
AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ

SVEIKINAME

MILIUKOVUI NESISEKA

Latvių muzikos

Kap. Lindbergh (dešinėj) su ambasadorių 
eina iš namų ponios Nungesser, motinos Pn 
ris žuvo kelionėje iš Paryžiaus New York; 
publikos norėjo pasisveikinti su amerikiečių

RUSIJOJ KATALIKŲ PER 
SEKIOJIMAI DIDĖJA

PAWTUC 
Audėjai, A

rrick (viduryj) 
ijos lakūno, ku-

Kiekvie^as iš 
Lvyriu “Lindy”

Dar nespėjome užmiršti

ra Rusijoj nė žodelio

Oficialės iš oficieriu sušaudė neva

AREŠTUOTAS UŽ UŽMUŠI 
MĄ PIKETUOTOJO

ja jau trys mėnesiai, laimė
jo kovą teisme. Policijos 
viršininkas Coe darbininkų 
teises pikietuoti norėjo visai 
paneigti ir areštavo daugiau 
nė 50. streikierių. Bet teis
mas palinko darbininkų pu
sėn ir areštuotus išteisino.

Streikas kilo dėlto, kad 
kompanija panorėjo pailgv- 
ti darbo valandas savaitėje, 
vietoj 48, siūlė 54 vai. Dar
bininkai nemano nusileisti 
nežiūrint kaip ilgai šis strei
kas užsitęs.

“Darbininkas” linki Lie
tuvos Vyčių organizacijos 
ekskursantams laimingos ke
lionės į tėvynę Lietuvą. Nu
važiavę pasveikinkite mūsų 
brolius tėvynėje ir nuo A- 
merikoš lietuviu darbininku, 
susispietusius i Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.
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' hionris

Kadangi lenkų Seimas su
sirenka tik Pilsudskio Įsa
kymu ir turi galės svarsty
ti tik tuos klausimus, ku
riuos diktatorius patiekia, 
tai ir šiame susirinkime ki
tu klausimu nesvarstvs.

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

■H. Plento

KIAUŠINIŲ EKSPORTAS
KAUNAS. — 1925 m. iš 

Lietuvos išvežta 63 milijo
nai kiaušinių o 1926 m. 69 
milijonai: daugiausiai i An
gliją.

KALVARIJA (Marijam
polės ap.). Balandžio 27 d. 
policija sutaikė P. Barbara- 
vičių, A. Sakalauską, A. 
Apolską ir J. Žitkauską, ku
rie daužė ant kapų špižinius 
kryžius ir kapų aptvėrimus 
ir nešė parduoti, kaipo rū
dą. Nusikaltėliai perduoti 
teismui.

BUENOS AIRES.—Pra
neša iš Para, Brazilijos, kad 
neturi jokių žinių nuo Por
tugalų lakūno, Ala j. Sar- 
mento Beires, išskrydusio į 
Georgetovvn, West Indiją ir 
gryžtant Į Lisbon per Jungt. 
Valstijas. Portugalų konsu
las* žada siųsti laivą ieškoti 
žuvusio lakūno.

Katalikų Federacijos Kongresą 
ir jo dalyvius.

mas neva už perdavimą ži
nių Britų atstovui Robert 
M. Hodgson Maskvoje, ir 
kunigaikšti P. Dolgorukovą. 
Taipgi keletą kariuomenės

■—
MIROSLAVAS (Alytaus 

ap.). Balandžio 27 čia siau
tė didelė audra, kuri muplė- 
šė stogų ir sugriovė kluonĄ

MASKVA
Rusijos žinios skelbia, kad1 

viešas teroras .eina visu pla
tumu. Bolševikai be jokio 
prasikaltimo žudo šimtus 
nekaltų žmonių, kad atker
šijus Anglijai už padarytą 
kratą bolševikų lizde Londo
ne ir už nužudymą bolševi
kų atstovo Voikoff, Varšu
voj.'

Prezidentas, be sutikimo , 
pasmerktojo mirties baus- ' 
me, gali pakeikti mirties Į

Lindbergh sugrįžo 
Amerikon -

SAUSŲJŲ KARALIUS
Seymour Lovnhan, buvęs New 
Yorko. leitenantu gubernato
rių, yra paskirtas sekretoriaus 
pagalbininku prohibicijos tvar- Jis žada aplankyti visas di- Aukščiausias Teisinas n 
kymui, vietoj Lincoln C. And- desnes Amerikos kolonijas kad Prezidentas gali df 
rews. Tą vietą užims nuo rug-pr papasakoti apie savo ke- noti mirties bausnię ir 
pjūčio ld. ‘ jlionę ir įspūdžius. Jau ap- nuteistojo sutikimo.

NEW YORK. — Strei
kuojanti darbininkai Siiead 
Iron Works dirbtuvės turi 
daug nemalonumų su streik
laužiais. Štai šiomis dieno
mis streiklaužiai užpuolė pi
ketuojančius darbininkus ir 
vienas buvo sunkiai sužeis
tas. Nuvežtas i ligoninę mi
rė. Užmušėjas Andrew Li- 
guori areštuotas. Taipgi 
areštuoti ir kiti dalyvavusie
ji kovoje.

L Rusijoj kiek - susilpnėjęs 
katalikų persekiojimas vėl 
pradėjo siausti. Šįmet bol
ševikai areštavo Petrapily 
Šv. Katrinos bažn. kleboną 
Ant. Vasilevski, šv. Stanis
lovo kleboną Joną Trojgo, 
Katedros kleboną Mečislavą 
Šandini, Kurijos sekretorių, 
Domininką Ivanovą, Šv. 
Kazimiero bažn. kleb. Povi
lą Chomičą ir Įgrūdo kalė- 
jimuosna daug šimtų kata- 
lių tarp kurių daug yra 
tretininkų. Tai socialistinė

ARKIVYSKUPAS VARO 
LENKINIMO DARBĄ 

PER BAŽNYČIAS
VILNIUS. Arkivysku

pas išleido naują Įsakymą, 
kuriuo Vasiūnų bažnyčioj į- 
vedamos pamaldos perpus 
lietuviškai. “Vilniaus Ai
das” dėl to pažymi, kad tai 
yra naujas neteisėtumas, 
nukreiptai — prieš - lietuvių 
kalbos teises grymaiisiame 
lietuvių krašte, koks yra 
Vasiūnų parapija. Vasiūnų 
parapijos lietuviai, kun. Er
čiui vadovaujant, savo lėšo
mis pasistatė bažnytėlę, ku
rioj papildomos pamaldos 
iki šiol buvo laikomos lie
tuviškai.

PROTESTAS PRIEŠ VOKIE
ČIŲ PERSEKIOJIMUS 

LENKŲ SILEZIJOJ
BERLYNAS. — Žiniomis 

iš Katovicų. lenkų seimo 
Aukštosios Silezijos vokie
čių atstovai pasiuntė Pil
sudskiui telegramą, kuria 
protestuoja prieš lenkų pa
darytą. Rvbnike užpuolimą 
savivaldybės vokiečių atsto
vų 40 sunkiai sužeisti! vo
kiečiu dar guli Rvbniko Ii- 
goninčj„

TALINAS. — Per Miliu- 
kovo paskaitą Taline Įvyko 
incidentas. Kažkoks jaunas 
žmogus, lyg norėdamas Mi- 
liukovą pasveikinti, prisiar
tino prie jo ir pareiškė: 
“A.Š jau ilgai laukiau pro-

bausmę viso gyvenimo kalė
jimu, taip išsprendė Auk
ščiausias šios Šalies teismas j 
byloje iš Alaskos Vrtco Pe- * 
rovich nuteistojo 1905 m. UŽ I 
užmušima.

Kadangi Prezidentas Taft 
Perovich’ui mirties bausmę 
pakeitė kalėjimu, tai jis per 
savb advokatą apeliavo sa-į 
|kydamas. kad Prezidentas 
be sutikimo nuteistojo nega- 
Ii to padaryti.

LENINO NAŠLĖ IŠĖJO Iš 
OPOZICIJOS

MASKVA—“Tass” pra
nešimu “Pravda” paskelbu
si’ Lenino našlės Krupskaja 
pareiškimą, kuriuo ji išeina 
iš komunistų partijos opozi- 

j rijos.

VARŠUVA. — Pilsudskis 
šaukia Seimo narius susi
rinkti birželio 20 d. užgirti 
paskolą iš Amerikos firmų 
ir apsvarstyti -ekonominius 
reikalus surištus su ta pa
skola.

ševizmo vergiją ir budelių?/
- terorą___________ s_______

K. PETRAUSKAS IR V 
GRIGAITIENĖ RYGOJ

RYGA 
kritika labai .palankiai atsi- Jie 
liepia apie, mūsų dainininkų 
K. Petrausko ir V. Grigai
tienės gastroles latvių nacio
nalinėj operoj Rygoj. Pu
blika dainininkams suruošė 
ovacijas . K. Petrauskas at
važiavo Į Rygą iš gastrolių 
Liepojos ojieroj.

^ Bolševikai "Rusijoj nuo į 
1917 metu išžudė desėtkus 
milijonų žmonių, ir žudy
mams galo nesimato. Prie-.’ 
žodis sako: “Skęstantis ir 
už šiaudo griebiasi,” Bolše-į 
vikai besimaudydami ištvir-y 
kime ir nekalti! žmonių 
krauje griebiasi dar žiaures
niu būdu išžudvmiii tu, ku- 
rie norėtų matyti laisvą ii? 
demokratiškai valdomą Ru-jy

slėpimą “baltųjų” teroris
tų iš užsienių. Tai boiševi-* 
kų kerštas, kuomet jie pri- 
ėjo liepto galą ir pamate* 
kad jų gyvenimo dienos-su-; 
skaitytos.

Šios žinios apie terorą Ru
sijoj nėra pilnos, nes tent 
veikią aštriausi bolševikų 
cenzūra ir nepraleidžia pla
tesniu žinių apie tas baisias 

oficialių žinių apie ^ušaudv- žudynes. Aišku, kad ten žu- 
mą dešimties nekaltų darbi- do ne dvidešimtimis žmonių, 
ninku Rusijoj, dabar vėl o- bet šimtais. O už ką juos 
ficialiai skelbia, kad sušau- šaudo? Nagi už tai, kad 
dė 20 žmonių, kaipo atker- (žmonės nori nusikratyti bol-. 

švjimui neva už “baltą” te 
rorą. Tuos žmones pasmer

KODĖL LIETUVIAI MANO 
BOIKOTUOTI RINKIMUS
VILNIUS. Spaiidos ži- 

Vilniaus lietuviąi 
dėl būsimų” rinkimų Į miesto 
tarybą dar* nėra galutinai 
nusistatę. Dabar svarstomas 
principinis klausimas, ar 
rinkimuos dalyvauti, ar juos 
baikotuoti. Boikoto šalinin
kai savo motyvuos nurodo, 
kad daugumai Vilniuj gyve
nančių lietuvių iki šiol nesu
teiktos pilietybės teisės ir 
dėl to jie prie rinkimų ne
bus prileisti.

y.iun.

Dar niekas taip iškilmin
gai oficialiai nebuvo priim
tas ir pagerbtas, kaip Lind- 
bergh. Milijonus pasveiki
nimų gavo didvyris Lind
bergh.

Taipgi gavo Įvairių pasiū
lymų su geru atlyginimu. 
Ar jis tuos pasiūlymus pri
ims ar ne, dar Lindbergh 
-neatsakė, bet jeigu ir pri
ims, tai jo darbas bus arti 
surištas su orlaivininkyste.

lankė New Yorką. Bostoftas 
irgi turės laimes ji pamaty
ti.

BAISUS TERORAS RUSUOS 
KALĖJIMUOSE

IDGEVSK, Rusiją.— Šio 
miesto kalėjime yra tikras 
bolševikų pragaras. Krimi
nalistai turi pilniausią liuo- 
sybę ir jie yra viršininkais 
ant naujokų politinių kali
nių. Naujokai, neturį pritu
rimo kenčia didziausį vargą, 

yra vergais ir tarnais 
kalėjimo “paukščių.” Bai
siausiai kankina tuos, kurie 
yra areštuoti ;už politiškus 
prasikaltimus.

Kalėjimo viršininkai duo
da pilniausią liuosybę tero
ristams. Tikras pragaras 
(darbininkams.

yra ge
Karstas padėtas spe

cialiame traukinyj, kuris iš 
Varšuvos išėjo 8:45 vai. ly
te, birželio 10 (t.

. . . » v

departamentas .“čeką” bir
želio 9 d. ir juos tuoj sušau
dė.

Tarpe sušaudytų randame 
M. Elvengren, kuris kaltina
mas neva už pasikėsinimą 
nužudyti Tčičeriną; buv. 
pulk. Suslin,. kaltinamas 
suokalby nužudyti Krassi- 
ną; kunigaikštį Mesherski, 
už skleidimą propogandos a- 
pie nužudymą , caro; M.

sulį ir oficiali sovietų Lan
kos narį, kuris buvo kaltina-’šo savo spaudoje. Matyt bi

josi, kad jų skaitytojai iš
mokę protestuoti, nepradė
tų ataką prieš Rusiją už iš
žudymą milijonų nekaltų 
darbininku. .

WASHINGTON, D. C.— 
Šeštadieny, birželio 11 d. 
|laivu Memphis sugrįžo A- 
(merikos lakūnas Lindbergh. 
įjungt. Valstijų sostinėj pre
zidentas Coolidge. jo suda
rytas komitetas ir kiti Įžy
miausi viršininkai ir šimtų 
tūkstantinė minia triukš
mingai sutiko jauną didvyrį 
perskrydusi be sustojimo 
okeano iš New Yorko Pary-

Pilsudskio S< 
susirink

P' g°s’ P°ne Miliukove, tamsta 
pasveikinti. Kaipo moksli
ninkas, tamsta turi pasauli
nį vardą, bet rusų tauta 
siunčia tamstai dar du titu- 

■ / ■ lūs. Jie yra: nenaudėlis ir 
niekšas ^“negodiaj,” “po- 

g|į\įlecv).

Policija tuoj jį suėmė. Jis 
pasirodė esąs 34 m. amžiaus 
buvęs Judenieo kariuomenės 
karininkas Ilkovas. Tardy
me jis pareiškė, sąmoningai 
įžeidęs Miliukovą, nes jis 
pražudęs Rusįjjį,

' ' / Taikos.teisėjas nubaudė II 
kovą 2 parom arešto arba 
600 markių piniginės pa
baudos. Vidaus reikalų mi- 

. nisteris nutarė Ilkovą ir dar 
4 jo bendrininkus per 24 va
landas išsiųsti iš Estijos.

afr : - .. /*•< > . ;

VARŠUVA.—Lenkija iš
kilmingai išlydėjo nušautojo 
bolševikų ministerio Petro 
Voikoff’o kūną, kuris trau
kiniu nuvežtas i Maskvą.

Į stoti lydėjo Lenki jos ka
riuomenės pėstininkų pul
kas, du skyrių kavalerijos ir 
du batalijom! artilerijos.

Paskui važiavo dviem ka
rais, kuriuose buvo pridėta 
žolynų su raudonais kaspi
nais daugiausia nuo bolševi
kiškų organizacijų.

Lavonvežimi sekė nušau
tojo. žmona ir jo sūnus 11 
metų.. Po to, Lenkijos pre
zidentas 'Mosčioki ir kabine
to nariai išskyrus maršalą 
Pilsudskį ir užsienių, minis- 
freiį'ZaleskĮ. *

jDalyvavo ir kitų šalių di- 
pfeteįtai^/sn-kiiriomis rusai 

kiuose.

I



1

rrpsto.

Radio k<

iškilmingas pa

JEIGUJMDRI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks ju gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis, 
skaityk

nesuskaitoma.
jaunimas užsidegė

Nu- 
lekoj*. Tik fciurč- 

I’uVhdnoto-

VEPRIAI. Nežinomi pik
tadariai nukirto ir nuvežė 
nuo šventoriaus apie 10 me
džiu. Nuostabu, kad to nie
kas nematė.

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

gegužės 23” d: Lietuvos R. 
Pfezidėf4ąs, lydi mas’Vidaus 
reikalų ministerio, kariuo
menės tado, generalinio šta- 
bot Viršininko, atskridusio iš

KRAŽIAI. Šių metų ba
landžio 11 d. nušautas K. 
Jonutis. Kaltinamas Rastee 
kis, bet ar jis tikrai tai pa
daręs, parodys tardymas.

11 vai. abiejose baž-
su

ALBUMAS
Retoj lietuviu šeimynoj n®» 

rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumų, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikus save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tų Lietuvos Albumų.

Kaina $3.50.'
“DARBININKAS”

866 Broadway, So. Boston, Kasa

“Viskas pripuolė 
ašaros man Iii o?” ( 
kėvičius),

naikinęs, tačiau juosta su 
jįjpdideliu skaičiumi kitų 
daiktų ]mvykn iš ugnies iš
gelbėti. Laike tautinių šven
čių ir kitų iškilmių senutė 
duoda juostą savo dukteriai, 
tose šventėse dalyvaujan
čiai, pasipuošti. Tilžės vo
kiečiai prieš kąrą, matę juos
tą ir norėję, ją nupirkti; siū
lė seputei 10 jnarkių, bet 
senutė’juostos nepardavė. * 

(“Lietuva”)

ikmens kirvuką. Kir- KRAŽIAI. Pagipražan- 
ienam šone yra iškal-Įtės vienkiemy nusišovė 24 
žmogaus veido bruo-jbaland. J. Bielskis. Jis bu- 
Kirvukas via juodo, įvo gimnazistas VI kl. Sa- 
s akmens — titnago, i k o, kad prie to privedė be- 
Gužauskas jį pavedė [dieviški raštai, kurių, jis 

G. V. daug skaitė.

JAUČIASI LABAI GERAI PO 
ŠEŠIŲ KETŲ DIDELIŲ 

KENTfcJIMŲ
l'er 6 metus Nr. Emery B. Simu k iš 

■Jkirrisbiirg. Pa., buvo Alpius. buvo 
bervnotns, negulėjo valgyti pusryčių Ir 
neturėjo Jokios nmblcjos. Jis rašo: ”Po 
.vartojimo Nuga-Tone. jS Jaučiuosi la
imi gerai |w» šešiij metų dūleliu kentėji
mų. Jhibar aš valgau tris syk dienoje 
ir Jau sveriu daug danginti.”

Nugn-Tone jhii pageliojo tūkstan
čiams kenčiančių vyrų ir moterų, kurie 
kentėjo ntto nevirškinimo, prasto ape
tito. gnsų v kiuriuose, arba turėjo didelj 
raugėjimu, gnlvos skaudėjimų, sviiigu- 
iį. Imvo šilimų nervu, nepilt Jo miego
ti. abelnų nusilpnėjimų Ir pennSfus ne
malonumus. Giirnntiojatna. kw«1 Nugn- 
Tone sutelks Jums pilnų užgnnėdhtlmų 
Urba jūsų pinigai bos gretinami 
Mplrkit šlnmllen npi 
“k lt. kad Imtų Nuga-Tone. 
Jos yra be vertės.

kilmių Į£ alėtuose įvykę ark
lių lenktynės, ritmą jį pri

zą laimėjo Kijelių; pavasa
ri iii nkas p. S. Sakalauskas 
— kišeninį laikrodį. Paskui 

kraštą patekus, tai charak- ėjb skautų gimnastika,skau- 
teriškiausi lietuviškų kaimų 
ibei vietų pavadinimai: Že
maitkiemis, Bitėnai, Užbi- 
čiai, Šilėnai ir t. t. Tokios 
pat gyventojų lietuviškos 
pavardė manęs jau nebeste
bino. nes keli metai ank
ščiau buvau su jomis susipa
žinęs iš užrašų — Klaipėdos 
miesto kapų akmenyse bei 
kryžiuose... i •• •

Alano bendrakalbė — 68 
metų senutė. x

— Seniai, seniai, dar ka
da šičion žmonės balvonams 
meldėsi, — pasakojo ji man, 
— ant Rambyno kalno gu
lėjo šventas akmuo. Ant to 

’ akmens lietuviai sudėdavo 
savo aukas dievams — tiems 
balvonams, į kuriuos jie ti
kėjo. Jeigu kas norėjo, kad 
gerai sektus namie, arba pa
dėkoti dievams už kokį ge
rai pavykusį darbą, tai tas 
nešdavo kokią nors dovaną 
ant Rambyno kalno ir pa
dėdavo ant aukų akmens.

Imdama dar 
pasakojo mums, vai- 
kadriis bobutė ištekė- 
~y"o^per tą akmenį,

Alano mama
gyva, 
kams 
jo už vyro: 
atnešdama ant jo savo afie- 
rą. Tada visi taip daryda
vo: jaunoji .padėdavo ant 
akmens, nusirišdama nuo 
liemens stuomenį, o jaunikis 
— pakėlęs savo vyriškumo 
ir puikybės ženklą. Na. tai 
po to jie buvo kaip vyrs ir 
žmona.

