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— Derbuchako miestelį ki
lęs gaisras pavęrtė į pelenus 
visą miestelį. Iš 600 namų 
liko tik du. Virš 2,500 gy
ventoj ų liko be pastogės. 
Nemažai žmonių žuvo ugny.

Sako, kad gaisras kilo nuo 
apvirtusio puodo su degan
čiomis anglimis.

AREŠTAVO DU; KITŲ 
IEŠKO

aiešinasi. E

stangas surasti kaltininkus 
ir pį&alnjti pafftekinbju.ų. 
kndfįo WnRu; pjdj'lįtįfi. 
Mirt ifrcšhloticOf

Tarptautinis geografų kon
gresas įvyks sekančių metų

Negali deleguoti savo teisių 
kitiems

Amerika nieko bendro neturi 
su raudonaisiais

PARYŽIUS.—Kap. Lind- 
bergh galėtų likti milijonie
rių, jeigu jis priimhi visus 
pasiūlymus. Atsisakydamas 
priimti pasiūlymus jis paro
de pasauliui, kad ne turtai 
jį traukė skristi per Atlan- 
iiką. • -

Visokių pasiūlymų jis ga
vo, bet visus lygiai atmetė] 
Adolph Zukor, prezidentas 
Paramount kompanijos ke- 
tūrius kartus važiavo pas A- 
merikos ambasadą ir siūle 
$300,000 kontraktą ir kiek
vieną kartą gavo atsakymą 
“No.”

RYMAS. —Jau buvo ra
šyta, kad Fašistinė valdžia 
Italijoj pasiryžo nukapoti 
algas darbininkams, kad su
artinus kapitalą su darbu. 
Šį valdžios pasiryžimą pri
ėmė Fašistų Federacija ant 
sausžemio, transportacijoš 
ir navigacijos darbininkai. 
Sako, kad algos laipsniškai 
biis mažinamos kas mėnuo, 
pradedant birželio 1 d. ir iki 
gegužės 21, 1928. Birželio 
mėnesy nukirs algas 4%%, 
laike liepos 1% ir kituose 
po 1%. Transportacijos kai
nos maždaug ta pačia skale 
bus mažinamos.

Dempseyf “He is a better 
boxer and is faster although 
perhaps not so hard a hitter. 
The two men have different 
styles. Sharkey stalks his 
opponent, waiting for him 
to come on, while Dempšey 
hushes in to kili.”

konferencijoje abi 
•rieiti prie su? 
įstatymo algų 
tčioje pradžio- 
to atsiekti ne
tikro noro tai- 
inkai užsispy- 
i unijos darbi- 
ušti algas iki

ant salos pavadintos “Tres 
Marias” ir ten žiauriausiu 
būdu kankinami.

Laikraštininkai sako, kad 
ten yra daugiausia katalikai 
už tai, kad jie drąsiai stojo 
ginti savo tikėjimą, kas ne
patiko despotams. Beveik 
visus vyskupus išvarė iš 
Meksikos, o kiti kunigai ir 
vienas vyskupas pasislėpę 
teikia patarnavimus katali
kams.

žudžių

PHILAD 
— Geg. 24 c 
dra konferei 
vininkų su (i

Šioj 
pusi mėgins 
sitarimo ir ; 
skalės. Bet j 
j e matėsi, ka 
galės, nes nė: 
kintis. Sav 
re laikosi, k: 
ninkams nu 
to laipsnio gauna neuni- 
jistai. Daį Įninku vadai 
griežtai tam p: 
sant griežtų nams abiejose 
pusėse taika

Darbininkt 
yra teisingi i jie turi to lai 
kytis. Tik 
laimėti šį st

džios daktaro ir ekspertų 
tyrinėjimo pasirodė, kad 
šūviais, kuriuos paleido į 
Gružą jo nenužudė, bet jis 
žuvo nuo mūšių per galvą. 
Paskui jo kūnas buvęs nu
vilktas balon į krūmus. Sa
ko, kuomet Gružas persitik
rino, kad jį nori nušauti, už
dengė galvą rankomis, nes 
rado jo rankos pirštą ir al
kūnę sudraskytą nuo šūvio. 
Po to jį užmušė kirčiais per 
galvą. Kuo užmušė dar ne-

ANDORRA, Respublika. 
Ši mažytė Pyrenų respubli
ka tik ką surinko metinę 
mokestį nuo savo piliečių vi
so 1,400 frankų (apie $56) 
dėl savo viejų valdininkų 
Pranei jos prezidento ir Ry
mo katalikų vyskupo iš Ur-

Pėr 649 metus Andorra 
apvaikščiojo savo metines 
nepriklausomybės sukaktu
ves. Džiaugiasi išsilaikiusi 
gyva kalnuotoje šalyje.

Pasiskelbė.respublika 1806 
metais sulig Napoleono pa
tvirtintos konstitucijos.

Andorra turi 5,200 gyven
tojų į kurių skaičių įeina ir 
kumštininkas Paulino Uzcu- 
dun, laikinai apsistojęs New 
Yorke.

Anglų išradėjas Berdas 
sėkmingai demonstravo jo 
išrastą nematomą spindelį, 
kurs turi ypatybę pri
skverbti pro rūkus. Mano
ma, kad tas Išradimas pasaj 
linsiąs rūkų pavojų aviaci
jai ir laivininkystei. * Arti
miausiu laiku Berdo išradi
mas bus bandomas jūrose.

Atvykęs į Jungt. Valsty
bes kap. Darijus atvežė nuo 
Šąulių Sąjungos sidabro 
medalį išgarsėjusiam spor
tininkui Sharkey-Žukaus- 
kui, kaip pagarbos ženklą. 
Drauge kap. Darijus, Žu
kauskui atvežė sąjungos 
sveikinimus ir linkėjimus. 
Be to, sąjunga jam įdavė 10 
kitu sidabriniu medaliu i-

WISCHITA, Kansas — 
Nesenai čia apsivedė Wm. 
B. Tabor - 
yų su p-nia 
ger, kuri sveria 635 svarus.

P-nia Tabor buvo “riebio
ji moteris” Moris & Castle 
spektakliuose, ir savinasį, 
kad įi yra narė pasauly rie
biausios šeimynos. Ji sako, 
kad suėjus svorį jų šeimy
nos sudaro 2675 svarus.

Tabor džiaugiasi gavęs 
tokią pačiutę.

Gubernatorius Fuler pir
mą kartą pareiškė Sacco- 
Vanzetti bylos reikale, kad 
jis jokios komisijos neskirs 
ir kad pats visą bylą nuo
dugniai peržiūrės ir duos ga
lutiną žodį. Jis savo laiške 
pareiškė: ‘ ‘ Gubernatorius
negali deleguoti savo teisių liepos mėnesį Cambridge, 
šiame reikale ir kad teisės Anglijoj. Kongrese pakvies- 
sako, kad nuosprendis turi ti dalyvauti ir Lietuvos ge
bėti išneštas jo paties.

, Iš priežasties šventės (Me- 
morial Day), gegužės 30 d. 
antradienio “ Darbininkas’ *
neišeis. - • *

Visiems linkime linkrtmių 
švenčių ir tą dieną praleisti L. 
D. S. Gegužinėje.

GENEVA. — Tarptauti
nėje ekonominėje konferen
cijoje, įsileidus bolševikus, 
atsirado daug karščio. Pa
sišiaušė Britai ir užsienių 
ministeris Chamberlain pa
reiškė,’ kad ministerių kabi
nete ir parlamente pranešiąs 
jog diplomatiniai ir preky
biniai santykiai su Sovietų 
Rusija nutraukiami. Nu
trauksią santykius dėlto, 
kad bolševikai perdaug veid
mainiauja ir nesilaiko duoto 
žodžio. •——

Tas pats pasikartoja ir su
* Jungt. Valstijomis

Bolševikai mėgsta blofuo- 
ti ir skleisti savo raudoną 
propogandą. Jie paskelbė, 
kad gauną iš Amerikos pa
skolą, ir kad einama prie šių 
dviejų šalių suartinimo. A- 
merikos delegacija tuos vi
sus gandus^ bolševikų pa
skleistus užginčijo it pažy
mėjo, kad jokios paskolos 
nepažadėjo ir jokių sutarčių 
su bolševikais nedarą ir kad 
Amerika .su raudonaisiais 
nieko bendro neturi. *

T ’ i i *s ‘
Paaiškėjo, tai buvo 

raudonoji propoganda sek- 
mingesniam finansinių rei
kalų užbaigimui su Vokieti- 

I a

ja, kuris kaip girdėt buvo 
susitrukdęs po kratų Londo
ne.

Amerikos delegacija sako, 
kad konferencija Genevoj 
yra naudinga ir kad Euro
poj būklė nėra toki baisi, 
kaip kad ją piešia.

Rusijos Ossinsky nors vis 
dar kartoja savo giesmelę, 
kad jie žiūri į Lygą kaipo 
į kapitalistinį įrankį; bet 
jau baigia sukapitalistėti. 
Balsuoja už kapitalistinių 
šalių patiektas rezoliucijas 
ir eijia ranka rankon.
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kai po nužiūrėtas asmuo Už
mušime Gružo. Bet įrody
mų policija prieš jį dar ne
turi. Šerifas Janušaitis ir 
Turi ienės advokatas Alber
tas Bronskis sako, kad Tur
la kaltinamas už girtuoklia
vimą ir žiaurumą.

Gružas paeina iš Lietuvos, 
Šidlavos parapijos, Rasei
nių apskričio. Jo kūnas bu
vo pašarvotas namuose po 
numeriu 48 So. Riverside 
ĮSt. Jis palaidotas gegužės 
25 d. su gedulingomis mi- 
(šiomis šv. Juozapo lietuvių 
bažnyčioj, Kalvarijos kapi
nėse. ’ Giminės ir draugai 
skaitlingai susirinko .į šer
menis.

Paliko žmoną, tris sūnus, 
du broliu: Juozą South A- 

\ - f

merikoje ir Joną Water- 
bury ir dvi seserį: Pranę ir 
Teklę, Lietuvoje.

Lindbergh sako mes ne 
aktoriai,” priskaitvdamas 
savę ir orlaivį.

Turtai matyt Lindbergh’ą 
neinteresuoja. Jis turi kil- 
nesnę idėją.

WATERBURY, Conn.— da, kad toji pati mergina, i 
Stasys Gružas, 47, -gyv: 48 kuri važiavo ketvirtadienio 
Chatfield Avė., kuris buvo ’ryte, 12:30 vai. ir pasuko iš y 
užmuštas ketvirtadienio ry-įMiddlebury kelio į Sunny-.? 
te, geg. 19 d., buvo rastas fside Avė. sako apart to kas. 
baloje prie Sunnyside Avė.’jau buvo pasakyta, matė 
šeštadieny po pietų. Po vai-1 tris stovinynii-antomobilius,., 

kairėje pusėje Sunnyside y 
Avė. ir vienas buvęs Hud- • 
son ir jame sėdėjo vyras. 
Priekinėje sėdynėje kito aji-/f- 
tomobilio sėdėjo vyras ir ~ 
moteris. Šūvius girdėjo ir 
apylinkės gyventojai.

Turla vra žinomas čia kai- 
po “Bantam ežero Mikas” i 
ir gyveno persiskyręs nuo 
moters.

Gegužės 24 d. šerifas Jb-» 
nas Janušaitis įdavė persi-J; 
skyrimo popieras

RADO NUŽUDYTĄ STASĮ žįsta kaltais ir jie įrodinėja, 
GRUŠĄ jka(i jie buvo namuose. Ęi-

'na gandai, kad.Turla trečia-

Nud birželio iki rugsėjo 
mėnesio sekančiose valstijo
se bus reikalinga darbinin
kų : Oklahoma, Missoųri, 
Kansas, Colorado, Nebraska,' 
Iowa, Minnesota, Sout Da- 
kota, North Dakota, Monta
na, Idaho, Oregon ir Wash- 
ington. Fąrm Labor Divi- 
sion of the U. S. Enyploy- 
ment Service pagelbės vy
rams gauti darbus šiose vie
tose.

Ūkių darbininkai patys 1 
turi užsimokėti kelionės iš-j 
laidas, bet daugelis gelžkelių' 
duoda sumažintas ratas ag
rikultūros darbininkams,jei
gu tik jų gelžkeliai keliauja 
į vietas kur reikalinga ūkių 
darbininkų. Galima gauti 
pilni! iitformacijų iš Diręct- 
or, Farm Labor Division, U. 
S. Employment. Service, 
2033 Main St., Kansas Citv, 
Mo.

NEW YORK. — Gene 
Tunney, kuris matė kumšty
nes Sharkey su Malonev, 
priėjo prie išvados, kad jau 
laikas pradėti lavintis^ kad 
nepralaimėjus čampijonato, 
rugsėjo mėnesy.

Apie Sharkey Tunney taip 
pasakė: “Sharkey is as good 
a fighter as I ever saw.”

Toliau jis sako: “Sharkey 
has evervthing. I was as- 
tonished when I saw him 
lašt Friday night.

“A fighter would not be
’able to lay back in fighting-
Sharkėv. He is fast and a 
clever enough boxer to out- 
point an apponent, and yet 
if a boxer should lay back teikti kitiems pasižymėju- 
and trv to outpoint threat siems veikėjams Amerikoje, 
of his right hand punch. Taip pat atvežė daug Šau- 

“I think Sharkey is im- lių Sąjungos plakatų ir kny- 
measurablv smarter than gų.

i' ■

įrankiu. Sulig žaizdų pada
rytų ant jo veido, pripažys- 
ta, kad jį kniūpsčią vilko 
žeme į paslėpimo vietą už 
kojų.

Anglų laikraščiai skelbia, 
kad vietinė mergaitė važia
vusi tą naktį automobiliu 
girdėjo klyksmą, “Nedary
kite to, nedarykite. Pasigai
lėkite mano gyvybes ir aš 
atiduosiu visus pinigus kiek 
tik jų turiu.” Po to išauta 
du kartu.

Po kamantinėjimo daugy-j 
bes liudininkų sulaikyti Mi-j 
kas Turla ir Mikas Lennox. i

Sako, kad policija radus 
Gružo automobilį prie už
mušimo vietos ir jame karo

linis, kurie esą jo žmonos jr 
Į nosinę.

Nepripažįsta, kad ši žmog
žudystė būtų padaryta api
plėšimo dėlei, nęs pas Gru- 

rado laikrodėlį ir pini
gų $7.11. Jis taipgi turėjo 
ant piršto žiedą.

Guužas gyveno atskirai 
nuo savo šeimynos per du 
mėnesiu ir turėjo nusipirkęs 
ūkį Bethleheme. Ant to ūkio} 
jis ir gyveno per paskuti
nius du mėnesiu.

Priežastis šios žmogžudys
tės kol kas nesurasta.

Gružo šeimyna laikė 
‘minkštų gėrimų krautuvę.” 
Gražienė buv*o žinoma visa
me Brooklyne. Pus juos po
licija darė keletą kartų kra- 
f <1
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Produktas P. Lorillard Co., Įst 1760

dėklą m a

Lietuvos laisvės.

MŪSŲ KARININKAI APDO 
VANOTI BALTOJO 

LIŪTO ORDENU

LIETUVIŲ TAUTINĖJ 
SVETAINĖJ

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius _______„
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko______
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko. 
ŠIŲ NAKCELY ________________________________
SIUNTĖ MANE 'MOTINĖLĖ__________________
VAI AŠ PAKIRSČIAU__________________________
UŽ ŠILINGĖLĮ________________________________
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ _________________________
LIGHO (latviška) _____________ __ ______________

.50a. 
,15c.

Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas

Nn»mtalsli ' 
Jnsų Sakančias 

VaknilJsiSi l’n> 1’irStus. 
SutHtrp.vk 7iOc.. |1. $2, 

$."> nr $10 siivnltrje 
musų Vnkncijų Kliube 

Prisidės
V BIRŽELIO 1-MĄ “ Beskaitydami gerus ras

tus žmones, bus susipratę 
katalikai, gęri tėvynės sūnūs, 
kurie savo tėvynės meilę pa
rodo ne Sodžiais bet dar- 
l*ais.”(Prof. Dr. Ą. Maliaus- 
kis)

.Didžiausia Dievo Aažnyčia 
žemėje yra žmogaus siela.

t

Rengia'šv. Cecilijos Choras 
iš Norwood, Mass.

BIRŽELIO-JUNE 4 D., 1927

“Nebčra garbingesnės mi
sijos, kaip laikraštininko. Aš 
laiminu jų pęšaukjmo sim
bolį.” (Popiežius Pius X)

• • •
t>el naujos tiesos nieks 

taip nepavojinga kaip įsise
nėjusi klaida. — Goethe.

i

Shock absorberiai prašalino' kratymą važiuojantiems automo

biliais . . . OLD GOLD prašalino nemalonumą cigare tu . . . 

Jie prašalino kosulį, liežuvio-kandžiojimą ir gerklės draskymą.
t • . . ■ • ■ /

Sušvelninti nauja metodą, toks tai atsakymas.

Gegužes 
atidarvta 
Mokyklai

- -.V>.as —
Vieta 

ai palinkta labai 
- Jasnogurkos dvare, 

Mokvklos 
Mo- 

>s kursas keturių kla- 
Šieniet bus tik viena 

. Be bendru Javini mos 
aritmetikos, lietu-

« balandžio 25 d. vėsulas su-* _
Igriove J. Dirdos klojimo vi
durinę dalį .Abu klojimo ga
jai vėsulos nepaliesti, vieno 
£ak> net stogas. sveikas liko. 
•Paskui vėsula Įsimetė į arti 
įėsamą mišką ir išvertė kelio- 

eglių. <

Šis koncertas bus nepa
prastas. Choras ir solistai 
dainuos naujausias dainas. 
Bus nepaprasta (special) 
Stoughtoniečiams tai jauna 
labai mikli šokikė-solistė pa
nelė D. Stasevičiutė, kuri 
pašoks ir padainuos. Antra, 
V. Vasiliuniutė 
i orka.

Po koncerto, apie 9:30 va
kare, prasidės šokiai. Grieš 
Stasevičiaūs orkestrą. Vie
nu žodžiu, bus puikiaųsis 
vakaras visiems Stoughto- 
niečiams. Atsilankiusieji 
džiaugsis. Išauga 35-25-lOę.

