per Jį vi
sas pasaulis bus Tau drau
gai. Ne be vilties ir ne apa
tiškai, bet su prakilniausia 
ir sykiu švelniausia energi
ja galėsi pasakyti: man vis- 
tiekpat, man vistiekpat, ar 
manę peiksit, ar girsit! ir 
dirbsi, ir mylėsi visus per Jį, 
per Nukryžiuotų. Savęs tik 
nemokėsi pamylėti, pamirši 
savę. $ .________ _________________

Yra Kryžiaus darbininkų, konstitucija keisti, kiti toš 
kuriems geriau tiktų kopė
čių garbintojų vardas. Tie 
įrankį paverčia tikslu. Ko
pėčias, kurios pagelbsti pri
lipti prie Kryžiaus, jie pa
stato Kryžiaus vietoje ir 
joms pašvenčia visas savo 
pastangas ir laikų. Bet te
gul tik Kristaus Kryžius 
paliečia tuos, kuriuos jie iš
mokino tik kopėčias garbin
ti, kaip tuoj pamatysi, kad 
jiems Kryžius ’ nepatinka. 
Yrą tai tie, kurie teišmoko 
mylėti pamaldas, bet nemo
ka mylėti Dievų per artimų 
ir per aukų. Tas pamaldu
mo, be aukos, kryžius yra 
pavyliojęs ne vienų Kry
žiaus darbininkų, nes kur- 
kas lengviau yra žmogų nu- 
varsuoti,. negu iš jojo širdies 
išravėti rauges ir įmesti į jų 
Kryžiaus kibirkštę — meilę 
ir savęs išsižadėjimų.

Jei ištikimai po Kryžiumi 
stovėsi, populerus ne liksi, 
bet ir neieškosi populerumo. 
Nerūpės Tau pagirtinai nei 
tų, kurių teks klausyti, Įei 
gi tų, kuriuos teks ganyti. 
Vienų teturėsi ištikimiansį 
Prietelį, ir tik Jo prietėliai 
Tarę tesupras ir įkainuos. 
To užteks, ir to Tau linki

Kryžiaus ‘Latras 
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LENKIŠKOJI RADIO 

STOTIS
VlUf Ryšy su Var

šuvos nusistatymu statyti 
Vilniuj siunčiamų jų ' radio 
stętį^Knrjer JftUfcnski” # 
Nr. tų sumanymų sveikina, 
net, Vifrdt ’ MtoHs' turėsianti 

‘fe lenkai m*

res pakankamai ir noro ir 
jėgos jš viėnns pusės apva
lyti šalį nuo trukdančių dar- 

demokratizmo kraštuti- 
ŪUmų ir vaikiškų ekscesų, iš 
kitos gi pusės atsilaikyti 
prieš fašistų spaudimų.Tūo- 
tarpu neprošalį pasvarstyti, 
kiek fašizmas tiktų, ar ne
tiktų Lietuvai.

^.Fašizmas turi tiek daug 
pasekėjų dalinai dėlto, kad 
eina į minias tautybės obal- 
siais. Jo taktikos’vyriausias 
principas — tai griežtumas. 
Tas irgi patinka ne vienam, 
kurs nieko gera nebesitiki 
Įs nerangios demokratijos. 
Vien tik tuomi tečiaus ne- 
galima išaiškinti fašizmo 
populerumo. Ir pirm fašis
tams. atsiradus buvo griežtai 
tautiškų, tankiai net šovinis- 
tiškų partijų. Toms parti
joms kaikur pasisekdavo 
įpet savo partijos diktatorius 
jprie valdžios pastatyti, bet 
dėlei to dar didelio entuziaz- 
Ino žmonėse nesimatydavo. 
-Reikia tad ieškoti fašizmo 
pasisekimo priežasčių giliau, 

i? Šalis, kur fašizmas pilnai 
Išsivystė ir veikia yra be 

^Mbejo Italija. Fašizmas pra- 
Ūėjo veikti Italijoje kaip tik 

?riio metu, kuomet komunis- 
;fai buvo suparaližavę šalies 
'‘ekonominį gyvenimų ir su- 
iBemoralizavę politinę tvar- 
„;ku. Fašizmo ūmų pakilimų 
Italijoje negalima išaiškinti 
vien tik reakcija prieš komu
nistinį intemacijonalizmų. 
Kaip visur- politikoje, taip 
lygtai ir tame atsitikime 

? teikia ieškoti ekonominių 
JprieŽascių. Nuo kovds Ita- 
1$jos komunistų su kapitalis- 
^JSris daugiausia teko nuken- 
rtBti smulkiai miestų buržu- 
hfcĮjai. Iš to*luomo fašistai 
^augiausia pasekėjų gt^o 
įe dėlto, kad jie būtų buvę 

^patingai polus patriotai,

teisės anai nepripažįsta.

Mes manome, kad niekas 
neturi teisės užginčyti visai7 
tautai keisti konstitucijų tuo 
keliu, kuris jai labiau priei
namas. Dėl ko mes taip ma
nome ? Dėl to, kad tauta y- 
ra vyriausias krašto šeimi
ninkas, o konstitucija yra 
tik priemonė tautos gyveni- 
mui tvarkyti. Todėl pati 
tauta, kaip vyriausias kraš
to šeimininkas, turi teisės tų 
priemonę ir keisti. Valsty
bės galios, valstybės suvere
numo šaltinis yra ne konsti
tucija, bet visa tauta. Dėl 
to niekas neturi teisės už
drausti tautai pasisakyti ko
kios ji konstitucijos nori. 
O jei mūsų konstitucija tas 
aukščiausia? —pmsų tautos 
eises varžo, tai tautos pa- 
’eiga ir teisė tuos suvaržy
mus pašalinti ir priimti to
kių konsitucija, kuri už' vis 
labiau atatiktų tautos -n^|sako: žiūrėk mielas 

rams ir siekimams. Nes iš 
tikrųjį}, ne tauta turi tar- 
nąuti ar vergauti Konstitu
cijai, bet konstitucija turi

• l r i



Jo Ekscelencijai 
P. Respublikos Prezidentui 
Nuteistojo 1-jo Gusarų pulko štabo 
vyr. nerik. puška r in. žemaičio Juozo, 
kilusio iš Ežerėnų aps., Drūkšių vaL, 

Naujądyai'io vienk.

Malones prašymas
1927 m. balandžio mėn. 28 

dieną Karo Lauko teismo 
sprendimu karo kalėjime 
esu nubaustas mirties baus
me už dalyvavimą slaptoje 
organizacijoje turėjusioje 
tikslą ginklu nuversti dabar
tinę valdžią, esamą tvarką.

Giliai apgailestaudamas 
savo prasikaltimą ir stovė
damas mirties angoje drįstu 
kreiptis i Jūsų Ekscelenciją 
prašydamas dovanoti man 
gyvybę.

Maldauju pagailėti mane 
ir leisti man gyventi ir ma
no kaltę išpirkti gerais dar
bais ir reikalui esant savo 
gyvybę padėti ginant Tėvy
nę nuo priešų.

(pasirašo) 
vyr. pusk. J. Žemaitis.

1927 m. banęb m. 28 d.
Karo kalėjimas.

Fondo skyriai po 1 atstovą. 
Draugijos ir Centralinių or
ganizacijų kuopos, po 1 ats- 
tovąry^ . ,

Taigi Gerbiami' Federaci
jos 'skyriai ir visos į Fede- 
raciją priklausančios orga
nizacijos prašomos pradęti 
ruošties kongresan, gaminti 
įnešimus, rinkti atstovus, 
susirinkimuose ir viešai per 
spaudą gvildenti.būdus kaip 
pritraukus į Federaciją vi
sas Amerikos lietuvių kata
likų organizacijas, kaip už- 
interesuoti plačioji visuome
nė Federacijos darbuote ir 
Jos skleidžiama idėja.

Fed. Sekreto vijotas

t ■ * 41 r v r * v
• lAu. L/.'- XV

Amerikos Penkiolikto pėstininkų pul
ko jurininkai, kurie stovi apginkluoti 
Tieutstn. Kinijoj, buvo perorganizuoti. 
Kiekvienas gao mongoliškų arkliukų. 
Platpouas susideda iš 34 vyrų, kuriems

rą pnesmgus- jų 
inui. Pamatysit, ar tilps..« y

A. Ž. ir S. B. nepamatuotai 
įžeidžia ir įtaria žymią mūsų 
veikėjų dalį. Tai ne kritika, . 
bet šmeižtas.- Tokioms “kri*”* r” « ' • ' ■ « ' ■5'*

”/ vietos nėra “D-ke.”"’’ 
j Tiė, Kurie grąsina boikotud- jr 
<ti “D-ką,” jei jų korespondeii- ■ 
j ei jos netilps taip, “kaip para--, 
šytos,” yra žmonės savynaei-’ 
jliai, be idealo. . Jie yra pa- 
■našūs farizėjams, kurie prika? < 
Iė Kristų prie kryžiaus deltai.1 
kad Jis neprisitaikė prieaįų 
užgaidų. - i

Netilps.

Amerikos Liet. R. K. Federaci
jos Kongresas Birželio 

14-15 ir 16 dienomis 
Brooklyn, N. Y.

