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PERKŪNO AUKA

— 1,023,651. Prancijo- 
891,000 ir Kanadoj —Laikas jau būtų didžio

sioms šalims išsižadėti sveti
mų šalių ir pripažinti jiems 
visišką laisvę ir nepriklau
somybę.

RUOŠIASI GAMINTI LIE 
TUVIŠKAS FILMAS

PLANUOJA DUOTI PLA
TESNI AUTONOMIJA.

priversti vartoti kerosinines 
lempas.

Nežiūrint, kdd kompani
jos visokiais būdais mėgina 
streiką sulaužyti, bet darbi
ninkai laikosi vienybėje.

Lietuva įsigijo 
laivą

Volkovą nužudė patys 
bolševikai

AUTOMOBILIŲ SKAIČIUS
PADIDĖJO 3,176,638

WASHINGTON, D. C.— 
Pasaulinis cenzas automobi
lių parodo, kad sausio 1 d., 
1927 metais buvo 27,650,267 
automobiilai, trakai ir busai 
visame pasauly. Nuo sausio 
1, 1926 priaugo 3,176.638.

Jungtinėse Valstijose yra 
22,137,334 mašinos, Britani
joje 
je - 
826,918.

Kitos šalys su didesniomis 
kvotomis yra: Australija — 
365,615; Vokietija — 319,- 
000; Argentina—222,610; t- 
talija — 138.177; Ispanija 
135,000; Naujoji Zelandija 

123,224J<

autorizuotas išvesti Volko
vą paskirtorr vieton nužudy
mui. ____

tosteriui Maskvoj speciali 
pareiškimą ir įsakė perduo
ti Sovieto —ministeriui M. 
Litvinoyui, kur tarp kitko 
pasakė, kad Lenkijai nėra 
galimybės išpildyti Maskvos 
reikalavimus.

SUSTREIKAVO AUDĖJAI 
WALTHAM’E

tani ja pradėjo rodyti savo 
“malonę” prie prispaustųjų 
šalių. -

BERLYNAS.—Rusai nu
traukę santikius su Anglija 
puola tai prie vienų, tai prie 
kitų, kad gavus kreditų ir 
už juos žaad pirkti viską 
kas tik reikia. Jie Ameriko
je norėtų gauti kreditų viso 
virš $50,000,000.

Vokietija nesitiki gauti iš 
Sovietų užsakymų, o Angli
ja tegaus gal apie 10 nuo
šimtį ką ligšiol gaudavo. 
Bolševikų atstovai New 
Yorke ir Paryžiuje jau ve
da derybas su Amerikos 
bankieriais ir industrijalis- 
tais.

LINDY PASIEKĖ DAYTON 
PAKELY Į WASBCENG- 

TONĄ
DAYTON, Ohio. — Pulk. 

Charlės Lindbergh nusileido 
čia važiuodamas į Washing- 
toną. Jį lyėjo iš Scott 
lauko, Belleville, III. du la
kūnu orlaiviais. Daytone ap
sistojo, biznio reikalais. At
likęs reikalus skris Wash- 
ingtonąn.

šia turi būti vainikuota 
“Lenkijos Karaliene” (Kro- 
lowa Polskiej). Šitam žygy 
matomas ne tikybinis ste
buklingo paveikslo pagerbi
mas, bet neleistinas tikybos 
išnaudojimas grynai politi
niams lenku tikslams. To
dėl Lietuvos katalikai tokio
se iškilmėse “nemano daly
vauti.

tfe to. ir okupuotos Vilni
jos ne tik lietuviai, bet ir 
gudai katalikai dėl tų pačių 
priežasčių Engiamose iškil
mėse dalvvauti atsisakė. E.

nurinkai nors ir gąsdinami 
teroru blaivosi ir šviečiasi. 
Ateis valanda, kada jie pa
sakys šalin išgamos žydeliai 
ir išnaudotojai. Gana jau 
jums gerti ir maudytis dar
bininkų kraujuose.

KOMARAS LAIMĖJO 
ČAMPIONATĄ

CLEVELAND. Ohio.
Birželio 19 d. įvyko ris 
nės. Kadangi tarpe Kon 
ro ir Sarpatio buvo kilę g 
čai už čampionatą,*tai š 
kartu ritosi galutinam 
klausinio išsprendimui.
. RezuM«4w4bwvo tokto Ji 

zas Komaras nugalėjo I 
roli Sarpalių.

NEW YORK. — Ligši 
nors ir buvo paskelbta, kž 
Sharkey su Dempsey kur 
štynės įvyks liepos 21 d., b 
dar nebuvo pasirašyta si 
tartis. Dempsey mat nore; 
išsisukti nuo Sharldo kur 
ščto ir reikalavo nepriitn 
mų sąlygų.

Birželio 22 d. Dempsey a 
važiavo į New Yorką ir g 
tutinai susitarė kumščiuol 
su mūsų tautiečiu. Sbarke

ščiai skleidžia žinių būsią 
didelis skaičius Lietuvos gy
ventojų ka
mo tautybė yra pareiškę 
noro dalvvaąti Aušros Var
tų Panelės švenčiausios vai- 
nikavimo iškilmėse Vilniuj. 
Atsižvelgdama į tą tariamą 
Lietuvos gyventojų norą 
lenkų vyriausybė davusi pa
rėdymą, kaįliepos^m. 2 d., 
kuomet kalBamos Iškilmės

Negalėdamas visiems ma
ne sveikinusiems mano 40 
metų karininkavimo sukak
tuvių dieną ąskyrium padė
koti už sveikinimus ir linkė
jimus kurie man suteikė di
delio džiaugsmo, — visiems 
bendrai tariu širdingiausią 
ačiū.

Su tikra pagarba, -
Generolas S. Žukauskas, 

Kariuomenės Vadas

LENKIJA ATSAKĖ Į
- SOVIETŲ ANTRĄ NOTĄ 

t

Pilsudskis atsipeikėjo

PARYŽIUS. — Lenkija 
gavus nuo Sovietų antrą 
grąsinimo notą "už nužudy
mą Voikovo atsipeikėjo ir 
pasiuntė drąsesnį atsakymą. 
Pareiškė, kad Maskva už
mirštų 'liužudymą Voikovo 
ir pasitenkinti], tuo ką Len
kija yra pareiškus.

Toliau sako, kad Varšu
vos Henry de Korab pareiš
kė, kad karo niekas nenori, 
tuo labiau jo nenorįs Pil
sudskis. Rusija su savo no
tomis tik blofuoja. Kaimie
čiai nusigandę laukia karo 
Anglijos, su Rusija.

mušianti atlyginimą už nuo 
dalių darbą, tai virš 125 
darbininkai sustreikavo pa- 
reikšdami pasipriešinimą.

Darbininkams yra maža 
viltis laimėti, nes bedar- 
biaujančių skaičius didelis, 
o kompanijos užsakymų ne- 

Reikia

KAUNAS. — Birželio 1 
d. vakariniu traukiniu išva
žiavo iš Kaimo SSSR atsto
vas p. Aleksandrovskis, 
grįžtąs Maskvon.

Stoty p. Aleksandrovskį 
išlydėjo užsienių reikalų ge
neralinis sekretorius p. Ba
lutis ir ypat. reik. yald. p. 
Blaveščiūnas.

Naujas atstovas p. Arose- 
vas laukiamas kitos savaitės 
pradžioj. Iki jis atvyks, 
atstovo pareigas eina pirma
sis sekretorius p. Skalovas.

rungtynės.

Sporto mėgėjai deda lai-> 
žybas už vieną ir kitą. 
Dempsio šalininkai sako£ 
kad jis atgavęs tą jėgą, ku
ria sumušė pasaulinius mil
žinus, kaip-Garpertter, Will- 
ard, Firpo ir kitus.

Kiti sako, kad Sharkey* 
Žukauskas irgi yra nugalė
jęs pasaulinius drūtuolius, o. 
Dempsey tai tik juokas.

Pats Sharkey yra įsitiki-; 
nęs, kad kaip Malonev taip 
ir šias rungtynes laimėsią# 
be jokio vargo. Jis sako,’ 
kad Dempsey greičiau pa
imsiąs negu Malonev.

Taigi mūsų tautietis ne
juokais eina prie pasaulinio 
čampijono. ' ^4

Valio Sharkev!

dininkai, kurie norėtų vyk
ti Vilniun dalyvauti kalba
mose iškilmėse.

• Dėl šios žinios tenka pra
nešti štai kas: Jokio noro 
dalyvauti Vilniaus iškilmėse 
nebuvo ir nėra pareikšta iš 
Lietuvos gyventojų pusės. 
Priešingai, Lietuvos katali- perdaugiausia turi 
kai su pasipiktinimu žiūri į kooperacijos. Tada tik dar 
šias iškilmes, kuriose Auš- bininkai nebus skriaudžia 
ros Vartų Panelė Švenčiau- mi.

Sako, kad daug sušaudyta 
kaipo atsakymui britams

MASKVA. — Rusų bol
ševiku laikraštis “Izvesti- 
ja” rašo, kad iš šimtų su- 

• "šaudyti! Rusijoje didžiuma 
ir šiandien gyvento jeigu ne 
atsitikimai Anglijoj ir ne 
nužudvmas Voikovo Varšu- 
voj.—Toliau rašo, kad -jeigu 
bolševikų komisarai nebūtų 
sušaudę Rusijoj, jiems ne
pritariančių kad ir nekaltų 
asmenų; tai kaimiečiai ir 
skurdžiai darbininkai būtų 
pamiršę jų svarbią* revoliu- 

- cijonierišką atsakomybę.
>. Reiškia sušaudė šimtus 
nekaltų žmonių kad pagaz- 
dinti tamsius kaimiečius ir 
darbininkėlius ir pasirodyti 
kaip “galingi” yra- bolševi
kai. , ' •

NELSON, B. C. — Tūlas 
Izaak Walton, prisitaisė ta
lono vielą prie žuvavimui 
lazdelės ir telefono aparato, 
kfid užsikabinus ^žuvelei te
lefonas skambėtų. , ętuboje. 
Sėdėdamas ^tūboje laukė 
kada suskambės, bet tuo 
tarpu atėjo telefonų kompa
nijos darbininkai ir viską 
“suspoilino.”

GRIKŠAI.—Praeitą /ket- 
tvirtadienį, birželio mėn. 2 
d., kilus audrai ir lytui per
kūnas nutrenkė p. Budrio ri
kyje vieną tarnaitę mirtinai, 
Vitą Slinkiai- "pritrenkė,'ikuri 
teikianti ^reikalingo*1 pagal
bos tapb^atgaivinta. Berto, 
tuo pat perkūno kirtimu už
muštos dvi karvės. • Taigi Be to* jie nenori laukti 
nors šiais metais perkūnijos teismo nuosprendžio* bet po- 
iki šiol nebuvo, tai dabar ji linijos pagelba nori išmesti 
pasirodė tikrais savo žiau-darbininkus ii / tnamų ant 
rūmais ir pareikalavo tokių gatvės. j Uždhre* namuose e- šimtas palaidota griuvėsiuo- 

lektros šviesą ir darbininkai se. i l ; , '

Kauniškė’kino filmų ben
drovė “Akis” šią vasarą 
ruošiasi pastatyi du lietu
višku veikalu — “Eglė — 
žalčių karalienė” ir Liudo 
Giros “Tragedijos kerštas.” milžiniškų aukų

PITTSBURGH, Pa. — 
Angliakasiai stipriai laikosi 
kovoje už brivį. Nežiūrint 
to, kad didžiuma darbininkų 
su šeimynomis badauja, bet 
kompanijos streiko sulaužy
ti nepajėgia.

Padavė peticiją į teismą, 
kad priversti] streikuojan
čius darbininkus išsikraus
tyti iš kompanijų namų, bet 
teismo keliu negi taip greit 
prieisi. Reikės sulaukti gal 
ir žiemos.

Kompanijos su policijos 
pagelba griebiasi kitų prie
monių būtent: uždraudė 
pardavėjams parduoti mais
tą streikuojantiems darbi
ninkams. Ndrėtų juos badų 
numarinti. Darbininkai ir 
to nepaiso i eina, kad ir to
liau ir gai

Be tOi

PIRMAS LIETUVOS LAI
VAS “PREZIDENTAS 

SMETONA

KAUNAS. — Birželio 6 
d. jūrininkų sąjungos pir
mininkas yra gavęs iš Vil- 
helmshafeno (Vokietijoj) 
tokio turinio telegrama: 
“Vakar Vilhelmshafene ant 
laivo “Prezidentas Smeto
na” pakelta Lietuvos vėlia
va.” (E.). - '

Beplanuojant Egvpto ka
raliaus patikimą liepos 4 d. 
paaiškėjo, kad Britanija ža~ 
dą patenkinti tris svarbius 
Egyptiečių vadų reikalavi
mus, būtent: pripažins pilną 
Egyptiečių kompetenciją 
Caire visuose vietos reika
luose ir garantuos Egyptie- 
čiams teisę Nilo vandenyne 
ir patenkins jos finansinius 
reikalavimus Sudane.

Už tą visą Didžioji Brita
nija, reikalaus visiškos lais
vės Suez Kanale ir užtikri
nimo jos piliečiams ir kapi
talui saugumą.

'Jeigu abi pusės su tuo su
tiks, tai atvažiavus karaliui 
atnaujins ir pasirašys sutar-

PALAIDOJO 100 DARBININ- 
< KŲ COLOMBIA DIRB-

. TUVejB J '■ 

. BOGOTA, Cdombia. — 
Rosellone, netoli Medelin 
sugriuvo audinyčia, kurioje 
dirbo šimtai- darbininkų, 
Daug sužeista i< užmušta.

BOS TARMES
Leipcigo universiteto Li

tuanistikos profesorius Ge
rulis šią vasarą žada lanky
tis okupuoto j Lietuvoj, kur 
jis tyrinės lietuvių kalbos 
tarmes. Praėjusią vasarą 
profesorius lankėsi nepri
klausomoj Lietuvoj, tyrinė
damas įvairias aukštaičių 
tarmes.

idonoji spauda 
gina terorą

s

LONDONAS. — Lenki] 
laikraštis “Kuryer Poran- 

7hy” skelbia, kad Rusijos 
' atstovą Vrtikovą Varšuvoje 
nušovę patys bolševikai. Tą 
liudija Voikovo brolio laiš
kas, kilriame pažymi, kad 
Maskvos komisarai gtosinę 
jam atimti gyvybę už tai, 
kad jis pareiškęs išduoti 
bolševikų paslaptis.

Rozengoltz, buvęą atstovu 
Londone, buvęs iš Rusijos
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slopinti lietuvių 
Šį pavasarį lenkų 
vizitatorius lankė

. 2O«ž 15« 
neturėsi.

Produktas P. LęfiDard Co., įsi. 1760

I

[SUS GAISRAS
ILE. — tiėįužės 31

ulių kaimą, (Papilės tijbs yra daug ir neturi kur 
į^įHįjė,. Rfetdi^^ąpsTT ap- ' r 1L—»—

hdelis gaisras; trijų 
y^ntpjų sudegė devyni

, ' PUIKUS VAKARAS
ŠAKIAI, y-čia inteligen-

pasižmonėti, kur kartais me
no- pasisemti.' Tai vietos 
gimnazijos mokytojai įt- 

ai,- likit sptr jaują, kai jausdami, 15-tai gegužes 
dienai suruošė savybes va
karą. Gal apie taį pevertč; 
tų rašyti, jei tas būtų‘įvy
kęs paprastai, kaip kitur.

Naujai _ ruošiamo j salėj, 
miesto inteligentija išvydo 
dar retai kur vaidinta vei
kalą “Sąžinė.” Šį veikalą 
rašė nesenai. Lietuvos Uni
versitetą baigęs J. Grinius 
—į ateitininkas. Čia vaizduo
jama, kaip gerų tevii sūnus, 
suviliotas advokato, * virsta 
revoliucijonierium. Sukeltoj 
revoliucijoj pats ;žūva< -

Veikalas įdomus: žiūrėto
jai negalėjo susilaikyti ne- 
terkę. • '

Vaidino. pačios Šakių ati- 
priausioš jėgos. Atmetus 
mažus* it nežymius įsišoki
mus .— vaidinimas pavyko 
gerai. Daug publikos pa
geidauja, kad atkartotų. .'

Šakių inteligentai mano 
sudaryti teatro grupę ir Ša
kių gyventojams duoti dau
giau panašių dalykų.

» ' X » 
t ; . ■ ' - • -

SUSTOJO ĖJĘS ĘSPERAN- 
TININKŲ LAIKRAŠTIS
“Litova Stele,” prel. Dam

brauskui nustojus jį reda
guoti. Atsiųsti prenumera
vau pinigai' grąžinami pašto 
perlaidomis.

dar ir pįptis,: ;... - 
grįčių šį tą spėjo išneš-: 

? visą; svirnuose su
riša sėkla. Iš gyvųjų 

eis apdegė keletas kiaulių, 
bet pavyko išgelbėti, 
jfeisro priežastis — pade- 

Neturtingo gyventojo, 
Mockaus^ - kokių septynių 

ių vaikas susikūrė ugnį 
| daržinės pastogėje šalę 
ijį. Pamačiusi motina ė- 
$ rėkti, išsigandęs vai- 

s ėmęs blaškyti skiedras 
jpsgą įsigavusi į kūliui iš 
l stogan ir - neapsakomu 
reitjimu viską apėmė. Nei 

j- Vienai trobesys- nebuvo ap-

Pasirodo ir žmonių žio- 
lungąs: nė kibinio, jokio į- 
inkjp gesinti, kiti, net ne- 
ori*jo eiti prie gaisre, sako, 

-^ai kairiems tekę nuo polici
jos. Nuostolių padaryta dau- 

150,000 litų.
■ ..