Širdingai kviečia Choras

ŽEMĖS ŪKIO PARODA 
ĮVYKS KLAIPĖDOJ

Šiemet Lietuvos žemės ri
kio ir pramonės paroda i- 
vyks Klaipėdoj liepos mėn. 
14—17' dienomis, čia, su
prantama, vėl suplauks iš D. 
Lietuvos daug ekskursijų. 
Joms organizuoti ir tvarky
ti turėtų susidaryti tam tik
ras komitetas. į kuri ieitu 
pirmoj eilėj žemės ūkio or
ganizacijų ir įstaigų atsto
vai*.

f: LENKŲ ŠNIPAS

2^*Kauno apygardos teismas 
,F: m. balandžio 26 d. na- 

^grinėjo Vlado Bartiniko bv- 
kuris buvo kaltinamas 

■žuo, kad 1922 m. rudenį pa- 
Saįbalnojęs valdišką arkliu

Gegužės 5 d. krašto apsau
gos ministerijoje Čekoslova- 
kų konsulas pro f. Galia Įtei
kė trims mūsų karininkams 
Baltojo Liūto ordenus. Ap
dovanoti buvo: aviacijos vir
šininkas pulk. Itn. Pundzevi
čius, pulk. Itn. Giedraitis ir 
lt. Jurgelionis. Iškilmėse da
lyvavo ministeris pirminin
kas pro f. Voldemars, kr. ap
saugos ministeris p. Merkys, 
štabo viršjninkas ir kiti auk
štieji karininkai. Pasakyta 
iš abiejų pusių atatinkamos 
kalbos. Prof. Voldemaras ir 
prof. Galia savo kalbose pa
brėžė abiejų tautų y (Mitingą 
draugiškumą ne. tik praeity, 
bet iv dabar. Apdovanotųjų 
vardu kabiojo pulk. Itn. 
Giedraitis. Jis savo kalboje 
nužymėjo nepaprastą prof. 

galios jMisidarl^ijįmą abiejų 
ftihtu draugiškumui stipriu* 
jįl. Visi dalyviai buvo jhi- 
kviesti*pas prof. Galia pietų, 

. kurių metu vėl pasakyta 
nuoširdžių prakalbų ir linkė
jimų.

Be to. prof. Galia savo vy- 
rjausvbės vdrdii uždėjo vni-

VYNO BOSELIS — ŠĘ$Į 
MĖNESIAI '

VABALNINKAS. Š. m. 
balandžio 20 d. ryto 4 vaL 
Vabalninko vaisių perdirbi
mo b-vės tarnautojas E. Ei
kinas, eidamas iš kažin kur 
Į savo butą, pamatė atdaras 
sandėlio duris, kuriame lai
komas tos b-vės vynas. Ka
dangi Eikinas pats turėjo 
sandėlio raktą, tai jis tuo
jau užsuko patikrinti, kas 
ten yra. Įėjęs rado mieste
lio gyventoją Lansbergą 
prisipylusį boselį vyno, kurį 
jau rengėsi išsinešti. Eikinas 
jį sulaikė. Bet kadangi 
Lansbergas vyras yra stip
rus, tai Eikinui nepasidavė 
ir mėgino ištrūkti, nežiūrint 
į tai, kad Eikinas jį asme
niškai pažino. Po trumpų 
imtynių Lansbergas nugalė
jo Eikiną, sukandžiojęs jam 
pankas ir sužeidęs veidą, pa
spruko, palikdamas ir savo 
bačkutę su vynu. ’

Po šio Įvykio buvo tuojau 
pranešta policijai, ir Lans- 
bergis buvo surastas savo 
bute ten pat miestely pas 
kalvi TskLazdyną. Iš pra
džių tardomas gynėsi nieko 
nežinąs, bet vėliau prisipaži
no. Paklaustas, kokiu būdu 
Įgavo raktą nuo sandėlio, 
Lansbergis paaiškino, kad jį 
esąs jam padirbęs kalvis K. 
Lazdynas. Tardomas Lazdy
nas taipgi prispažino padir
bęs raktą. J am raktas pada
ryti buvo lengva, nes to san
dėlio durų rakto ormą žino
jo jau nuo 1925 metų, nes 
tada gis sandėlio raktą taisė. 
_.j pačią dieną policija pa
baigusi tardymą, bylą drau
ge su kaltinamaisiais Lans- 
bcrgiu ir Lazdynu perdavė 
vietiniam taikos teisėjui, 
kuris išnagrinėjęs bylą šių 
metų balandžio mėn. 22 die
ną pabaudė abu. po 6 mėne
sius kalėjimo.

.■■e"’

Naujas ir Labai malonus Cigaretas

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

rijų Juozukas 25c.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS-komedijos po 1 ak- . 

tą; parašė Seirijų Juozukas__________ __________________ 35c.
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis________________ 4bc.
ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė 

Kun. L.. Vaicekauskas____________. _______________ 10c.
■ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų; 5 pav. Vertė J. M. Širvintas_30c. 
(VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V.__________ 10c.
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo

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

4 aktų; parašė Jonas Tarvydas ____________________65c
VAIKŲ TEATRAI; dalis I: 1) Pagalvok ką darai; 2) Jono lai

mė ; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K, D. ir N________ 15c.
VAIKŲ TEATRAI: dalis II: 1) Ištinsime paskui; 2) Antanukas

Į našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K, D. ir N. į-______ 15«.
L MALDAKNYGĖS
PULKŽM ANT KELIŲ—“D-ko” spauda. Odos apdarais $2.50 ir $8.50 

Siųsdami Užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taip: 

DARBIMĮĮ(ĘĄS
[966 West BroadwUy_______ South. Boston, Mate.

x Didžiausias tikėjimo prie
šas yra bedieviška. spauda. 
Prarasti tikėjimą reiškia 
■nražūtL v-

i i ■ iim 1^1^

SUSTIPRINA SILPNUS NER
VUS IR NEVEIKLIUS 

ORGANUS
Nevirškinimus. silpnas skilvys, pras

tas n]M'tltns. silpnos keiwnys. iiikfctų ar 
pnsiės trulw>lial. užkietėjimus. silpnu
mas. nusilpę nervai Ir vertelę* kiti svar
bas kun« organai, greitai |msvelto«ta 
vartojant Nngn-Tone. ntlo tų puikių 
sveikatos ir silpninto bmbtvotojų. ku
rios yni sutelkusios <li<rt!lausios laimės 
iHlliounma vyrų Ir moterų laike jmsku- 
liniŲjŲ XI metų. • , •

Pnlmnd.vklt Nngn-Tnur Ir ,1ęs tiesiog 
nusistebėsi! kaip greit jums pranyk* 
sknmlėjlmnl Ir kitokie nesmagumai. 
Nyga-Tone teikia kutini turtingų. mu- 
ilomj krauju .stiprius nervus — jauta- 
n» stipresni it* vyra* (r moterK Nusi
pirkt bulelj štaiallen Ir pabaiaVrkit Uta 
intlklaa gjihmles. •Lis yra parduoda
mos iiptlękosp su tikra ganinvijn. kad 
sutelk* pilna niganėillnlnti) arfai pini
gai bus tratinami. (Neimkit lmltncUŲ 
— niekas negali atimti virtos Nugn- 
Tone.

’ r .1 LU ■ :

KAUNAS. Teko patirti 
kad prie Vatikano Nepa
prastu ir Įgaliotu Ministe- 
riu yra paskirtas p. Dr. J. 
Šaulys, paskutiniu laiku lai
kinai ėjęs Klaipėdos Kraš
to Gubernatoriaus pareigas.

PANEVĖŽYS 
4 d. Panevėžy 
amatų mokykla, 
butą duoda miestas, le 
Švietimo Ministerija, 
mokyki 
graži — 
puikiame parke 
vedėjas p. Kybortas. 
Rykle 
:>ių. 
klasė, 
dalykų 
vių kalbos, tikybos, istorijos, 
geografijos, gamtos, šiemet, 
bus dėstomas dąilidystės 
amatas. Kitais metais bus 
praeinamas kalvystės ama
tas. Mokinių yra pakol 13. 
Už mokslą per metus reikės 
mokėti 50 lt. Mokyklos ati
daryme dalyvavo valdžios ir 

'visuomenės atstovai. Buvo 
pasakytos kalbos,' kuriose 
visų buvo pabrėžiama, kad 
tokios mokyklos mums jau 

išeitai pageidaujamos. Ama
lu mokvklos išleis gerus 

‘amatininkus, kurie Lietuvąi 
vra taip reikalingi.

’ * » *

t KLAIPĖDA. Geg. mėn. 
,2 d. prasidėjo oro susisieki
mas Klaipėda — Berlynas- 
Pirmas išlėk imas iš Ęlaipė- 
<|os įvyko gegužės 3 d. (»:30 
vąl. rytu. Kelionė iš Klai
pėdos Berlynan atseina 115 
;iųarkių.¥ Tąs pats orjaivis niką ant paminklo Karo mu*- 
Aistos Vtrtr Tilžėj, Karaliau- iįejaus sodely žuvusioms dėl 

•eiuj ir Dancige,

MANPAQŲMA^—Įvairūs patarimai' užsilaikymo draugystėje ir 
vi^uomęuiniame gyy^pwę..UęrąšS Kun. A. Stąniųkynąs__—_2Qp. ■ 

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas'tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun. Jėzuitas Feliksą*. Cozel____________________________ _3Qc.

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

HUCKLEBERRY FINNAS—labai Įdomi apysaka___________75fc.
' i ; "2J v f v ’ , i ; •’ 'ii4 /'<'

PĄTĄRMJŠS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų ašmeninia
me, šeiihyiiiniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun. 1 
V. Kulikauskas______________________________________ J.5c.

BEN-HUR—Istoirjos apysaka iš Įėzaus Kristaus laikų. Labai 
Įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila___________ _______________________ ______1.50

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei- 
Į viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas ( 50e.
TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti

I apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Verte P. B----------------------40c.
Į TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai-
| rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas____________ 45c.
TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis < 45e.
KELIONE APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de- ' 

i rybas be galo Įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus.
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio____________ ,1.00'

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75e. 
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;. 

į ■ Parašė P. Žadeikis._________________________t____________75e.
{GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną.

Vertė Kųp. P. L.____________________________________15c.
I TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 
Į parengė S. Kaimietis___________ ________________________15c-
| UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 
į a p y s a k a______________ ;____________ _________________ 15c.
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku

nigas Tarnas Žilinskas -- --------------------------------------- 50c.
APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 
GEGUŽES MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio _ __________________ 50c.
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS ~ ‘_____________ 25c.
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui 

I PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas.

{BOLŠEVIZMAS
I Rusijoje___________ __________________ -__________ H5c.
(ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms sa 

gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis ____________ _________ 50c.
(LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus_______________________ 50c.
MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver- 

| te Jonas M. Širvintas________________________________ 50c.
{BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis_____________50c.

LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kauiwu_40c. 
|ėMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai Pa- 

| rašė Juozas V. Kovas. Kaina----- ----------------------------- :------ 30c.
GRAUDŪS VERKSMAI: Vertė Vysk. A.. Baranauskas_________ .10c.
EUCHARISTIJOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis—15c.
KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge

gužio, Birželio ir Spalių mėnesiams. Išleido kun. K. A. Vasys_25c.
IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 

Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis_________ _______75c.
{DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevičiūs; be ap

darų 75 centai, su apdarais___________________________ $1.00

Jusliškai išjojo demarkaci- 
ESos linijos link ir kad išda- 
JSžiiiėjo lenkams mūsų šau-

— partizanus. 
^■Pabegusis pas lenkus Bar- 
SRrinkas greit pateko kalėji- 
ZĮpan. ir buvo nubaustas už 
gyli, kad tarnavo Lietuvos 
fgaulių Sąjungoj, 6 metams 
$tank. darbų kalėjimu. 1925 
Įra Raudonojo Kryžiaus su- 
jgytryta kalinių pa^keirimo 
įtetartimi, Vladas Bartinin-' a 
stas pateko Lietuvon. Pra- 

vesti tardymą, paaiš- 
3Sjo, kar Burtininkas pabė
gis pas lenkus išdavinėjo 
•Susų šaulius partizanus 

A^akams. Buvo išduoti: Roz- 
-.mislavas Nikalojus, Vasile- 

>jgeiu&.ir daug kitų. Teisme 
Sifieprisipažino kaltas ir aiš- 
Jslngsi tuo^ kad kada jį len- 
ri^i Paėmę Į nelaisvę, norė- 

kad jam lengviau 
tirpąs lenkus, jis “tyčia” 
sisakęs, jog jis nuo lietu- 

S^ių bėgęs, nes Lietuvoje 
' Saugiau nenorįs tarnauti. 
. 3?et teisme buvo Vladu Bar- 
: Jpninko parodymas, kur ji- 

prisipažįsta dėl lenkų 
, padaryto kaltinimo.ir 
'SSpulkiai nupasakoja apiv 
Sietuvos Šaulių Sąjungos 

IjSfcikimą pafrontėje-- ir jos 
3&lyyius. ------—-

^Todel teismas rado Vlada 
[ <3fertininką kaltu ir nubaudė 

metams sunkiųjų darbų 
Ii Mylėjimo su atėmimu pilię- 
Hnnjf teisių.
15--------- ---------------

Vienas laikraštis atstoja 
dešimtis tūkstančių kareivių, 
(Napoleonas).

’ * ♦ i

■’ —
* NELAIMINGAS PAVA-
r“ - SARIS

♦ ' --jhT ..

RUSEINIAI (Josvainių 
v.,ykėd. ap.)/ Balandžio 19 

gLJsilęs g^iiąra& iš. LukoAįų 
gyvena^^jaamb, sunaikiiĮo 
JgyvenamąjĮ nhiną ir pavėjui 
srovinėms klojimą ir dar#- 

Nukentėję paliko be sėl|- 
Įo§, duonos ir drabužių. , į

• -^Briandžio 22 d. pavakare 
užsidegė J. Mažeikos pirkliu 
^Gaisras kilo iš dūmtraukio. 
]S.ubegę žmonės gaisrą likvi-

I
I
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Dievas myli piane ir, aš

t

apielinkės jkydąvo sau; Čia yrą Dievas,

lės. Saulė, mėnulis ir žvaig-1 Iš kur gi atairkdb tie (iškepo ^pagellją. . į^nt upės buvo .myliu mano Dievą,
Mylėsi viešpatį, te™ DieJždės kalba i mus sakydąmi: želiai ir kokią mes d1 jų i ” i™ *piero pastatytas didelis platus til-| Už keliu metu Dai 
• (M«t. ±> 37). iMuspįęyas dėl jūšii šutvėj rime naud«ą? Motiną?

— ■ « ■ - ■ r. ■ . ------------- - ------------- ■■ ,

“Ką. Viešpats myli —- bau-!sv<
džia, o plaka gi jis kiekvieną j vedinas
sūnų, kurį priima.” 1 pądarč daug st^įftkliL

I ^Viešpačiui Dievui iš visą'sujudino visus ;
žmonią buvę mylimiausia ‘žmones ir jie atėjo jam i1— 

OIARĮJĄ* ‘ ‘ F

Motiną? Kas per skaus mas per vidurį šalę ant tilto'sis Ganytojas pasišaukė sa- 
/ Imas pervėrė Jos Širdį, kada buvo pastatyta maža koply-jvo mažą sekėją pas save ir, 

Kryželius-mums gagami- seneijs Simeonas Jai prane- lėle ir čionai, koplytėlėj p<į) .Benediktas, susitiko veidas 
šė, koks Jėzaus likimas,' ko- sargyboj lapute, Benedik- j veidą su Tuom, kurio bal- 
■■ ..................................... ■ ■■ f i :

.valandą. Basas, ašarotom 
akutėm kaip kada laikantis ’ 
piažą 'avinelg šmt rankii ma
žas piemenėlis klūpodavo 
prieš Tabumakulį. Užmirs-

veikė didelį dąrbą perpasi-
Tas ždes net ir savo aveles, sa-]tikėjimą Dievuje.DVASĮSKŲ gKAITYMELIŲ SKYRIUS

• *; i j > VEDA KUN. PR.j JURAS, Iv D. S. DVASIOS VADAS i

• - ■ < ■ i ' > • - ■ ■ •’ 

DIEVO MEILĖ T
• - f y ■ » * •

UI ,«4#» ei -» • V -

vą.” (Mat. ±> 37). ’ ‘ I__
^Vienas. JštįtyBio įiinovaš L Ut pnvalote'Vį mylėti.1-! 
paklausė Viešpaties: ‘•'Mor Oro paukšteliai, gilių t žyėi -y-“- 
L-14/vLirir VrA-c‘ pirmieji musą tėvai. JieiRytojau! Kokb yią didysis rehai, žemes vaizdeliui, Įąu? ., - • - , . - - _—~—7 — .,w -------------1 z----- ...  -------- ,
prisakymas-Įstatyme3. Tarė 'ku; kvietkeliai, dangaus ari4 ■PrasiK{ytę inevm, jjįos kančios,, kokia mirtis tas praleido. claug linksmu 'są jis išgirdo kalnuose,
jam Jėzus: Mylėsi Viešpati,lgelai, mūsų išmintu'protas 1frd° ba“sm?:;J Jo . laukia!. .<! „„

tavo Dievą, iš visos tavo šif-'ir liuosoji valia, žodžiu ta- r Va ‘ j vargiai kada* paliovė gėlęs
-dies ir iš visos tavo dūšios ir -riant visi sutvėrimai ragina lne 1 uos .. aęiūąįir .Jos. motinišką Širdį! *. iKiek
-TT . . . - . . e eius... sopuliuose gimdysi...’,’. &,ŠiMs iškentė, kad teikė

si baisi Viešpati Dievo iš-|jo ^iapstyties nuo Erodo! 
tarmė, išduota piiroiesieras |Kaip 'lifįdno^ buvo tos trys 

, įiėvams, slegia visus žmones, dienos, kuriomis ieškojo sa- 
ikaipo paveldėjusius įi nu- ivo meilc,į _ j5zaiLS?!' 0 
y m • • i • t v • • •sidejimą.
t priežastis, tiesiogmūsą kry- I Jėzaus kančias, mirti! Kas

'iš visos tavo inislės. Tas y- 
ra didžiaušis- ii* pirmasis Į- 
sakymas” (Mat. 22, 36-38). 
Klausyk, Brangi Siela, ir 
tu(JS Išganytoj aus žodžius

•jt sis sopulys

I

mus mylėti Dievą iš visos 
širdies, proto ir pajėgą,’ nes. 
Jis pirmas mus numylėjo. 
“Ką gi turi, ko negavai?”' 
(1 Kor. 4, 7), klausia šv. • 

giliai įsidėk į širdį. Juk ir Povylas Apaštalas, 
tavo vienatinis gjnrenimo 
tikslas apturėti dūšios išga
nymą. Bet paklausk savęs į 
ir duok sąžiningą atsakymą 
kaip iki šiol mylėjai savo > 
Viešpatį Dievą, kuris tave iš ' 
nieko sutvėrė ir atpirko sa- • 
vo Brangiausiu Krauju? Į 
Dievas nieko daugiau nuo 
mūsą nereikaluja kaip -tik 
to vienintelio, idant mes Jį 
visulabiausiai mvlėtumem. i' 
O kas Jį myli, tąs užlaiko ■’ 
ir J o Įsakymus, tas visą sa- j 
vo gyvenimą pašvenčia Jojo *. 
tarnavimui. Mes, kurie nuo- i 
latos privalome kvėpuoti šv. > 
Pranciškaus dvasia, kurie 
nuolatos privalome degti. J. to. didžiausią nelaimę. Kada

t ’ I ’ JllVAlV*.
Taigį, didžiausia .bekalbėti ‘apie ^Viešpaties

- Didis buvo sutvėrimo dar- želiu šaknis, yragimtasis ‘iflaitesi Marijos Širdyje, ka 
bas, nes viskas tapo sutver-J_------- ■ - - : -
Ifa iš nieko Visagaliu Dievo 
Žodžiu. Bet kur kas didesy

l . . '

nis Išganymo darbas, (Ps. - 
148, 5) nes reikėjo išliuosuo-j 
Iti iš blog'esnio negu nieko, 
l)et iš nuodėmės ir pragaro. 
Ypatinga Dievo galybė ap
sireiškė pasaulio sutvėrime.