Einant pereitų metų Fe
deracijos Kongreso nutari
mu šių metu (1927) Ameri
kos Lietuvių R. K. Federa
cijos XVII-tas Kongresas 
bus Brooklyn, N. Y. .-birže
lio 14-15-16 dienomis. . —

Sulig XII Fed. kongreso 
priimtos taisyklės, visos or
ganizacijos priklausančios į 
Federaciją ir užsimokėju
sius kongreso nustatytas 
duokles, siunčia savo atsto
vus į Kongresą sekančiu 
būdu:

Centralės organizacijos tu
rinčios 1000 narių 1 atstovą, 
turinčios 5000 narių 2 atsto
vu ir turinčios 10,000 narių 
tris atstovus. ^Parapijos 3 
atstovus. Fe^f Apskritys 2 
atstovus. Federacijos ir T. darbų.

TURTAS KURIO KIEKVIE
NAS VYRAS IEŠKOJO?

i ■ . ’ •< ' ,.,v

Štai geros naujienos dęl 
Amerikos žmonių, - kurie, 
mėgsta rūkyti .cigaretes. De
vyniolika šimtų dvidešimt' 
septyni paženklina arferą 
geresnių cigarete. Cigaretes 

kreipiame, tik jas, taip sakant, 'kuris vėsesnis ir malonesnis •_ 
nurėdome, arba išvelkame iš 
bereikalingų pridėčkų.

Juokinga kalbėti apie “de
mokratiškas redakcijas.” To-

A. Ž. ir S.B.— Rimta kri- 
y r / * *
tika pageidaujama, bet niekuo 
neparemtas įtardinėjimas ir 
užgautų jausimu liejimas nie
kam nėra naudingas, net Ir pa
tiems rašytojams.- Rimta kri
tika yra paremta šaltu protu,, 
ne jausmais. Rimtas kritikas 
prisilaiko kalbamojo dalyko, 
ne šokinėja čia ir ten be jokio

i tjfi • 'f ■ « ■' •. ••
minčių sąryšio. . —(

Reikia žinoti, kad laikraštis 
nėra turgavietė, kur kiekvie
nas atėjęs gali šnekėti, kas 
jam patinka. “D-kas” lygiai 
kaip ir kiekvienas rimtas lai- 
ikraštis turi aiškius idealus ir 

iems sąmoningai tarnauja. 
Redakcijos pareiga yra dabo
ti, kad į laikraštį neįsiskverb- 
tij niekas, kas tiems idealams tikoms 
yra priešinga. x

Be to dar redakcija turi pa
reigos pridaboti, kad laikrašty 
mintys būti} išreikštos tam tik
roje laikraštinėje formoje. 
Straipsniai privalo- būti- kiek 
galima trumpi, mintys su
glaustos. Kaikurie mūsų ko
respondentai pamiršta, kad 
laikraštis — tai ne knyga, kad 
laikraščiui netinka sieksniniai 
straipsniai. Retai katras mū
sų korespondentas sugeba įdė
ti daug minčių į ilgą straipsnį. 
Paprastai kartoja Straipsny tą 
pačią mintį po kelius sykius. 
Tokius straipsnius priseina 
trumpinti: suglausti mintis ir 
išmesti nereikalingą balastą. 
Minčhi mes niekuomet neiš-

kių sutvėrimu pasauly ne^ęi * 
Visos1 redakcijos .yrį. antakį 
tiškos. Redaktoriai yra laik- X 
raščio diktatoriai. Laikraščio 7 
savininkai paskiria*.iredakto- 
rių-diktatorių ir paveda janoi 
redaguoti laikraštį tauKjjtikjją^^ū 
je pakraipoje. L. D. Š. sam
do “D-ko” redaktorius ir jiO^ 
yra atsakomingi L. D. S. orga- 
nizaaijai, ne korespondentams^ : 
Korespondentai turi prišitai--. 
kinti;prie redakcijos, neredakį į 
cija prie korespondentų. Jei' - 

kas tam. netiki, tegul nusiun- 
čia straipsnius į “Laisvę/* 
“Naujienas,” arba “Sanda- 

nusiste^y-'

T!

Eriku Tprnliu, kilus®? tšffielSii apskįit 
. ties, Žarėnų* falsfe, Krapštą *

Malonės ^prašymas- .• 
>'-7 'telapojo, 

nesi© 28 d. Karo lauko teis
mu sprendimu Kaune karo, 
kalėjime, esu nubaustas mir
ties bausme už dalyvavimą; 
slaptoje organizacijoje turė
jusioje tikslą ginklu nuvers
ti dabartiniąją valdžią ir e- 
samąją tvarką.'

-Būdamas silpnos valios ir 
nepatyręs partijų politi
niuose siekimuose įtekmėje 
kitų, dabar labai graudžiuos 
tą klaidą padaręs, kurią 
skaitau savo gyvenimo pas
kutiniąja klaida, ir ateityje 
stengsiuos, kaip ir iki tam 
politinio sūkurio periodu, 
būti ištikimu Lietuvos sūnu
mi ir jos gynėju.

Giliai apgailestaudamas 
savo tą nusikaltimą drįstu 
kreiptis i Jūsų Ekscelenciją 
prašydamas dovanoti man 
gyvybę ir tuom leisti man 
būti naudingu Lietuvos pi
liečiu ir reikalui ištikus, tą 
gyvybę paaukoti Tėvynės 

’ apgynimui.

Priedas: 1-j o Gusąrų pul- 
■ ko vado atestacija.

(pasirąšė) v. Įeit. Tornau 
1927 m; band. m: -28 d.

Karo kalėj ynas.

• G.IL ;T . ’ f .-i'.,. . •

Pradžia 10 valandą ryte
I - '

negu koks kitas cigaretes, 
kuris buvo siūlomas Ameri
kos publikai. Jis bus pri
imtas skoniu milijono ruky- 5 
tojų.

Šis naujas cigaretas šau« 
kianias OI d Gold yra prtn 
dūktas' vien iš Amerikoj 
garsiausių tabako išdirbėję, 
P. Lorillard kompanijos;

Per 166 pietus P. Lorillarii 
kompanija turi sankrovą vi-1 
so savo turto patyrime nau-. 
jo cigarete kuris, parsįduo— 
da mažiausia kaina. Jie yra 
Old Gold.'

Gali rūkyti Old Golds ry
te. dienos metu ir vakare be, 
jokios gerklės iritacijos. Ne- 
gaišyk dienų neišmėginęs^ 
nes praleisi geriausius rūky- 
mė malonumus. ?

LŪS. CENTRO VALDYBOS
ANTRAŠAI i •>

DV. VADAS: Kun. Pranas Juras, S’ 
94 Brsdford S t.. I^uvrence. Mass,

PIRMININKAS: J. TniinavtOus,. ..
175 Aroes Street, Montello, Mass. • 

VICE-PIRMININKE: M. BlatauskaitC,
70 Fairvlev St.. New Britain, Conn. 

SEKRETORIUS: Antanas F. KnČtlYA;
366 W. Broad\vay. So. Boston. Mus, 

IŽDININKAS: Antanas Vaisiauskna*,-
371 Portland St.. Cnmbrldge, Mass, 

LITERATINfi KOMISIJA: j
Kun. K. Urboną vyčius, 50 Gtb St, • 

South Boston, Mass.
Kun. V. TnSkunas. 3rt St Georgė 

N'orvvood, Mass.
Kun. J. Svagždys. 20 IVebster 8t, ų 

Montello. Masa ,
K. J. KruSinskns, .’>!» Ten Eyck St, 

Brooklyn. N. Y. —
KONTROLES KOMISIJA:

Jonas Jaroėa, 225 **1/ ’Street, 
South Boston. Mass.

S. PilkonK 3S5 Norfolk St, 
Cainbrhhte. Mam. j

A. Mičinnas. 74 Bėkim St, 
New Britain, Conn. '■ .

ATSTOK I K. FKD. TARYBĄ: 
M. Blafausknitč, 70 Falrview St» 

New Britain, Conn.
4 . ■ ■
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Pirma didžiule pramoga bus įvairi. Musų smarkiausieji sportininkai loš “Base-ball”. Jiems 
skiria dovaną 925.00. Bus ir kitokių įvairumų: lenktynių, žaislų, dainų, ir tt. Pakviesti 
iš visos apielinkes chorui, sųliątąiar artistai. Viena iš geriausių orkestrą griežš rinkti- 
niausius šokius. Didelioje SvetaiųSje, kvėpuojant tyrą orą, bus smagu linksmai pasišokti.

Tad kviečiame visus išvažiaviman-gežužiniiu L D. S. N. A. A. RENGĖJAI.

uovsąou nu 
:U • -m’—
‘» Jo Ekscelencijai v 

P. Respublikos Prezuįšuiui 
Nuteistojo Juozo PAJAUJO. iš

GruiUų kaimo, Poliško'vaj^ įjphin 
* .. - '-afSSrltiės - ’’ $ - »

Malonės prašymas ■■■■
*•' j *ci 4.^ "* v7 .ri? ! 1

1927 m. balandžio mėn. 28 
b‘" *^4 ’ ■ i

, d. aš, Juozas Pajaujis, bu
vau Karo lauko geismo Kau
ne, karo kalėjime nusmerk- 
tas mirties bausme už daly- 
vavimą slaptoje organizaei- 

k joje, turėjusioje tikslą nu- 
versti esamąją tvarką” gin- 
kluotu sukilimu.,

Gailiuosi iš visos širdies,
► , i •. ' k 1 . . J- •’l a. '

nuėjęs nusikalstamuoju ke
liu, į kurį mane įtraukė ne
paprastų aplinkybiij politi
nis sūkurys, nors jau dau
giau 10 metų dribau grynai 

* politinį ir valstybinį darbą 
Pasižadu, kad šis mano nu
klydimas nuo tiesaus kelio 
ateity nepasikartos.