Toliau senutė man pasa
kojo, kad vėliau, “kada atė
jo šviesesni laikai’ ir žmonės 
balvonams nustojo melstis,” 
aukų akmuo ilgą laiką gulė
jo ant kalno niekam nerei
kalingas, kol, pagaliau, du 
Lumpėnų gyventojai suma
nė panaudoti jį malūno gir
noms. Bet, tik prisiartino 
ir norėjo imtis akmenį skel
ti — abudu kartu apako. 
Žinia apie tą atsitikimą ap
lėkė apylinkę ir žmonės, bi
jodami senų dievų keršto, 
pakasė akmenį kalne, nie
kam dabar nežinomoje vie- 
oje.

Baigusi pasakojimą, se
nutė parodė man septynių 
ilgumo seną išsigulėjusią 
gana dailaus rankų darbo 
juostą. Ta juosta pagal se
nutės žodžius, padaryta 
prieš 200 meti] jos protėvių 
ir ainių saugojama kaip ko
kia namų šventenybė. 1879 

’ i metai s ūkyje buvo kilęs 
gaisras ir. bevelk” viską šil

čių plastika, ir sportininkų 
komiškas sportas. O žmonių 
minia —

VaHar
50 fakelų ir per visą miestą, 
(šaukdami “Vilniaus,” nužy
giavo į pavasarininkų kalną. 
Čia sukūrė didelį laužą — 
Vilniaus ugnį ir iki pat 12 
vai. dainavo. Čia pat ant

’ > J •

kalno ant aukšto 25 m. stie
bo plevėsavo didelė vėlia
va. ..

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 šauliu 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 pusi. 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. LatvįjejŲVokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie
tuvoje. / \

“ TRIMITO ” ndręsae^Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr.

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

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

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

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS .

IIHUV9S ALBUMAS

Veikalas turi 436 puslapių, ii karią 288 puslapiai 
užimti paveiks Irti

Kaina 83.50 /t Užsisakyki*
"DARBININKAS”

Š66 Vert Broadvay South Boston, Mass.

Bastūno įspūdžiai ir 
padavimu žiupsnelis.

Ųąs urnų labiausia ir iš 
karto krito į akis, į šįtą

REZIDENTAS

PA VĖZGĖ, Šiaulių apsk. dygstanti 
Čia yra Panelės Švenčiau
sios koplyčia, kuri jau 50 
metų čia stovi. Yra išsto
vėjusi vokiečių ir bolševikų 
laikus. Tik štai gegužės 15 
Lietuvos —nepriklausomybės 
sukaktuvių dieną, iš ryto, 
rasta Šv. Panelės statula 
nuversta ir akmenimis gal
va sudaužia.

įdomu būtų žinoti, kokių 
žmonių tai darbas, nes vie
nas žmogus to negalėjo pa
daryti. Statula švininė ir 
galėjo sverti apie 15 pūdų 

radicTmikrofonas
BAZILIKOJE

KAUNAS 
mitetas gauna iš provinci
jos laiškų, kuinuose prašo
ma per radio perdavinėti 
daugiau religinės liturgijos, 
kaip tai 
maldas, pamokslus ir pan. 
Tuo reikalu komitetas krei
pėsi į kuriją, kąd ji darytų 
žygių įrengti bazilikoje mi
krofoną. Kurija šį klausi
mą perdavė Bazilikos tary
bai. Iš Bazilikos vice-pro- 
pozito kan. Dogelio gauta 
pranešimas, kad mikrofonas 
artimiausiu laiku bus įreng
tas.

.. gul ir Ijspgrifeeea i iT-.ąo—ctegi 
t<J MĄSTAI. (Po nepri-

;klausomyįės sukaktuvių iš-

“IŠEIVIŲ DRAUGI”

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 
lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje~Britu=’ 
nijoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias ži
nias kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir 
Lietuvoje.

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

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei 
metų 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai.

Amerikoje: Metams $3.00, pusei metų $1.50, 
3 mėn. 90 centų. _____. -

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei'metų 12 litų, 
3 mėn. 7 litai.* * *

Redakcijų sir Administracijos antrašas: “Išeivių 
Draugas,” 281 A Eglinton Str. GUsgow, S. S. Scot- 
land.

susirūpinę paskolomis, ypač 
dabartiniu męįu, .kada eina
mu prię iresnių ūkio su
tvarkymo ir gyvulininkystės 
pakėlimo naudojantis tobu- 
Jpęniais ūkiškais įrankiais ir 
mašinomis. Ūkininkų sąjun- 
Iga, eidama į pagalbą ūkiniu- 
Ikams, šiuo .atžvilgiu yra su
dariusi sutartį su užsienio 
Išvedu firmomis dėl ilgame
tės paskolos ūkio mašinoms. 
Tokiu būdu sąjunga ūki-nin- 

Ikams parduoda visas ūkio 
mašinas kreditan išsimokė-1
jimui iki trijų metų už vek
selius, net be rankpinigių. 
Motorai, traktoriai ir loko- 

. mobiliai duodami išsimokėti 
nuo 2 iki 5 metų. Smulkes- 

. nes ūkio mašinos, kaip se- 

. paratoriai, šutintuvai, plū
gai, akėčios, kultivatoriai — 
limo 4 iki 6 mėnesių. Šių 

. metų pirmųjų keturių mė
nesių bėgy palengvintomis 

. sąlygomis pardavė: kerta- 
Įmųjų — 40 št., plaunamųjų 
— 45 št., kertamųjų apara
tų — 10 št., grėblių 32 dan
tų, automatiškų — 50 št., į- 
Ivairių didžių motorų — 12 
št., ir kitų smulkių mašinų. 
Šios palengvintos sąlygos 
bus taikomos tik tiems ūki
ninkams, kurie užsakys ma
šinas iki š. m. birželio mė
nesio vidurio.

L. .9= ;
r £ąnceliarijos viršininkavę- ’ 

nerąlinio štabo pulk. Plecha- ■ 
y vfčiaus, Panevėžio karo ko
ry. intendanto, šiaip karininkų, 
šį. Panevėžio miesto ir apylin- 

kės visuomenės veikėjų, 
r spaudos ątstovų ir kt., — vi- 
| so apie 20 žmonių, — išva.- 

. žiavo automobiliais į Pane- 
vėžio apylinkės kaimus’ ir 

į;.’ fyažnvtkaimius. Pradėjęs 
nuo Karušiškių kaimo, R. 

g Prezidentas atlankė Miežiš- 
| kių bažnytkaimi, Raguvėlę, 
? pakeliui apžiūrėjo siambes-
1 nio ūkininko Gurklio ir nau

jakurio Palei gyvenimus, 
Į nuvyko Į Svidegius, o iš ten 
| į Limeikių kaimą, kur ūki- 
| ■ įlinkas Seleva paruošė lietu- 

viškus pietus. Iš Limeikių 
‘ atvvko i Raguva, kur-visuo- 

menės veikėjai, įstaigų ats- 
torai -laukė sn arbata,.—Iš. 

|h JRaguvos tiesiai parvažiavo ; 
t; Panevėžį.

? ■■

; Buvo jau pusiau dešimta 
S vakaro. Panevėžiškiai dar 

. laukė su’ didžiuliu gausingu 
Prezidento garbei rautu 

y miesto valdybos salėse. Tik 
g baigiantis antrai valandai 
. jau nuvargęs R. Preziden- 
£ tas buvo atlydėtas Į stotį ir 
fe; jyią pusiau devintą vai. grį- 
? . ,žo į Kauną.
Į/ Kaimuose visur sutikimas 
g. buvo nuoširdų* ir iškibnin- 
fe gas. Prezidentą sutikb gji'-' 

vęntojai pakeliui su duona, 
; druska, lietuviško vyno ir 
į. alaus taurėmis, gėlėmis ir 

gausingais valio.

VaRįrtriški^--&: 4le- 

priklapsęęų’bės r šyentės iš
kilmės buvo vedamos iš kai-

K
no komiteto numatyta pro
grama 
nyčįose buvo pamaldom 
šveflfVF f>rff aikmtaifrpamok- 
šla& Po pamaldų turgavie
tėj paradas.' Jame dalyvavo 
kariuomenė, šauliai, ugnia- 

. gesiai ir mokyklos. Paradą 
priėmė ir sveikino kariuo- 

. menės atstovas kap. Talat- 

. Kelpša. Po to kalbėjo aps. 

. v-kas Kubilius; visuomenės 
vardu — gimn. inspekt. Ol
šauskas. Iš čia, grojant ka
riškų ir ugniagesių orkes
trams, organizacijos ir mi
nia nuėjo pas nepriklauso
mybės paminklą. O šį kar
tą žmonių buvo labai daug, 
nes pasitaikė sekmadienis ir 
lie to, čia dar buvo šv. Izi
doriaus atlaidai: todėl buvo I 
jausta net trigubos šventės 
ūpas. Ties paibinklu kalbė- ■ 
jo lietuviškai — gimn. dir. 
Ą. Juška ir gimn. inspekt. 
Olšauskas .ir—hebraiŠkai — 
žydų gimn. dir. Miškucas.

Vakare, 7 vai. “Žiburio” 
gimn. aikštėje dar buvo įdo
mi ir turininga vysk. M. 
Reinio paskaita, tema: “Ne
priklausomybės pagrindai,” 
kurios pasiklausyti prisirin
ko daug žmonių, visų čia gy
venančių tautų.

Mieste namai buvo gau
siai papuošti vėliavomis, o 
langai—valstybės ir didvy
rių paveikslais. Temstant 
dauguma namų, ypač kai 
kurių įstaigų balkonai ir 
langai buvo gražiai iliumi
nuoti.

Šventės diena baigėsi gra
žia iiuotaika.

• ’ ■ f 2334 So. Oakley Avė., 4 f; 
Cliicago, Ulinois.

Redaktorius—-Kuri. C. Matulaitis, 
2334 So. Oakley Avė., 

’ Clncago, ----- *•
: Viee-Pirm. — J. Svirskas, 

104 Dorchcster Street 
Worccster, Mass.

II Vice-Pirm. — O. AdomaitienC, 
36 Norton Street 
Do re liest er, Mass.

Iždininkė — O. Sidabrienė, 
6, Commoinvealth Avė. 
Woreester, Mass.

iždo globėjai — , 
Kun. P. V. Strakauskas,

50 W. Gth, Street 
So. Boston, Mass. ' 

J. Tatulis, 44 Barclay St., 
IVoreester, Mass.

Rast. — V. J. Blavackas, 
104 Dorchester St., 
\Vorcester, Mass.

iro sieloj gmrniHui $ių 
ihu'i pro ma- 

i ją tijisit- 
Įpisavii pro teleskopus

F. IF. Fotrster

joje “Koėlnisehe Zeituųg” 
pąleido prą§imĄuytą žinią, 
kad būk Vokietijos vyriau
sybė nutarusi skųstis Tautų, 
Sąjungai deį tariamojo 
Klaipėdos krašto konvenci
jos miostatų laužymo. “El-| 
tos” pranešimu ryšy su tno 
Vokietijos užsienių reikalų 
ministerija pranešė spaudai, 
kad ta žinia neatatinka tik
renybę. • f?Koenig. ■■ Allge- 
meine Zeitung” tą pat pa
tvirtinusi priduria: Vokieti
jos atstovo šiuo reikalu ves
tos derybos nedavė teigiamų 
rezultatų. Aišku, kad bevai
sės derybos neigiamai veiks 
abiejų kraštų santykių pa
laikymui, bet skundos dėl 
Lietuvos nusistatymo kas- 
link Klaipėdos krašto, ei
nant Klaipėdos krašto sta
tuto dėsnių, Vokietija netu
ri teisės tiesioginiai paduo
ti Tautų Sąjungai. Tą gali 
greičiau padaryto patys 
klaipėdiečiai, o kad jie to 

. nepadarę, Vokietijos vy- 

. riausybč neturinti progos 
šiuo reikalu kurių nors žy
gių daryti Tautų Sąjungos 
komisijoje.

Oficialus Vokietijos vy-^ 
riausvbės pranešimas neti
kėtai išsklaidys kaikurių 
sluogsnių malones svajones, 
tačiau keista “Koen. Ali. 
Zeit.” taktika, kuri lyg ra
gina klaipėdiškius paduoti 
skundą, kad tokiu būdu Vo
kietijos vyriausybė turėtų 
progos kištis Į Lietuvos ir 
Klaipėdos krašto santykius. 
Vargu bau klaipėdiškiai tų 
vilionių paklausys, o tuo la
biau vargu bau Vokietijos 
vyriausybė gintų tuščias ne
nuoramų užgaidas.

f I I I



Apdėk uogoms arba supjaustytoms bananonis, 
arba apelsinais (orančiais).

Kūdikiai labai jį mėgsta—sykiu ir labai mais 
tingas.

O ant viršaus visko apipilk gausiai
BORDEN’S PASALDYTO KONDENSUO 
TO PIENO.

Kūdikiai Mėgsta Sį Sveiką Desertą 
o ima ji tik vieną minutą padaryt.

T
IK riekė kėkso arba apskrita's biskvi 
tas—

Vykti.
Kolegijos, universiteto.

£7°karna
ptrbėimetif 4 Etai. Antikoje, Anglijoje dvigu
bai. ‘

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su ppedaist

“DARBININKO” Redakcijos-Administraci
jos adresas eifaim AiMKA
S-ra,LITHVASlA. " .

Padidėję odoj skylutės yra nuo 
naudojimo pauderio arba stokos 
atsargurpo odą mazgojant. 
išvalius kiek reikia, nuplauk pir
ma šiltu vandeniu, paskui šaltu. 
Jeigu šalto vandeni nenaudosi sky- - 
lutės pasiliks didelės ir didės. Nu
mazgojus bumą ’ pilnai, naudok, 
mosti (kūną, gali gauti vaistinėj 
už mažą karną) ir įtrink ją į odą 
pirštą galais iki išdžiustant.

Ypatiška Sveikata
Švarus dantys retai gedan. Jei

gu užlaikysi dantis švariai visada: 
—ne tik retkarčiais, išvengsi daug 

tfkit gerą dantų valytoją regulia
riai po valgiui ir einant gulti ik 

. .J’.
tuš' isegzaminavimui ir patarimui, 

A _ ’ir turėsit švarius, baltus, tvirtus
rą į labai karštą krakmolą ir tuoj [dantis, kurie dadės gražumo jusą, 
uždėk ją ant stiklo, prispaudžiant! išvaizdai ir sveikatai.

' * ■ t

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Kiekvienai šeimininkei yra reikalingos nekurios virtuvės reikmenos Ir 

kiekviena šeimininkė gali Jas gaut visai dykai, jei ji pirks Standard irChaU- 
enge kondensuotą pieną. Už Jų leibelius duodama brangios premijos. Be to. 
Jų įtalpa, tai geriauSlš pienas ir cukrus. Visi grošerlai parduoda šios~rtšiet 
kondensuotą pieną. ( •

• <0? ,Jhle kaitori

“ .pats (uri pąyagytį direkjo- j 
išduota Vi-’ • • .

arną tėvas ne

as privalo skai- 
“ Darbininką.”
8 litai metams,

yra ministeris, rabinas 
profesorius. Raštas iš baž
nyčios arba mokslo įstaigos 
tą parodo. Vaikai privalo 
turėti gimimo metrikus, 
laiškus nuo tėvą ir t. t.
/ v • • •

Asmuo, suvirs: 15 metų, ir 
kuris gali Amerikos konsu
lui prirodyti kad yra moks
leivis/ gali atvykti i Suv.. 
Valstijas kaipo nekvotinis 
imigrantas. Privalo turėti 
užtektinai pinigų prasilavi- 
nimui ir užsilaikymui, arba 
turi turėti draugų arba gi
miniai Suv, Valstijose kurie 
garantuoja jį užlaikyti. Jis 
visą laiką turi mokintis, už
drausta dirbti. Ir tik kar
tais pavėlinta dirbti kelias 
valandas po mokyklos va
landų arba vakacijų laiku.

Ir pirm negu prašo Ame
rikoj Konsulo —vizos, 
prisirašyti prie įstaigos. Į- 
staiga arba mokykla turi 
būti Commissioner General t 
of .Immigration pripažintą. 
Jeigu moksleivis arba jo gi
minės nori žinoti kokios mo
kyklos arba įstaigos yra 
taip pripažintos gali gauti 
tas informacijas iš Foreign 
Language Information Ser- 
viee, 222 Fourth Avė., New 
York Citv, arba iš Institute, 
of Intemal Education, 522 
Fifth Avėnue, New York 
Citv.

vaikai turi nekurtas negu prašo įleidimo. Reika- 
Bet. pilnamečiai ir linga jam turėti laiškai, 

apsivedę nepilnamečiai jei- mokslo diplomas ir mokvto- 
atvažiuoti į Suv. javimo prirodymai.

Jeigu ministeris ar profe-

. ..... J hiete nėtur teisės parsitrauk-
bet nepilietis tol, i _ . - , , , .: ti posūniusjr podukras, kai

po nekvotinius arba parink
simus imigrantus. Tik'tik- 
ras tėvas (pilietis) ar tikra 
motina (pilietė) turi tą tei
se- •

Amerikos pilietis arba pi
lietė gali parsitraukti į Suv. 
Valstijas kaipo tikrus vai
kus, legališkai pasavintus 
vaikus, jeigu pasayino prieš 
sausio 1 d., 1924 m. Tokia
me atsitikime reikalinga tu
rėti legališki dokumentai. 
Vaikai pasavinti (adopted) 
po sausio 1 d., 1924 m., ne
turį jokių imigracijos teisių.

Amerikos pilietis gali par
sitraukti tėvą ar motina i 

I * V «

Suv. Valstijas kaipo pa- 
rinktinį kvotos imigrantą. 
[Amerikos pilietė turi tą pa
čią teisę. Negali parsitrauk
ti uošvį ar uošvę arba patė
vius.

Parsitraukti tėvus, kaip 
ir žmoną ir vaikus,/Ameri
kos pilietis turi paduoti pra
šymą. .Tokiuose atsitikimuo
se pasportai, gimimo metri
kai ir laiškai nuo vaikų pa
rodys giminystę.

Amerikos piliečių kitos 
giminės neturi specialių tei
sių. Tokiu būdu seserys, 
broliai, broLių ir seserų vai
kai, tetos ir dėdės • negali 
'prašyti parinktinio kvotos 
stovio.

Kunigai^, ir ministeriai, 
kurie planuoja sekti savo 
pašaukimą kuomet atvažiuo
ja į Suv. Valstijas gali atva-

Skaitvti teikiančias greičiau 
už visus kitus mūsų dienraščius 
skubotais ‘keliais gaunamas 

turi fLietuvos ir užsienio žinias,rim- 
čiausiųjų mūsų rašytojų straip
snius, teužsiprenumeruoja tik 

“Ryto” dienrašti.

‘ ‘ Ryto ’ ’ Adresas: Kaunas, 
Ožeškienės g-vė 3, Litlmania.

Prenumeratos kaina:

Pristatant į namus metams 
62 lt., mėnesiui f> litai.

Siunčiant paštu metams 50 
lt., mėnesiui 5 litai.

Užsieniuose metams 100 litų, 
mėnesiui 10 lit^ (Vokietijai, 
Latvijai ir Estijai taikomas 
Lietuvos tarifas).

gu nori
Valstijas —turi atvažiuoti 
kaipo paprasti imigrantai, sorius atvyko prieš liepos 1 
jie netnr jokių teisių arba 'd., 1924 m. tai žmona ar 
specialių privilegijų. Tik [vaikai turi prašyti ir išgali- 
Amerikos piliečio nevedę :ti nekrotinę. imigraeijos vi- 
vaikai iki 18 metų įleidžia- jzą prieš liepos 1 d., Į927 m. 
mi kaipo pekvotiniai imi-'Negali gauti.nekvotinę vizą 
grantai. Vaikai tarpe 18 ir po tos dienos. Jeigu vyras 
21 metų gali atvykti kaipo ar tėvas atvyksta į Suv.

V aisti jas po liepos 1924 Į Nutars
m. toki vaikai gali' įnle ka- - - -

. da prašytinekvotinės vizos.
Bet jiems’ neto 

. za jeigu vyras 
pasilieka toj profesijoj po [pildyti ir su reikalingais do- 
kuria buvo įleisti. Kur vy- įkumentais ir savo paveikslu 
ras ar tėvas išvažiavo pir- atgaj jam gražinti. Jeigu 
miauktai žmona ar vaikai
turi dokumentališkau paro-!, u-ri \ • i1 J X- - du Jeidimoeertifikatai busparsiirauKti ijyti kad tėvas ar vvras .vis i

ar .pasiųstu Vieną turęs pristab
dyti Amerikos konsului, kita 
jam pačiam bus reikalinga 
kuomet jau atvyks į Suv. 
Valstijas. Imigrantas turi 
būti apsipažinęs su anglų 
kalba. Kiek turi žinoti pri
guli nuo mokslo kuriuom 
ketina užsiimti.