1 Jo išmintis pasaulio valdy
me, bet Tuo apsireiškė Die- !' 
.vo meilė mumyse, kad Die- j 
jvas siuntė savo viengimi Sū- iStJ 
nu, kad mes per Jį butumem '

________ ___ ---- 'gyvi” (1 Jon. 4, 9). Mūsą 1
latos privalome kvėpuoti sv- > . . . - j-- -„ * . . , pirmieji tėvai nusidėjo ir į-
Praneiskaus dvasia, kurie ~ •j__ j stūmė savę ir visą žmoniją į

liepsnojančia Kristaus mei-1 
le, kaip dažnai atiduodame i 
savo širdį pasauliui, blo- ' 
giems palinkimams ir net į 
piktai dvasiai!.. Kuomi mes; 
galime išsiteisinti nemylėti 
visulabiausiai 
Dievo?

pusidėjimas.
t įj : < jda Jėzus buvo Jos akyse

Mes taipogi nešame šven- kankinamas, kryžiuojamas 
■fi. Nevienas esame' daugel jšr mjrė ant kryžiaus! Ištie- 
kartą ir sunkiai Viešpačiui^- Tik didele Dievo meile 
Dievui prasižengę ir tuo už- 'deganti širdis galėjo išlaiky- 
sipelnę bausmę. Kurie darė- j*d tokius smūgius! 0 tomis 
me už juos atgailą turime sunkiomis valandomis Mari- 
viltį, jog per Viešpaties Jū- ja nesiskundė, kad Ją Die- 
zaus nuopelnus, išsigelbėsi- jvas užmiršęs, nereikalingai I* • • % f 9 • •

me nuo prapulties... Bet ar 'į 
ta mūsą atgaila atsveria vi- 
'są mūsą kaltybių sunkumą, tvėrėjui... 
Įar jąją panaikinome ir lai
kinę bausmę.

Benedikto kūnas buvo pa
laidotas po altorium koply
tėlėj ant tilto. Kad visi ku
rie eina sustotu ir pagalvo-

PLANUODAMI

Į IR Iš

LIETUVOS
Per BREMENĄ 

Didžiausiu ir Greičiausiu 
. Vokiečių Garlaiviu

KOLUMBUS 
arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-uios dienos vandeniu 

Puikūs 3-čioš klcsos kamba
riai—tik miegamieji 

N 0 R T H GERMAN 

LL 0 Y D 
65 Statė St., Boston, Mass. 
Arba pas bile vietinį agentą

I

LIETUVON ir iš LIETUVOS 
per Hamburgą >- /

Mūsų 3 vary kliu garlaiviais:’' 
Nėw York (naujas), Ham
burge Deutschlaud, Albert 
Ballin, Resolute, Reliance, ir,' 
popui iariški vieno kabin lai- , 
vai; Cleveland, Westphalįa» 
rhuringia. Savaitiniai išplau
kimai iš New York’o — gar- - 
laivais Thuringia ir Wespha- 
lia, kurie sustoja Bostone.

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

$203.00 iš New York’o į ' 
Kauną ir atgal 

(Karo taksai ekstra)
Išplaukia kiekvieną savaitę 

Sugrįžimui leidimų ir kitų 
informacijų kreipkitės pas f
Hamburg-American Line 

United Ameriean Lines, Ine.
General Agents

181 Statė St., Bdston, Mass.

5'4
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ATSILANKYTI

»

Šeške virius• 5/
1

Todėl kryželiai mums la-J-~

71

prieš, amžius mus numylėjo. pr yoj y 272 
A nV/ino molln l-nvn »v»T’lž» »

1

T

•J •

Jo meiles. Anot Šv. Povilo:
• t Jis neturėjo pinigų ir jo

I

KANTRUMAS

Kiekvienas žmogus

JONAS SEKYS
177 Park St., Hartford, Ct.

tiesiog į KLAIPĖDĄ 
be persėdimo 

EKSKURSIJĄ VADOVAUS 
Kun. V. J. Nanorta 

Klebonas Lietuvių R.-K. Parapijos 
Miners Mills, Wilkes Barre ir apielinkės

e [baudžiąs... bet visa, kantriai 
nukęsdama, aukojo savo Su-

ženklu begalinės Dievo mei- • mokinys.’,’

bes ir dovanok ^amžinąją 
bausmę.”

“Čia 
čia

$181.00 
$196.00 

Revenue Tas ir Head Tas Atskirai

Sekanti Laivai Plauks tiesiai į Klaipėdą: 
LTTUANTA------------------------„.Birželio 14-tą 1927;
LITUANIA---------------------------------Liepos 19 tą 1927

Kainos Stačiai į Klaipėdą: ,
TREČIA KLIASA________ ____ _ _ / $W00

TURISTINE TREČIA______ 1________ . $11700

Kainos į Klaipėdą ir atgal;__ 5—

TREČIA KTJASA
TURISTINE ____

V.M. Stulpinas & Co.
Atstovauja

VISAS LAIVŲ LINIJAS
Parduoda laivakortes ant vi
su laivą, ir ant visų laivų 
plaukiančių tiesiog į

KLAIPĖDĄ
Žemos kainos, Geriausias Pa
tarnavimas. Parūpina Pas- 
portus, Pagryžimc Permitns, 
ir Farmcrių Affidavitus, bei | 
kitus dokumentus.

Rašykit arba kreipkitės 
pas;

V.M. Stnlpinasft Co.
3311 So. Halsted Street 

Chicago, III.
Notafy Public — Yards 6062

nės, paniekinimai ir t. t. matysi, ar^jis į akis nepik- kelią tvirtai laikydamasis
V A _ T—______ ____________ ’ j - V 1V j w w ~ . •. _.. ________

“Amžina meile tave mylė- ( 
jau,” sako per Jeremiją' 
pranašą. Jis yra geriausias ■ 

.mūsų Tėvas ir didžiausias
Geradai’i.s. Davė žmonoms savo vargą. Vienus slegia bijosi Dievo?

BALTIKO - AMERIKOS UNIJOS 
LAIVU “LITUANIA” — 

Liepos-July 19 dieną 1927
Platesnių žinią suteiks, ant uEdausimą 

PETRAS J. BALTUŠKA
A. and J. Hurwitz Banker’s House 

Naujas adresas: No. 6 East Market Street 
Wilkes Barre, Pa. 

3-čios durys nuo Public Sąuare—2-ros Lubos 
Telefonas W-B Nr-3

Taigi ir mes visokius kry-
: : ___ Dažniausiai 'že.lius priimkime, kaipo di-
ne! Ir nevienas, jei čion žy- Idelę Dievo dovaną, ir, juos

| Kziijv/iryi iv- v vr ♦

didelę daugybę visokią ge- neturtas, antrus kankina Ii-(truputį savo ranką (kad už- (na
1 • T"F v J » 1 _

B

S.
I

; miai nepadidinsime* savo at- kantriai nukęsdami, vieny- 
gailos, tai turėsime ilgus me-darni su Viešp. Jėzaus ir 

i , . Kis kęsti skaistykloje (čvs- Marijos nuopelnais, aukoki-angelai per puikybę miside-, • • Lįsti.'We Augiausiajam už savo
jo jie visa prarado. Nepn-J (li*iau_^sidėjimus, Užuot juos

AT (JO ievas jiems s 1110 , -m0^5k kančių negali stumus nuo savęs, užuot
.suotojo, nesuteike j.ems bu- s(( vie]w jeurmėjus prieš Dievą, šau
dą atgavimui prarastos pas kan... ^aikimgs prie ^paties šv.

_T. v .. Dievą malones. Visai kas ki- _. „ J— Viešpaties z i - • t> iViespats .Dievas, matyda- Augustino žodžiais.P |ta matome su žmogumi. Po> maj. PRad. tingūs

Daugelis krikščioniu i^ry-į kuo pavarginti, ^siunčią (plak, degink, gia nedova-
tūm nesupranta ka reiškia'-^ ' -X 3. mumg~visdfcių krvžėliu, kad nok, tik atleisk man kalty-

Dievą mykji. Jie elgiasi pa- At-jus laik' n ats{un_ juos kantriai nešdami jung- 
nasiai kūdikiui, kuris sako- „ gaTO viengimi Sūnų. Ku- >ml. su ;J™aus
si mylis savo tėvus, bet nuo- 'rfs i^elb?io žmonija iš pra. kančiomis, ateunoketume 
latos-rūstina savo nepaklus- ver<riios Der kančia ir ,skolas uz savo nusldfM'nnis’ 
numu. Ir mes dažnai lupo- irtį ant' Rrvžiaus. “Žino- .“«ikhlme skaistvklą...
mis reiškiame Dievui meilę, ’kad „e gendaniHu auk_ [Ir motina kartais gelbėda- 
bet. darbais Jį rūstiname pi - lRU arba si(fe1j- ;>tia savo kūdiki jam bruka
dydann nuodėmes. Pats Is- is tu~io ifisu pasieląimo, ,r Iabal karel’! ^duoll'!- 
ganytojas pasakė, kad tik eIdėto nuo’ tėvu,' liet 
tas kurs turi įsakymus ir 
juos užlaiko, trktaUastemy- įaip^nesu^ dygliai,
Ii Dievą. “Mylėsi Viešpa-‘avįn-jįo„ Petr. 1, 18). ^uo žemės, kelia augštyn. 
h, tavo JJieyą iš visos šir-Kas ^^1 parodvti didesnę I Jais prislėgti išsiblaivome 
dies.” Privalome mylėti meilę? Vigk<? paaukavo deį ir grįžtame prie Dievo. Gy- 
Dieyą labiau negu tėvą ar -mogaug baisiausias genimo nelaimes daugeliui
motiną^broli ar seserį. “Kas nedėkingumas nemylėti Die- .nusidėjėliu atidarė akis ir

-myli tėvą arba motiną. Ja- Įvo kurig mug taip nnmy]^jo padarė juos šventais, 
bjaus nekaip manę, nėra j šv. Pranciškus Salezietis! Kryželiai yra mjisų’dory- 
manęs vertas; ir kas myli užtat sakydavo, kad jeigu jo t>ės, mūsą meilės bandymas.

-srnin arba dukterį labjaus - ------
.Kliu 11C - ------.-----------------------------'C, ----------------- -------------- zv «-x >1 vi.iu-

nekaip manę, nėra^ manęs de| pjevo> nelaikyti! nė ant in’.Tla gausiais pasisekimais giau kasdien, ir, Dievas, ma

BENEDIKTAS PIEMENĖ
LIS — PRANCIJOS 

į ŠVENTASIS
Benediktas buvo papras

tas piemenėlis, ganydavo 
brangiu krauju Kristaus, ^ū-i išganingi. Jie, tarsi aš- bandą Praneijos kalnuose, 

mus atstumia Savo aveles jis pažino kiek
vieną po vardu ir avelės vi
sos mylėjo savo ganytoją. 
Dažnai jis atsigulęs padūda
vo savo, galvelę ant mažo 
avinėlio žiūrėdamas į dangą 
mąstydavo apie Dievą, kuris 
laiko viską savo rankoje.

Stebėtinai jis išmoko my- 
širdyje būtu koki gyslelė ne -Mylėti Dievą, kada Jis lai- lėti Dievą, daugiau ir dau-

■vertas (Mat. 10, 37). valandėlės. (kiekvieną mūsą žingsnį, tai]
Kodėl gi mes privalome j šv. Petras sako kad “Mei- r’edidžiausios reikia dorv- 

mylėti Dievą labjaus už vis- t|ji apden„ia dauĮObę.nusidė jus- Bet kas ir kryželius dėl 
ką? Pirmiausia, kad Dievas '(1 Petr. 4, 8)'. Rulpit Dievo meilūs kantriai neša,

kas ir plakančią Dievo ran- 
įką bučiuoja, tas tikrai myli -

i -
turi ba:I *

ty damas stiprybę ir nekalty
bę jo vaikiškoj sieloj pasky
rė jį įrankiu svarbiame dar
be. •

Anksti vieną rytą kuomet 
saulė kaitino žalius Pranei- 

.Dievą. Dėlto ir piktoji dva-(jos lankus, Benediktas tolu
sia kalbėjo Dievui apie Jo-moję išgirdo nepaprastą bal- 

: “Ar-gi Jobas dovanai są: “Benediktai, mano vai- 
Bet ištiesk keli, mano mažyti, klausyk 

š- manęs.”
Vaikutis parpuolęs antTybiu. Už tas gerybes tikisi gos, trečius vargina nelai- leidus ant jo nelaimės pa

muš meilūs. Ir labai natū
ralu už meilę meile atsimo-,Viešpats Jėzus visiems, ku-!tažojžiaus tau.” 
keti. O kadangi Dievas ži- 'rie nori dalyvauti Jo garbė- Pagalios kryželiai vra 
no musą silpnumą, reikalou- je, liepia būtinai nešti sav6 brangūs todėl, kad per juos 
įja .mūsą širdies. “Sūnau, kryžią: “Jei kas nori eiti esąme panašūs į savo Mokv- 
Juok jnan savo širdį.” Šir-‘paskui mane, tegu išsižada Joją Viešpati Jėzų, ir kad 
dyje turi geni jausmų,1 savęs ir neša savo kryžią juos kantriai kęsdami tiiri- 
reikįk meilę, nes Dievas .kasdien ir teseka mane.” O me gerą progą patikti Vieš- 
__ •  • * 1 — • -r v 1 . • « w * • _ . - * ....

už botagėlio sušuko: “Vieš
patie, kalbėk, Tavo tarnas 
klauso Tavęs.” Galvą nulen
kęs bet su drąsia širdele 
klausėsi užduoties.

Arti prie lauku kur ave
les ganėsi liūgo siaura, liet——‘ * i'   ■ p— o ■ 'r •ii '''S” v

pirmiaus mus numylėjo/ -Iš jei fcafr neneštą savo kry- pačiui Dievui, parodyti jam pavojinga upė kurios ver- 
meilės mus sutvėrė. Sutvėrė žirnis,’ kad ir eitą paskui Je- savo meilę, ir tuo žymiai pa- žiauriame vandenyje dažnai 

; savo garbei ir mūsą laimei, zą, tai yra, kad ir gyventą dauginti savo nuopelnus. “ ‘ ’
Visi daiktai ktirie yra dan-'sulig Jo šv. mokslo, to mūsą|
gujo ir ant žemės yra su-'Atpirkėjas neskaitė savo

žmonės nuskęsdavo ir nebu- 
| Tai visa apsvarsčius, leng- vo tokio drąsuolio kuris pa

savo, va pastebėti, jog mūsų kry- statytų tiltą ant šitos pavo- 
t verti musu vartojimui ir ] mokiniu. “Ir kuris neneša Sėliai, tai nėra Dievo baus- jingos upės. Šis tai buvo, 
mūsą naudai. Visi sutveri- :«vo kryžiaus, ir ••ina pas- mė, bet didelė Jo dovana, Benediko, darbas kurį jam 
mai, dieli ir maži yra aiškiu kui mane, negali būti mano parodytuos mums ypatingos'Dievas uždatė.

DIDELĖ VASAROS

EKSKURSIJA LIETUVON
LIETUVOJE 

“Plaukite po Amerikos Vėliava*
Nupiginta ten ir atgal kelionė 

trečia klesa į _ .
LIETUVĄ

, tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen
Išplaukimai Biržely: 

per Angliją-Franciją-ar Vokietiją 
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Birželio 1
S.S. LEVIATHAN

Birželio 11
S.S. GEORGE WASHINGTON

Birželio 15
S.S. PRESIDENT HARDING

. Birželio 22
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Birželio 29 
pASIRINKITJE bile iš tų laivų o gausite 

neprilygstamų patogumų ir patarnavimą 
kuris teikiamas ant visų Suvienytų Valsti
jų Valdžios valdomų ir o;>cruojamų laivų. 

Specialė Ekskursija i Lietuvą 

Išplauks laivu S.S.»President Roosevelt, 
Birželio 1 asmeniška vadovybe M r.
Josėph Berkovitz iš Pliiladelphios ofiso 
United Statės Linijos.