Nuolankiai prašau Jūsų
■ Ekscelencijos teiktis atsi

žvelgti į mano praeities gy- 
V venimą, kuris charakteri

zuoja mane ir mano pažiūras 
.'politines bei visuomenines^ 
r Nuo pat Lietuvos valstybės 

idėjos gimimo visą savo sie
lą atidaviau .tai idėjai; 1917 
m. Vilniuje, kiek tik ištesė
damas dirbau padėdamas 
tam mažam žmonių būreliui, 
kuris ugdė Lietuvos valsty
bės branduolį ir kurio priša- 
kvje stovėjote Jūsų Eksce
lencija. Drauge su tuo žmo
nių būreliu išskaudčjau vi- 
sus kovos skausmus, bekovo
jant su vokiečių cenzūra ir 
kitais Lietuvos valstybės ne
priklausomybės idėjos var
žymais. 1919 m., kada už- 
plūdo Lietuvą rusai — bol- 
ševikai, vėl savo sielą įliejau 
į kovą su ta invazija, reda7

7 guodamas, kaipo Spaudos 
biuro vedėjas, atsišaukimus 
į Lietuvos gyventojus, šauk
damas nepasiduoti moningai 
komunizmo idealogijai ir 
stoti savanoriais į Lietuvos 
kariuomenę. Eidamas aukš
tuosius mokslus užsienyje, 
svajojau apie tai, kad grį
žus Lietuvon pašvęsti savo 
jėgas ir žinias kultūriniam 
darbui lietuvių tautos gero
vei. Ir dabar, kada nelem
tu likimo lėmimu tapau nu- 
smerktas kaipo valstybes 
nusikaltėlis, man labiausiai 
skaudu tai, kad tų žinių ir 
tų jėgų negalėsiu savo žrno- 

"r_Yiių gerovei, lietuvių tautos 
kultūriniam auginiui pa
švęsti, juk per visą šį neil
gą ^gyvenimo laiką ne sau, 

' ne savo naudai ką dirbda
mas dirbau, gėrio ir turto 
jokio neužgyvenau, vien idė
jos, visuomenes gerovei dir
bau, kaip mokėdamas, kol 
fatalingai suklydau.

Nuolankiai prašau Jūsų 
Ekscelencijos suteikti man 
savo malonę, pasigailėti ma
nęs ir dovanoti gyvybe, kad 
aš galėčiau naudingu darbu 
atsiteisti lietuvių tautai už 
tą nusikaltimų, kurį esu pa- 

• daręs.
(pas.) Juozas Pajaujis 

| 1927 m. balarid. pi. 28 d.
| Karo kalėjimas.
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Cheste-

BRrfcKrt£ZAU8K 
12900 Jos (tampau Arenus

Kaip tik : 
žemę Šildyt, 
me malonią 

Įvažiuojamu

Atsilankiusieji tikrai 
patenkinti programa.

|giau§ią 3.-J&S 

j“ Žemėsrojus,” 
,taip juokingas,

tNAS: Artlnjcton 2088.

‘ ‘ Geneva’ ’ krutamu <paveiks- 
:lų kompanijos vakaras balan
džio 24 buvo “Aušros Vartų” 
Ipobažnytinęje svetainėje, New 
York City. Vaidinta “Dr. 
Jekyll ir Mr. Hyde.” Veika
las gana puikusjrvisi lošėjai 
atliko savo roles neblogiausiai, 

trūko 
daug 

tik du 
irogos 
i kiti

mokėdami lietuviškai ne vien 
iššoko roles, bet ir Miliai , at- 
Įgaidino, pav. kalėjimo sargas 
į®-- Janušauskas. Ji

**Kad bendrai nukarakteri- 
«upti vakaro įspūdžius, kad at
isakyti j-kiausimą:. kaip pavy
dę artistams atlikti savo už
davinys norėčiau priminti 
šiuos svarbiausius punktus: 1)

sriflfflJSV

isdėlioj, 7:30 va- 
oZ svetainėj bus 

yir svarbios pra- 
iksmais pamanri- 

Ibės adv. Pranas J. 
Woreester, Ameri

koj augęs Ir iškalbingas lietu- 
priš. Taipgi kalbės kun. Jonas 
I***- " ■ * * • ••• •

gaUma ™"^"0įT lirai

ibus naudinga visiems atsilan
kiusiems. Sueikime skaitliu-

' -JXIZ.

Vartojant kalkini vandenį pridėk po 
vieną šaukšteli' prie kiekvieno penėji
mo per pirmą savaitę, o paskui laips
niškai didink kiekį, jei rfeikals yra, iki 
duosi vaikui penkis šaukštelius kie
kvieną sykį iki pabaigos dvylikto mė
nesio.
•Vartojant kalkinį vandenį, reikės ma

žiau vartoti virinto vandenio. Pavyz
džiui^ jeF&ąkomą kad-12 feėnesią ku- 

’deS^Uo^t>ieM^>^'§^ui^yi£§irinto

Kai kuriems arti: 
gyvumo, o iš jų^ 
dau 
ar I 
dalį 
buy 
kai'

savo žiaurumu, baisumu, jaus
mingumu ne~ vieną, įgąsdino ir 
taip paveikė į žiūrėtojus, kad 
baishj žeminančių komplimen
tu susilaukė, kada po 3 metu 
atvyko prisipažinti. 3) Seniū
nas (K. Kostantinas) Tardy
tojas (J. Jakštys), Gydytojas 
(Ružinskas), p-le Blankartai- 
tė (Dabravaslkaitė), Le Noi- 
,ras (St. Dryža), Kalėjimo Sar-1

> (Janušauskas), Teismo 
pirmininkas (K. Olbikas) pa
sižymėjo artizmu savo rolių iš
pildyme. Seniūno žiaurumas, 
Tardytojo gudrumas ir veid
mainingas prietelingumas, pir- 
įmininko rimtumas — aiškiai' 
buvo pastebima ir publikoje 
'sužadino užuojautos, pasity

čiojimo ir baisumo.. 4) Zuza- 
(p-lė Goštautaitė) savo 

nesą- 
ir

kus kalkinio vandens, tai vietoje 7. un
cijų virinto vandens imkite tik G, o vie
na uncija susidarys iš 5 šaukštukų kal
kinio vandens, taip kad vandens vis^ 
tiek bos 7 uncijos.

Ar jūsų kūdikis verkia? Ar jis ner- 
vuotas ir neramus? Jei taip tai vei
kiausia maistas nesutinka su juo. Jei 
negali žindyti savo kudiiko arba jei jis 
netarpsta iš krūčių pieno "duok jam 
Borden's Eagle Pieną.— maistą kuris 
pasekmingai išauklėjo šimtus tūkstan
čių kūdikių. Ir lengvai sutaisomas — 
tik pridedant virinto varnietis pagal nu
rodymus. Per 65 metus motinos davė 
Eagle Pieną kaipo milžinišką sveika
tos- dovaną savo kūdikiams, kurie sir
guliuoja ir silpni, kadangi jis lengvai 
suvirškinamas ir teikia pilnučiausį so
tumą.

Skaityk Šituo* straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateiviai.

“ŽVAIGŽDĮ”
.. “Žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų, na

mus, kiekviena kartą Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų, dvasių, keliančių apsaky
mėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų i svarbiausius skaitytojų klau
simus.

“žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 
katalikų pasaulio, rašo' apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi- 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijonierių, 
teikia žinių apie paskutiniu laikų šventuosius ir 
tt. ir tt. ; .

“žvaigždė” yra Švenč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaune. ——• ,

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

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

Adresas: “žvaigždės” Redakcija, Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Lithuania. ■ <

APELSINO SUNKA — Kūdikiui su
kakus . keturiems mėnesiams, duok vie
ną šaukštelį perkoštos apelsino sunkos, 
atmieštos su tiek pat virinto vandens, 
vieną syk į dieną pirm maitinimo. 
Laipsniškai didink kiekį iki jau duosi 
vaikučiu neatmieštą sunką pusės apel
sino. Tas davimas galima tęsti iki 
kūdikis jau galės valgyti ir kitokių vai- 

[siiR • f -

AVIŽINE KOŠE Kada kūdikiui 
sukanka penki mėnesiai, pridėk prid' 
kiekvieno penėjimo jx> šaukštuką avi
žinės košės. Laipsniškai didink kiekį 
iki duosi vaikui kiekvieną sykį po tris 
šaukštelius avižinių miltų košelės. Tos 
košelės padarymui, paimk keturias un
cijas oatmeal prie kiekvienos puskvor- 
tės vandens. Virink viską dubeltava- 
me puode tris: valandas; pridėliok kiek 
vandenio kad pasibaigus virimui gau
tum skystą košelę. Kol ji šilta, perleisk 
,j>er koštuvą, ir atvėsink-. Tą košelę ga
lima duoti iki vaikas galės valgyti ge-. 
rai jšvirintus kitus javus.