IK KONCENTRACIJOS 
STOVYKLOJ MBSINO i 
' SUKILTI

Varnių koncentracijos sto
vykloj uždaryti komunistai 
gegužės 1 dieną, esant kare 
stoviui, bendrai veikdami 

nesi daugybai ir kurstė 
l^ririus sukilti kartu su 

8 p. p. karo teismas, 
inėjęs 15 sąmoksle 

namų komunistų bylą, 
| nubaudė mirti, kiftig — 

laikui kalėti. Nu- 
’tefetiejl įteikė Respublikos 
” dėjikui mal«iaėfi prašo
mus; kuriuos karo apvgar- 

| dės Viršininkas pristatė kra- 
„ - ĮOOjP|L, - ,

; sis, vaduodamasis karo teis- metams. lasai-dvare cent- 
• Inų nuostatais, nuteistie- ras 'ra nia^as, turi tik 36 
i sienas mirties bausmę pakei- ^a* (^a ariamos žemės yra

šio apsaugos ministeriui, bet

DVARO CENTRAS
&EM. PANEMUNĖ-, ‘Ša

kių ap. — Šį pavasarį atvy
kę į Žem. Bauemunfs dvare 
centrą nuomininkas agrono
mas p. Paulianis. Kaip gir
dėti, jisai Panemunės dvare 
centrą paėmė nuomon 24

ytė Lalėjimu. Malonės pra- 
šymuose nusmelktieji apgai- 

F lestaujia savo nusikaltimus 
i ir nurodo, kad juos papildė 
r/del gyveninio nepažinimo, 
^silpnos valios ir menko išsi- 
į-fetVMHBlO. y.
Ęįj; , T * -

LENKAI MĖTO PROKLA- 
| MAGIJAS

i KAUNAS. — Mūsų poli
urija; Kalvarijoj rado prieš- 
. valstybinio turinio prokla- 
znaacijų. Jos rašytos nepri- 
/klaujomų socialistų vardu, 
i>et febai bloga lietuvių kal

yba, Iš to galima spręsi, kad 
'jas gamina ir siunčia į šią 

IfiOB&rkaeijos linijos pusę 
fabt-

--------—»■ — ■■■ , ■ —
ŠKIAI (Tauragės 

į*.).—Ant Dapkiškių kai
šo lauko, prie upės Jūros,

ilo g dieną. Trūkis- 
d. mokyklos mokyto

ju, įvyko susirtn- 
kad įsteigus Liet, pa- 
į-draugijos skyrių ir 
ėjus minėtą piliakal- 

Narių prisirašė 16 ir į 
. išrinkti MsfiSūlts"11- 

liniuku, Plonius -

iliąkalnisi 1937.(Tumą, TtukŽ-

vjee-
L Bendikas — sekręto-

Gegužio 6 d. pilia-

tik apie 17 ha. Visa kita že
mė užimta sodnu ir parku. 
Veik visi to dvaro trobesiai 
baisiai sunaikinti, nes nuo 
19—24 m. išvykus šio dvaro 
b. savininkams Zonams į 
Lenkiją, čia gyveno kas tik 
norėjo. Tataį, dąbartinis 
nuomininkas turi daug rū
pesčio su atstatymu apgriu
vusių trobesių ir aptvėrimu 
b. gražaus ir didelio sodno. 
Šiame centre gale sodno, v- 
ra gražus senovės piliakal
nis iš visų pusių apsuptas 
medžiais.

Centro ariamieji laukai 
irgi labai apleisti, nes visi 
lig šiol buvusieji maži nuo
mininkai, turėdami mažus 
žemės sklypus, stengėsi kuo 
daugiausia tuos sklypus iš
naudoti, veik visai jų ne- 
tr^dami. Naujasąi nuomi
ninkas agronomas deda yi- 

kad ką su
tvarkytų: laukus aria, trejo- 
ja, sėja ir trobesius taiso. 
Tik rūpinasi, kas bus su 
duonele, nes užsėtuose pir
mųjų ūkininkų sklypuose 
rugiai skiriami ne jam, bet. 
b. nuomininkams.
'•■’•/ ' ■ t'. Zt ' 1

LEDAI
Gegužės m. 17 d. apie Kė

nio viršūnė nulyginta iridaiji rus iškrito didelių ledų, 
1 tas “laisvės medis”Jciti beveik kaip vištos kįau- 

- ąžuolas. Manoma sur-eng- ^ims. Kai kur išdaužė lan-1

■ ; * z
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ROZVADOVSKIS

Gen. Roz vado vskfeper pta- ;; 
eitų metų gegužės mėn. Pil
sudskio perversmą gynęs se-, 
nąją Lenkijos vyriausybę. 
Rozvadovskis tuojąu nuvy
ko 'į Varšuvą ir ten kažką 
taręsis su Pilsudskiu. ,

AUDROS
Ašmenos apskrity siautė di
delė audra. Seliūnų kaime 
(Dievainiškių vaL) sugiio- 
vė . keletą sodybų, užmušė 
daug gyvulių ir 2 žmones 
sužeidė. s

IŠMETĖ LIETUVIŲ 
PRIEGLAUDĄ

Lenkai iškraustė iš seno
sios buveinės Trinapoly bu- 
vusią lietuvių vaikų h* sene
lių prieglaudą. Prieglauda 
persikėlė į Vilnių

KIŠA NOSĮ KUR NEREIKIA
Lenkai 

stengiasi 
švietimą, 
mokyklų
lietuvių mokyklas, ieškoda
mas įvairiausių priekabių. ‘
Kišo nosį nei ten, kur nieko 
nesupranta, būtent, per lie
tuvių kalbos pamokas už
duodavo įvairius mokiniams 
klausimus lenkų kalba. Ži- ' 
noma, mokiniai tokii]~ klau
simų nesuprasdavo ir nemo
kėdavo į juos atsakyti.

SUMUŠTI 8 LKVUVOS 
REKORDAI \

• Gegužes 22 d. Lietuve® 
Gimn. ir Sporto Federacijos 
Mąriampolės klubai “Vai
dotas” ir “Mirga” šventė 
metinę savo šventę. Dabar 
jau ketveri metai suėjo nuo 
abiejų šitų klubų įsikūrimo, 
įsikūrimo.

Į šventę buvo kviesti ir 
svečiai iš artimesniųjų L. G. 
S. F. klubų, bet atvyko tik 
Kauno studentų klubo 
“Acrilo” 6 atstovai. Rezul
tatams užregistmoti L. S. 
Lyga delegavo p. Teišerskį.

13:30 vai. gražiai išsiri
kiavę visi sportininkai su 
orkestru įš mokytojų semi
narijos per miestą nuvyko į 
Valat. Rvg. Jono gimn. aikš
tę. Sportininkus atlydėjo 
didelis publikos būrys.

14:20 vai. prasidėjo ben
dra mankšta. Dalyvių apie 
60. Toliau ėjo mergaičių 
plastika, kuri jau ne taip ge
rai pavyko ir pagaliau visų 
laukiama lengvoji atletika. 
Nors lietug netrukus sugadi
no aikštę ir tuo pablogino 
Rezultatus, bet vis dėlto bu
vo sumušti 8 Lietuvos re
kordai. Ypač gražus buvo 
aUuvių ieties metimas. Vai- 
ddtietis ir šaulys (iš vaido- 
ti6ąių daugelis yra šauliai) 

lauskas aktuvus ietį nu- 
50,06 m. (Lietuvos *e- 

, pastatytas 1925.' V. 
vo%44,31 m.). Juniorių 
Kačetgins '(“Vaido- 

!) numetė 44,90 m. Liet, 
retbrdaa 41,30 m.);

•IL ’ * 4

.^LVIŠKIAI.—Karo ko- 

mepdanto ■ nutarimu, ištre- 
mietnas visam karo stdvio 
laikui Pilviškių bugalterijos Įpitinoji sąlyga, norint atri- 
buftų vedėjas V-orkulis'(žy-‘kratyti šių negotinų avė-

PLIKIAI. — Kaip jau 
visiems žinoma, Klaipėdos 
krašte be kitų “vereinų,”. 
vokiečiai, jau iš. sepo, įsikū
rė ir “Gesangvereinus” be
veik kiekviename bažnytkai
myje. Apie meninę tų “ve
rčiau” puisę, žinoma, neten
ka nei kalbėti. Svarbu, kad

v*jaunimas kvėpuotų vokiečiiį 
militarinėmis ir patriotinė
mis dainomis bei maišais. 
Toks “Gesangvereinas” yra 
it Plikiuose, kuris, susiorga
nizavus “Giedotojų draugi
jai,” po vadovyste pono K. 
Gurevičiaus, pradėjo krikti. 
Teko tuo susirūpinti ir ką 
nors daryti, kad situaciją iš
gelbėjus. Tam tikslui per 
Dangun žengimo šventę at- 
pyškėjo iš Klaipėdos ge
riausias- krašte vokiečių cho
ras, p. A. Johovo diriguoja
mas ir čia, lietuvių chorui 
Jaunio restorane ramnai da
rant repeticijas atėjo ir'sė
dėdami už alaus stiklo su
dainavo, tuo, lig norėdami 
parodyti, ;kad štai,-kaip mes 
dainuojame! Aiškus daly
kas, kad choras, kuris, gy
vuoja netoli 80 metų, turi 
gerai dainuoti, bet šį kartą, 
dainavo taip sau. Vakare, 

asmens gydomi nemokamai.’jje Ienose koncertavo. 
Valstybė tam reikalui teikia Matyt, vokiečiai labai yra 

■ susirūpinę lietuvių chorų 
stipi-ėjimu' Klaipėdos kraš
te, siunčia iš Klaipėdos ge
riausius chorus, kad parody-

dėmėto ji šiltinė

KAUNAS. — Nuo balan- 
džio mėnesio pabaigos kai 
kuriose Lietuvos vietose yra 
padidėjęs dėmėtąja šiltine 
susirgimų skaičius. Daugiau 
ši liga palietė — Seinų, Tra
ką, Utenos, Raseinių ir Bir
žų apskritis. Sveikatos de
partamentas į visus Šiuos 
centrus komandiruoja epi
demijos gydytoja, kuris turi 
atlikti ^stropią susirgusių 
izoliaciją. -Nepasiturįntieji 
asmens gydomi nemokamai J

pašalpos per savivaldybes. 
Sergantieji ligoniai -; 
siunčiami į apskričių ligoni
niu ambulatorijas ir tuo ke-

«

3. Graži čia giružė
4.
5.
6.
7.
8.

Meilė................. .
Meile uždegta krūtinė 
O pažvelgki..................
Visuomet širdis surakinta 
Penkios linksmos dainos

DUETAI
Moterų Sąjungos Imlias 
Skrenda, lekia mūsų mintįs 
Trisdešimt dainų......................

MIŠKAM CHORUI
Ginkim šalį Lietuvos ... a. 
Giesmė į Šv. Kazimerą 
Lietuvos Vyčių luinas . 
Pirmyn į kovą .. 
Mes grįšim ten ..
a) Išauš vasarėlė,
b) Tu mano mergelė,
c) Išbėgo mergytė ....

18. a) Kaip aš buvau jaunas,
b) Žiūrau anksci rytų,
c) Aš užgimiau Lietuvoj

19.

.so

.75 
$1.50

13.
13.
14.
15.
16.
17.

20.

.50 

.50 

.25

.50

.75

. .50

ie

liu izoliuojami nuo sveikų ti'vokiečių.galybę! ^Arbei- 
žmonių. kuriuos jie gali ■------------- - -
lengvai - užkrėsti, 
sios šiltinės susirgimai buvtf 
ir yra gana žalingi gyvento
jams. Pav., Utenos apskri
ty iš 70 įregistruotų susir
gimų apie 20 jų baigės mir
timi. Didžiausias šios ligos 
kaltininkas yra --^nešvaru
mas. Tėn, kur gyventojai 
nešvari ai Užsilaiko, > dėmėto; 
ji.šiltinė plečias^ nuostabiu 
smarku ai iv Svarumas yra

■Dėmėto-
tergesangvereinas” Kaune 
nepadarė baneaiams įspp-i 

paf'p.. 
erejn,”

■ dŽio.' Plikiu 
Ą. "Toįrovo “ 
rodos nepaliko’Uįdėlio įspū
džio. ‘—- Ritas viskas ragin
to ragina visų‘ėhofų daini
ninkus knorimčįaūsiai daly
vauti lietuvių J j 
drąsiai išeiti stįl 
Mūsų dainos gįą 
sai skambesni! ...

noriose ir 
sava daina.

nės, bal-

ik' j
*

21.

i

a) Eikš mano mergele,
b) Aš sutįkau^žydelį,
q) Kam anksci keičia .
a) Miels tėveli,
b) Oi skauda galvelę,
c) Atsigėriau žalio vyno.,..
a) Oi džium^džium,
b) Už jūrių,
e) Kalbin jaunas bernužėlis,
d) Aš turėjau vištą ...

22. a) Tykusis rytelis/-.
b) Oi laksto vanagėlis,
c) Kur Nemunas, d) Oi Čiūčia-liūlia .50

. > 1 ‘ ' l

Visos “virš paminėtos dainos galima gauti 
> “Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
! drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo

kite taip: •

“DARBININKAS”
366 West Broadvay South Boston, Mass.

v* cių.

“Viskas prapuolę, 
ašaros man liko!” (A. Mic- 
kfcvičius) -

rf*V • ♦ ■
Mtifi
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Dar Apie Dievą ir Sielą

Katras tau labiau rupi

Du Gyvenimu

vietos ir taip

Jei mašinoje jėga nėra re
guliuojama, mašina eina ne

nurodė
:o savo

*:į:-r^avę, Jajionė^ 
daiktus, nuodėmes 
Dievą ir ne siela.

Išplaukia kiekvieną savaitę 
Sugrįžimui leidimą ir kitą 
informaciją kreipkitės pas:
Hamburg-American Line 

United Ameriean Lines, Ine.
General Agents

131 Statė St., Boston, Mass.

Baltiko Amerikos Linija Birželio 
14, ir Liepos 19 d. Labai žemos kai
nos, geriausias patarnavimas, pa
rūpinu pasus, sugrįžimo permitns, 
padarau farmerią affidavitus, įga
liojimus, sitmčiu-^pinigus, parduo
du laivakortes j Kanadą. Užlaikau 
krautuvę vyrišką, moterišką ir vai
kams, apatinių drabužių; vyrams 
kepurių ir skrybėlių. Parduodu gra- 
fofonus, rekordus, knygas, laikra
ščius ir visokią rašomą popierą. 
Patarnauju už vertėją teismuose ir 
kitose įstaigose.

. Kančia—tai didvyrių mo- 
kvkla. — Maironis.

Matei elektrikinę mašiną ? 
Matei, kaip sukasi ratai, 
kaip juos mašinistas tepa. 

v. _ IKiek ta mašina verta, jei nė-
teuzima tiedu i
— Dievas ir 
gyvenime, bet

Girdėjai, kaip tavo kūmai 
ir kūmutės draskė šlovę. į 
skudurus, girdėjai ir gerai 
atsimeni, visus šlykščius 

^juokus, bet ar girdėjai, kaip 
Dievas kalbėjo į tavę per,ta
vo sąžine? ar atsimeni, ka 
Jis tau sakė ?

Į IR IŠ

LIETUVOS 
Per’BREMEN’Ą

Didžiausiu ir Greičiausiu
Vokiečių Garlaiviu 
COLUMBUS' 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs 3-eios klesos kamba
riai—tik miegamieji 

NORTH G E R M A N 

L L O Y D 
65 Stale'St., Boston, Mass. 

Arba pas bile vietinį agentą

“Jis Priima Nusidėjėlius 
ir Valgo su Jais”

ehorcT’pa- 
Jums 

siunčia visi krikščionys 50 
metu Jūsų garbingos kuni-. 
srvstės sukaktuviu diena. 
Tesuteikia Jums Visagalis 
Dievas dar ilgu§ metus sa
vo Bažnyčios labui.”

Kardinolas Gaspari į p, 
pirmininko ir užsieniu rei
kalų min isterio; .pasveikini
mą atsakė tokia telegrama:

‘.‘Giliai atjaučiu Jūsų Ek
scelencijos ir Lietuvos vy
riausybes malonius linkę ji- t • • *. **£*’
muš mano auksinių mišių 
dienoj. Prašau priimti nuo
širdžią padėką, o taip pat 
karštus linkėjimus gerovės 
Jūsų brangiam kraštui ir 
laimes Jums asmeniškai.”

mu^

tcdra lurinti tarmiuti kultu-, 
rimams Sovietų Respubli
kos tikslams.” Minsko pro- 
voslavų katedrą pagrobė 
“Gyvosios Bažnyčios” pase
kėjai. Vieną kartą,' tos 
“Bažnyčios” (suprask Gy
vosios) dvasiškiui laikant 
pamaldas, kilo kova tarp 
pravoslavų ir “Gyvosios! 
Bažnyčios” pasekėjų. “Gy 
vosios bažnyčios 
nigai vos su dideliu vargu iš 
Įniršusios žmonių minios pa
spruko. Kai rusų vyriausy
bė taip uždarinėja bažnyčias 
arba jas perduoda “Gyvajai 
Bažnyčiai, kai kur statomos 
vėl naujos bažnyčios — ir 
tai dažniausia darbininkų 
pastangomis bei lėšomis'. 
“Raudonasis laikraštis*’ iš 
Maskvos praneša, kad audi
mo bei verpimo fabriko “ko
munistų avangard” darbi
ninkai. kurių tenai‘dirba a- 
pie 7000, pastatę naują baž
nyčią. Tą pat padarė ge
lumbių fabrikas “Raudona-

Du didžiansi-rhažindžiai ta
vo gyvenirtfė yra kas-?’Neži
nai? Nagi "tljevas ir siela. 