Darykite dabar planus keliauti tėvynėn 
smagioje draugovėje savo tautiečių kalban
čių jūsų kalba. Mr. Berkovitz paruoš 
viską jūsų kelionei išanksto.

Klausiate savo vietos laivakorčių agento 
pilnų informacijų, arba rašykite pas

United 
Statės Lines 

'.P 75 Statė Street. Boston. Mass. - O.
j^^-45 Broadway, New York City^^^l

EKSKURSUOS
LIETUVĄ per KLAIPĖDĄ

Baltiko Amerikos Linija Birželio 
14, ir Liepos 19 d. laibai žemos kai
nos. geriausias patarnavimas. Pa
mpinu pasus, sugrįžimo permitns, 
padarau farmerių affidavitus. įga
liojimus, siunčiu pinigus, parduo
du laivakortes į Kanadą. Užlaikau 
krautuvę vyriškų, moteriškų ir vai
kams apatinių drabužių; vyrams 
kepurių ir skrybėlių. Parduodu gra- 
fofonus, rekordus, knygas, laikra
ščius ir visokią rašomą popierą. 
Patarnauju už vertėją teismuose ir 
kitose įstaigose.

Baltiko AmerikosLinija
OFICIALĖ LINIJA

Lietuvos Vyčių Organizacija
praneša 

KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ

, įvyks

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

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu “LITHUANIA” July 19 d.
VIENU LAIVU KLAIPĖDON

Važiuokit šį pavasarį į Lietuvą su Amerikos lietuvių jau 
nimu. Kur jaunimas, ten gyvumas ir smagumas. Išpildy- 
kit širdies troškimus, pamatykit savo tėvynę, brolius, se
seris ir gimines. J * —*•*

Ką akimis žmogus pamatai, lai amžinai neužmiršti

Žinių dėlei kreipkitės į vietos agentus ar į 
bendrovę

BALTTC AMERICA LINE 
8—10 Bridge Street New York, K. Y.
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nėra

Užmirštas Darbas

KUN. JULIUS ČAPLIKAS
22 d. minėjo savo de-1 darbuojasi. Jis yra didis ka-

I -

mūsą 
Vieni

v”

Penktadienis, Gegužes 27,1927

e ■ ’

į •Pntered as second-class matter Sept 12,1915 at the post office at Boston, Mass. 
under the Act of Murch 3, 1870”

ince for mailing at spechil rate of postage provided for In Section 1103 
Act of October 8,1917, authorlzed on July 12, 1918”

SUBSCRIPT10N KATES:
$4.50
$5.50

f i
į Dometic yearly ..

Foreign yearly ..
Pomestic once per week yearly. .$2.50

| Forelgn once per week yearly....$3.00 Užsieny vieną, kart savaitėj niet. $3.00

“DARBININKAS”
J 666 West Broadway South Boston, Mass.

Teiephone South Boston 0620Fr
ST

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams........................... $4.50
■Užsieny metams............................... $5.50
Vietia kart savaitėje metams ....$2.50

(THE W0RKER)
Published every TUESDAY and FREDA Y

Iš Lietuvos tegauu 
kvėpimo... y--“- 1:>
dėlei Lietuvos partijų, nes. 
mylime Lietuvą, įdomauja
me, kas gera ar bloga joje į- 
vyksta. Visai kitas klausi- 
jnas, kiek iš tų mūsų ginčų 
naudos yra ir Lietuvai ir 
mūsų išeivijai. Lietuvai nė
ra'jokios, mes gi turime iš 

. 4o daug žalos, nes pamiršta- 
I me kreipti domės į savus, 

tankiai labai svarbius rei-
t,

r:

■

r
T* 
Sį

«-

r
s.'

I

įame į- susipratimą geriausia jiems 
. peštis. Pešamės'galima įskiepyti, kuomet jie 

1 mokslus eina, kuomet yra 
dealizmo pilni.

Pirmoji mūsų pareiga 
ra jiems padėti atgaivinti 
tvarkyti moksleivių organi
zaciją. Padūkini jiems bū
ti lietuviais ir katalikais.

Tuo reikalu priseis ne sy
kį dar atsiliepti. Jei pats 
jaunimas panorės šiuo klau
simu išsireikšti, ras “D-ko” 
skiltyse daug simpatingo 
palankumo.

»

kalus.
Vienas * svarbiausių, gal 

svarbiausias iš visų mūsų 
reikalu, vra katalikiškos 
mūsų moksleivijos organiza
vimas. , Tuo reikalu buvo 
daiyta keli menkai teapgal- 
veti ir neplaningi bandy- 
mąię bet dabar tas reikalas 

^yra užmestas ir užmirštas. 
Daug ir karštai kalbama a- 

- ypje amerikanizaciją, bet vi
sai pamiršome apie būsimus 
jaunos kartos lyderius. To 
apsileidimo pasekmes jau ir 
dabar matome. Nusiskun
džiama pav., kad kaikurie 
čia augę ir ėję mokslus ku
nigai airišina savo parapijo- 
nus, kad visai neturi lietu
vių dvasios, kad daktarai, i 
advokatai ir kitokie, inteli
gentai tankiai visai nedaly
vauja lietuviu tautiniame 
judėjime ir kaikuomet jam 
yra priešingi. Bet ar jie šia 
kalti? Ne! Ne jie čia kalti, 
bet tie, kurie, nors galėjo, 
tečiau nieko nepadarė, kad 
juos supažindinus su lietu
vybės idealais. Tie idealai 
yra gražūs ir lengvai prie 

' savęs patraukia tuos, ku
riems tenka juos arčiau pa- 

fis

s■ 
■

s..

r

Ką Jie Rašo

Ką ten ne kalbėtų bolše
vikai apie žmonių lygybę, 
žmonės visvien nėra visi ly
gūs. Tą faktą jie patys pri
pažint garbindami Leniną. 
Tuo jie pripažįsta, kad kiti 
bolševikai toli gražu 
Leninui Ivgūs.

Kaip visur, taip ir 
tarpe ne visi lygūs,
darbštūs, pasišventę, kiti la
biau atsilikę. Yra ir Molio 
Motiejų ir kelmų.

Taigi, jūs veiklieji, visi ber 
abejo važiuojate į L. D. S. 
pikniką 30-tą gegužio Mon- 
telloje. Kažin kad taip pa
mėgintumėt išrauti ir at
vilkti-i Montello’s Romuva *■ . . • *■ 
po keletą 4‘Kelmų.’’ Molio 
Motiejų. Pabandykit!

RIMTIES IR PAVOJAUS 
VALANDOS

y- 
ir Kas blogiau?

Mus tankiai klausia: 
rašo.Lietuvos spauda? Tai
gi klausykit, apie ką jie ra
šo.

Įvairių valdžių organai 
rašė ir rašo: Valdžios par
tija yra nepartyvė ir istinno 
lietuviška partija. Priklau
santieji prie šiose partijos 
žmonės yra viršpartiniai 
Lietuvos pabijotai. Visos 
kitos partijos yra siaurai 
partyviškos su krūmeliais. Į 
visas jas susispietė egoistai, 
kvailiai, triukšmadariai, 
griovikai ir išdavikai ir jose 
vadovauja. Jei — ne duok 
Dieve — jos paimtų valdžią 
į savo rankas, — sakyk Lie
tuvai Amžinatilsį!

Visli opozicijų organai ra
šė ir rašo, kad Lietuvą tuoj 
velnias griebs, jei esamoji 
valdžia dar per jporą savai-

k<i

Tulas Snovvball Harrij;, 
14 metu negriukas, skani- 
bindavo ant bandžio Paul 
Whitemano orkestro je New 
Yorke ir už tai gaudavo 
šimtą dolerių savaitėje. Vai
kų globojimo draugija pa
traukė Wliitemaną teisman 
už vaiko eksploatavimą” 
ir Whiteman buvo privers
tas pasiųsti vaiką namo i 
St. Louis." TaiJ>eht eksplo
atacija! Šimtas doleriu i sa- ♦J *. *.
vaite už barškinimą ant ban
dža! Tas kvepia idijotizmu 
iš Įstatymo garbintojų, ta
riamų j ir°vaikų globėjų pu
sės.

Iš Lietuvos mes girdžia- 
me, kad koks nors menkas 
valdininkėlis tankiai lygiai 
idijotiškai pamina įstatymą 
ir pastato savo asmeninį 
yroizrolą aukščiau už įstaty
mą.

Čia garbindamas, Lietu
voje niekindamas istatvma 
žmogus tankiai išstatę savę 
ant juoko.

Kas blogiau?

APŽVALGA

šimties metų kunigavimo ir talikiškos spaudos rėmėjas 
dviejų metų klebonavimo ir platintojas.
naujoje Aušros Vartų para- 
pijoje-sukaktuves. Parapi- 
jonys, pagerbimui savo kle
bono surengė iškilmingą 
puotą. Dalyvavo daug sve
čių iš visos apylinkės. Kun. 
J. Čaplikas yra daug pasi
darbavęs ne tik parapijose 
klebonaudamas,' bet ir-mūsų 
organizacijose. Buvo beveik 
visose eentralinėse organiza
cijose valdyboje; steigė tų 
organizacijų kuopas ir jose kas nuvažiuoja į naują pa
pais aktyviai darbavosi ir

  f

Paskirtas į naują vietą 
klebonu ėmėsi organizuoti 
parapiją. Kiekvienas žino 
kaip .sunku, y ra pradėti ką 
be pinigų ir be žmonių.

Kun. J. Čaplikas tą sunkią 
jam uždėtą “naštą išnešė-gar^ 
bingai. Sutraukė žmones 
prie parapijos ir pastatė di
delę ir gražią bažnyčią, gra
žiausioje vietoje ir tai į po
rą metų laiko. Šiandieną

Viena rusu patark" sako: 
‘VKai | m turai jiešasi, tai muži
kams plaukai nuo galvos le
kia?’ Kas i ji iiauašans »la- 
ros.1 Ir-pas-mus, Lietuvoje. 
Politikai tariasi ir nesusita
ria, o krašte dėl to kyla ne
rimas, provokacijos ir pik- 
čiausioš priešvalstybines 
agitacijos.

Dėl ko nesusitaria ? Ogi, 
sako dėl to, kad tautininkai 
bijo, kad juos krikščionys 
neapgautų, o - krikščionys 
bijo, kad juos tautininkai 
nepasmaugtų. Dėl to ir per
siskyrė. Žodžiais ir raštais 
kalbama apie vienybę, o gy
venime vieni kitus įtarinė ja, 
nepasitiki, lenktyniuoja. O 
tilo tarpu Lietuva ir jos 
žmonių švenčiausi reikalai, 
net pati žmonių gyvvbč lie
ka kur tai nuošaliai. Vi
siems daros neišpasakytai 
neramu...

Vienas prancūzų filosofas 
šiaip yra nusakęs vyriausias 
visuomenės netvarkos prie
žastis. “Vyriausia visuome
nės gyvenimo netvarkos 
priežastimi yra tai anarchi
ja gal vosę. --------------- -----
sų laikų nelaimė, tęsia jis 
toliau, yra tai gilus nuomo
nių, pažiūrų skirtingumas; 
o tuo tarpu pažiūrų vienin
gumas yra pirmasis laidas 
tikrai visuomenės tvarkai į- 
sikurti. Ir vos tik pavyks 
susijungti bendrais princi
pais, jau tuo pačiu be. jo
kių didelių sunkenybių at
siras reikalingos įstaigos, 
!nes jau vien tik susitarimu 
J dėl principų bus pašalintos 
vėliausios netvarkos prie
žasty^’*)

Gilios ir teisingos mintys, 
pasakytos bevt'ik šimtas me
ti] tam atgal. Tačiau ir šian
dien mes dar nesame prie jų 
priaugę. Ni'priaugusiais pa
sirodo ypačiai tie. kurie tu
rėjo progos su tokiais moks
lais susipažinti, kurie deda
si šiandieną dirbą Tautai, 
kurie trokštą Tautos vieny
bės.

Bet vis dėl to, kaip, ku
riuo keliu mes galime tos iš
ganingos vienyliės atsiekti! 
Rodos, aišku. Pats gyveni
mas nurodė mums kelius j 
tautinę vienyK*. Tai }xt- 
versmas. Taip, tikrai tai]). 
Perversmas lyg stebuklingo
ji Mozės lazdelė perskyrė

tuvio sieloj kyla rūstus ir 
skaudus šv. Evangelijos į- 
spėjimas, O to sugedimo v- 
ra tiek daug, kad krikščio
niškos - tautiškos minties 
dienraštis šiandien ima kal- 
bėti apie lietuviškumą tų 
partijų, kurios vakar, užva
kar apie tautybę ir krikščio
nybę kalbėjo kaipo apie pik
čiausią kliūtį kultūrai, val
stybingumui ir t. t. ir Lt, 
Iš kitos puses, valdančioji 
partija nuo perversmo ir iki 
pat pastarųjų laiku dėjo 
daug pastangų įtraukta so
cialistines partijas į tariamą 
tautinę vienybę. Ištikto, 
kaip ir kokiu būdu galima 
tautinių grupių vienybė, jei 
ton iautinčn vienybei) trau
kiami pikčiausi tautybes 
priešai! Čia vra arba nešu
si p ridikas arba pasityčioji
mas.

Vienodi] principu priėmi
mas vra pirmoji sąlyga po- 
litinei anarchijai pašalinti. 
Tie prilipi pa i yra: krikščio
nybe ir tantylie. Šitie prin-- 
cipai išvadavo Lietuvą iš 
amžių vergijos ir padare

Didžiausia mu- Lietuvą nepriklausoma vai-
stylM*. Šituodu principai te
gali ir tautinę vienybę įvyk
dyti. Be to, niekas kas trokš
ta tautinės vienybes, nepri
valo pamiršti, kad toji vie
nybė tegalima tik šiapus, 
bet ne anapus perversmo. 
Vadinasi, pradedant liaują 
gyvenimą. Kas nepriėmė sa
vo sieloj perversmo, su tuo 
tautinės vienybės neatsieksi. 
Tegul jis vadina save tau
tininku ar krikščioniu, bet 
ijeigu jis tempia Lietuvos 
{gyvenimą atgal prie Pleč
kaičio— Epšleino — Sleževi
čiaus—Pajaujo, kaipo 1 i e- 
t u v i š k u p arti j n, tas 
visiškai nesupranta iautųiės 
vienybės pagrindo arba yra 
piktas tokios vienybės prie- 
v

1

Perversmas yra antra-ai 
mūsų tautos atgimiiho perio
das. Pirmą kartą mes atgi- 
mčme tautinėj idėjoj, tauti
nėj dvasioj. Perversmas gi 
reiškia atgimimą (autinėj 
valioj, (autiniame veikime.

Taigi siisipraskime pir
miau kai dėl lietuviu tautos 
dorinių ir tautinių uždavi
nių ir tuo būdu labai grei
tai atsieksimi' tautinės vie
lų Im's. Pati kriksciomsk**—

rapiją negali atsigerėti. Ba
žnyčia stovi ant aukšto kal
no, kuris primena Gedimino 
kalną ir bažnyčios pavadi
nimas Aušros Vartų, prime
na mūsų sostinę Vilnių.

Kun. Čaplikas prisiminė, 
kad jo didžiausias, troškimas 
buvo nuo pat jaunystės die
nų pastatyti bažnyčią ir ją 
pavadinti Aušros Vartų. 
Dabar tas jo troškimas išsi
pildė. ’ '

Naujoji bažnyčia maždaug 
kainavo $150,(XX). Para] >i j a 
turi savo rubežius Seymour 
gatve iki Providence ir ei
nant Quinsigamond Avenuc 
į šiaurę iki Main St.

Bažnyčia yra 153 Įičdii il
gio ir 50 pėdų pločio, gotiš
ko styti aus.

Angliški laikraščiai pla
čiai apie kun. -Čapliko dar
buotę rašė ir rašo. “The 
Catholic Messenger” apie 
kun. Čapliką šiaip rašo: 

“The jM'ople of Our Ladv 
of Vilna Parišk are bk'ssed 
witb the pastor vliich our 
good bishop has sent to 
them. lie has t be interest 
of eacli and every one of the 
parishioners at heart and is 
striving to make the jiatli as 
easy for tliem as he jaissibly 
can. Fatber Čaplikas is no 

.st range r to the jM'ople of 
IVorcester. Catholic and 
Protestant atike, for on all 
sideS conn* words of praisc 
atūl est<‘<‘m for the pastor of 
the new|v foundcd cliurch.” 
Kun. Čaplikas klebonau

damas Providence, R. T. į- 
taisė naujus vargonus už 
$3,500. Jis taipgi atmokėjo 
$12.000 mortgičių ir nupir
ko naują klelioniją vertės 
$1G,(XX).

Kur jis buvo, ten jį visi 
mylėjo ir geri*".

Kun. J. Čaplikas yra 
“Darbininko” ir L. D. S. 
didis rėmėjas ir narys nuo 
pat jos įsisteigimn. Nese
niai jo Parapijoje įsisteigė 
nauja LDS. kuopa. Jis vi
suomet lMižnyčioj<> ir šiaip 
prie kiekvienus progos ragi- 

‘ A

tuma tarp žemutinio ir auk
štinio registro.

Tiek, kiek aukštajame re
gistre balsas .buvo atviras, 
skardus ir sklandus, tiek že
majame jis buvo suspaustas 
— .duslus ir ne visai lygus.

Vietomis taip atrodė, kad 
dainuoja kita dainininkė.

Bet tai, darbo įdėjus, ga
lima išlyginti ir visam bal
sui duoti vieną foną.

Dar ką galima daininin
kei prikišti, tai labai sunkią 
lietuviška tarena.

*■ » *•

Iš višo jaunos dainininkės 
vokai iškas ir vaidybinis su- 
gel įėjima s. kiek galima 
spręsti iš to trumpo pasiro
dymo, verčia ja rimtai susi
domėti.”PANELĖ KATKAUSKAITĖ 

LIETUVOS OPEROJE
Lietuvos laikraščiai labai 

plačiai rašo apie p-lę Rut
kauskaitę, gyv. Hartford, 
Conn. Ji nuvažiavusį Lie
tuvą stojo dirbti operoje ir 
stipriu ir gražiu kontralto 
halsu suįdomino visus.

