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Aštri disciplina veikia

Japonija siūlo naują, planą

lietuvis risis su Lenkijos

L. D. S. CENTRO VALDYBA
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nemes
statutai (12 strz) ir seimelio 
rinkimu įstatomu (11 §), 
šiuo skiriu bei skelbiu šių. 

metų rugpiūčio mėn. 30 d. 
naujo Klaipėdos krašto sei
melio rinkimu diena.’’

Federalistai nugalėjo 300 suki
lėliu Jaliscoje

KUMŠTININKAS TUNNEY 
JAU LAVINASI

SPECPLATOR. N. Y. — 
Gene Tunney. pasaulinis

NUSIGINKLAVIMO KONFE 
RENCIJA JAU BEVEIK 

SUIRO

60 ŽUVO MEKSIKOJE 
KOVOJE

Valdžios opozicija organizuoja 
streikus

KAUNAS. — Laikraščiai 
praneša, kad Sovietų Rusų 
Įyaldžia nutarusi pripažinti 
(pensiją sušaudyto Kaune už 
šnipinėjimą Imlševikaųis ge- 
merolo Klesčinskio žmonai.

PAGERBĖ V. VYDŪNĄ
LONDONAS.—Mūsų ra

šytojas p. Vydūnas-Sorasta 
šiomis dienomis išrinktas 
“Pen” klubo (tarptautinė 
rašytojų ir žurnalistų sąjun
ga) centro valdybos Londo
ne garbės nariu.

Lietuva atmokėjo dalį 
skolos Amerikai

REPUBLIKONŲ PARTIJA 
GERINASI FARME- 

RIAMS
Sako, nutarusi skirti 300 mili

jonus dolerių jų paramai 

RAPID CITY, S. D. — 
Prezidentas Coolidge pa
skelbė, kad republikonų 
partija yra nutarusi teikti 
paramą fanneriams. Žada 
įnešti bilių sekančiame kon
grese, sulig kurio, valdžia 
skirtų $300.000,000 pakėli
mui ūkių ir praplėtimui ri
ki^) produktų.

Ar tik nebus naujas “sky- 
mas” žuvavimui balsuotojų 
kitu metu rinkimams.

GENEVA. — Trijų ga
lingi! šalių, Jungt. Valstijų, 
Britanijos ir Japonijos nu
siginklavimo ant jūrių kon
ferencija jau beveik suiro. 
Ambasadorius Gibson dar 
vis tikisi kokiu nors būdu 
sulipdyti ir privesti prie su
sitarimo.

Delegatai užsiėmę naujų 
planų ruošimu. Ypač Ame
rikos delegatai nenorėtu- » *• 
skirstytis nepriėję prie ko
kio nors susitarimo.

Didžiausias užsispyrimas 
dėlei skaičiaus ir įtalpos lai
vų yra tai tarp Britanijos 
ir Jungt. Valstijų.

Naujas Japonijos planas 
nepatenkina nė Britanijos 
nė Jungt. Valstijų. Išrodo, 
kad konferencija baigsis be 
pasekmių. , '

Massachusetts valstijos 
gubernatorius Alvan T. Ful
ler, rugpjūčio 3 d. 11:26 vai. 
vakare viešai paskelbė per 
savo sekretorių H. A. Mac- 
Donald, kad jis po gilaus ti- 
rinėjimo Sacco ir Vanzetti 
bylos, nerado ganėtinai įro
dymų. kuriais jis pasirem
damas galėtų išteisinti nu
teistuosius arba duoti teis
mui įsakymą išnaujo išklau
syti tą bylą.

Gubernatorius Fuller prie 
šio atsakomingo ir svarbaus 
darbo buvo pasikvietęs be
šališkus, prityrusius ir įžy
mius asmenis: Teknologijos 
Universiteto prezidentą S. 
W. Stratton, Harvardo uni
versiteto prezidentą A. Law- 
rence Loveli ir Teisėją Ro- 
bert Grant.

Ši komisija ir gubernato
rius veikė atskiltai nuo bir
želio 1 d. 1927 metų iki rug
pjūčio 3 d.

Kiekviena lfūdininka, kiek-4. 4. 7

vieną likusių 11 prisaikin- 
tojų teisėją, advokatus, nu
teistuosius ir naujus liudi
ninkus, kurie nors ką žinojo 
apie Sacco ir Alanzetti, prieš 
ar už, išklausinėjo smulkme
niškai.