Netiki ? Atidžiau prisižiūrėk 
savo kasdieniniam gyveni
mui. Perbėk ątnūntimi pra
eitą savaitę. Apie ką dau
giausia galvojai laike tos sa
vaitės?. Apie orą, apie .pie
tus, apie daiba, apie vai
kus, apie 761/ ką girdėjai ki
tus kalbant, apie Lind- 
berghą, apie viską-... bet 
kiek sykių pagalvojai apie 
Dievą ąir apie savo sielą, a- 
pie jos likimą?

Patėmijai skyles savo ba
tuose ir pančekose, 4 bet ar 
patėmijai . skyles, kurias 
nuodėmės išdūrė tavo sielo
je? Gali pasakyti, kiek sy
kių suklupai per visus pra
eitus metus — bet ar atėjo 
kuomet nors tau į galvą pa
galvoti, kiek sykių nusidėjai 
Jik šiandien?

ar Judos?

Ar bedieviai tokias nen
dres gerbia, ar juokiasi iš 
ją? -

ra elektros ją varyti? Ji 
tiek tėra verta, kiek papras
tas neapdirbtas geležies ga
balas.' Tiek pat tėra vertas 
garvežis be garo,^hutomobi- 

(liaus motoris be gazolinos. 
! Mašina su menka elektros, 
I garo ar gazolinos jėga silp
nai teveikia — be jokios jė
gos visai sustoja i r, palieka 

kitų, kuriuos galiu pa- neiųiudinga. Mašina ir jėga 
abi reikalingos, bet jėga 

nes mašina yra 
iuo jėga 

ir per kuri vei-

nfet suspindi) 1; Panašiai 
veikia žniegaui sjela. Ji 'riei- 
ialinga niftnatiniV r^idfiavil 
mof prižiūrėjimo, tvarkymo^ 
mbitinimo geni sielos mais
tu? Maitink ją tinginyįįį^ 
ifšič hfišiansnūdusi. neraneri.i <

h jubiliejus -f
Prof! I 

y^eią^BO Pa^yeikinimas 
■iĘAŪNAK 

aspąrri^ 50, 
tęs sukaktuMi
.Įėriš pirmiųinka&ir užsienito 

! reikalų įhifiisteris prof. A.^ 
Į^Voldęmarąą gegužės 1 

d- pasĮupjįe^am pasi 
[tokioj 
Į >

H Leis 
silpną 
sveikinimų, kuriuos

t^Di^o*nepn,p;
ĮSPenai turės būfiyaK- 

dttOjųrfia Dievo' nepripąžini- 
meš >ia- tikvbos iššivvstvmo 
istorija. Ypač turės būti 
vaizdžiai pabrėžiama, kad 
tikybinės istorijos esą kovo
jusios prieš darbininkijos 
reikalus. — Viename Mas- 

ikvos “Netikinčiųjų” sąjun
gos posėdyje buvo su 
džiaugsmu giriamasi,’ kad 
rietikėi imas žengiąs. Sovie
tuose sparčiai pirmyn.- Esą 

•žinoma, ka iš 100 sutuoktu
vių 1926 m. tik 22 buvusios 
padarytos bažnyčioje. Kova 
su bažnytiniu laidojimu 
esanti mažiau sėkminga.’ Iš 

jkiekvieno 100 laidotuvių. 60 
buvo bažnytinių.

Farizėjai piktinosi, kad 
Kristus priima nusidėjėlius 
ir valgo su jais. Jei Kris
tus dabai gyvėrri^ <13 J; be 
abejo taip pat pasielgtų su 
dabartiniais nuisdėjėliais, ir 
pasekmės būtų tokios pat 

=r dabar, kaip ir tuomet: nusi
dėjėliai pamestų savo nusi
dėjimus ir priimtų Kristaus 
mokslą ir meilę. Kristus 
jiems nepataikavo. Jis kvie
tė —nusidėjėliai klausė Jo 
malonaus ir drąsaus, balso.

Kristaus pasekėjai, kata
likai, taipgi priima nusidė
jėlius, bedievius, bolševikus 
ir valgo su jais, ir geria, ir 
girtuokliauja tankiai, ir 
kortoja, — bet ar atverčia 
juos prie Kristaus, ar turi 
drąsos^ ginti Kristų ir Jo 
mokslą nuo nusidėjėlių tan
kiai šlykščių pašaipų ir pur
vinų dergimų.

Ar tie katalikai priimda
mi nusidėjėlius ir valgyda
mi Su jais lošia Kristaus ro
le

. —- Kardinolo 
metų kunigys-* 

enai«minis-|

Dv. Vad. — Kun. P. Saurusaitis," 
2334 So. fOahley Avė.,- , ; 
Chicago, Illmois.4

Redaktorius—Kun. C. Matulaitis, 
2334 So. Oakley* Avė.', 
Chicago, Illinois. i

I Vice-Pirm. — J. Svirskas,
104. Dorchester. Street , • ■ 
Worcester, Mass.

II Vice-Pirm. — O. Adomaitienė,
36 Norton Street 
Dorchester, Mass.

Iždininkė — 0. Sidabrienė,'
6 Commonivealth Avė. . i 
AVoreester, Mass. ,

Iždo globėjai — x
Kun. P. V. Strakauskas,

50 W. Gth Street
So. Boston, Mass.

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

Rast. — V. J. Blavackas,
104 Dorchester St., 
Worcester, Mass.

LIETUVON ir iš LIETUVOS - 
per Hamburgą,

Mūsų. 3 vary kliu garlaiviais: - 
New York (naujas), Ham- . 
burg, DeutschJand, Albert 
Bailiu, Resolute, Reliance, ir 
populiarinki vieno kabin lai-,, 
vai: Cleveland, Westphalia, 
Thuringia. Savaitiniai išplau
kimai iš NewYork’o — gar- 
laivais Thuringia ir Wespha- 
lia, kurie sustoja Bostone.-
-Asmeniškai vadovaujamos 

Europinės kelionės
$203.00 iš New York’o j 

Rauną, ir atgal
(Karo taksai ekstra)

STRAIPSNIS 16
Užkietėjimas

Iš visų mažiukų kūdikystės ne
galavimų mažai yra tiek dardan
čių ir laikais taip sunkiai pataiso
mų kai vidurių užkietėjimas. Iš- 
hodyti visas priežastis ir paaiški- 
’nimus to negalavimo užimtii per
daug vietos. Lai užtenka pasa
kymo, kad veik visuose atvėjuo- 

jse tiesioginė priežastis gali būti 
neva ku- (būdo, kuriuo kūdikio maistas yra 

•paruošiamas. Tinkamas nustaty
mas maisto, kad jis sutiktų su 
kūdikio norais ir reikalavimais, 
dažniausiai užkietėjimą prašalina. 
Gyduolių labai negudru yra nau
doti, jei daktaras to nepataria.

Kad atitaisius tokius dalykus, 
mes rekomenduojame, kad iki • 
penktam mėnesiui vartoti oatmeal 
vandenį prirengiant maistą. Po 
penktam •mėnesiui pridėk oatmeal 
košelę prie pieno ir vaisių sunkos, 
ypatingai apelsinų sunkos. Laike' 
antrų metij kepta obuolinė arba 
perkošta sunka slyvų gali būti 
duodama.

Svarbiausia už viską, vienok, 
'yra anksti pramokinti kūdikį prie 
reguliariškų judėjimų vidurių. Ge
riausias laikas tai tuoj po pusry
čių, ir kūdikiui augant; reikia ne
leisti nei jokiam žaidimui ar dar
bui trukdyti šitam dalykui. .Jau
ninusį kūdikį galima pripratinti 

: prie skylutei; ir pasodinant tam 
tikromis valandomis kas dieną, 

įgalima tą paprotį jam įkalti, kas 
yra- svarbu sveikatai.

Į Litiosuotojai nereikia dažnai I 
partoti. .Tie nusilpnina vidurių mu
skulus ir išplečia pilvą. Ideališkas 
gydymas susidea iš pralavinimo 
vidurių reguliariškai be pagalbos 
atlikti savo funkcijas.

Tavo kūdikio pirmieji metai y-H 
ra svarbiausi. Jo pradžia gyveni
mui priklauso nuo maisto, kurį 

'gauna per Situs dvyliką bičnesių.- 
(Maistas, kad išaugintą srtipriu.s*| 
(kaulus ir vikrias kojas* turi būti j 
sveikas, maistingas ir tuo pačiu 
sykiu1 lengvai suviržkomas. Jei | 
negali žindyti savo kūdikio, pir- Į 
moji jūsų mintis turėtų būti Bor- Į 
drn’s Eagle Pienas. Per daugiau ] 
kaip 60 metų motinos ant jo atsi-1 
dėjo. Gydytojai stipriai rekomen-1 
d no ja Eagle B ra 11d dėlto, kad jis J 

,saugus, šviesus, lengvai padaro-] 
Imas ir lengvai suvirskomaa. j

Skaityk šilus straipsnius .aty- 
, džiai kas savaitė ir pasidėk juos 
atdčial " <

Sekmadieni atėjai į baž- 
nyčią ir .kiek_te.n tavo min
čių teko tau pačiam, kiek ta
vo smagumams ir vargams, 
kiek tavo bizniui, kiek tavo 
priešams — ir kiek Dievui?

Tiek mažai 
trumpą laiką 
“mažmožiu” 
siela — tavo 
pabandyk nuo jų visai atsi
sakyti ir pamatysi, kas atsi
tiks su tavo ir su tavo arti
mų gyvenimu, kaip tu tuo
met. elgsies. TiLQiUj£&*e]gsies 
sulyg šitokių Įsakymų:

Aš esmi mano paties ir vi
sų 
vfergti, viešpats ir tironas. 
Nemylėsiu nieko, kaip tik svarbesnė 
pats savę. Neklausysiu, mu- tiktai Įrankis kur 
šių, vogsiu, paleistuvausiu, pasireiškia 
šmeišiu, girtuokliausiu, kia. 
keiksiu. Mylėsiu savę už vis j , _ , . ,_ * . . * ^iTioęmis Kilnos — t<u to-
labinus, kitus paminsiu po . .. ’. ,. . .’ 1 1 buliausia pasauly masina, ją
'Ojomis [gaivinanti jėga — tai siela.

Ar ne taip elgiasi tie, ku- .Kaip mašinistas ka tepa ir 
ne išmetė iš savo gyvenimo prižiūri savo motorą, taip 
Dievą ir sielą? Jei jie taip žmogus yra priverstas da- 
nesielgia, tai arba dėlto, kad žiūrėti savo kūną: valgulin- 

to, ti, girdyti* rėdyti ir susirgus 
gydyti sūvo kūną, kitaip sa- 
kant, palaikyki savo kūno 
'gyvybę. Jei jis tą pridera
mai daro, kūnas gy vena ke
liasdešimtis metų, kartais 
net virš šimto metų kolei ne 
nusidėvi ir ne miršta. Kū
nas kuomet jį aplei
džia ji gaivinusi ir jo maši
neriją variusi jėga — siela. 
Kūnas virsta dulkėmis — 
.siela toliau gyvena ir gy
vens visados. -

neturi jogos, arba dėl 
Įcad policijos prisibijo.

šiek tiek geriau *elgiasi 
tie, kurie nėra visai dar Die- 
vo ir sielos išsižadėję, tik 
mažai apie Dirvą ir sielą te- 
paiso; )x*t palaiminti yra 
tie, Jtinie savo gyvenime 
stato pirmoje vietoje Dievą 
ir sielą. Jie. visupirma ieš
ko dangaus karalystes ir jds 
teisybes ir gerai žino, kad 
viskas kitas bus jiems pri-- 
duota. Tr jie dar niekuomet 
nėra apsirikę. Jie turi lai
mę savyje.

sis spalių (menuo) ” 2000 
darbininkų. Pinigams šių 
bažnyffijį statifHtd rinkti, jie 
su^otajti

kuri Jriunpu I^ku ^nnko 
18,000 aukso rublių.—-Aukos 
bažnyčioms statyti tntvKren- 
kamos ir Jarzvos m|fcafak- 
ųūros fabrike (8000j^pirb|- 
Biinkų). — Sovietų Wi-iaii- 
fo’bįįjnano Maskvoj^&teig-

Jei planuojate vasarinę kelionę

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

trečia klesa j
” LIETUVĄ-

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen

Liepos išplaukimai:
per Angliją-Franciją-ar Vokietiją

. S-S. LEVIATHAN 
Liepos 2

' S.S. REPUBLIC
Liepos 2

S.S. GEORGE Vv’ASHINGTON 
Liepos 13

S.S. PRESIDENT HARDINGj 
Liepos 16 '■*

S.S. PRESIDENT ROOSEVELT
Liepos 27

T sNAUDOD.'MI vhas progas reguliarių 
vasarinių ( nitol Statas Lines ekskursijų 

gaunate ke.ionės patogumų ir patar:iavimą 
už karius laivai valdomi ir operuojamai Su
vienytų Valstijų Valdžios -pagarsėjo.

Pasirinkit? bile iš augsėiau įvardintų 
laivų ir keliausite malonioje draugėje jūsų 
tautiečių po asmeniška priežiūra prityrusių 
Vnited Statės I.incs atstovų.

Vist prirr’gimai perkelti jus ir jūsų 
bagaža iki ktlio iės tikslo bus jums atlikti 
pirm negu užlipsite ant laivo.

JKlauskite vietos laivnko’čių agento 
šiandie informacijų, arba rašykite pas 

United

KŪDIKIU
TjEROVes SKYRIUS^ 
DEt APRŪPINIMO

MOTINŲ IR.jŲ j 
KŪDIKiyjSVEIKATOS^

nevie-

prastu;Yie- 
bė reiškia au

ką, kitam ’č^einoniją, 
gą, Įpion.^^ , ;

Kas čia labai nori aukoti 
skatiką, nors tai ir mažas 
daiktas? Dar mažiau tokių,' 
kurie yra pasirengę paau
koti drabužį nuo sąvo-pečių, 
savo turtą ? Bet užvis ma
žiau tokių,, kurie noriai au
koja savo piktumus, pagie
žas, .pavydus, savymeilę. 
Tie, kurie» taip daro yra 
šventi, vra tikri katalikai. 
Jų nedaug tėra.

Kurkas lengviau yra .bū
ti paviišutiniu kataliku, ce- 
remonijalmiii kataliku. Jie 
meldžiasi ir plėšia šlovę, au
koja centus ii* vagia dole
rius; pasninkauja ir gir
tuokliauja; eina į bažnyčią, 
bet neapleidžia ir saliūną; 
nukelia kepurę prieš kryžių^ 
bet yra pilni puikybės; dū
sauja bažnyčioje ir keikia 
namie; pildo Dievo įsaky
mus, jei neturi pageidimg-p.. 
jų sulaužyti; garbina Die 
vą, jei per tai sau įgija gar 
bes.

SOVIETŲ RUSUOS KOVA 
PRIEŠ TIKYBĄ

Rusų vyriausybė uždarė 
gražiausią Leningrado šv. 
Izaoko katedrą ir uždrau
dė laikyti pamaldas. Baž
nyčia norima paversti mu
ziejumi, nes

----- ----- -

Dvi Katalikybes ( 
.iii' i------- ’ '-i

Kaipgi? dvi katalikybės?! 
Julv tik viena kątalikybe tė
ra! Vienas tėra katalikų ti
kėjimas, viena Bažnyčia! 
Taip! vienas (tikėjimas ir1 
yiena Bą^nyęijį, bet 
naip žmoti0f 
geba ir te4$j$.!fųį)rasti. ’ | 
nam kata:

Maitink ; geismais - 
draskkaip • n£fa 
aiklyl tffehkiu fo||l 
gaust MiKį]
vynjfflH^rt^ir jį’ši 
susįĮ^kBs; Mailftj 
nįįįėĮ l džiaugsmais 

sugy vulės ir apaks. Bet mai
tink ją prakilniomis minti
mis, gražiais jausmais, mei
le — ir ji bus tobula jėga, 
kuri netik tavo gyvenimą, 
gerai sutvarkys ir padarys 
tave laiiųingu, bet paveiki 

dar ir į kitus ir juos pada
rys geresniais ir laiminges
niais. -11 i ’;

./ .f: _ ’
Kaip" galima taip tobulai 

sutvarkyti . - sielą, i 
mums Kristus, pąli 
pavyzdį ir net palaiko pats 
savę musii sielos maistui. 
Tas maistas padaro fcrėlą- ga
linga. Sielos gyvenimas yra 
kulkas svarbesnis už kūno 
gvvenima. .

Ekskursijas ant šio laivo rengia:

Rytuose,: Petras J. Baltuška-r Vakaruose: “Naujienos 
.6 East Markei St* 1739 S. Halsted St,
Wilkes Barre, Pa. Chicago, Illinois.