Štai ką rašo “Rytas” po 
jos pirmo pasirodymo ope
roje “Kaukių Balius,” bur
tininkes rolėje: i

“Vaidybiniu atžvilgiu mes 
beveik nieko negalime akto
rei prikišti: kostiumas, gri
mas ir pats vaidinimas da
vė gerą burtininkes tipą. Jei 
ir buvo mažyčio monotoniš
kumo. tai pradedančios ak
torės nenuosakn būtų per
daug reikalauti. Juk njes 
turime jau pripažintų dide
nybių. kurioms monotoniš
kumas vaidylmje yra antro
ji prigimtis.

Dainavimo atžvilgiu p-lė 
Katkauskaitė turi gryniau
sios rūšies 
k <» n tr a I 
ginai iškas, 
plataus diapazono ir gerai 
išlavintas.

Vieną galima rimtai pri
kišti 1 >-lrs Kitkauskaitės

į —

čiii bus prie valstybės vairo!

Kalbant apie dabartinės 
valdžios organus... Jie. ra
šo, kad reikia konstituciją 

‘ keisti, kad demokratija ]>er-

PRONCKUS TURĖS PULTI 
ANT KELIŲ UŽ PRASI

KALTIMUS
Brooklyno “Vienybe” pa

žymėdama Pajaujo prisipa
žinimą ir prašymą pasigai
lėjimo štai ką priduria:

“Reikia laukti prisipaži
nimo ir iš tūlų Amerikos lie
tuvių; juk ir jų nekuriu pa*, 
kvaišo liesikeikdami prieš 
Lietuvos tautą, ir prieš tuos 
žmones, kurie'mafb jų pa
klydimus ir pataria, kad to 
nedarytų; bet jie dar labiau 
pyksta, keikiasi, ki<>k jų 
niizema galvelė neša...

“Pirmiausia turi prisipa
žinti ‘Sandaros’ buvęs re
daktorius Paulauskas; ant
ras—tai Pronckus. Juk jam 
reiks važiuoti Lietuvon ir 
pulti ant kelių prieš tautos 
vėliavą, kurią dabar taip 
bjaurojo.” •

Taip tai rašo “Sandarai” 
artimiausias laikraštis ir jos 
redaktoriam teikia šitokį 
komplimentą: *

“Tas parodo^ kad ‘Sanda
ros’ redaktoriai tebėra vai
kai su trumpom kelnėm; už
tai vaikiškai ii elgiasi.” ••

— \

* , K *

žinti. Turime mūsų tarpe 
nemažai karštų tėvynainių 
iš čia gimusio ir augusio ir 
mokslus ėjusio jaitnimo. Jų 
tarpe rasime ir tokių, kurie 
Veik visai buvo pamiršę tę
vi] kalbą, bet jos vėl išmo
ko ir visa širdžių dirba tarp 
savųjų.

Nepaliesime čia kolegijos 
klausimo. Konstatuojame 

L tik faktą, kad ligšiolei nau
josios kartos lyderiai, taip 
sakant, netyčiomis išdygo 
vienur-kitur ačiū vietinėms 
Bpystovoms. Planingo dar
bo nebuvo. Dėka tam nema
žai jaunų inteligentų tauti
niai yra mirę, 
mirę taip pat 
bei.

Svarbiausia
K tis šiandien yra. ne pištis dėl 

Lietuvos partinių kivirčių, 
bpt patiems gintis nuo ištau- 
tejimo. Pirmoje eilėje turi-

į»Ir v jfc
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£
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Daiig ją yra 
ir kataliky-

mūši] užtino-

daug išdykauja ir yra reika
linga aukles; kad parlamen
tarizmas visai sudunu" jo, ir 
reikia ji apvilkti straiqlit 
jacfief ’u; kad Vakarui Euro
pos demokratija ir parla
mentarizmas nieku būdu ne
gali Lietuvoje prigyti. Jie 
tą puikiai prirodn iš Vaka
ri] Europos profesorių kny
gų ir pavyzdžiais iš Atėnų 
Kelii k i jos, Venecijos ir fli- 
titą istorijos.

s

Be to jie dar rašo apie be
veik visas pasaulio valstv- 
lies ir apie Monaco. Nepa
miršta ir Kaišeko su Boro- 
dinn.

Nepaduoda spaudos 
k ilsi joms plušamosios 
stitiicijos projekto.

Niėnieko nerašo apie Mar
so gyventojus ir ajue Ame-, 
rikos Lietuvius.

Opozicijos laikraščiai ra-

dis- 
kon-

— v •

I

labai sultingą 
t o. Balsas ori- 
stipnis. gražus,

jne rūpintis, kad naujosios šo tą. ką valdžia ]>azvalija.
? kartos lydcriai-inteligentai | Tokios tai tokelės Lietu-
L būti] susipratę lietuviai. Tą vos “Ketvirtajame Luome.”balsui—tai didelį fono skir- 
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mūši] visuomenę i dvi dalis. ,P tauta, žmonis ta vh-uvIm' 
SiM-ialistinė dalis liko vienoj gyvena, 
pusėj, o krikščioniškai tau- nešalau 
tiškoji kitoj. Tr buvome Im- 
sidžiadgę, kad pagaliau ga
lėsimi'gyventi ir dirbti. Bet. 
deja, tik neilgam. Rašant 
šiuos žodžius tautinė kri- 
kščioniška Lietuvos dalm su -[Laiką viršūnėse, 
siskaldė ir vėl jnadeila kita tą nesantaiką Dievo

Tėvynės vardan, i
.....r. Padarykite

Tautinė krikščioni^ygrmčiaiisiai. 
koji visuomenė yra paskali ^UĮti vi lu.

i čia vilnas bus 
mei, mirčiai, 
prarasta valanda vra lelvt

• v • * • •mirčiai 
sis. \ isas kraŠThs jaučia ši
lą įspėjimą ir pergyvena so
pulingą nerimą. Ar jaučia 
(ai tie. kurių rankose Lietu
vos likimo \alam|os.

( Kauno “Darbininkas”

Dėl (o jie laukia

medžiagišku ir doriniu rei-

kitai pikius pamokslus «i- 
kyti. Tai didelė mūsų ne 
laime.

nioji ir pirmoji Lietuvos ne
priklausomo gyvenimo vii- ’ • ’ • * 
lis. mūsą valstybiškojo gy
venimo druska.
druska genda
mot ?!

Tariau, .jei 
. tai kas tuo- 

Ir čia kiekvieno lie-

kalų saugojimas. Žmom s i- 
ina neišpasakyta baimė ir 
nerimas, kai jie-mato nesan-

I ‘aš-diiiki 
ir 

neaf įdėlio 
• lai km» 

nes rvt poryt 
<hi (as pa 
Ivgus učiai- 
“ Kiekviena 

u• ’ ** • 
sako Petras Didv-

t

v

na darbininkus dėtis prie L. 
D. S. ir skaityti jos organą 
“Da rihninką.”

Kunigui Čaplikui linkime 
ilgiausių tą.
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Nebepaliaujami lietuvių švie
timo varžymai Vilniaus krašte
Dabartinis lenkų preziden- lietuvišką mokyklą, gali šu

tas Moscickis nesenai vienam rasti jai valdžios reikalauja- 
Amerikos laikraštininkui y- mus 5 kambarius? Tokių 

' ra pasakęs, kad lenkų vy- trobų sodžiuose niekur nėra, 
o jei yra, tai užimti valdžios 
įstaigų. .Taigi čia lietuvių 
švietimui stengiamasi suda
ryti sunkumų, kurie atves
tų prie visiško suirimo lie
tuvių privatinių mokyklų,
kuriomis išimtinai dabar ir 
skleidžiamas sodžiuje lietu
viškas švietimas. Juk lenkiš
kų mokyklų būstai ne kiek 
negėresni už lietuvių mo- 
kvklu būstus ir vis tik nie-* *- • 
kas nemano iš jir reikalauti 
bet kokiii gydytojo liūdymų. 
Atvirkščiai, yra buvę atsiti
kimų, kuomet dėl neva ne
higieniškų sąlygų uždarytų 
lietuviij. mokyklų būstuos 
buvo įsteigtos lenkišoks mo
kyklos.

Iš šitų faktų kuo puikiau
siai matyti tie Pilsudskio 
darbai, kuriais jis . siekia 
“gerinti” santykius su lie
tuviais. Sunkūs laikai lie
tuviams yra buvę endekams 
viešpataujant, tačiau Pil
sudskio ' demokratiškoji” 
gadynė pranešė ir juos.Daug 
atsparumo, tikrai lietuviško 
atkaklumo prireiks Vilniaus 
krašto lietuviams, kad atsi
laikytų nuo to naujo barba
riško lenkų spaudimo. “T.”
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riausybė siekianti pagerinti 
savo santykius su mažumo
mis ne žodžiais, bet darbais. 
Nėra abejojimo, kad Pil
sudskiui, kurio agentai ne 
nuo šiandien be vaisių try
pia Amerikos bankininkų 
slenksčius, maldaudami pa
skolos, toks pareiškimas su
darė labai gerą reklamą, bet 
tų vadinamų mažumų tarpe 
be karčios šypsenos nieko ki
to sukelti negali.

' Ir iš tikrųjų, kas per tuos 
valdymo metus Pilsudskio 
mažumoms yra padaryta ? 
Be kruvinų skriaudų — nie
ko! Paimkime kad ir lie
tuvius ir jiems opiausią rei
kalą — švietimą. Visas Vil
niaus kraštas pilnas lenkiš
kų valdžios mokyklų. Jose 
moko žmonės, nė žodžio ne
moką lietuviškai ir turi vie- 
ną tikslą — lietuvių vaikus 
tempti ant lenkiško kurpa
lio. Lietuvių mokyklų val
džia nesteigia, bet neleidžia 
steigti ir patiems lietuviams 
arba jų draugijoms, o esa
mas persekioja arba dėl į- 
vairių formalumų ir visai 
uždarinėja. Tik nedaugelis 
lietuvių turi laimės mokyti
savo vaikus valdžios leisto
se lietuvių mokyklose, kiti 
gi verčiami teikti savo vai
kams apšvietą dažnai nele- 
galiais'keliais.

Tačiau, pastaruoju laiku 
lenkų valdžia, matyt, ryžta
si sunaikinti ir dar iki šiol 
užsilikusias lietuviškas mo
kyklas. Lietuvių gimnazijo
je iki šiol lenkų istorija ir 
geografija buvo dėstoma 
lenkiškai tik aukštesnėse 
klasėse. Nesenai išleistu Vii- j 
niaus mokyklų valdžios pa
rėdymu, -ministerio patvir
tintu, toks istorijos ir geo
grafijos dėstymas dabar įve
damas ir žemesnėse klasėse, 
nors jose dauguma mokinių 
lenkų kalbos visai nesupųan- 
ta. Nieks nepatikrina, kad 
vieną gražią dieną lenkai 
pareikalaus dėstyti gimna
zijoj lenkiškai ir visus kitus 
dalykus.

Dar sunkesni smūgiai 
krinta pradžios mokslui. 
Lenkų švietimo valdžia pra
dėjo reikalauti iš lietuvių 
mokytojų valstybinių teisių, 
t. y. tokių, kokias gauna iš
ėjusieji lenkiškas mokytojų 
Seminarijas. Tuo tarpu lie
tuvių mokytojų seminarijai 
Vilniuj valdžia valstybinių 
teisių, nežiūrint prašymų, 
neteikia ir tuo būdu siekia 
lietuvius mokytojus priverst 
eiti mokslą lenkų seminari
jose. Visai kas kita su len
kų mokyklomis. Ne tik pri
vatinėms, )>et ir valstybi
nėms lenkų mokykloms val
džia panašių reikalavimų 
nestato ir jose lenkai moky
tojai l>e kliūčių dėsto, ir ne
turėdami jokio cenzo.

Be šių varžymų, iš pra
džios mokyklų pastaruoju 
ląiku pareikalauta, kad 
kiekviena jų pristatytų mo
kyklų valdžiai gydytojo lin
dynių, jog mokyklos būstas 
tinka jai sveikatos atžvilgiu.

* Kaip, pav., sodžius, įsteigęs
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ARK
’ MONTELLO, MASS.

Puvėsio Lietuvos Seimo 
sįovo p. Leopardo Simučio 

Prakalbu Maršrutas •
• t ’■ •r

Gegužės 28 d.. Rochester, 
N. Y.

Gegužės 29 d. Amsterdam^ 
N. Y. z

Geg.
N. Y.

Gegužės 31 d. Athol, Massl 
Ęirž. 1 d. Gardner, Mass. 
Birž. 2 d. Lovvell, Mass. 
Birž. 3 d. Lawrence, Mašs.:<.• rų.--. 
Birželio 5-7 dd. Bostone 

ir apielinkėj. , T
' Fed. Sekretorijatas," 

180 Hale Avenue, -
Brooklyn, N^Y.

SVEIKATA

mo atstovai, taipgi Liet. .R. 
I K. Federacijos kongreso at- 
L stovai, nes į Baltic America 
*■ linijos laivų prieplauką yra 

eras privažiavimas, jų lai- 
ai paprastai išplaukia apie

3-čią valandą piet, taigi 
įr Federacija uždarius pir
mąją sesiją galės atsilankyti 

^^uostan, pamatyti laivą “Li- 
ania” kuriuo L. Vyčių 

ekskursantai plauks Lietu
von ir palinkėti laimingos 
kelionės.

Taigi L. Vyčiai neapsi- 
leiskite, parodykite garbin
gą amerikiečių sportininkų 
dvasią, nes visų lietuvių 
akys į Jus nukreiptos.

. >

s* . • e . ----------r A.______________  —, .

pakviestas ir tikimės, kad jis dalyvaus ir parodys kokiu būdu jis nugalėjo airį Ma- 
lonėy.

Pakvietimus pasiuntėme ir mūsų garsiem artistam St. Pilkai, Babravičiui ir 
kitiems ir ką tik grįžusiam iš Lietuvos kūli. J. J. Jakaičiui.

. —Z_ _ _ __________________ , ___ __

Du mikliausiu ir-garsiausiu base-ball’io rateliu loš u base- 
ball.” Kova bus smarkesnė negu Sharkey ir Maloney. 

Bus ir kitokių sportininkų, kurie savo išsilavinimu ir 
gabumais nustebins suvažiavusius.

. j1
• ’ f

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
LENKAI GALUTINAI PA- 

VERSIĄ VILNIŲ PRO
VINCIJOS UŽKAM

PIU

Gandai apie geežinkelių val
dybos iškėlimą į Baltstogę 

v ir keisti spėliojimai

Vilniaus spaudos žiniomis, 
Vilniuj eina gandai, kad ge
ležinkelių direkcija iš Vil
niaus būsianti perkelta į 
Balstogę.

“Slowo” tuos gandus riša 
su neva tarptautinių sferų 
iškeltu projektu paskelbti 
Vilnių laisvu miestu, Danci
go pavyzdžįu “su tikslu su
reguliuoti lietuvių lenkų 
ginčą.” (?! Red.).

“Przegląd Wilenski” dėl 
to pažymi, kad panašūs spė
jimai negali turėti realių 
pagrindų?-' Užtat tikresnis 
esąs spėjimas, kad nusista
tymas iškelti iš Vilniaus di
rekciją surištas su strategi
niais sumetimais. Direkci
ją iškėlus, pasak laikraščio, 
Vilnius galutinai virsta pro
vincijos užkampiu. E.

NAUJAUSIAS DAINAS dainuos įžymiausr-apylinkės chorai, solistai ir solistes.

ŠOKIAI. Nuo 1 vai. iki 3 vai. po pietų ir nuo 5 vai. iki vėlumos bus šokiai. 
Jaunimas ir šiaip visi šokiųmegėjai turės geriausią progą tyru oru kvėpuodami pa
sišokti prie geriausios orkestros. VALGIŲ ir GĖRIMU bus iki sočiai.

*
Rengėjai kviečia visus iš visos apylinkės skaitlingai suvažiuoti ir dalyvauti 

šiame .metiniame darbininkų išvažiavime. hi -■
z 1 ' - - >' i’/r ! . v.

Darbininkai niekuomet neapvylė plačiosios visuomenės, neapvils nei šį kartą. 
Tad važiuokite išvažiaviman kuo kam patogiau ir geriau.

<

Šį išvažiavimą rengia L. D. S. N. A. Apskritys

i

Sportas ir mes

ODOS PRIEŽIŪRA
V — •

Dr. Higham, gerai žino
mas odos gydytojas gyve
nantis New York’e, kalbė
damas per radio pareiškė, 
kad odos priežiūroje, svar
biausi dalykai yra muilas, 
vanduo ir sveikatos prižiū- 

- Įėjimas.

“Kasdieninė pirtis, bur
nos prausimas du syk į die
na su muilu, kas savaitė 
galvos plovimas, yra švaru
mo pirmieji reikalavimai. 
Patartina vartoti nestiprus 
muilas. Žalias muilas per- 
stįprus ir odą išdžiovina. 
Reikia sekti paprastas svei
katos taisykles. Nuo valgy
mo perdaug saldžių .riebių 
valgių, riebių mėsų, arba 
nuo blogo skilvio stovio, ne
virškinimo, kraujo prastu
mo, ir t. t. pučkai pasirodo. 

. Tuomet reikia susilaikyt 
nuo valgymo nekuriu val
gių; reikia gert daug van
dens, mankštintis kiek tik 
galima ir vidurius gerai pri
žiūrėti. Nepatartina varto
ti patentuotus vaistus dėl 
gydymo pučkų. Reikia 
kreiptis prie gero gydytojo. 
Arbata^ kava ir alkoholis

blėdies negu gero. Gera sme- 
tonuota mostis ‘cold c-ream’ 
nuvalyti odą prieš prausiant • 
yra patartina. Žmogaus oda 
vis mainosi, Patys matome 
koks absurdas via, sulaukti 
penkias dešimtų metų senu
mo ir pageidauti dvidešimtų 
metų senumo odą.—Sulaukę " 
penkiasdešimtų metų^ galL 
me turėti tiems metams kuo-..• - 
geriausią odą. jeigu savo . 
jaunystėje prižiūrėsime sa
vo generalę sveikatą ir var
tosime daug muilo ir van
dens. Apari to, kuomažiaus 
kreipsi atvdos į odą tuo bus 
geriaus. Jeigu užkrėstas ko-. » » •f** 
kia nors odos liga, kreipkis 
prie gydytojo. Neklausk 
kaimyno, arba barzdaskučio,5 
arba ko kito, paklausk gy
dytojo.

