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SĄMOKSLAS PRIEŠ 
PILSUDSKĮ

Suimtas gen. Halleris

Paryžius. — “Petit Pari- 
sien” pranešimu ryšy su 
Varšuvoj susektu endekų 
(nacionalinių demokratų) 
sąmokslu prieš Pilsudskį e- 
sąs suimtas ir gen. Halleris.

Varšuvos spauda plačiai 
rašo apie kratą ir suėmimus 

‘ “tautinės -sargybos”- buvei- 
• •f Į nėj Varšuvoj.

- “Robotnik” rašo, kad po
licija gavusi informacijų, ( 
jegatskrri tos orgamzaeijosL. 
nariai laiką ginklus be leidi
mo ir kad “tautinės sargy
bos” buveinėj esama amuni
cijos ir rankinių granatų. 
Be to, buvo gautos žinios, 
kad būste esančios fabrikuo-i 

t . jamos bombos ašaroms' iš
šaukti. Policija, pasiremda- 

? - ma. tomis informacijomis, 
t padariusi kratą “tautinės 

<; .. sargybos” buveinėj, kur su
ėmusi 7 žmones, tarp kurių 
“Mysl Narodowa” redakto
rių ir organizacijos centro 
komiteto narį RembielinskĮ,

- jaunjmo vadą Jodzevičių, 
atsargos kapitoną Palonskį 

kitus.

Komite-
amėrikiečiu sutikimui

KLAIPĖDA 
tas 
turėjo savo posėdi gegužės 
mėn. 12 d. 7:30 vai. vakare 
‘ ‘ Ryto ’ ’ viešbuty. Posėdy 
dalyvavo šie asmenys: Jau
nųjų draugijos atstovas ir 
“Santaros” pirmininkas p. 
Adomas Brakas, Lietuvių 
susivienijimo atstovas p. 
Kemėšis, Šaulių Sąąjungos 
atstovas p. Brūvelaitis, Lie
tuvių Karių Idr-jos atstovas 
p. Gudaitis' ir Klaipėdos 
muitinės viršininkas p. Mac
kevičius. Komitetui papil-

giau asmenų. —Buvo pagei
daujama, kad svečiams bū
tų daroma kuo mažiausia 
ceblumų tikrinant bagažus. 
Muitinės viršininkas p. Mac
kevičius pasižadėjo padary
ti, kad bagažo peržiūrėjimas 
būtų atliktas greitai ir kuo- 
mandagiausiai. Tvarkai pa
laikyti prie garlaivio nutar
ta prašyti polio, viršininko 
apsaugos. Kad atkeliavu
sieji nebūtų inšaudojami ve
žėjų, nutarta susitarti su au
tomobilistų sąjunga, ir pra
šyti elektros stoties, kad ši 
atsiųsti} uostan elektros ve
žimų pervežimui keleivių 
miestan.

Šis paveikslas kap. Charles Lindbetgh’o buvoMuimtas tuoj po 
užbaigimui be sustojimo kelionės iš New Yprk’o Paryžiun.

Darant kratą esą rasti po
litiniai kunigaikščio Pana- 

Hallerio
PIRMUTINĖ MOTERIS 

SKRYS ŠKOTIJON

‘tautine 
fašistinė

šio ir generolo J. 
laiškai.

Pasak laikraščio 
sargyba” esanti
lenkų organizacija ir jau 
pasižymėjusi demonstracijų 
ir susirinkimų ardymu. Ji 
veikianti artimam kontakte 
su “Didžiosios Lenkijos sto
vykla.”

“Gazeta Warszawska Po- 
ranna” rašo, kad tautinės 
sargybos” organizacija e- 
santi vieša ir legali Įstaiga 
ir jos vyriausias tikslas esąs 
kova su komunistais. Pasak 
laikraščio, tos organizacijos 
buveinėj padarytoji krata 
nustebinus* visą Varšuvą.

LONDONAS. — Ligšiol 
visur skraidymais pasižymė
jo vyrai. Pasidrąsino ir 
moterys. P-nia Sophie Ei
lioti Lynn, kuri sumušė pa
saulio lakūnų rekordą išsi
keldama orlaiviu 16,000 pė
dų padangėse, yra pirma 
moteris, kuri skrys Škotijon. 
Nesenai ji skrydo iš Londo-^ 
no Glasgovan 400 mailių to
lumo prakalbininkauti. Nie
ko sau smarkuolė.

WASHINGT0N, D. C.— 
Šios šalies komunistai norė
dami praplėsti bolševizmo i- 
dėją sumanė siusti “darbi
ninkų” delegaciją tirti Ru
sijos politinę ir ekonominę 
būklę. Tos komisijos galva 
žada būti Albert. Covle.

SUAREŠTAVO ANAR- • 
KIŠTĄ

NEW YORK. — Tūlas 
Armando Borghi nelegaliai 
Įvažiavęs i Jungt. Valstijas 
iš Italijos, areštuotas Sacco- 
Vanzetti simpatizatorių mi-

z

RUSIJOJ TEBESĄ IŠTISI 
LIETUVIŲ SODŽIAI ( 

“Dziennik Wilenski” pra
neša, kad Minske Įsteigti dinge? Salė, kur tas mitin- 
lietuviški sovietų pedagogi- gas turėjo įvykti, buvo prisi- 
kos kursai, kuriuose bus grūdusi žmonių. Jeigu ne 
ruošiami lietuviai mokyto- policijos Įsikišimas, tai be 
jai. riaušių nebūtų apseita, taip

“Vilniaus Aidas’\ spėja, paskelbė policija. Anarkis- 
kad mokytojai bus skiriami tas Borghi buvo 
Minsko ir Mohilevo gub. gy- kalbėtoju. JĮ are

, venantiems lietuviams, ku- sumišimas, bet pC 
j «5|ių ten esą ištisi sod nai. apsidirbo. - y

vyriausiu 
itavus kilo 
Įicija greit

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green pa
reiškė, kad tokia komisija 
gali važiuoti, bet. ji neturi 
teisės kalbėti visų darbinin
kų vardu, o tik tų unijų, -ku
rios nėra susirišusios su A- 
D. F. ir juos Įgalios atsto
vauti i r . savo asmens vardu. 
Prez. Green sako, kad A. D. 
F. ne tik, kad neprisidės 
prie siuntimo tokios misijos, 
bet ir nemato jokio -reikalo 
tą daryti. Tart, aiški bolševi
kų propaganda. Kitaipį ne
turi ka rašitf. J i

Blogo vi eštčensk, Rusi j a.— 
Tur būt nėra kitos šalies, 
taip Rusija prie dabartinės 
lolševikų valdžios, kur krau
jas nekaltų žmonių lietusi 
upeliais. Šaudymams galo 
nesimato. Netaip seniai bu

vo rašyta, kad bolševikai su
šaudė neva šnipus. Dabar 
praneša, kad bolševikų su- 
žvėrėjusie komisarai sušau
dė penkius darbininkus neva 
už tai, kad jie skleidė pro
pagandą kurstydami nuvers
ti dabartinę bolševikų val
džia. Kažin ar mūsų “dar- 
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bininkai” protestuos prieš 
Rusiją, kaip daro prieš Lie
tuvą ? Tur būt, kad ne. kaip 
neprotestavo ligšiol.

Medonis praneša, kad Vy
čių Seimas gyvas. Delegatų 
daug. Ekskursantai pasi
ruošę kelionėn.

• “Garsas” rašo: »

“15-as Jubiliejinis seimas i 
prasidėjo iškilmingomis šv. 
mišiomis. Laikė Centro Dva
sios vadas kun. J. Simonai- 
tis. Asistavo kun. L. Vai
čekauskas ir kun. M. Karu- 
žiškis. Ceremonijas vedė 
kun. Juraitis. Pamokslą pa
sakė kun. Dr. J. Navickas.

Seimą sveikino tarp kitų 
ir Elizabeth’o /majoras 
Crovvley.

Seimo prezidiumą sudaro 
šie? Pirm. Ig. Sakalas, bu
vęs “Vyties” red., dabarti
nis “Di^ugo” red. narys; 
vice-pirm. muz. A. Visminas 

vĮčius iš Homestea<Č^Z ~ 

. I sekretoriatą išrinkta: M. 
Labeckiutė iš Hartford, Ct. 
ir M. Vansevičiutė iš Eliza- 
beth, N. J.

Skundų ir rezoliucijų ko
misija: kun. Dr. J. Navic
kas. P. Šimutis ir M. Kerne- 
v* .
SIS.

Pirmą posėdi atstovų už
siregistravo apie 50. Ūpas 
jaukus ir gyvas. Viskas kuo 
gražiausia priruošta. Eliza- 
betb parapijos Įstaigos gra
žiai aprėdvtos amerikoniš
komis ir lietuviškimis vėlia
vomis.”

Maskvos laikraščiai kaltina
Angliją

Komunistai pasiuntė aštrią 
notą Lenkijai

VARŠUVA.—Jaunas Ru
sų monarkistas, Boris Kow- 
ceda, 19 metų amžiau? nu
šovė Sovietų ministerį Len
kijai, M. Voikoffą,- prie sto
ties vaikščiojant su atšauk
tu iš Londono atstovu A. P. 
Rosengolz ir belaukiant 
traukimo. MiništėinšTiuvež^ 
tas ligoninėn mirė. 'Susirū
pino Lenkijos valdžia, nes 
tas tas gali pakenkti jų 
“flirtui” su bolševikais dė
lei Vilniaus. (Mat lenkai 
tūpčioja prie bolševikų, kad 
jie atmainytų savo pažiūras 
į Vilniaus klausimą ir jį 
pripažinai prošepanams).

Šovikas Kowceda areštuo
tas. Jis ilgą laiką gyveno 
Vilniuje, bet buvo Rusijos 
pilietis.

“Londonas tai lizdas žmog
žudžių.” Bet pažiūrėjus į1 
Rusiją, pasakysime, kad bol
ševikai suklydo. Turėjo pa-, 
sakyti: “Leningradas žmog
žudžiu lizdas.”

RYMAS. — Italijos dik
tatorius Mussolini jau prisi
pažįsta, kad jis valdysiąs ša
lt- visa gvvenima, įieatsižiū- 
Tint i tą, kad jis yra pareiš
kęs jog užimąs vietą tik lai
kinai. Jis savo kalboje prieš 
pasiuntinių butą pareiškė, 
kad pasirodžius jog žmo
nėms dar reikia stiprios dis
ciplinos, tai jis valdysiąs I- 
talijos žmones dar per 10 

i arba 15 metų. Mussolini y- 
jra pasakęs: “Mano Įpėdinis 
dar negimė.” Taipgi sako, 
jei Italija nori, kad jos baL 
są išgirsti], kiti ir jos teises

kančių bolševizmo idėją tuoj 
pasiuntė Lenkijai aštrią no
tą grasindami nutraukti 
santikius ir reikalaudami

« .'j. •’ " •/

nubausti kaltininką.

į 4 d
BOLŠEVIKŲ A'TSTbVAS 
KONFEĖĄVO ŠIOKIE

L. D. S. Seimas dėlei svarbių priežas&ų ftėgalės Įvykti 
drauge su Federacijos Seimą ir yra atidedamas iki rudens. Prie-, 
žastis, kurių dėlei Seimas atidedamas, paaiškės ii vedamojo 
dakcijos straipsnio šiame “D-ko” numery.

Seimo vieta ir laikas bus paskelbta kiek vėliau. *

ręA^HH7fVokiėtij>H-Vo- 
įdėti jos . tJzsiėnių tRįeįcalų 
JJįuistgris StresemajjTĮ turė- 
•jo pietus: su bolševiku ko- 
[mišani George Tčit^inu. 
Bėpietaudami turėjot platų 

*Awwrkalbėj imąMpjė saAtikĮus 
L. D. S. CENTRO VALDYBA, tarpe Vokietijos ir Rusijos.

RAUDONIEJI TROKŠTA
. KRAUJO

BERLYNAS. - Bolševi
ku komisaras Rvkoff kalbė- 
damas Maskvoje pareiškė, 
kad nutraukus santikius 
tarpe Sovietų ir Anglijos, 
Rusija yra pasiruošus prie 
visko, net ir karo. Jis sako: 
“Mes tikėjomės daug griež- 
esnių pareiškimų iš Angli- 

JOS.”

PASIRAŠĖ CARO MIR
TIES DEKRETĄ

LONDON.—Praneša, kad 
Voikoff yra žinomas kaipo 
Pierre Lazarėvitch Voikoff 
ir yra pasirašęs tuoj po re
voliucijai Caro šeimynos 
mirties dekretą ir prižiūrė
jo, kad “bolševizmo idėja” 
būtų išpildyta. Sako, savo, 
jakimis matęs kaip kėlnory 
Ipatieffo namuose. Ekate- 
rinburg’e išžudė Romanovų 
šeimyną. Jis buvo^žiaurus 
bolševikas.

KALTINA ANGLIJĄ
MASKVA. — Už nužudy

mą Voikoffo bolševikai kal
tina Angliją. Sako, kad tai 
yra tęsinys kovoti prieš So
vietus, kurios pradžia buvo 
Londone. Bolševikai sako:

vininkystę, orines jėgas* ir 
sudaryti galinga armija iš 
5,000,000 wni. •

Šis Mussolini’o pareiški
mas aiškus, kad jis nori su
griauti šalyse demokratiją 
ir darbininku unijas ir dar
bininkus amžinai pavergti.

PRIMICIJOS

WORCESTER, Mass. - 
/ 1 . j/’ -B.

Sekmadieny, birželio 12 d. 
11 vai. ryte, šv. Kazimier< 
lietuvių bažnyčioje, laikyt 
pirmas iškilmingas šv. Mi 
šias kun. Stanislovas Ven 
bre- Šioms iškilmėms pri 
taikintą pamokslą sakys ku 
nigas K. Urbonavičius, kle 
bonas šv. Petro lietuvių pa 
rapijos, So. Bostone.

Kunigas Stanislovas Ven 
bre Įšventintas šeštadienj 
Springfield’o katedroje.

- MASKVA.—Bemitinguo- 
iant bolševikų debatų rate
liui, Leningrade, kaž kas 
metė dvi bombas, kurios 
sprogdamos sunkiai sužeidė 
26 asmenis ir vietą sugadi
no. Matyt, bolševikai įgrv- 
,so visiems.

v? ‘ f
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EKSPLIOZIJOJ 2UVO TRYS 
DARBININKAI

BLUEFIELD, W. Va. — 
Marion Poeahontas Coal. 
kompanijoj AVarrior kasyk
lose žuvo ekspliozijoj trys 
anglekasiai. •
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Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi

Produktas P. Lorillard €o., Įst. 1760

Paskutiniu

tarytum 
i tautos

-ir surask 
gudrybę.”

Gegužės 15 
d. A. Panemunės valsčiu je, 
Pakaniškiu kaime, Juodis

miškuose arba pas sa

APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS
TRA I4LEISTA8 PUIKUS VEIKALAS VADI»A1U» '

Naujas ir Labai malonus Cigaretas

VIEŠINTAI (Panevėžio 
apsk.). Gegužės mėn. iš 10 
į 11 naktį užėjo smarkus 
sniegas su audra, kai kur 
prinešė net iki metro storu
mo sniego. Tai retas atsi
tikimas šituo laiku.

Ūkininkai skundžiasi su 
pašaru. Kai kurie jau se
nai perkasi.

Vasarojaus sėja jau pra
dėta, bulves kai kas sodino 
(jau balandžio 26, d.

MIŠKININKYSTĖS MOKYK- 
x LA ALYTUJE

ALYTUS. Tenka, patir
ti, kad jninlsteriij kabinetas 
yra nutaręs likviduoti Dot
nuvos žemės ūkio akademi
jos miškininkystės sk; 
vietoj jo į 
aukštesniąją 
mokvkla

Visas miestas kalba apie tą naują cigaretą. Jis buvo sutiktas, 

kaipo vizituojantis Princas ... ir aplankė miestą, kaipo pir-
A

mas pavasario kvepėjimas. Nėra stebuklo! Tai pirmas cigare

tas, kuris turi garbingą O. K. kas dėl skonio ir neturi K. O. dėl 

gerklės.