Kuomet užbaigia mokslą 
turi išvažiuoti iš Suv. Val
stijų. Kadangi nebuvo įleis
tas nuolatiniam apsigyveni
mui negali pasilikti Suv. 
•■Valstijose. Negali tapti A- 
merikos piliečiu. Tas liečia 
vvrus ir merginas.—FLIS.

parinktiniai kvotos imigran
tai. Amerikos pilietis turi 
paduoti tokį prašymą vai
kams kokį paduoda žmonai.

Kur abu. tėvai yra pilie
čiai, patartina, kad tėvas 
.imtų žygius 
vaikus. '

Amerikps pilietis arba pi-

Č mokyklą į POLITIŠKI KANDIDATAI 
imigrantas Į’ ® JAUNYSTĖ

- j Jeigu apsipažinęs su po
rini. Direktorius prisius kandidate jaunystės

rh i u • - - Ipraeičia, taį lengva žinoti arjam Blanką tarės ’ttldiama8 -į^t^oj

vietoj, sako tūlas Anglų 
mokslininkas. ■'i

Psychologąi tiki, kad žmo
gaus pobūdis prasideda pai 
jaunystėj. Ir mokslininkas, 
kuris pareiškė šio straipsnio 
pirmą mintį, paduoda .se
kančius “nebalsuok” bal- 
suotojams — . .

Nebalsuok už žmogų, ku
ris jaunystėj buvo išlepin
tas. Nes išlepintas vaikas 
negalį save tinkamai valdy
ti ir užaugęs kitus negali 
valdyti.

• Nebalsuok už žmogų, ku
ris per gerai atsimena 
menkniekius ir kuris susirū
pina mažiausiais dalykė
liais. Jis yra žmogus kuris 
nematys per medžius girios.

Nebalsuok už knygų my
lėtoją, jeigu anas kandida
tas praleido savo visą gyve
nimą tarpe, žmonių, biznyje 
arba asmeniškai. Žmonių 
vyras visuomet daugiaus iš
mintingesnis.

. Nebalsuok už tą vyrą, ku
rio užsiėmimas rėikalavo 
nusileidimą kitiems. -Nes 
toks visuomet pavirsta au
tokratu, ir negali pasekmin
gai dirbti su sau lvgiais.

z FLIS.

s: | •/ 1 ... t

, . Virimo Receptas .f) , .
Tomatos yra skanios daržovės,' 

padarymui geros zupės. Visada 
laikyk dėžę savo namuose greitam 
naudojimui. Bandyk šį receptą ge
rai zupei. j,

Smetoninė Tojnatų Zupė '
2 puodukai evaporated pieno
1 puodukas vandens
3 puodukai iš dėžės, ar virtų 

švieži; tomatų
2 riekutės svogūno
1 šaukštukas trintų petruškų
1 šaukštukas druskos
1-aštuntdalis pipirų ..
1 šaukštukas cukraus 
į šaukštuko kepamos sodos
2 šaukštai sviesto-
2 šaukštai miltų.

Sudėk prieskonius prie tomatų 
ir virink penkioliką miliutų. Iš- 
spausk per sietuką ir atšildyk. Su- 
tarpink sviestą dubeltavam virdu
ly, dadėk miltus, išmaišyk iki liks 
lygi.

Atmiešk pieną su vandeniu ir 
pilk j sviestą ir miltus — nuolat 
maišant iki mišinis sutirstės, da
dėk sodą į tomatesrir sumaišyk su 
baltu sosu. Tuoj dėk į stalą.

Virtuves Reikaluose
Kožna šeimininkė, kuri pati ga

mina valgius turi padaryti virtu
vę lįnksma. Turi žiūrėt, kad vis
kas būtų vietoj taip kad galėtų 
rasti kada reikia.

Maža, gerai vėdinama virtuvė 
bus sveika ir linksma.

Jeigu dedi lemonus į pečių pirm 
naudojimo jų, sušildyk pilnai ir 
sukočiok rankose iki suminkštėja. 
Turėsi ne tik daugiau sulčių negu 
iš šalto, bet taipgi juose’yra sko- - -rr
nis kokis šaltame lemone niekad skausmo nuo dantų gėlimo. Vag- 
nesirandr- t^kit gerą dantų valytoją regūfo-

ii. :-=* * ■ . i r
kuomet dengi vaisiu indnš, vife.-: nueikit pas dentistą. du sykiu į 

toj riš^i popiera su šniūrais, —— ---- -—* ------*—
PijOS X--merk nepergeriamą taukais popie
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standžiai iš šonų. Kuomet sudžius 
popiera bus kai dangtis ir oro nė- -ų 
ileis. ' ' .

Naminiai Pasigelbėjimai j
*

Baltą langų užtiesalą galima ^įu- į 
valyt naudojant labai tirštas1 
lo putas su spendžiu. Naudok.bal- 
ią muilą įr_šiltą vandenį putoms J 
daryti. SjKmdžių reikia išspaust 
beveik sausai kad vandeniu neper- | 
sigertų uždangalas. Geriausias pa- 5 
sėkmės būna ištiesiant uždangalą j 
ant plokštumos.

■— > .JągSeM

Surūdijusį prosą galima navą-1 
lyt su pumpika arba bile “pudrą. | 
Žiūrėk kad proso apačia būtą sli- ų 
di, nes nereguliariškumai kliuvo 
už materijos ir tankiai sugadina ' 
Šilką ir vilnonius. ' . -■

Gerai yra- rengiantkrokmolą 
padrožti kelis šmotelius muilo, ir 
dadėt i krakmolą. Tas padarys 
gražų sląlų paviršį kalnierią ir : 
kapsą ir neduos prosui lipti,... -į

Valant pintinius patiesalus, 
riausia yra naudoti šiltą vandenį 
ir amoniją.

Grožės Patarimai

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

“DARBININU" '

“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo
nių, kaip sodžiaus, taip ir miešti} ir miestelių 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty
bės vidaus ir užsienio politiką.

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

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žemes ūkį, nau
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki
tų žemininkų būtį ir reikalus. £’

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

. “DARBININKAS” talpina gražių apsaky- 
rnęlių ir ^audiūgų ą^ųtymų kaip seniems, taip 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.

“DARBININKAS” yra^ yįsų dorų žmonių 
draugas*ir patarėjas, 
tyti ir kitiems* patart

“DARBININKO^’

Lietuve Seimininke Amerikoje visados trokšta gauti patarimą 
pągeripimui jos. žinojimo atltkinejant pareigas kaipo Šeiminio-v 
ke ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ko- 

■, .rie bus lodomus .trtUud Lietuvei BelmlnlnkąL ,

- Suv. Valstijose, kaip ir' 
kitose šalyse, piliečiams tei
kiama nekurios teisės, ku-

' - riomis ateiviai negali nau
dotis. Imkime immigraeijos 
klausimą. Pilietis gali par
sitraukti artimiausias gimi
nes į Suv. Valstijas kaipo 
nekvotinius imigrantus ar- 

•f ba panaktinius kvotos imi
grantus
padaryti negali. Ateiiių gi
minės gali atvykti Ameri- 
kon tik kaipo kvotiniai imi
grantai. Bęt- kunigai, mi- 

' nisteiįai, profesoriai (mo
kytojai), ūkininkai ir ūkių.

> darbininkai turi speciales 
teises sulig imigracijos akto. 

Amerikos piliečio žmona 
gali atvykti kaipo nekvoti
nis imigrantas jeigu jos vy
ras- imigracijos Biurui 
Washingtone parodo, kad 
jis yra Amerikos pilietis , ir

- kad jie legališkai apsivedę.
Tokis-pilietis privalo gauti 
iš Imigraeijos Biuro “Forui 
633,” išpildyti ir pasiųsti 
Commissioner General of 
Immigration,Bureau of Im- 

~~ migration, AVashington, D.
C. Biuras prašytojui pra- 
neša ar prašymas išpildy-!

A 4 tas, ir praneša Amerikos 
konsului • žmonos šalyje. 
Žmona tuomet turi vykti 
pas Amerikos konsulą dėl 
nekvotinės imigracijos vi
zos. Bet turi su savim turė
ti paliudijimą kad ji yra mi- 

„ nėta ypata. Apsivedimo pa- 
liudijimas, gimimo metrikai 
ir savo šalies pasportas tą 
viskąj paliudys.^

? Nuo rugsėjo 22 d., 1922 
m., Suv. Valstijose ištekėji
mas už piliečio nepermaino 
moters pilietyštės stovį; vy- 

7 ro piiietystė ją neliečia. Nuo
* tos dienos, kuomet vyras

tampa Amerikos piliečiu jo 
y - žmona vis pasilieka ateivė,

ir pati turi įgyti Amerikos 1 žinoti ir riebus priskaitomi 
pilietystę. Bet jeigu vyras prie kvotos. Įšventinimo 
tapo pilietis prieš rugsėjo ’certifikatas arba kitas doku- 
22 d., 1922 .m., jo žmona ku- 'mentas parodant kad jie v- 
rią vedė prieš tą dieną yra Ira įšventinti bus reikalauta, 

pilietė. Tokia moteris turi j Turi parodyti kad nors per 
< gauti paspprtą nuo Ameri- dvejus metus prieš atvažia- 

kos konsulo. Jos vyro pilie- jVimą buvo ar tai mlnisfęfiš. 
tvstės certifikatas ir apsive- ar kunigas, ir turi prislėgti 
dimo certifikatas paliudys kad ketina pasilikti kunigu 

— kad ji yra pilietė. Ji netur Įar ministeriu Suv. Valstijo- 

prašvtl pasporto nuo ’ vai- se. Patartina turėti laišką 
džios, kurios ji buvo paval- J arba kontraktą nuo bažny- 
dinė. Vartojimas svetimos čios arba parapijos Suv. 
šalies pasporto veda prie pi- [Valstijose kuri jį kvietė at- 
lietvstės pametimo.

Dabartiniu laiku, Ameri
' kos pilietės vyras negali at- akademijos arba seminari- 

vajiuoti -į—Suv. Valstijas jos profesorius, kuris moky- 
’ kaipo nekvotinis imigrantas, jtojavo per paskutinius dve- 

bet Amerikos piliečio žmo- jus metus gali atvykti kai- 
1 na gali. Pilietės vyras ga- po nekvotinis imigrantas.

Ii prašyti parinktinės kvo- įTuri prirodyti, kad yra pro- 
tos vizos. Pilietė turi sekti fesorium. Paprastas mokv- 

' tą pačią procedūrą kokią pi- (tojas negali atvykti kaipo 
lietis seka parsitraukti žrho- nekvotinis imigrantas.. Jam 
ną. ' ‘reikia rparodvti kad buto

Sulig Imigracijos Akte, .pasamdytas kaipo mokyto- 
Amerikos piliečių nepilna- | jas Amerikos įstaigoje pirm 

«■ mečiai
teises.

Atrasi, kad tai yra vienas iš ekonomiškiausių 
desertų, nes kainuos mažiau negu perkant cuk
rų ir Smetoną paskyrium.

Taupykite Leibelius Dėl Brangių Dovanų 
Kiekvienas Borden Leibelis kaip ntvaizduota turi didelę premi
ją vertę. Atlankykite- artimiausią premiją krautuvę Ir pažiū
rėkite kaip lengva gauti aidabrinlą daiktą, iėkSčlą, laikrodžią ir 
daugelį puikiausią dalyką DYKAI tik su Borden leibeliais nuo 
šios rūšies Pasaldyto Kondensuoto Pieno. Pradėk taupyt lefbe- 
llus šiandien. Tamsta džiaugsies. Jei patogiau, reikalaukit 
DYKAI Iliustruoto katalogo, kuriame randasi daug premiją.

Mūsų Boston’o Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarket Sq.

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVUS
FAIX RIVEt Mass. BRIDOEPORT, Ct PROVIDKNCE, R.I. 
14—R-rd Street 105 Congress St.—40 Aborn Street
arti Dcdford St arti Maln Street - arti Washlngton St

Įsigyk šią Stebėtiną Knygą
“Mllk—and Its nslng ir. coooklng,” parašė Mrs. Rently. Tai -be 
abejonės paikinusi knygutė apfę pieną Ir Jo vartojimą namuose. 
Tik nistąsk urvo vardą, adresą Ir kartu Pašto ženkleli už 10c. 
apmokėjimai pakavimo, persiuntimo Ir tt
TIIK BORDEN COMPANY, BORDKN BLDGn NEW YORK

' .-‘‘Ir '

IINKEMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY
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Pavasario ūpas kaime, ūki
ninkų rūpesniai. Darbininką 

vargai. Už ko griebtis? Nau
ji užsivilūnai. Nuo vilko beg- 
darnas^— mešką sutinki. Vis

.v
dar prie kryžkelės.

Kad ir skaisčiai pavasari 
saulutė spingsi,' kad ir at
bunda visa prigimtis, patik
ėjai giesmėmis pripildo orą

0NRATES> PRENUMERATOS KAINA:
.......... .......$4J5O Amerikoje metams............................. $4.50 
.$5.50 Užsieny metams  ...............................................$5.50 
tveek yearly..$2.50 Vieną kart savaitėje metams ....$2.50 
sek yearly....$3.00 Užsieny vieną kart savaitėj met. $3.00

“DARBININKAS”
idway South Boston, Mass.

Taleęhone South Boston 0620 “

FEDERACIJA
Biznis ir šeši centai

f k-'—'' ■

Kiekvienas susipratęs lie
tuvis katalikas gerai su
pranta Federacijos reikšmę 
ir svarbą ne tiktai ją palai- 

’ M1, bet kiek galint jos au
toritetą kelti ir veikimą 
stiprinti ir praplėsti. Reikia 
tečiau pastebėi, kad pasku- 
iniais keliais metais jos vei- 

iž-., Girnas buvo susilpnėjęs. Ka
me to priežastys ir kur vais- 

? tai?. Seimo užduotis bus su
rasti vaistus. Nuo šio Sei-- ’--r z

mo labai daug priklausys. 
Bus tai epokinis Seimas, jei 
sugebės įstatyti Federaciją 
į naujas bizniškas vėžes. J ei 
Įo. nepadarys, tai ateinantie
ji metai nelemia Federacijai 
daug gero.

Visose . mūsų amerikiečių 
organizacijose ir abelnai 
įfiūsų visuomeniniame gyve
nime tenka pastebėti entu- 
zijazmo stoką. Nusistatyk- 
mas tvirtesnis, bet judėjimo 

|įRąžiau, veikimas susilpnė
jo, kaikur, kaip pav. pas so
cialistus, visai jo nesimato. 
Net ir tie-, pas kuriuos dar 
liko šiek tiek, taip sakant, 
tulžinio, lojančio “entuzi- 
jazmo,” mūsiškiai bolševi-

■ kėliai, ir tie susmulkėjo. 
’ Nebėra senobinio raudono

jausmo': jo vietą užėmė pa
prasčiausi gatviniai kolioji- 
mai savo buvusiųjų draugi},

■ socialisti} ir amžina polemi
ka su Sirvydu. Laiks nuo

t laiko vamptelėja ant kata- 
įi^ųir, nesusilaukę atsaky

tino į savo vampsėjimus, vėl 
_ 7griebiasi savo mylimųjų, jų 

įžodžiais tariant, “Grigojie-
• nų” ir “smalavirių.”

į* Sandariečiai pakriko ir 
; prirodinėja vieni kitiems, 

visi jie yra blogesni, 
alistų, kaipo organizuo- 

os jėgos, ant mūsų žemla- 
io taip kaip ir nėra.Bolše- 

4Jakai nebesugeba naujų atsį- 
J vertelių į bolševizmą prisi- 

: vilioti. Jau nebe propagan- 
bet šokiais ir mūnšaine 
įgeba gaudyti nesusipra- 
i> dolerius. Išmesk iš 

priešų spaudos asme- 
imus, keliones ir bergž- 

įžtas polemikas ir io-jų lai- 
laščių teliks kelios žinutės 
r... balta popiera. Mažai 

pas juos principų terasi, ir 
patys neaiškūs, entuzi- 

miręs. Nieko kita 
is nelitka, kaip tik asme- 

mai ir kolionės — arba 
omeninė mirtis. *

Darant katalikų darbuo- 
- apžvalgą galime pasidi- 

oti, kad daug esame nu
veikę. Pradžioje gyvenome 

je su visais ir statėme 
šias ir mokyklas ir, iš-;

K? *•

&
I-

metodų. Reikatfnasyra or
ganizatorius ir vienas į me^ 
tus eksperto pravestas va
jus. Tuo būdu tiktai galima 
bus gauti reikalingų lėšų 
taip mūši}, kaip ir Lietuvos 
reikalams, ir pasiseks su
traukti į Federaciją visas 
mūsų organizacijas. Juk dar 
daug yra tokių molio motie
ji} draugijų, kurių nariai 
nieku būdu nenori mokėti 
Federacijai tokią “milžiniš
ką” sumą i metus — šešius 
centus!

Vienas dalykas ,itin aiš
kus, būtent, kad raginimo 
laikai jau pasibaigė ir, jei 
neketiname užmigti ir apir- 
ti, reikia pasekti amerikie
čių drives. Neabejojame, 
kad Federacijos Seimas tai 
supras. \

di rbs! J -

bedievių apsigynėm, 
susiorganizavome ir

skyrus parapijas, Susivieni
jimą ir pašelpines draugi
jas, nebuvome organizuoti. 
Pradėjo mus pulti visokio, 
plauko bedieviai, ir susior
ganizavome į įvairias cent- 
ralines organizacijas ir įkū
rėme visų katalikiškųjų or
ganizacijų centrą — Fede
raciją ir Tautos Fondą.

Nėra čia reikalo kalbėti a- 
pie tai, kiek tiedvi įstaigi y- 
ra nuveikusios Lietuvai-ir 
tikybai. Visiems mums tai 
gerai žinoma. Priseina tik 
pažymėti, kad tuomet turė
jome du galingu akstinu 
dirbti: apginti katalikybę 
nuo priešų puolimų ir kiek 
vėliau — užtikrinti Lietuvai 
nepriklausomybę. Buvo tai 
du aiškūs idealai, du galin
gu įkvėpimu. Nieko stebėti
na, kad tuomet entuzijaz- 
mas mumyse virte virė.Tuo- 
met nebuvo klausimo, kas 
aukos,—tiktai, kas daugiau 
aukos! kas dirbs, — tik, keis 
uoliau

Nuo 
patys
padėjome Lietuvai sukurti 
nepriklausomą valstybę ly
giai taip pat kaip Lietuvos 
kariuomenė kad apgynė tie- 
tuvą nuo bermontininkų vir' 
bolševikų ir pati tuo pačiu 
laiku susiorganizavo.

• • 1Pirma, svarbi, lemianti 
kova mūsų laimėta, bet dar
bas anaiptol nepabaigtas ir 
niekuomet nebus pasibaigęs. 
Dėl Lietuvos nepriklauso
mybės dar ilgai reikės kovo
ti, dėl katal.ikybės — visuo
met. Dabar Lietuvai didelis 
pavojus, bent šią minutę, 
negręsia, su katalikybes 
priešais šiam kartui apsidir
bome, niekas perdaug smar
kiai ant mūsų tuo tarpu ne- 
puolar 
susipratusiam rodosi, kad 
dabar galima pasilsėti, kad 
jau viskas, kas reikia, jau 
padaryta. Ir snaudžia sau 
ramiai minia: enhizųazmo 
nebėra.

Su8ipratimas irjnrtisėstaty- 
ntas jias mus' yr<l,~ veiklių 
vadų ir rašytojų turime ne
mažai. Principus turime gy
vus ir galingus, programos 
aiškios, bet eiliniai karei
viai nešoka į mūšį su tokiu 
entuzijazmu, kaip seniau.

Jau laikas suprasti, kad 
entuzijastinga armija gali 
laimėti mūšį, bet tik disci
plinuota armija laimi karą. 
Entuzijazmo ir RAGINI
MO laikai pasibaigė — da
bar laikas griebtis pritaikin
tos psychologijos , ir biznio

Kaskart daugiau balsų at
siranda už mirties bausmės 
panaikinimą. Jau yra val
stybių, kurios atsisako baus
ti mirtimi prasikaltėlius. 
Žmonija padąrė didelę pa
žangą nuo tų laikų, kuomet 
Tanierlanai ir Čingizchanai 
kirto galvas tūkstančiais ir 
krovė kalnus iš žmonių kau- 

(kuolių, ir tie žiaurumai at- 
Jrodė ne perdaug nenorma
lūs. /

Deja, ir mūsų “apšviesta
me” amžiuje, progai pasi
taikius, atsiranda dar žiau
resni už Tamerlanus Dzier- 
žinskiaį, neva civilizuoti dvi
dešimtojo amžiaus žmonės, 
ir savo sąmoningu krauge
riškumu viršija senovės bar
barus.