■Priegamus neerzink, nes 
tas priveda prie vėžio. Jei-, 
gu priegamas didinasi arba, 
spalva tamsesnė, reikia jis 
išimti. Tą galima atlikti ke-. 
liais būdais, bet tik gydyto
jas žino tinkamą. Nevartok, 
deginančią medžiagą; nevar
tok vaistus kraujui sulaiky
ti ir erzinančias mostis. Ną-r 
spausk ir neįdrėsk priega-- 
mus. Gali netekti gvvasties.

“Sulaukus keturijisdešimts . • • • • ' 
metų, vėžys gali pasirodyti. 
Kartais prasideda kaipo la?. 
bai mažas odos sukietėjimas, 
ir įeigu greitai ir tinkamai - 
gydytas vėžys gali tapti ne
paveji npt.

“Jeigu žmonės kreiptų 
tiek atvdos į savo sveikatą 
jr prižiūrėjimą odos kiek 
kreipia į pasirinkimą mėsi
ninko arba. į savo drapanas, 
sutaupytų daug pinigti,”

r

T šiasvydžių (basketball), bet 
| ar pasiseks juos nugabenti 

Lietuvon ? O būtu labai ir I . *-
labai malonu jei Vyčiai su
darytų bent du tymu base- 
ball ir basketball.
čiai ir labai daug prie to 
rengiasi tik nenori viešai 
pasigirti, kad Lietuvoje'ne- 
sužinotų, gal jie nori Pava
sarininkams iškirsti suprv- 
»•*<£ ■ •

Vyčiai nepasiduokite!

I
i
1

Yorko kumštynių auditori
joj supliekė ir be žado pagul
dė daug už save sunkesnį airį 
Jim Maloney. Toks p. Žu- 
kat>sko pasisekimas duoda 
vilties jam laimėti Amerikos 
o gal ir viso pasaulio sun
kaus kumštininko čampiono 
karūną.

Šią vasarą Lietuvoje Kau- 
nuostolių pridaro praryda- lie IJi(?Pos mėnesy įvyksta di-

Nors nekuriais atžvilgiais 
gamta yra nubaudusi J. Val
stijas ypatingai vakarines 
valstijas, tai nuolatinės vėt
ros tornadai, nušluoja mies
tus, tai vėl dideli potviniai 
kaip ana'Mississippi upė už- 
liedama miestus milijonus

džiausios lietuviu organiza
cijos — kaimo jaunimo Pa
vasarininkų Sąjungos 15

ma šimtus gyvybių, bet už
tai apdovanojo sporto pasi
sekimais. Pirmutinė mote
ris, kuri perplaukė Anglijos .lneKl sukaktuvių paminė j i- 
kanalą buvo jauna ’Newjmas didelės sporto rung- 
Yorkietė mergina Gertrūda n^‘s' Goslia iškilmėsna y- 
Ederle. Jos pėdomis pasekė ra užkviesti ir Amerikos lie- 
taip-gi jauna'New Yorkietė tuvhj) jaunimas, Lietuvos 
dviejų vaikučių motina p-ni 
Carson. Dabai- štai ir vėl 
jaunas amerikonas vos 25 in. 
amžiaus Kapitonas Charles 

vice-pirmininkai: 'A. Lindbergh nustebino visą 
_________ _________civilizuotą pasaulį, vienų 

vienas perskrysdamas platų
jį Atlantiką iš New Yorko 
į Paryžių ImT sustojimo į 33 
ir pusę valanas.

Prie tų sportinių pasise
kimų ir mums lietuviams y- 
ra kuo pasidžiaugti. Viena 
KSJIi ir mes 1mip<FATnerikos 
gyventojų dalis, džiaugiamės

Gal Vv- atsiliepia ant/žmo-
Jgaus kūno.

“Negalima veido raukšles 
gydyti. Negalima permai
nyti žilų plaukų spalvą, tas 
yra pavojinga, 
laikyti plaukų 
ne vartojant 
vaistus. Veido

Galima su
puolimą bet 
patentuotus 
gniaužimas.

' New Yorko Vyčių ekskur- veidams šepetukai ir pana
šautus palydės L. Vyčių sei- šus dalykai padaro dauginus
— ----- . ■ ' . . . ■ ■ 1 ■■■■■■ L!" .................................... T

PAKIRSTAS MEDIS
Aš girioje medį pakirstų matau, 

.Siūbuojant per dienas, naktis. —
Jo šakos dar žalios, taip pat kaip pirmiau... 
Bet tuščia, išpuvus širdis.

Darbas yra gyvenimo dru
ska: ne tiktai* saugojanti 
•nuo sugedimo, bet ir duo
danti jam kvapą.

H. Plento
Vyčiu atstovai. Vvčius už- 
kvietė patsai Lietuvos Pa
vasarininkų Sąjungos Pir
mininkas <Prof. Dr. J. Ere
tas. Vyčiai rengiasi vykti, 
bet labai mažai apie tai jie 
skelbiasi spaudoj. Būt la
bai malonu matyti, kad A- 
merikos L. Vyčiai nuvykę 
Lietuvon pasirodytų ktioge- 
riausia, nes Lietuva jų lau
kia pasirengusi, ne vien su
kelti sutikimų ovacijas, bet 
kartu ir sporto srity pri-Į 
rengs geriausias savo jėgas, 
prieš kurias iruuįsu Vyčiai 
turės jmsirodyti, jei nenorės 
susikompromituoti. Vyčiai 
Bavb tarpe turi gerų beisbo-

VILNIUS. Let. mokslo 
draugijos valdyba pareigas 
taip pasiskirstė: pirm. Br 
Untulis, x.l_- L.2..L-A .
d-ras D. Alseika ir dir. M.1 

šikšnys, sekretorius R. Mac
kevičius ir knygininkas P. 
Karazija. Be to, d ras Al
seika sutiko eiti ir d-jos iž
dininko pareigas.

Tam pat posėdy sudaryta 
redakcinė komisija, kurios 
vedėju išrinktas d-ras J. 
Šla|H*lis, o nariais d-ras Al
seika ir kun. prof. K ra uja- savo piliečių pasisekimais, 
lis. Buvo kalbama taip }>at 
apie artimiausius darbus: 
“Lietuvių Tautos”,leidimą, jhamtonietis p. Žukauskas— 
d-jos turtų tvarkymąir kt-Jack Sharkey didelioj Newl Įninku {basebail) ir krep-

Štai vienas ir lietuviu krau
jo amerikonas jaunas. ’Bing-

X

ĮrangaiAplinkui žaliuoja medeliai-
Ir glosto vargdienį meiliai.
Taip pat ir saulute jam šviečia gražiai.
Bet jis.... tik vaitoja gailiai.

Jr kas jam iš saulės šviesių spindulių, 
Kad lapių jau pradeda vyst?..
Kas jam iš paguodos medelių—draugų. 
Kad jėgos negali sūgrįšt ?..

1

Jį kirvis-beširdis pakirto giliai.
Ir verkia žaizda kruvina...

Jo širdį vis graužia pikti kirminai.
Tamsi, kaip naktis jam diena...

----- ■ <- Į-J-

Nors šakos jo žalios taip pat, kaip pirmiau. 
Bet jis nebetltti jėgų...
Pakilęs vėjelis bežiūrint nulauš:
Širdis jo... — pilna kirminų.

1918 m.
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Audros Sakalas
.U (ny»ių1 . atloti,I ”
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LIETUVOS SALDAINIAI
Birutės Fabriko Šiauliuose .2

Remkite Lietuvos pramonę 
pirkdami tiktai BIRUTE^ 

saldainius

DĖŽUTĖ SALDAINIŲ 1 
su persiuntimu kainuoja....

$.75
Reikalaukite visose lietuviško
se krautvėse arki prisiųskite 
mums pinigus ir mes prisiųsi- 

me saldainių paštu.

REIKALAUJAME AGENTŲ 
Kiekvienoj Kolonijoje

LIETUVIŲ prekybos 
BENDROVĖ 

366lĘro«4w*y, Boston27»MaM
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V. P. Jedinkus

dorų jfrrionih J

DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, . |

8 vai. ry-
P<į-

Vakare vaka-

Abelno pasilinksmi
nimo ir šokių vakarėlis. Vedė
jas — Rapolas Juška, Eliza-

Tai ne- 
trys 
Kiti 

lošėjai nebuvo 
ir nėra “diplomuos

TĖVAI turėtų __ leisti savo 
vaikus mokytis muzikos pas p. 
B. Nekrašų, 1237 Wesfminster 
Street. ’

Bank St. (Deveno bldg.). Ad
vokatas Broniškis yra šioje 

.kolonijoje gimęs ir augęs ir y- 
ra tikras lietuvio. Jis yra di
dis patrijotas. Dalyvavo pa- y.’
sauliniame kare ir daug var-

ŠV. JURGIO bažnyčia pra
dėta maliavoti. Lietuviai turė
tų paaukoti padengimui lėšų. 
Aukotojų vardai bus skelbia
mi spaudoje.

juskiutei ir C. Ar- 
moniutei vadovaujant.

Šv. Cicilijos chorus gražiai 
giedojo mišparus, p. Baniui 
vadovaujant. Solo išpildė se
sutės Lenzberkietės, pdei Pi- 
niutei akompanuojant.

Eukaristinį Kongresą kin
tamuose paveiksluose -rodė 
“Empire” salėje, kur dalyva
vo ir šv. Cecilijos choras, p. J. 
Baniui vadovaujant. Solo gra
žiai pavyko p-lei Valerijai 
Lenzberkiutei “Avė Maria.”

R.Gelė

Geg. 9 d. ir mes turėjome 
“laimę” klausytis N. Radžio, 
liaudininkų atstovo kalbos. 
Jis kalbėjo partiniai, kaip ir 
kiti s-riečių-liaudininkų “va
dai 
lašinius ir apie $10,000 su virš 
Audimo bendrovės pinigus nė 
žodelio neprisiminė, o jis apie 
tai geriausia žino. Vietos Gri
nius kvietė lietuvius prie vie
nybės, o Radvs prie peštukiz- 
mo. Jo visa kalba buvo vienv 
tik kurstymas prieš^dabartinę* 
Lietuvos valdžių, ir niekinimas 
Lietuvos. ■ ,

Rady! negražu šmeižti užsi
tarnavusius asmenis iškovoju
sius Lietuvai laisvę. Esi susi
tepęs smailių pirštelių darbe
liais, geriau tylėtum/ir eitum

kar- [delegatų, svečių ir vietos dar
bais užtenka vienos valau- buotojų 
dos, kad ją pelenais pavers
ti.—Byron. • ’ J/

bino visus. ... ' • • U• •
Taipgi dainavo p-nia M. Šir- 

vaitienė. Pats varg. p. Nekra
šas paskąnibino pianu ir pasa
kė prakalbėlę. Dar dainavo 
E. Keršaitė. ^Patenkino visus, 
nes jos balselis kaip tikros 
lakštingalos. S. Bukšaitė irgi 
gražiai sudainavo. Ji yra De
troito žvaigždutė. Pasirodė 
gerai ir F. Stankus.

Klebonas kun. Čižauskas pa
sakė prakalbų. Perstatė p.'Ne- 

ikrašo pasidarbavimų suren- 
Apie Navarėnųvalščiaus,giant šį koncertų. Koncertas 

visais atžvilgiais pavyko. 

ELIZABETH, N. J.
Pasikalbėjimas

Gegužės 8 d. turėjau pasi
kalbėjimą su Jonu Matulevi
čių. Sakosi esąs "“neblogas 
katalikas,” bet remias bedie
vių spaudą. Pasikalbėjome at
virai ir mandagiai. Tikiu, kad z . 
po šio pasikalbėjimo supras sa- 
vo klaidų ir stos po Darbinin
kų Sąjungos vėliava ir padės 
kovoti už darbo žmonių reika
lus.

Bedieviai puola katalikus ir 
jų vadus, kad suklaidinus ma
žiau , protaujančius darbinin
kus ir kad padarius juos be
dievybės vergais. Pašalink re
ligijų iš žmonių tarpo, jie liks 
vergais ištvirkimo' i? bedievy- 

Į bės. Be religijos žuvo galin
gi Romėnai ir kitos tautos. Be
dievių spauda nuodija kiekvie
ną, kuris ją skaito. Protau
janti katalikai ne tik nerems 
bedievių spaudos prenumera
ta, bet nė raštais.

Didžiausi prasikaltimą prieš 
Dievą ir žmoniją papildo tas, 
kuris remia bedievių spaudą.

S. Markevičius

Tūkstančiai metupraeina 
įsteigimui valstybes, <

intencijai mirusių organizaci 
jos narių. Posėdžiai 9 vai. ry-į į ti 
te. Vųkare operete — “Čon- 
ciliuin Facultatis.” Po to.šo*■ . • * • 
kiai ir priėmimas.

Birželio 9,1927 
te ekskursantams mišios, 
sėdžiai 9 vai 
rienė su programų.'' Į progra
mą įeis drama ir muzika.
’ Birželio 10, 1927 —10 vai; 
ryte: Išvažiavimas buss’ais į 
pajūrį. Kartu aplankymas 
“City Hali” ir miesto virši-

LOWELL, MASS.
Gražuolė prarado gražumą

Gegužės 14 d., Merrhnaė 
Valley gražuolė Elena Tarei- 
1 lute ir jos sesuo T. TareiliUj- 

važiuodamos automobiliu šiį 
Harvardo Universiteto studen
tais patiko nelaimę. Automo
bilis paslydo, atsimušė į stul
pą ir stiklai krisdami sužeidė 
panelių veidus. Gali būti, kadi 
žaizdų ženklai pasiliks ant vi
sados.

lyg toji Trijų Išminčių žtoigaiiįdi nori Sukimai jus* 
vesti prie karalių Karaliąjas ir viešpataujančiųjų 
Viešpaties. ? J M *

* “Žvaigždes kaina met.ams — 10 litu, o užsa
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li
tus metams. \

Adresas: “žvaigždės” Redakcija, Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Lithuania. ' —.— - -

. NEW YORK, N. Y.
(Kritikos atžvilgiu)

“Darbininko” numery 40 š. 
m. tilpo trumpą koresponden
ciją iš New Yorko miesto. Šio
je korespondencijoje rašytojas, 
kuris pasirašo “Auka,” netei
singai ir neąpsisvarstęs pa
duoda keletą žinių kaslink 
“Cineovos Krutamu Paveikslų 
Korporacijos” vaidinimo vieno 
žymaus anglų kalbos veikalo 
parašyto Stevensono — “Dr. 
Jekyll ir Mr. Hyde.”

' • * i

; Būnant nariu šios korpora- 
[ cijos tenka atitaisyti šias klai- 
! j dingas žinias. “Auka” rašo: 
Į|“Geneva krutamu paveikslų 
['kompanijos.” Tokios “Gene- 
> va kompanijos” visai nėra 
Į New Yorke tarp lietuvių. To-, 
[ liaus rašytojas sako: “Tik du 
['ar trys lietuviai turėjo progos 
[ dalyvauti veikale.” ' 
* tiesa. Dalyvavo penki 

vaikinai ir dvi merginos, 
svetimtaučiai

- “samdyti
ti artistai” kaip koresponden-- 
tas sako. Ši korporacija turi 
lošimo skyrių “Cineova Art 
Blayers” kur priguli asmenys, 
kurie lošia kol kas dykai. 
Jiems reikia metus ar du la
vintis scenos lošime ir tik ta
da yra prileidžiami lošti kin
tamuose paveiksluose.

Gaila Kad rašytojas nesi
kreipė prie pačių veikėjų gau
ti- teisingas informacijas, bet 
nusiklausęs stvėrėsi plunksnos 
rašyti. Tad patarčiau ateity 
atsargiau ir tikriau paduoti ži- 
nias, kad nereiktų atitaisynėti 
ir bereikalingai laikrašty vie- 
tą užimti. Taupykime ir nau
dokime energiją ten kur yra 
naudinga sau ir žmonijai.

luotas 7. Tamošaitis;
Korporacijos Pirmininkas

• "« • .C
Organizuoto žemės Banko 

šėrininkų susirinkimas įvyko 
gegužės 15 d. Šėrininkų suva
žiavo neperdaugiausia. Pasi
kalbėję, nutarė šaukti didesnį 
susirinkimų ir apie tai plačiau 
paskelbti laikraščiuose. Įgaliok 
jų B. P. Šilkauską tuo reikalu

y “Žvaigžde” kas mėnesį lankydama Jūsų na
mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky- 
mr.lįiĮ, rin'ifiĮ-ųnTodymii vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų i svarbiausius skaitytojų klau- 
simus...y/j?.-,' .;7

“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 paskutinių 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

UMREHCE, MASS.
Marijoj Menuo . •

Gražiausia^ metų mėnuo y- 
ra gegužės. Šiame mėnesy ka
talikų bąžnyciose laikomos pa
maldos prie P. Švč., Dievo Mo- 
... ' C r. ■' ■■
anos. ’; , •- Y 1 .• e v A* - . . . , ' ‘ ~

Šv. Pranciškaus bažnyčioje, 
apart gegužinių pamaldų buvo 
ir misi ji^kbrias laikė kun. M. 
Urbonavičius; Tėvų Marijonų 
kongregacijas narys.

Sekančią savaitę įvyko mi
sijos- vyrams, kurias davė 
kun. Vaitkevičius. Jo turinin7 
gi pamokslai sujudino ir di
džiausi užkietėjėli.

Misijų laike įvyko ir 40 vai. 
atlaidai. Altoriai buvo išpuoš
ti gėlėmis. Procesijoje daly
vavo Altoriaus dr-jos nariai, 
N. P. Mergaičių dr-ja, p-lėm 
Stasei Ra:

jį Čąhipijoųatg, ir važiuos pa
sveikinti; Slįąrkęy laimėjusį 
sunkiąsias kumštynes ir pasi
dalyti įspūdžiais.