TARPININKAUS AMERI
KIEČIAMS LIETU- ’ 

VIAMS
Lietuviai susivienijimo s-ga 

Amerikos lietuviams pagei
daujant. sudarė komitetą, 

rūpinsis ir tarpinin- 
amerikiečiams lietu-

TAISYDINASI RADIO
SKUODĄ.

laiku Skuodo apylinkėj pra
dėjo taisydintis radi o. Dau
gelis jau įsitaisė, o dar dau
giau keta įsitaisyti. Čia ne
senai įsitaisydino kun. K. 
Prielgauskis ir duoda vi
siems pasiklausyti. Mes pa
rapijiečiai esame kunigėliui 
labai dėkingi.

g. gfr Lietuvai iškovojus nepri- 
B^pUusomybę, 1921 m. ru^Į 

£ Raidžios nuskriaustieji bei 
į -jĮg^Eaikai padavė prašymus 
E Biržų apskr. Žemės Tvarky- 
| tojui, kad jiems grąžintų ru- 

j sų valdžios iš jų atimtus ū- 
kuriais dabar tebesi- 

< j naudoja nišai. Į jų prašy
li į'mus Žemės Tvarkytojas 
?• l jiems paaiškino, kad dar

♦ reikia jiems palaukti kol 
E, ; bus atlikti visi formalumai.

I-Palaukę geroką laiką iš Že- 
f ‘ męs Tvarkyojo nieko nesu-

» laukdami, jie vėl drožia į 
| ‘. Biržus. Tada Žemės Tvar- 
fti. kytojas jiems prižadėjęs jų 
| ’ reikalais pasirūpinti, kada 
| « -nuvažiuosiąs Į Kauną. Pra- 

’ { ėjus dar metams, jiems pra- 
| {, nešė, kad Lebeniškių kai- 
; {..mas išsiskirstęs j vienkie- 
| J mįus ir kaimo skirstimosi į

• vienkiemius byla esą patvir-

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia gavo mokytu vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taįp nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus' apie'lietuvių išlikimą Ame
rikoj.

viskis dar šventės išvakarė
se sukruto puoštis ir , ryt 
dieną vos saulutei patekė
jus, (Jaugelv vietį, buvo de
koruoti balkonai ir namų 
langai ir visas-miestas pasi
nėrė vėliavose. Apie vienuo
liktą valandą turgaus aikš
tėje pradėjo rinktis šauliai, 
kariuomenė, mokyklos įr or
ganizacijos.

Vienuoliktą valandą Įgu
los bažnyčioje išklausyta iš
kilmingos pamaldos ir gra
žus šventei pritaikytas pa
mokslas. Pusiau pirmą va
landą aikštėn atvyko miesto 
aukštesnieji valdininkai, o 
netrukus ir Jų Ekscelenci
jos vyskupai Reinys ir Ka
rosas.
- Įgulos viršininko pava
duotojas kap. Talat-Kelpšas 
pasveikinęs kariuomenę ir 
šaulius pasakė trumpą pra
kalbą. • “Čia dar buvo pasa
kyta pora prakalbų, kurias 
lydėjo patrankų šūviai ir 
liūdnas laidotuvių maršas: 
iškilmingai pagerbti žuvę už 
Lietuvos nepriklausomybę.

Kap. Talat-Kelpšui pri
ėmus paradą, nueita prie Ne
priklausomybės pąminklo. 
Čia taip pat pasakyta graži 
prakalba gimnazijos direk
toriaus p. Juškos, mokyt. 
Olšausko ir mokyt. Mišku- 
po.

Iškilmėms psibaigus, visi 
išsiskirstė kupini tėvynės 
meilėm ir pasiryžimo. Pu
siau septintą vakaro Jo Ek
scelencija vyskupas Reinys 
>rie “Žiburio” gimnazijos 

laikė ilgą paskaitą, kurios

Vėliniu turi 436 puslapių, ii kurių 388 puslapiai 
užimti paveikslais

Kaina 13.60 Užsisakykite
‘•DARBININKAS”

866 West Broadvay Botrth Boston, Mass.

GRANATA
KAUNAS

noon

padėtą granatą. Juodis pa
ėmęs granatą ėmė plaktuku 
daužyti, granata sprogo ir 
sunkiai jį sužeidė.

ų ir 
tu j e 

miškininkystės 
Tai daroma, ro

dos, daugiausia -tais sumeti
mais, kad šiais laikais mums 
reikia miškų urėdų ir giri
ninkų praktikų daugiau, nei 
teoretikų. Alytaus mokyk
loje kaip tik norima at
kreipti dėmesys į praktišką
jį paruošimą. Vieta čia pa
rinkta dėl to, kad- Alytaus 
apylinkės yra miškingiau- 
sios, butui tikimasi susitar
ti su krašto apsaugos minis
terija ir gauti kareivines. 
Be to, apskaitoma, kad to- 
kis paruošimas atsieisiąs ar 
3 karius pigiau nei prie že
mės ūkio akademijos. Aly
tuje aukštesnioji miškinin
kystės mokykla būsianti į- 
steigta dar šį rudenį.. Žemės 
ūkio akademijoj miškinin
kystės skyrius būsiąs panai
kintas tada, kai išsibaigs ši 
laida. Dabar tik nauji ne
bus priimami.

ui moju meju prašinėjo zy 
mvsny komunistų ir sociaį 
demokratų agitacija priej 
vyriausybe. Dažnai išmėtai 
mos mieste komunistų pro! 
klaninei jos, o kaimuose kai 
rieji tiesiog leidžia gandui 
apie būsiančią revoliuciją^ 
Visi geros valios žmonoj 
lankia, kada vyriausyM 
baigs ••eremonytis su {Mitam 
siu gaivalais ir imsis komu 
nistų atžvilgiu griežtesnėj 
politikos.

■ ■ ■
A

IR VAKARE te

tvių pastogių, kantriai var-

KAUNAS. — Gegužės 12 
d. Vievy sulaikyta nelega
liai perėjus sieną mūsų pu
sėn Marija Steckaitė. Jinai 
seniau buvo * žinoma, kaip 
PGW organizacijos narys ir 
kaip lenkų šnipas. Už pri
klausymą POW organizaci
jai minima 1 Steckaitė dar 
1920 m. buvo kariuomenės 
teismo bausta kalėjimu. Iš
buvus paskirtą laiką kalėji
me, ji gyveno Lenkijoj. Da
bar vėl kažkokiais tikslais 
nelegaliai perėjus demarkli- 
niją jinai sulaikyta ir pa
siųsta Trakų karo komen
dantui.

. Toliau Kretingos mokslei
vių choras, turįs 60 narių, 
taip pat dalyvauja bendroje 
šventės programoje. Taura
gės labai skaitlingas, apie 
200 dalyvių, choras, p. Gu
davičiaus labai gerai pa
ruoštas, bendrame chore dai
nuos visas giesmes ir dainas 
skyrium Žilevičiaus “Lais
vės daina” ir Gudavičiaus 
“Kur giria žalioji” ir “Jur
gi, Jurgeli.” Šilutės cho
ras, apie 30 dainininkų. Be 
šių didesnių chorų dalyvau-

tinta, tokiu būdu jiem# dū
kiai nebegrąžinami.

> Žmoneliai nuleidę nosis 
grįžo iš Biržų verkšlenda
mi: “Pirma buvo peranksti, 
o dabar pervėlai 
tą valdininkų..
Bet vienas iš jų gabus vyru
kas, mokytojas, nežiūrint, 
kad' ir skirstymosi kaimo į 
vienkiemius byla patvirtin
ta, visgi savo ūkį atgavo. 
Dėl to piliečiai labai pikti
nosi : ‘ ‘ Tamsius beturčius
žmonelius ir valdžia skriau
džia.” - ‘

O rusai žiūrėdami barzdas 
glosto ir juokiasi: “Taip ir 
reikią mętęžnikams.”

—RASTI SENOVĖS KAPAI i
m. ba-Į 

J ląpdžio man* 11 d-Įbekasant 
| Saločių bažnyčios šventorių^ 
[JįjBUuuė, darbininkai,užtiko 
jįapie 250. .žmųnhį-galvų ir 
tfeanlų, kurie*Tiuclija ten bu- 
f’* Senovėje kafo kapus. 
•^Kaukuolės gulėjo žemėse vi- 
••sai negiliai, (per 1-2 kastiį- 
įįv^-sluogsnius). Po pirmos 
5'eilės kaukuolių rasta, giliau 
tią^ant, kita eilė. Giliau ne- 

■ a zbekasta, bet manoma, kad 
* galima būtų rasti ir kitokių 

^•liekanų. Tame pat švento- 
J’riuje dar rasta kelios seno- 
*Įvės pinigų monetos, apie ku
klias nieko tiksliau dar nete- 

’ jpm sužinoti.
Žmonės pasakoja, kad 

Išvedu ir prancūzų karo lai
škais čia buvę dideli mūšiai, 
•-todėl tie kapai ir gali būti jš 
J;to paties, laikotarpio.

-y - -----------------
KEISTA BYLOS EIGA ( 

■^VABALNINKAS (Biržų 
SapSkr.}. Dar 1863 m. Lebe- 

jį&iškių—kaimo gyventojai 
^■Valeckai, Perekšliai, Kal- 
jyiai ir kiti (iš viso apie 10 

įSeimvnų), kaipo sukilėliai, 
jjpisų valdžios buvo ištremti 
jžt Sibirą, o Lebeniškių kaimą 
Apgyvendino rusais. Keletas 
^remiamųjų asmenų ištrūkę 
gy rusų žandarų nagų, rusų

BEDARBĖS MOTERYS NE
ŠA KŪDIKIUS MAGIS- 

TRATAN

KLAIPĖDA. Klaipėdos 
magistratas bedarbėms mo
terims atėmė pašalpas ir to
dėl daugelis bedarbių mote
rų nebežino kaip prasimai
tinti. Pavyzdžiui, gegužės 
mėn. 13 d. viena bedarbė 
[moteris atnešė į magistratą 
savo du vaikučius: vieną 
trejų, o antrą vienerių metų 
ir padėjusi magistrato sek
retoriui ant stalo, pabėgo, 
sakydama, kad jis dabar klausytis susirinko nemažas 
pats galįs vaikus maitinti. Iškaičius žmonių. • Vakare 
Abudu vaiku atiduoti į vai- .-miestas buvo gražiai iliumi- 
kų prieglaudą. nuotas. Visose salėse pasi

linksminta šokiais, gi kino 
“Palas” salėje Konservato
rijos studentų p. p. Levic- 
kio, Zakso ir Nekrašaitės su
rengtas koncertas. \

ja dar mažesni, k. t.j Pagė
gių, Rusnės, Tilžės, Katyžių, 
Rūkų, Peikiu, Palangos ir 
Panevėžio chorai. Bendrai 
manoma būsią daugiau kaip 
Į000 dainininkų.

STEIGIAMAS KNYGYNĖ
LIS

MUNIŠKIAI, Kauno n p. 
— Tai mažas, tylus, bet lie
tuviškas kampelis — Babtų 
parap. bažnytkiemis. aukš
toje Nevėžio pakrantėje. 
Katalikų čia .ura apie 800, 
kurie buvusių kunigų dėka 
tebėra lietuviai. Draugijų 
čia nėra, laikraščiai neskai
tomi, blaivybė gyvuoja silp
nai, ypač Užnevėžv... Jau
čiama stoka vietos darbuo
to jų-švietė jų.

Tariau š. m. gegužės 8 d. 
vietiniai katalikai paraginti 
čia sumetė 83 lit. aukų, ku
rtas Munišky įsikūręs Kat. 
Veikimo Centro’ skyrius ke
ta panaudoti parapijiniam 
knygynėliui steigti.

Iki šiol katalikų švietėja 
čia buvo bažnytėlė ir-lietu
viška mokykla: dabar prie 
to darlm prisidės nors ir ma
žas, lx»t doras knygynėlis.

MAŽ. LIETUVOS DAINŲ 
ŠVENTĖJ DALYVAUS 

VIRŠ 1000 DAINI
NINKŲ

KLAIPĖDA
Lietuvos dainų šventėje da
lyvauja Klaipėdos jungtinis 
choras daugiau 200 žmonių. 
Dirig. A. Vaičiūnas, Bertu
lis ir Gurevičius. Choran 
pavyko sutraukt visus Klai- 
{M‘doje esamuosius daininin
kus (kės). Šis jungtinis cho
ras susideda iš Giedotojų 
draugijos choro, konservato
rijos, draug. “Aida.” bąž- 
nytinio ir gimnazijos chorų. 
Atskirai choras dainuos tik 
vieną J. Žilevičiaus liaudies 
motyvais parašytą ir dainų 
šventei pritaikintą kūrinį: 
“Anoj pusėj ežero... ” Ben
dras refiertuaras jau senai 
išmoktas.

Karių' teatras, turėdamas 
tradiciją kasmet rinkti po 
vieną garbes narį, šiemet sa
vo visuotiniame susirinkime 
gegužės mėn. 16 d. išrinko 
garbės nariu poetą^ Liudą 
Girą už suteikimą teatrui 
savo veikalų: “Beauštant! 
aušrelė’’ ir “Paparčio žie
das,” kurie ypatingai tinka 
kariuomenei.

I KTRKLTAI (Utenos ap.) 
Balandžio 23 (f. Kirklių eže
re prigėrė Pakalnis. Jis su kuri 
tlraugii važiavo valtele.’ ku- kans 
j-ią vejas apvertė. Draugas vianis jierkant ūkius Klai

KALTININKAS

Vilkijos apylinkėse, apie 
Girininkus skundžiasi žmo
nės blogu ir vėlybu pavasa
riu, dėl ko nukentėsią labai 
pasėliai. Viso to kaltininku 
laiko radio, sakvdanii “Ar7 V
matote, kai tik tų stulpų 
pristatė šiemet,, pridirbo vi- 

Mažosios šokių tinklų ir ore “magne- 
sų”—tai ię nėra pavasario.”

Ir daugelis tamsių kaimo 
žmonių, išgirdę kalbant ki
tus, pamano tikrai blogo oro 
kaltininku esant raijio. Kai 
kurie net tarėsi eiti nakčia 
miestelin (Vilkijon) ir iš
griauti radio antenas,—stul
pus, jei tik ir toliau oras lie- 
imgerės.

Gerbdama kare žuvusių 
savo brolių karių atminimą, 
krašto apsaugos ministerija 
sudarė specialią ^žuvusiųjų 
karių kapams tvarkyti ko
misiją, į kurią įėjo: pirm, 
karo mokslo valdybos švieti
mo dalies vedėjas pulk. lt. 
Burokas, nariai: vyriausias 
kariuomenės ^kapelionas 
kun. Palubinskas, Vyr. šta
bo ūkio skyriaus virš-kas 
pul. ltu. Augustauskas ir 
vyr. štabo operacijų sky
riaus kap. Hipelis, kaip sek
retorius. Komisijos darbai 
prasidėjo nuo balandžio 15 
ii. Pirmoje eilėje komisija 
išdirbs sistematingą-4r deta- 

’ lų kapų tvarkymo plan$, o 
vėlinu jlęsyįsų pastaugi) re- 

Talfzuoti šitam planui. Ko- 
jVnisijos narių .karštas iiusi- 
jstatyntas kuo greičiau priei
si prie praktiškų darbų Ir 
fflMits sumanytos idėjos kilnu- 
%nas. reikia tikėti, duos gra
ikių. teigiamų vaisių.

PATAMSIŲ GAIVALAI 
NERIMSTA

z L
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- 2, socialdeino-
5, privatiniu Į-

KLAIPĖDOS MIESTO VAU 
Tiunzta . air >

it.t

LIETUVON ir iš LIETUVOS 
per Hamburgą,

Mūsų 3 varyklių garlaiviais: 
New York (naujas), Ham
burgu Deutschland, Albert 
Ballin, Resolute, Reliance, ir. 
popuiiariški vieno kabin lai
vai: Cleveland, Westphalia, ' 
rhuringia. Savaitiniai išplau
kimai iš New York’o — gar-- 
laivais Thuringia ir Wespha- 
lia, <urie sustoja Bostone.
'Asmeniškai vadovaujamos 

Europinės "kelionės

c>

LENKAI STENGIASI SKAL- 
r,, DYTI LIETUVIŲ JAU- 

‘ - t NUOMENĘ
Kai negalima prievarta 

lenkinti lietuvius, .tuomet 
lenkai priprastu jiems gud
rumu, švelnumu, pataikavi
mų. vilioja vieną, kitą moky
tąją* mokini ar nuokinę.ypač 
šiais pastarąsias savo pusėn 
ir per juos varo skaldymo 
dalbą lietuvių tarpe. Štai 
“Vilniaus Aidas” Nr. 17 
rašo, kaip vienas lietuvių 

. mokytojas užtaria lietuvai
tes mokvtoias tekančias už 
lenkų, kaip tas pats moky
tojas ragina lietuvių jauni
mą iškilmingiausiai pasitik
ti arkivyskupą, kuris leidžia 
lenkų valdžiai skriausti lie
tuvius kunigus. Laikraštis 
rašo: “nieko tame pikta ne
būtų, kad tikintieji pasitik
tų savo arkivyskupą,” bet 
kodėl tas mokytojas tylėjo, 
kai per lietuvių sodžius vyk
davo a. a. arkivyskupas Ma
tulevičius.