Gubernatorius Fuller ir 
pirm peržiūrėjimo šios by- ‘ 
los neabejojo, kad Teisėjas 
Thayer buvo liešališkas ir ’ 
kad kaltininkai steisingai į- 
statymų ir Įrodymų buvo 
nuteisti mirtimi, bet ėmėsi 
šio atsakomingo darbo, kad 
nuraminus tuos, kurie abe- ’ 
jojo ir troško sužinoti tei-<| 
sybęl

Daugiausia trukšmo dėl 
šios bylos kėlė komunistai. , 
Jie ruošė demonstracijas, į 
protesto mitingus, rinko pa- 
lašus po peticijomis ir skau- - 
džiais žodžiais įtarė Mass. 
valstijos teismą, o ypač Tei- J 
sėją Thayer.

-jg

Dabar turės nusiraminti, c 
nes gubernatoriaus patarėjų 
komisijoj, kaip jie pflBd 
pripažįsta, buvo du jieBy^ 
artimi ir patikėtini asmenĮ^M 
tai prez. Loveli ir prd^| 
Stratton. kurie be jokio abe-« 
jojimo sutiko su gubernato- , 
liaus nuosprendžiu.

UGNIS SUNAIKINO VOKIE
ČIŲ MIESTELĮ

BERLYNAS. — Perkū
nija su žaibais uždegė mies
tely Liebolsheim, netoli 
Karlsruhe. Sudegė ne tik 
38 namai. .kurie,
buvo nuvalyti nuo laukų. 
Sunaikino gaisrininkų apa
ratus ir nukiųto teleponų 
vielas ir iš kitur pagelbos 
nebuvo galima prisišaukti. 
Žalos pridarė už 3,000.000 
markių.

Perkūniška audra, visoje 
pietinėje dalyje nukirto su
sisiekimą ir transportaciją.

GANDAI APIE LIETUVOS 
SUSITAIKYMĄ SU 

LENKIJA \

Nesenai užsienio spaudoje 
pasklido nežinia iš kur pa
leisti gandai, ..būk Lietuva 
susitaikiusi su Lenkija ir 
būk lenkai sutikę grąžinti

• X

Lietuvai Vilnių.

AREŠTAVO NETIKRŲ 
PINIGŲ DIRBĖJĄ

PASSAIC, N J. — Vie
tos policija po numeriu 251 
Highland Avė. padarę kratai "VILNIUS 
rado prietaisusir mašiną pi- ' 
higams' dirbti. Dirbo $1> 
$5, $lO'fiir $20 banknotas.
Tuoj areštavo vieną žmogų,- 
kuris pagardės nepasisakė, 
o kitas paliego.

campionu
smikaus-sviorio -tampijonns, 

pradėjo intensyviai lavintis 

dėl kumštynių. kurios bus 

rugsėjo mėnesy.. Chicngoj. 

Kol kas dar niekas nežino 

su kuo Tunney turės kum- 

Ščiuotis, ims Dempsey po 
Kirvių gautų nuo Srarkio 
vargu .taip greit atsitaisys. 
Ar nepriseis Sbarkiui pirk
tis su Tunnev?

Pranešama, 
kad' lietuvis rišt i kas Pliku
tis, kumpinio pirmųjų die
nų visus savo priešus nugu
li, sutiko ristis su Lenkijos 
campionu Stekketiu. Mano- 
pKi. kad' per jas štekkeris 
Lenkijos čatnpiono vardo 
gali netekti.

PASKIRTI KLAIPĖDOS 
KRAŠTO SEIMELIO

RINKIMAI

KLAIPĖDA: — Klaipė
dos krašto gubernatoriuj p. 
Žalkauskas paskelbė tokį 
raštą:

1 ‘Kadangi Klaipėdos kraš
to gubernatoriaus 1927 m. 
kovo mėn. 26 d. nurodytos 
priežastys, dėl kurių negalė
jo įvykti Klaipėdos krašto 

•seimelio rinkimai, einant a- 
Įpygardos rinkimų komisijos

MASKVA. — Rusijos lai
krašty “Pravda” valdžia 
paskelbė opozicijai mirties 
dekretą. Trockis ir Zinovjo- 
vas gali būti išmesti iš par
tijos ir visų komitetų ir su
šaudyti. Panašių Trockiui 
yra ir daugiau įžymių ko
munistų vadų, kuriuos par
tija skaito neištikimais. Aiš
kiai matosi, kad Rusijoj kils 
naminis karas.