šviežiai pagaminto kalkinio vandens 
galima gąuti aptiekose. Padarymui jo 
formula yra sekanti: pridėk šaukštą ge
sintų kitikių (gaunamų aptiekoje) į 
kvortą virinto vandenio (arba disti
liuoto) ; užkorkuok ir smarkiai sukra- 
tyk keletą sykių į valandą. Lai kalkini 
nusistovi dugne ir po 25 valandų nu
pilk nuo viršaus vaistų skystimą į šva
rų butelį ir užkorkuok stiklu. Laikyk 
šaltoje vietoje, gerai užkištą.

Tūkstantis kelių veda pa-
_ _ ______________________ klųdiman, prie tiesos —tik-
ŽEMAITIS, CMl Belvider Avė., Cleye- | faį ; J

tu. Girdėj 
b lietuviai , ,
Riti veikai?, b W kiti itikrai Įdomi 
svetimtaučiai, B&ndyti, Įkalbos su^l 

diplomuoti artistai.

| Kięk,, teko, matyti teatrų: 
dramų, tragedijų ir - komedijų 
'suvaidintų iš lietuviško dar-JBakšv^ " Jaunimas nasižadįio 
bintnkiško jaunimo, tai r’“ < a ‘’ Jau?naia8 P • .1

'sakyti, kad kartais jie* daug 

jauAmingiau atvaidina, negu 
šie “diplomuoti” artintai.”

I u. - • Anln

zuoti prie Aušros parapijos pa- 
elpinę.. draugiją, sykiu vyrų, 

moterų ir vaikų. Nors 108 
kp. dar jaunutė, bet su savo 
darbais gali pasididžiuoti ir 
laikuirtiėgant dar daugiau ga
lės ką nors nuveikti, nes narių 
skaitliumi vis auga. Tad bro
liai ir sesutės nenujeiskim ran
kų ir ant toliaus, bet dirbkim 
dėl Bažnyčios ir Tėvynės. 
Mums darbininkams reikalin
ga vieta suėjimams ir mūsų 
vaikeliams. Tad beiidrai pa
dirbėkime. Neduokime ištau- 
tėti mūsų vaikeliams. Steigta
me prie bažnyčios darbininkų 
kliubą.

4) Nekurtose vietose paties 
Vaidinimo mete entuziastiški 

* r. i i i, !---- »

“DARBININKį” /
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo

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

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelią 
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 moterimi

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

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

“DARBININKAS” išeina kiekvienų savaitę, 
dažnai su priedais.

“DARBININKO” Redakcijos-Administraei- 
jos adresas: Kiminas, Nepriklausomybes Aikšte 
*?a, LITHUANIA.

CLEVELAND, OHIO.
m ■/ ii i i

“Lietuviškas Milijonierius” 
scenoje

Vienas iš geriausią chorų, 
tai bažnytinis choras, muzikui 
J. Čižauskui’vadovaujant sta
to scenoje gražią operetę “Lie- 
tuvišĖašMilijomeritfs.

-A £ įį ’i. :J.
Vaidins ĮŽyroįabsi šios kolo

nijos dailės mėgėjai. Orkes
trai ir vaid^itojams diriguos 
muzikas J. Čižatfskas.

Į&bai domiai klausėsi  ̂ramiai 
užsilaikė, ir joje regėjosi užsi- 

' jęlomavimas tuo, kas bus to-
Įtau. Ramus ir rimtas publi- 
Sbs užsilaikymas tiesiog steBi- 
feg. 2) Nekurtos scenos taip 
Sujudino žiūrėtojus, kad pav. r 
Kalėjimas ir teismas ne vie- 

: -ham išspaudė ašarą ir balsius 
atsidūsėjimus. 3) Sugryžusį 
prisipažinti kaltininką zakras- 
tijoną Lozera (St Barauską) 

•iš publikos balsiai sveikinta 
koliojimo žodžiais ir. pasity- 
Kbjimo.

'i ' ■Presos Komisija

||^ šv. Kazimiero-parapija

m. gegužės mėn. 1 dieną 
^.vietinės mokytos svetainėje į- 

-?vyko senai jau lauktas pirmu
kart “ Išpažinties ~ Paslaptis”
5 veiksmų ir 3 paveikslų (V.
ViiHČio) dramos vaidinimas. į

^Gražios, iš gyvenimo imtos 
šios dramos vaidinimo suruo- (

■ Šimo ėmėsi St Barauskas jau įnas
iie kart? pasižvmėjęs aDt^ee4”uožirdžiais tekinimais 
bos vaidinimuose ir dainavi- ,»»"ingai kunig? kaltino 
ura. Jis pasikvietė sau gražu ,kart'kartSn,is sužadino malo- 
jaunuolių būrį, mokino juos Bans inoko' 5 (J.
roles, lavino j? bals? ir dresi- M^) savo filosofiškais ir 

' rau. E kalno reik pripažinti [Psiehologmiais argumentais 
j? kilnumas ir tarti jiems pa- .^pajėgė sukirsti gudraus, 

' dėkos žodis už taip dailiai at- tauraus ir iškalbingo proku- 
likt?. sunk? darb?. Juo labiau, .Ioro <K- Kisieliaus), kuris i- 

rSiad nekurie E ju suvis mažai pasityeioįiniais atro-
- -'- ----- - VVjde tikras socialisto tipas, ku

ris džiaugiasi iš kunigo nusi- 
i kaitimo.

Ir kiti artistai gana gerai žės 30 d.- bus Jo Maloi 
savo roles išpildė bet kai kur Springfield’o vyskupas ir 
regėjosi stoka Bendro suderi- teiks sutvirtinimo sakrame 
nimo iš priežasties veikalo Darbininkų "108 kuopa 
sunkumo, o laiko stokos. raį darbininkiška. Dirba

Drama mokytasi iš 
raščio. Iš visų lietuviškų dra- !»’na žemę ir trumpu laiku bus Įčiutė ir Bažnytinis choras gra 
mų tas yra jos originalumas, ^et miela pažiūrėti 
kad pirmuose dviejuose veiks- darbininkai užmanė suorgani-

F___ -____ , * Ą _V__ _____________________

muose kartu vaidinama 3 vie
toje: kunigo, kambaryje, virtu
vėje ir salonėly. Tai labai 
daug paįdomino patį veikalą. 
Antra, įeina -ir publika, kuri 
karakterizuoja liaudies ūpą ir 
nusistatymą link nelaimingo 
kunigo Montmoulin’o.

Korespondentas

tas veikalas 
kad, sako, 

žmonės nuo juoko net nuo kė
džių virsta., \ .

ms turį būti labai sma-j 
gu7 kad .muotplanko ir art. A. 
Vanagaitis, jis “Žemės roju
je” visada dalyvavo Clūcago- 
je, o dabar-ątvažiuodams'su 
koncertu į Bostoną, pasižadėjo 
ir mus monteliečius pradžiu
gint, vienintelį kartą “Žemės 
rojuje” suvaidinti. Svarbiau
sią rolę vaidins taip pat art. 

j S. Pilka, kuris tą komediją pa- 
’ ruošė, o kitas dideles roles 
!p-lės M. -Grybaitė, M. Saka
lauskaitė, p. O. Kapočienė, p. 
:Sčesnolevičjus ir kiti jš Bos
tono. Girdime, kad žmones 
smarkiai ruošiasi nedėlioję, 22 
gegužės į parapijos svetainę, 
kad parodyt tiems dzimdziams 
kad mes jų d ar neužmiršome 
ir labai mylime.

Netikras dzūkas

< , < \ H. I ‘

I‘AIEšKAU savo UėiKią: Juozo Ir 
Klemenso ir tetos Banaičių. Gird|ėjau, 
jog gyvena Pennsylvanijoj. Kilę iŠ ža- 

1 ttosans Ifrtlfao Sn<i-ir<ni p>r X»iimips- 
či<> apsk. JSlzbieta Kliorikaičiutė Ka- 
vališkią Kaimeliu par. Kidulių apskr. 
Kas žino apie juos malonėkit pranešti 
arl^a patįs atsišaukite šiuo antrašu: P.

Jaml, Ohio. ,' (G.2O)

. Bus sekmadieny, gegužės 22 
d. šv. Jurgio parapijos svetai
nėje, 7 vai. vakare.

Apart perstatymo dainuos 
runk- ' juosę apie mūsų bažnytėlę.. Lv- ^p-lės E. Misiutė ir 0. Peckai- 

“• I V • 4— * T W V t • • J

Toliaus žias liaudies dainas.



rinkimas

Lietuvos
ženklai

Vienintelis
musų

nauja
programaArt. J. Babravičius

Pianistas M Jozavitas

PILNŲJŲ BLAIV
VALDYBOS AN

Prie piano 
M. JOZAVITAS

—. r
Žmones pamatu taip skait

lingu būrį darbininku bažny-

nagaičio koncertą^ 
koncertai retenybė, 
naudokite proga.

ir abcinai darbininkų 
gerinimui.