Štai kitas ryškesnis pa
vyzdys. Vilniaus arlpvys- 

. kūpi jos valdžia yra suorga
nizavusi jaunimo draugiją 

. . vardu Zvviazek Stovarzvszen*
Aflodzležy Polskiej (Lenkų 
draugijų jaunimo sąjunga).

’ .. Dabariiniam arkivyskupui 
vyskupaujant, okupuoto j
Seinijoj buvo daroma pa
staugi] Įtraukti lietuvių jau- 

' nimą ton sąjungon, bet dzū
kų jaunimas pasipurtė ir at
metė pagundą, 
niuje daromos 
pastangos, 
vyskupo kurija net buvo pa
skyrai 
traukti 
Tačiau 
džiais 
visuomenė patyrusi, kad to
ji organizaci ja, turi lenkini
mo tikslus griežtai nusistatė skolos

S

Dabar Vil- 
tokios pat 

Vilniaus arkf- 
____T.

lietuviu jaunimui į- 
sąjungon kun. Gečį. 
“Vilniaus Aido” žo- 
betariant “lietuvių

prieš ją ir pradėjo organi 
zuotis Šv. Kazimiero dijiyi 
gijos sky&uosna.^ Reiskil 
pirmas viešas žygis nepavy
ko. Tuomęt Jenkai .pradėjo^ 
varyti slaptą agitaciją ir 
štai, “Vilniaus Aidas-’?-Nr. 
52 su pasibjaurėjimu rašo, 
kad jau kuris laikas Vytūu- t ’ ' I " • A a

to Ilidžiojo: Gimnazijos 'ir 
^Mokytojų SeminarijpšĮ mo
kinės (ne mokiniai) dažnai 
beveik kasdieną lankosi po 
keletą minėtosios organiza
cijos raštinčn, kuri randasi 
arkivyskupo bute. Ypatin-

' —-

gai gausiai lankėsi gegužio 3 
dieną ir net didesniais būre
liais. Mes tikimės, kad lie
tuvių jaunimas susipras ir 
nutrauks sarvši 'su gundvto- 
j ap

ATIMA NUO LIETUVIŲ 
ŽEMĘ

Lenkai Vilniuj pareikala
vo, kad lietuvių draugija 
parduotų jai savo žemės 
sklypą, kur yra jos trobesiai 
su lietuviu vaikų prieglau
da. Jeigu lietuviai nesutik
tų tą žemos sklypą parduo-
ti, tai lenkai graso prievarta 
jį atimti.

VILNIUJ PARDAVINĖJA
MOS ARKLIENOS 

DEŠROS?
Spaudos žiniomis sanita

rinė kontrolė susekusi 
jose dešrų krautuvėse 
i ienos dešros.

dve- 
ark-

VILNIAUS MIESTUI NIE
KAS PASKOLOS NE- 

^>»©UODA

Kap. Lindbergh vaišinasi šampanu, su viršininkais Le Bourget lakūnų lauko Pary
žiuj. Jaunas didvyris niekados nėra ragavęs svaiginamų; gėrimų, tai ir šiuo kartu tik 
lūpas pridėjo prie stiklelio dėl mandagumo. ‘ *

Ką sakė nesenai miręs Arci- 
baševas apie bolševikus

“Esu rusų rašytojas —Jsią privesta prie žmogėdiš- 
pradėjo Arcibaševas 1923 m. kūmo 
savo pirmą feljetoną Varšu
vos “ 
savo tėvynę širdingai, pras-Įspaudą subiaurinta ir pri- 
tai, vaiko meile prie moti- .versta parsiduoti Rusijos 
nos.” Ir motinos tos jis ne- slėgejams 
apleido didžios nelaimės me-

: J‘Galvo-matiškai 
jau, kad pareiga yra rusų jaunuomene, 
rašytojo būti su tėvyne savo ^begėdiškume ir paleistuvys- 
jos sunkios nelaimes laikais, tėję, įsitikino, kad bolševiz- 
kad, kai ateis tam laikas, mas savo esmėje buvo biau-

— kad inteligentija 
buvo- išžudyta, ln?i ištremta, 

Za swobodu” — mylis arba badu, kalėjimu ir prie-

stočiau, kaip tos nelaimės 
patikimas liudininkas.” Ir 
atsisveikino su Rusija tiktai 
tada, kai kiek sušvelnėjo 
kruvinasis viesulas, ir “atė
jo pilkas ruduo palaipsniško 
bolševizmo nykimo.”

Per penketus metus savo

V” •

KANDIDATAI BUSIMAI' 
FEDERACIJOS VAL

DYBAI

prisižiūrėjęs,
pagaliau, kaip tvčia ir siste- 

sudemora lizuota 
auklėjant ją

Sulig ?iin. Liet. R. K. Fe
deracijos Įstatymais, Federa
cijos būsimai 1927-1928 m. 
Valdybai nominuoti žemiaus 
paduoti kandidatai.. XVII-jo 
Kongreso atstovai iš jų tarpo 
renka būsima Valdyba. De-* * «■ 
vyni daugiausia gavusieji bal
si] skaitosi- išrinktaisiais. As
menys išrinktieji Į Valdybą pa
reigomis pasidalina patys savo 
tarpe.

Nominuoti šie:

DYBOS RINKIMAI

Klaipėdos miesto valdybos 
rinkimai, -Įvykę balandžio 
pabaigoj davė tokių vaisiu: 
lietuviu sąrašas 1. nr. pravts 
dė 1 ats;, autonominių ištai
gų valdininkai 2 nr.—6 ats., 
komunistų 3 nr. — 10, kai
riųjų sočiai. 4 nr. — 3, lie
tuvių 5 ■ni
tratų 6 nr, 
inonių vidutinių tarnautojų 
7.nr.—1, namų ir ūkio savi- 
ininkų 8 nr.—2, piliečių blo
kas 9 nr.—10.

Jei planuojate vasarinę kelionę

į LIETUVĄ 
“Plaukite po Amerikos Vėliava”
Nupiginta ten ir atgal kelionė

i _ _ _ 111_____T- ------

ir .prie 
lingu , ii iižmi 
giliiiH 1L pūkilo.4d ;> 
ga.” (Šekspyras).

ne-
■

i • 1 -

$203.00 iš New York’o į 
Kauną ir atgal 

(Karo taksai ekstra)

i

Išplaukia kiekvieną savaitę 
Sugrįžimui leidiniu ir kitų 
informacijii kreipkitės pas;,'

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine. 

General Agents
131 Statė St., Boston, Mass.

ra

trecia klesa f
LIETUVĄ

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen

Liepos išplaukimai:
per Angliją-Franciją-ar Vokietiją

S.S. LEVIATHAN
Liepos 2

S.S. REPUBLIC
}Liepos 2

S.S. GEORGE VvASHINGTON
Liepos 13

S.S. PRESIDENT HARDING
Liepos 16

S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 
Liepos 27

T š?<AUrODAMT visas progas reguliarių 
xašarinai Cnite^i Statės Linos ekskursijų 

gau ate kehonės patogumų, ir patarnavimą 
už kurios laivai valdomi ir operuojami Su
vienytų .Valstijų Valdžios pagarsėjo.

Pasirinkite b3e iš augsčiau įvardintų 
laivų ir keliausime maloniojo draugėje ju^ų 
tautiečių po asmeniška priežiūra prityrusių 
United .Statės Linos atstovų.

Viri prirvr. girnai perkelti jus ir ju«ų 
bagaža iki Ldionės tikslo bu.; jums atlikti 
pirm negu užlipsite ant laivo.

Klauskite vietos laivakorčių agento 
šiandie informacijų, arba rašykite pas 

United
Statės lines
O 75 Statė Street. Boston. Mass. g 

Broadvay, New Yoik

V.M, Stulpinas & Co.
Atstovauja

VISAS

Parduoda laivakortes ant vi-. 
stį laivų, ir ant visu laivų 
plaukiančiii tiesiog į

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

Rašykit arba kreipkitės 
pas:

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

Chicago, HL
Notary Public — Yards 6062

Ag?

ria konspiracija prieš rusų 
tautą su tikshi užmušti joj 
sielos, jos žmoniškumo — ir 
kovai su konspiracija nuta
rė nuo šiol visas jėgas pa
švęsti. ?

“Aš žinau, — rašė — kad 
viskas pasaulyje turi^ savo 
ribas;’vienas dalvkas tiktai

— -• -K. . '_______ .{gyvenimo Sovietų viėšpa- , ----- ■
■Tau nuo keleto metu Vii-' taujamo.i valstybėj prieš Ruri rfrn = .žfnoniumiekšiš-

- • v • ’  1  ll-iiYV>nr< o 1-1 JCi n*|tr\11
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niaus miesto valdyba darė 
pastangų g;
skolą.
dažnai

, tarėsi.

•Auti miestui pa- 
Tvairios delegacijos 
važinėjo Varšuvon, 

informavo, bet pa
vis tik negavo.

Baltike AmerikosLinija
OFICIALU LINIJA

Kun. Tg. Albavičius, 
Kun. J. Ambotas, 
Muzikas A. Aleksis, 
S.Bugnaitls, 
A. Bartkus, 
Baubi i s, • 
Kun. J. Čaplikas, 
Kun. S. Draugelis, 
K. Dumbiiene, 
M. Jokubaitė, 
Kun. J. J. Jakaitis, 
Kun. F. Juras,
J. Jaioša, 
Kun. Ig. Kelmelis,
K. J. KruŠinskas, 
A. F*. Kneižys, 
A. Kazlus, 
J.
J. 
J.
P. Montvila,

- Adv. B. Mastauskas, 
Adv. A. Miller, 
Kun. Dr. J. Navickas, 
Kun.
A. Petrauskaitė, 
Kun. T. švagždys,
L.
S. 
AL

.

juos nenužemino galvos: kūmas. O tačiau su siurpu- 
“Nė vienos valandėlės bol- Kais ir pasibiaurėjimu žiū- 
ševikams netarnavau; be tos riu i thos, su kuriais elgėsi, 
pusės ketvirtadalio svaro kaip su galvijais, niekino 
duonos, kurią, pagal trečios juos ir trvpė, atimdavo nuo 
kategorijos kortelės išduo- jų ir kankindavo artimiau- 
davo risiems ir kiekvienam. Ssius ir brangiausius, savo 
nieko niekad nuo jų nega- akimis mate kraują ir pur
vai!: neprašiau jokių “ap- į™. į kuri bolševikai ismur- 

(saugojamų liudijimų” (gra-/le v’są rusų žemę, o dabar 
jmatų) ir dėl to praradau vi- kviečia aukas,, kad susitai
są savo turtą: nepasiduoda- kinti] su budeliais!.. Neran- 
vau jokiems Sovietų 'dekre- ^lu jiems pavadinimo Šmo
tams, kiek jie mane lietė, ir (uit] kalboje. — Nėra ir ne
ilgi pat galo buvau jų nepa- SaK Kilti jokios taikos su 
kenčiamas dezertyras, kaip žmogžudžiais, vagimis, bu- 
kariškas, taip ir civiliškas; įdėliais, su tais, kurie subiau- 
nedalyvavau jokiose kultu- rino visos priaugančios'kar- 
riškose institucijose, kuinas /os sielą. — Ir jeigu Rusija 
.jie steigė: nė vieno straips- negali būti išganvta kitaip, 
nio neįdėjau jokioj Kratoj kaip susitaikant su bolševi- 
Nivoj. o į oficiališkas pro-įkais, tai neveria ji išgany- 
pozicijąs bendradarbiauti J110* težūsta ta dvasiškai su- 
atsakydavau, kad kol nėra puvusi tauta ir tenelieka po 
žodžio laisvės, jiems nerašv- j°s nė pėdsako. ’
siu: turėjau savo rankomis! O Eirbopa? “Europa ži- 
•užsidirbti duonos kąsni, no lygiai gerai, kaip as tai

Kuzas,
Leoną i tč. •
P. Mačiulis,

EKSKURSIJOS
—i—

LIETUVĄ per KLAIPĖDĄ

Baltike Amerikos Linija Birželio
14, ir Liepos 10 d. Labai žemos kai
nos, geriausias patarnavimas. Pa
mpinu pasus, sugrįžimo permitus, 
padarau farmerių affidavitus, [ga
liojimus, siunčiu pinigus, parduo
du laivakortes j 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.

J

IĮ IR IŠ

LIETUVOS
Per BREMENĄ • 

Didžiausiu ir Greičiausiu
Vokiečių Garlaiviu 
COLUMBUS 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs 3-čios klesos kamba
riai—tik miegamieji 

NORTH GERMAN 

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

N Pakalnis.

9

Šimutis,
Subationč, 
Šimonis,

S. Sakalicnė,
P. Štaupienė,
A. Stanšauskas.
Kun. V. K. Taškūnas, 
J. Tumasonis, •
J.1 Tamošaitis.
Kun. K. Urbanavičius,

i

1

JONAS SEKYS
177 Park St., Hartford, CL
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bet tn rankų nė karto i juos žinau, —kas— yra bolšoviz—-Kun. K. Venys.-----
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dienų Ir pnstcbčklt dlrtelj pasitaisymų 
lnlw>ln<>a naro "sveika ton. Bot JtlnrAklt, 
ikacl cniitumėt tikrų Niam-'fone — po- 
[vaduotojai yra be vertis.

Žinių dėlei kreipkitės j vietos agentus ar j 
' • 4 bendrovę

BALTIC AMERICA LINE
8—10 Bridge Street New York, N. Y.

Kun. II. Vaičiūnas, 
M. Elijus.

Fed. Sekretorijatas

DIDELĖ VASAROS

EKSKURSIJA LIETUVON
tiesiog į KLAIPĖDĄ 

be persėdimo 
EKSKURSIJĄ VADOVAUS 

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

Miners Mills, Wilkes Barre ir apielinkės

' * .» _____ ..

hnn k i nt 11<W) iiems nnfiokti voldnt. pnirrn*lnn vpl-»anhl(iuow -jums p.llli KU |Jo |r TOfeiikM lianclRn
krauju vajvailčius bifStikUS.0n*re1J.m ir Mtinrnmn. VnrtnkttkrtHt 

js žmonių mėsos!
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Lietuvos Vyčiu Organizacija
pr&iicšci

KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ

Laivu “LITUANIA” iš New Yorko Birželio 14 
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Tie, kurie negali pasinaudoti virš minėta VYČIŲ ekskur
sija, turi da vieną progą išvažiuoti

STAČIAI Į KLAIPĖDA
šią vasarą su “NAUJIENŲ” iš Chicagos ar BALTUŠ- 

__ KOS iš Wilkes Barre ekskursijomis laivu

LITHUANIA” 19 Liepos-July, 1927
Važiuokit šį pavasari į Lietuvą su Amerikos lietuvių jau
nimu. Kur jaunimas, ten gyvumas ir smagumas. Išpildy
tai širdies troškimus, pamatykit savo tėvynę, brolius, se
seris ir gimines.

Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti

Kainos Stačiai į Klaipėdą:

TREČIA KLIASA_____________________ $107.00
TURISTINE TRFZIA___________________ $117.00

Kainos Į Klaipėdą ir atgal:

___________________ $IS1 00
Ttn?TSTlM‘_________ _____ :__ „$i96.oo

R^vonue Tas ir H< ad Tax Atskirai

neištiesiau ir — prašau man mas... “Nėra tokio kvau- 
atleisti tą nepadorumą—no- pasauly, kuris nesupras-
(riau valydavau išeinamąsias (tų. kad Sovietų valdžia yra 
iį vietas tiesiogine to žodžio ne kas kita, kaip vagilių ir 
jprasme^ ne kaip kartu su žmogžudžių gauja... “Tad 
įjais dirbti net saugojant 
kultūros turtus.” 