Štai naujausias barbariz
mo pavvzdis. Maskvos rau
donoji valdžia oficialiai pra
neša štai ką: “Atsižvelgda
ma į monarchistų ir balta
gvardiečių, kurstomų ir pi
niginiai remiamų iš užsie
nių, aiškų krypimą prie te
rorizmo, valstybes politinio 
departamento kolegija savo 
posėdy birželio 9-tą dieną 
pasmerkė mirtin dvidešimt 
žmonių ir nuosprendis tapo 
išpildytas.”

Nužudytųjų tarpe yra El- 
vengren, pulkininkas Suslin, 
kunigaikštis Meščerskij, ku
nigaikštis Dolgorukov ir ki
ti žymūs žmonės.

Yra tai niekas kita, kaip 
tik aiškiausias kerštas už 
Voikovo užmušimą ir bom
bų metimą Petrograde.Reiš- 
kia, kad tie dvidešimt žmo
nių tapo nužudyti ne dėlto, 
kad jie buvo rasti kaltį^bęt 
dėlto, kad visai kiti žmonės 
prasikalto. Iš sovietų pa
reiškimo matyt. kuoaiškiau- 
sia, kad jie mirė už kitų 
darbus. Tilf Rusijoj ir te
galima laukti tokio žvėriš-|** __ *, * ‘
kūmo ir tokuFsalto cinizmo. 
Kuomet, caras ne taip žiau
riai elgėsi su komunistais, 
tai anot komunistų tas buvo 
bloga, bet kuomet, komunis
tai žiauriau elgiasi su kitais, 
tai tie patys komunistai su
si riezdami tvirtina, kad taip 
ir reikia.

Prie tokios moralybės net 
ir hotentbtas gėdysią prisi
pažinti, bet netenka abejoti, 
kad mūsų bolševikėliai kels 
ją į padanges, nes bolševisti- 
niai fanatikai pateisina vis
ką. ką daro Maskvos krau
geriai.

Šiandiena visi pradeda su
prasti, kad ateitis- tam pri
klauso, paskui ką jaunimas 
ir vaikai seka. Tą suprato- 
bolševikai įr įvedė savo lai- 
kraščiuose jaunimo skyrių 
ir veda tą skyrių.geriausiai 
jaunimui suprantama kalba 
— anglų kalba. Amerikie
čių bolševikai leidžia tam 
tikrus propagandos lapelius 
net pradinių mokyklų vai
kams. Nuo bolševikų neat
silieka ir grynos bedievybės 
skleidėjai. Amėrican, Asso- 
ciation for the Advancement 
o f Atheism nepasitenkina 
platinti bedievybę suaugu
siųjų ir universitetų studen
tų tarpe, bet tveria draugi
jas ir. leidžia laikraštukus 
bedievinimui net pradinių 
mokyklų jaunimo. Ir bolše
vikai ir paprasti bedieviai 
pasekmėmis džiaugiasi. Ga
lima jiems patikėti, nes rei
kia pripažinti, kad jie prisi
taiko prie šaltų gyvenimo re>- 
alybių ir nesibijo išnaudoti 
esamų sąlygų.

Turbūt niekas neginčys, 
kad mūsų jaunimas lietuviš
kų laikraščių neskaito ir ne
skaitys. Jei kas retkarčiais 
pažiūri į korespondenciją iš 
savo kolonijos, tai tas fak
tas neturi jokios reikšmės. 
Metasi į akis, kad jaunimas 
retai daugiau ką skaito, — 
net savo organizacijos orga
ne — kaip tik koresponden
ciją iš savo kolonijos, o ir

•ii* Lietuvos meilę, “jei jie 
menkai tekalba lietuviškai 
ir veik visai nemoka lietu
viškai skaityti?

• !
Katrą pasakymą jie ge

riau supras: tu esi katalikas 
ir lietuvis! ar you a CafhoUc 
and donft forgetLithuaniaf

Laikas tą klausimą iš-i 
spręsti. Reikia mokyti lie
tuvių kalbos^? Taip! Bet 
kaip pasieksime tuos, kurie 
negali,ar nenori mokytis lie
tuviškai ? Taip ir paliksime 
juos?

✓

perskaityti. Ten, kur yra 
parapijų mokyklos, gal kiek 
geriau yra, bet kiek tų mo
kyklų turime?

Į jauną sielą yra bruka
mos visokios blogos idėjos: 
bedievybė, bolševizmas, indi
ferentizmas, ištvirkimas, 
kartais protestantizmas. Rei
kia ne tiktai pastoti kelią 
šioms blogoms idėjoms, bet 
dar pasėti jaunikaičio ir 
mergaitės sieloje sveikas ka- 
talikvbės ir lietuvvbės idė- 
jas. Kaip į tą sielą įeisi, jei 
lietuviškos durys girgžda ir 
vos vos kai kada prasiveria,, 
o angliškos visuomet atda
ros; kuomet, jaunuolis ir 
jaunuole menkai tekalba lie
tuviškai ir dar silpniau te
paskaito?

Pažiūrėkim faktams į akis. 
Yra jaunimo, kuris moka 
lietuviškai kalbėti, skaityti 
ir rašyti neblogiausia, bet 
TARP SAVĘS JIE KAL
BA TIKTAI ANGLIŠ- 

bes idėjų skelbėjai, bet ne
bus lietuviu kalbos palaiky
tojais, jei jodavo tarpe ne
vartoja. Yra tai idealistai 
li etuviai -amerikiečiai, kurie 
hivli savu gimtinę, ^meriką, 
ir nepamiršta savo tėvų ša
lelės. Yra tai rinktiniai 
žmonės, šviesaus proto ir gi
lios širdies jaunimas. Ar 
jie kalbės lietuviškai, ar 
angliškai, jie nepamirš Lie
tuvos ir sykiu bus geriau
siais Amerikos piliečiais, — 
hyphonated Americans *’•— 
geriausioj to^ žodžio prasmė
je. Apie jtūjs nepriseina 
mums rūpintis, bet jie nėra 
didžiumos norma.

Kaip prieisime prie tų, 
kurie nėra susipratę? kaip 
jiems įskiepysim katalikybę

Filo»deęatrnjo

dos — žemes ūkiui ir 
darbo bedarbiams.
--' •

Trejais paskutiniais 
tais buvo per spaudi},
agronomus bei draugijas 
skatinami ūkininkai steigti 
Visur pienines ir verstis pie
no ūkių. Ir pradėjo dygti 
pieno perdirbimo bendrovės, 
kaip grybai po lietum, kad 
net bekonkūruodamos drau
gijos buvo net po dvi pieni-

Našlaitis neša sunkų jun-- 
gą. Ta našta, kurią nešė jo 
tėvas, jo motina, puola ant 
jo menkučių pečių. Negana 
to, kad našlaitis turi nešti 
nepakeliamą naštą, jį dar iš
naudoja kiek kas gali, ati
ma, ką jis turi. Atima jo 
drabužius, jo mantą, ir 
vargsta jis savo amželį visų 
atstumtas. Jei kas ir pri
glaudžia, tai tik tam, kad jį 
išnaudojus.

Liūdnas yra našlaičio li
kimas, bet dar sunkesnis yra 
Vilniaus našlaičio likimas. 
Vargsta jo kūnas ir silpsta., 
Negana to dar ir jo sielą pa
gauna neprieteliai ir iškrai
po ją; perdirba ją iš svei
kos lietuviškos sielos į len
kišką karikatūrą, nes nėra 
kam našlaičio užtarti.

Šiandien visi medžioja 
jaunas sielas. Medžioja ir 
lenkai jaunas lietuvių sielas 

. Ar mes jas ati- 
duosim jiems? Ar nesteig
sime Vilnijoje' lietuviškas 
našlaičių prieglaudas? .

Birželio 26-tą bus išvažia
vimas Vilniaus našlaičių 
naudai Montello, Mass. Ne
pamiršk atsilankyti! Nepa
miršk Vilniaus našlaičių!

Antrojoje savo notoje 
Lenkijai Sovietai tarp kit
ko reikalauja, kad būtų iš
vyti iŠ Lenkijos visi, kurie 
suokalbiauja prieš Sovietus. 
Tuo pačiu laiku Sovietai 
specijaliai lavina agitato
rius ir siunčia juos į kapi
talistų šalis, kad griautų 
“buržujų” valdžias. Kra
tos Pekine «r Londone aiš
kiai tai prirodė, jei dar pri
rodymas buvo reikalingas. 
Incidentas ~ su Kleščinskiu 
parodo, kaip jie gerbia kitų 
valstybių nepriklausomybę.

- tačiau kaimo ūkininkas, nes įsteigusios vienoje apy- 
rpac šiemet,, tarp pavasario linkėję ar net kaime. Pra- 

* ižiaugsmų — nemažai ir rū
pesnių turi: Duonos mažai? 
prie rugių maišo miežių, žif- 
įių, bulvių, tik kad ilgiau 
duonos riekę, antrą sutau
pius. O čia dar kurių nekil
au seklų reikia. Bet to
kie reikalai dar pakenčiami, 
kol nepristingi gyvuliams 
pašaro. Gi šiemet ir čia bu
vo bėdų. Kurie ’ pereitą ru
denį pagailėjo pusdykiai gy - 
vulį parduoti — šį pavasa
rį pristigo pašaro o reikia 
žinoti, kad šieno kainai pa
vasarį jpaldlus — tuojau gy
vulį bematant suliuobsi.

Su trąšomis ūkininkams 
šiemet bepiga. Žemės Ban
kas paskyrė dideles sumas 
pigioms paskoloms ūkinin
kams. Pavyzdžiui ūkinin- 
kui reikia trąšų — zuperio? 
kolidruskės ir kt. — jis nu
važiuoja artimiausion kope- 
raeijos krautuvėm—sandėlin 
ir pasirašęs vekselį — gau
na trąšų be jokių rankpini
gių iki spalių m. 1 d. š. m. 
t. y. iki rudenio. Čia vy
riausybės sutvarkyta gerai, 
nes ūkininkai pigiai, be jo
kių keblumų gauna pasko
los, o kadangi toji paskola 
gaunama trąšomis, kurios 
žymiai padidina dirvos na
šumą —.tai pati paskola su
naudojama 1 
gai.

Darbininkų padėjimas to
li gražu ne lengvas. Ūkinin
kai stengiasi kuomažiau 
samdytis darbininkų — nes 
trūksta duonos ir pinigų, be 
to laukia iki pat pavasario 
kad nereikėti} be reikalo 
samdininkų maitinti. O dau
giau kasmet skirstantis kai
mų į vienkiemius — darbi
ninkų mažiau reikalinga, 
nes kiekvienam žemė pasi
daro čia pat, po nose.

Užtat pakilo emigracijos 
ūpas. Kas nenori rizikuoti 
Brazilijon, Argentinon—tai 
nori vykti nors Latvijon.

ėjo keli metai, pradėjo at
slūgti ūpas. Pieninės ma
žai pelno davė, o artinasi 
terminas atsilyginti už ma
šinas. Pasirodė, kad toliau 
pieninėms bus gyvuoti sun
ku, nes reiks nuošimtis nuo 
pieno litro atskaityti skolų 
padengimui. Be to, sviesto 
rinkoje užsieny kainos 
smunka. Kįla baimė, kad 
ūkininkams - nebelabai apsi
mokės pienas statyti pieni- 
nėn, o bus patogiau įsigyjus 
savo seperatorius — gamin
ti sviestą pačiam namie vie- 
pavyks pieninėms pergyven
ti krizis — kol kas nelabai 
aišku.

Toliau buvo skatinama 
kiaulių ūkis. Tiesai kiaules 
ir šiandien perka ir ima i 
užsienį, bet kainos žymiai 
nukrito, o grūdai iieatpigo. 
t. y. penėti kiaules mažai 
apsimokės. Ligšiol nė ska 
tinta nė drausta linininkys 
tė — vėl svarbią vietą už
ima žemės ūky. Juk sėme 
nys ir linai — pats didžiau 
sias eksporto šaltinis. Ir ū 
kininkams tikriausios paja 
mos, nes linus kasmet gera 
perka, nors kainos ir nėr; 
užtenkamai aukštos. Dauge 
lis patyrę užsivilimo su pie 
no ūkiu, bei gyvulių augini 

tik produktin- jmu — bijo ko naujo sav«
♦ ūkyje ir mėginti, neš kar

- -- tais bebėgdamas nuo vilko
gali atsidurti ant meškos 
Ir linu ir grūdu ūkis, kur 
mūsų kaimiečiams iŠ* ma 
žens įprastas—neverta štai 
ga kuo kitu keisti. Viską 
tik reikia tobulinti, kelti žc 
mes našumą, intensyvumą 
gerinti gyvulių veislę ir t, i 
Paukščių ūkis kol kas duo 
da gražaus pelno, jei gėriai 
prižiūrimas. Dažnai, kai jo 
kių pajamų nėra iš kur gan 
ti — štai vištos keletą d< 
sėtkų liežiūrint sudėjo — i 
yra litas kitas begautiem 
reikalams. O užvedus pauk 
ščių ūkį platesniu mastu - 
gali būti gražaus pelno.-------- -

Žodžiu •— mūsų kaimieti 
vis dar tebesisukineja kry; 
kėlėjo. Sutikęs keletą pirm 
nepasisekimų nebežino į ku 
kripti, kuriuo keliu pasui 
ti. Neišmėginti keliai, da: 
niausiai būna rizikingi, f 
kininkas tatai žino, ir j 
tuo atžvilgiu greičiau bųi 
konservatyvus.

.Bet iTctu. maigai. Reikia r-
r. mažiatt Anot Sovietuišeinatai nr___ L.

I I I

jei mes knisamės tyčia ir są
moningai po “buržujų” val
džia, tai tas gera; bet jūs 
neturite teisės net pavelyti 
apsigyventi savo valstybėje 
mūsų priešams.

Tokia tai Sovietų logika!

Faustas
DAR SAULĖ NETEKĖJO...

(Trioletas) 

Dar saulė netekėjo, 
Kai pikas išsisklaidė, 
Aušra rytuos kai žaidė, 
Dar saulė netekėjo — 

Kviečių gelsvųjų lauku 
\Mane tu kai lydėjai, 
Aušra rytuose žaidė, 

. O saulė netekėjo-—
(“Ateitis”)

vairiausių leidimų iš polici
jos, liūdymų iš valsčių, žy
minių ženklų, užsienio paso 
— ir visa tai daug sudaro 
keblumo ir išlaidų, ir pasi
taiko, kad greitu laiku nepa
vyksta išvažiuoti —o tie vi
si išgauti leidimai liūdymai 
galioja tik vieną menesį — 
ir dėlto eina per niek. Pas
kui jei nori važiuoti — pra
dėk vėl nuo galo, vėl mokėk 
žyminį mokesnį ir tt Ir iš- 
tiknijų vargas darbinin
kams. nes vietoje nėra dar
bo, delto ir duojios. Padė
tis jų ypač sunki ir rimta. 
Kad valstybė turėtų dau
giau finansinio jiajėgumo — 
galėtų platesniu' mastu vyk
dyti žemės nusausinimo dar- 

iš ko būt dvejopos nau

Neissirašynėk, nepirk 
neskaityk licdieviškų laikr. 
ščių bei knygų.

* • • • ■

“Geri raštai suramina, p 
moko, patraukia, prie gr 
sužadina ir sustiprina tikė, 
mą, kelia žmogaus dorov 
Vadovauja senam ir jauna 
dorovingame gyvenime.”

Prof. Dr. X
v “
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Nieks nemanė, kad mūsų 
santykiai su vokiečiais visą

ijų laikopaų 
viso šiemet

1.

t

trabandistų ieškojimu, daž
nai atlanko lietuvius ūkinin- 

laiką bus įtempti. Matomai, kus ir baugina juos už neva 
palaikymą, ryšių su Lietuvos 
vęikėjais.Rytų Prūsijoj vei
kianti draugija “Vokietijos 
Lietuvių Susivienijimas” y_

Lietuvai nelemta turėti 
draugiški} ryšių su savo va
karų kaimynu. Tam prie
žastis — vokiečių nepasoti-

v narni apetitai link ryti} Eu-ra akyliausiai sekama, i jos 
ropos ir ypač link Lietuvos.
Mums-atėjo laikas susirū
pinti santykių revizija, ki
taip mes daug nustosime 
kultūriniame ir ekonominia
me bendradarbiavime su vo
kiečiais. Dabartiniu laiku 
mūsų kultūriniai ryšiai 
daug tampresni su vokie
čiais, negu su anglais arba 
prancūzais. ' Iš to reikėti} 
padalyti išvadą, kad mes 
vokiečiams atiduodame pir- Prūsijoj. Klaipėdos krašto 
nienybę, su kuo, žinoma, 
joks sąmoningas lietuvis ne
sutiks. Mes daugiausia per 
savo apsileidimą ir nerangu-

■ mą nesugebame apsidrausti 
“ nuo vokiečių ubagiškos kul

tūros. Toks reiškinys nepri
duoda mums garbes, ypatin
gai mūsų kaimynų atžvilgiu 
Juk nepamirškime sugretin
ti vokiečių pažiūrą į lietu
vius ir atbulai, lietuvių — į 
vokiečius. Skirtumas bai-

, siausias!

Kad tai nėra tušti žodžiai, 
pakanka Įsižiūrėti į lietuvių 
padėtį Rytų Prūsijoj ir 
Klaipėdos krašte. Prūsijos 
mažumos — lietuviai, lenkai, 
fryzai, vendai ir danai — 
laikomos vergų padėty, to
kioj padėty, kurios neberasi 
nė vienoj’ Europos valstybėj.

, Tai labai charakteringas 
Vokietijos “kultūringumo” 
pažymys. Lenki} atstovas 
Prūsijos seime p. Bačevskis 
jau nekartą kreipė vyriau
sybes atydą į beteisę visų 
mažumų padėtį. Tiesa, Prū
sijos švietimo viceministeris 
p. Trendelenburg’as vieną 
kartą buvo pareiškęs, kad 
valdžia jau išdirba tauti
nėms mažumoms mokyklų į- 
statymą, tačiau apie jo toli
mesnį likimą jokių žinių nė
ra. Matyt, tai buvo tušti žo
džiai,nuraminimas. Be to,

. reikia pažymėti, kad jei p. 
Trendelenburgo žodžiai tu
ri bent kiek tiesos, tai val
džios įstatymo projektas yra 
išdirbamas, neatsiklausus 
tautinių mažumų. Apskri-' 
tai, tokiam valdžios atstovo 
pareiškimui negalima pri
duoti nė mažiausios svarbos. 
Tilo tarpu priverst i nas-ke- 
tuvių ^vokietinimas varomas 
aršiausiomis priemonėmis.

Š. m. vasario 14 d. Gilijos' 
ir Nemunyno kaimų lietu
viai ūkininkai pasiuntė Ka
raliaučiaus konsistorijai pa
reiškimą. prašydami įvesti 
Gilijos bažnyčioje lietuvių 
kalba pamaldas. Iš konsis
torijos. ligšiol jokio atsaky
mo negauta. Vietinis kuni
gas vokietis pasižadėjo neva 
pramokti lietuvių kalbos ir 
patenkinti lietuvių norus. 
Tačiau iš prityrimo mes Ži
nome, kad tai yra žmonių 
mulkinimas pažadais.

Ragainės apygardoje gy
venantieji prie Lietuvos sje- «• I • • *«• • 1 •

v •

nariai įspėjami , išstoti iš 
draugijos, grasant jiems pa
šalinimu iš vietos žemės ū- 
kio organizacijų. Taip tai 
tvarkomi lietuvių reikalai 
Vokietijos ribose. Nė geres
nis lietuvių reikalų padėji
mas ir Klaipėdos krašte. Čia 
jau tikras Lietuvos valdžios 
apsileidimas, kad ji nešinau-, 
doja vokiečių priemonėmis, 
taikomomis lietuviams Rytų

. .1-------- --  J. , ■.IĮĮ. .

tijos teismai.., Čia pilnumoj 
išnaudotos, , tęįsėjų ųępri- 
klausomumas. . Tąs nepri
klausomumas dabar , turi 
tarnauti kovai prieš tauti
nes mažumas, prieš demo- 
kratybę naudon vokiečių 
gyvuliško tautiškumo, nau
don būsimos kaizerių mo
narchijos. J

Apskritai, Klaipėdos kraš
te vokiečiams mes sudarome 
rojaus sąlygas, kurios vis 
vien jų nepalenks Lietuvos 
pusėn.