1927 
Pradžia lygiai 

8, v. vak.

LDS. N. ¥. ir N. J. APSKRI
ČIO SUVAŽIAVIMAS

Šio apskričio suvažiavimas 
įvyks 29 d. geužės, 220 Ripley 
PI. (prieš lietuviu bažnyčią), 
Elizabethport, N. J.

Visos šio apskričio kuopos 
jaširūpinkite išrinkti kodau- 
giausia atstovų. Sulig nusta
tytos . tvarkos kuopos gali 
rinkti ir siųsti nuo 10 narių 
vieną atstovą.

Kuopos apie savo veikimą, 
o ypač iš buvusio vajaus turi

C. BROOKLYN, N. Y.

LDS. 10 kp. mėnesinis susi- 
įvyks sekmadieny, 

gegužės 22 d. š. m. šv. Jur
gio parapijos salėja Prasidės 
tuoj po sumos.

Visi nariai bei narės malo
nėsite pribūti užsimokėti pri
gulinčias mėnesines duokles.

Taipgi šiame susirinkime 
bus apkalbėta apie ateitį ką 
veiksime, kad galėtume padi
dinti narių skaičių. Taipgi 
svarbu, kad galėtume padidin
ti iždą, o iždą norėdami padi
dinti kiekvienas narys bei na
rė privalo duoti naudingų su
manymų, kad ką nors naudin
go parengus ateityje.

Taipgi ateidami į susirinki
mą malonėsite pakalbinti nau
jų narių dėl prirašymo.

Narys

Iš anksto tiidetus gali
ma "gauti “Darbininkd” 
“KtIei^0”Ir“SaBdaro^’ 

ofisuose ir Šidlausko^

garsiausių 
artistų 

koncertas.

Z‘ ’ 1 A.i ' " ' * ' ' ‘ t

Geriausia Kūdikiam? ’ • •
Kuomet kūdiki* verkia ir *kuumM0 

kankinama* spardosi savo mažiomj*

PIRMADIENY, geg. 23 
d. artistų Babravičiaus-Va- 

Toki 
Pasi-

Municipal Salėj e
Broadway, So. Boston, Tarp G ir .H Sts

Neišsirašynek, nepirk ir 
neskaityk bedievišku laikra- ’ I 
ščių bei knygių

♦ KIAI RUOŠIAMII
j Dar iki šiolei mūsų žmo
nės neužmiršo dzimdzių vai
dintos “Genovaitės,” nes to
kio puikaus vaidinimo tik
rai negalima greit užmiršti.

Dabar, pasinaudodama 
proga, kad Bostone yra su
stojęs art. St. Pilka, kuris 
pernai daug prisidėjo prie 
“Genovaitės’ pasisekimo, L. 
D. S. 1 kuopa pakvietė art. 
Š. Pilką pastatyti patrioti
nį Čiurlionienės 4 veiksmų 
veikalą “AUŠROS SŪ-Į 
NŪS.”

Repeticijos eina labai pa
sekmingai, vaidintojai jau 
puikiai pramoko savo roles, 
dabar gaminamos naujos 
sceneiūjos, jau iš anksto 
pradedama rūpintis kostiu
mais.

Tikimasi, kad “Aušros 
Sūnų” vaidinimas turės dar 
didesnį • pasisekimą, negu

ti ir bėgioti. Bostono mies
tas atlygins mokytojoms. -

Direktoriai pradės šį svar
bų darbą taip greit, kaip 
tik turės užtikrintą reikalin
gą sumą pinigų fonde. • -b 

t Reik

M0NTELL0, MASS.
Darbininkų šventė

Gegužės 8 cT vietos LDS. 2 
kp. nariai iškilmingai apvaik
ščiojo.savo organizacijos šven
tę šv. Juozapo dieną.

Šeštadieny atliko išpažintį, 
o sekmadieny 10 vai. ryte visi 
nariai su savo klebonu kun. 
'J. Švagždi žiu priešaky ėjo “in 
corpore” išklausyti šv. mišių, 
pasipuošę tam tikrais baltos 
spalvos ženklais. Dalyvavo 
virš 150 narių.

Laike mišių, klebonas pasa
kė turiningą toms iškilmėms 
pritaikintą pamokslą.

LD8Ū2 kp. yra viena iš di
džiausių ir veikliausių kuopų 
šioje kolonijoje.

Po *' pietų prasidėjo vieša 
programa su prakalbomis ir

•McConbrey, narį 1 
Įlrving - Cooper arki 

t korpprgeįop Ęą&me.
Naujajai namas bus 

aukštų sii'fjiytiį 'priėk

vadovaujant. Publika tu- raportą priduoti raštu.
• Taipgi prašome priduoti 
naujų sumanymų pagerinimui 
mūsų brangios organizacijos 
stovio 
būvio

Be to, bus išduotas raportas 
iš buvusio prakalbų maršruto.

Vienas mūsų darbuotojas 
pažadėjo duoti paskaitą apie 
darbininkų reikalus.

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

Apskričio gyvybė daug re
miasi ant Valdybos. Jeigu val
dyba veikli ir sumani, tai ir 
visos organizacijos veikimas 
pastebimas.

Kadangi šiame suvažiavime 
bus valdybos rinkimas, tai rei
kia, kad suvažiuotų gyviausi 
ir darbščiausi mūsų apskričio 
nariai.

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

Važiuodami suvažiaviman 
turi turėti kuopų įgaliojimus 
su parašais valdybų ir dvasios 
vadų. Žinoma, kur nėra dva
sios vado užtenka vien valdy
bos.

Visais LDS. Apskričio rei
kalais kresipkitės pas A. Kas
ias, 54 Liberty St., Newark, N. 
J. Tel. Mitchell 5612.

Programo vedėju buvo įžy
mus darbuotojas p. K. Štau- 
pas. Pirmiausia perstatė kal
bėti LDS. 72 kp. pirm. p. Gus
taitį, kuris gražiai supažindi
no, publiką su LDS.

Antras kalbėjo LDS. 105 kp. 
pirm. J, Kielys. organizatyvio 
gyvenimo klausimais.

P. Stasys Atkočiūnas,, L. D. 
S. 23 kuopos pirm.-irgi gerai 
pakalbėjo apie organizaciją

Prakalbų tarpuose artistiš
kai griežė smuiku p-nia Medo- 
nienė, kas sukėlė publikoje di
džiausi entuziazmą. P-nia Me- 
donienė turi tikrai artistiškus

PARSIDUODA —
GI Ilancock St, Dorčhestery puikus tri
jų šeimynų namas.. Mažas įnešimas. 
Antros lubos ant išren<lavojiino. Kreipi 
Ritės: DR. J, MacDONNELL, 536 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 
0270. (G.31)

kuops--iškilmingai apvaikšČio- 'Pavyzdingo apsėjimo.
jo. Pačiame Centre šios kolo- j Tiki^.s» kad mūST? kuoPa 
nijos, šv. Antano bažnyčioje, ^kilmingai pasirodžius

Vai. ryte buvo įSkilmingos jPatrataks ir kitus prie mūsų 
šv, mišios, kurias laikė k$m. I. iorSanizacijos. Valio darbinin- 
Šorėišis. ’ Narni susirinko

Dv. Vad. — Kun. P. Saurusaitis, 
2334 So. Oakley Ąvo.' 
Chicago. IUinois. >

Redaktorius—Kun. C. Matulaitis, 
2334 So. Oakley Avė., 'y'. Oj 
Chicago, Illįnois. ; . -i -

I Vice-Pįrm. — J. Svirskas, a
104 Dorchester Street 1
Worcester, Mass.

II Viee-Pirnj. — O. Adomaitienė,
, 36 Norton Strečt~ . ... ' l j

Dorchester, Mate.
Iždininke — O. Sidabrienė, " '

, 6 Commonwealth Avė. ■ -3
. Worcester, Mass.

Iždo globėjai —
Kun. P. V. Strakauskas, 

50 W. 6th Street ■ > 
So. Boston, Mass.

, J. Tatulis, 44 Barcląy St., f. į|| 
Worcester, Mass.

Rast. — V. J. Blavackas, ...
104 Dorchester Št., <4:
Worcester, Mass.

STATYS PRIEGLAUDOS 
__ NAM4

Kolumbo Dienos vaikelių 
auklėtuvės namo direktoriai 
svarsto apie statymą naujo 
namo So. Bostone po nume
riu 376AV.Fourth St.Šios 
įstaigos vyriausia medikalio 
staf’o galva* yra Dr. Povilas 
Jakimavičius. Naujo namo 
planus gal būtų jau priėmę 
jei ne mirtis vieno direkto- 
rio Dr. Shanahan. >

Tikimasi, kad sekančiame 
susirinkime, kuris įvyks už 
savaitės ar kitos planai bus 
priimti. • ..s . .

Namas, kuriame globoja
mi vaikučiai, yra permažas. 
Jį globoja ir palaiko žyJ 
miausi Kolumbo Vyčiai, 
Timothy F. Hayes, So. Bos
tono. Tarybos narys ir vy
riausias direktoris, J ohn 
Cronan, Pere Marąuette 
Tarybos narys ir sekretoris. 
Edvvard Moore gyv. po nu
meriu 270 W. Fofth St. yra 
kasierius.