1 Užgrūdytas kančiose, vir
tęs neįbauginamu kovotoju 

(atvyko i T^enkiją: “Ištremti

. ”“Tad 
ką turime sakyti apie tuos 
premjerus ir prezidentus, 
apie monarchus, kurio balto
mis pirštinaitėmis spaudžia 
kruvinąsias letenas anųjų 

U?š gimtosios žemės, mes, be- žmogžudžių ir vagilių!., 
namini skurdžiai ir valka-1*‘Kas kalbėti, kaip manyti 
Jos, kurie viską praradom, ,aPT ankstos kultūros tautų 
ką turėjom dar prarasti, tu- atstovus, kurie ruošia prn- 

(rime išlaikyti paskutinį mū-P)angius bankietus naujųjų 
:sų turtą: šventą neapykantą ŽTUogedžių garliei, o užmir-

Ratyros, išgyvenęs Rusi- kad norint juos tinkamai 
■joj baisiausius revoliucijos pavaisinti, . reikėtų tuose 

metus, kad ketvirta žmonių& 
dalis išmirė badu arba črez- 
vyčaikų tortiiaruose, o liku-

’ ~---------------------- Į
GERAI MIEGA IR VALGO KAS 

TIK JAI PATINKA į
“Nugn-Tone man pagelbėjo laimi 

daug.” rašo Miss Nante (’urrin. :»rd- 
inore. Tenn., “Pirm negu aš pradėjau 
vartoti jas, nš labai kentėjau nuo gasų 
viduriuose. Mano širdis Ir nervai tiek 
man darė nesmagumo .kad aš nega
lėjau miegoti nnktiims. I>nbnr aš mie
gu gerai Ir galiu valgyti kas man pa
tinka Ik* baimės."

Nugti-Tone suteikia turtingą raudoną 
kraują, stiprias nervus, — padam svei
kais Ir stipriais vyrus Ir moteris. Jis 
sutelks jums gerą apetitą, pataisys virš
kinimą. prašalins inkstų ir kepenų ne
malonumus. prašalins užkietėjimą Ir 
padaugins jūsų sunkumą. Nngn-Tone 
stimuliuoja Ir stiprina nervus Ir kitus 
svarbius organus, suteikia raudonumą

BALTIKO-AMERIKOS UNIJOS 
LAIVO “LITUANIA” 

Liepos-July 19 dieną 1927
Platesnių žiniąx>4Hi]c»jųit,Q^)ąusimą 

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

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

3-čios durys nuo Public Souare—2-ros Lubos

3 
į
4
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PRENUMERATOS KAINA: . '
Amerikoje metams................ ’.....$4-50
Užsieny metams............ .................. $5.50
Vieną kart savaitėje metams ....$2.50 
Užsieny vieną kart savaitėj meL $3.00

“DARBININKAS” ____
__ West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620 •

yearly......... .........................$4.50
yearly ................ $5.50

e once per week yearly.. $2.56 
once per week yearly... .$3.00

X

Kį ' VILNIUS

feėnkii su bolševikais abi pu- 
sL bėgusios vieni nuo kitų, 
bet tankiausia lenkai nubėg
davę toliau už bolševikus.

Anot autoriaus Lenkija 
subirėsjanti į šmotelius' prie 

įBOR pilnutinės progos. Nė Vii- 
nius, nė BaRgudiją, nę Ga- 
!licija,_jnė kitos nelenkiškos 

t uos teritorijos ilgai prie Lenki- 
< jos negalėsiančios likti.

4 «i > T I
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Darbo, darbo ir dar sy
kį darbo!

Eik mokyk jaunimą moks- 
lo, doros ir lietuvybės.

Atidaryk akis tiems su
klaidintiems lietuviams, ku
rių akis lenkai apdūmė ir į- 
kalbėjo jiems, būk jie esą 
lenkai.

Imk ginklą į rankas ir eik 
vaduoti Vilnių nuo lenkų 
engėjų. ____________j

. Jaunystės įspūdžiai pasi
seka žmogaus sieloje ant vi

sados. Žmogus tankiai pa- 
iniršta vėlesnio savo gyveni
mo pergyvenimus, bet ir 
šimtametis senelis stovintis 

J netoli karšio gyvai atsimena 
jjąvo jaunas dienas, dar sy- 

• kį jas pergyvena, jomis 
džiaugiasi, iš jų sau stipry
bės semia.

' Tas pats yra su tauta. 
jSavo jaunystės ji ne tik kad 
nepamiršta, bet ją apdai- 

. nttoja, pasakomis ir legen- 
.domis padabina, idealizuoja 
savo vaikus, pirmųjų tautos 
savystovio gyvavimo laikų 
didvyrius ir ieško įkvėpimo 
iš savo jaunų dienų istori
jos ir padavimų. Iš praei
ties tavo sūnūs te stiprybę 
Semia. <

/ Brangios yra tautai vie- 
kur jos sąmoningas tau- 

is gyvenimas prasidėjo, 
ir jos didvyriai tautos ug

nį. sukūrė, kur jųjų kaulai 
ilsisi ir dvasia yra išspau- 

. dus savo neišdildomą žymę. 
Brangus yra tautos lopšys, 
nes tenai taipgi yra ir tau-, 

i tos širdis.
Brangus mums Vilnius ir 

Trakai. Ten Lietuva gimė, 
ten ąugo, ten jos galybė 

i spindėjo, ten Juda ją par
davė už aukso vainiką, ten l šv. Kazimieras meldėsi ir 
Kainas brolį nužudyt kesi- 
įfosi. ?en pasireiškė jailno- 

■ sios jautos ir geri ir blogi 
širdies palinkimai. Blogus ji 
pasmerkė, geruosiuose ieško 
įkvėpimo ir stiprybės.

Vilnius ir Trakai — tai
| Lietuvos širdis.
jp Priešai išplėšė Lietuvos 
I ir kėsinasi ją praryti, 
g?. Sukvailino daug jos vaikų 
i it įkalbėjo jiems, kad jie 
K jau nebe lietuviai, bet len
kinu. Spaudžia ir kankina 
I itlos, kurie nepasiduoda 

K^rarsuvos sirenos vyliugin- 
| gftm kvietimui tapti pere- 

Bdtinčikais. Persekioja jau- 
K Utiolius moksleivius ir net 
B nesidrovi aukoti lenkystės 
J Molochui lietuvius našlai- 
T tius.

> Taip drasko Lietuvos šir- Br Vilniją, “broliai” lenkai. 
[Jpsubraty.

O mes? 
lt' • Kalbame ir rašome gra- 
yBiai... ir pešamės—dėl par- 
gftjų, dėl asmenų, dėl niek- 
E Mekių — ir tegul kas drįsta 

'Kjpftsakyti, kad mes nesame 
Mnfariiotai... bumų aušinto- 
I jai!
Ej Aukojame daug žodžių ir
■ rašalo daug, bet kas tai? arini ja gavusi nuo franeūzų 

Optinius, Lietuvos širdis lau- 1400 sunkiosios artilerijos 
pka iš Lietuvos sūnų didės- vienatį} ir 250 aeroplanų, 

B sės aukos, Lietuvio širdies Jovi bęveik be mūšio atidavė 
S aukos — darbo, ne žodžių. ivišką bolšovikams. I Kare

Labiausia grapui d’Etche- 
goyen nepatiko lenkų bailu
mas, puikybė ir melagingu
mas. Pilsudskis mėgstąs nu
duoti Napoleoną ir prie 
kiekvienos progos, pozuojąs 
fotografistams su viena ran
ka užanty, o kita užpakaly. 
Jis mėgsta viešose kalbose 
girtis, būk armija jo veda
ma 'visuomet yra laimėjusi, 
mūšj. D’Etchegoyen sako, 
kad toks pagiri} puodas ir 
bailys, kuris palikęs armiją 
pabėgo nuo Kijevo, labai 
tinka reprezentuoti Lenkiją.

Taip tai charakterizuoja 
francūzas lenkus. Dar gra
žiau lenkus aprašė Sinkevi
čius Zaglobos asmeny. Len
kai prasčiokėliai kareiviai 
bėgo nuo Kijevo ne tiktai 
dėlto, kad juos Zaglobos-

— V •

Rink lietuvių našlaičius ir Pilsudskiai vede, bet taipgi
auklėk juos lietuviškoj dva
sioj. Atimk nuo lenki} tuos, 
kuriuos jie prisiviliojo į sa
vo prieglaudas.

Steigk mokyklas, prieglau
das, prirengk mokytojus, 
kunigus, gimnazijas, agita
torius ir t. t. ir t. t.

Negali to padaryti?
Negaliu to nei aš padary

ti. Ir tu ir aš esame toli 
nuo Vilniaus — Amerikoje. 
Nė tu vienas, nė aš vienas 
fe’ nepadarysime, bet visi 

mes daug galime nuveikti. Į 
Vilnių nevažiuosime. Tu eik 
į savo dirbtuvę, į savo ofisą, 
prie savo biznio; aš eisiu 
prie savo “džiabo” ir visi 
mes-dirbsime,-ne vien tik 
sau. Dirbsime taip pat ir 
Vilniui!

Jie tenai aukoja savo dar
bą ir tankiai savo laisvę ir 
nėt „gyvastį. Sies čia AU
KOKIME SAVO UŽDAR
BIO DALĮ.

Tuo būdu mūsų darbas 
mainose, dirbtuvėje, ofise, 
biznyje etc. bus bent dalinai 
taip naudingas, kaip vilnie
čių Lietuvos sūnų darbas.

LIETUVOS ŠIRDIS šau
kiasi LIETUVIO ŠIR
DIES.

Į jos šauksmą atsakysime 
darbu ir auka.

%

Vilnius buvo mūsų ir bus.

ir dėlto, kad nemate reika- 
lo kaimynus pulti be jokios 
priežasties.

Sacco-Vanzetti ir
Carroll

pa- 
pa- 
vie-

Nesenai tapo išversta iš 
franeūzų į anglų kalbą kny-< 
ga užvardyta—Lenkijos Ko
medija. Ją paraše francū- 
zas karininkas, grapas d’Et- 
chegoyan, buvęs franeūzų 
militarčs misijos narys Len
kijoje. Jis charakterizuoja 
lenkus kaipo abilius, nesu- 
gebius, beprotiškai pasipū
tusius, tuščiagalvius. Jų ar
mija esanti- milžiniška, liet 
nieko verta, ir galinti dau
giau pakenkti savo talkinin
kams, negu priešams. Jei 
ne svetimšaliai karininkai, 
tai ji visai nebūtų nekaria
vusi. 1920-ais metais lenkų

t. 4 • 1 t —

Sacco ir Vanzetti 
smerkti mirti. Caroll 
smerktas kalėj iman 
niems metams ir vienai die
nai. Sacco ir Vanzetti ne
nori pasigailėjimo. Sacco 
net atsisakė jpasirašyti po 
prašymu Massachusetts gu
bernatoriui, kad byla būtų 
peržiūrėta tam tikslui pa
sklidos komisijos. Mirties 
jiedu nebijo. Vanzetti net 
pareiškė, kad gyvendamas 
jis niekuomet nebūtų galė
jęs tiek pasitarnauti idea
lams, kuriems jis tarnauja, 
kaip mirdamas.

Visai kas kita su CarrolL 
Jis už principus nekovoja. 
Jis išmaudė savo teatre nuo
gą mergaitę šampano bačko
je, paskui kreivai prisiekė, 
ir už kreivą prisiek tapo 
pasmerktas metams kalėji
mo. Apeliacijos negelbėjo. 
Teko važiuoti į kalėjimą. 
Bevažiuodamas apalpo ir 
tapo paimtas ligoninėn. Tas 
buvo apie pora mėnesių at
gal. Pagalios iš ligoninės 
paleido ir vežė į Atlanta/ ka
lėjimą. Čia vėl ėmė alpti. 
Žmona ir gi neatsiliko — al
po.

Sacco ir Vanzetti — tai 
komunistai fanatikai. Car- 
roll—patvirkusio teatro sa
vininkas.

Galima nesutikti su Sacco 
įr Vanzetti pažiūromis, ga-

- _____ ■ • ' y ■ • *
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, & Seime atarta šaukti Seimą

šiemet sykiui Federacijos Seimu, bet L. D. S. Centro Valdyba 
dėlei svarbių priežasčių 
ti. L. D. S. Šeimas įvyks 
ta vėliau. ,

“D-ko’^kaitytojams yra gerai i 

Seimo L D. ’S, organo, “D-ko” admiri 
cijoje įvyko daug netikėtų ir h 
dyba, Redakcija ir Administraciją 
nes reformas taip turinio, kaip it Biznio žvlgsniais. Turinio 

tobulinimui reikia surasti ir tinksupai'.suorganizuoti “D-ko” 
bendradarbius. Atsiminus, kad prfceina surasti nemažą ben

dradarbių dalį Lietuvoje, kad susirašinėjimas su jais ir pasi
rinkimas tinkamų bendradarbių ima nemažai laiko, suprantame, 
kad šis labai svarbus darbas negalėjo būti atliktas į trumpą lai
ką. Tikime, kad iki rudens tą darbą būsime užbaigę;

Biziiiškoji šaka irgi yra reikalinga pamatinės ^formos. 
Tkišiolei biznis buvO paremtas RAGINIMAIS. Pradžioje to už-, 
tekdavo, bet juo. tolyn, juo aiškiau darėsi, kad RAGINIMAIS 
netoli nuvažiuosi. Net ir toks gabus RAGINTOJAS, kaip kun. 
Kemėšis, paskutiniais sava buvimo Amerikoje laikais ne kiek 
tepajėgė PRIRAGINTI. šiandien RAGINIMAIS tiek tepada
rysi, kiek pav. padarytu insurance kompanijos, jei pasitenkin
tų vien tik RAGINIMU apsidrausti. Centro Valdybai yra aiš
ku, kad tik pasinaudojant amerikietiškais biznio metodais te
galima pastatyti .“D-ko” biznį ant tinkamų pamatų ir išplatinti 
“D-ką.”1 Tarp kitko mums yra reikalingas NUOLATINIS 
“D-ko” užrašinėtojas. Mes patys teiraujamės, kur atsakantį 
žmogų suradus, bet ligšiolei dar nepasisekė. Tie, kurie mūsų 
nuomone būtų visais žvilgsniais tinkami, negali apsiimti dėlei 
kliūčių nuo jų nepriklausančių, šiame dalyke daug galėtų mums 
pagelbėti surasti tinkamą žmogų mūsų skaitytojai. Neužtenka, 
kad toks agentas .būtų sąžiningas, reikia dar, kad būtų veiklus 
ir turėtų “gerą liežuvį.” Būsime dėkingi skaitytojams, jei 
mums tokį žmd£ų prirodys. Nėra reikalo kalbėti, kad jis turi 
būti geras praktikuojantis katalikas. Jis galės sau pasidaryti 
gerą “pėdę...” jei dirbs.

Yra dar vienas svarbus reikalas paliečiantis Redakciją ir 
korespondentus. Redakcija jau ne sykį yra pasisakiusi, kad ne
talpins korespondenciją su užgauliojimais, kad po kiekviena 
kritika, jei joje ir nebūtų grynai asmeniškų užgauliojimų, ko
respondentas turi pasirašyti savo tikrą pavardę. .Negana to, 
Redakcija reikalauja dar, kad ir abelnos kritikos nebūtų pana
šios į backinio agitatoriaus prakalbą. Kaikurie koresponden
tai to nepajėgia suprsti ir pyksta, kam, girdi, jo straipsnis liko 
Redakcijos perdirbtas, “mintys iškraipytos ir netilpo taip, kaip 
parašytas. ’ ’ Tuotarpu Redakcija ‘ ‘iškraipo’ ’ ne mintis, bet tik
tai korespondento “jausmus,” t. y. sušvelnina juos.

Daugelis korespondentų jau suprato, kad Redakcija anaip
tol nereikalauja nuo savo korespondentų, kad jie visame kame 
sutiktų su Redakcijos pažiūromis, bet tiktai su L. D. S. idealais, 
ir kad savo nuomones reikštų džentelmoniškai Ne abejojame, 
kad iki Seimo visi mūsų korespondentai tai supras ir korespon
dentų auklėjimo darbas bus atliktas.

žmonės stovintieji prie L. D. S. ir “D-ko” vairo gerai su-, 
pranta, kad joks seimas darbo nedirba, tiktai darbą planuoja, 
nustato, ką ir kaip reikia veikti, daro nutarimus, bet tuos nu
tarimus gyveniman vykdo tam tikslui keli Seimo išrinkti žmo
nės—valdybos, komisijos, komitetai, ar kaip ten kitaip juos va
dinsime. Taigi darbas yra jau pradėtas ir varomas pirmyn, bet 
dar nėra ganėtinai toli pavarytas, kad galima būtų, taip sakant, 
įvesti žmogų į vieną ar kitą kambarį ir paklausti: kaip čia tau 
patinka, ką manži apie aną departamentą, kas girtina, kas tai
sytina? Turime vilties, kad rudenį galėsnnejavedžioti Seimo 
dalyvius po L. D; S. ir “D-ko” departamentus ir paklausti: ką 
manote apie atliktą darbą? kas yra taisytina? ką toliau veik
sime?