Didžiojoj Lietuvoj, kur- 
vokiečių gaivalo beveik nė
ra, irgi stengiamasi per e- 
yąngelikii-Įiuteronų • bažny
čias ir jų mokyklas vokie
tinti lietuvius ir jų vaikus.

Šiemet savivaldybių laiko
mų vokiečių mokyklų yra

mokyklos ligšiol dar tvarko
mos senais vokiečių įstaty
mais. Vokiečių pastango
mis norėta visai panaikinti 
Pagėgių lietuvių progimna
zija. Lietuvių kalbos dės
tymas mokyklose taip pat 
vokiečių įvairiausiai varžo
mas ir siaurinamas, 
teisių lygybę mokyklose lie
tuvių ir vokiečių kalbų at
žvilgiu negali būti kalbos. 
Tokios lygybės vokiečiai, 
matomai, tol nepripažins, 
kol jie nebus pastatyti į lie
tuvių padėtį Rytų Prūsijoj. 
Mums tenka palinkėti, kad 
tas įvykti} kuo greičausia. 
Tik tokiu būdu -mes galėsi
me apsaugoti lietuvius nuo 
priverstino ištautėjimo Ryt
prūsiuose.

Mes patys kalti esame, 
kad Klaipėdos krašte iš 400 
mokytojų mes leidžiame mo
kyklose mokytojauti 110 Vo
kietijos piliečiams. Tai ne
pakenčiamas dalykas! Iš 
400 mokytojų tik 8 moka 
lietuvių, kalbos. Visi šie mo
kytojai iš Vokietijos vyriau
sybės gauna “paskolas,” 
kitaip tarus, algas, už ku
rias turi eiti slaptų politinių 
agentų pareigas.

Klaipėdos mokytojų semi
narijoj ruošiami mokytojai 
Vokietijai, o ne Klaipėdos 
kraštui. Visoje seminarijoj 
yra 12 mokytojų, iš kurių 3 
Vokietijos piliečiai ir tik 4 
moka lietuvių kalbos. Šiais 
metais baigė seminariją .14 
žmonių, iš kurių tik 3 moka 
lietuvių kalbos. Taigi vo
kiečiai, matomai, nori lietu
vius nutautinti mūsų pačių 
išlaikomose mokyklose.

Kitas labai -opus Klaipč- 
dos krašte dalykas — vokie
čių kariški pratimai. Karin
gas vokiečių gaivalas turi į- 
rengęs Klaipėdos krašte 
daug aikščių, kariškoms 
mankštoms dalyti. Katy
čiuose net yra puikiai įreng
ta šaudymo aikštė! Visos 
panašios aikštės yra išlaiko
mos vokiečių kariškų orga
nizacijų, kurios lėšas gauna 
iš Vokietijos vyriausybės. 
Anksčiau ar vėliau mes vis 
vien turėsime susidurti su 
vokiečių karo organizacijo
mis, tykančiomis smurtu pa
vergti lietuvius.

Per teismus ieškoti teisy- 
l)ės Klaipėdos krašte lietu- 

nos lietuviai ūkininkai nuo- viai ligšiol negalėjo ir dar 
laf kėftčia persekiojimus iš .negreit galės. Klaipėdos 
vokiečių žandarų pnsčs.žan- 'krašto teismai doriniai taip

neląųųinti, M pas 
mas iš vyriausybė: 
kenksmingas valstybės rei
kalų y atžvilgiu ir gręstų 
gruodžio perversmo laimėji
mams,. Bendrai dirbant ir 
visas kraštas galįs šviesiau 
žiūrėti į ateįtį. r Reikią tad 

berniukai ir 712 mergaičių stot į bendrą darbą, o nežiū- 
Mes visgi tiek bešališki, kad rėt sudėjus rankas, kas bus. 

Pasibaigus diskusijoms ši
tuo klausimu, Dr. Mįlčius 
referuoja konstitucijos kei
timo reikalą. Referentas čia 
skiria 3 principinius klausi
mus: ar reikia konstituciją 
keist, jei reikia, tai ką joje 
būtina pakeist ir pagaliau 
kaip turi įvykti tas pakeiti
mas.

Dėl pirmųjų dviejų klau
simų visos dešiniosios gru
pės beveik sutariančios, nors 
dėl antrojo ir yra žymesnio jame nemaža pasenusio pa- 
skirtingumo. Daugiausia ne- keista ir nauja pridėta. Pro- 
sūtąrimo- ypač paskutinėmis jekte yra įvesta nauja skil- 
dienomis, 
klausimas.

Kai kurios grupės esą ne
pritariančios referendumui. 
Bet ir mūsų sąlygose refe
rendumas esąs priešingas 
tik formaliniu atžvilgiu — 
pačioj konstitucijoj numa
tytai jos keitimo procedūrai/ 
o ne demokratizmo esmei. 
Minėtąja procedūra einant 
esą mes niekuomet negalėsi
me konstitucijos pakeisti.

Jeigu kas sakąs “Fiat 
iustitia, pereat mundus,” 
tai ir gruodžio 17 d. turėjęs 
tą pat pasakyti, nes tada ne 
viskas jau taip demokratiš
kai įvykę, kaip atrodė.

Po pranešimo einama bal
suoti pereinamąsias formu- 
las; Jų pasiūlyta trys: vie
na reiškia pritarimą dabar
tinei vyliausiojo sekretoria
to politikai ir taktikai, kitos 
dvi nepritaria ir reikalauja 
laikytis bendros taktikos su 
kitomis katalikiškomis gru
pėmis.

Du susivažiavimo dalyviai 
pareiškia turėsią susilaikyti 
nuo balsavimo, nes nė viena 
rezoliucija nenumatanti tam (lei ’s 

tikros išeities. |

Visais balsais prieš 8 pri-|90-čia litų ir tai bus labai

7<in&3
veikia 22 vokiškos mokyklos. 
Jose ndokytojauja 36 moky
tojai; iš kurių 25 vyrai ir 11 
moterų, . Vaikų mokyklose 
(daugiausia lietuvių) moky- 
nasi 1476 žm., iš kurių 764

Mes visgi tiek bešališki, kad 
leidžiame veikti tokiai dau
gybei vokiečių mokyklų ir 
skiepyti' vaikams hunų kul
tūrą.

Jau laikas būtų visa, kas 
surišta su vokiečių karo o- 
kupacija ir kitais vokiečių 
palaikais, surinkti' į tam tik
rą muzėjų ir padėti būsi
moms lietuvių kartoms pa
mokinantį parašą: “he- 
raus!”

(Iš “Ūkininko”)

NAUJAS UŽSIEN. PASAMS, 
LEIDIMAMS IR VIZOMS 

DUOTI TAISYKLIŲ 
PROJEKTAS

— Vidaus Reikalų Ministe
rija šiomis dienomis pabaigė 
išdirbinėti naujų užsien. pa
sams, leidimams (sauf-coiž* 
duit) ir vizoms duoti taisyk
lių projektą. Tas projektas 
skubotai pateikiamas Minis- 
terių Kabinetui/ priimti. 
Projekte sutraukta į krūvą 
visa iš mūši} įstatymų ir tai
syklių, kas liečia pasų, leidi
mų ir vizų gavimo tvarką;

Nepaprastas Darbo Fede
racijos Suvažiavimas

Gegužės 22 d. įvyko nepa
prastas Lietuvos Darbo Fe
deracijos apskričių sekreto
riatų ir atskirų darbuotojų 
suvažiavimas. Buvo suvažia- 

Apiū vę 69 žymesni šitos organi- 
• zacijos veikėjai. Posėdžiai 

ėjo vyriausio sekretoriato 
jute, Nepriklausomybės aik
štė, 2 Nr.

9 vai. 30 min. suvažiavi
mą pradėjo vyriausio sekre
toriato pirmininkas Dr. 
Ambrozaitis. ~

Į suVažiavimo prezidiumą 
išrenkami Dr. Ambrozaitis, 
St. Teseckas (Rokiškis) ir 
mok. Stakiškišaitis (Ute
na), į sekretoriatą — p. La- 
gis ir p. J. Kedys.

Pranešimą apie vvr. sek
retoriato nusistatymą 
riausybės atžvilgiu daro Dr. 
Ambrozaitis. Jis atstovauja 
ir vvriausio sekrėtoriato•* 
daugumos nusistatymui.

Pranešėjas smulkiai atpa
sakoja buvusios Seimo frak
cijos ir vyriausio sekretoria
to santykius su vyriausybe. 
Maždaug iki Velykų viskas 
buvo tvarkoj, liet nuo to lai
ko padėtis pradėjusi kom- 
plikuotis. Krikščionys de
mokratai ir Ūkininkų Są
junga netrukus pertraukė 
bendradarbiavimą su tauti
ninkais ir išėjo iš vyriausy
bės. Darbo Federacijos se
kretoriatas čia užėmė kito
kią poziciją.

Vyriausybei įteiktame pa
reiškime jis pabrėžęs, kad 
krašto atstovybės ar rinki
niu j ja perorganizavimas ar 
jų atidėjimas, Darbo Fede
racijos, nusistatymu, gali bū
ti laikinio pobūdžio sąlyga 
tolesniam veikimui. Nors 
Darbo Federacija negalinti 
aprobuoti demokrątybei 
priešingi} metodų ar 'prie- tams. Ne tiek esą svarbu 
monių, bet įvertindama su- vienoks ar kitoks konstitu- 
sidariusią padėtį ir nepa
prastas gyvenamojo momen
to sąlygas ji vis dėlto sutin
kanti ir toliau remti‘ tauti
ninkų sudarytą vyriausybę.

Bet čia, sekretoriate, pasi
reiškęs nuomonių skirtingu
mas. Sekretoriato dalis (Dr. 
Raulinaitis ir" p. Radzevi
čius) griežtai stovėjusi už 
perėjimą opozicijom 

Po pirmininko pranešimo 
daroma pertrauka,' kad su
važiavimo dalyviai galėtų

p. La-

vy-

• v

Nuo 12 vai. 30 min. posė
dis tęsiamas. Eina diskusi
jos dėl vyr. sekretoriato pir
mininko pranešimo.__Dau
giausia kalbama apie santy
kius su vyriausybe. Eilė kal
bėtojų abejoja, ar vyriausio 
sekretoriato užimta pozicija 
yra tikra ar nebus pakenkta 
sau, atsiskiriant nuo kiti} 
katalikiški} grupių. Jie pri
mena suvažiavimui kas lig 
šiol darbininkams daugiau
sia gero padarė. Toliau nu
rodoma, kad ypač žemės ri
kio ministerijos politika 
nieko gera darbininkams 
nežadanti.

P. RadzeriŠMts įrodinėja, 
kad Darbo Iteracijos ben
dradarbiavimas su vyriau
sybe visai nėra brangina
mas. Reikią abejoti, ar iš 
viso tas bendradarbiavimas 
tautininkams ilgai bus rei
kalingas.

Šioks ar toks konstituci
jos nesilaikymas ne tik vi
daus tvarką griaunąs, bet 
esąs labai žalingas ir užsie
nių politikos atžvilgiu. Apie 
užsienio pasitikėjimą tada 
negali būti nė kalbos. Eko
nominis gyvenimas geriau
siai duodąs tai pajusti.

Darbo Federacija, kaip 
organizacija, už savo para
mą nieko nelaiminti: žemės 
ūkįo ministerija su jos rei
kalavimais nesiskaitanti, or
ganizuotis jokio palengvini
mo nesą.

Dr. Raulinaitis plačiai 
aiškina, kodėl jis negali su
tikti su sekretoriato daugu
mos nusistatymu. Jis randa, 
kad tautos ir valstybes labui ’ 

. dirbti galima ir nebūnant 
vyriausybėj.

Konstitucijos keitimas re
ferendumo keliu esąs prie
šingas konstitucijos nuosta-

keliąs trečias tis jauno amžiaus vyrams 
pasus gauti ir tiksliai nusta
tyta karo prievolės atlikimo 
santvkis su vvkimu i užsie- 
nį. Projekte numatyta iš 
visų vykstančių užsienin rei
kalauti pristatyti mokesčių 
inspektorių ir vietos : 
valdybių žinios, Jęaip^Jų su-{atstovams, 
mokėti mokesčiais Tokias ži
nias mokesčių inspektoriai 
ir savivaldybes privalės 
greitai išdavinėti, kad ne
trukdytų pasų gauti. Nau
ju projektu numatoma labai 
esminis pakeitimas, būtent: 
pasai bus išdavinėjami ne 
vieniems, bet dvejiems me
tams, kas labai palengvins 

-mūsų"piliečių padėtį užsie
nyje, nes jiems nereikės tiek 
daug laiko gaišinti pasams 
ilginti, m mūsų konsulatams 
sumažins darbą. Kita svar- 
įbi to projekto naujove, tai 
bus visiškas įvažiavimo vizų 
Lietuvos piliečiams panaiki
nimas, nes neloginga yra, 
•kad piliečiui reikia gauti vi- 
zą grįžti savo tėvynėn’. Ry- 
šy su tuo numatoma keisti

• vizų ir pasų tarifai. Už pa
są arba jo prailginimą te

mokėti ligi dviejų 
metų 10 litų. Tuo būdu pa
so “mokestis numažinamas

v •

didikis palengi’ininia: 
vos piliečiams gyviui 
užjūry, vakarų Europoj ir- 
yp>aČ Latvijoj. Vietoj to nū-1 
matoma pakelti išvažiuoja/ / 
mbsios vizos niokcstijs;*iigi 
KM) litų vieniun kartui. 
Dųugkaįtinės vizos mokestis 
paliekama, tas pats. E£skųy- 
sijoms savo ir svetimų šalių 
piliečiams numatyta .lokių / 
pat palengvinimų kaip ir ki-’ A 
tose šalyse. Tos lengvatos | 
lies ir Amerikos piliečius ir /< 
jie dar šią vasarą jomis ga- < 
lės pasinauoti. Be to, Ame- / 
rikės lietuviams numatyta’ / 
kita svarbi lengvata. Ame- ų 
rikos piliečiai lietuviai, ku- • 
rie Įsigiję Lietuvoje tartą, f 
gaus nuolatini tiūdijimą gg* _ 
venti Lietuvoje ir bus atleis-.- 
t i nuo visu mokesčiu Lietu
voje. Projekte numatyta 
lengvatų važiuojantiems į 
kurortus ir įvairias parodas * 
Lietuvoje; taip pat svetimų 

savi- šalin rašytojams ir spaudos

buve-paiuoštas eilėje pasi- 
tarimų, kuriuose be vidaus 
reikalų ministerijos, dalyva
vo dar Užsienių Reikalų Mi- ; 
nisterijos, Klaipėdos krašto. 
gubernatoriaus. prekybos 
departamento ir prekybos 
rūmų atstovai.—‘/Rytas.”.

♦ -v

į

PAIEŠKO TĖVO
Aš Marijona Budrikevi.eaite^ O- . 

nos Nevoranskiutės ir Antane Bu— 
drikeviriaus duktė, gyvenanti Gi- * 
niunu kaime. Ašmintos valsčiuje— 
lietuvoj. ieškau savo tėvo Anta
no Budrikevičiaus, kuris 
tai, kaip Amerikoje gyvena ir nie
ko apie ji negirdėti. Motina yr* . 
mirusi. ... ,=’

Jeigu kas apie ji žinote, tai ma- 
lonėkif1 man pranešti sekančiu 
adresu -. Ji. Orinauskytė, Rotušės . 
Aikštė Nr. 6. Kaunas—Lithuąnia, 
id. Marijonai Budrikevičaitel

Vietoj gulėdamas ir ak? 
muo apželia. (Lietuvių prie
žodis).

• -• •
' Sugaukime valandą, kuri ateina, 
nesivykime jos, kai išeina.—Šeks
pyras. x _į •

imama vyriausio sekretorių- 
to pasiūlytoji rezoliucija. 
Joje reiškiamas pritarimas 
vyr. sekretoriato darbams, 
liet ir pabrėžiama, kad daug 
pereito suvažiavimo iškeltų 
reikalavimų yra neišpildyta. 
Dabar tad sustatomi šie pa
grindiniai reikalavimai: 1) 
naujakuriams ir nuominin
kams turi būti grąžintos so
cialistinės vyriausybės atim
tos žemės. 2) pirmiau pra- 
dėti dali nti dvarai ir toliau 
dalinami. 3) visas žemes re
formos darbas tęsiamas, 4) 
valdžios pastangos, nukreip
tos prieš kai kurias katali
kiškas grupes, turi būti anu
liuojamos, 5) tuoj pradeda
mas vvkdvti socialinis drau- 
dimas, 6) poetiškais sume
timais • atstatyti katalikai 
valdininkai grąžinami. 7) su 
priešvalstybiniais elemen
tais kovojama visu griežtu
mu. 8) darbo dienos pailgi* 
irimas, apie kurį jau ir 
spauda rašo, neįvedamas.

Dr. Ambrazaičio kalba su
važiavimas baigiamas. 

(“Lietuva”) ’

■v

r.»

l

ir beveiKnieko

T

“Sunkiu triūsu atsiektai 
daiktas malonesnis už leng 
'ai atsiektą.” (Marie V. E 
Eschenbach)

i

..........f ............ v ......... ......... —. ............ ...... ........... -p,..
darai prisidengę neva kon-|pat nupuolę, kaip ir Vokie- (nuvykti j pamaldas.

■ ' v. t . ...

A

cijos formulavimas, kiek 
vertingumas prie valstybės 
vairo stovinčių žmonių. 
Konstitucijoj keitimas žmo
nių juk nepataisysiąs.

Baigdamas Dr. Raulinai- 
tis pareiškia, kad susidėju- 
siose aplinkybėse iš 'yriau
si o sekretoriato ir iš pačios 
organizacijos turįs pasi
traukti.

Kiti kalbėtojai gina sek
retoriato daugumos nusista
tymą. Nors prganizacija už 
savo paramą ‘



beveik

LDS. 72 kp. koresp,

Vietinis

aterburie*

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

Taip pat ačiū p. J. Statutai 
už sutvarkymą scenerijos.

Laukiame daugiau tokią va
karu.

DUETAI
Moterų Sąjungos Imnąs ...
Skrenda, lekia mūsų mintįs
Trisdešimt dainų-..................

Nedarykite juoką

Pasiskelbęs profesorium ang
lu spaudoje, dabar bėgioja po 
koloniją ir rodo koks jis did
vyris. Toks darbas garbės ne
daro, o tik žemina jį patį. Ne
užpelnytu titulu didžiuotis ne
vertai.

Ieškok Dievą savyje ir at* | 
rasi Jį... Su Juo atrasi ramu- i 
mą.« Vienas Kristaus žodis 
nuramino audringas jiiro3 
bangas... Vienas Jo žvilge
sys pajėgs grąžinti tavo šie- 
latram urna ir džiaugsmą.
- popiefiM ,

Svaidininkai.—L. Vyčių 82 
kuopa turi svaidininkų ratelį, 
lis žaidžia daugiausia su vie
tiniais svetimtaučiais. Kito

bą. Daug, mergaičių pasižadė
jo pasidarbuoti Šv. Kazimiero 
Vienuolynui. Kitos rengiasi ve 
liau mokytis pas kazimierietes

Tą pačią dieną buvo pas 
mus vaikučiu pirmoji Šv. Ko
munija. Priėmė berniuką 35 
ir mergaičių 17. Juos moki
no tikybos mokslo liet, mer- 
gaitės-mokytojos.

'Sleževičius, irgi 
j Tai vis jūsą žmonės 
kio atsakymo klausėjas visai 
nekaip jautėsi.

Norėdami apkaltinti kitus, 
per nežinojimą apkaltino sa
vuosius. *
, Po prakalbai, labiau susi- 
pratę patys atnešė-kalbėtojui 
aukų, kad pasiųstą kat. stu
dentams — ateitininkams.

Viešėjo-pas mus seserys lie
tuvaitės iš Worcesterio. Pasa

lįp 
vakarui' darna* pjfd 

ną apie “ Gražias Rūtele: 
tą apie “Sharkey ir Ual oney,” 

ir dar vieną dzūkišką. Vaka
rui baigiantis atsilankė Dr. 
Paulionis iš New York, kuris 
prijuokino sivsayo ^jubkais.” 
Po vakarienės, vjisi grįžo į se
nąją svetainę, pišoko biskyti, 
ir linksmai išsiskirstė.

1MPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS
VIENAM BALSUI PRIE FORTEPIJONO '

Prakilniai atliko vaidinimą: 
pritaria, užtai bąžny- ^Milijonieriaus rolę. J. Medelis,

Šinonji reiškiame viešą pa
dėkos žodį p-niai Juknevičie
nei. kurios rūpesčiu tapo per
statyta^ veikalas “Kitą bė
dos.” Taip-gi adv. P. Česnu- 
liui už'turiningą prakalbą ir 
p-nei Čižauskienei ir jos moki
niams ir visiems programo da
ly vam s reiškiame nuoširdžiau
sią ačiū. Ačiū ir tiems, kurie 

Lai gyvūoja bažnytinis cho- atsilankė Į šį vakarą.
ras. Našlaičiu Fondo Valdyba

Marijona. Vyšniauskas Jonas 
Česnienė Elzbieta; Žebrauskie- į 
nė Viktoria $3.00; po $1.00: 

Dabar sunku yra -Sake vičienė Elena, Šlekienė
I Magdalena, Judęliauskienė E- 
leonora, Jarbalevičiutė Mari
jona, Žegonienė Ona, Skirpstis 
Juozas, Urbietienė Petropelė, 
Savickiutė Anastazija; Lui 
nė Elzbieta $2.00. Išviso $58. 
Šiuos pinigus jau gavom ir 
vardu visos parapijos mes baž
nytinės priežiūros ir revizijos 
nariai siunčiame širdingą ačiū 
už gražią auką Dievo namams.

Kleb. Kun. M. Sakevičia.”

2 ir 3 dienas savai

MIŠRAM CHORUI
12. Ginkim šalį Lietuvos............... :.......... .50
13. Giesmė į Šv. Kazimerą......... .................... 50
14. Lietuvos Vyčių Imnas.................................. 25
15. Pirmyn į kovą....... ........................................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,
c) 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) Kalbin jaunas bernužėlis,

. d) Aš turėjau Jrištą ..................... 50
Žfc. a) Tykusis rytelis,

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

paminėtos dainos galima gauti 
Knygyne. Siųsdami užsakymus

Agentauja graboriui

Sako, kad vienas gydytojas 
netekęs džiabo savo profesijoj 
pradėjo agentauti garboriui. 
Ar tik ne bus bausmė už va
sario 16 d.?

NORWOOD, MASS.
Netikėtai patekau į šią ko

loniją ir p. Stasevičiaus auto
mobily. Gražiai pavežiojo Ji7 

•nusi vežęs į savo namus gerai 
pavaišino. Puiki šeimynėlė. 
Tuoj susidarė orkestrą vien 
tik iš šeimynos narių. Griežė 
tikrai artistiškai. Pasikalbė
jęs ir pasiklausęs gražios mu- 
jzikos pradėjau ruoštis Bosto
nan. ’Tik žiūriu, kad gražiu 
makabilin atvažiavo p. K. Vie?

■ - s
sula, L. Vyrią Centro pirm. 
•Pasisveikinęs pasisakiau, kšd kietas 
važiuoja Bostonan. Tuomet į 
si sodino jis mane į savo maka- taip irjšį ikart 
bilią ir nutarabanino net į pa- 
tį centrą, Purk Sq., kur atsi
sveikinęs ir padėkojęs už “rai
dą” nukiutinau savo keliu.

/

Norvoodiečiai yra labai sve
tingi žmonės. Aitvaras kelmus 
pajudinęs dabar nė nepasiro
do. Matyt jis čia neturi vie
tos.

— Tokioje kolonijoje ramuir 
malonu gyventi. Pakeleivis

Geg: 28-tą, 1927 m., Parapi-% 
jos Auditorium, Rūtos Draugi
ja surengė vakarienę parapi
jos naudai. Kun. Valantiejus 
vedė šį vakarą. Turėjome di
delę garbę turėti šioje vaka
rienėje mūsą miesto majorą, 
F. P. Guilfole. Kalbėtojai bu
vo Juozas Marčukaitis, kun. 
Kazlauskas, Jonas Jokša, Jo
nas Žemantauskas, muz. A. 
Aleksis. Pirmu kartu girdėjo
me gražų baSą O. Zailskiutės, 
kuriai buvo įteiktas gėlių bu- 

nuo Rūtos Draugijos. 
P-lė Andrikiutė, kaip visada, 

pritaikdn<*ias 
lainaVo. Vie- 

” ki-

Naujoji bažnyčia bus bisku- i 
tį didesnė, o didesnės reikėjo,į 
nes parapija vis po truptį au
ga skaičiuje.

Čia kalbama, kad gal pa
vyks ir išmokėti naująją baž
nyčią iki ją pašventins. Spren
džiant iš pastangų dedamų 
klebono ir parapijos komiteto 
narių ir parapijonų prijauti
mo, tai ir galima tikėti, kad 
naujoji bažnyčia bus pastatyta 
“cash.”

Lietuviai laimėjo rinkimus 
Ši kolonija yra grynai lie

tuviška, bet lietuviai susiskal
dę į partijas kaip ir kitur. 
Veikime apmirę. Šią^, metu 
miesto rinkimuose parodė vie
nybę balsuodami už lietuvius. 
Tik vienas kitas nezaležnas 
pasirodė nesubrendėliu | Įr: ėjo 
prieš savuosius. Miesto Ina jo
ju išrinktą^ įąs t pats lįetuvys 
p. Latkauskas. Tarybon iš
rinkti irgi lietuviai išskyrus 
vieną kitatautį.

Darbai
Čia kitokių darbų 

nėra, kaip tik anglių kasyklo
se. Kadangi kietųjų anglių 
kasyklose darbininkai strei
kuoja ir laikosi senosios algų 
sutarties, o kompanijos nori 
numušti, tai ir darbi) nėra.

Šioje kolonijoje Busaw kom
panija turi dvi kasyklas, bet 
ji anglių kitur neparduoda ir 
visas anglis suvartoja savo pa- 

i brikuose. Tai ir su.jrtlygini- 
• mu darbininkams nekovoja, 

bet sutinka mokėti tiek, kiek 
kitos kompanijos su darbinin
kais susitars ir mokės.

Unijų viršininkai buvo lei- 
L dę tos kompanijos. _kasvklose 

dirbti, bet kompanija Įtaisę 
elektrikines lempas dėl tų, 
kurie su molderiais traukia 

3 anglis karais iš visų mainų. 
Vieno šifto darbininkai prisi
ėmė ir dirbo, o kito šifto at- 

C sisakė priimti. Tada konipa- 
nija davė tris dienas išvalv- 

>• mui anglių ir sustabdė darbąPa.-° 
nerybotani laikui. Kitas šiftas ,rinską.

8 dirba po 
= tėję.
ji
į Netekome vargonininko
■ Juozas Biažvs pabuvęs mū- 
i ,sų parapijoje 6 mėnesius vėl 
S išvažiavo Detroitan. Jis čia 
: sutvarkė chorą ir gražiai iš-
■ mokino giedojimo. Taipgi su- 
= organizavo ir mažųjų chorą, 
j Gaila, kad apleido šią koloni

ją. Linkime jam geriausio pa
sisekimo bizny. Dabar vargo
nininkauja ir chorą veda p-lė 
J. Karpi utė. Kada darbų nėi- 
ra, tai ir jaunimas nerimsta<r 
išvažinėja Į kitus miestus.

Slaptosios smuklės
* nyksta

Dėdės Šamo sargai neduoda 
ramumo velnio skistymėlio ga
mintojams. Net ir paslaptin
giausiose vietose suranda ir 
tarabanija į pataisos namus.

Svečias

Misijos.—Misijonierius kun. 
dr.' J] Vaitkevičius gegužės 29 
d.1 'pradėjo tikybines misijas 
šv. Kazimiero liet. kat. bažny: 

*čioj. ' Baigė misijas birž. 5 d. 
Jo pamokslus, pamokinimus 
žmonės labai' pamėgo. Net ir 
lAbai atšalusių nuo tikėjimo 
sugrąžino prie Bažnyčios. Daž
nai jis*primindaVo mūsų tėvy
nę Lietuvą ir pabaigoj savo 
misijų, kaipo uolus tevyhaiiiis, 
ragino

“T-nėje, ”zgeg. 6 d. “Proše- 
pano draugas” verkšlena, kad 
dabar čia niekas daugiau ne
veikia kaip įik “Aido” ir 
“Ateities” chorai. “Prošepa- 
nas” turėtų užsidėti padidi
nančius stiklus, kad pamatyti 
kas veikia, o kas ne. Su tokiu 
polemizuoti neapsimoka. Žino
ma, sulig laikraščio ir kores
pondentai. Sulig vagies ir ke
purė.

ti nėra. Šis ratelis yra gan 
stiprokas, bet ne visad jis lai
mi žaidimus. . . -

Mokykla ir bažnyčia.—Tik 
metai kiti kai pradėta kalbėti 
apie reikalą turėti savo para
pijinę mokyklą ir jau darbas 
pradėta vykinti. Mat mūsų ger
biamas kleb. kun. J. S. Mar- 
tis giliai susirūpino tuo reika- 
jlu, visas savo jėgas į tą dar- 

mūsų nauja įb‘ S* parapijos komite
to nariai gelbsti jam, b_para- 
pijonai j "' '
čia jau statoma, o dabartinė. p_ie O. Valiukiutė Jievos ro- 
Įbažnvčia bus paversta į mo- lę, Socialisto rolę N. Skirban- 
kyklą. t Motinos P. Urbšįutė,

Bankieriaus — J. Mozūraitis, 
Kreditorių — J. Jankauskas, 
St. Garankštis ir Ad. Giniū- 
nas.

Teatras ir prakalbos f

‘ Geg. 22 d. įvyko Tėvų Ma
rijonu kolegijos rėmėją ir Fe
deracijos skyrių; prakalbos ir 
teatras. Kalbėjo p.= L. Šimu
tis, bu v. f sietuvos Seimo atsto
vas. Jispasveiki no. susirinku
sius nuo Lietuvos katalikų. 
Aukų surinkta $14.63. . y .>

Po to prasidėjo kita dalis 
progran'O.^JJąįnimnkė p-lė ■ S. 
Bukšaitė gražiai sudainavo, p. 
B. Nekrašui akompanuopjant. 
Vaidintojai: J* Kasevič, O. Sa- 
lasevičienę, A. Salasevič, S. 
Bukšaitė, M. Uždavinienė, A. 
Juodsnukiute, B. Petkienė ir 
Mitrikas savo roles puikiai at
liko. Dar dainavo p-lė E. Ker- 
šaitė ir A. Juodsnukiute.

Pabaigoje Jdiibėjo varg. p. 
B. Nekrašas.

Iš komisijos pasidarbavo I. 
Zabalevičius ir P. Brunza.

Programą vedė p. K. Dauno
ras.

Štai dvi širdys!

Kataliki) veikėjas Stepulis 
su Boston i ete p-le Saulaite ap
sivedė. Valio veikėjams su lai
muže!

Koncertas buvo duotas di
džiojo bažnytinio choro prieš 
vaidinimą. Dainavo: “Einu 
per dvarelį.” “Džingelinkai” 
ir “Dzimdzi-Drimdzi.” Daina
vo sutartinai ir galingai. Pu
blika prašė pakartoti.

Ačiū advokatui p. Česnuliui 
už vedimą progriamo ir simpa
tišką prakalbėlę tinkamą .tam 
vakarui.

(Seka kiti, neišskaitomi pa 
rasai)

Birž. 4 <1. lankėsi p. Šimu- t • —
tis, buv. L. Seimo atstovas. 
Jis birželio 5 d. parapijos sa
lėj pranešė mums daug- įdomių 
naujienų iš Tėvynės Lietuvos: 
Apie Seimo darbus, buvusią 

”7*
valdžią, perversmą Ir dabarti
nį gyvenimą.

Jo kalba visiems patiko, 
apąrt ’ tų, kurie labiau myli 
Rusiją, kaip Lietuvą. Laike 

Vaksieriė Pra^albų, tūlas atsiliepė: ‘‘ Me- 
. -luoja,’ o kai kalbėtojas už- 

»klausė jo kame, tai pasirodė 
nežinąs paprasčiausių atsitiki
mų Lietuvoje, nes jis manė, 
kad revoliuciją ne kariuomenė 
sukėlė, bet kai kalbėtojas iš
dėstė, tai tik tuomet suprato 
ir nurimo. Paskui dar klausė 

j kam keturis žmones sušaudė? 
(Jani ir vėl paaiškino, kad 5 
sušaudė už tai, kad karo teis
mas juos rado kaltais, kad jie> 
buvo pasiruošę išžudyti šimtus 
lietuvių veikėjų. Juos sušaudė, 
apsaugojimui šimtų gyvybių 
ir Lietuvos nepriklausomybę. 
Kalbėtojas jiems priminė: 
“Kodėl jūs neprotestuojate 
įprieš sovietus už išžudymą virš

žmonių ir dar tebežudo.ZZ*__
Dar vienas užklausė: “Lie

tuviai kariavo su sovietais, o 
lenkams Vilnių atidavė?” At
sakė: “Savo kaltę jūs norite 
primesti kitiems. Juk kuomet 
[Vilnių praradome, tai karo mi- 
nisteriu buvo socialistas Zu-

Draugijos net lenktyniuoda- 
mas remia šį kilnų darbą. Šv. 
Kazimiero dr-ja paskyrė $500 
auką naujai bažnyčiai ir para
pijos mokyklai. Šv. Mykolo 
dr-ja, neužsileisdama, irgi tiek 
pat aukojo. Paskui Šv. Kazi- 
irnero dr-ja nutarė paskolinti 
parapijai $500.00. Šv. Myko
lo-dr-ja beabejo nutars dau
giau paskolinti parapijai, jies 
ši draugija vra'žymlai turtin
gesnė už šv. Kazimiero dr-ją.

Dar negirdėti ką moterų 
draugijos žada padaryti. -

Užsirašykit “Darbininką. — 

Jei kas nąrite užsirašyti “Dar
bininką.’’ ateikit į pp. Pažėrų 
namus, skersai gHtvės nuo lie
tuvių klebonijos. Ten jums be 
jokio Mbaderio” užrašys, tik 
pinigus užsimokėkite.

Darbininkėlis
t. * - ■ M . t - -

Visos virš
“Darbininko”
drauge prisiąskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip:

DETROIT, MICH.
K..

. .Katalikai pradėjo smarkiau 
veikti. Tą pastebėjo mūsą i- 

" dėjos priešai.ir paleido mela
gingas korespondencijas. Bet 

k ir tos jų korespondencijos nu- 
vėjais, kaip ir jų protestai.

11 Tūlas didelis žmogus socia
listą “N-nose” puola “Gar- 

'■ jso” korespondentę ir primeta, 
kad vyras pasivadinęs mergai-) 

| te rašo. V. Ž. matyt sulig sa- 
| k yo • grupelės sprendžia, kad 
l mergaitės negali rašyti į laik- 
| raščius. Turimę priminti, kad 

g katalikai turi daug gabių mer- 
^arčių, kurios moka parašyti 

į ne-'tik korespondencijas, bet ir 
E. straipsnius. -Kas kita su so- 

etelistais. Jų moterėlės uzim- 
£ tos laisvąja meile, persiskvri- 

mais ir kitais socializmo obal- 
į. siąį?, o apie raštą tai joms ne 
| galvoj.

Katalikai turi bažnyčias, 
I; svetaines ir tomis įstaigomis 

didžiuojasi. Lietuvių svetainė 
& irgi yra katalikų rankose ir 
g, kokiems nedakeptiems nė Šerų 
it neparduoda. _ __ __ _

- ^Balandžio 3 d. Federacijos 
prakalbose adv. Česmilis ati
darė akis visiems komunis- 

I, tams ir jų pakalikams kur ga
lima gauti tikras žinias apie 

i komuną ir jų vadų darbus. Ko
munistams tose prakalbose bu- 
vo taip karšta, kad negalėjo 

| ramiai nusėdėti. Šias prakalbas 
F koithunistai ilgai atsimins.

Prenumerata metams.....................  $1.20
Atskira knygelė. ?.............. 10c.

Adresas: “TIE80S AIDAI” •—
1624 E. Falls St, Niagara Falls, N. Y.

Apart to, orkestrą, kaipo -kė Vyčių susirinkime prakal 
priedo išpildė overtuirą. Pu 
blika prašė pakartoti.

A. Pečkaičiutė gražiai dai 
navo dvi dainas. Ji yra mo 
ki^ė dainininkės M. Čižauskie 
nės.

BALTIMORE,MD.
Šios kolonijos geraširdžiai 

žmonės matydami reikalą) su
dėjo keletą dplerių Pajevonio 
bažnyčiai. Dabar gavo šio tu
rinio padėkos laišką:

“Gerbiamoji Redakcija:—

Malonėkit savo laikraščio 
skiltyse pagarsinti šį lhišką. 
Aiikos ’ sutrinktos Pajevdnio 
bažnyčiai: Vinc. Sirpstas ir 
Elžbieta Skirpstienė $20; po 

. , . ( j |i$5.00: Jonaitienė Agota, Pa- 
lietuvius mylėti vieiias !ljlanskienei USuB> ;..... .

kitą, laikytis vienybės, ir bran
ginti savo-neįkainuojamą kai 
kad pagerėtų darbai.

-■ . Z i - .
Darbai;

čionaį gauti darbą. Ne visuo
se dirbtuvėse dirba pilną lai
ką. Net ir gandų negirdėti, 
kad kad pagerėtų darbai.

Vakaras.—Gegužės 29 d., šv. 
Kazimiero dr-ja surengė vaka
rą. Vaidino veikalą “Ameri
ka Pirtyje.” Gi po vaidinimo 
buvo šokiai. Publikos atsilan
kė nemažai.

zapo parapijos Auditorium L. 
Vyčių 7-ta kp. perstatė veika
lą “Našlaitės Gintarai/’ Juo
ką, tai buvo užtektinai. Wa- 
terburio garsusis komedijan- 
tas, Juozas Mažeika, visada 
prijuokina mus. Bet šį kartą 
daugiausia, nes turėjo labai 

t x „ “lbininką, Jurgį Je- 
pinrką. Panelė Marcelė And
rikiutė ir Jonas Mažeika gra
žiai “pasimylavo.” P-lė Ele
na Stadalnikiutė.
vvtė, labai darbšti Vyčių ir 
jaunimo veibiw% pirmą kartą 
•ant scenos, pa^.rodė ir galimą 
tikėtis, kad ii dažniau pasiro
dys scenoje. Nėra klausimo 

į apie mūsų Onytė, kuri lošė ro
pę, kaip tik jai pritinka. Ale, 
Onytė tilutii moka “žemaitiš
kai” “pliurpsėti.” K. Šuope- 
niutė lošė Čigonės rolę. Ma
žesnes roles lbtte K. Liutkiutė, 
M. Stankiute, M. Orintukė, J. 
Marcelinas. Jaunimas taipgi 
buvo. Vi;i atliko savo roles 
gerai.

Publikos buvo gana daug, 
bet gaila, kad pats jaunimas 
taip mažai atsilankė.

Tarp aktų pašoko Rusišką 
Kazoką, p. Baranauskas ir la
bai patiko publikai. Taipgi 
kalbėjo kun. Vaškelis;

Vakarienė

CLEVELAND, OHIO
“Lietuviškas Milijonierius”

Gegužes 22 d. šv. Jurgio pa
rapijos svetainėj muz. J. Či- 
žauskas pastatė operetę “Liet. 
Milijonierius” su pritarimu ( 
orchestros, kuris perėjo su di-!^asj ° ydnisteriu pirmininku 
^džiausiu pasisekimu. Garbė Sleževičius, irgi socialistas. 
!muz. J. Čižauskui ir bažnyti
niam chorui.
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JUOKELIAI

P. N. MILIUKOVAS KAUNE

LIETUVIŠKA PIRTIS

Pasikalbėjimas su prof. 
Miliuko vu

D V. VADAS: Kun. Pranas Jaras, 
94 Bradford St. Lawrence, Mass. 

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

VICE-PIRMININKE: M. BlažauskaitS, 
70 Fairview St., New Britain, Conn. 

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

IŽDININKAS: Antanas Vaisiaoskas,
371 Portland St., Canabridge, Mass. 

L1TERATINE KOMISIJA:
Kun. K. Urboną vyčius, 50 6tb St, 

South Boston, Mass.
Kun. V. TąSkunas, 36 St. George St 

Nbnvood, Mass.
Kun. J. Svagždys, 20 VVebster St, 

Montello, Mass.
K. J. KruSinskas, 59 Ten Eyck St, 

Brookiyn. N. Y. _ 
KONTROLES KOMISIJA:

Jonas Jaroša, 225 “L’ 'Street, 
South Boston, Mass.

į S. Pllkonis, 385 NorfoĮk St, 
Ca tnbrldge,' Maus.

Į A. Miliūnas, .74 Belden St,
Į New Britain, Conn.
ATSTOVE I K. FED. TARYBĄ:

M. Blažauskaitė, 70 Fairview St, 
New Britain, Conn.

rite pas P:]
Lunch~ 268 TT7 Ėroadtvay, 
ir užsisakyti atsakantį'bliū- 
dą IAeiuviškų Šaltų Barščių. 
Prie to, yra galima gauti vi
sokių kitų vasarinių užsaky
mų. Abelnai imant visas 
Programas /yra Naujas.

galėdavo pasiekti 
Nuo birželio 15 d. 
Radio kompanija, 

vi-

Karolis Sarpalius, 
Lietuviu Čampionas ristikas

PADORI ŽMONA
— Kodėl .tu eini į balkoną, 

kada aš dainuoju?
— Kad kaimynai matytų, jog 

aš nemušu tavęs.