Vietos gyventojai, be pla
tesnio aiškinimo, žino, kiek 
daug šis prieglaudos namas 
yra gero padaręs motinoms, 
kurios priverstos yra eiti 
uždarbiauti. Palikti jų vai- 

į kučiai. čia yra tinkamai pri-; 
žiūrimi ir mokinami.

Šis auklėjimo namas turi j 
apie 5,000 ketvirtainių pėdų j 
žemės. Naujas namas užims 
vieną trečdalį šios žemės, o 
likusioji bus pataisyta žaidi
mui. Kupmet šis darbas bus 
užbaigiąs, tai Kolumbo Die
nos Auklėtuvė bus vieninte
lė toki įstaiga Naujoje Ang
lijoje, nes kitos randasi per
taisytuose gyvenimo namuo
se arba prisiglaudę prie ki
tų.

Auklrfuvė džiaugiasi ga
vus pagelbon p. John W. , 
 • . ’ t „ : 

DĖL NEVIRŠKINIMO, ŠIRDIES 
DEGINIMO IR PRASTO

APETITO ------
Nuga-Tone yra suteikusios tikrų pa-' 

I laimų milionams vyrų ir moterų laike 
1 paskutinių 35 metų. Jos suteiktiems 
'daug turtingo raudono kraujo, padidi
no jų širdies veikimų, sustiprino jų 
nervus ir raumenis, suteikė naujų stip
rumų dėl kei>enų. inkstų ir pūslės ir 
dėl kitų Svarbių kuuo Organų. Toks su
stiprinimas viso kūno prašalina prastų 
apetitų, nerviškumų, širdies deginimų, 
prašalina gasus iš vidurių, galvos skau- 
<Įėjimą, nemalonų kvapi) iš burnos. Už
kietėjimą. inkstų ar pūslės neveikimų, 
štokų aiielnos energijos arba nusilpimo, 
jautimų nuvargusiu ir kitų nemalonu
mų iš -priežasties nusilpimo abelnai Vi
so Kūno.

Nusipirkit butelį Nuga-Tone šiandie 
—Jpersitikrinkit jų sveikatą ir stiprumų 
Imdavo j imą ir jėgą ant savęs. Jei jos 
tesuteiks tikro užganėdinimo. jūsų vais

tininkas maloniai grąžins pinigus. Tik
tai žiūrėkit, kad butų Nuga-Tone—pa
vaduotojos yra neatsakančios.

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

jos pidhistė.
Art. Vanagaitis ir J. Olšaus

kas padainavo keletą dainelių, 
' kuriomis sužavėjo publiką. Ap

lodismentams nebuvo galo.
- -r— ,Vėliau kalbėjo kun. V. Ma-

< Savičius, šv. Petro parapijos 
klebonas. Kalbėjo trumpai, bet 
gyvai. Nurodė, kad darbinin
kai be organizaciją skursta ir 

„skurs. ^Darbininkai, jo sveikais 
ir naudingais patarimais paši

lk naudos.
Po to įvyko kumštynės mū

są drūtuolių, p. St. Abromavi- 
L - J v* * 
A C1U1

tėjo daug juoko iš kumštinin
ką. P. St. Abromavičius pri- 
repgimui šios dalies programo 
ir šiaip daug darbo ir išlaidą 

. pridėjo. Garbė yra turėti to- 
kius darbuotojus, j-

Po kumštynių, kurios sukė
lė daug gyvumo, kalbėjo Dr. 
Šimoliūnas. Kalbėjo gražiai a- 
pie socialius klausimus. Jo 
turiningos kalbos darbininkai 
klausėsi su didžiausiu įdomu
mu. Gaila, kad dėl laiko savo 
kalbą sutrumpino. Bet-gaLtu- 
rėsime progą vėl kada nors 
pasiklausyti daktaro kalbos 
šiais svarbiais klausimais.

Programa buvo ilga ir įvairi. 
* Rengimo komisijai, kuri su
sidėjo iš visą triją LDS. kuo
pų, priklauso garbė už suren
gimą šio programo. Valio dar
bininkai!

As fe . ■

EKSTRA PARDAVIMAS! 
MAIŠAS PINIGĮĮ

Parsiduoda bučernė ir grošernė geriau
sioj vietoj So. Bostone. Vieta išdirbta į 
per suvirs dvidešimts metų. Biznis ei
na gerai. Pardavimo priežastis — savi
ninkas serga. Kurie interesuoja** su 
bizniu, kreipkitės greitu laiku ir bus 
parduota už pirmų .rimtų pasiūlymų. 
Parsiduoda pigiai sykiu namas ir Sto
ras, o kas nori gali ir vienų biznį pirk
ti be namo. Biznis yra ant 276 Athens 
St.. So. Boston. prie E St IJel informa
cijų • klauskit Store arba pas savininkų 
K. B., 2S8 W. Tliird St, So. Boston, 
Mass. ' (G.24)

kad praeitiy metų 
fė.” Tai bus tikrai akinens
mirštamas vaidinimas. ygg kambarius dėl vaikų di-

Svarhias “Aušros Sūnuo- j dėsnių, mažesnių irvi^ai 
se’’ roles vaidins pp. M, Sa- mažyčių; Vaikams, kurie 
kalauskaitė, B. Jarošaitė, lanko mokyklą duoda pie- 
M. Kilmdniutė, gi mūsų vy- tus., . ; *«
rus atstovaus V. Sereika, j Naujame name bus įreng- 
Sčensnolevičius (kuris grą-.tataip vadinamas “Kinder- 
žiai pasirodė Žemės rojVUtfteii” kambarys... Mokys 
je), Ambrozas, J. Guzevį- .dvi seserys iš Carney ligo- 
čiūs, P. Milius ir kiti. ; lųinės ir slaugės kaipo pagel

iai bus iškilminga užbai- jbininkės. Šis kambarys bus 
ga visu mūsų vaidinimų, taį 25 ketvirtainių pėdų dydžio,- 
bus toks vaidinimas, kurio (kur vaikai galės liuosai žais- 
nieks greit neužmirš.

*' P.ypke

'J&£iitQitas

RENGIA AMERIKOS LIETUVIU ^VAIZBOS BUTAS

r*’ J.-/ < '«■ * i <’

ArL-Komp. A. Vanagaitis

t
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> ] STEBĖTINAS GĖRALAS
1 I Farmacijos d-ras Roję at

rado augalą vadinamą “pą-
, i- u zi Rr Is §16 augalo lajju

pastebėti, kad be^ augybes gėralas ypatingai
veikia į žmogaus organizmą;
Išgėręs šio gėralo, žmogus _ _

ĮVAIRENYBES į Lietuva! mano tėvynė, tu esi 
kaip sveikata!

game stalo gale! Pasišaukęs 
vyriausį patarnautoją prašo 
jo paaiškinti kodėl taip įvyko. 

I — Matyk gerbiamasis, — 
atsakė tarnas — dalykas toks 

ponas veikėjas davė man

ADVOKATAISouthfBsston, Mašš. Broadt  ̂and F Street 
■a. i,i,r ą n ; u ■ , i

SEKMADIENY, GEGUŽĖS gž-^DU PAVEIKSLAI IR 
KONCERTAS

PLĖŠIMAS GIPNOZO 
’ PAGALBA

s. . 1 ->«■» ' f f »

nevykusių išradimų, pada- i 
Syta gana- daug gerų. Pa
vyzdžiui: iš medžio išrasta 

|atsitikimas. Į kari-i^10^.

F ninko Pajonko butą, pačiam 
seimininkui nesant namie, 
yėlai vakarą atėjo kažkoks 
paslaptingas degančiomis a- 

Fkimis vyriškis. Pajonko 
žmonai, kuri tuo laiku bute 

|| buvusi vienui viena, jis pa-, 
h asakė esąs jos vyro geras 

pažįstamas. Ilgai savo keis- 
tomis akimis žiūrėjęs į moy 
teries akis, jis ją užgipnoti- 
zavo: ; paveikė jos valią, 
dirbtinai ją užmigdė ir liepė 
daryti tai, kas jam tinkama. 
Moteriškė, kaip pablūdusi, 
pati pasakę kur paslėpti jos 
pinigai ir kiti brangūs daik
tai. Paskui, plėšikui Įsakius, 

K atsigulė į lovą ir labai kie
tai užmigo. Plėšikas, pa
ėmęs apie 3000 zlotų pinigų 
ir kitų brangių daiktų, kaip 
nieko nebūta išėjo savo ke-

F bais.

Po kiek laiko žmonės pa
tyrė apie plėšimą Pajonko 

Šeimininkė, išbalusi, 
pasikeitusi, lyg letargo ištik
ta, gulėjo lovoje.

| Gydytojai dar lig šiol ne- 
li- įstengė jos atgaivinti. Plėši- 
1 - kas gipnotizatorius ieško

mas.

*

Nesenai Lenkijoje, Lo
bi- džiaus mieste, įvyko labai miega arba visai nemiegoda

mas ir neąpsvaigius mato į-

-
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skystamai kuras, variklių kų- vairi llregėjim,. šį gSrtl$

• B •*’ - < • 
bai smulkiai malta, medine

• J i '• k • *•

anglimi, įvairiu pigią me
džiagų namams 'statyti, su
galvota daiig praktišku na
mu, kuriuos labai lengva iš- 
ardyti įr iš v^os į vgt^ 
noti- Ir daug daug įvairiu 
dalykų.