Centralinio komiteto posė
džiuose jau trečia diena ei-- 
na karšti ginčai tarpe ko
munistų vadų.

Prašalinti iš komunistų 
parffjos bolševikai išėję o- 
pozicijon organizuoja • gelž- 
keliečius ir dirbtuvių darbi
ninkus prie generalio strei
ko. Taipgi opozicija pasie
kė ir raudonąją armijąir ti
kisi patrauks opozicijom

Rytinėj Sibirijoj, nuo No- 
vosibirsk iki Čerliabinsk o- 
pozicija tik laukia tinkamo 
laiko paskelbti generalį 
streiką, nuversti dabartinę 
komunistinę valdžią ir vis
ką paimti į savo rankas.

Tomsko apylinkėje, pir
mutinėse opozicijos eilėse 
stovi Trockis, Zinovjevas, 
Sokolnikoff ir kiti.

Nepasitenkinimai taipgi 
pasireiškė ir Odessoje ir 
Kharkoff’e, kur susidarė o- 
pozicijos centras.

Visoje Rusijoje opozicija 
prieš dabartinę valdžią sti
prėja ir auga. Naminis ka
las neišvengiama.

Opozicijoje yra netik pra
šalinti iš komunistų partijos 
komunistų vadai, bet ir visi 
tie, kurie nori atsikratyti 
skurdo ir vargo ir bolševikų 
(diktatūros.

•T. TR ATNAVIČIUS, Pirmininkas 
A. F. KNEIŽYS, Sekretorius.« ,
. ...........................................

LIETUVOS DERYBOS SU 
VOKIETIJA *

KAUNAS. — Ekonomi
nėms deryboms su Vokieti
ja į Berlyną išvažiavo dele
gacija tokioj sudėty: dr. 
IZaunius, dr. Karvelis, J. 
Brožaitis, J. Dobkevičius, 
Louis John J. Roginskis. A. 
Vosylius. J. Montvila, dr. V. 
Zubovas ir K. von Dressle- 
ris. Delegacijai pirminin
kauja p. Sidzikauskas.

KAUNAS.—Einant 1924 
m. tarp Lietuvos ir Ameri
kos Jungtinių Valstijų pasi
rašyta sutaTtimi, šių metų 
birželio mėn. 15 d. suėjo A- 
merikos Jungtinėms Valsti
jos $124,206.63 skolos kariu 
su nuošimčiais mokėjimo 
terminas.

Nurodyto termino dieną 
Lietuvos atstovybė Vašing
tone Amerikos Jungtinių 
Valstijų iždui įmokėjo' visą 
sakytą termininę skolą — 
$124,206.63, kurių $79,431.63 
grynais pinigais ir $44,775 
•— nuošiiptiniais Bonais.

Be to, Lietuvos atstovybei 
Vašingtone pasiųsta reika
linga pinigų 'suma Lietuyos 
laisvės paskolos Amerikoje 
kuponams apmokėti.

POLITINIS GENERALU 
STREIKAS GDYNĖJ 

VARŠUVA. — /‘Kui 
Codzienny’V praneša, 1 
Gdynėj prasidėjęs gener 
uis darbininkų streikas, 
turis politinio pobūdžio, 
stati apsaugoti į Gdynę ea 
ti išsiųsta kariuomenė.

Vaduodamiesi konstitueija ir Selino nutarimu šiuomi skelbia
me mūsų organizacijos Dvyliktąjį Seimą

RUGPJŪČIO 30 IR'31 DD, 1927
PROV1DENCE, R. I.

L. D. S. kuopos rengkitės prie šio Seimo gyvai. Išrinkite atsto
vus suHg konstitucijoje nustatytos tvarkos.

“§38. Kiekviena kuopa gali siųsti į Seimą bent po vieną ats
tovą. Didesnės kuopos turi teisę po vieną atstovą siųsti nuo kiek
vieno 10 nariu.”

Nieko panašaus nėra- at 
sitikę ir jokių derybų su len
kais nebuvo vedama.