JŪSŲ VIETOS* AGENTAS:
\ SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 

PARŪPINS POPIERAS IR PASĄ. ' 
UŽSAKYS VIETĄ ANT LAIVO 

NURODYS KELIĄ Į LAIVĄ

Kainos tiesi*; į Klaipėdą:
Trečia kliaaa.... ..... $107

Kainos į Klaipėdą ir atgal
Trečia kliasa $181

Turistinė III-čia kliasa $117 Turistinė III-čia kliasa $196
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ODZIUS IR VALDŽIA
sąmone

Priešpaskutinis Seimas

vra

Jėzaus. Nukryžiuoto seserys, kurios mokytojauja švč. Panos Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijinėje, mokykloje, Cambridge, Mass. ir kunigai: Tėvas Alfonsas ir Juškaitis, kle
bonas. " . ' /

Marcellino 
išradimai 
pakeitimų

jums šiaudadušiai

no įspūdžio pa? visus neski
riant partijų skirtumo. Ži
noma būt kitoks • ūpas jei 
būt ruošę sukilimą komunis
tai. Tačiau Pajaujis ir jo 
dalyviai padarė didelę klai
dą —■ ruošdami sukilimą be 
jokio tikro reikalo, tik ma
tyt savo partijų reikalus be
ginant. Už tokį . nelemtą 
šposą jie bausmės yra užsi
pelnę. Nepolitikas

Šis seimas bene bus tik 
likvidacinio seimo pirmta- 
kūnas. -

Šiais metais bus švenčia
mos 100 metų gimimo su
kaktuves gąrsąųs prancūzų 
mokslininko 
Barthęlot, kurio 
padarė didelių 
chemijos moksle.

Šio žmonijos 
kurio išradimai

PRANCŪZŲ MOKSLININKO 
BERTHELOT PAMINĖ

JIMAS

Kiekviena idėja sykį pe
rėjusi per žmogaus sąmonę 
užsilieka žmogaus prote, bū
tent toje jo dalyje, kurią va
diname pasąmone. Prie tam 
tikrų aplinkybių idėjos vėl 
iškyla iš pasąmonės į sąmo
nę. Paprasta kasdienine kal
ba tariant: Patėmijame ką 
nors, paskui užmirštame, 
bet reikalui esant paprastai 
vėl atsimename.

jas.
.Tie teturi tuomet tik vieną 
idėją: kas mūsų parijos, tas 
gera; kas ne mūsų — bloga.

Tokiu tik partiniu pami
šimu ir tegalima išaiškinti 
tą faktą, kad mūsų ljolševi- 
kai pateisina masinius kali
nių žudymus Rusijoje.

lietuvis katalikas, tai tiesiog 
nesuprantama. Vienok to
kių yra. Mums teko girdė
ti iš patikėtinų šaltinių, kad 
kaikurie katalikai netiktai 
kad. neketina dalyvauti Vil
niaus išvažiavime, bet dar 
yra pasižadėję dalyvauti ir 
ųet dirbti mūsų priešų išva
žiavimuose įvyksiančiuose 
tą pačią dieną!

BČdA su tokiais, kurie lyg 
kokie sliekai. Kiekvienas 
bolševikėlis, kiekvienas nu
sigyvenęs sandarokėlis, bile 
tik turi gerą kakarinę; gali 
jiems užminti ant galvos ir 
jie temoka tik tylėti. To
kie žmonės — sliekai pražu
dė katalikams daugybę ka
talikiškų pašalpinių draugi
jų ir be pasipriešinimo pa-. 
Vedė jas bedieviams. Ačiū I Jie yra sunki kaladė prie 
jiems, tokios draugijos, ku- mūšų kojų.

matu iš vokiečių nelaisvės, 
buvo nuvykęs i Lenkiją. Čia 
jam buvo pasiūlyta štabo 
viršininko padėjėjo vieta 
vienoje kariuomenės grupė
je. Teismui pareiškė, kad 
jis nuo tos vietos atsisakęs 
ir vykęs pas gen. Judeničą į 
Suomiją. Sustojęs Lietuvo
je ir neišgavęs laiku leidimo 
išvažiuoti, užėjęs į vyriausią 
štabą ir Čia susitaręs tarnau
ti mūsų kariuomenėje. Išė
jęs į atsargą buvo nuspren
dęs važiuoti į Turkiją, bet 
nuo šios kelionės jį sulaikė 
pensijos klausimo išsprendi
mas. Tuo metu ir buvo su
čiupti jo dokumentai.

Turint galvoj, kad ats. 
gen. Kleščinskas. esant karo 
stoviui, teikė valstybines pa
slaptis svetimai agentūrai ir 
turėjęs tokia aukštą ir atsa
komi ngą vietą mūsų vadovy
bėje* dirbo taip žemą darbą 
karo teismas, gindamas tau^ 
tos garbę ir kariuomenės au
toritetą. nusprendė kaltinin
ką nutausti mirties bausme, 
i — Be to, teisme buvo nu
statyta, kad Kleščinskas tei
kė ainiad SS8R atstovybei 
trjs kartus j mėnesį. Kiek 
jis už tai gaudavo nežinoma, 
bet išaiškinta, kad jo urmi
nės gyveną SSSR Rusijoj 
paimdavo kas mėnuo po 500 
litų.

Teismo sprendimas birže
lio 1 rvte įvvkdytas.

. (“Lietuva”)

rios lyg pašaipai tebeturi 
dar pav. Saldžiausios Jėzaus 
Širdies vardą, yra bolševi
kų valdybų už nosies vedžio
jamos ir turi už organą... 
“Laisvę.”

Ačiū jiems visokie nenuo
ramos — kikeriai įsibriauja 
į valdybas ir trukdo visą or
ganizacijų darbuotę. Ačiū 
jiems visokie tranai gali kel
ti parapijose suirutes ir 
maištus. Ačiū jiems gyvuo
ja bedievių spauda. Kaip 
vergai be savo nuomonės'ir 
nusistatymo jie lenkiasi 
prieš tą, kurs "moka daugiau, 
garsiau ir drąsiau užrėkti. 
Perstato kas neaiškų arba 
atvirai katalikams priešingą 
žmogų į draugijos preziden
tus. Nesipriešinu — atsako 
sliekas. Ateina agentas ir 
peiša bolševikišką, sočiai is- 
tišką ar sandariečių laikraš
tį. Ir vėl sako sliekas: ge
rai, užrašvk.

7 V

Susipratę katalikai netu
rėtų tylėti, bet, taip sakant, 
pirštais badyti tokius šiau- 
dadūšius, turėtų sukelt prieš 
juos viešą katalikų opiniją, 
prie kiekvienos progos 
smerkti, jei draugiškas per
spėjimas nieko negelbsti. Jie 
tik saviesiems tedrįsta pasi
priešinti, priešų “sarmatija- 
si.”

rūšių, atsimena tik vieną i- 
dėjų grupę. Pav. pamišėlis 
būdamas dar sveiko proto 
yra svajojęs ar sapnavęs, 
kad jis yra Napoleonas. Pa
mišęs jis gali pamiršti vis
ką, kas jo gyvenime yra at
sitikę ir atsiminti tik savo 
sapną ar svajonę, kurioje jis 
buvo įsivaizdavęs, būk esąs 
Napoleonas. Toks pamišėlis 
yra pilnai įsitikinęs ir ban
do kitiems įkalbėti, kad jis 
esąs Napoleonas.

Tokio žmogaus idėjos yra 
suskilusios. Tik mąža idė
jų dalelė tepajėgia iškilti į 
sąmonę. Didžiuma jų 
palaidota pasąmonėje.

Panašiai atsitinka 
siaurai partiniais žmonėmis. 
Jų sąmonė yra suskilusi. 
Kuomet jie yra savo namuo
se ir nėra kalbos apie parti
jas, jie prireikus sugeba iš 
pasąmonės iššaukti į sąmonę 
įvairių įvairiausias idėjas, 
bet tik užsimink apie parti- 

ir jie tuoj pakvaišta.

, Gėg. 26 d. 10 vau prie-tetni'i 
tyčia partfoštų vartų- aukš- i 
tąjį svetį su jo palydovais 
(taip kurių matėsi vyriau- 
sias, Vadas gen. Žukauskas, 
puikių. Plechavičius ir kiti) 
pasveikino miesto burųiis- 
tras p. Staugaitis. Ponas 
Prezidentas ^.atsakydamas 
pabrėžė Marijampolės reikš
mę kultūros žvilgsniu, kur 
mokėsi Basanavičius, Jab- 
linskis ir kt. Pulko ir Ma
rijonų gipanazijų orkes
trams sugrojus Tautos him
ną ir. moksleivių chorui pa
dainavus “Ei, pasauli, mes 
be Vilniaus nenurimsim,,r 
tarp įvairių mokyklų ir or
ganizacijų eilių, vietinės val
džios bei mūsų gusarų lydi
mas, p; Smetona išvyko to
liau i Liudvinavą ir Buch- 
tos dvarą.

Apie 15 vai. p. Preziden
tas grįžo Marijampolėn. Ka
reivinių aikštėje priėmęs 
kariuomenės ir šaulių para
dą, nuvyko valstybinės gim
nazijos rūman. Čia jam per- 
sistatydino valstybinių ir vi
suomeninių įstaigų atstovai. 
Po to, tos pačios gimnazi
jos, simfoniniam orkestrui, 
grojant buvb jis gražiai pa
sveikintas ir išlydėtas. P. 
Prezidentas apsilankė ‘taip
gi liuteronų kirkėje. Nuo
stabu tik, dėl ko p. pasto
rius savo bažnyčioje sveiki
no vokiečių kalba. Žydų si
nagogoje pasielgti nuosek
liau: čia prakalbėta į p. 
prezidentą lietuviškai. IŠ 
žydų gimnazijos apsilankvja 
Mokytojų Seminarijoj. Vi
sose. mokyklose savo vedėjų 
tinkamai pasveikintas, p* 
Prezidentas pabrėžė švieti
mo reikšmę tautai bei val-

26-tą birželio daromas iš- 
M važiavimas Vilniaus naudai 

-Montello, Mass. Rodos ne
turėtų atsirasti toks lietuvis, 
kurio širdis nesuplaktų 
smarkiau, kuomet išgirsta, tą 
Šventą tautai vardą — Vil- 

* nius, kurs neitų į pagelbą 
‘sumindžiotai ir vergijoje 

vaitojančiai Lietuvos šir- 
džiai. Deja tokių yra. Nie
ko stebėtina, kad taip pasi- 

' elgia raudonieji išsigimėliai, 
arba raudoniej autieji jų 

z pusbroliai, neva tautininkai,

Gen. Ladyga, karo teismo 
pirmininkas Kleščinskio by
loje, birželio 1 d. priėmė 
spaudos atstovus ir suteikė 
šių informacijų: gegužės 31 
d. 9 vai. įvyko karo teismo 
posėdis, kuriame buvo svar
stoma gen. Kleščinško byla. 
Teismo eigoje nustatyta, 
kad ats. gen. Kleščinskas 
mio 1925 m. liepos mėnesio 
teikė SSSR atstovybei Kau-* v • 
ne žinių apie mūsų kariuo
menę,' aukštuosius karo va
dovybes asmenis, politinių 
partijų vadus ir vyriausybės 
narius. Tokios žinios esant 
karo- stoviui yra valstybinė 
paslaptis. Kad tos žinios 
buvo duodamos, įrodo paties 
gen. Kleščinsko ranka rašy
ti dokumentai.

Teisme Kleščinskas laikė
si ramiai ir atsargiai. Iškė
lus kokį nors jo darbą, jis 
prisipažindavo. O ko nepa
vyko iškelti dokumentais, 

i jis, matyt, nutylėjo. Davus 
jam apsigynimo žodį jis ta
rė: “Man gėda, labai gėda, 
kad aš dirbau naudai tų, ku
rių visa savo siela neapken
čiu. Pradžioje vertė mane 
daryti medžiagirte padėtaŠ.” 
— Teismo pirmininkui pa- 

■ stebėjus, kad jo medžiaginė 
padėtis nebuvusi bloga. jis 
nieko aiškaus neatsakė.

Teisine paaiškėjo, be to. 
A. kas jau anksčiau spaudoje 

buvo skelbta, kad KleŠčins- 
kis, grįždamas didžiojo karo

stybeif pažymėdamas taipgi 
dpros bęr tikybos svarbą 
kultūrai? “ * . ** •

18 vai. aukštas svečias at
vyko parapijoj bažnyčion, 
kur vietinės, dvasiški jos iš- • 
kilmingai sutiktas ir ■' lydi
mas, giedant * ‘ Dievas mū
sų” susitelkęs įėjo bažny
čion ir pasimeldęs prieš al
torių* apsilankė Marijonų 
vienuolyne. Dabar einąs 
Marijonų vienuolijos gene
rolo pareigas kun. prof. Bu- 
čys prabilo nuoširdžiai į 
garbingąjį svetį. Pažymėjo, 
kad vienuolių daugiau dva
sinio pobūdžio darbas nėr 
taip apčiuopiamas, kaip ki
tų darbuotojų, tačiau to ir 
neieškant, per marijonus 
Lietuvos valstybė įgijo net 
materialių gėrybių l nauji} 
trobesių, mokyklų, knygynų 
— bibliotekos pavidale? ku
rias įstaigas ir kvietė apžiū
rėti. Išgėrus kavos, visi sve
čiai buvo priimti Marijonų 
gimnazijoje, kur direkto
riaus Dr. J. Totoraičio ir 
moksterrių^pasveikintas, p.* 
Prezidentas gražiai prakal
bėjo; dar tii pačių mokslei
vių deklamuota, dainuota, 
grota orkestru, su kuriuo 
čia p--Prezidentas buvo su- 
tinkamasif”išlydimas.

Galiausiai p. Prezidentas
• atsilankė apskrities ligoni- 
■ nėn ir įstaigose, kurias veda

Vargdienių Seselės. Iš čia
• mergaičių vidurinės-mokvk- 

los gėlėmis apdovanotas, 
apkaišytuose gėlėmjs aut^-

. mobiliuose p. Prezidentas 
su savo palydovais 20 vai. 

į išvyko pulkan. Po vakarie
nės tą pati vakarą grįžo

• Kaunan.
(“Šaltinis”) .

tai ypač metasi į akį svars
tymai apie. “Sandarą.” 
Konstatuota faktas, kad 
“Sandara” yra siaurai par
tinis — teisingiau būtų pa
sakyti puspartinis — orga
nas, tarnaujantis tai sanda
riečių partijos pusei, kuri 
linksta prie socialistų. Tai 
ir viskas. Nei delegatai, nei 
redaktoriai nepajėgė iškilti 
aukščiau partijos, išeiti iš 
užburto partinio rato.

Kaip gamta tuštumos, 
taip gyvenimas nemėgstą 
minusų. Minusinės, neigia
mos partijos nieku būdu ne
gali ilgiau gyvuoti. Giliau 
mąstantieji ir jaučiantieji 
žmonės minusinių sandarie
čių tarpe negalėjo visuomet 
pasilikti. 17 gruodžio per
versmas davė jiems progos 
giliau susimąstyti, ir jie at
sisakė toliau būti minusų 
garbintojais. Tie, kurie da
bar spiečiasi apie “Sanda
rą,” nesugeba dirbti teigia
mo darbo ir tik protestuoti 
teigta,' tik protestuoti į kpi- 
jiems nieko kita neliks, kaip 
tik susilieti su kitais tokiais 
pat protestantais, kuri® irgi 
emoka tik protestuoti į kai*

Šiandien sodžius 'vis re-: 
čiau ir rečiau užsimena ą- 
pie politiką. Sodiečius apė
mė kaž koki apatija — pail
simas. Matyt jų energija ir
gi išsisėmė smarkiai bepoli
tikuojant keletą Lietuvos 
nepriklausomybės metų. — 
“Ko čia mums valdžia” — 
pasako dažnai kaimietis — 
“bil tik geras parėdkas bū
tų.” Tačiau inteligentija, 
laikraščiai žymiai atjaučia 
tautininkų valdžios kietumą. 
Laikraščiai gerokai cenzūros 
suvaržyti; bile ko dabar ne
parašysi. Gal dabar ir liau
dininkai su social-demokra- 
taisnekartĄ pamanys: — 
“tai brač ne prie “krikščio
nių!” Krikščionių valdžia,, 
buvusi prieš pereitąjį seimą
— duodavo laisvai visiems 
išsitarti, išskiriant komunis
tų šlamštus. Dabar kitaip. 
Ir kitos partijos matyt ne
berado galimumo ilgiau pa
silikti valdžioje. Žinoma, 
valdžia kaip valdžia, kuomet 
nekurios gyventojų grupės 
nerimsta, sukilimus 'ruošia
— negi gali žiopsoti. Kiek
vienos ištyžėlės valdžios die
nos būna suskaitytos. Kieta 
valdžia, dažniausiai — gali 
įvesti pastovesnę tvarką ir 
ramumą krašte. Tačiau so
diečių tarpe tautininkų par
tija, kaž kodėl nepopuliari. 
Tiesa prezidentą gerb. Sme
toną visi gerbia ir prieš jį 
dar anksčiau nebuvo daug 
žmonių, kurie nebūt minėję 
su pagarba pirmąjį Lietuvos 
prezidentą. Bet p. Voldema
ras neturi-simpatijų plačių 
masių tarpe, gal dėl to, kad 
jis su išdidumu dažnai pa
brėžia, — jog jie esą pasta
tyti iš “aukščiau” ir todėl 
su visais ir nemaną skaity
tis."

Nežinia ką sodžius pasa
kys, kai bus paskelbtas kon
stitucijos keitimo projektas 
ir ruošiamas tautos atsiklau- 
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simas? Demokratijos šali
ninkų sodiečių tarpe irgi'ne
mažai. Ir bile kokie žymes
ni varžymai,’kad ir mažiimų 
teisių neranda pritarimo.