Atidedame Šeimą tik dėlto, kad norime, kad tai būtų ne 
PAGEIDAVIMU ir RAGINIMU Seimas, bet BIZNIŠKAS 
SEIMAS.
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šis nepaprastas skriejantis 
kryžius Bus įteiktas jaunam 
didvyriui kap. Lindberh’ui 
nuo amerikiečių jam sugrįžus. 
Medalis yra bronzinis prika
bintas prie šilkinio kaspino iš 
tautinių spalvų. Yra paprastas 
kryžius ant kurio iškalta oi?ai- 

vio judintojas ir pakraščiai pa
puošti saulės spinduliais.

Sovietų Rėkavimai
Sovietų pasiuntinis Len

kijoje, Voikov, tapo nužu
dytas. Nužudė jį "devynioti-"' 
kos meti} Vilniaus universi
teto studentas, Kovvceda, 
Rusijos pilietis. Įvykis be 
abejo apgailėtinas ir smerk
tinas^ Spėjant iš pavardės 
užmušėjas turbūt yra balt- 
gudis. Sunku tuo tarpu pa
sakyti, ką norėta per tą 
piktadarybę atsiekti, ar tai 
buvo asmeninis kerštas, 
kaip pav. Vorovskio nužu
dymas, ar monarchistų kerš
tas už caro nužudymą, ne# 
Voikoy esąs prisidėjęs 
caro nužudymo, ar bandy
mas išprovokuoti karą tarp 
Rusijos ir Lenkijos, ar koks 
kitas, motyvas.

■X. •

Penktadienis, Biršdio 10 dL, 1W

•fakto, kad visuose trijuose 
atsitikimuose buvo tai kova 
rusų su rusais.

Dabar sovietai protestui- 7^. 
ja, kad lenkai negana sau
gojo sovietij atstovą. Bet 
jie lygiai taip pat protes
tuoja įr tuomet, kuomet |ų“^ 
atstovai yra saugojamLTaip 
pav. sovietams labai nepatį- t (- 
ko, kuomet Šveicarijos vai- , 
džia, norėdama išvengti kitą 

j panašų į Vorovskio inciden- 77 
tą, apstatė ypatinga sargy- - 
ba sovietų delegatus. į eko
nominę konferenciją.

Sovietų protestai anaiptol 
nereiškia, kad karas tarp 
Rusijos ir Lenkijos kils dė
lei Voikovo nužudymo. Tie 
protestai ir rėkavimai ski
riami ne tiek Lenkijai ir ,k 
Anglijai ir kitiems “buržu
jams,” kiek savi?jų komu
nistų Rusijoje “dvasios su
stiprinimui.” Tie protestai 
tiek teturi vertės, kiek mū
siškės “Ląisvės” rėkavimai: 
doloi Kai-šek! O tą draugi} 
dvasią regimai jau metas 
stiprinti, nes bombų kompa
nija Rusijoje parodo, kad > 
“draugi}” carizmas rusams 
įkyrėjo lygiai taip pat, kaip 
ir caro despotizmas, ir jau 
pradeda — reaguoti tokiais 
pat būdais, kaip prieš caro 
samoderžaviją.

"Aitvaras”
Meninės Satyros Žurnalas. »

Lietuvoje pradėjo eiti me
ninės satyros juokų žurna
las “Aitvaras.”Iš pirnąojo ■ 
numerio matai, kas pas'lei- 
dėjus menas, ir lytis turi tą’ 
pačią reikšmę. “Aitvaras” 
būtų teisingiau galėjęs pasi-

■’iVv

Piktadarybės motyvai be [vadinti lytinės satyros ir
abejo paaiškės vėliau. Įdo
mu pastebėti, kaip į tą Įvy
ki reaguoja sovietai. Jie, ži
noma, protestuoja. Litvinov 
pasiuntė Lenkijai aštrią 
protesto notą, kaip ir gali
ma buvo tikėtis, nors, tiesą 
pasakius, sunku numatyti, 
kame čia Lenkija kalta. Ir 
užmuštasis ir užmušėjas yra 
abu Rusijos piliečiai ir už
mušimas galėjo įvykti lygiai 
tais * pačiais motyvais, ko
kiais pav. Petrograde buvo 
mesta bomba į susirinkusius 
Diskusijų Kliube, arba taip 
pat bomba užmuštas Balt- 
gudijos politinės policijos 
viršininkas, Opanskis. Vi
suose tuose atsitikimuose 
rusai pavartojo bombas 
prieš rusus. Ta aplinkybė, 
kad vienas tų užmušimų į- 
vyko Lenkijoje; nepaneigia

tartumėm “Aitvarui” pa- 
pornografijos švilpnkas.Pa- 
keisti savo vardą ir pasiva- <■ 
dinti “Venera.”

■ •• • -L------------—«

' Faustas
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Ar aukos, Lietuvio širdies Joet bęveik 
ukos — darbo, ne žodžių. !viską -tol

.- ,1 ^9,.:. •J’
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PRIEŠ AUŠRĄ
Po naktį pabraidęs 
Aš dienai aukoju,

" Nupintą vainiką
Iš svajų lakių-----

•O rytmečio saulei 
Suklaupęs po kojų

• Prašysiu neslėpti 
Naktinių sapnų-----

Nupynęs vainiką 
Nakty paslaptingą, 
Tanišžrjį papuošęs 
Į saulę nešu —

Te saule nudžiunga 
Pamačius laimingą, - 
Kurs pina vainiką 
Nakties paslapčių-^—— 

(“Ateitis”)
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Įima įtarti, kad jie galėjo 
būti kalti užmušime, bet ne
galima nepripažinti, kad jie
du mirties nebijo, nes prin
cipas jiems švįėcia... nesvei
kas prmeipas^' bet ViBtiek 
principu.

UarroH’o “principas” lai
vo mergos, šathpanas ir, do
leris. Buvo tai temas ištvir
kęs egoizmas. Ne tik jo sie
la nepakilo, liet dar ir kūną 
taip nustnukdč, kad net it į 
kalėjimą nepajėgė nuva
žiuoti sveikas.

Ištvirkimas yra blogesnis 
di
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TAUTOSAKA
Padainavo Alb. Zolubienė. Užrašė: R. Zolubas

fi
dar pataria kįti 
tik riejasi aitras ima b tvar
kos daugiau nė už skatiką! 
Ar negeriau kad daugiau 
davus valios Prezidentui, jei 
jis ištikro sumanus, gerai

us, kad Seimas 
kai-

per spaudą: 
atsišaukimus, 

ne vidury 
nuo bričkų ar bač- 
taip visiems Įgriso 

kitų koliojimai,

žodžiu.—“Lietuva. ”

Modeminis

ma konstitucija keisti. Tik’ 
ir keičiant konstituciją ne- 
apseis be agitacijos, be bal
savimo. Ir čia vėl kaimie
čiai bus nepatenkinti, vėl 
murmėjimas.

Dabar kįla klausimas pats 
savaime: — kad jau rinki
mų balsavimų nereikia — 
tai gal būt neprošalį dikta
tūra? — O ne! Apie dikta
tūrą neužsimink! Nors dau
gumas' to žodžio prasmės 
pilnai’ neįsivaizdina, bet vis
gi laiko tatai nelyginant ko
kio carizmo ar monarchijos 
atgijimą. Paprastai žmonės 
laisvę ir apsisprendimą su
pranta gerai ir brangina, tik 
jie nori griežtesnės tvarkos 
kietesnės valdžios, bet ne 
taip, kad susirinkę Seimo

1 T—

• Jecrečary WMur Secmčaoy Davia

Šie keturi asmenys, Sekretoris KelĮogg, Hoover, Wilbur ir 
Davis iš Valstybės, Komercijos, Jūrininkystės ir Karo depar
tamentų, yra paskirti prezidento Coolidge kaipo kabineto ko
mitetas patikti ir pasveikinti kap. Lindbergh visos tautos ir 
valdžios vardu.

atstovai, kaip kaime ant se
niūnijos krivūlės (sueigos) 
riejasi dažnai dėl keletos 
rėksnių neprieina susitari
mo.

jSu pasitenkinimu sutinka 
visi rimtesnieji kaimiečiai, 
kad nereikia duoti teisės 
balsavimo iki 24-25 metų 
amžiaus. 21-mų metų, girdi, 
— tie patys pusberniai, ku
riems nerūpi rimtai ateitis, 
gyvenimas, ir jie trokšta tjk 
naujo, nepaprasto. Jiems

savo krašto reilčalais rūpi
nasi — daugiau gali padėti 
kraštui, nė dešimtas nesu
taikomų ^atstovų Seipe,” *7- 
sąprętauja dar nekurie. \ 
—Ištikro, kas susiduria feti 
kaimiečiais' ar miesto: *piĮie- 

iš visur paiM®įų j Iš
gauna: kad —

mas blogai dirbo — tik pe
šasi, nusibodo agitacijos ir 
patys rinkimai, kad Valsty
bės Prezidentas, kaipo Val
stybės galva — permaža tu
ri galios kai ką sudrausti, 
kad nebūtų tokio atstovų 
tarpe nesutarimo, kad net 
.vyriausybę sunku besudary- 
ti. _

Panašiai kaimiečių ūpui, 
rodos ir manonKų^pasįelgti.

ginti” neišskiriant ir komu
nistinio “rojaus.” O toliau, 
kas bus — dėl to jie galvos 
sau nė kiek nelaužo. Gi vy
resnio amžiaus žmonės, žiū
rėdami i gvvenima rimčiau 
— kiekvieną žingsni ilgai ir 
atidžiai apgalvoja, tokius ir 
agitatoriams sunkiau galvas 
apsukti. Paprastai žmonės 
laukia tvarkos, teisėtumo, -iš 
valdininkų darbo ir tikslin
gumo — o jei blogi pasitai
ko metai, dėl. nederliaus ar 

valdžia visumet turi keistis, kitokių nelaimių 
nes jie nori visokių “išmė

Nesenai iš vokiečių fomu- 
nistų partijos-ir reichstago 

’ K 
komunistų frakcijos išstoja 
vienas žymiausių ir gabiau
sių jos narių dr. Rozenber
gas. Nekomunistinė spauda 
tam Įvykiui atkreipė ypatin
go dėmesio,.nes tai yra jau 
dvyliktas komunistų atsto
vas, per paskutinius dvejus 
metus x išstojęs iš vokiečių 

f

■reichstago komunistų frak
cijos. Tačiau ypač didelę 
sensaciją sukėlė jo atviras 
(laiškas spaudai, kuriam jis 
nurodo savo išstojimo prie
žastis.

Dr. Rozenbergo nuomone, 
visiškas komunistų politinis 
nepasisekimas Kinijoj, po 
smūgių Anglijoj, verčia re
viduoti tarptautinio darbi
ninkų judėjimo formą. Vis 
labiau aiškėja, kad nuolati
niai smūgiai III-jam. inter
nacionalui negali būt patei
sinti vien vidujinėmis prie
žastimis. Čia turima reika
lo su pagrindine sistemos 
klaida.

Naujoji Rusija remiasi 
kompromisu tarp kvalifi
kuotų darbininkų ir labiau 
pasiturinčių valstiečių. Dėl
to jie galėtų būti natūraliu 
tautinių išsivadavimo judė
jimų ir nuosaikių, pasiruo
šusių kompromisui ir kūry
biniai nusiteikusių socialis
tinių darbininkų sferų są
jungininkų. Tačiau komu
nistų partija ne Rusijos ri
bose, kiek nori pagrįsti savo 

jie čia atskirą gyvavimą, turi rem- 
valdžios neketina kaltinti. tis neturtingiausiomis, radi-

kališkiausiomis, nekompro- 
misinėmis ir prieštarautine- 
mis darbininkų grupėmis. 
Iš kitos pusės kominternas 

negali perkirpti Sovietų Ru
sijos politinės linijos.

Tuo būdu kyla nenugali
mi priešingumai. Iš tų prie
šingumų pasireiškia nuolati
niai taktiški abejojimai, 
klaidos ir nepasisekimai. To 
pobūdžio priešingumai būvi 
priežastis 1923 m. vokiečių 
revoliucijos* nepasisekimo. 
Tas pat priešingumas pasi
reiškė ir politikoj Anglijos 
ir Kinijos atžvilgiu. Kuo
met stengiamasi eiti drauge 
su anglų darbininkų genera
liniu štabu ir su Cooku, su 
kuomintangu ir su Šancha
jaus darbininkais, tai kata
strofa, pasak Rozenbergo, 
neišvengiama.

Didelis pakrypimas, pada
rytas Sovietų politikoj XIV 
bolševikų suvažiavime, turė
jo savo logiškoj konsekven- 
cijoj atvesti prie III-jo in
ternacionalo paleidimo. Gu
drūs valstybės vyrai, valdą 
dabar Sovietų Rusiją, žino 
apie tai labai gerai. Jie pui
kiausiai supranta, kad toli
mesnis komintemo egzista
vimas labai kenkia ne tik 
Sovietų Rusijai, bet ir kitų 
valstybių darbininkams. Bet 
jie yra dar per dideli savo 
vakarykščios ideologijos 
vergai, kad, galėtų pažinti 
šiandienines butenybes.^

Rozenbergo pareiškimu, -išstojimą neprasitarė ne v ' 
nuodugni komintemo refor

ma prie dabartinių aplinky
bių nėra galima, nes ji paša-' 
lintų ir paties komintemo 
egzistenciją. Tuo tarpu šiuo 
metu reprezentuoti komin- 
temo liniją, reikštų apgau- 
dinėti vokiečių darbininkus. - > 
O Rozenbergas tokiu apga-’ 
viku būti nenoris ir dėl’ fę ■"*'>

*■ * ■■ f*
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iš komunistų partijos išsto-

Charakteringa, kad komu- . - 
nistų spauda apie Rozenber-

KOMINTERNO BANKROTAS

Tai Dievo galyba neišpasakyta. 
Kaipgi žema švinta gražiai aprėdyta. 
Žieulų—apsivilkus kaipo rūbu boltų. 
Spakaiųai sau silsia šį češų šoltų. 
Nieks jos*nebudina spakainai sau miega 
Negi golia orti nei sėti imt sniego 
Pavosarį, saula kaip tik užkaitina. 
Tartum jų iš miego meiliai pabudina. 
Iš miego pabudus, kaip vaikus motina, 
Kožnų sutvėrimų sočiai pasotina. 
Iškel ana kožnam vienam didžius pietus, 
Par visų vasorų peni susikvietus, 
Nėra tokių bolių nei par kunigoikščius, 
Užprošo iš toli čia ir paukščius l»ikščius. 
Starkai, gulbas, gėrvas, kaip iš tol suskrenda, 
Gauna sau živnasti nors bolon subrenda 
Narai arba untvs ir žusvs taukinas ” J

• . *• •

Atskridi gyvaiia ežeruos mindrynas.
■ -----------------— —------------------- ■■*dl

Ir tai jomis yra čia neblogas stotas: 
Kiek tik noria gaudo ežeruos, žuvalas. 
Jom nereikia kėlių nei tiltų par upi: 
Pavietrių lakioja, kur tik jomis Tūpi. 4
Kai miškan nueini, kaip ti linksma būti, 
Visokė paukšteliai gieda pasipilti.
Už vis lakštingėla gražiu baisu gieda. 
Tartum no jos balso ašaralas rieda. ‘

. 9

Sunku ir suprasti jos širdies jautimas, . 
Ar tai smutua. ar tai linksma, ar toks prigimimas* 
Kartais gieda linksniai golvų kraipydama, J

Kartais gieda snmtnai lygiai dūsaudama. 
O gi tos bitalas. iškintėjį žiemų.
Kaip linksmai ulioja po.žoliųjų pietų. 
O gi kiek unt žemas mažu vabolaliu.

* * ' F 5 ‘i

Gyvulių visokių, smulki^kirmėlalių
Vis tai. gol. ir anie itht to bolio kviesti: 
Unt kiekvienos vietos jienis stalai užtiesti. .... 
Jiems nereikia krėslų, nei stalų salinti, 
Ropinėja žėmaj po kojų paminti.

L rr. ‘J
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Velykų siurprizai. Seimo pa

leidimas. Ką galvoja kaimie
čiai. Ęas bus toliau? Nerei
kia tiek daug “dykaduonių!” 
Nepasitenkinimas dažnais rin
kimais. Agitatorių užteks jau. 
Daugiau valios Prezidentui. 
Tai prie ko gi dabar?