Kas kartą su Montelliėčiais 
pabandė žū^ti, tas jau žino, 
kad ne bile kas gali juos su-

< > . >z: r .v- . • « ‘-r.

pliekti.?
Šv: Roko basė-ball team’as 

yra po vadovyste Petro *Kubi- 
li£ Šis- team’as šluoja kaip 
su šluota visus vietos ir apy
linkės team’us. Visi jau sako: 
“The Lithuanian boystocle-. ž y - -

; ver for.us.T> . .
Gana girtiš, nes laikas va

žiuoti Lawrence ir ruoškis 
prie didėlės ir smarkios karės. 
LDS. gegužinėje, geg. 30 d.

Tad visi sportai ir sportės 
paduokite savo vardus, kad 
užtikrinus vietų “bus’e.” Var- Įrūpintis. Taipgi, nutarta, kad 
dus paduokite P. Virmauskiui .šėriniiikai sudėtų keletą dole- 
arba J. Mickevičiui, Shoe and rių išlaidoms. Garsysis “Dar- 
Clothing krautuvėj, 140 Ames bininke.” Kas išgalite paauko- 
nfreet-. — * --------- ——-----------ti,dai-nuneškite_arha_4>asiųskizL.

- __ JL. . P. V. teJB. P. ŠilkauskuU 820 Bank
___________  St., Box 118.

Kiekvienas liežuvis turi žinoti apie savo 
Jimtoąjijiius. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. ^Tei ‘taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų Ame* 

r ' ‘ v ■ • -
APIE LIKTU V1Ų TAtJTOS VEIKĖJUS 

YRA ISLEI8TAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

&sr •llėmviai su- kp,$ ‘ahga .nariais.
arkęv-Žukausko šUi šiomis dienomis gavau 
ėfeirJd^iių Ltfi*’-’nsn^ą ir gabų narį L. Kumpi- 
27 d. sujudo vi- [kevičių. * Jiš'gaIčs ’̂‘Dąrbinin- 

ir važiuoti pa- Įkųį” jjarėmti rašteliais. Kitas 
žymus darbuoto jas* Vincas Ro- 
mažas irgi prisirašė. JKnlio 
nauji darbuotojai! MijwĮ<ųūo-' 
pos .|nsirmkjmai būna kS£«et-į 
riftąp sekmadienis. kį^Hųno 
mėnesio. • Darbininkai^, lųjriė 
norite pagerinti savo būvį, ži-. 
noti kas pasauly dedasi, rašy- 
kitės prie LDS. Dėlei plates- 
niij informacijij galite kreiptis 
pas mane bile dieną ir valan
da. ’ 1 * ~ '

«=s====ę=====a=š*=aSte=SHe»to»
LC^^rink  ̂P Vakarei Šurum-itnuta

— ^šeimyniškas vakarinis — 
“movies.”
i jiĘilfcUo
diena-:; Ąt)fipkyA!W 
miesto.-’ ^7/

Birželio 12,1927 -^11 4at 
! ; ,“jūbil>ėjto&

! C* M

pliaukšti ant nekaltų žmonių.

. Radys džiaugiasi, kad jo
. kolegos užsieny spausclina la- 

P8”1 pelius kurstymui piliečių prie

. nuvertimo valdžios. Pasirodo, *a *
c«, ’ kad jis yra vienas iš tų kurs- ot., • . .

tvtoių.spor- ' 
ie jo Philadelphiečiai tokių kalbė- 

tokių nepageidauja.
J. St.1 Dalyvis

. “DARBININKAS’’ yra plačiųjų darbo žino- g 
aių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių || 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies || 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty- g 
bės vidaus ir užsienio politikų. p

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

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody- g 

mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūkį, nau- g 
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki- « 
tų žemininku būvį ir reikalus. . g

“DARBININKAS” duoda nemokamai juri- < | 
dinių (teismo dalykais) patarimų ir atsako į . 11 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams.

“DARBININKAS” talpina gražių apsaky-i| 

mėlių ir naudingų skaitymų kaip seniems, taip 1< 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims. ' J

“DARBININKAS” yra visų 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti dr kitiems 'patarti .išsirašyti “CDnrbininką.”

«<

pusei metų 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigu
bai. . * .

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.^

“DARBININKO” Redakcijos-Ądministraci- . 
josacįrcsa^cj

W ►.: JT "T- •*- • ■ f.

■ -T-|||g:3;

sta, nu 
posėd&i 
lankymas 'įžymesnių-miesto 
valdininkų ir svpfių.l t:, j ■ 

Vakare —• prakalbos, įr kpį* 
eertas. ir? • ■ -b;

Birželio 8, 19?7 8 vai. ry
te iškilmingos $u asistą ryte iškilmingos

[Mišios” dėkihgnmui
i Visagaliui už organizū&jSs 

išbuvimą ir įšaųgupų. J^f lai- 
kjįfc. jškiluūpgu rjtąąbh 
ark’o vyskupijos; . 
Generali^,, iMagp. ;,Jonaft 
Du£fy, V<1Q.4>n,Ę.

Renginio ĘoppąĮja'

Tas, kuris daug kalba, retai 
išpildo prižadėjimus. Kilnus 
žmogus visumet trokšta, kad jo 
žodžių nebūtų daugiau kaip 
darbų. — Kinų išmintis.

K WATERBURY, CONN.
' - * i r t ■ ■

įį^aoj’Visų luoųių žmoųės yra or- 
££ 2 tonizuoti, o tik, darbininkai di- 
^£.j|Žmumoj pasisklaidę skursta ir 
; ’i _ yėigauja ^iĮ^ems. Turime L. 
į o ar daug'lietuvių prie

priklauso f Susispietę į vie- 
^^  ̂gžtętume gyviau s»- 

y?, '•‘smipmti apie savo būvio pa- 
gerinimų.' Tad rašykimės prie

: y>$$anizacijos, -kurios pamati- 
4,1. ĮĮįiai principai yra Kristaus 

mokslas. ;

, Šioje kolonijoje yra LDS. 5 
Dėkimės prie jos visi dar- 

bininkai. . x
F- Lietuvis advokatas

’ ■' Šiomis dienomis perkėlė sa-
vo ofisą lietuvis advokatas Al- 
bertas J. Broniškis. Jo ofisas

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

“DARBININKU”

I I



narius,

laįkrąštyje randa-

GERIAU8IA VALGYtfT.A

GALINGA MOSTIS (maža) . 
GALINGA MOSTIS (vidutinė) 
GALINGA MOSTIS (didelė) .

DV. VADAS: Kun. Pranas Juras,'
94 Bradford St., Laurence, Mass. 

PIRMININKAS: J. Trainaviėius,
175 Ames Street, Montello, Mass. 

VICE-PIR1UINĮNKR: M. Blažauskaitė,
70 Falrvlew Št, New Britain, Conn. 

SEKRETORIUS: Antanas F. Kneižys,
366 W. Broadway, So. Boston, Mass. 

IŽDININKAS: Antanas Vaisiauskas,
371 Portland St, Cambridge, Mass. 

L1TERATINE KOMISIJA:

pažymėtų artistų koncertai. 
Publikos 'buvo*hemažai. Ar- 
tOge.

—
įVeikalas nuneš mus į lokių 
^Lietuvį,'z koridą

URBIAMIEJI.—Malonėkite prisiųsti mano paiymėtas gyduoles.
Vardas ir Pavardė
Gatef. ir numeris .

* Miestas

“Art. Pilka iš pat pra
džios iki galo tartum užbūrė 
publikų, darė su ja ką tik 
norėjo: tai virkdė, tai juo
kino, tai it kokiomis dump
lėmis kurstė žiūrovų širdis 
tyriausiu patriotizmu.”

Tai tik tie atsiliepimai, 
kurie man netikėtai pakliu
vo į rankas. Jų buvo galybe 
ir visur art. St Pilkos var
das mjnimas su entuziastiš
ku pagyrimu.

STRAIPSNIS 02

Kas Yra Pasaldintas Kon
densuotas Pienas?

motinų 
KŪDIKIŲ SVEIKA*

“...0 Pilka. Kaip jis išėjo 
‘Aušros Sūnuose’ Kontra- 
bandnešio Rusteikos vaiz-

PAVOJUS VALGANT „• 
KIAULIENĄ 

Išvirink mėsų gerai 
Kitokiu budu ga- EBB*
ii įvesdint tą bai- ------ —
sų parazitų kir- 
mėlo kam nors 
savo šeimynoje,

kinu- 
liena arba jautie- 
uA labai pavojin- 
ga, ypač vasarų- ■

Tūkstančiai sergančių moterų ir val
kų be gerų pasekmių gydomi nuo įvai
rių ligų, o tuo tarpu Jų tikra ligos prie
žastis yra tai ta bjaurybė kirmėlė; Tik
ri tos negalės ženklai yra tai išėjimai 
tos biaurybė6 dalelių. Tai biaurybei at
siradus žmogus netenka apetito, oTHfr- 
tais apsireiškia vilkiškas apetltas»JU£- 
žuvis tampa apvilktas, ėda rėmuo, 
skausta strėnos, sąnariai ir kojos, galva 
skausta, svaigsta, alpsta, tuštuma vik
riuose. Apsireiškia randai apie akte 
kūnas apskritai nusilpsta. Vidurinėse

DUOLfi NUO TRAULIMO—ratgausi jaunystės dienų plaukus...............

REIKALAUNAM AGENTŲ JR AGENČIŲ
Klauskite laiškais platesnių informacijų

duoti, tai, rodos, kad niekas 
kitas jį čia nepavaduotų. 
Toks gilus, gražus, ryškus, 
tikslus ir gražus tu laikų at- 
budusio lietuvio-patrioto sie
los interpretavimas! Sekant 
kiekvieną Pilkos judesį, ne 
kartą dingtelėjo galvoje 
mintis:‘Kaip jis panašus čia 
į tą genialmgą pasaulio ar
tistą—Barrymuore...’ Pilka, 
iš tikrųjų, yra talentingas 
artistas ir mums, lietuviams, 
labai brangus žmogus.”

nu' Šios “ristynės” bus ket
virtadieny, birželio 2 d. Lie
tuvių Svetainėje, kampas E 
ir SilVer gatvių.

ši kompanija išdirbinėja pianus 
Bostone per 75 metus, suvlrš. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimų dėl lietuvių biznio.

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

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

DEKSNIO 
DEKSNIO 
DEKSNIO

Deksnio galinga mostis labai rekomenduojama pasaulio garsingų gydy
tojų nuo reumatizmo, rankų bei kojų skaudėjimo ir taip visokių sausų 

", skaudėjimų (tik neronų)
MOSTIS NUO RONŲ IR APSIDEGINIMŲ.............................................. ..
MOSTIS NUO PUCKŲ IR DEDERVINIŲ ................. '.....................................
MOSTIS NUO KORNŲ ir NUOSPAUDŲ.....................................................„...
QCININE POMODA, STIPRINIMUI PLAUKŲ................... .............................
RAUDONŲ ROŽIŲ POMODA, dėl pasidabinimo: sušukuoti plaukai laikosi 

prie vietos ........................................................
ARBATA DĖL STIPRINIMO KRAUJO Iii NUO ŠALČIO............................
ARABIŠKI MILTELIAI—sutaiso užkietėjusius vidurius, iščystina visokius 

raugalus iš vidurių, gelbsti nuo išpūtimo pilvo, skaudėjimo )» krutinę 
ir šiaip įvairias kliūtis prašalina. Milteliai yra sudaryti iš medžių ir 
žievių ir sveikatai nekenksmingi ..................................... ...................................

MILTELIAI NUO KOJŲ PRAKAITAVIMO.........................................................
DANTŲ LAŠAI ....................................................................... .....................................
Milteliai nuo galvos skaudėjimo—ioc. vienas, 12 už...............
GUMBO LAŠAI—nuo visokių pilvo negerumų .....................................................
GYDUOLES DĖL VYRŲ NUSILPNEJUSIŲ LYTIŠKAI................................
VEGELAX TE A—lapeliai dėl vidurių liūosavimo ............................................
liepos žiedai...... .........................  :....:..............................
VALERIJONO ŠAKNYS .............................................................................................
REMUNELIAI—iš Lietuvos .......................................................................................
TRUKžOLfiS—geriausios rūšies .................. ............................................................
PARUŠENA-
PARUŽENA ____w
ANTISEPTIŠKOS PILĖS—<lel mazgojimo visokių vietų

TREJOS-DEV YNERIO (Palangos')

Problema kurią 
kiekviena 

motina turi 
išrišti

ARTISTAS STASYS PILKA 
“AUŠROS SŪNUOSE”

Artistas St. Pilka — vie
nas iš populiai'iškiausių ak
torių' kurie kada nors buvo 
atvykę pas mus iš Kauno. 
Visur, kur. tik jis veikia, vi
sada jį lydi didžiausias pasi
sekimas ir visur, kur tik ar
tistas St. Pilka neužklydo, 
visur jis paliko puikiausi į- 
spūdį 
“Aušros Sūnuose” ir to vei
kalo pastatymu Chicagoje 
art. St- Pilka susilaukė bene 
ypatingo garbinimo.

Štai keletas spaudos atsi
liepimų. “Draugas” rašė: 

------ “...Geriacr vaidinti, kaip 
kad atliko art. St. Pilka, ne
begalima. Čia pasirodė jo, 
kaipo artisto, talentas skai
drioje šviesoje. Jis žiūrovus 
virkdė ir juokino—ką norė- 
jo tą darė su publika;.. Tai 
artistas pilnoje to žodžio 
prasmėje... Ilgai, ilgai Clii- 
cagos lietuviai, atvykę į 
Goodmain teatrą atsisveikin
ti su art. Pilka nepamirš 
‘Aušros Sūnų.’ ”

4

FoMi/a 
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“AUŠROS SŪNŪS” JAU 
PARUOSTI

Nedėlioję išvysime “Auš
ros Sūnus,” Tni,puikus.pą- 
triotinis veikalas, kuris pan 
tenkina visus r, ir tų, kas my
li rimtą vaidinimų ir tuos, 
kurie mėgsta juoką.

į “Aušros Sūnūs” bus vai- 
1 Idinami tik vięnų sykį, Jie 
■sųstiprius mus lietuvybėje, 
|“atgaivins jausmus.” 
j Tam tyčia dirbamos sce- 
’nerijos, tąsomi ij net iš 
Kauno atgabenti kostiumai.

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

SUGRĮŽTA
Pranešama,, kad kun. F. _

Strakauskas perkeliamas at-’doin,^^ ilgjn^ jVeika- 
gal So. Bostonan iš Lawren- lą paruošė garsus Liet Val- 
co vikaru prie kun. JC Ur- stybes Teatro art. W Pilka, 
bonavičiaus, o. kun. S. P- Į jis pats dalyvaus vyriausio- 
Ęneižis Lawrencan vikąrį ’je t knygnešio-kontrabandne- 

prie kun. F. Virmauskio^,, į
Sveikiname ir linkinį 

jiem geriausių pasekmių 
naujoje dirvoje.

šviežias, grynas, su visa Smetona,— 
tai yra pienas gaunamas iš karvių dėl 
padarymo Eagle Brand Pieno. Karvės 
yra egzaminuojamos, o pieninės inspek
tuojamos reguliariškai, veterinorių. 
Kondensaunės pastatytos netoli pieni
nių, taip, kad gauna šviežią pieną tik 
ką sumelžtą.

•
Iš kiekvieno keno šviežio pieno da- 

statomo įkondensaunę yra paimama 
pavyzdys ir tuoj ištiriamas ekspertų, 
kad suradus mažiausi nukrypimą nuo 
tobulumo saiko.

Perėjęs inspekciją, pienas dabar yra 
supilamas į šildymo šulinius, kur jis su
maišomas su grynu cukrumi, prideda
mu dėl išlaikymo. Visa mišinį tada lie
ja 1 beorinius puodus, ir .nuo čia Iki 
supilimo į kenus. pienas neprieina prie 
oro, ir todėl negauna bakterijų nei ok
siduotos. šituo budu auklėjimo ir stip
rinimo savybės, esančios piene, ne
dingsta ir šviežias pienas yra sumai
šomas su grynu cukrumi.
—Keuelį į kuriuos Eagte Pienas j ra 
(supilamas, padirbami Bordeno konden
saunės Ir ištiriami (teorinėse apystovo- 
se dėl mažiausių netobulumų. Tobuli 
kenai paskui yra sterilizuojami prie 
700 laipsnių E., taip, kad gaunama ab
soliutiškai be bakterijų indas.

Pieną įpylus, kenai užlipinami tam 
tikru budu," kurie nereikalauja klijų.

Atmink, kad penint Eagle Brand Pie
ną kūdikiams absoliutiškai reikalinga 
viską, turėti griežtoje švaroje. Taigi 
ir atidarius keną, reikia jį uždengti 
puodeliu ir laikyti švarioje, vėsioje vie
toje, ir apsaugoti jį iruodulkių, musių 
ir tam panašiai.
. Kad išlaikius tikrą mierą, reikalin
ga rūpestingai pieną saikuoti. Eagle 
Brand Pieną visados pilk iš keno į 
šaukštą, iki briaunų, bet kad pienas ne
bėgtų iš šaukšto. Suprasi, kad įkišant 
šaukštą į keną negausi .užganėdinan
čio nusaikavimo, nes dalis pieno bus 
prilipus prie šaukšto sienelių. Pamoki
nimai sako, kad reikia imti tiek ir tiek 
šaukštų prie tiek ir tiek uncijų van
dens. Na, o jei bus prilipę pieno, tai 
negalėsi tikrai nusąikuoti pagal pamo
kinimą.

Nedapenėjimas
Dažniausia kūdikiai yra perpenimF 

negu nedapentmi, bet jei vaikutis ver
kia atėmus bonkutę. arba prieš pada
vimą sekančiu sykiu, tai reikia kasdien 
didinti mišinio stiprumą iki kūdikis 
bus patenkintas.

Perspėjimas
Jei kūdikis neramiai miega, vemia 

dažnai, arba turi liuosus vidurėlius, tas 
rodo, kad jam perdaug maisto duoda
ma, arija per dažnaL-ujba kad jo mais
tas stipresnis, negu jis gali suvirškin
ti. Jei vaikas žindomas, tai reikia pa
ilginti penėjimo tarpą iki keturių va
landų. I)el kūdikių, kurie penimi iš 
bonkos. reikia per pus sumažinti duo
damą kiekį, iki viskas atsitaisys Jei 
tas negelbsti tuoj šaukis daktaro.