Viso iŠ šios-apylinkės va

Linkime laimingos kelio
nės. Nuvežkite pasveikini- 

Darbininko.”
Ttep Aš tamstai išbursiu už 

vieną litą ir pasakysiu jūsų 
visą ateitį.

— Jeigu, tamsta, būtum tik
ra burtininkė, tai žinotum, 
kad aš nė vieno lito neturiu.

PARSIDUODA
RAKANDAI dėl keturių kamba
rių. Norint, ir kambariai sykiu. 
Kreipkitės: 242 Brvadvay (antros 
lubos) So. Boston. (B.-21)

VYČIŲ EKSKURSANTAI
Birželio 13 d. iš Bostono 

ir apielinkių plaukia laivu 
nemažas būrelis ekskursan
tų.

Iš Montello važiuoja žy
mus katalikų darbuotojas 
Julius Baronas. Jis yra 
šv. Roko parapijos choro 
pirmininkas, per 4 .metus 
buvo LOS. 2 kp. raštinin
kas ir yra aktyvas jos nąrys 
ir L. Vyčių organizatijos 
paryš.

No rvvood iečiai keliems me
nesiams neteks šių darbuo
tojų: K. Viešnios ir jo sū
naus K. Viesulus, L. Vyčių 
Centro pirm., J. Tvaskos,

OAKLAND G ROVĖ
Nuosavam Darže

East Dedham...................Mass,

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

Gerbiamieji Lietuviai ir 
Lietuvaitės, esate prašomi 
koskaitlingiausia atsilankyti 
o mes užtikrinam kad būsit 
pilnai užganėdinti. Taip pat 
bus visokių žaislų. Atsižymė
jusieji gaus dovanas. Prie 
tam bus visokių valgių ii- gė
rimų. Nepri gulintiems prie 
šios draugijos bus gera pro
ga prisirašyt, nes bus pusė į- 
stojimo. Įžangos nebus.

| KELRODIS. Važiuoti elevato

rium iki Forest Hill, iš ten Wash- 
ington-Grove St. karu važiuoti iki 
Grove St., ten bus žmogus, kuris 
nurodys parką.

I ' P. 8. Jeigu lytų, tai piknikas 
bus atidėtas ant Ketvirtos Liepos 
(Fourth of July), 1927.

I Kviečia KOMITETAS

liucijos. Naujoji Rusija te
galinti būti demokratiška ir 
respublikoniška.

T mūsų bcndraarbio klau
simą, dėl kokių priežasčių 
lenkai neįsileidę jo į Varšu
vą^ p. Miliukovas atsakė, 
pats nežinąs. Jis savo lai
ku pasirašęs Lenkijos ne
priklausomybės aktą. Ta
čiau Lenkijos tolimesnei po- Į 
litinei krypčiai rusų demo
kratai negalį pritarti. I

Prof. Miliukovas aplankė 
ministerį pirmininką ir už
sienių reikalų ministerį pro
fesorių A. Voldemarą. 1

Bolševizmas ir Europa

Tokia tema gegužės 23 d. 
P. Miliukovas sutraukė į 
valstybės teatrą pilną salę 
publikos, daugiausia svetim
taučių. Prelegentas smul
kiai charakterizavo visas 
priemones, kurių bolševiz
mas griebėsi prieš Europą, 
o ši savo ruožtu dėjo pa- j 
stangi) komunizmą likviduo
ti pas save namie ir Rusi
joj. Dabar III internacio
nalas .išsižadėjęs pasaulinės 
revoliucijos idėjos. Jis te- 
norįs išsilaikyti Rusijoj. 
Bet žingsnis po žingsnio ko
munistai buvę priversti at
mesti savo metodus ir nusi
leisti ūkininkams.. Nep’as 
(naujoji ekonominė politi
ka) padaręs Rusijoj - per
versmą, kurs tebevykstąs 
dar. Komunizmo žlugimas 
esąs neišvengiamas, tesąs 
laiko klausimas. Norėdama 
nuo vidaus dalyki), bolševi

kų valdžia nuobodžiai bau
ginanti kraštą svetima in
tervencija. *

Kas bus Rusijoj?

Bolševikų likvidavimas tu
rįs vykti be svetimų valsty
bių įsikišimo. Netinkanti ir 
sukilimų sistema. Vieninte
lis būdas tesąs — leisti bol
ševikams natūraliai mirti. 
Nepo paskelbimu pasireiš
kęs priverstinas nuolaidu
mas lemiąs bolševikams ga
lą. Naujojoj Rusijoj dide
lis vaidmui teksiąs ūkinin
kams ir inteligentams. Ru
sijos valstybes forma bū
sianti demokratiška ir res
publikoniška.

Paskaita užsitęsė iki 11 v. 
vak. ir praėjo ramiai.

SUGRĮŽO DELEGATAI
L. Vyčiu 17 kuopos dele

gatai beveik visi sugrįžo at
gal, išskyrus Viktorą Medo- 
nį, kuris antradienį, birželio 
14 plaukia Lietuvon. Teisin
giau pasakius, tai laivas 
plauks, o jis jame su kitais 
ekskursantais linksmai dai
nuos: “Leiskit Į tėvynę, 
leiskit pas savus...”..................

Tamoliūnas pasakojo, kad 
,Vyčių Šeimas buvo tvarkus 
ir rimtas. Delegatų buvo ne 
tiek daug kiek pereitą metą, 
bet Seimas buvo gyvesnis ir 
delegatai buvo daugiau susi- 
interesavę organizacijos rei
kalais. Y

Paklausus kas valdyboje, 
atsake: “Beveik visi tie pa-, 
tys: pirm. K. Viesulą, rast. 
Rubliauskaitė, iždininkas 
naujas P. Šimutis. Redak
torius tur būt liks P. Zdan- 
kus, nes jį jaunimas myli.”

Toliau apie ekskursantus 
šiaip pasakė: “Visų Seimo 
dalyvių kalbos be veik--sukė
si apie ekskursiją. Ekskur
santai pilni energijos va
žiuoja Tėvynėn. Viso bus 
virš šimto. Iš Dvasios Va
dų važiuoja kun. Dr. Jonas 
Navickas ir kun. Simonai
tis.”

Dėl naujos tiesos ni< 
taip nepavojinga kaip įsi 
nėjusi klaida. — Goethe.

j . • O. r / ,

tat jtnecInlybA ir llpj metų prato* 
tlkn. Darba* nrtfstlikas. Kainos lemos.

M. A- NORKŪNAS -
1G rieasant SU Lavrfence, Mnss.

“Lietuvos” bendradarbis 
turėjo pasikalbėjimą su ge
gužės 23 atvažiavusiu į Kau- i 
ną žinomu rusų politiku ir i 
mokslininku prof. P. Milių-' 
kovu. Jis sustojęs pas savo 
bu v. frakcijos narį rusų dū- i 
moj ii- dirbusį vienam mi- 
uisterių kabinete p. M. Yčą. .

Pradžioj p. Miliukovas 
pabrėžė, kad važiuodamas į 
Pabaltos kraštus neturėjęs 
jokių politinių tikslų. Jis 
jau senai norėjęs arčiau 
pažinti naująsias valstybes, 
todėl mielai priėmęs pakvie
timą jas aplankyti. Iš ke
lionės po Latviją ir Estiją 
išsivežęs gerus įspūdžius. 
Šios valstybės sparčiai au- 

Igančios. Tiesa, pav. pramo
nė negalinti atgauti savo 
buvusių ribų, bet jau ir ru
sų laikais ji buvusi dirbti
nai išugdyta. Ji nebuvusi 
suderinta su anų kraštų pa
jėgomis. Vis dėlto Pabal
tos tautų sukurtos valstybės 
rodančios, kad tautų apsi
sprendimas stiprina jų jė
gas ir leidžia joms laisvai 
vystytis.

P. Miliukovas prisimena, 
kad jo vadovaujama konsti
tucinių demokratų partija 
dar dūmoj bendradarbiavusi 
su tautinėmis mažumomis, 
jų tarpe ir su lietuviais. 
Drauge su tų tautų atstovais 
jis kovojęs už mažųjų tautų 
autonomiją. Jei dabar isto
rijos eigoj šios tautos pasie
kusios pilną nepriklausomy- 

• bę, tai nišų demokratai suti
ko su esama padėtim. P. 
Miliukovas’ priduria, kad 
panašiai galvojančios net ir 
labiau dešinios rusų emi
grantų grupes.

Kalbėdamas apie rusų e- 
migrantų veikimą, p. Miliu
kovas pastebi, kad emigra
cija esanti suskilusi į dvi di
deles, grupes: respublikonų 
ir monarchistų. Pastarąja 
remianti dvarininkija ir se
noji biurokratija. Ji tikin
ti monarchijos atnaujinimu. 
Tačiau respublikonai esą į- 
sitikinę, kad nepriklausomai 
nuo dabartines tvarkos Ru
sijoj tautos demokratizaci
jos proccs. tebevykstąs tuo 
pagrindu, kurs padėtas revo-

I So. Bostonas siunčia ke- 
ljoliką žymių darbuotojų. 
V. Medonis yra narys be
veik visi) katalikiškų drau
gijų ir organizacijų; p-lė 
Margaritą Grybaitė, Lietu
vių Prekybos Bendrovės ve
dėja, įžymiausi dainininkė 
.ir keliolika kitų įžymių as- 

■ menų vaižuoja aplankyti sa
vuosius.

TEATRAI . ' Į
G1LIUK1NGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas_25e. 
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komediją. Parašė Seį- į 

rijų Juozukas _______________ . 25e.~~
UBAGU AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS-komedijos po 1 »k- 

tą; parašė Seirijų Juozukas_______________ '_________  35fcį
SNIEGAS—Drama 4 aktų; Vertė Akelaitis___________________
ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė

Kun; L. Vaicekauskas ______ ..................... —2. _____________lOtf

’ * J

“Nebėra garbingesnės n 
sijos, kaip laikraštininko. 1 
laiminu jų pašaukimo siu 
bolį.” (Popiežius Pius X)

ą,- tas 
Radio

Kas mėgsta 
negali nežinoti 
kompanijos. Ligšiof ši kom
panija buvo toli? nuo Up|u- 
vių centro ir bebalsiai nevi- 
suomet 
Balsą, 
fealsas 
kurios mąpagerių yra 
sienjs žinomas Feliksas Va
leckas, perkelia savo krau
tuvę po numeriu 375 West 
Broądway, So. Boston, ne
toli “Darbininke.”

Ši kompanija ne tik per
kelia krautuvę, bet taipgi 
praplatina biznį.

Naujoje vietoje pardavi
nės ne vien radio, bet ir pia
nus, gramafonus, pianams 
rolius ir rekordus.

Balsas Radio kompanija 
įtaisė ir “Darbininke” ra
dio, kur keletas desėtkų 
žmonių klausėsi Sharkey- 
Maloney kumštynių eigą.'

’»»■*. » • • • •

Daug Pagerinta 
SU STYMU IR LAŠAIS

l 
Nuo dabar atvira 

MOTERIMS IR VYRAMS
Kiekvieną dieną iki 12 vai. nakties

763 CAMBBIDGE STREET 
Oambridge, Mass.

- (L.-8) ’
’________■ • I --- ------ 1----------—------ -

Ristikas Juozas Komaras ra
šė laikraščiuose apie Karolį! 
Sarpalių šiaip:

“Buvau rašęs apie Lietuvių! 
čampionatą keli mėnesiai atgali 
Lietuviškuose laikraščiuose.

“Dabar yra rengiamas -ristynių I 
turnamentas Clevelande delei Lie-| 
tuvių ristikų eampiono vardo.

“Aš ka<po didžiausias Lietuviui 
ristikas važinėjau po įvairius A- Į 
merikos ir Kauados miestus, taip 
pat po Meksiką, Ispaniją, ir galiu Į 
sakytis buvau visur laimėtojas I 
ristynėse. Ir aš mėgčiau persi-1 
rišt su visafis Lietuviais ristikais I 
šiame turnamente Clevelande.

“TTrmiaūsia šaukiu'Karoli Sar
palių persirist su manim, kuris 
nesirito nei su vienu Lietuviu ir 
nori vadintis Lietuvių rįstiku 
čąmpionu, ir nebuvo žinomas nie
kam tarpe Lietuvių, tiktai išlindo 
kaip ežys iš skylės ir užgiedojo 
kad jis esąs čampionas. Ne, bro
lau. Aš tau las ilgas kojas palau
žysiu kad nenorėsi nei čampiono 
diržo po ristynių.”

Tą pastebėjęs Sarpalius jam 
atkerta gana aštriai. Štai jo 
atsakymas:

“Mano atsakymas Komarui.
“Juozas Komaras pažemina ma

ne pasakydamas kad aš niekam 
tarp Lietuvių nebuvau žinomas ir 
užtai neturiu tiesos vadintis čani- 
pionu, nors jau kelis Lietuvius 
nugalėjau. Aš iš pat jaunų die
nų kaip tik universitetą lan
kiau ir pradėjau ristis visur vadi- 
nausi Lietuviu ir taip mane va
dino Angliški laikraščiai. O Ko
maras buvo net Rusu pasidavęs, 
o dabar visuomenei pasakoja kad 
manęs niekas nežino.

“Komaras maije šaukė į risty- 
nes ten kur manęs nebuvo, o kai 
aš atvažiuoju Į tą miestą kur jis 
yra tai tyli. Pora metų atgal jis 
mane sukruvino ristynėse Chica- 
goj, bet neparito. Ir dabar rašo 
kad aš nesiritau su Lietuviais. Aš 
ritausi ir su Požėla, su Šimkum, 
su Juška, ir jie manęs nenugalė
jo.

“Bet štai ką Komarui pasakau: 
Aš niekad nenoriu per laikraščius 
rėkauti, aš noriu persitikrinti ant 

, mat rašo.
“Aš dabar esu Clevelande, ir be I 

to Turnamento Komitetas turi 
mano $200 užstato kad aš nuo ris
tynių nepabėgsiu nei nuo vieno 
ristiko. Pirmutinė diena turna- 
mentui paskirta Birželio 19, ne- 
dėldienis. Kadangi Komaras nori- 
su manim persirist už čampionatą 
tegul prisiunčia savo užstatą ir 
tegul pats pribūna tuojau kad vi
si matytų ar jis tikrai nori su 
manim susieit ant matraso. Pasi- 
girimais savo sunkumu ir važinė
jimu po visas šalis nenugalėsi ma
nęs.

VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V.____________lfi®,
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo- 

nas Tarvydas_____ _____________ _____________________________ I -
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas
DRAMOS: 1) Germaną;2) Fabiola—5 aktų;3) Liurdo Stebuklas j

4 aktų; parašė Jonas Tarvydas__________ ._____________ 65a’Jl .
VAIKŲ TEATRAI; dalis 1:1) Pagalvok ką darai; 2) Jono lai- įj*;’ ' 

mė; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K., D. ir N. .
"VAIKŲ TEATRAI: dalis II: 1) Ištirsime paskui; 2) Antanukas 

našlaitis; 3) Mėginimas. Nurinko S. K., D. ir N______ _
! MALDAKNYGES
PULKIM ANT KELIŲ—“D-ko” spauda. Odos apdarais $2.50 ir $3.01: ■ 
Siųsdami užsakymus arba pinigus,-visuomet adresuokite.taijĖ ■ ;

DARBININKAS
|3(j6 West Broadway_______ r South Boston,
k Didžiausias tikėjimo prie
šas yra bedieviška Bpauda. 
Prarasti tikėjimą reiškia 
pražūti t

, Vienas laikraštis atstoja, 
dešimtis tūkstančių kareivių. 
(Napoloonas).

.'m ' i

visuomeniniame, gyjaum^ rara$X£un. ąvąmuayąas-------- zvą,-
APIE KATALIKŲ TtKYBC® TIKRYBĘ—pažiniams tikybos, jos >'

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms Įąmin$ti 
aprašymas Šv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai—8e, •

HUCKLEBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka ......... 7Kc.
Peter Fafcaronis?! PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų ąameninią- •' ' . / 
—h,-------------- -—:------- 1 me, Šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun.

iinuviy i
į<Įomi, ir plačiai žinoma knygą (audimąfe apdarais). Vertė Jo
nas Montvila ’ ' Į '7 ■ _ _________ .1.50

TEN GERAI KUR ĮlŪS NĖRA-į-pįakojimas kai# mūsų įšęį-. z / 

Viaius sekasi Amerikoje. Parašę Kuri. J. Tumas , - \ 50o.
TRYS KELEIVIAI—Krikščionis,' žydas ir turkas. Pamokinanti 

apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B. - - 40a—
TRUMPI S^CAITYMĖLLAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvąi- |

rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas • 45a>

TURTO ‘NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis ______45c,.
KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de

rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairina kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio________________ l.Q0

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis__75e.

DIDŽIOJO KARS UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;. ' 
Parašė P. Žadeikis. _________________________________________

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną.
1 Vertė Kun. P. L. ____________ 1____________ _ .

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą^Nįkolskį 
parengė S. Kaimietis—___________ ________ 1________ J—_ _

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 
a p y s a k a_____ .______________________________ ______ —-------

I KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku

nigas Tarnas Žilinskas —------------------------- --------- --------- 50c.
APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitįs 25c. 
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio______________________ _50c,

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS---------- ... :________ -
vAlKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui____________59c._ _
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas -15ę, ■

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas * i 
Rusijoje ______________________________ —___________15e. r?

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis ___________ 1_____________ 50c.

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus.............................................. ,50c.
j .
MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver- , 

tė Jonas M. Širvintas____ ___________________________________ 50c.
BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Peekaitis----------------------50c.I j;
LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunąs—40ą 
ĖMUS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai., Pą»

I rašė Juozas V. Kovas. Kaina-------------------------------------------------
GRAUDŪS VERKSMAI iV/^tė.^sIį^B^nauskaaUJU-L—_1(^- 
EUCHARISTIŠKOS STACIJOS.-. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis—1^\Ų;

Į KRISTAUS KR YŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ųe- - ; 
gūžio, Birželio ir Spalių mėnesiams. Išleido kun. K A_ Vasys—25$.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis___________________75c..

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevičius; be ap- s 
darij 75 centai, su apdarais.—.____________ __________________$1.00

POEZIJA, DAINOS IR EILES ‘ W
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ___________________ 25c.
BLAIVININKŲ HIMNAS-^Česlovo Sosnausko _____________ 15^ f
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko________ ŠIR
ŠIŲ NAKCELY___________________________________  30feę -
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ_________ " ___________20^’ <
VAI AŠ PAKIRSČIAU_______________________________________ 20J&-
UŽ ŠILINGĖLĮ . ____________________ L 30k ; <

SKYNIAU SKYNIMĖLĮ ____________________ ■ •__________ 10A
LIGHO (latviška)_____________________________________________

Muo ie&fedimo, birželio

Buivydžiufė ig Jersev. City, 
N. Ji yrą slauge miesto 
ligoninėje. So. Bostonas jai 
patinką. Sako: “Lietuvių 
bažnyčia labai graži, tik vie
ta pe koki. Bostonas tai 
’fifty-fifty.’ ’’ ■ Žada aplan
kyti ir Bostono priemiesčius 
ir kitas- savo gimines. ’ Apie 
pabaigą šio mėnesio grįžš 
vėl prie savo darbo, kuiį la
bai yra pamėgus.

MIRĖ KUNIGAS p-nios Stašaitienės su Juk-
Birželio 10 d., Carney Ii- tere Apalionija. Pastaroji 

goninėje mirė ą. a. kun. J. labai daug fašynėjo mūsų 
F. Burns, Dangaus Varių laikraščiams ir dabai' įšva- 
palapijos vikaras, So. Bos- žiuojaiua pasižadėjo rašy- 
tone. Ligoninėje jis išbuvo nėti “Darbininkui.” 
tik 10 dienų. Jis sirgo nuo 
susitrenkimo jau nuo 1925 
metų, bet buvo kiek pasvei
kęs.

Kun. Būras, gimęs South 
Boston 1879 m. Jis buvo į- 
šventintas į kunigus šv. Jo
no Seminarijoj, Brightone. 
Tuoj po įšventinimui buvo 1 
paskirtas aukščiau minetoj 
parapijoj. Po metų buvo 
perkeltas į Lovvell, kur jis 
išbuvo 6 metus, o paskui vėl 
buvo grąžintas Dangaus J žiuo j a apie 20 asmenų 
Vartų parapijom Šioje pa 
rapijoje jis daug pasidarba 
vo, ypač tarpe jaunimo. Su- ’.’ną ii* nuo 
organizavo beną iš 100 vai
kinų, Saldžiausios Širdies 
draugiją, Dramatišką kliu- 
bą ir keletą kitų draugijė
lių.