Su Velykų šventėmis daug 
ruošos; lakstymo pas kaimo 
žmones. Jiems politika pą- 
mažu atgrista, ypač, kai dar 
laiko mažai. Tačiau, kaimui 
netikėtas seimo paleidimas 
įnešė daug kalbų, spėliojimų 
ir dar kaikuriems nerimo. 
Kaimietis, kurs pats laikra
ščių neskaito (o kurie skai
to tų dar kol kas nedaugiau- 
sia) minta dažniausia iš
kraipytais gandais, leidžia
mais opozicijai prijaučian
čių žmonių, kurių tikslas 
skleisti nepasitenkinimą 
krašte. O dabar tuo labiau 
sunku nepratusiam orien- 
4uot4s; nes beveik kas mėnuo 

tai naujas įvykis: per
versmas,- sąmokslas, seimo 
paleidimas. Tokiais atsitiki
mais tie kurie laikraščių ne
gauna — liėga teirautis pas 
tuos kurie laikraščių parsi
siųsdina.

,/Paaiškėj 
ištikrųjų paleistas 
miečiai užduoda dažnai tokį 
klausimą: “Kas dabar bus.? 
Ai* vėl bus nauji rinkimai, 
ir vėl sakys per atlaidus rin
kose “pamokslus?” Ar bus 
tam vtakam galas!.. Kas .bu
vo kalbėta žadėta — nieko 
nebuvo duota, niekas leng
viau nepasidarė!.. ” Ištik
ro,. dabar’taime toks ūpas, 
kad jei būtų dabar paskelb
ti rinkimai ir vėl išeitų agi
tatoriai su praaklbomis — 
tikrai niekas jų nebeklausy
tų., nušvilptų, kaipo nuolati
nius melagius ir prigaudinė- 
tojus, juk tiek buvo per pe
reitus rinkimus visko išlieta
— tam daugiau niekas nepa
tikės. Gi rimtesnieji kai
miečiai, kurie daugiau apsi
skaitę lygiai priešingi mi
tinginei agitacijai, jie sako: 
“jei jau nori agituoti, tegu 
varo agitaciją 
laikraščius.
tiktai dėl Dievo 
rinkos 
kų” - 
tie vieni 
puryinimai, vaginimai ir pa
našūs perlai. Matyt ir lai
ke rinkimų balsuotojų skai
čius sumažėtų.

— “Ir vėl bus rinkimai?
— nerimauja kiti — ar bus 
tam viskam galas!”—“Ren
ka, renka—o nieko dora nę- 
jšrenka; vis tas pats!” — 
nusiskundžia dar kiti. “Ma
žiau tu 4dykaduonių’ ” (t. 
y. Seimo atstovi]) piktai ai-, 
siliėpia griežtesnio temjMTa-’ 
mento žmonės — net astuo
nios dešimtys! — o ar neuž
tektų dvidešimt, trisdešimt... 
rinkimai, atstovams algos r— 
vis neapsieinama be pinigų
— o mums reikia tesėti!” — 
išmetinėja dar kiti, - -

“Daugiau reikia duo- 
valios” Prezidentui — 

Seimas
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Waterburietę

tu žemininku būvi ir reikalus.

Vytautas

is ofisas yra 
NUUnn^ldl w-

Ak, myliu tave.................
.Bemužėl, nevesk pačios . 
Graži čia giružė.................
Meilė................................. ..
Meile uždegta krūtinė ... 
O pažvelgki........................
Visuomet širdis surakinta 
Penkios linksmos dainos .

DR. J. B. RYDZAUSKAS, Gydytojas ir Chirurgas, 
ofisas yra įrengtas pagal vėliausios Europiškos mados

;n|I r;aria:-es^8-tą 
(te rjo’in corpjorę\iąt

DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas ...
Skrenda, lekia mūsų mintis
Trisdešimt dainų .................

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

REIKALINGAS
VARGONINKAS

Vargoninkas gerai žinantis savo 
amatą yra tuojaus reikalingas Su
žinoti “D-ko” Aministracijoj. ‘ 

(B-17)

Birželio 5 d. atsisveikino su 
parapijonimis kun. Smilgis, j 
buvęs vikaru prie kun. Vilku- | 
taičio. Kun. Smilgis buvo] 
darbštus ir visu mylimas. Gai

» *

la, kad apleidžia koloniją, ku
rioje tokių darbininkų reikia

Jo
naujausiais išrastais klinikos Įrankiais. Turi net 6 kambarius 
gydymui ir operacijoms. Jis yra LDS. 72 kuopos, Detroit’e, na 
rys. Lietuviai turėtu visuomet kreiptis pas savo gydytoją.

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

' “DARBININKO" Redakeijos?Administraci- 
jos adresas: Kaunas, Nepriklausomybės Aikštė 
2-ra, LITHUANIA.

J jas tinkamai prisiruošti 

(minėjimo dešimties metų 
■tavos nepriklausomybės 
kaktuvių;

4) Kad Centras specialiai 
‘laiškais atsišauktų į katalikiš- 
1 kas. draugi jas kvosdamas pri
sidėti prie ledėrcijos;

5) Sumažinti algų Centro 
'raštininkui. ,

• Grįžus kun. J. Jakaičiui j 
SVorcesterį ir apsistojus šv.

— Kazimiero parapijoje, kaiku- 
N rję zingeidaujantieji Jabai su

sidomėjo kokios čia atmainos 
t r '

įvyks, kas čia klebonaus ir
*

tam panašiai. Net kun. J. Ja
kaičiui paskelbus tvarką iš sa
kyklos bažnyčioje kaikurie vis 
dar spėlioja, laikraščiuose klai
dingai žinias indeda ir patys 
•Sulig savo kurpaliaus kunigus j 
skirsto ar tai vikarais ar kle
bonais. Kad įsitikinus ar aš 
gerai supratau bažnyčioje pa
skelbtą tvarką ir kaip turėti} 
suprasti visi žmonės, nuėjau 
pas kun. K.- A. Vasį asmeniš
kai viską patirti, ir užklau
sus, kokią jis užima šv. Kazi
miero parapijoje vietą ir ko
kia tikrenybėje yra tvarka, 
pirmiaus juokais, paskui rim
tai štai ką maždaug atsakė: 
“Aš esu šios parapijos Finan- 

. sų Ministeris, o tvarka tai to
kia kokią kun. J. Jakaitis pa
skelbė bažnyčioje. Rimtai kal
bant tai tokios atmainos: kun. 

,-J. Jakaičiui klebonaujant 12
• .metų, man-gi 2 metus, prakti

koje pasirodė kad visas dar
bas gula ant klebono pečių ir 
to darbo yra tiek kad -negali
ma panešti ar bent tinkamai 
nudirbti, eina viskas tik ap
graibomis. Antrą vėl, kun. J.

- ■ ------------------

Nominacija

Mūsų skyrius nominuoja į 
[Centro valdybą šiuos kandida
tus: J. P. Mačiulį, K. Krušins- 
ką, P. Štoupiono, J. Kuzą, M. 
Ii. Šimonį ir kun. Alba virių.

j P. Btaupienė,
•» w • a • • • a

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

“DARBININKĄ”
“DARBININKAS" yra plačiųjų darbo žmo

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

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

“DARBININKAS" rašo naudingi} nurody
mui, patarimų ir straipsnių apie žemės ūkį, nau-

kun. K. A. Vasys. “Per tuos 
dvejus metus atmokėta skolos 
$8000.(M); trys tūkstančiai at
mokėta pernai ir tai visi at
skaitose galėjo girdėti, o šį pa
vasarį atmokėta' penki tūks
tančiai, kaip tad galima saky
ti skolos neatmokėta! Teisybė, 
reikia pripažinti, tai labai ma
žai, bet tai tos sunkios aplin
kybės ir kad reikėjo tais me
tais pabaigti dar įrengti mo
kyklą, vienuolyną ir daug ki
tų pagerinimų padaryti. Atei-1 
tyje, žinoma, bus sunkumų ir 
daug darbo, bet jeigu žmonės 
(supras, ggrus^ norus turės* o 
Dievas padės, LAi’it AVorceste- 
Jrio kalnus, galima bus nuvers
ti."

Gegužės. 30 (Memorial Day) 
vėl turėjom iškilmes mūsų 
bažnytėlėje. Jo Malonybe 
Springfieldo vyskupas suteikė 
Sutvirtinimo Sakramentą. Šio
se iškilmėse buvo svečių kuni
gų: Kun. Urbonavičius ir kun. 
Strakauskas iš So. Boston, 
Mass, kun. Strimaitis iŠ IVest- 
field. Mass.. kun. J. T. Jakai
tis ir kur. Daugis iš šv. Kazi
miero parapijos, kun. A. Pet
raitis iš Athoi, Mass. Pamoks
lą pasakė kun. Urbonavičius. 
Sutvirtinimo Sakramentą pri
ėmė 380. daugiausia vaikučiai 
ir maža dalis suaugusių. Regi
nys buvo neapsakomai malo
nus. kaip'maži vaikučiai sesu
čių išmokinti puikiai artinosi 
prie Sakramento Dirmavonės.

Per šAonfes atsitiko baisi 
katastrofa šit automobiltaisv 
{Lietuviai bevažiuodami susi
mušė^ Dr:rivcris likosi ant vie
tos užmuštas. Jis buvo »š 
Cambridgc, Mass.. o kitas bai
siai sužeistas ir paimtas į 
miesto ligonine. 
T"

Žaibas!
■ , . —■»

r---." t —-

MIŠRAM CHORUI
12. Ginkim šalį Lietuvos............................. ’ .50
13. Giesmė į Šv. Kazimerą.............................. 50
14. Lietuvos Vvčiu Imnas.................................. 25v *■

15. Pirmvn i kova............................................... 50•> *» *-

16. Mes grįšim ten.....................  75
17. a) Išauš vasarėlė,

b) Tu mano mergelė,
c) Išbėgo mergytė . .”..................................... 50

18. a) Kaip aš buvau jaunas, •
___ b) Žiūrau anksci rytų,________

c) Aš užgimiau Lietuvoj...............................50
19. a) Eikš mano mergele,

b) Aš sutikau žydelį,
— e) Kam anksci kelcis...........................  .50
20. a) Miels tėveli,

b) Oi skauda galvelę,
c) Atsigėriau žalio vyno... ..................50

21. a) Oi džium-džium,
b) Už jūrių,
c) Kalbiu jaunas bernužėlis,

• d) Aš turėjau vištą....................'.................50
22. a) Tykusis rytelis,

b) Oi laksto vanagėlis,
ė) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50 

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

CLEVELAND, OHIO
Federacijos 22 skyriaus 

įnešimai

Kadangi Federacijos kon
gresas čia pat, tai virš minėtas 
skyrius padarė šiuos įnešimus:

1) Kad Kongresas rastų bū
dus pritraukti visas parapijas 
prie Federacijos;

2) Kad išneštų protestą 
prieš lenkus grobikus;

3) Kad Centras ragintų vi
sas Amerikos lietuvių kolorii-

prie 
Lie- 
su-

Penktadienis, Bte&Uo lO <t, l&t

Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy
kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne
gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO." '

“TRIMITAS" ne partinis savaitinis šaulių laikraš
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve
nimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir 1.1., o be 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie
tuvos veikėjo paveikslą.

Užsisakę “TRIMITĄ" metams arba pusei metų, 
gauna priedo įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap
tys," užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pust eilių rin
kinį “Vakaro kaukės." , ,

“TRIMITĄ" dovanai siunčiam kiekvienam surinku
siam penkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam 
už juos prenumeratos pinigus.

“TRIMITO" kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei 
metų 7 lt. 50c. ir trims mėnesiams 3 lt. 75c. Užsieny dvi
gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie
tuvoje.

“TRIMITO" adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr.

WORGESTER, MASS
Gegužės 21 d. Aušros Vartų 

parapijos vaikučiai ėjo prie 
j pirmos šv. Komunijos. Nors 
buvo darbo diena, bet žmonių 
prisirinko pilna bažnyčia. Vai
deliai puikiai išlavinti sesučių 
kazimierieČių darė labai malo
nų įspūdį.Ant rytojaus, sekma
dieny 8 vai. ėjo antru sykiu 
prie šv. Komunijos 168 vaikai 
po vadovyste sesučių. Šis re
ginys ne vienam ašaras išspau
dė matant tuos nekaltus ange
lėlius artinantis prie Dievo 
stalo. Garbė sesutėms kazimie- 
irietėnis už -puikų išlavinimą 
vaikelių. Kleb. kun. J. Čapli
kas pasakė ' gražų pamokslą, 
pritaikintą toms iškilmėms, 
kaipo'Siikaktųvią. .dviejų metų 

Kasakaitis pastatė kleboniją.:įsikūrimo mūsų parapijos ir 
vertės $30,000 su visai maža [priėmimo pirmos Komunijos• * ■ 
paskola. ~ mažutėliu vaikelių naujoje

i Daug darbuojasi parapijos bažnytėlėje.

ROCHESTER, N. Y.
Lietuviai katalikai pasireh- 

ge prie svarbaus darbo, staty
mo naujos bažnyčios, o iš da
bartinės bažnyčios žada pada
ryti mokyklą ir svetainę. Dar
bas didelis ir’reikalauja nema
žai sumanių darbininkų ir va
dų, o daugiausia kapitalo.

Klebono noru ir sutikimu su- 
’darvtas komitetas iš nariu nuo♦ *—V. . . 7 f *■
kiekvienos katalikiškos drau
gijos.

Parapijonų ūpas- geras ir~šį 
’ldlnų sumanymą visi remia, 
įneš mato,1 kad klebonas kun.
* , .r -c . .1 ’.. ..

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

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

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

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

LIETUVIS DAKTARAS RYDZAUS
' ’ ■ r l L

ShMml prąncSn buto pnetentamn mnno daktarė 
jrensta* pagal vMinimtoa EuroplSlcos įnirtos, turintis snttfj: 
rastus klinikos įrankius, kaip tai: .

1. ArtlflcisiiJkfl aaulPs ivl<^. Jniętys spinduliniIst
ant nekuriu nrfos Hgų. taip lygini l^rydn prasidedant* ąfioĄs Ilga ir 
pradžioje odos vAJtJ. Taipgi tnri dnvg TtUcšn^s prie gjn!.v®o dilamu ligų 
Ir žaizdų. • ’

2. Elefcttup Įrankiai ir mhSInorf, kurtos yra prlt»|kintns dėl gydymo
nervų. reumafitnio Ir moterų Ilgų. ' <

3. SkvMM dėl paslnptlnp] moterų Ir vyrų Ilgų. •*
4. Tfurija, ktirfoj yra bdrrdottrns kraujas. Slapumas tr U t.
DR? j. W RYDZAUSKAS, Gydytojas ir Chirurgas 

12900 Joa Čimpau Avenue N. Detroit, Michigan
VALANIKJ3>-1A—12 dienų Ir 2—S vakare. TET.KFONAS: ArMngtoo 2US3.

T , — ... —............. — £

Jakaičiui nesant pilnai dar 
stipriam, negalima tikėtis kad 
darbas tinkamai būtų atliktas. 
Užtai, kun. J. Jakaičiui pra- 
šant, aš sutikau pasilikti pa
gelbėti jam klebonauti, xreiš- 
kia, visą klebono darbą ir vis
ką kas su tuomi rišasį dalina
me pusiau ir dirbame iš pusės, 
mano dalis yra rūpintis visais 
piniginiais parapijos reikalais 
ir žmonės, kame tik yra liečia
mas pinigas, privalo kreiptis 
prie manęs, kitais gi visais 
reikalais prie kun. J. Jakaičio. 
Tokią tvarką nustačius, aš 
•pats paaiškinau Vyskupui, 
Vyskupas pritarė, ir, man pra
šant, pasiryžo raštu inteikti, 
kad man vyskupijoje yra pa
laikomos visos klebono teisės 
ir by kada galiu pasitraukti ir 
eiti atskirai sau klebonauti. 
Tai tiek ką aš galiu Tamstai į 
pasakyti kaslink mano stovio 
ir parapijos tvarkos.

Išklausęs’ kun. K. A. Vasio 
pareiškimo, kuris matomai pil
nai sutinka su kun. J. Jakai
čio pranešimu bažnyčioje, iš
reiškiau apgailestavimą kad 
sunkią sau darbo dalį pasirin
ko. nes parapijai esant padaly- 
taikur kas eis sunkiau su finan
sais, o mokyklai vis didėjant 

■ išlaidos kaskart didinasi; sun
kumas aiškus pasirodė per 
tuos dvejus metus kad negali- 

. ma buvo skolos atmokėti. 

. “Taip bloga nėra,” atsakė

Šiuomi užbaigiau pasikalbė
jimą su kun. K. A. Vašiu. Iš 
(to manau visiems turi būti aiš
ku visas stovis, visi šv. Kazi
miero parapijos reikalai ir 

(kiekvienas tik turėtų džiaug
tis, nebent blogos valios žmo
gus būtų, jeigu kitokias išva
das darvtu.



mes žinios 3

.30c.Darbininkai
t.

BROOKLYN, N. Y.