Tarp kitko, išimtinai visi 
džiaugiasi, kad — d-rui Pa
jaujui ir kitiems sukilėliams 
buvo mirties bausmė pakeis
ta kalčjfrųu; Jei išrikro jie 
ne būt prašę pasigailėjimo 
ar kaip kitaip mirties baus
mė būtų buvus įvykdyta— 
tatai būtą padarę labai liūd-

Sandariečiai “atlaikė” 
Chicagoje savo seimą.‘‘Nau
jienos” gana smulkmeniškai 
ir visai prielankiai. aprašė 

k- tą seimą. Šiame seime san- 
■y ’dariečiai pasiliko ištikimi 
> _ savo vieninteliam ‘ ‘ idealui. ’ ’ 

■V. Tas “idealas” yra negaty- 
• ‘ vis. Jį galima išreikšti vie- 

> -nu žodžiu šiaip: Protestuo- 
■? jame. Na ir protestavo, 
y Protestavo prieš valdžią, 

protestavo prieš ^partijas, 
asmenis..-. protestavo^ pro- 

ę testavo, protestavo... Nepro- 
testavo tik prieš socialistus, 
nes socialistai su jais^flir- 

"7 tuo ja ir Bostone ir Chica
goje. Šiųmetiniai "protestai 
buvo gausesni už kitų metų 
protestus, nes teko protes- 

yy fuoti net prieš savųjų bene 
. \ tik didžiumą — prieš “Vie- 
' nybės” ir “Dirvos” grupę.

Be protestų seimas svars- 
t * te siaurus savo partijos rei- 
v' kalus ir biznius. Įdomu bū- 

tų pamatyti seimo rezoliuci- 
V” jas. Ar bus ten teigiamo po

būdžio nutarimų liečiančių 
r* Lietuvą ir išeiviją? Abejo

jame. Jei “Naujienų” re- 
jfį porteris teisingai reportuo- 

ja sandariečių seimo eigų,

Sveiko proto žmogus pri
reikus paprastai atsimena 
visokeriopų rūšių idėjas. 
Kitaip yra su pamišėliu. 
Pamišėliai, ypač kaikurių

geradario, 
tiek daug 

prisidėjo prie pramonės ir 
žemės ūkio išsiplėtimo, ben
dram paminėjimui iniciato
rių grupė nutarė imtis pa
sauly akcijos įsteigti Pary
žiuj tarptautinius chemijos 
rūmus, kurie sudarytų viso 
pasaulio chemijos darbuoto
jams studijų, informacijos 
ir tyrinėjimų centrą.

Visos valstybės, jų tarpe 
ir Lietuva, yra pakviestos 
dalyvauti šiam paminėjime. 
Lietuvos dalyvavimui tame 
paminėjime suorganizuoti— 
rinkliavai pravesti—yra su
sidarę keli komitetai, bū
tent: 1) globojimo komite
tas, Į kurį įeina Jo Eksce
lencija Respublikos Prezi
dentas A. Smetona, minis
teris pirmininkas ir užsie
nių reikalų ministeris prof. 
A. Voldemaras, švietimo mi
nisteris iiiž.. K. Šakenis, /ir 
žemės ūkio ministeris p. J. 
Aleksa; 2) garbės komite
tas, kurį sudaro Lietuvos u- 
niversiteto rektorius p. M. 
Biržiška, universiteto gam
tos matematikos fakulteto 
dekadas p. Z. Žemaitis, p. p. 
profesoriai: R. Butkevičius, 
V. (Čepinskis, P. Juodąkfe, 
Ą. Purenąs, P.. Raudoni kis 
ir Į. Šimkus ir 3) veikimo 
komitetas: p. p. Dr. L. So- 
lovelčikas—komercijos ban
kas, . Dr. Z. Volpertas 
“Bnlkan,” A'. Kaminškis 
“Tįlka.” M. Bdtruchas 
“Florence.” I)r. Matis 
chemijos ekspertas ir inž.

■Gtodenis — “Atonas.” 
(“Lietuva”)

j....... ; ■ ;
rę ir į dešinę sų socialistais. 

“Sandaros” kėlimas iš 
Bostono kur kitur negelbės 
nieko, jei “S-ra” ir toliau 
teijiokės tik neigti ir gjryęųti 
mmu'Siis.
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JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis, 
skaityk Vfl .

*• Redakcijo sfr Administracijos antrašas: “Išeivių
Draugas,” 281 A. Eglinton Str. Glasgov, S. S. Soot- 
land.

Lietuvių 
Paskaitos 
ir plačiai

Lietuvos 
Kaip vi-

žiūrėjo policija ir kareiviai.
Švente pradėta visų cho

rų. pagiedota bažnytine 
Klaipėdos krašto liaudies 

Pranašai didis”

“IŠEIVIĮĮ DRAUGĄ”
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis, 

lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvienų šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje. # V

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias'žk 
nias kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir 
Lietuvoje. r . -».

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a-’ 
pysakas/feljctonus, įvairius straipsnius, iš sve
timų kalbų vertimus, it šiaip viskius lengvos

šv. Panos Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijinės mokyklos, Cambridge, Mass., nuo pirmo Iki ketvirto skyriaus mokiniai ir mokytojos Jėzaus Nukryžiuoto'seserys, Tėvas Alfonsas ir kun. F. Juškaitis, 7 
klebonas. Pabaigę mokslo metą., birželio 23 ir 26 dd. suruošė vakarėlius su programa. Gražiai ir gerai sesučių ir klebono išmokinti perstata daug gražių dalykėlių. Parapijonys džiaugiasi mokyklos atsidary
mu ir sesutėmis Jėzaus Nukryžiuoto, kurios labai pavyzdingai mokina. Šioje mokykloje vaikučiai išmoksta ne tik pasaulinių dalykų, bet taipgi) kaip mylėti Dievų ir tėvynę Lietuvą, nes apart ką mokina 

viešose mokyklose, vaikučiai mokosi lietuvių kalbos ir rašybos ir tikybos. Visi lietuviai turėtų siųsti vaikučius į savo parapijinę mokyklą, o ne kitur.

yių gimnazijas, ar kitas 
aukštesnes mokyklas, te
gauna valstybinėje įstaigoje 
vietos, todėl jie grįžta kai
man ir ten skleidžia tauti
nio susipratimo idėją, jie 
ten pirmieji kaimiečių švie
sos žiburėliai.

Šiandien kaimiečių lietu
viu tautinis susipratimas 
kur kas aukštesnis negu 
pirm kelių metų. Šiandien 
lietuviškų Vilnijos kraštų 
kaimiečiai tikrai žino, kad 
jie yra lietuviai, visi jie yra 
prieš lenkus smarkiai nusi
statę. Jei vokiečių okupaci
jos metu kaimiečiai gyven
tojai dėl kokni nors , menk
niekių vieni kitus skundė 
vokiečiams, tai šiandien to 
jau nepastebėsi. Jie geriau
siai žino apie esamas slap
tas mokyklas, apie vieno ki
to aktyvesnį veikimą prieš 
lenkus, bet nėra atsitikimų, 
kad dėl panašių dalykų vie
ni kitus sklistų. Tokio nu
sistatymo esą lietuviai dau
giau susipratusie j i, gi kita 
dalis, kurie pirmiau paliesti 
lenkinimo bangos, atsiskyrę 
nuo lietuvių jie pamiršo lie
tuvių kalbą. Bet ir šios rū
šies gyventojai lenkams ma
žai, arba visai neprijaučia.

Įsigilinus į Vilniaus kraš
to padėtį aiškėja, kad Vil
nius pirmoje eilėje gali būti 
atvaduotas kultūrine' kova, 
kultūriniais ginklais.. Vil
niui vaduoti sąjunga šios 
taktikos laikysis ir šią va
davimo idėją ugdys Lietu
voje. Kai dėl fizinės karo 
jėgos, tai kariuomenės da
lykas, bet aišku, kad ir ka
ro jėgos reikalingos. Kultū
rinės kovos galimybei nu
šviesti reikia priminti keletą 
Lenkijos gyventojų statistir 
kos davinių. — Lenkijos gy
ventojų 40% sudaro mažu
mos.' Lš jų aiškiai pasireiš
kę už savo nepriklausomybę 
7 mil. ukrainiečių ir 2 mili
jonai gudų. Jie prie kiek
vienos progos ieškos galimy
bių skelbtis nepriklausor 
mais. Dėl šių siekių dabar 
kovoja ir ateityje kovos. 
Vilnį j sudąfo ^enądijj^da- 
lį visos Lietuvos teritorijos 
ir apie vieną trečdalį Lietu
vos gyventoji^, taigi—1 mil. 
Iš šių gyventojų 200 tūks

tančių yra tikrai susipratu
sių lietuvių tautininkų, 
mi gyventojų dalis menkiau 
susipratusių, kurie taip pat 
prieš lenkus nusistatę. Gu
dai dviejų orientacijų: vie
ni pravoslavai, kaipo vienos 
tikybos su rusais, linksta 
daugiau rusų pusėn, kiti ka
talikų tikybos — lietuvių 
pusėn, taip kad lenkai iŠ gu
dų nei jokio pritarimo nega
li tikėtis ir jo nesulauks. Žy
dai tiems pritars, kurie 
jiems bus geresni, pagalios 
kur matys jų bizniui geres
nes vystymosi sąlygas. Kad 
tą matytų lenkuose, nereikia 
nei manyti ;be to lenkai am
žinai prieš žydus nusistatę 
ir jie neturi žydų nei men-

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 cenfų

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 litifc 
3 mėn. 7 litai.

lniaus Atvadavi 
mo Klausimu

Kada tavo gerklė jausis 
pavargus nuo rūkymo viso
kių paprastų cigaretų tik, 
uzšidegk vieną OLD GOLD 
ir patrauk gilų kvapą ąir 
greitai pastebėsi kaip gerk
lė gausis visai atsinaujinus.

Šis vėsinantis ir malonus 
cigaretas, priimnus gerklef 
ir skoniui. < Per 160-metų 
suvirs P. Lorillard kompa
nija išdirbinėjo vcigapetus, 
cigarus ir tabaką ir šis’160 
mėtų’ patyrimas pądhbčf 
OLD GOLD. Juos gali nT-1 
kyti ryte, dieną ir vakare ir 
Ik1 jokios gerklės, iritacijos.

OLD GOLD yra vienas iš 
geriausių ir tvirčiausių vi
sų cigaretų. Yra tikras 
draugas kiekvienam rūkyto
jui; Paskutinį dienos ciga- 
retą mėgsi taip pat kaip ir 
pirmą. Tik nusipirk pake
li OLD GOLDS Šiandien ir 
užtikrinam kad kitą rytoj 
pirksi, nes išrūkysi vežimą 
ir kosulio neturėsi.

žmonių laikraštis.

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati

giesme
(panašiai kaip mūsų “Pul
kim ant kelių”) ir p. Vydū
no kalba. Toliau dainavo 
bendras choras Vydūno kuri
nių harmonizuotas atskiras 
vieteles, paskui atskiri cho
rai harmonizuotas liaudies 
dainas.

- Vokiečiai, o su jais ir 
Klaipėdos kraštas, labai 
mėgsta dainos meną. Vokie
čiai Klaipėdos krašte turi 
bene 25 gerai suorganizuo
tus chorus. Todėl klaipėdie
čiai, kurie nėra dar įvilioti 
į vokiečių tarpą, noromis 
dedas prie lietuvių vedamų 
chorų ir uoliai juose mikli
nąs dainuoti. Tatai matyt, iš 
to, kad vien klaipėdiečių su
jungtas choras dainavo labai 
sklandžiai, skambiai ir turė
jo geriausio pasisekimo.

Ne tik uolūs buvo tie, ku
rie dainavo choruose, bet ir 
tie, kurie atėjo dainų pasi
klausyti. Teko matyti ir 
stebėtis, kaip senos, prastais 
kaimiškais apdarais moterė
lės, klausės dainų dideliu at
sidėjimu, dideliu nekantru
mu reaguodamos į visa tai, 
kas joms klausyti trukdė. 
Aš prašysiu panelę išvesti!
— tarė piktai viena jų vo
kietaitei, stovėjusiai šalę 
moterėlės ir visą laiką ten 
neramiai zujusiai su savo 
draugėmis. Senutės išvaiz
da buvo juo rimčiausia ir 
jos žodžiai labai griežti, ku
rių vokietaitės pabūgo ir 
tuoj nutilo. Žodžiu, klaipė
diečiai dainų šventę laikė 
kaip labai svarbų ir 
rimtą dalyką ir ją juo la
biausiai atsidėję ir net di
džiuodamies rėme.

• » < I I

Šventėn svečių suvažiavo 
daug ir jie visą Klaipėdą 
pripildė. Buvo jų nuo Kre
tingos. Skuodo, Tauragės, iš 
Kauno, net iš Tilžės ir Klai
pėdos .krašto.

Tarp svečiui šventėje da
lyvavo ir p. Švietimo Minis- 
teris K. Šakenis, Klaipėdos 
krašto gubcrjftitorins'irikita 
aukštoji Klaipėdos krašto 
valdžia.

Šventė pasibaigė prie pu
sėtinai šilto oro 8 vai. vak.

tūkstančių jiems prijaučian
čių. Jie mano, kad tiek y- 
ra lenkų, bet tai. nėra tikros 
skaitlinės ir tie patys nėra 
tautiniai susipratę lenkai. 
Patys lenkai nevisi už tai, 
kad Vilnius priklausytų 
Lenkijai. Stambesnieji dva
rininkai—monarchistai, ne
skaitlinga grupė, daugiau
siai dirba už Vilniaus pri
jungimą Lenkijai. Jiems 
pritaria lenkų kunigijos ir 
smulkesnių miestelėnų kiek 
skaitlingesnė grupė, taip va
dinami endekai. Abi šios 
grupes iniasi visokiausios 
prieš lietuvius provokacijos. 
Yra gana skhitlinga Vilni
jos inteligentų grupė, taip 
vadinama “krajovvzy”—čia- 
gimiai. Jų nuomone Vilnius 
nenuginčijamai buvo lietu
vių miestas, jis ir turi būti 
nepriklausomos Lietuvos so
stinė, tik esą lenkams Vilni
joj turi būt duota autonomi
ja. Paskutinioji grupė, — 
pirkliai. Aišku, kad pirk
liai ten kryps, kur traukia 
jų asmeniniai interesai Ži
noma, jie bus už Vilniaus 
prijungimą Lietuvai,* kad 
tokiu' būdu Vilnių sujungti 
Su Lietuvos uostu Klaipėda, 
kad jį padaryti prekybos 
centru ir išgelbėti iš dabar
tinio skurdo, nes tik tuomet 
pagerės pirklių asmeniniai 
interesai. •» .»

Taigi Vilniaus likimas 
daugiau priklauso nuo mū
sų ekonominio susitvarky
mo, nuo mūsų ekonominės 
būklės pageręjįmo. Pąts^sa- 
vaįme atfisVimižus vadavi- 

; mo momentas, tik mes jo tu
rime nepraleisti, turime būt 
jam pasirengę.

— , -Vilniaus vadavimo klau-
—;y,.- sinau birželio mėn. 20 d. Vil

niaus vaduoti sąjungos cen- 
. tro valdybos instruktorius p. 

Uždavinvs laikė 
Kliūbe paskaitą, 
turinys įdomus 
liečia okupuotos 
gyventojų būklę. 
Sur taip ir Vilniuje didžiau
sią tautinio susipratimo rolę 
vaidina mokykla. Lietuviai 

j;Vilnijoje turi apie 200 liau
dies mokyklų, dvi aukštes- 
niasias mokyklas, seminari
ją ir kelias amatų mokyklas. 
Lenkai matydami lietuvių 

•į'- didėjančių mokyklų skaičių, 
daro visokiausių trukdymų, 
kad tik mažiau jų įsisteig
tų. Pirmiausia mokytojai 

_^turi laikyti lenkų mokytojo 
teisei įgyti kvotimus. Bai- 

_ gusiems lietuvių, ar kitos 
..kurios valstybės mokytojų 

seminariją, neduodama tei
sės mokytojauti. Lenkų mo-

1 -kytojo teises įgyti gali tik 
Lenkijos pilietis, gi Vilnijos 
lietuvių gyventojų mažai 
kas yra Lenkijos piliečiai. 
Tiems, kurie lenkams nepa
tinka, jie pilietybės teisių 
visai neduoda. Tokioms są
lygoms esant lietuvių mo
kykloms trūksta mokytojų

' ir kai kuriose vietose mo-. 
kyklos negali būti įsteigia-; 
mos’ todėl visai suprantama, 
kad daug yra slaptų mokyk
lų. Slaptos mokyklos, nors 
ir smarkiai valdžios perse
kiojamos, tačiau turi didelio 
pasisekimo. Paprastai sun
ku ir įsivaizdinti vargus tų 
mokyklų, tačiau prelegentui 
daugiau kaip pirm metų te
ko tokių mokyklų srityje 

’ dirbti ir tie vargai pilnai 
suprantami

s. Kai dėl mokinių skaičiaus,
2 1 tai sunku pasakyti, kiek jų

viso yra Vilnijos lietuvių 
mokyklose.Tik viename Vil
niuje yra lietuvių mokyklo
se daugiau kaip 1,000 moki- 

- . nių. Įdomu, kad Vilniaus 
lietuvių mokyklas lanko ir 
tie vaikai, kurie lietuviškai 
silpnai kalba. Tėvai, jaus- 
dąznies save lietuviais ir tu
rėdami ‘ viltį, kad > Vilnius 

bus Lietuvos kraštas, savo 
aplenkintus vaikus siunčia į 
lietuvių mokyklas. Kaimie
čiai vaikai, baigusieji lietu-

Sumanytojoj, ir suruoštoj 
Klaipėdos krašto ar kitaip 
—Maž. Lietuvos dainų šven
tėj dalyvavo iš viso 12 cho
rų su bendru skaičiumi 855 
dainininkais, tad vidutiniš
kai vienam chorui tenka per 
70 žmonių,,, kuris skaičius 
nėra mažas. Iš dvylikos cho
rų trys buvo iš D. Lietuvos 
(Palangos, Kretingos ir 
Tauragės) su 257 daininin
kais, be to, nedidelis iš 31 
žmogaus Tilžės dainininkų 
choras, likusieji apie 600 
žmonių buvo tik iš Kląipė- 

kiausių simpatijų. Taip, kad ^os 4>4š jų 214 žmo-
lenkai vargu bau gautų 300 n*ų Klaipėods miesto. Žy

mesni čia chorai Giedotojų 
draugijos (65 žm.) ir Klai
pėdos muz. mokyklos (73 
žm.),' o iš Klaipėdos krašto 
žymesni buvo Katyčių cho
ras su 73 žm. ir Natkiškių 
choras su 53tžm. Iš 8 Klai
pėdos krašto- chorų 4 pri
klausė Klaipėdos miestui ir 
4 — kraštui. Šventėje cho
rams vadovavo keturi diri
gentei muzikai — p. p. Vy
dūnas, A. Vaičiūnas, p. Gu
davičius (Tauragės) ir At- 
raškevičius.