Paliko nuliūdime du bro
liu ir seseryčią.

Jo kūnas nuo sekmadie
nio, birželio 12 d. 5 vai. po 
pietų iki pirmadienio ryto 
buvo pašarvotas Dangaus 
Vartų bažnyčioje. Pirma- 

‘dieny palaidotas iškilmin
gai. .

I
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TeL Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(SUMAUS KAS) ■

_ Sėkmadieciais po pietą ~~
705 Main St., Montello, Mass.1

(Kampas Broad Street) 1

SPECIALISTAS 
nuo nervišku ir chronišką li
gų per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay Square, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

j

•ku greitumu buvo audros 
nešamas draug su ‘debesų

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASPER 
(KASPARAVIČIUS )

425 Broaaway, So. Boston
O/sio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:3O iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais' Ir-nū^ 
dSldieniais, taip-gi seredomlš nuo 

12-tos dieną uždarytas

giriasi ‘susieiną su. dievais ir pe autorius nuvaizdavo jau
ną. BieĮgi-ado.čigonę, kurią dę tikrąsias kraujo lietaus

t

Iš kur dabar debesyse at
sirado toks nuostabus miši
nys. Ogi pasirodė, jog še-

r .setą dienu atgal didžiuosiuo- 
?-.se Afrikos tyruose, Sacha- 

roje, siautė baisi audra — 
ciklonas, milžiniškais stul- 

' i

iokėja ir akrobatė. Jos ti- baisių nelaimių pranašas. 
___  Šiandien mokslas yra ra-

ir tektų 
$ bėgti vėl iš naujo. Vienok 

bėgikai buvo taip suvargę ir 
nusiminę, kad bėgimai liko 

f atidėti kuriam laikui.

REIKALINGAS 
VARGONINKAS 

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

(B.-17)

Kap. William P. Richards, 
Jungt. Valstijų Jūrininkų kor
puso, kuris nušovė ir užmušė 
Liberalų gen. Cabulla Nikara- 
gua savę gindamas.

•f/

ateity nagrinės labai įdomią ja kraujo
se prisigeria jos skystimo, jbylą. Žinomas serbų drama- kruvinas sniegas. Tas žmo- 
Prisigėrę pradeda šaukti, gurgąs Stankovičius parašė nes, nežinančius šio nuosta- 

................. -------------~r---------j* šokinėti, kaip girti, paskui veikalą “Kostana,” kuriam baus reiškinio tiktosios prie
dais ir visdKoihfe žolėtais ‘gilftĮ s^aijiiaušiūš >.eikiąntią <is- jžasti6?;‘vl&ar i^Udma. Jie

”*** miegu, ..tiesiog, njistoja s^|niuo yia talentinga čigonė tiki, jog kraujo lietus yra
mones ir to miego metu jieišokėia ir akrobate. Jos ti- Knifiin nolnimi.ii Timnnfin«

► • i k!* *“- - -- *<'r -' ’ — • • •
p-—- u
su dvasiomis, nuo; kurių su-- 
žiną kas ateity-'htsitiks. Žiį 
noma. tamsūs plaukiniai

gų santykių su visokiomis žmonės tiki; jog jų burtinin- 
oo pasaulio dvasiomis, su kai tiktai 'kalbasi su dievais 
Iniais ir' jų pagalba ^enj ii dvasiomis it iš jų siizino 

| 'ir blogų darbų gali padaiy- visokių paslapčių,. O iš tilr-
iL O isJikrųjįj tie burtinin1!

kai -dažniausia zmo vpatm- 2* - * • 5
gas žoles, kuriomis gydo,' o 
kartais ir išgydo savo ligo
nius. Kiti jų gydo įkalbėji
mu. Juk dabar visiems gv-

- dytojams žinoma, jog žmo- 
| guį galima įkalbėti ir ligą ir

sveikatą, jei tik šis pasiduo
da įkalbamas. Šiuo įkalbė
jimu gyvulių, žinoma, hie-i. .
kados negali gydyti, liet to-

juos, pa v. - nuo gyvatės
5 įkandimo visados gydo tam 

tikrais vaistais, žolėmis. Ap
kalbėjimą vartoja dažnai tik 
dėl savo kvailumo ir tamsu
mo. Prieš mirtį, paprastai, 
toks senas burtininkas ar 
burtininkė pasako tuos ypa-

- rtingtts vaistus save vienam paprastas pasigėrusio žmo- 
—kurių -geriausių draugų, bet-gaus kledėjimas ir sapnak

BURTININKŲ ŽOLĖ
Pas mus dar įr dabar yra 

burtininkų, kurie apkalbėji-

gydo įvairias žmonių ir gy
vuliu ligas. Yra dar burti- 

., kurie užsiimi viso- 
Jųomis- pranašystėmis ir spė- 

—• Tamsūs žmonės ta- 
^riasi, jog jie 'turi paslaptin-

ir dvasiomis ir is jų sužino 
*«t • -ą > V* f\ X-l—r

jųjų. pasirodė, jog. Ai burti-: 
niūkų žolė, vadinama įjažė, 
yra tam tikros rūšies alka- , 
holis. kurio išgėręs žmogus 
ima pradžioje kliedėti. Visi 
pasaulio daiktai jam labai 
keistais atrodo. Paskui jis 
visai nustoja sąmonės ir tuo 
metu sapnuoja keisčiausių 
sapnų, kuriuos, pabudęs ge
rai atsimena ir juos-kitiems 
papasakoja kaip susitikimą 
su dievais ir su dvasiomis. 
Šios žolės būvi duota ir gy
vuliams. Jie irgi visados pa
sigerdavo ir kaip negyvi 
krisdavo ant žemės. Štai ir 
visos šių indėnų burtų pa
slaptys! Jokių dievų ir dva
sių įsikišimo nėra, o yra tik

gerai pažino ir kurios cho
reografinį talentą tiesiog 
dievino. Bielgrade pastaty 
tas veikalas turėjo nepa
prasto pasisekimo tiek me
no, tiek materialiniu atžvil
giu. Ir štai, visai netikėtai 
čigonė kreipėsi į Stankovi- 
Čių su reikalavimu leisti jai 
dalyvauti autoriaus teisėse. 
Rašytojui atsisakius, ji Įga
liojo savo vyrą iškelti bylą 
teisme. Stankovičius pripa
žįsta, kad savo veikalui tik
rai yra panaudojęs gražiąją 
čigonę, bet užginčija, kad 
dėl to ji galėtų reikšti pre
tenzijų honorarui.

u

ir kruvina sųięgę priežastis. 
Pereitų metų, spalių 30 d. 
vienoje piety. Prancūzijos 
vietoje visą naktį lijo krau
jo lietus ir ' krito kraujo 
smiltys. Rytą gyventojai su 
didžiausiu nustebimu ir bai
me pamatę, jog viskas via 
raudina spalva nudažyta — 
ir laukai, ir medžiai ir tro
besių stogai. Nuo stogų ir 
medžių lapų galima buvo 
surinkti rusvos spalvos mil
tų. Mikroskopu ištyrus šiuos 
miltelius pasirodė, jog tai 
ra ne kas kita, kaip mzd-s 
tyrumų smėlis, geležies 
skiozydo ir tam tikivr 
Sies kristalų ir kalkių laši
nio raudonai nudaž paiš iki pat debesų pakoldn-

' Prof. Totomiarieo apskai-
. . . .. [tymu, visame pasauly yra M
.rūkais. Audrai aprimus Jis,l k turini:i
su debesų vandens lasais su- |
1"^ " * '• v **

simaišęs, krito žemėn.
’ir pasidarė kraujo lietus ir 
kraujo sniegas! Mokslinin
kai apskaitė, jog šis kraujo 
lietus ir sniegas'iškrito 746,- 
000 hektarų didumo plote ir 
jog lietaus dulkės svertų 
525,000 kilogramų.

draug jį išmokina apkalbė
ti, vaistus duoti kartojant 
-nesąmoningus žodžius ar 
| garsus ir darant keistus 

ženklus. Tamsus žmogus, ta- 
rias, jog kaip tik šis apkal
bėjimas ir turi gydomosios 
galios, o įš tikrųjų ir be jo- 

| ldo apkalbėjimo tie vaistai 
galėtų pagydyti. Kiti burti- 
jnkai apkalbėjimą sąmo

ningi vartoja, tuo norėdami 
jsigy-fi daugiau kvailių žmo- 

eėjimo „ir pagar-.

Štai keleri metai atgal 
mokslininkai Pietų Ameri- 

••• koje surado nuostabią žolę, 
kurią vartoja indėnų burti
ninkai. .Tie šios žolės' stiebą 

r supiausto Į mažus kąsne- 
< liūs, gerai išverda ir didelė

se religinėse indėnų šventė-

KOKĮ TURTĄ MOKSLININ
KAI PALIEKA

Žvynus vokiečių mokslinin
kas ir visam pasauly žino
mas astronomas (sekėjas 
žvaigždžių ir kitų dangaus 
kūnų ir reiškinių) Kepleris, 
mirdamas paliko turto tik 
dvejus marškinius, seną rū
bų eilę ir 7 fenigus pinigų.

Bet už tai kiek jis paliko 
pasauliui mokslo žinių, ku- 

- yiam ' visą savo amžių buvo 
paaukavęs. ---------

dOSTON’O DRAOGUy 
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PASELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

" ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. žioba,

539 E. Seventh St, So. Boston, Msum 
Telephone South Boston 8552-R.

Vlee-Pirminlnkas — J. Petrauskas,
17 Vale St, South Boston, Mass. 

Prot RaStinlnkas — J. Gllneckls,
5 Thomas Pk^ South Boston, Man 

Fta. Raštininkas — M. šeikis,
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvay, So. Boston, Man 

Tvarkdarys- -r- J. Zaikis,
7 AVlnfleld St, So. Boęton, Maifc 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldienj. kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landą po pietų, parapijos salėj, 492 B. 
Seventh St. So. Boston. Mas*.

SUNKUS KELIAS PRIE 
z AUKSO i

Pietų Afrikoje, mažame 
Glasfonteno miestely vasa
rio 25 d. buvo susirinkę 17,- 
000 brilijantų ieškotojų. Ei
nant sena tradicija visi tie 
žmonės turėjo dalyvauti 
konkurso bėgimuose. Pada
vus signalą visi bėga ir 
kiekvienas turi įsmeigti 4 
vėliavvkes, po vieną kiekvie
name, apsirinkto žemės 
sklypo, kampe. Žinoma, ge
riausioms bėgikams tenka ir 
turtingiausi brili jautais 
sklypai. Ir štai minėtą die
ną visi tie aukso ieškotojai 
signalo ženklan, kaip staiga 
pro juos prabėgo kiškis. 
Kaž kas suriko, kaž kas at
kartojo šį riksmą ir visa ši 
minia manydama, kad tai 

^ signalas ėmė bėgti. Bet sig-

su viišum 60 mik narių.

peratyvų 100,000, toliau
vart. b-vių — 40,000.

Koperatyvų skaičium iš 
valstybių pirmoj vietoj sto
vi Vokietija, su 52,000 ir 
antroj Rusija su 49,000 ko- Ą 
jMjratyvaiš.: :

DAKTARAI

(GALINAUSKAS)
414 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 2300 
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 
Uit 9 vakare, šventą dieną pagal su
sitarimą. . -

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKIfl

| PRANEŠU VISUOMENEI JOG AŠ PERKĖLIAU SAVO | 
t GRABORYSTĖS OFISĄ NAUJON VIETON $

g Ofisas: 877 Čambridge Street, Čambridge^ Mass.
| Rezidencija: 448 Čambridge St., Čambridge, Mass.

įp. A. ZALETSKAS Lietuvis Graborius s;n:lll, (l;ll. ,ll,lniv„
£ Patarnavimas dieną ir naktį.—Telephone University 8831-W., s

į
i

Kiekvienas, kam tik rūpi žinoti, 
kas dedasi mūs kariuomenėj, kam 
rūpi krašto gyvenimas, Vilniauš 
atvadavimas ir kariuomenės su vi
suomene susiartinimo idėja, priva
lo užsisakyti kareiviu laikraštį

“KARI"
“Karys” rašo ne tik apie įvai

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

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Karį,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo.raštų, 
įvairenybių iš naujų mokslo išra
dimų. Kariuomenės švietimo ko
misijos “Kary” skelbia savo pra 
nešimus apie kariuomenėm 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 gal: 
laukti ateity, kokie karai gali kil
tį * .

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

' “Karyj” yra daug paveikslą, 
reginių, apysakų, eilių. įvaireny
bių, juokų ir t. f.“'

kiekvienas sportininkas privalo 
skaityti “Karį,” nes jis paduoda 
daug sporto žinių 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 tamyBą, turi 
skaitvti “Kari,” kad iš anksto su-, 
■išpažintų su kariuomene. Toks jau
nuolis patekęs kariuomenėn iš kar
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
tai garbingai tarnybai.

Kur tik yra susikūręs koks nųrs 
jaunimo ratelis, ten būtinai tnri 
būti “Karys.” nes jis be kariško 

rūpinasi kiekvienam

Metiniai “Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedą — gra
žų, spalvuotą sieninį Karių Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo, 'papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šių dienų.

“Karį” redaguoja pulk. Įeit 
Burokas.

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

Adresas: Kaunas Nepriklauso
mybės Aikštė, “Kario” Redakci-' 
ja, ’

$ TEL. So. Boston 0506—. . X

LIETUVYS DANTISTAS 5 

| A. L. KAPOČIUS i 
$251 Broadvay, So. Boston 

£ ■(‘•Keteivlo’’ name)
''Osrso Valandos: nuo 9 iki 12, naą 
'C i 9A 6 ir ni» 6:3Q Iki 9 vakare. X
\Seredomis puo 9 Iki 12 vaL dlene '' 
,'Snbatomi8 nuo 9 1U,6 vak. Ned« 
^įlomis nuo 9 iki <2 (pagal autartlj

TURI BŪTI GREITAI PARDUOTA
Nedidelė krautuvė South Bosto
ne, geroj vietoj. Renda $20.00 į 
mėnesį. Yra 3 kambariai užpaka
ly krautuves ir forničius dėl 3 
kambarių. Vienas anglinis pečius, 
vienas gesinis pečius, lovos, krės-

|,lai ir daugelis visokių mažesnių 
| dalykų. UŽ5 krautuvę ir forničių 

sykiu tik? $375.00. Nepraleiskite 
| šią progą. Kreipkitės pas 
| A. J. KUPSTIS

f 332 Broadway, So. Boston, Mass. 
| Tel. S. B. 1662-1373 arba 0441

I Svarbus Pranešimas
Šiomis dienomis mes gavome pranešimą iš angįiĄ kompa- 

| nijos kad kainos ant anglių nupigo Bostone, Cambridgiuj, 
| Briglitone ir Somerville. Šiandien prekės yra sekančios: 
| EGG____ $15.25; STOVE____ $15.75; NUT____ $15.50 į

Lietuvos Duktem Draugystei 
Po Globa Motinos švenčiausia 

Valdybos Antrašai
PirmininkS — Jieva Marksienė,

623 E. Eighth St.. So. Boston, Masu. 
Prot Raštininke — Ona Sianrienfi,

443 E. 7th St, So. Boston, Masa. 
Telephone Sduth Boston 8422-B.

Tn. Raštininke — Bronislava Clunienė, 
29 Gould St, W. Rorbnry, Mass. 

Iždininke — Ona Staniui lutė, 
105 W. 6th St, So. Boston, Mass. 

TvarkdarS — Ona Mlzgircnenė,
1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mas*. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
ąptrą utarcinką kiekvieną mSuesI 
7130 vakare, pobažnytlnėj svetainėj 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės pas 
protokolą raštininkę laišku ar telefonu.

I

GRABORIAI

t

X
auklėjimo rūpinasi kiekvienai 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.

i r F

!

iš popieriaus,molio ir kitokį Laikarščio kaina: metams
* « « • a   rt W . a _ . —  w. . i*

1317

109 Bowen St, So." Boston, Mnss.
/

611 E. Fifth St, So. Boston, Masa.
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai.» Lei- .

' -džia“ PASAKOS” B-vS. Redaktorius A. Giedraitis.

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Zinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio, Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai

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

Vienas Nr.4 susipažinti siunčiamas veltui. 

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

I

I

SENIAUSIAS pasauly 
žmogus yra turkas Aeha 163 
metų amžiaus. Jis dabar su- 
sirgo~ir yra Stambulo ligo
ninėj, bet tikis pasveiksiąs, 
nes tai, pasak jo, amžiaus 
nuovargis.

------------------------------------------------------------------ 1 1.1.-!  i. MA.

I THE PENNSYLVANIA EXCHANGE BANK
“(buvęs po vardu Baltie Statės Bankas) /

322 EIGHTH AVENUE NEW YORK, N. Y.

> SĄSKAITOS

Pasitikėjimas, teisingas, greitas patarnavimas daug turi reikšmės. 
Mums tai liudyja netik vietinių gyventoju ir Įstaigų dideli depozitai, 
bet ir užsienių iBankų padėliai. ' \
Už čekių sąskaitas mokame 2 nuošimtį; už speciales taupomas sąskai
tas 4 nuošimtis; taupomas sąskaitas atidarome ir per paštą, mažoms ar 
didelėm? sumoms — nuo $5.00 ir augščiau. Reikalaukite informacijų. 
Siunčiame pinigus į Lietuvą dolariais ir litais; dastatom perlaidas, Į 
visas pasaulio dalis paprastu bildu, kabeliais, eekiais-draftais; parduo
dam laivakortes, keleivių čekius, svetimų valstybiij pinigus ir bonus. 

./ Reikalaukite musų kurso. ’

Specialus Sąskaitos 4-tas Nuošimtis į Metus
■ ■■ m, i, m. ........ i

: JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI ; į 
; PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, ;

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS '•
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”

Res. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS 

ekzaminuoja akis ir pritaiko
— akinius

414 Broadway So. Bostm
Ofise tik vakarais

^PATS NEUŽMIRŠK IR DAR BENT TRIMS 
SAVO PAŽĮSTAMIEMS PASAKYK, KAD IR JIE 
IŠSIRAŠYTŲ 1927 METAMS IŠ LIETUVOS PA- 
VEIKSLU0TA DVASINIO TURINIO LAIKRAŠTĮ

“ŽVAIGŽDĘ”
“Žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na

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

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

‘.‘Žvaigždė” yra Švonč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaune. \

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

“Žvaigždės kaina metams — 10 litų, o užsa- 
kydami savogiminėms.Lietuvoje siųskite po 8 li
tus metams. į x «

ei. Nonvood 1503

E. V. WARABOW
(TCRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

ŠV. KAZIMIERO R. K D-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

So. Boston Mass.
Pirmininkas — Jonas JaroSa,

225 L. Street, South Boston, Mass. 
Vice-Pirttininkas — L. Svagtdys,

111 Bo«ren St., Sonth Boston, Masa 
Prot Raštininkas — V. Mickevičius,

405 Third St, South Boston, Mass. 
FinansŲ Raštininkas — M. šeikis.

366 W. Broadway, So. Boston, Mas& 
Iždininkas — V. Batotls^.

86 Mercer Street So. Boston, Mass. 
Maršalka — P. Laučka,

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

nedėldlenf kiekvieno mėnesio, po no
vai. po pietų. Parapijos Salėj, Septin 
ta Gatvė, South Boston. Mass.

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

> Pirmininkas — Jonas Adomavičius,
Į ’ 280 E Street South Boston, Mass.
> Vke-Plnninlnkas — Povilas Raka,

95 C Street, South Boston, Mass. 
Prot Raštininkas — Ant Mace jonas,

450 E. Seventh St, So. Boston, Masa, 
Fln. Raštininkas — Pranas Tuleikls,
. —..._____
Kasierius — Andrius Zalleckas,

Maršalka — Kaz. MlkalIIonla,
006 E. Broadway, So. Boston, Man. 

D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 
mėiMnlua ’ susirinkimus kas pirmą 

i > nedėldienj kiekvieno mėnesio 2-rą 
mertu GO4 Wnahtegton St, Boston, 
Mass., 1:3O vai. po pietą. Ateidami, 
ant aush-lnklmo atsiveskite su aavhn 
daugiau naują nartą prie musą dra» 
ąljoa prlralytl

1179 WASHINGTON STREET

Nonvood, Mass.

i P. J. AKUOČIUS |
Lietuvis Oratorius " 2

H 820 E. STKTn ST, SO. BOSTON X
Tel. R. R 4488 |