'• * 
♦ fiįikntIOSKNYGOB:

Visi
. . •>

IR JVAkunkillsveika*
HARTFORD, CONN.

LDS. 6-tos kuopos susirinki
mas įvyko gegužės 8 d. Pri
imtas naujas narys Antanas 
Šimkus. Jis yra gabus ir 
smarkus veikėjas. Garbė mums 
turėti tokį narį prie darbinin
kų.

Šv. Trejybės parapija rengia 
milžinišką pikniką birželio 26 
d., 1927 ant Chartėr Oak Par- 

• ko, Wets Ilartford, Conn. Vie
ta labai”daili ir patogi. LDS. 
6 kp. paskyrė šiuos darbinin
kus:‘J. Mončiūnas, St. Siurp- 
ša, A. Keršis, J. Rugienis, J. 
Burbulis. A. Mašiotas, kun. J. 
Bakšys. Kaip girdėjau tai vi
sos katalikiškos draugijos pa
našiai skiria darbininkus. Y- 
ra kviečiami ir farmeriai ku
rie gyvena apylinkėje į šį pik
niką. Norintieji dalyvauti pro
gramoje, atsišaukite pas mūsų 
dvasios vadus, 53 Capitol Avė.

Joe Rugienis

su A. Kažkas, o antra dovaną 
laimėjo J. Sinkevičius “Lietu
vos Albumą,” kurį aukojo A. 
Kazlus.

Darbininkai neturi čia ro
jaus, bet šiaip taip iš uždar
bio pragyvena. Dirba po 4 
ir 5 dienas savaitėje. Iš kitur 
atvažiavusiems darbas sunku 
gauti, o ypač neturintiems pa
žįstamų. Prie statymo namų, 
medinių ir mūrinių, darbą 
greičiau gauna ir mokestis ge
resnė negu pabrikuose.

Vargšas

LDS. 12 kuopos susirinki-' 
nias bus birželio 13 d. 7:30 va
kare bažnytinėje salėje, 
prastoje vietoje. Tad visi na
riai malonėkie susirinkti ir už
simokėti duokles.

pa-

APRŪPINIMO
“BOMŲ

‘ - Jk •

J‘DARBIMNKO” KATALOGAS -
; « " ‘j > i ”?

»l■j ----------—___ ,

'MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje .ir 
‘ visuomeniniame gyvehiniė. Pdraša Kuri. A Staniukynai 

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—^ažinimas/tikv 
I . privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedeririėš??

" “ - 2_____________  • i

Norėjo pgdaryU kratą alkoho- 
’ lio sandely

Šioųiis dienomis policija 
areštavo v deyynius vyrus 
taip vadinamos “Gustin 
gang,’’ kurie nuo seniai yyą 
pasižymėję apiplėšimais ir 
kratonjįą. ■ Ne vietįas ir liė- 
tuvys yra nukentėjęs nuo jų. 
Policija juos pagavo besitai
kant įsilaužti į Barbjer’s 
Supply kompanijos sandėlį 
ant Genessee gatvės, kuri 
turi leidimą laikyti alkoholį." 
Areštavo šiuos: F. Wallace, 
Thomas Malloy, Charles La- 
Paglia ir Andrew Griffin. 
Kiti areštuoti kaipo “nužiū
rėti asmenys. 'Jie yra: Ed- 
\vard Murphy, George E. 
Carey, R. J. Walsh, Edward 
Mullen ir Timothv J. Cof- 
fev. Pastarasis įtartas vo
gime drabužių Nortli End 
krautuvėje.

Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel...

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

nUCKLEBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka____________75e.
PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia

me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun. 
V. Kulikauskas_______________________________ ________________ 15e.

• ■ I 11
BEN-HUR—lstoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 

įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila__________________1___________ .______________150

rTEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei-
! viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas__________ „50c.
I • . 11
TRY’S KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti

i apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B._________________40c.

TRUMPI SKA1TYMĖLLAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai- 
j ritis gyvenime atsitikimus. Parašė J. Tarvydas______________ 45c.
TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis_______45e,
KELIONĖ 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.

Į DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;.
Į Parašė P. Žadeikis._________________________________________75e.

L. I GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną. 
Vertė Kun. P. L.______________ __________________________ ___15c.

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 
parengė S. Kaimietis__________________________________________ 15e.

F« IŠVAŽIAVIMAS
Rengi# tv. Jurgio Draugija 

Sekmadieny 
BIBžĖųO-J^J^yp., 1927

E Į
MASS.

■ > JSU’ < CA «
« V • • vSĮ įsva- 

ži'avimą. Bus visokių pasi- 
linksminimtĮii* į^oihvbiu. .

Kviečia RENG ĖJAI 
------ -—a!--------- d 
įxTRA! : ? t?' EXTR A!

; D. L. K. Keistučio Draugija
Z, rengia

PUIKU PIKNIKĄ
BIRŽELIO-JUNE 17 D., 1927

OAKLAND GROVE
Nuosavam Darže

East Dedham ----- Mass.

Piknikas prasidės 11-tą vai. ryte 
ir trauksis iki vėlumos

Gerbiamieji Lietuviai ir 
Lietuvaitės, esate prašomi 
kos^aitlingiausia atsilankyti 
o mes užtikrinam kad būsit 
pilnai užganėdinti. Taip pat Į UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 

bus visokių žaislų. Atsižymė
jusieji gaus dovanas. Prie 
tam bus visokių valgių ir gė
rimų. Neprigulintiems prie 
šios draugijos bus gera pro
ga prisirašyt, nes bus pusė į- 
stojimo. Įžangos nebus.

■KELRODIS. Važiuoti elevato
rium iki Forest IlilI, iš ten Wash- 
ington-Grove St. karų važiuoti iki 
Grove St., ten bus žmogus, kuris 
nurodys parką.

P. S. Jeigu lytų, tai piknikas 
bus atidėtas ant Ketvirtos Liepos 
(Fourth of July), 1927.

Kviečia KOMITETAS

-STRAIPSNIS 14
Maudymas

Kūdikį reikia kasdien prausti, 
laiką nureguliuojant pagal laiką 
penėjimo ir pravėdinimo. Geriau
sia yra rytas, bet galima ir vaka
re. Nereikia kūdikio maudyti po 
penėjimui, arba neužilgo prieš iš
vedimą laukan. Iki bamba neuž
gis, reikia trinti tik su kempine. 
Po to vartoti vonelę. Per pirmą me
nes įvandens temperatūra lai būna 
apie 95—100 laipsnių Fahrenheito, 
laipsniškai mažinant iki bus 90 ga
le metų. Rekomenduojama įsitai
syti maudynės termometras. Au
sis ir nosį reikia švelniai išvalyti 
su vata. Seilių gleivė gerklėje pas 
kūdikį taip plona, kad mažiausias 
patrynimas gali įdrėksti ir atverti 
kelią užsikrėtimui. Todėl pataria
ma, kad motina neprileistų burne
lei apsipurvinti ir tada nereikės 
plauti. Po šeštam mėnesiui kūdi
kio gerklę galima valyti su minkš
tu audeklu nemygant, o kada dan
tys pasirodo, tai galima vartoti 
švelnų šepetuką. Kaip tik kūdikis 
užauga tiek, kad gali mokintis, 
reikia jį pratinti dantis valyti.

Maudymas
Soda Prausimas. — Prausimas 

su soda patarnauja gana gerai ta
da, kada šilta, ypatingai vasarą. Į 
kiekvieną galioną vandens reikia 
dėti du šaukštelius sodos. Van
dens temperatūra turi būti ta, prie 
kurios kūdikis jau pripratęs. Už
tenka laikyti jį dvi iki keturių mi- 
nutų. Odoje tada neturėtų būti 
jokio trvnimosi. Kūdikį reikia nu
sausinti su švelniais-abrūsais, __

Skrudų prausimas.
irgi naudingos dėl karščių. Į van
denį reikia Įdėti vieną puodelį 
sklaidų ir daryti taip pat kaip su 
sodos prausimu.

Muštardos prausimas. —*. Muš- 
tardos prausimai naudingi nerviš
kumo ir nemiegojimo. Prirengiant 
maudynę, dėk pilną šaukštą muš
tardos į šešius galionus šilto van
dens. Kūdikį laikyk vandeny dvi 
ar tris miliutas, o išėmus gerai nu
trink odą ir tuoj guldyk. Tuo bu
do kūdikis gaus ramaus ir atgai
vinančio miego.

Didžiausi problema kiekvienos 
motinos yra tada, kada jos krutu 
pienas išsenka, ir jai rupi kokį 
maistą reiks kūdikiui duoti idant 
jis sveikas birtųfr augtų stiprus ir 
vikrus. Borden’s Eagle Pienas iš
rišo tą problemą tukstantims ir 
tukstantims motinų bėgy paskuti
nių šešiosdešimts metų. Daugiau 
vaikų tapo išauklėta su Eagle 
Brand negu su visais kitais prepe- 
ratais sykiu sudėtais. Žindykit, su
prantama, pati kūdikį jei galite, 
bet nebandinėkit visokių maistų.a- 
pic kuriuos mažai žinai. Eagle 
rienas yra sveikas ir grynas, be to 
lengvai suvirškomas.

V. P. J.

-50c.

Skrudos

Valdyba

i

ŽEMĖS ROJUS

t* i

1

lOe.
.

X." f

LIETUVIŠKA PIRTIS S

Valdyba

i
f

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopa auga nariais.

Štai gegužės 15 d. susirinkime 
prisirašė keletą biznierių. Mū
sų kuopos organizatoris V. P. 
Jedinkus žada' visus biznie-

' irt ' *• <’• ___  . j*.. rt-u ’ • v
nūs ir profesijonalus prirašy- 

* ti prie LDS. Valio! Prisirašė 
Juozas Balčiūnas, graboris, F. 
Gražinskas, barzdaskutis ir šie 
katalikij darbuotojai: J. Fili- 
pavičius, F. Mikučionis ir K. 
Skinulis. Sveikiname naujuo
sius narius.

DETROIT, MICH.

Jau prabėgo beveik pusę me
ti], o dar iš LDS. 72 kuopos 
narių nevisi užsimokėjo duok
les už 1927 m. Yra narių, ku
rie skolingi dar ir už 1926 me
tus.

"Kad neskriaudus organiza
cijos, nuoširdžiai prašome atei
ti kuopos susirinkiman, kuris 
bus birželio 19 d. ir užsimokė
ti prigulinčias duokles. Tuo 
pagelbėsime Centrui ir rašti
ninkams. Šiame susirinkime 
turėsime svarbių reikalų ap
svarstyti ir nustatyti planą to
limesniam veikimui mūsų

SĄJUNGIEČIŲ SUSIRIN
KIMAS

Antradieny, birželio 7 d. 
įvyko Moterų Sąjungos 13 
kuopos susirinkimas. Susi
rinkusios narės rimtai svar
stė įvairius organizacijis 
reikalus. Čarterio klausimas 
vis dar neaiškus ir narės dė
lei to turi daug nemalonu
mų, o ypač valdyba.

Dzūkas

NEWARK, N. J.
LDS. 14 kp. susirinkimas

(geg. 13 d.) buvo rieskaitlin- (brangios organizacijos labui, 
gas, bet turiningas nutarimais. į Taigi visi nariai ateikite ir at- 
Vajaus laike mūsų kuopa gra- Įsiveskite savo draugus prira- 
žiai pasidarbavo. Kuopos skir- syti, 
tas dovanas laimėjo $5.00 auk-1

.* v—1 ..a . . „ag!

GERIAUSIA VALGYKLA

ISTRAND LUNCHI
304 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS. |

Valgyk šioje Valgykloje ir Būsi Sveikas ir Sotus
A- Naujose Rankose, Viskas Naujai

Šviesūs ir Skanūs Valgiai Didžiausiame Pasirinkime . | 
Naujas Savininkas—ALBERT HELGERMAN

. ... -> ..I .. .

SKB39

Linksmiausias
Išvažiavimas

Rengia sudėtinės kuopos sykiu

L. D. S. 8 kp., Moterų Sąjungos kp. 
—----- ir Blaivininkų kp.

Nedelioj, Birželio 12,1927 
Oak Grove Boat House 

Picnic and Camping Grounds

Bullard Street, • Walpole, Mass.
Gerbiamieji:—

V j »šis išvažiavimas bus puikiausias, vieta yra labai 
graži: prie ežero žalios laukos, tarpe medžiui sūpynės y- 

. ra norintiems pasisupti. Tai gi yra kviečiama Cam- 
bridge’io ir apielinkės visuomenė Į šį išvažiavimą. Jau
ni, seni, dideli ir maži, visi skaitlingai atsilankykite. 
Bus skanių valgių ir gėrimų, taip pat ir šaltakošės. At
vykusieji būsite pilnai patenkinti.

Trokai išeis nuo lietuvių bažnyčios N. P. P. Mari
jos, po pirmu Mišių, 10 vai. ir po antrų mišių 12:30.

Kviečia RENGĖJAI

PARSIDUODA ,
»

Dviejų ir trijų {šeimynų namai 
City Point’e. Labai gražioj vietoj 
ir už prieinamą /kainą. Kreipki
tės: J. STUKA9|b2 Baįmoral Pk., 
South Boston, Mass. (B.-10)

Daug Pagerinta 
'SU ŠTYMU IR LAŠAIS

Nuo dabai- atvira 
MOTERIMS IR VYRAMS

Kiekvieną dieną iki 12 vai. nakties

763 CAMBRIDGE STREET
Cambridge, Mass.

(L.-8)

Skaityk šituos straipsnius aty- 
džiai kas savaitę ir pasidėk atei- 

■ ----------------—--------?• ’ ir > -

KELRODIS: Reikia važiuoti iki Norvvood skvero, 
paskui paimti Walpole St. karą ir važiuoti iki vietos— 
pikniko. ,'

Suvirš 20 Metų
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO
KOMPANIJA

ši kompanija Išdirbinė ja pianus. 
Bostone per 75 metus suvirs.. Lie
tuvis Ponas šarkiuDas flaro specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.

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

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTONST. BOSTON

UŽLAIKYK SAVO KŪDIKĮ 
SVEIKU IR STIPRIU

TZ UDIKIŲ aveikatos iisivystyrmspri- 
guli dauriaradri nuo maisto koki jis 

*“* turi bot maudomas

_______________
•« Bade Brand Coa- 
Tri geriausias kūdikių7 i

i
S

dlkį: t

THEBOtDCNCOMPAHt 
B«rd«n Balldi«« 
New York, N. Y.

PARSIDUODA
TRYS trijų šeimynų namai South 
Bostone. Viskas geram stovyje. 
Rendos $38 į mėnesi. Kaina $3,(MM) 
už kiekvieną. J. J. O’MALEY, 849 
Third St., S. Boston. (B.-10)

a p y s a k a_______________________________________________ _ _15c.
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku

nigas Tarnas Žilinskas ...................... -......  -.......................50c.

.APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutus—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. žadeikin. ~ ~ gter-

AR1TMETIK0S UŽDAVINYNAS_______________________ 25c.
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui___________ 50e.

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas______15c.
BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas

Rusijoje________________________________________  15c.
Į ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms sa 

gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis __________________________ .50c.
Laimė—(poema). Parašė Vaitkus___________   50e.

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver
tė Jonas M. Širvintas______________________________________ __50e.'

Į BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Peekaitis_____

LIETUVOS. ŽENKLAI. Išleido J.-^keričidppęB-vė,__ „
ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijoj'Monologai ir Dialogai Pa-

I rašė Juozas V. Kovas. Kaina------------------------------------------------- 30c.
GRAUDŪS VEJAMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas__________ 10c.

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Ktfn. P. Juškaitis—l^e. 

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

IŠGANYMO 2VPSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemSs - 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis ______________ 75®«

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevičius; be ap
darų 75 centai, su apdarais_____________:----------------------------- $1.00

Am-

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius___________________25c.
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko ________________ 15c.
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko_________5;O0
ŠIŲ NAKCELY___________f____________________________________ 30c.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ__________ 20c.
VAI AŠ PAKIRSČIAU _ 
UŽ ŠILINGĖLĮ_________
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ 
LIGHO (latviška)______

RANDOLPH, Mass. 2 šeimynų 
namas, po 6 kambarius, maudynės, 
miesto vanduo ir elektra. Didelė 
daržinė. Labai gražus sodnas. Že
mės yra apie 14 akerių. Tinkama 
vieta piknikam. Prie pat didelio 
kelio, galima išdalinti Į lotus arba 
įsteigti gazolino stotis ir krautu
vė. Yra 1 karvė ir naminių pauk
ščių. Prašo tik $9,000. Verta tų 
pinigų nemačius. Matyk: Ambrose.