Įdomu patirti, ką dabar 
išradėjai išrasdinėja. Spren
džiant iš įvairių patentų į- 

staigų pranešimų, visus da
bar pavergė radio. Paten
tuojami Įvairiausi išradi
mai, iš kurių nemaža yra ir 
fantastiškų. Radio ateity tu
rės visus darbus dirbti/ Vi
sas susisiekimo priemones, 
žemėj, ore ir vandeny vary
siąs radio; kaip dabar už 
kelių, tūkstančių kilometrų 
girdima radio siunčiamą 
garsą, taip būsią galima šjo 
prietaiso pagalba didžiau
siam atstume visą girdėti ir 
matyti. Ypač daug teikia
ma reikšmės radio būsimam 
kare.

renimas vietoje benzino la plačiai vartoja meksikiečiai 
ii* Amerikos J. Valstijų in
dėnai. Amerikos įstatymai 
leidžia “pajoltą” - vartoti, 
nes jis nėra kenksmingas 
žmogaus organizmui kaip 
kokainas ' ar Opiumas. Tru- 
puti “pajolto” išgėręs, žmo
gus jaučiasi vįsai. normališ- 
kai ir tik lengvas galvos su-

Pirmadieny, Antradieny ir 
Trečiadieny

F

N
su Norma' Talmadge

> ir'. -

T00 MANY CROOKS
su Mildred Davis

• '
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KĄ DABAR IŠRADĖJAI 
IEŠKO

Kiekvienas gyvenamasai 
laikotarpis iškelia žmonėms 
vis naujus reikalavimus ir 

. pakreipia ta kryptimi jų ge
riausias jėgas. Sakysime, 

■ didysai karas išradėjų min- 
tis—nukreipė ieškoti naujų 
vis baisesnių naikinimo 
priemonių. Tuo metu jų iš
rasta tiek daug ir tiek įvai
rių, kad trūko tik tokios, 
kuri viena akimirksne prie
šininko kari dujomis pa
verstų. Pokarinis laikotar
pis europiečiams iškėlė visą 
virtinę reikalavimų, iš kurių 
visus viršijo du didžiausi, 
tai medžiagiškas skurdas ir 
butų 
dėjai 
vojo 
kaip
vartojimo būtinus dalykus 
pavaduoti dirbtinais, tai yra 
gautais visai kitaip, negu 

• paprastai tai būna. Reikia

stoka. Tuo metu išra- 
beveik išimtinai gal- 

ir ieškojo išėjimo, ar 
kai kuriuos kasdienio

Ketvirtadieny, Penktadieny 
šeštadieny

GEGUŽĖS 26—27-28

I

IT
su Clara Bow

COPORAL KATE
su Vera Reyuolds

r

25 litus, kad aš pasodinčiau I
į tamstą, kiek galint toliau nuo 
tjo! Z ~~ [

sūrias rodo tai, kad gėralas 
ima veikti. 'Užmerkus akis, 
matosi besikeičią įvairūs re
giniai, Įvairios geometriškos 
figūros, veidai ir nepapras
tos spalvų kombinacijos.Ta- 
čiau — visą laiką žmogus 
nenustoja sąmones. Kiek
vienas asmuo mato regėji
mus atatinkančius jo išsila
vinimui ir vaizduotei.

Pažymėtina tai, kad pa- 
joltui veikiant, matomi įvai
rios išvaizdos ir spalvų re
giniai, bet erotinių reginių 
nematoma. . .
- - - — ~ ~ ' n

KIEK PER METUS MIRŠTA 
VISAME PASAULYJE 

ŽMONIŲ?

Paskutiniais tatistikos ap
skaičiavimais, kasmet mirš
ta 33 milijonai žmonių ar
ia kasdien—90,411, kas va- 
anda — 4767, kas minutė— 

63, ka§ sekundė — 1. 'Ket
virtoji dalis visų žmonių 
miršta nesulaukę 7 metų, o 
pusė — nesulaukę 17 metų. 
Iš 100,000 žmonių tik vie
nas tesulaukia 100 metų am
žiaus.

BOSTON’O DRAUGIJŲ 
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. žioba,

539 E. Seyenth-St, So. Boston, Mum 
Telephone South Boston 3552-R.

Vice-Pirmlninkas — J. Petrauskas,
17 Vale St, South Boston, Mass. 

Prot Raitininkas.— J. Glineckis,
5 Thomas Pk., South Boston, Mana 

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
366 Broadvay, So, Boston, Mass. 

Kasierins — A. Naudžtunas,
885 E. Broadway, So. Boston, Man 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Wihfield St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldienj. kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landą po pietų, parapijos salėj, 492 R 
Seventb St, So. Boston. Mass.

Lietuvos Duktem Draugystei 
Po Globa Motinos Švenčiausia 

ValdybosAntrašai
Pirmininkė — Jieva Marksienė,

623 E. Eighth St.. So. Boston, Mas. 
Prot Raštininkė — Ona Slaurienė,

443 E. 7th St, So. Boston, Mass, 
Telephone South Boston 8422-ą.

In. Raštininkė — Bronislava ClunJene.
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

Iždininkė — Ona 8taniai Inte,
105 W. 6th St, So. Boston, Mass. 

Trarkdarė — Ona Mizgircftenė,
1512 Colnmbia Rd.. So. Boston. Mas* 

Draugija savo susirinkimus laiko ka* 
antrą utaralnką kiekvieną mėnesi 
t30vakare, pobažnytinėj svetainėj 

Visais dr-Jos reikalais kreipkitės pas 
protokolų raštininkę laišku ar telefonu.

t“>

Tel. Šo. Boston 3520 *

A. O.ŠALNA-SHALLItt
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs dn Universitetu 
CORNELL UNIVEKSITY su A. B. 
G. WASHINGT0N UNIV. su LLB.

••Darbininko” Name 
(antros lubos)

366 Broadway, So. Bostoi 
Rezidencija

805 Harvard St, Cambridge, Mass. 
Tel. Unlverslty 1463—J. J

Pirmadieny, Progų Vakaras. Ketvirtadieny Profesionalų 
Bandymo Vakaras / •

Sekmadieny Du Vaizdingi Paveikslai—Trys Vaidinimai—3 
Yal. Popiet, 6:30ir 8:45 Vakare.-

. šiokiom Dienom Du Vaidinimai. Kainos Vidudieny 10c., 0 
Vakare 15c., 20c., ir 25c.

n
TJUOKELIAI

LAIMĖS PASAGA

Petras Vėpla gatve ėjo 
Ir pakampiais uostinėjo — 
Laimės vis ieškojo.
— Ech, kad rasčiau piniginę 
Arba lazdą deimantinę — 
Alpdamas galvoja. > . 
Tuo laiku čia pat pro šalį, 
Skuba žmogus, kiek tik gali 
Ir kumelę vedas.
Kumelaitė pasispardė 
Pasagos vinis, išardė — 
Pasaga nukrito...

* Krisdama nei? suzviJnbėjo, 
Vėplai nosin tiesiai dėjo — 
Vargšas net .sugriuvo. 
Akyse jam sužibėjo, 
Skrybėlaitė nuriedėjo, 
Plaukai atsistojo... > 
Nosį tuoj skara aprišo, 
0 kišeniun įsikišo 
Pasagą kumelės.
Namuose plaktuką stvėręs

Pasagu vinim pervėręs
Prikalė prie durti
— Tai laimuže jau pagauta, 
Nors ir nosis man užgauta — 
Linksmas sau galvoja...

NEPAVYKO— -
Lietuvos vienas politikierius, 

“senosios” valdžios pakalikas, 
po 17-sios graodžio nebežinojo 
kaip prisiplakti prie dabarti
nės valdžios. Kartą jam neti
kėtai teko dalyvauti . pokily, 
kuriame "buvo vienas žymus 
naujosios valdžios veikėjas. 
Politikierius pasišaukė vyriau
si patarnautoją, davė jam 10 
litu ir paprašė, kad jis kaip 
nors padarytų taip, kad jis 
vakarienės metu gautų progos 
atsisėsti greta to "veikėjo.

Kada atėjo laikas vakarie
niauti, paaiškėję, kad jam pa
skirta vieta kaip tik priešin-

SUVIRS 49 METAI SO. BOSTONE
Pavasary paprastai šeimininkės atnaujina savo namu>. Įsideda 
naujas klijonkes, kuparus, lovas arba ir vaikams naują vežimėlį 
ir taip toliau. Mes paškyrėme speciales kainas visuose depart- 
mentuose kuriuos čia negalime visus nurodyti, bet bus jums nau
dinga ateiti ir pasižiūrėti ką mes turime ir žinoti kainas pirm 
negu pirksit.

THE JAMES ELLIS FURNITURĘ GO.
405 BR0ADWAY SOį^Tfi BOSTON, MASS.

DEK

Suvirs 20 Metę
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO
KOMPANIJA

ši kompanija Išdirbin€ja pianas 
Bostone per 75 metus suvirš. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Pianai, Vik- 
trolai ir Radios žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk Poną 
šarkiuną.