Pati dainų šventė įvyko 
gražioje Klaipėdos užmies- 
tės aikštėje tam tyčia ^pa
ruoštoje estradoje gegužės 6 
d. 4 vai. p. p.

Į tą aikštę buvo suruošta 
labai originali eisena per 
Klaipėdos gatves, kurią ly
dėjo didelės žmonių minios: 
Did. Lietuvos kun. Vytautas 
joja raitas, tarp dviejų ri- 
tierių, jo žengimą skelbia 
trys raiti trimitininkai, jo 
užpakaly eina šarvuoti ka
riai ir jojo raitos lietuvai
tės gražiai papuoštais žir
gais., Grakščiosios jojikės 
visos Klaipėdos kraštų jau
nos, linksmos ir drąsios duk
ros, tautiškais apdarais. *

Dainos aikštė buvo pilna 
žmonių, kiek tik joje galėjo 
tilpti sėdinčių ir dar dau
giau — stačių, tvarkos pri-

. rr1

Kai kurie iš susirinkusiųjų 
išsireiškė, kad vien tik kul
tūrinės kovos • neužteksią 
Vilnių atvaduoti, reįkia ir 
karinai pasiruoši v ir laūkti 
to momento, kuomet prasi
dės ir kitų lenkų pagrobtų 

kraštų vadavimas.
“Klaipėdos Garsas”)'

Mažosios Lietuvos Dainų 
šventė

, * v • ' i
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atsidėti

Vietinis

išvažiavimą, Linden Par

Visi linksmai išsiskirstė Į 
namučius.

vi-
— Stirbaitis ir 
su Boy Scouts

-Kviečiami talkon ’

Žinoma, sudarant “radio 
stotį” reikia dar turėti ir nuo- 
latinių bendradarbių, kurie 
suteiktų “stočiai” žinučių. Ži

liūtės turėtų būti iš praeities, 
dabarties ir ateities, trumpo- 

;. je sutraukoje ir teisingos. Ži- je 4*
; nutės galėtų būti imtos iš lie- 
| tuvių. gyVenĮmo.

£ “Stoties” vardas bus: Radio 
^ stotis ŠŠŠŠ. — Vieta: ankštai, 
b aukštai/..

Sinoml pacMntnm* kad mano daktariška* nftsn* yra
Įrengtas pnr.il VeOnUsios EurbjUSkos ma<k«, turinti* *nvy> nanjknMat W- 
rnatn* kltnikoK^ranklt^. kntp tai:ą ; ' - • i

1. ArtlHcinllšk.') ginies ftvle^; kurio* aptndijUpi veikta
ant nekuriu orfo* |ąlp f*«»W*dan«a tttlowa ligę lf|
pradžioje mins vėfj. Taipgi turi ifctiįt reikšmė* prie gydymo vidaus lljnj 
lis taiadų. • •• ;

• ' 2T -Ftrktros Jrnnktrtl trumSIroa, knrlM yra pritaikinto* dėl gydymo 
namj. rnunatnmo ir notpri llgtj-

& Skyrtod p*l'pcrfafrttegp motoru Ir vyrų Ilgę.
4. laboratorija, kurioj yra bandomas kraują*, šlapumas Ir t t.
DR. J. B. RYDZAUSKAS, Gydytojas ir Chirurgas 

12900 Jos Canrpau Avenue N. Detroit, Michigan

ELIZABETH, N. J.

Parapijinės mokyklos 
užbaigimas

Birželio 12 d. įvyko parapi
jos mokyklos vaikučių vakarė
lis. Programas įvairus. Dau
giausia buvo komiškų dalykė
liu, kuriais publika pasitenki
no. Komikų generolas buvo 
Ambrozas. Mažas vaikutis, 
bet gabus moksle. Pasižymėjo 
ir kiti vaikučiai. Žiūrint ir 
klausant į perstatymus matėsi 
kiek vargo ir triūso padėjo 
sesutės Pranciškietės ir klebo
nas kun. J. Simonaitis prie iš- 
raokininjo *ir sutvarkymo šio 
programo. Publikos Jjuvo 
daug. Kitiems teko ir pasto
vėti.

\ . ■

Už atsižymėjimą mokslo p-lė 
Al. Jurkuniutė gavo sidabrinę 
taurę. Ji išvažiavo Lietuvon 
su Vyčių ekskursija.

Pirmadieny buvo išduoti di
plomai. užbaigusiems mokslą 
bažnyčioje, kur buvo pasaky
tas pritaikintas iškilmėms pa
mokslas ir palaiminimas su 
Švč. Sakramentu. Diplomus 
gavo 15 berniukų ir 20 mer
gaičių.

r Birželio 16 d. baigė aukštą 
kolėgijos mokslą pi-lė Zose Pa- 
vydžinkė. Ji lankė šv. Elzbie
tos kolegiją Convent.Station ir 
gavo laipsnį “bachelor of 

ir “bachelor’s” diplo-

I dabar ir už pusdykiai jįj nie
kas neperka.- Blogiausia su 
tais, kurie prisipirko lotų Ka- 
madoj ir ten sulig įstatynm! 
gali netekti. Tad apsižiūrėkite 
kol dar neeprvėlu. Eina gan
dai, kad Kanadoj nori praves
ti įstatymą, kad nepiliečiai 
negali turėti nuosavvbiu.

( LDS. 72 kp. narys, Leonas 
lUraikis gyvenimo aplinkybių 
verčiamas savo namą išmainė 
ant ūkės. .To farma yra 90 
mailių nuo Detroito ir turi 80 
akerių geros žemės su trobe
siais. Kolkas p. Umikis dir
ba mieste, o jo šeimyna gy
vena tep. Linkime jam ge
riausio pasisekftno.

P. Leonas Urnikis yra darb
štus ir pasišventęs narys ir 
daug dirba mūsų organizaci
jos labui. .Jis visose komisijo
se dirba su didžiausiu pasi
šventimu. .

Vyčių “Bolerių” Išvažiavimas

Birželio 12, L. V. JZ-tos kp. 
“boleriai” turėjo išvažiavimą 
Rantam Lake. Buvo ape 40 
ypatų. Išvažiavo iš namų apie 
11-tą/val. ryte. Pavaikščioję, 
pabėgioję, visi gardžiai valgė 
pretujT'apie 3-čią vai., pas po
nią Botelle. Po piet, nuėjo vi
si pas ežerą, vieni žuvaut, ki
ti ant laivelhj pasivažinėt, o 
kiti pašoko. Grįžo 9-tą valan
dą,. Ar visi turėjo “god time?’ 
Visi, VISI.

je ir ‘ aukštesnio^e mokykloje. 
Visur ji buvo pirmutinė ir yra 
gavus pasižymėjimo ženklus. 
Sporto ir dailės srity daug vei
kė. Paskutiniais kolegijos me
tais ji buvo Tarptautinio kliu- 
bo prezidentė, kuris yra di
džiausias šioje kolegijoje. Ru
denyj žada siekti aukštesnį 
laipsnį matematikoje ir paskui ? 
imtis mokytojavimo.

Vietos anglų spauda apie 
p-lės Elzbietos pasižymėjimus 
labai gražiai aprašė.“

P-lei Pavydžiutei linkime 
sėkmingai pasiekti užsibriežtą- 
jį tikslą.

Birželio 26, Šv. Trejybės pa- 
‘apijft^-rengia didžiausiame ir 
gražiausiame parke Conn. val
stijoj u tai yra Charter Oak 
?ark, West Hartord,, kur kas 
netai būna valstijos fėrai. Šio 
švažiavimo visas pelnas yra 
Skiriamas dabar statomai baž
nyčiai. Todėl yra kviečiami 
te tik vietiniai, bet ir apylin- 
|£s kolonijų lietuviai dalyvau

ti šiame išvažiavime. Savo da- 
tyvayimu paremsite tą kilnų 
iarbą, o taipgi ir linksmai lai
tą, praleisite^ Bus įvairiau- 
Saš programas, dalyvaus pa- 
fap. choras vadovaujant nan- 
įtaft ir gabiam vargo»ih»nkar 
R Valaičiui. Taipgi bus spor
te žaidimų, muzikos. Didžiaū- 
ria svetainė šokiams. O pera- 
^os . klebonas ir rengimo ko- 
■bnja nuo seniai mokiam prie 
■ išvažiavimo.

DETROIT, MICH.

Darbininkų vargai

Darbai automobilių pramo
nėje sumažėjo. Jau antri me
tai kaip darbininkai silpnai 
dirba. Ypač darbai susilpnėjo 
Fordo dirbtuvėse, o dabar vi
sai užsidarė ant poros mėne
sių,,© gal ir ilgiau.

Daug darbininkų atsirado 
vargingame padėjime. Tie, ku
rie turėjo, pirkę nuosavybes 
buvo priversti atiduoti už 
skolas. Apie 40,000 namų par-; 
duota už mortgičius.

Automobilių dirbtuvės .su-, 
.stojo dirbę, kaip sako, ,dei 
mainymo naujų modelių, o ki
ta priežastis deki kurios tiek 
daug nuosavybių darbininkai 
netenka, tai. kad neapsižiūrė- 
jo pirkdami ir mokėjo per- 
aukštas kainas, zffai vis per 

turi i 
skursti. Gaila, kad į tą sknr-1 
dą pateko ir lietuvių. Yra ir

čios komisijos narių, - netekęs 
darbo nuvažiavo pas savo gi
mines į AVest Virginią ir ten 
darbo paieškoti, kur pirmiau 
gyveno ir dirbo. Gaila, ka*d ne

tekome keletą darbščiu nariu.
*• . »- *-

Darbininkas

rtpf*kraftdVflhfihfr 
atvadavimas ir kariuomenės su vi
suomene susiartinimo idėja, priva
lo Užsisakyti kareivių laikras^

"•««»*» a.

į.;,-;/. 1 ■ ' ■ l
“Karys,”, tik apie kai-,

rius ; Lietuvos kariuomenės’ hėika- 
lusį bet ir duoda žinių iš Lietuvos“ ' ' 
ir iš užsienio. ir • . _»a

■ Visiems šviesesniems • žmonėms <: 14 
svarbu, skaityti “Karį”,, nes jis , rrHt, 
spausdina bendro lavinimo raštų, 
įvairenybių iš naujų mokslo išra- u,»-. 
dimų. Kariuomenės švietimo ko <‘i| 
misijos “Kary” skelbia savo pra,, . .. 
nešimus apie kariuomenės švieti
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

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

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

“Karyj” yra daug paveikslų, 
reginių, apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų ir 1.1.

it 
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 tarnybą, turi 
skaityti'“ Karį,” kad iš anksto su- • 
sipažintų su kariuomene. Toks jau
nuolis patekęs kariuomenėn iš kar
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
tai garbingai tarnybai.

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

Metiniai “Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedą — gra
žų, spalvuotą sieninį Karių Kalen- 
dų^ių. Kalendorius dalininko dar- 
tx>, papuoštas paveifalafe ir stira- ’lu 
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai ntfo pat senovės 
ligi šių dienų.

“Karį” redaguoja pulk. Įeit. 
Burokas.

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

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

WATERBURY, CONN.
i > i, • a t •

Parapijos piknikas

Birželio 5-tą, šv. Juozapo 
parapija surengė didėlį pikni- 
ką-
ke, Union City. Specialiai gat- 
vekariai buvo penki ir visi pil
ni didelių ir mažų, semj ir jau
nų, o dar kiek atvažiavo savo 
“makabiliais!” Lig šiol, dar 
niekad tiek žmonių nebuvo ta
me parke, ir vargiai kada ar 
bus. Gaila kad lytus biskį 
“pagazdino” publiką bet ne 
ant ilgai, ir visi vėl sau links
minosi. Parapijos koras, va- 
dovaujant muz. A. Aleksiui, 
padainavo keletą Unksmių dai
nelių kurios labai patiko 
siems. Jonai 
Vaitukaitis —
— parodė ką jie yra išmokę 
per trumpą laiką. — Ir buvo 
“pajaus” valgymas. S. Ado
mavičius laimėjo $1.00 už grei
čiausią suvalgymą didelį šmo
tą pajaus.

Vyčių Orkestrą griežė dėl 
šokių, lietuviškų kaip ir ame
rikonišku.

Šv. Jurgio parapijos apie 50 
vaikučių priėmė pirmą šv. Ko
muniją. Seserys Pranciškietės 
su pagelba kun. J. Čižausko 
labai gražiai vaikučius išmo
kino ir prirengė.

Parapijinės mokyklos užbai
gimui, birželio 16 d. buvo su
rengtas . koncertas ir išduota 
vaikams diplomai. 16 vaikij 
gavo diplomus. Kun. J. Bi
zauskas pasakė gražią prakal
bėję ragindamas, kad tėvai 
leistų vaikus į aukštesnį mok
slą.

Vaikai vaidino puikų veika
lą ir V. Usoraitė ir E. Bar- 
kauskaitė pasakė prakalbėlę.

Seserys Pranciškietės atsi
sveikino ir išvažiavo vienuo
lynam

Russell “įijokėlis”

S —_— ------- ■

iCLEVELAND,OHIO
“Steigiama” Radio Stotis

E' >**»•<>« TA.^3 įV<’ < : i-. 

“ GieveĮąnda^ pagarsėjęs žy-> 
; miais .vjsuoĮ^ęnės darbuoto
jais, gabiais kritikais, politi- 
kieriais, sumanias korespon
dentais.. Jame randasi muzikų,

Si» ■J.—
dainininkų, advokatų, dakta-

- ■ ** ■* ’ •
■,Tų, biznierių ir šiaip daugybe 
visokio užsiėmimo . žmonių. 
Progresas, čia, eina pirmyn. 
Diena po dienos ką tokio nau
jų galima išgirsti. Kalba eina 
apie lietuvius.

| . Stovime užpakaly —

sf Kaip sakiau, kad Clevelan- 
idiečiai progresuoja, bet ne vi- 
same-kame. Yra tokių daly- 

į tų kuriuose užsilikę nuorkitų 
kolonijų lietuvių nemažiau-de- 

į žimčia metij! Argi gerai taip? 
Reikia eiti sykiu jeigu nori su 

^visais laiku būti vietoje. Pa- 
yvyzdžiiu kad ir su “radio.” 
bD&jag mažesnių kolonijij kores- 
į,poridentai naudoja “radio” 
- pranešdami žinias “Darbinin- 
•Jnii” ir kitiems katalikų lai- 

kraščiams. Tą daro skubotu 
laiku. Mūsij koresponįdentai 

, savo' ' žinioms naudoja seną 
priemonę (gal pėsti neša), tai 
^korespondencijos pasirodo tuo- 

£ met, -‘kuomet dalykas užmirš- 
!"jtas. Tokios žinios nuobodžios, 

neturi gero skonio^-Ameriko- 
je.įprotis yra, kad būtų viskas 

j ^Skubotai —- “ rush. ’ ’ Mūsų ži- 
nių .pranešėjai turėtij žinoti, 

: tJkad -gyvena šaly, kurioje vis- 
0čas skubotai tobulinama. Rei- 
jgįy itąikytis prie aplinkybių.

steigiama/* 
fišutkijante “ naują’ ’ prie- 

*^monę (“radio”) būtų galima 
^skubotai paduoti žinias “>ar- 

binin^ui.”

Betoj lietuvių Šeimynoj ne 
rasi kokio nors albumo. Bet re lar|jį 
toj lietuvių šeimynoj terasi Į Elzbieta buvo viena iš trt- 
Lietuvos Albumąj Jrariame yra’^ jęnrj gaT0 tokį aukštą 

i'sip,,nį' Be « ^TO ank’ 

mat m. pagarba ženki, nž^-
tikra lietuviu, patrioto priva- matematikoje. T»-
lo turėti tą Lietuvos Albumą. 1

Kaina
“DARSSnNKAS”

Taipgi K. Daunoras. L. D. 
S. 72 k p. narys išvažiavo ant 
savo fsrrnos ir mano jvagyven- 
ti ten ilgesnį laiką. Jis irgi 
yra daug pasidarbavęs šioje 
kuopųjb.