SPECIAL BARGAIN
BEDFORD, Mass., netoli nuo 

Tjexingtono, 1 šeimynos nauja sta
bą. 7 kambariai, miesto vanduo ir 
elektra. Apie 2 akeriai žemės. Sto
tis ir mokyklos arti. Prašo $6000. 
Mažas įnešimas. Nori greit par
duoti. Matyk: AMBROSE, 255 
Broadw-ay, Tel. S. B. 3071. (B-.-1O)

PARSIDUODA NAMAS
35 GATĖS STREET. South Bosr 
ton. Kas norit pirkt, ateikite ant 
šito adreso. Savininkas ant. pirmo 
aukšto K. Y. Nėra agentų.

<tr --------

PARSIDUODA FARMA i
46 AKRAI ŽEMĖS. Namas dvyli
kos Kambarių: dvi krautuvės, 
dasr miškas, vietininkai; trys kar
vės elc. Kaip ir paprastai randasi 
ant fnmios. Kreipkitės: Sbaw- 
shecn S:., eor. Maine Rd., N> Wil* 
mington, Mass. Tel. Loveli 71935, |

TEATRAI
GILU;KINGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas__25e, 
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei- i 

rijų Juozukas________________ _________________________ „_25c.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą; parašė Seirijų Juozukas______________________________35c.
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis ___________________46c.
ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė .

Kun L Vaicekauskas -__________________________ ___________lOe.
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. Širvinta&__80e. 
VISI GERI—Triįų veiksmų vaizdelis; parašė F. V. __________ JWc.■ *
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertėjo- - 

nas Tarvydas_____ ■ • • — ' . _____________________ JOa
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Verta Jonas Tąryydas____ S
DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebuklas.

4 aktų; parašė Jonas Tarvydas________ ____________________ Č
VAIKŲ TEATRAI; dalis I: 1) Pagalvok ką darai; 2) Jono lai-- 

me; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K., D. ir N, ISl

VAIKŲ TEATRAI: dalis II: 1) Ištirsime paskui; 2) Antanukas ; 
našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K., D. ir N____ ________ i5e.

MALDAKNYGĖS @
PULKIM ANT KELIŲ—“D-ko” spauda. Odos apdarais $2.50 ir 
Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taiy:

DARBININKAS
366 Wcst. Broadway South Boston, 1

Didžiausia#'tikėjimo pre
sas yra Ijcdieviška spauda, 
prarasti tikėjimą reiškia 
pražūti.

• • •
Vienas laikraštis atstoja 

dešimtis tūkstančių kareivių. 
(Napoleonas),

■ 1 v
• t. f

“Nf?bėTH garbingesnės i 
sijos, kaip laikraštininko, 
laiminu jų pašaukimo si 
bolį.” (Popiežius Pius X£

• • •

Dėl naujos .tiesos niife 
taip nepavojinga kaip įsirte- 
nėjusi klaida, —r Goethe* _

P
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DAKTARAI

JUOKELIAI
JAPONŲ ŠVARUMAS ALYTUJE

LIGONINĖJE

atsake sesuo.

Mes Parduodame

GRABORIAI

SPECIALISTAS 
nuo nervišku ir chroniškų li
gą per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

OLD GOLD yra švelnus, 
vėsinantis eigaretas kurį ga
lima rūkyti iš ryto, dieną ir 
vakare be jokios gerklės iri- 
tacijos. Kokį geresnį vardą 
gali duoti jei ne OLD GOLD 
idant išreikšti jo vertę ir rū- 
SI.- ,

OLD GOLDS pažymi auš
rą geresniu eiga retu ir mes 
esame tikri kad pamėginęs 
pradėsi rūkyti iš ryto, dienos 
metu, ir vakare ir daug malo
numo rasi juose. -• PER ISTORIJOS PAMOKA

Mokytojas.Pasakyk man 
ką padarė Liudvikas XIV 
žengdamas Į sostą?

Mokinys (kiek pagalvojęs). 
— Gi jis ant jo atsisėdo.

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VALKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

Pirmininkas — Zonas Jaroša,
225 L Street, South Boston. Mass.' 

Vlcę-PIrmtninkas — L. Svagždys,
111 Bowen St., South Boston, Masa 

Prot RaStintnkas — V. Mickevičius,
405 Third St7, South Boston, Mass. 

Finansų Raštininkas — M. šeikfs,
366 XV. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — V. Batntls.
36 Mereer. Street So. Boston, Mass. 

Maršalka — P. Laužta.
• 393 Fifth Street, South Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas antrų 

nedčldlenl kiekvieno menesio, po no
vai. po pietų. Parapijos Salėj, Septln 
ta Gatve, South Boston. Mara.

Saulute”

Vienas ponas vėlai eina 
mo. Staiga prie jo prieina 
pažįstamas ir klausia:

Šis paveikslas, gautas iš Paryžiaus, parodo -kap. Lindbergh su ambasadorių Herrick 
prie LeBourget airdrome, kur aukštieji viršininkai vadovaujant pulk. Poli Marchetti jį 
sveikina. . '7

Pasauly, fur būt nėra žmo
nių daugiau mėgiančiu šva
rumą, kaip japonai. Japo- 
nui kasdieninė vonė lygi ir] 
reikalinga, kaip ir rišo stik
linė. Paskutiniame rūsti-ja
ponu kare teko pastebėti dar 

■kartą tiesiog stebinantį ją 
švarumą.- Net karo metu ja
ponas kasdien maudėsi, var
todamas tam tikslui didelius 
kimi puodus, įkastus žemėn. 
Kiekvienas kareivis turėjo 
savo maišiuke dantims valy
ti, šepetuką ir miltelius. Ja
ponas labai prižiūri • savo 
dantis ir burną skalauna po 
kelis kartus į dieną. Mums 
toli gražią neprisilvgti prie 
geltonosios rasės atstovu 

, švarumo.

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

Pirmininkas — Jonas. Adomavičius, 
280 E Street, South Boslon, Mnsa.

Vlce-Plrmlnlnkas — Povilas Rukat< 
1*5 C Street, South Boston, Mara.

Prot RaStlnlnkmi— Atrt. Mncejnnas, 
450 E. Seventh St., Sa .Boston, Mana.

Fin. Raitininkas — Pranas Tulelkis, 
109 'Botvhh St, So. Roston. Mera, 

KaslerIna.— Aądrjus Zalleckas, 
r 611 K. Fifth St, So. Boston, Mara.
Maršalka — Kas, Bflknlllonla,

906 E, Broa<lway. So. Boston, Mnsa. 
P. L. K. Keistučio Draugi Ja laiko savo 

mžnslnluk susirinkimus kna pirm* 
nedffl<Men| kiekvieno mėnesio 2-r* 

į tnerlu 604 Waahfngton St, Boston, 
. . Mass., 1:30 vaL po pietų. Ateidami 

'ant susirinkimo atsiveskite ra savim 
i daugiau naujų narių prie musų <tmu>

Pradėjusiam jau išgyti 
micčiui
Skinskiui sesuo atnešė arbatos 
ir buterbrodų. Petras pradė
jo valgyti ir pastebėjo, kad 
buterbrodai be sviesto. Jis pa
sišaukė seseri ir sako.:

kai-
juokdariul Petrui

1DOVANOJO

— Tikiuos, kad tu, Maryte, 
atsiprašei už mane savo moti.- 
ną. Aš vakarį tikrai buvau ne
kokioj nuotaikoj ir pasielgiau 
tikrai kiauliškai.

— Taip, aig^itsiprašiau. Ji 
sako, kad nieko ypatingo neat
sitiko: tamsta buvai kaip vi
sados. ' \

garsius Whitney vaikams vežimėlius dėlto kad mes žino
me, kad jie yra sulyg naujausios mados ir daug stipresni

Vežimėliai nuleidžiami užpakalyje ir pritaikyta kojoms 
su stipriais rateliais. Tiktai $13.50.

Kitokią madų vežimėliai nuo $10.50 iki $45.00.

THE JAMES ELLIS FURNITURE GO.
405 BR0ADWĄY SOUTH BOSTON, MASS.

Žemiausios Kainos Naujoj Anglijoj

Laikraščiai praneša, kad 
Jahannesburge aukso ka
syklose vienas rūdos šaltinis 
turi 2300 metini gilumo. Kol 
buvo padarytas šis didžiau
sias pasaulyje šulinys, buvo 
ištraukta iš gilumos 250,000 
tonu aukso rūdos.

x sįskolinta šviesa. Pavyz
di džiui, jau mums gerai pažįs- 

tama Aušrinė ir Vakarinė 
'žvaigždė šviečia mums nuo 
šaulės skolinta šviesa. Mūsą 

Ęį žemė kitoms žvaigždėms 
Lz (planetoms) taip pat šviečia 
?; ‘ saulės skolinta šviesa žvaig-

I Liberty- 7296. į

GEORGE H. SH1ELDS k
ADVOKATAS ■■ 

1811-812 Old South Building!! 
| 294 IVashington Street ! -
8 Boston, Mass,. ’ ! I 
* Valandos/ 9 A. M. Iki 5:30 P? M. < 
I* 1 i_____GYVENIMO VIETA _ ;

37 Gorham Avė., Brookline ‘
Telephone Regent 6568 - »

ANTANAS F. KNEIŽYS ;
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk-1 ’ 
l:j ir užsiima Real Estnte pardavl-'į ’ 

<? nėjimu. būna mano ofise kasdien y 
X nuo 3 iki 5 valandos po pietų4§sky-1J 
©rus šventadleniirs.'rtetuviai,tepfl ir L 

mažai sukalbantieji angliškai &llfr 
kreiptis Įvairiais reikalais pas ma-v 

ynę. A. F. Kneižio adresas yru toks: X 
$30S E. Ninth. St.. Tel. S. B. 1696. £

pradžios, margas manė, kad 
tai esą tik juokai. Bet teisę 
mas rinitai išnagrinėjęs 
skundus, nutarė, kad margas 
yra kaltas Ir‘-nusprendė jį 
nubausti nukertant jam gal
vą. Sargas tuomet jau visaj 
nusigando. Vieriifs studen/ 
tų užrišo jam.ąįg, paklup* 
dė ir liepė pauetj. ^aljVą. ant 
kaladės.. Už valandėlėsJlurėT

- ■ 4 e / * * • f*' » jnnnaaraiia*MW3>

jo kristi kirvis, bet vietoje 
^jo nukrito ant kaklo šlapias 
rankšluostis. — Studentai 
manydami, kad sargas jau 
bus užtenkamai nubaustas, 
patyręs tokios baimės, atri- 

. šo jam akis, norėdami jį pa
leisti. Bet koks buvo ją nu
stebimas ir išgąstis, kada jie 
pamatė jog sargas tikrai bu- 

• vo negyvas.

GĄZDINIMO PAVOJUS
Igė Buvo tai 1878 m. Angli

joj. Vienoje aukštesnėje mo- 
■. * kykloje buvo sargas labai į- 

sipykes studentams ir dėl to 
jųjų labai nemėgo. Kartą 
jie sumanė jį nubausti. Vie- 
ną vakarą jie jį nusivedė į 
atskirą kambarį. Čion bu- 

‘vo daugiau draugai, kampe 
gi stovėjo kaladė o ant jos 

£\,' kirvis. Uždarius duris stu- 
• dentai pradėjo teismą. Bu- 

Į.' vo paskirti tam tikri teisė- 
Vjai, skundikai, tardytojas. Iš

,.. Daugybė paveikslą! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaiką teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio, Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai,-mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitokį. Laikarščio kaina: 'metams 
2 dol., pusei metą — 1 dol. Eina 2 kartos per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. šlMŲNlS ir kiti dailininkai. Lei- 

1 tižia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.
> * —— - - *

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

‘ “ Adresas: “ Saulutes ” Administracija Jurbarke

sykiu tik $375.00. Nepraleiskite 
ii» proga. Kreipkitės pas , ;

: /a.j. f.,
Įtef S. B..1&M313 Eta 0«l

Svarbus Pranešimas
šiomis ^Mastais mes gavome panešimą iŠ .anglių kompa
nijos kad nftpfc antmiąlią riupago Bostone, Cambridgiuj, 
Brighton#■įr/Somettille. šiandien prekės yra sekančios: 

8TOVK? $15.75; NUT_^_$15.50

PARAŠR BILIETĄ

TIr Ų. Lorillard kompanija 
padirbo eigaretą. Buvo pa- 

jdirbtas sulyg skonio tūptam 
čiams Amerikos rūkytoją.

.k ■ i»

Per Sietus suvirs P. Loril- 
lard kompanija klausinėjo 
rūkytojus iš visur kad pasa- 
kytą fcaš tokio blogo yra su 
ją labai mylimą cigaretu. 
Vieni sakė, kad.'per, karšti, 
kiti kad drasko gerklę, o dar 
kiti kad pei* stiprūs. . "

.. Tuomet ši didėlė išdirbys- 
tė eigaretąprądejo /dirbti 
naują eigarėtąT. Ir paskleidė' 
po visą žmoniją. Galutinai 
šie- rūkytojai išreiškė kad 
“jau turime” ir pribuvo 
OLD GOLDS.

| PRANEŠU VISUOMENEI JOG AŠ PERKĖLIAU SAVO 1 
| GRABORYSTĖS OFISĄ NAUJON VIETON

Ofisas: 877 Cambridge Street, Cambridge, Mass. - f 
x Rezidencija: 448 Cambridge St., Cambridge, Mass. $ 

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

— Ar tamsta, nematei čia 
kur arti policininko? .

— Ne nemačiau — atsako.
— Na, tai prašau pakelti 

rankas aukštvn.

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

“KARĮ”
“Karys” rašo ne tik apie įvai

rius Lietuvos kariuomenės reika
lus, Bet ir duoda žinią iš Lietuvos 
ir iš užsienio.

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Kari,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštą, 
įvairenybių iš naują mokslo išra
dimų. Kariuomenės švietimo ko
misijos “Kary” skelbia savo pra 
nešimus apie kariuomenės švieti
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

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

“Karys” daug rašo dėl visuo
menės susiartinimo su kariuome
ne, nes tik susiartinę tegalėsime 
ivj-kdjdi savo amžiną troškimą — 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėliavą.

“Karyj” yra daug paveikslų, 
reginių, apysaką, eilią, įvaireny
bių, juokų ir 1.1.

Kiekvienas sportininkas privalo 
skaityti “Karį,” nes jis paduoda 
daug sporto žinią iš Lietuvos ir 
užsienio.

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

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

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

Metiniai “Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedą — gra
žu, spalvuotą sieninį Karią Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo. papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnioji lietuviu gin
klo nugalėjimai nuo. pat senovės 
ligi šių dienu.

“Karį” redaguoja pulk. įeit 
B n r o k a s.

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

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

I1-1.1------ .. .. -L...J. . .. ".lf ... ll-M*.

THEPENNSYLVANIAEXCHANGE BANK
(buvęs po vardu Baltic Statės Bankas)

322 EIGHTH AVENUE NEW YORK, N. Y.

TIESIOGINI RYŠIAI i
Turint tiesioginius ryšius su Lietuvos Batikoms, su Latvijos, Vokie
tijos ir kitų valstybių įstaigoms, visada galima patarnauti klien
tams greičiaus, parankiaus, pigiau s.
Dėlto mes ir galime atlikti įvairius reikalus taip greitai. Kurie ban
dė tai gerai žino. Mūsų tiesioginiai ryšiai yra būsų klientų naudai. 
Pasinaudokite tuo.
Siunčiame pinigus f Lietuvą dolariais ir litais; dastatom perlaidas 
Į visas pasaulio dalis paprastu būdu, kabeliais, čekiais-draftais; par
duodam laivakortes, keleivių čekius, svetimų valstybių pinigus ir 
bonus. Reikalaukite mūsų kurso.

Specialės Sąskaitos 4-tas Nuošimtis į Metus

^Mokslininkai — astronomai 
fe . apskaičiuoja, kad mes nak- 
į ^ryna akimV mafoifiėAie'

4aUgiau per 7,000 žvaigž- 
.džiu. Tam,tikrais prįetai- 
|iais žvaigždes sekti (telesko- 

£ .pais),.astronomai mato iki 
/ r $20 ‘milijoną žvaigždžių. O 

F:- kiek ją dar nematomi- - ?» 
K-' < Kai kurios tos mažytės, 
• žvaigždutės yra tūkstančiais- 

>' kartą didesnės, negu mūsą
žemė. Tokios mažvtčs atro-

■ do tik per didelę tolybę nuo 
mūsą žemes. Vienos ją yra

* ugnies, o kitos žemė, kaip ir

I
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