Skaitykit šiuos straipsnius kas savai
tę ir pasidėkit ateičiai.

Šio rolėje. , Jo vaidinimas 
tokp nepaprastas, kad dėl jo 
vieno, rodos, reikia tą vai
dinimą žiūrėti.

Patartina tikietus įsigyti 
iš anksto, galima gauti 
“Darbininke” ir pas L. D. 
S

DIVINDRIKIS .......................................... .........................................
-DIVINDREKIS—iš Prašų .............................................................

ERODITE EILES—nuo inkštirų, pučkų ant veido ir taip spuogų...............
TREJOS-DEVYNERIO (Palangos) 27-uių rūšių ............................................
TREJOS-DEVYNERIOS ...........„..................'.................................................. ..
GYDUOLE NUO DUSULIO .....................................................................................
MEŠKOS MOSTIS—gydo ronns, sumušimus ir kiauniežius..................... ..
MILTELIAI NUO PLEISKANIŲ—iščystina pleiskanas iš galvos...............
MILTELIAI DĖL VEIDO—Face Powder..............,............................................
PELYNOS METELES—nuo plaučių, geltliges, drugio, karščiavimų, taiso 

ajietitą, varo kirmėles, apmalšina gumbo pasikėlimus ir akstinu vidurių 
veikimą ....................i................................................................................................

PUPLAIŠKIAI—nuo kosulio, geltligės, dusulio, džiovos, kataro, silpno vidu
rių virškinimo ir nuo mėnesinių.........................................................................

KADUGIŲ—EGLIŲ UOGOS—nuo peršalimo, kosulio, dieglių strėnose, nuo 
ištinimų, vandeninės ligos, inkstų ir pūslės, nuo gieivėjimų, baltųjų 
plovimui ......................................................................... ........................ ..................

RISTYNĖS
Balsas Radio kompanijos 

manageris Feliksas Zaleckis 
praneša, kad artistas Vana
gaitis su Dr. Sarpaliu turės 
“ristynės.” Taipgi susitarė 

‘ ristis ’ ’ real-estatininkas
Bet savo vaidinimu j Julius Mikelionis su-Korzo-

Suvirš 20 Metą
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU 

VOSE & SONS PIANO
KOMPANIJA

. šio apskričio suvažiavimas 
įyyks. 29 A gegužės, 220 Ripley 
Efizabethpiort, N. J., 1 vai. po 
.pietą.

Visos šio apskričio kuopos 
jasirūpinkite išrinkti kodau- 
giausia atstovų. Sulig nusta
tytos tvarkos kuopos gali | 
rinkti ir siųsti nuo 10 narių • 
vienų atstovą.; n

Kuopos apie savo veikimą, 
ypač iš buvusio vajaus turi 

raportą priduoti raštu.
Taipgi prašome priduoti 

aujų sumanymų pagerinimui 
mūsų brangios organizacijos 
stovio ir ąbelnai darbininkų 
būvio gerinimui.

Be to, bus išduotus raportas 
iš buvusio prakalbų maršruto.

Vienas mūsų darbuotojas 
pažadėjo duoti paskaitą apie 
darbininkų reikalus.

Mes darbininkai turime su
sidomėti organizacijos reika
lais taip, kad patraukus visus 
neorganizuotus darbininkus 
jprię ~ -

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.

PARSIDUODA
61 Hancock St, Dorchestery puikus tri
jų šeimynų namas. Mažas įnešimas. 
Antros lubos ant išrendavojimo. Kreip
kitės: DR. J. MacDONNELL. 536 
Broadvray, So. Boston, Mass. Tel. S. B.

(G.31)

Deksnis Ointippnt Co.
LIN STREET HARTFORD, CONN.

Kuomet uždegi 01d 4Wd 
cigaretą esi perneštas kaip 
ir aut naujo pasaulio cigūi 
reto malonumo. i

Old Gold yra geresnis cigar 
retas dėlto kad nedraską 
gerklės ir nekandžioja liežu
vio. Juos gali, rūkyti ryte, 
dieną ir vakare be jokios 
gerklės iritaeijos. Naujas 
išrastas metodas išima visus 
nemalonumus tabake.

Taigi negaišink laiko, bet 
pradėk rūkyti šį 1927 oiga- 
retą. Rasi daug malonumo 
jame. Jie parsiduoda už tą 
pačią kainą taip kaip ir ki
ti eigaretai, bet jie yra verti 
savo svorį auksu. Old Gold 
ištiknjjįjL gyvena sulyg savo 
vardo.

ORDERIO BLANKA DĖL GYDUOLIŲ 
tefeSlŲSK net vieno cento, tik jmžymčk gyduoles kūrins onlerinojl, o mes jas 
J.'pasiųsime C. O. D. Kada Rausite gyduoles tada apmokėsite pežtoriui. Pa

prašyk aiškiai savo pilną ir aiškų adresą, lšklrpęs šitą katalogą ir pasiųsk.

GYVASTIES MEDIS—nuo reumatizmo, skrofulo’ir nuo lytiškų ligų ir valo 
kraują ............................ ........... ................ ..............................................................

ĄJARAS KRAJAVAS—nuo dlsųiepsijos, visokių dieglių Ir prasto vidurių 
;* malimo .................... ..................... . ....................................... ...............................
KARALIENES COLD GREAMAS—padaro minkštą ir malonų veidą...........
PEVINMAUIES LAPAI—nuo dusulio, krupo, 1»ronkaitis, plaučių, raudon- 
{-‘gyslės, sutikimo gerklės ir nuo baltųjų surėmimo ir taip visokių ne-

i
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DAKTARAI
Burokus

TeL Brockton 5112

uies

ADVOKATAI

Mes Parduodame

Pradžia 7 vaL vakare.

(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

BROCKTON MASS:
683 No. Main Street

Tel Brockton 7180

;ti skelbimais, kuriuose pra- 
įnešama apie liaudies susi 
rinkimus, pramogas ir rin 
kimusi ' to,. ...

Res. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS 

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadway So. Boston 
Ofise tik vakarais

BUS VAIDINAMA PIRMĄ SYK BOSTONE 

flį B

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. N. V. GASPER 
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
Oįsio valandos: •

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 6 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
džldieniais, taip-gl seredomls nuo 

12-tos-<ien$ uždarytas

.......... r- . , ;
MAŽAS NESUSIPRATIMAS.j JI. to Žiną i. aš netrukus

Vienas raštininkai Ą)ėr<luo- teku už Petro, 
da telefonogramą’. Pabaigęs 
sakini sako:, “taškas.”

O antrasai, ne visai nugir
dęs, klausia: “koks taškas?” 
— “Kaip asilo galva” atsako 
pirmasa?.
i . ____________

JIS. — Štai kaip!
JI. — įtik nežin

kaip man jį reikėtų padai 
laimingą?

JIS. — Atsisakyk tekėti 
i jo!

JI. — Kur tavo tėvas gyve
na?

JTIS. — Nežinau. 
Jrt/j^&lip tai nežinai?
JIS. ~ Jis buvo gan didelis 

girtuoklis, dabar gali būti ar 
pekloje, ar čysčiuje, bet kur — 
aš tikrai nežinau!

SPECIALISTAS 
nuo nerviškų ir chroniškų li
gų per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY
60 Scollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre Eldg. |

^©^®®®®®®®©©®O©O©OS©®®®  ̂

g Liberty 7296. " ž

! GE0R6E H. SHIELDS I 
| ADVOKATAS | 
| 811-812 01d South Rnildingl 
S 294 Washington Street t 
N Boston, Mass. K

Valandos' 9 A. M. iki 5:30 P. M. 
I GYVENIMO VIETA g

37 Gorhani Avė., Brookline | 
Teiepbone Regent 6568

ANTANAS F. KNEIŽYSĮ 
kuris lanko Suffųlk Teisiu mokyk- jĮ 
Tq ir užsiima Real Estate pardavl- 
nčJijDU. bnoa mano ofise kasdien < 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų ifeky-l 
rus Šventadienius. Lietuviai, kad Ir ' 
mažai sububantieji angliškai jjali < 
kreiptis Įvairiais reikalais pas ma- < 
ne. A. F. Kneižio adresas yrn toks: . 
308 E. Ninth St.. Tel. S. B. 1G9&

J©©©®®®®®9®©®©®©®®©©®®**®©®- 

| Į TeL S. B. 2805—R. |

lįiBTUVią ^Sg§£| 
Į OPTOMETRISTAS B

IMIGRANTŲ AMŽIUS

Sulig vasario menesio imi
gracijos statistikų, amžius 
beveik trijų-ketvirdalių šių 

‘dienų imigrantų, yra tarpe 
16 ir 44 metų. Ir daugiaus 
vyrų atvyko ir išvažiavo ne
gu moterų.

Tos statistikos parodo di
desnį skaičių atvykstančių 
ir išvykstančių ateivių negu 
sausio mėn. Vasario*mėne
sy 32,074 ateiviai .įleisti, iš 
tų 21*695 imigrantai ir 10,- 
397 ne-imigrantai. Ateivių 
išvažiavo, iš šalies 16,034.

§ PRANEŠU VISUOMENEI JOG AŠ PERKĖLIAU SAVO Š 
§ GRABORYSTĖS OFISĄ NAUJON VIETON g 
£ Ofisas: 877 Cambridge Street, Cambridge, Mass. . & 
y Rezidencija: 448 Cambridge St., Cambridge, Mass. $ 

| D. A. ZALETSKAS Lietuvis Graborius I 
g Patarnavimas diena ir. naktį.—Telephone University 8831-W. g

THE PENNSYLVANIA EXCHAHGE BANK 
buvęs, po vardu. Baltic’St a t Bankas)___ ; toto.

322 EIGHTH AVENUE toNEW YORK, N. Y.

KELEIVIU ČEKIAI
< .' Apsauga reikalinga visados, ypač keleiviams. Apsaugoji

mui keleiviu turto—pinigu, išduodama keleivių čekius, kurie 
čekiai išmainomi visose pasaulio dalyse.

Keliaujant Amerikoj, keliaujant į Lietuvą ar kitur, atsi
kreipkite i mus dėl čekių. Kaina stebėtinai maža.

- ' ■’ - ■ '

■Taipgi siunčiame pinigus j Lietuvi) ir visas pasaulio dalis, paprastoms 
perlaidoms, kalteliais ir čekiais-drafta is; parduodam laivakortes ir svetimų 
valstybių bonus ir pinigus. Reikalaukite platesnių informacijų.

Specialūs Sąskaitos 4-tas Nuošimtis į Metus

\ “AUŠROS SŪNŪS” — žymiausias lietuviškas veikalas, kuriame vaizduoja
ma lietuvių knygnešių drąsi kova su rusi] žandarais dėl spaudos ir maldos žodžio. 
Dr. Basanavičiaus, vysk. Valančiaus ir dr. V. Kudirkos dvasia spindi tarne veikale.

“AUŠROS SŪNŪS” Kaune yra vaidinami jau 4 metus ir visuomet sutrau
kia pilną žiūrėtojų teatrą. Amerikoje gi tas puikus veikalas-buvo vaidinamas tik 
didžiausiame Cbicagos I)owntr>WTr teatre ir buvo žmonėlhs reikalaujant kartojamas 
tame pačiame didžiuliame teatre.

“AUŠROS SŪNŪS” rorima buvo vaidinti ir kuriame nors Bestom*) didelia
me teatre, bet nepavyko gauti patogios lietuviams salės.

“AUŠROS SŪNUS,” Jie abejo, pamatys kiekvienas, kuris prisimena pernai 
į, statytą “Genovaitę.” . ■

RUOŠIA TU DALYVAUS KAUNO VALSTYBES TEATRO ART. ST. PILKA

RENGIA L. D. S. I MA KUOPA.

Ūmu metu daug rašo uįjsie-. 
nio laikraščiai. Viena dėl 
to, kad vaistas nesenai išras
tas, antra, kad jis iš tikrųjų 
stebėtinai greit; gydo. Vadi-1 

naši šis vaistas “Antivi- 
ros.” Šis vaistas dabar var
tojamas geriausiose Berlyno 
ir Vienos ligoninėse. Labai 
gerai, gydo., jis nuo visų 
streptokokinių (tam tikra 
fbakterijų rūšis) ligų. ‘1 An- 
itiviruso” pagalba vidurinis 
ausies uždegimas išgydomas 

Len- per bertainį valandos, kar- 
•tosir stulpai buvo .apklijuo- bunkulai . (votys) ‘ fūrmun- 
iti skelbimais, kuriuose pra- Mai, kuriems, paprastai 

gydant, reikia kelių savaičių, 
laiko. Šiuo vaistu išgydoma 
perdviparaK; akių uždegi
mai ir kitos panašios rūšies 
ligos.

S 
£toJ 

(f 
Lietuva! mano tėvynėj tų- es$ 

j kaip sveikata!/ 
i——i t-rin—

I

1,308 ateiviai įi^buvo^Tfėisu, MASKVOS KOMUNISTAI IŠ 
iš kurių, daugumas ■lefurėjo-’ 
tinkamas vizas.

Iš tų 21,695 imigrantų 
dauginusia atvyko-iš Meksi
kos, Vokietijos, Airijos, An
glijos,. Ilolandijos, Škotijos, 
Italijos ir Prancūzijos. Tos 
šalys pristatė net 90 nuošim
tį visų imigrantų.

Daugumas imigrantų ap 
sistojo New York’e — vie
nas iš keturiu atvykstančių 
ateivių. Iš 216,454 imigran
tų įleistų ntiodiepos iki va
sario mėnesio, 56,231, arba 
suvirs25 nuošimtis, apsisto
jo Nfeiv York’e. 23,119 ap
sistojo Teksas valstijoj 
(daugumas meksikiečių iš 
Meksikos), 20,155 važiavo į 
Michigan, 18,329 į Massa- 
ehusetts^ 16.pi2 į Califomi- 
ją, 13,246 į Jjjijnoi.s, 13,255 į’siskolinti jaunystę. Tuo tiks 
Pennsylvaniją, ir 10,782 į .iu iš užsienio į Maskvą ve 
New Jersev.- ••žamas39 beždžiones.

Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiso valandos 

nno 9 ryte iki 9 vakare 
381 WEST BR0ADWAY 

South Boston, Mass. 
(Antros lubos)

NEPRIGIRDI
Viena, moteris ravėjo darže, 

antroji, eidama pro šąli, už
kalbino:

— Padėk Dieve! -
raunu.

—x Ar namie Cepa 
su visais lapais.

— Ar Tamsta neprigirdi.
— Taigi, nelabai ilgi.

IŠKASĖ SENOVĖS 
REKLAMĄ

x Reklama, skelbimasis ar 
garsinimasis, matyt tiek se- 

• ims, kiek ir pati žmonija.
Kiek tik žmonių žinojimas 
siekia senovės gilumą, be
veik visur* užtinkama rėkia- į v •" - •
mos žymes. Pati reklama 
ir jos būdai kas kartas to
bulėjo ir kilo kaip ir žmo
gaus kultūra. Šių laikų re
klama tiek išaugo ir išsiplė
tė, kad jeigu ją lygintume 
su jos pirmtakūne pas pačią. 

‘ kultūringiausią tautą, saky
sime kokia devynetą šimtu

S KURĮ VISI 
PAMATYTI!

VAISTAS
Seniau šis vaistas gal bū

tų vadinamas stebuklingu 
vaistu, bet dabar, kuomet 
radio atsirado, užteks jam ir. 

I

Vienas rusų išeivių laik-
* ’ * „ • s e

rastis-' Berlyne paniekinan
čiai pašiepia dabartinius 
Rusijos valdovus. kurie 
neigdami visa, kas jų “pro- 

-fetariškanr” - supratimui 
priešinga, pradeda sekti kai 
kurių turtuolių neproletariš- 
ką pavyzdį pajaunėjimo at
žvilgiu. Didėlį Įspūdį pada
riusi* Maskvos komunistų 
tarpe nesenai padaryta pa- 
jauninimo operacija žino
mai komunistei Klarai Cet- 
kin, kuriai buvę Įdėta bež
džionės lyties liaukos. Po to 
daug komunistų vadų pa
reiškę norą iš beždžionių pa-

• • u
metų atgal, tai neabejoja 
mai gautume tekį panašu 
mą, kaip Afrikos laukiniu'kuklesnio vardo. Apie šio 
niam-niamų pašiūrės su di- į.vaisto stebuklingumą pasku- 
džiausiu New Yorko 40 1 
aukštų dangaraižiu. Tačiau 
kaip nekeista būti], bet vra 
viena reklamos priemonė,'1 
kuri "prieš tūkstantį metų 
buvo nei kiek neblogesnė už 
šiandienines. Štai ir pavyz
dys. Atkasant 79 metais 
ugniakalnio Vezuvijaus pe
lenais užverstą Gerkulano 
miestą rasta miesto aikštėse 
ir skersgatviuose skelbi
mams klijuoti tokios lentos 
ir stulpai, kokie šiandien y- 
jia bet kuriam mieste.

S. Čiurlionienės 4 veiksmų patrijotinis veikalas pilka

TURI BŪTI GREITAI PARDUOTA i:
Nedidele krautuvė South Bosto- ;
ne, geroj vietoj. Renda $20.00 į 
mėnesį. Yra 3 kambariai užpaka- 
ly krautuvės ir forničius dėl 3 
kambarių. Vienas anglinis pečius, 
vienas gesinis pečius, lovos, krės- 
lai ir daugelis visokių mažesnių 
dalykų. Už krautuvę ir forničių
sykiu tik $375.00. Nepraleiskite |

A. J. KUPSTIS J
332 Broadway, 9or Boston, Mass. ž

Tel. S. B. 1662-1373 arba 0441 >

. Svarbus Pranešimas |
šiomis dienomis rhos gavome pranešimą iš anglių kompa- © 
nijos kad kainos ant anglių nnpigb Bostofie, Cambridgiuj, o 
BriglitoiiV fr'Sbniorville. šiandien prekės yrn sekančios: J 

EGG—1Š15.25; STOVE _ $15.75; HŪT__ $15.50 J
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