PraiiaS i Širvaitis sirgęs ilgą 
laiką jau pasveiko ir jaučiasi 

. stiprus karp ąžuolas. I^iau- 
gjames ‘su^ilriukę ‘Vėl oūergSh- 
go nario ir darbuotojo’ mūsų 
organfiniėf^je. ' >•

' • -Ik’ ‘Vincas Meilohis, 'įžymus dai
nininkas, *po visokiu apsunkini
mų ir ligų jaučiasi daug geriau 
ir vėl dalyvauja mūsų visuo
meniniuose parengimuose. Jis 
savo balsu vėl linksiuina mus. 

įLDS. nariai link? jffm geriausio 
pasisekimo. , .

Vincas Ramanauskas, vienas

I

je Sakoje ji buvo vleniniėlėr neapsisvnrstymą dabar

Į kuri gavo tokį aukštą ženklą
I P-lė Pavydis pasižymėjo ne
Įtik kolegijoje, bet ir pradinė- ]tokių, kurie prisipirko lotų, o iš svarbiausių mūsų veikian-

] S <7 ■
V: •'A
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Rengia Nekalto Prasidėjimo 
Panos Marijos Draugų V" 

C^ndiridgn] btus. ■ i - ■
DETROIT, MI0H.

Mūsų organizacijos reikalai

Svarbiausias mūsų L. D. S. 
narių uždavinys yra rūpintis 
gyvaisiais sunkiųjų vargų ir 
nelaimių klausimais. Šiuos 
klausimus mes galime išgvil-. 
denti ir įgyvendinti tik per or
ganizaciją. Tad mes turime su
prasti organizacijos svarbą ir 
joje darbuotis. Jeigu šiandien 
organizacijos silpnai gyvuoja 
ir jeigu mes darbininkai skur
stame ir vargstame, tai ne kas 
kitas kaltas, kaip tik mes pa
tys.

Nesusipratimai mūsų darbi
ninkų tarpe ir apsileidimas iš
pildyme savo pareigų veda 
prie disorganizacijos ir visiško 
pąkrikimo. Taigi brolau dar
bininke! Laikas tau mesti ne
rangumą ir apsileidimą ir sto
ti kovon už savo tikruosius ir 
teisėtus reikalus.

Štai sekmadieny, birželio 24 
d., 4 vai. po pietų, šv. Jurgio 
parapijos mokyklos kambary 
įvyks Liet. Darbininkų Sąjun
gos 72 kuopos mitingas svar
biais organizacijos ir darbi
ninkų reikalais. Ateikite būti
nai į šį mitingąr—Uzsilikusieji 
su mokesčiais ateikite užsimo
kėti. Neužsimokėjimas duok
lių kaip tik irNargina mus pa
čius ir centrą. Be to, šiame 
mitinge bus vajaus ir kiti 
svarbūs reikalai svarstomi. 
Turėsime rinkti raštininkus ir 
išrišti tuos klausimus, kurie 
buvo pakelti pereitame susi
rinkime, bet dėlei neskaitlingo 
narių atsilankymo atidėta 
šiam susirinkimui.

Padėkime nors valandėlei vi
sus kitus reikalus į šalį ir atei- 
kime visi į šį mūsų brangios 

. organizacijos mitingą.

Atsiveskite ir naujų kandi
datų į LDS. narius.

Sarban darbininkų ir orga
nizacijos gerovei!

LDS. 72 kp. valdyba

PRIEd8EIMINIS SUVAŽIA
VIMAS '

L. D. S. Naujos Anglijos 
Apskričio priešseiminis su
važiavimas įvyks liepos 24 
d. 1 vai. po pietų, Palango
je, Lawrence (Methuen), 
Mass.

Visos šio apskričio kuopos 
tuoj išrinkite atstovus ir į- 
duokite jiems gerų įnešimų, 
ne tik apskričiui, bet ir sei
mui.
'Vieta suvažiavimui gera, 

nes pasibaigus sesijoms bus 
galima pasilinksminti ant 
tyro oro prie didžiojo ežero.

Tad kviečiame visas kuo
kas imti dalyvumą šiame su
važiavime.

LDS, Naujos Anglijos 
Apskričio Valdyba

BOSTON’O DRAUGUI 
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONŲ JJV, BL, PASELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRASAI
v

Pirmininkas — M. Žioba,
539 E. Seventh St, So. Boston, Mara 
Telephonė South Boston 8552-U. 

Vice-mrminiakas — J. Petrauskiui,
17 Vale St, South Boston, Mass. 

Prot Raštininkas' — J. Gljneckhs 
—5 Thomas Pk., South Ępston, Man 
Fin. Raštininkas — M. šelkis,

366 Broadway, So. Boston, Mass, 
Kaslerius r- A. Naudžiūnas,

885 E. B^oadway, So. Boston, Mam 
Tvarkdarys — J. Zaikis,

7 Winfieid St, Sa Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kaš treSą 

nedėldienj kiekvieno menesio, 2-rą va
landų po pietų, parapijos salėj, 492 BĮ 
Seventh St, So. Boston, Mass.

1
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SVARBUS PRANEŠIMAS
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Visi kuria norite apsisau
goti nuo karščio tu
rite užeįtį /pas & ĮR. 
Zrttuc/j, IV. ^i^oadwayį 
ir užsisakyti atsakantį bliū- 
cįą lietuviškų Šalių 'Barš&ų. 
Prie to, yra galįma gauti vi
sokių kitų vasarinių užsaky
mu. Abelnai ima

■' 2 i '

Lietuvos Duktem Draugystė! 
Po Globa Motinos švenčiausioe 

Valdybos Antrašai

lėtinės žinio
GRĄŽIAI>PAšIRODę

5

M i! 
Aš Marijona BndĮikevičaite, 

nos Neverauskiųtės ir A&Įąųo ‘ 
drikevičiaus duktė, gyvenanti 1

1 tus pas Balsas Radio kom-
“ŽEMĖS ROJUJE”’ panija. Kainos žemos ir 

- Jmandagus patarnavimas. 
Užeik ir persitikrink.

Jlep.

Peiktą 'šeštadieny, birže- 
lią lį“ dį, Tramdig^ration 

r ‘ ‘Vrooklyį,/^ Y. 
td. Stasiui 
Intr Ir’tvai 

rold tj
bbtėįjjbje. V Žemės 

'S ‘ ’

i- P-lė AD fe
3 ’

VZ

ažiai
A

kalauskaite yra
>“.«>•kaime, AšmintosŠabi'yaidlštoja. Tą paaįebS-. ......... .
Lietuvoj, ieškau savo tėvo Autai: P . vąžfehhmas.
no Budrikevičiąųs, -kuris 26 mei 11“ Brookn’llįeciai. . Gal- o

♦ • A • « a tai, kaip Amerikoje gyvena ir nie
ko apie jį negirdėti. Motina y»a 
mirusi

Jeigu kas apie jį žinote, tai ma- 
onėkite man pranešti sekančiu 

adresu; M. Orinauskytė, Rotušės 
Aikštė Nr. 6, Kaunas—Lithuania, 
.d. Marijonai Budrikevičaitei.

BUČERIS PAIEŠKO 

VIETOS
Turiu patyrimą arti 20 m., taipgi 
suprantu ir kitas šakas vertelgys- 
tėjė. Vartoju keliąs kalbąs. Galiu 
troku važiot. Kepykloje ar pieni
nėje galiu pardavėjo ir išvežioto
jo vietą užimt. B. JAKUTIS, 110 
Willow St., Cambridge, Mass.

(1-8)

sas” apie ją šiaip rašo:
“Tetos Agnės, rolėj — M. 

Sakalauskaitė. Ji ne tik ge- 
raį mokėjo savo^Tolę, bet ir 
vaidinimu pasižymėjo. Ji 
moka ir improvizacijos įneš-
ei.

Taipgi gražiai parašė ir 
“Vienybė” apie p-lės M. 
Sakalauskaitės gabumus-sce- 
noje.

Sekmadieny, birželio 19 d. 
p-lė M. Sakalauskaitė su
grįžo So. Bostonan.

Paieškau Stanislovo Lopetos. Jis

BALSAS RADIO ANT
BROADWAY

Feliksas Zaleckis, Bal

'v * ’
Birželio 21 d. po pietų, dvi

dešimts *■' septynios" 'jaunos 
mergini užbaigę į;’^augįį: 

mokslą Carney Ligoninėje NEDĖLIOJ, LIEPOS 3, 1927 
ir puvo dinlnmiis šv’. A h mite. _ ‘ AdA'

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS 
iepos 3 d., šv. Fe*tro lie- 

pobažnytinėje svetai- 
ęje,; So. Boston, Mass., 1 

pietų įvyks svarbus 
folinis Mass. ir New 

H iliire A. L. R. K. Mo
terų Sąjungos apskričio su-

" " •- "A.

Ęuvažiaviman kviečiame 
visas šio apskričio kuopas. 
Išrinkite kodaugiausia ats
tovių ir joms įduokite įneši
mų" mūsų organizacijos ge
rovei.

Jfoss. ir N. H. A. L. R. K. 
Moterą Sąjungos 
Apskr. Valdyba

gyveno ilgus metus Easton, Penna. rsas Radio kompanijos savi- 
X T—1 - "NT T tyi o viri v m o c? ’

vidury miesto. Turiu svarbų rei
kalą iš Lietuvos, todėl jis pats ar
ba kas apie jį žino, arba jo sesutė 
Antanina, Mikolas arba Pranciš
kus atsišaukite. Jie paeina iš 
Dargvinių kaimo, Viešvėnų para
pijos, Telšių apsk r. MARIJONA 
BUIVYDIENĖ, 86 Webster St., 
Montelk), Mass.

Newark, N. J. turėjo maudynes perkėlęs savo biznį
i cviirnii rpi- 7 x *■ *•

PlrmininkS — J ieva Marksienč,
623 E. Eighth SL. So. Boston, Mara 

Prot Raštininke — Ona SiaurienS,
443 E, 7th 8t, Sa Ęoston, Mara 
Toiepbone South Boston 8422-B.

*in. Raštininke — Bronialava Ciunlenh,
29 Gould St, W. Rosbury, Mass. 

Iždininke — Ona Staniuliutė,
105 W. «th St, Sa Bostąp. Mėsa. - 

Tvarkdart — Oka Mizgirajenč,
1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mase. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
ąptrų utareinką kiekvienų m&ueof 
7:30 vakare, pobažnytinėj svetainėj. 

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

Paieškau Uršulės Gurskaitės, po 
vyru Žukienė ir Onos Gurskaitės, 
po vyru Šimakauskieiiė. Abi ki
lusios iš Lietuvos Puzonių kaimo, 
Alytaus apsk., Nemajūnų parapi
jos. Kas apie jas žinote praneš
kite arba jos pačios atsišaukite: 
KATRINA ČĖSIENĖ, 170 NVebs- 
ter Avė., Cambridge, Mass. (B.-21)

>o numeriu 375, W. Broad- 
\vay mokina airius lietuviš
kai dainuoti. Kada neisi 
3road\vay, vis užgirsi balsą 
piano arba gramafono dai
nuojant lietuviškas dainas.

Lietuviai turėtų pirkti 
lianus, gramafonus, radio 
ir prie jų reikalingus daik-

DIDELIS GAISRAS

Žuvo Keturi Asmenys

Padarė žalos virš 
$50,000.00.

Keturių augščių name, po 
num. 47 Bay Statė Rd., Bos
tone, kur gyveno William L. 
Shearer, Jr., vice-preziden- 
tas- Paine Fumiture kompa
nijos, birželio 22 d. apie 4 
vai. ryte kilo gaisras. Sunai
kino namą ir atėmė gyvybes 
keturiom mergaitėm. Viena 
iš jų buvo duktė p. Shear
er’io. Keletą gaisrininkų ir 
ir gyventojų buvo sužeista 
ir nukentėjo nuo dūmų. 
Gaisras padarė žalos virš 
$50.00.

ir gavo diplomus šv; Augus
tino svetainėje, So. Bosto
ne, Tai buvo pirma vieša 
baigusiųjų mokslą slaugių 
pramoga. Dalyvavo virš>500 
giminių ir draugu ir 35‘gy
dytojai “Carney ligoninės 
štabo. Dr. Edvvard J. Den- 
ning, buvo programo vedė
jas. Salėbuvo papuošta žo
lynais. Kuomet slaugės ėjo 
į salę orkestrą griežė mar
šus ir kliasos imnus.

Kun. P. J. Lyons, kape
lionas Carney ligoninės at
kalbėjo maldų ir paskui da
lino diplomus.

Koncertinę dalį programo 
išpildė įžymūs dainininkai 
ir -muzikai.

Programas buvo įvairus 
ir turiningas. z

NUKIRTO ALGAS KRUTA
MU PAVEIKSLŲ DAR

BININKAMS

LOS ANGELES, Cal. — 
Jesse L. Lasky, Paramount- 
Famous vaidintojai gaus 10 
nuošimčių mažesnes algas. 
Kompanija sako, kad išlei
džia daugiau negu surenka.

Algas nukapos visiems vai
dintojams, kurie gaudavo 
virš $50.00 savaitėje.

Darbininkai turi būti jau
čiasi persilpni pasipriešinti- 
šiam kompanijos užsimoji
mui.

OAK GROVE BOAT HOUSR
Picnic aad Oamping Grounds 

Bullard Street, Walpdle, Mass.
■ . , . fi tJ-l < ;

Gerbiamieji r—
Šis išvažiavimas bus pui- 

klausias, vieta yra labai gra
ži, prie ežero — žalios lan
kos, tarpe medžių, supynęs 
yra norintiems pasisupti. 
Ant pievos žaislai — lenkty
nės, ežere — maudymosi,— 
laiveliais plaukinėjimas. Ko 
širdis trokšta, viską rasi. 
Taigi yra kviečiama Cam
bridge’io ir apielinkės visuo
menė į šį išvažiavimą. Jau^ 
ni, seni, dideli ir maži, visi 
skaitlingai atsilankykita :

Bus skanių valgių ir gėri
mų, taip pat ir šaltakošės. 
Atvykusieji būsit pilnai pa? 
tenkinti.

Trokai ir busas išeis nuo 
lietuvių bažnyčios N. P. P. 
Marijos po pirmų mišių 10 
vai. ir po antrų mišių 12:30.

Kviečia KOMITETAS-
KELRODIS: Reikia važiuoti iki 

Norwood skvero, ipaskui paimti. 
Walpole St. karą ir važiuot iki 
pikniko vietos.
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PARSfflUUOA į
5 kambarių namas. Yra gazas, e- 
lęktra, maudynės, 70 vištų, 36 
vaisiniai medžiai, 33,695 pėdų že
mės. Galima matyt kasdien nuo 
penkių ir sekmadieniais per visą 
dieną. Kaina $6,500. Kreipkitės: 
178 Gardner St., West Rosbury, 
Mass. (BJ»)
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PHILADELPHIA, PA.

LDS. 103 kp. mėnesinis su
sirinkimas buvo birželio 19 d. 
Padaryta keletą nutarimų or
ganizacijos reikalais. Išrinko 
korespondentą, kuris rašinėtų 
žinutes iš darbininkų gyveni
mo mūsų kolonijoje.

Piknikas

LDS. 103 kp. piknikas įvyko 
birželio 12 d. Diena pasitai
kė graži, tai ir žmonių priva
žiavo daug. Muzikantai grie
žė linksmins šokius ir susirin
kusieji gražiai praleido laiką 
tyrame ore. Net ir kitataučiai 
gėrėjosi lietuviškais šokiais r 
šokikais.

Kuopos valdyba reiškia nuo
širdžiausią ačiū klebonui kun. 
J. Čepūkaičiui už paraginimą 

- žmonių važiuoti piknikan, 
darbiainkams, kurie darbavo
si ir skaitlingai publikai už 
atsilankymą. ‘

Vietos darbininkai susipaži
nę sr. mūsų kuopos darbuote 
prašomi ateiti ir prisirašyti 
prie Lietuvių Darbininkų Są
jungos 103 kp. ir bžsirašyti 
mūsų organą “Darbininką,” 
kuris išeina du kartu į savai
tę.

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

So. Boston Mass.
Pirmininkas — Jonas Jaroša,

225 L Street, Semth Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkas — L. švagtdys,

111 Bowen St, South Boston, Mase 
Prot Raštininkas — V. Mickevičius,

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

366 W. Broadway, So. Boston, Mass. 
Iždininkas — V. Balutis,

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

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

nedčldienj kiekvieno nfčnesio, po no
vai. po pietų, Parapijos Salėj, Septln 
ta Gatvė, South Boston, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOSANTRAŠAI

Pirmininkas —. Jenas Adomavičius,
280 H Street, South Boston, Mass. 

Vtce-Pirmininkas — Povilas Kuka, —
95 C Street, South Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — Ant Macejunas,
450 E. Seventh St, So. Boston, Masą 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikis,
109 Bowen St., So. Boston, Mass*. 

Kaslerius — Andrius Zalieckas, 
• 611 E. Fifth St, Sa Boston, Mass. 
Maršalka — Kaz. Mikailionls,

906 E. Rroadway, So. Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 

mčnslnius susirinkimus kas pirmą 
nedčldlenl kiekvieno mėnesio 2-rą 
merių 694 Washlngton St, Boston, 
Mass., 1:80 vai. po pietą. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite ra savim 
daugiau naujų nariu prie musų draS- 
gijos prirašyti.