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

So.'Boston Mass.
Pirmininkas — Jonas Jaroša,

225 L Street, South Boston, Mass. 
Vice-Pirmlninkas — L. švagždys,

111 Bowen SL, South Boston, Masu 
Prot. Raštininkas — V. Mickevičius,

405 Third St, South Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas — M. Sefkis,

360 W. Broadvay, So. Boston, Mass. 
Odininkas — V. Balutis,

36 Mercer Street, So. Boston, Mass. 
Maršalka — P. Laučkn.

393 Fifth Street, South Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas antrą 

nedSidienj kiekvieno mėnesio, no nu- 
val. po pietų. Parapijos Salėj, Septln 
ta Gatvė, South Boston, Mass.

THE PENNSYLVANIA EXGHANGE BANK
(buvęs po vardu Baltic Statės Bankas)

322 EIGHTH AVENUE NEW YORK, N. Y.

LAIVAKORTĖS
Keliaujant į Lietuvą ar kitur, ar atsiimant gimines į Ame

riką, atsikreipkite į mus dėl informaciją.
Parduodam laivakortes^ suteikiam patarimą kelionės rei- 

S kalais; pagelbstim gavime pasą, gryžimui dokumentą ir tt. Bū
nant arti prie laivą kompaniją, prie laivą išplaukimo vizą, duo
da mums progos patarnauti keleiviams kuoparankiausiai.

Talpci slnnčlanM* pinigus | Lietuvą Ir | viMis pasaulio dalia, paprnatn badu, 
b kabelinis ir čpklala-draftnls-: parduodam keleivių čekius, svetimų valstybių plnl- 
i ■ gw Ir bonus. Reikalaukit platesnių informnrljų.

Speciales Sąskaitos 4-tas Nuošimtis į Metus

K

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — Jonas Adomavičius,
280 E StreeC, South Boston, Mass, 

Vice-Pirmlninkas — Povilas Ruka,
05 C Street, South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — Ant Macejunao,
450 E. Seventb St., So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas Pranas Tirtelkls,
160 Bowen 8 L. So. Boston, Mass. 

Kasteriąs — Andrius Zalieckns,
611 E. Fifth St. «b. Boston, Mms. 

Maršalka — Kaz. Mikailionls,
006 E. Brondway, So. Boston.. Mass 

D. f* K. Keistučio Draugija laiko savo 
mėnstnins susirinkimus kas pirmą 
Tredėidlenl kiekvieno mėnesio 2-rą 
merių 604 Washlngton St, Boston. 
Mass., 1:30 vai. po pietų. Ateidami 
nnt susirinkimo atsiveskite ra savim 
dauginu naujų narių prie musų drat> 
gijos prirašytL

I

Kiekvienas, kam tik rūpi žinoti, 
kas jdedasi mūs kariuomenėj, kam 
rūpi -krašto gyvenimas, Vilniaus 
atvadavimas ir kariuomenės su vi
suomene susiartinimo idėja, priva*- - 
lo užsisakyti kareivių laikrašti" 

: “KARp
-Karys” rašo ne tik apie įvai- į 

rius Lietuvos kariuomenės reika
lus, bet ir duoda žinių iš Lietuvos i 
ir iš užsienio. ____

Visiems .šviesesniems žmonėms j 
svarbu skaityti “Karį,” nes jis]’ 
spausdina bendra lavinimo raštų, i 
įvairenybių iš naujų mokslo išra- I 
dimų. Kariuomenės švietimo ko
misijos “Kary” skelbia 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 1.1.

“Karys” deda daug atsiminimų 
iš Lietuvos kariuomenės kovų'ir 
kūrimosi, kurie kiekvienam skai
tytojui parodys, kiek lietuvių tau
ta turėjo pakelti vargo ir aukų, 
kol iškovojo nepriklausomybę.

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “Karį,” kad iš anksto su
sipažintų su kariuomene. Toks jau
nuolis patekęs kariuomenėn iš kar
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
tai garbingai tarnybai.

Kur tik yra susikūręs koks nors 
jaunimo, ratelis, ten būtinai turi 
būtį “Karys,” nes jis be kariško 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.

Metiniai “Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedą — gra
ži], spalvuotą sieninį Karių Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo, papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin- 

. klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šių dienų.

“Kari” redaguoja pulk. įeit. 
Burokas.

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

Adresas: Kaunas, Nepriklauso
mybės Aikštė, “Kario” Redakci
ja.
| Liberty 7296.

| GEORGE H. SHIELDSI 
I ADVOKATAS | 
| 811-812 Old South Rjiildingl 

294 IVashington Street t
8 Boston, Mass. x
8 Valandos' 9 A. M. Iki 5:30 P. M. ž 

1 GYVENIMO VIETA |

a 37 Gorham Avė., Brookline | 
v Telephone Regent 6568 d 
| ANTANAS F. KNEIŽYst
5 koris lanko Suffolk Teisią mokyk-§
6 lą ir užsiima Real Estate pardavi- X 
v nčjlmu. būna maiio ofise kasdien 5 
X nuo; 3 iki 5 valandos po pietą išsky-\ 
» rus šventadfenius. Lietuviai, lmd ir 
v mažai sukalbantieji angliškai įJiH < 
S kreiptis įvairiais reikalais pas ma- į nę. A. F. Kneižio adresas yra toks: ' 
$308 E. NInth SU Tel. S. B. 1696.

- - - |
SI

PRANEŠU VISUOMENEI JOG AŠ PERKĖLIAU SAVO 
GRABORYSTĖS OFISĄ NAUJON VIETON 

Ofisas: &77 Cambridge Street, Cambridge, Mass. 
Rezidencija: 448 Cambridge St., Cambridge, Mass.

D. A. ZALETSKAS Lietuvis Graborius
Patarnavimas dieną ir naktį.—TelephoneUniversity 8831-W.

DAKTARAI

TeL Brockton 5112
D-A N T I S T A S

SPECIALISTAS
nuo nervišku ir chronišku Ii- — 
gų per virš 25 metus, prityręs

DR. KILLORY
60 Scollay Square, Boston 
^Olympia Theatre Bldg.

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

Sekmadieniais po pietų
705 Main St., Monterio, Mass.

(Kampas Broad Street)

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
O1sio valandom:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dčldieniais, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas

)!
* TEL. So. Boiton į

LIETU VYS D AlfflSTAS [

A. L. KAPOČIUS \
251 Broadway, So. Boston J

(•K^eivle” name)' '
Onso VAtjjfDoe: nuo 9 Ud 12, na| { 
i’M 3d G ir troo 6Iki 9 vakare. » 
Seredomis puo 9 Iki 12 vaL diena j 
Subatomis nuo 9 ltLB vak. Neda t 
įlomis nuo 9 Iki 42 (pagal ratartl? i

Rcs. Talbot 5863

J. J. ŽABARAM
OPTOMETRISTAS 

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius 

414 Broadway So. Boston 
Ofise tik vakarais

GRABORIAI

->

Rezidencijos Telephonas: 0779-R. B 
Ofiso TeIMtoas So. Boston 0V7V-V

SVARBUS PRANEŠIMAS VISUOMENEI
’ *> v Šiomis dienomis mes gavome daug

narnų ant pardavimo visose Bostono 
dalyse, kaip tai: So. Bostone, Dor- 
chcstery, Rosbury, Roslindalc, Cam- 
bridgiuj ir daugelyl^tų vietą, kurių 
čia negalima sutalpirtii. ' -

Turime daug gyvenimo namų nuo 
■ vienos iki 50 šeimynų, taip jau daug 
namų su krautuvėmis. Krautuvės tin
kamos dėl įvairių biznių, taip jau tu
rime daug namų, farmų ir krautuvių 
dėl mainymo. Nepraleiskite šios pro
gos.

Skolinam pinigus ant pirmų ir ant
rų rnortgičių. taipgi mums reikalingi 
pinigai dėl pirmų ir antrų morgičių. 

Mes parduodame anglis ir malkas. IšrendaVojame kambarius. 
Inšhrrinanie viską, kaip tai: antoiuobilius, gyvastis, nuo nelai
mių (namų savininkams) sveikatos, ugnies ir vagystės. Reika
le kreipkitės pas: ’t .: į \ .

y.fl te. • A.4 J; KUPSiTIS
332 WE8T B10ADWAT ..........SOUTH BOSTON, MA88.

Office TeL So. Boston 1662 arba 1373

v

Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiso valandos 

nuo 9 ryte iki 9 vakare 
381 WEST BR0ADWAY 

South Boston, Mass.
(Antros lubos)

1. Nonvood 1503

E. V. WARABOW
(KRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

%

1179 VVASHINGTON STREET
Norwood, Mass.

| Tel S. R 2S05—R. Į!

Įlietu vis
| OPTOMETRISTAS

6 *

T^pgmntnnoTa aUo. priskirto aki
nius. kreivas akis atftlsalpn ir 
anbUjontfkma (aklose) akyse so- 
grąlinu tvtea< tinkamu laiko.

J. L. Pašokantis, O. D. 
447 Brosdvay, So. Boston.

Lietuvis Graborius
’ ! K» K. STVTrt ST.. 80. BOSTON

TH. 8. R. 4498