Aš Marijona Dubiskienė (Men- 
cevičiutė) paieškau sąvo sesers E- 
lenos Burzilauskienės (Meneevi- 
čiutės), kuri pirm 24 metų išva
žiavo iš Škotijos Amerikon. Jau 
14 metu kai nė jokios žinios iš jos 
negauname. Prašome jos pačios ar 
jos pažįstamų, kurie apie ją ką 
žinotų, pranešti žemiau paduotu 
antrašu, už ką busime labai dėkin
gi. J. DUBISKAS, 13 Brandon 
Place, Bothvvell Haugh, by Botli- 
well, Lanarkshire, Scotland.

(B.-21)

Paieškau Petro Blaževičiaus, 
Antano sunaus, kilusio iš Lietuvos, 
Simno parapijos. Seniau gyveno 
Chicago, Iii, Amerikoje.- Kas žino
to apie jį, prašau koskubiausiai 
pranešti šiuo antrašu: ANTANAS 
(Baltraus) BLAŽEVIČIUS, Sim
nas, Alytaus apsk., Kauno g-vė. 
LITHUANIA.

PARSIDUODA 
-RAKANDAI dėl keturių kamba
rių. Norirtt ir kambariai sykiu. 
Kreipkitės: 242 Broadtray (antros; 
labos) So. Boston. (B.-31)

Suvirs 20 Metų
JUOZAS P. fiARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO
KOMPANIJA

• -ra • ‘

«

PARSIDUODA
61 HANC00K ST., Dorchester, 
3 šeimynų namas. Renda $135 į 
mėnesi. Mažas įnešimas. D-RAS 
MacDONNELL, 536 Broadvvay, S.

>•2*)

Si kompanija lėdlrbinčja pianus 
Bostone per 75 metus suvlrš. Lie
tuvis Ponas ftarklunas daro specia
li raginimų dėl lietuvių biąnio.

Aukščiausios rūšies Planai, Vik- 
trolal ir Rudios lomiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk Fonų 
tarkiuną.

Vose & Sons Piano Co.
100 BOYLSTON ST-

BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis----- —-----------_50e.
LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunas—40c. 
ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa

rašė Juozas V. Kovas. Kaina------------------------------------- *------------30c.
GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas.--------------- 10c.

EŲCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitia_15e. 

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

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis_________________ __75o.

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavai evičius; be ap
dairi 75 centai, su apdarais _----------------------------------------------- $1.00

ĮVAIRIOS KNYGOS
MANDAGUMAS-lįvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 
. visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A. Staniukynas____ i_20e

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 1 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel_________________________________30c.

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

HUCKLĖBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka___________ _75c.

PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia
me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun. 
V. Kulikauskas_____________________________________ ________15c

BEN-HUR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma'knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila________________________________________________1.50

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas_____________50c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. A^ertė P. B_________________ 40c.

TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas______________ 45c.

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis______ 45e.

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de
rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. B^čikonio________________ 1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis__75c.

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—1G mct-r 
Parašė P. Žadeikis. ________ _ ___ :________________________ __75c.

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną.
Vertė Kun. P. L. _ ____________________ _____________ ._15c.

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

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 
a p y s ą k a__________________ ______ i____________li_:_i_15e.

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

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurušaitis 25c.
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. žadėikįo ____ __________ _ - SOu
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS------------------------------------25c. VAIKŲ TEATRAI; dalis I: 1) Pagalvnk ką darai; 2) Jono lai-
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslai__________50a -*• ------v
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas_____ 15c.
BOT>ŠEV1ZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 

Rusijoje____________________________ _ į ... 15<l

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms 'sa 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis -- — SOa

i
LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus_______________ __ _____ 50c.
MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Vefr- 

tė Jonas M. Širvintas____________ - 60a

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ________
BLAIVININKU HIMNAS—Česlovo Sosnausko ____
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko.
ŠIŲ NAKCELY___________
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ
VAI Aš PAKIRKČIAU
UŽ Š1LINGĖLĮ_______
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ
LIGHO (latviška) ____

. j
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_______30c, 
____X— 
___ ----- 10c.

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

rijų Juozukas ____________ 25a.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą ; parašė Seirijų Juozukas____________________________ 35c.
SNIEGAS—Drama 4 aktų, Vertė Akelaitis_________________ .40b.
ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė

'Kun. L. Vaicekauskas lOą,
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pa v. Vertė J. M. Širvintas—.30c. . . 
VISI GERI—Trijų veiksnių yąizdelis’; parašė F. V._________JOc, > ?*
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo

nas Tarvydas r , ■ ' - 10a.cvvt
PŲJOTCI DUKTĖ—6 veiksmų drama. Vertė Jonas TArryAa^ 35a. h 

DRAGOS: 1) Germaną; 2) Fabiolą—5 aktų; 3) Liurdo StebOMas ąj
4 aktų; parašė Jonas Tarvydas _ ________ 68c

roč; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko D. ir N/ • 15c. ?•.
VAIKŲ TEATRAIodalis H: 1) Ištirsime-pankui; ?) AntaųtkM '

našlaitis; 3) MėgųnrašaJ Stfrinfto'Š. K, D. ir N. _18a ;

. MALDAKNYGĖS U f
PULKlft ANT KELlŲ-“D-ko” spauda. Odos apdarais $2.50 ir L 

Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taipt M

366 South Boston, Man.

<*

K. R. J. B.
Boston. BOSTON
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nekaltai nuteistas
DAKTARAI

Įvyks Sekmadieny

ROMUVOS PARKE GRABORIAI

Tbiėphone S. B. 4000

Geriausi madoje, padirbime 
padailinime ir stiprume.

THE JAMES ELLIS CO
405 West Broadway 

South Boston

SPECIALISTAS 
nuo nervišką ir chronišką li
gą per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY
60 Scollay Sąuare, Boston 
z Olympia Theatre Bldg.

Vežiffieliai nuleidžiami už
pakalyje ir, pritaikyta kojoms 
su stipriais rateliais. Tiktai 
$13.50.

m v,
Montello, Mass.

Vilniaus vadavimo ir Vilniaus našlaičių 
ir moksleivių naudai

jTel. Norwood 1503

i E. V. WARABDW

I Llberty 7296. , . &

GEORGE H. SH1ELDS I 
| ADVOKATAS | 
| 811-812 Old South Buildingi 
;; 294 AVashington Street | 
J Bbston, Mass. |
< • Valandos/ 9 A. M. Iki 5:30 P. M. |

; ; GYVENIMO VIETA < |

i! 37 Gorham Avė., Brookline; | 
; ; Telephone Regent 65GS e 

;; ANTANAS F. KNEIŽYS g 
; ;"kuris lanko Suffolk Teisiu mokyk-' 1
< >14 ir užsiima Real Estate pardavi-^ 
1 n^Umn, basa mano ofise kasdipnp
' ' nna 3 Iki 5 valandos po pietų išsky- į'' 
i ras šventadienius. Lietuviai, kpd ir 5' 
; mažai sukalbauttejf\angliškal £nli-& 
' kreiptis įvairiais reikalais pas na- X 
■ »nę. A. F. KnblŽio adresas yra tbks: 5

308 E. Nlnth St, Tel. S. B. 1606. J

Geltonos ir juodos rasės 
žmonių yra taip daug, kad 
ant- kiekvieno balto išpuola 
daugiau kai du geltoni ir 
juodi. Bet šiandieną beveik 
devynius dešimtadalius viso 
pasaulio žmonių valdo bal
tieji. Baltieji už visus ki
tus aukščiau kultūroje paki
lę, geltonodžiai ir juodukai 
greičiau už baltuosius plati
nasi. Jaučiama, kad ateis 
laikas^ kada kinai ir negrai 
mus valdys. (!) - —

ĮVYKIS VEPRIUOSE
' Yra užsilikęs Pagučkų 
šeimynoje r padavimas aęie 
jų prosenelio stebūklingą iš- 

gyvenusio Pažu- 
vmčio vienkiemyje (pąbai-

/ GUDRŪS ŠUNYS •
Ar žinai, ■ Jonai, mano šuo 

“rų,dis” yra toks gudrus, kad 
jeigu-įmeti į prūdą pinigą, tai 
tuojau pasineria ir man at- su įvairiais akiniais, 
neša atgal. • '

— Tai nieko, mano “jnar- 
įgis” dar išmintingesnis. Jei-1

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

•< f* Tf ’♦ i * >

* Nuo dabar atvira 
MOTERIMS IR VYRAMS

Kiekvieną dieną iki 12 vai. nakties
763 ČAMBRIDGE STREET 

Čambridge, Mass.
(L-8) .

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”,
■ '■

yra didžiausi papelba kenčian
tiems nuo inkstu. U- pusikę trobelių .-y 
dideliu skausmų nugaroje, rankų pabu
dimų naktyje, praradimų stiprumo ir 
enerįijofų nusilpusių nervų, gaivus 

'skaudėjimo, svaigulio ir panaJų simp
tomų.. Nuga-Tone Simuliuoja ir stipri
na visus nervus ir raumenis, suteikia 
jėgos ir stiprumo visiems svarbesniems 
•kūno organams ir pataiso a beini) svei
katų. . ...

* ’ z

' 11 r. John Cliase, 19 KeUy. La., raSo: 
'“Aš buvau visai nusilpęs jau tūlas lai
kas. Turėdavau atsikelti tris ar ketu
ris. kartus naktyje iš priežasties pūslės 
trobelių. Nuo pradėjimo'vartoti Nugsi- 
Tone, aš miegu labai gerai. Nuga-Tone 
padarė man labai daug gero.” Nuga- 
Tone suteiks rr jums tas pačias j»a sėk
mės arba jums nekainuos nieko. Visi 
aptiekoriai jas pardavinėja. Pirmas 
butelis patvirtins savo gerumų, liet 
tiktai gaukit Nuga-Tone. Išvaduoto
jos netinka.

goje'^ęSVUt. ir priii 
Nl^aųižįąus). Jis, z buvęs 
audėjas ir nuo didelio isi- 
teinpinMUflarbe apakęs.; Tir
tėjęs vesti nuobodų neregio 
gyvenimą. Išsiilgęs bažny
čią ir malęs sapne koletai 
regėjimą, pradėjęs prašyti 
sūnų, kad jį perkeltų per u-

ka irgi bite savo 
išvažiavimart. v

į. Daugybė paveiksHĮT Pasakos,^apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš- 

/. to, ir plataus pasaulio., Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
Į. pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 

iš popieriaus,moiio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
12 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 

Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas: “Saulutes” Administracija Jurbarke 

*©oo©o«<c>o©©©©*i©o©©©©©©ooo©o©oc«©«©o©©©fi«oc^©©>©4*©o©<

Darbininkai - Patrijotai , 
Profesijonalai - Patrijotai

puikiai 'matęs ir galėjęs r 
vo dbrbą 'dirbti; Afirę i 
.kęsą^ mehį, ■

Jo anūkė, pereitais metais 
mirusi, pasakojo,c kad jai 
jaunystėje, (apie 1875) pra
dėję skaudėti kojų gyslas, ir 
ji negalėjusi vaikščioti. Sap- 

(ne kas tai priminęs Veprius, 
ir ji priprašiusi vyro, kad 

* ja ten nuvežtu. Vvras nors 

nepatenkintas, būk moters 
užgeidus išpildęs. Į vežimą 
turėję ją Įkelti, išlipusi gi 
pati. Po pamaldų galėjusi 
net ilgus Veprių Kryžiaus 

ikelius apeiti (buvę tada šv.
'.cl uo.v.rstty j. , Tono atlai(J?i). ; 4

—______________________________________________ __ > ’ '
! - 7- ■■■■■■ ."JĮ. T-...1" _ .U.JI T- —1 .^.■.5.^,

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

322 EIGHTH AVENUE NEW YORK, N. Y.
PATARNAVIMAS

Patarnavimo vertybę reikia sp ręsti ne tiek pagal pigumą, kiek 
pagal greitumą ir teisingumą. - . . *

Mūsą nusistatymas yra duoti kuogeriausį patarnavimą, kad y- 
pata vieną kart pavedusi mums atlikti savo reikalus ir liktą musų 
klientu ant visados. Tas kaip tik ir padėjo mūsą įstaigai išaugti į 
tokią kokia dabar ji yra. •

Siunčiame pinigus į-Lietuvą do lariais ir litais; dastatom perlai-" 
das į visas pasaulio dalis paprastu budu, kabeliais, eekiais-draftais; 
parduodam laivkortes, keleivi ček ius, svetimu valstybių pinigus ir 
bonus. Reikalaukite musu kurso.

Specialės Sąskaitos 4-tas Nuošimtis į Metus

Tie patrijotai, kurie negales dalyvauti, darys tą dię 
ną pramogas Vilniaus naudai, aukos Vilniaus naudai.

Tik apsileidėliai, atšalėliai ir Molio Motiejai nedaly 
vaus išvažiavime ir nieko neveiks Vilniaus naudai.
■r - f ,:.:w IV ■ t •• i .< •

Bus base bąli ir kitokių žaislų ir pasilinksminimų. 
Komisija atliks savo pareigą, 

pareigą atlikusi, jei skaitlingai a
Lietuviai! Nepamirškit, kad Vilnius po svetimu jun 

gu vaitoja!
N. A. L. R. K. FEDERACIJOS APSKRITYS 

IR RENGIMO KOMISIJA. 1

Jame dalyvauja >
Kunigai - Patrijotoi 
Biznieriai - Patrijotai.

---------  'Penkiolika minučių prieš 
pr, nes, wis,p*tįi Vernų feiint i elektros kėdę, Jo- 

fržfcv- nl^Maksvel, kuris buvo nu- 
&-----------------------------------------------------------------------api-
jam keliu dūlino Veprių lin- P1Sim* mirtirai’ aUlko lš- 
kon. Suradęs koplyčių, apė- Pažinti- Tos ^pažinties ro

jo aplink ją tris karti kė/
1"_ A nekaltai nuteistas penkioli- 

tfarbų,

• pąftuositotast *Mat, atlikęs 
*■ 1) "išpa

žinti, Maksvel pasakė: “Čia 
’sėŽWs Pot-

terson, kuris ųž prasį^epjęi- 
mą) kurį tik aš vienas pada
riau, nuteistas yra. Pfėsau 
pranešti apie tai kam rei
kia:” Dvasiškiai tuoj pra
nešė .kalėjimo direktoriui, 
kuriam piktadarys visą at
kartojo. lKada jis protoko
lą, įrodantį draugo nekaltu
mą, savo ranka pasirašė, at
sisėdo palengvinta širdimi 
mirties kėdėn, kad atpirkus 
savo kaltę.

l! AKSĮRIKO Į DA TR^KO ASILŲ
c Vienai . yaž^yo Ku- - Vienas ponas iš Ęjpevėžio su

pišfcįn JŪaus;“ so- savo pačia r važiuodamas į
cialištas’* paprašė tėvą, kad Kauną, įlipo į vagoną, kuris 
nupirktu “K5dtūroš4> žurnalą, buvo' pilnas,'ir -nerasdamas 
ir kad" neužmirštų ,Įilpe pa-. vietos pasakė: 

n^rĮi ar^a

lėėjo pas žydą, kuris mėsą "5— Q }^aip, —. atsakė vienas 
pardavinėjo -ir prašo r -*—- kęleiyių.Tiktai dar trūksta 
r-.-T-'’ -Ar neturį KūjtŪringe,šąiėlpbros a?ūų. . , . : . • r ,

' - r.fr i--- (X 1 i gkriaVšFakiniai 
' Žydas:—“Ui, pas,maniabav: ;Tr. . x. . vv - .. . z. • v. ' į > Viename miestelyje -per sv.svarios ir kultūringos žarnos/ , ' , .* ...
Ar daug tau 'reikia! < g”“ atl,ai^5 pneJ0 pr,e , kai

• • ■ • • ? rabelnmko sena moterėlė ir... . v. _
ųire:

r — Pradėjau visai nematyti: 
ar negaučiau nusipirkti “skai
drius?”

Pardavėjas padavė skrynelę 
Bobelė 

trynė stiklus; rinko, taikė — 
liet vis netinka. Pardavėjas 
tai matydamas, ištraukė iš kaž 

gUsįmeti į prūdą litą, tai atne-kur keletą sugadinti! akinių, 
ša kilogramą žuvies i 
to grąžos.

NUOSTABU
Septynių metų sūnelis klau

sia" savo motinos:
— Ar teisybė mamytė, kad 

aš gimiau Lietuvoje? s 
Taip, mano sūneli.

— O kur tu mama .gimei?
— Aš gimiau Latvijoj.
— O tėvelis?
— Tėvelis gimė Vokietijoje. 

_ Vaikutis pakasė pakaušį ir 
tarė:

— Nuostabu, kad mes su
ėjome į vieną vietą.

Ii-, ir šypsodamasis tarė:
— Šitie vra geresnės rūšies: 

mėgink, žmonele, gal tiks.
Bobelė, užsidėjus vienus aki

nius, kurie turėjo tik vieną 
stiklą, prabilo:

— Per viena akį labai ma- 
tvt, tik antra kaž kodėl tam
si.. ’ ,

Duokš pašluostysim, — 
paprašė “karabelninkas.” Kai 
ši padavė, jis slaptai išspau
dė likusį stiklą ir vėl padavė. 
' — Vaje, vaje, kaip viskas 
puikiai matos, — sušuko pir
kėja, — .tai geriausi akiniai, 
— ir užsimokėjusi du kart 
daugiau užbestiklius akinius, 
nuėjo.

i
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