Nežinia tik kas šituos gan-) pirmininko raštu iš šių me
dus leidžia. Spėjama, kad t tų liepos mėn. 16 d. dabar 
juos platina patys lenkai. | jau galutinai pašalintos, pa- 
Mat, lenkai dabar ieško pa-1 įrėmęs Klaipėdos krašto 

skolos. Bet pablogėjus Len
kijos santykiams su sovie
tais dėl Voikovo užmušimo, 
amerikiečiai suteikti pasko-" 
lą atsisakė, bijodami, kad ki
lus karui Lenkija pralaimės 
ir tada galėtų žūti jų kapi
talas. Be to, Lenkijos ūkio, 
padėtis yra bloga ir nesuke
lia pasitikėjimo. Šių metų 
derlius dėl šalto, lietingo pa
vasario numatomas daug 
blogesnis, negu pernai.

Todėl lenkai, norėdami su
kelti daugiau pasitikėjimo 
jų valstybe, leidžia įvairius 
gandus, būk jie ir su rusais 
ir su lietuviais jau esą susi
taikė. Tačiau, ištikrųjų, len
ki! santykiai nepagerėjo nei 
su rusais, nei su lietuviais.

Vis tik, pagaliau, Lenki
ja vargais negalais gavo pa
siskolinti 20 milijonų dole
rių. Bet šita suma, palygi
nus su žadėtu 100 milijonų 
Lenkijai yra menkniekis.

Norėdami visomis priemo
nėmis pakelti pasitikėjimą 
pasauly, lenkai ir skleidžia 
visokius gandus apie savo 
neva geriausius santykius su 
rusais ir lietuviais. PREZIDENTO C00LIDGI0 

PAREIŠE3MAS SUKĖLĖ 
DAUG KALBŲ

WASHINGT()N. D. C.— 
Prezidento Coolidgio pareiš
kimas: “Aš nepasi renku:
kandidatuoti į prezidentus,” 
sukėlė daug kalbų, šis pa
reiškimas yra taip miglota^ 
kaipfir visa jo politika... |

Senatorius David I. Walsli 
pasakė: “Aš nesupranta to-! 
kio pareiškimo. Gali būti,; 
kad prezidentas visai nekan-; 
didatu<w« į pn^identirs ir gar; 
Ii kandidatuoti.”

Jeigu tokie žmonės nota* 
pranta, tai ką bekalbėti a* 
pic paprastus piliečius.

Liepos 7 d. Klaipėdos 
miesto valdyba nutarė į- 
traiidi į Klaipėdos krašto 
seimelio rinkikų sąrašus ir 
kilusius iš Didžiosios Lietu- 
vos, apsigyvenusius Klaipė
dos krašte, piliečius. Tuo 
būdu pasibaigs tie nesusi
pratimai, kurie kilo tarp 
Lietuvos vyriausybės ir au
tonominės Klaipėdos krašto 
valdžios.



Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi
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Kario” prenumerato- 
gra-

Sių
Vienos 
sitete 
mokslus du lietuviai
Pa kuokas baigė 
paleontologijos 
daktar
Puodžių kvnas 
tematiką taip pat daktaro 
laipsniu. Abudu daktarai 
grižta Lietuvon.

Produktas P. Lorillard 
Kom?

Įs-t. 1760

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

į, kad pę.
nas SmetcmB ■ «utfktų- 
it i. VytieJfEfe’žiaus IĮ 
s, 2-jo ir ljo laipsni©; 
įus už šiuos <tėvynei 
elnus: 3-jo laipsnio, už 
kad tėvynėn esant di-

žmonės, degindavę ugnis, 
šokdavę, kiaurą naktį links- 
mindavęs!.

BAIGĖ AUKŠTUOSIUS 
MOKSLUS

metų liepos mėnesį 
(Austrijoj) univer- 
baigė aukštuosius 

Lesius 
geologijos- 

yniokslus 
o laipsniu ir Antanas 

fizika-ma-

kurie pasižymėję apylinkė
je, kaipo geri peštukai. 
Vogtus daiktus pardavinėjo 
Vėselga su sūnum.

ką ipes tfisi mačiusieji būsim 
dėkptgl; ypač as.

Šttą2faktą galim paliudyti 
3 ašmenys. (Gaila, ketvį^- 
sis jau miręs).

Laukšas Viktoras

pasiskaitymus, todėl yra .mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis. v

Redakcija sir Administracijos antrašas: “Išeivių
Draugas,“ 281 A. Eglinton Str. GUsgonv, 8. S. Scot- 
land.

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

• “KARĮ”
. "Karys” rašo ne tik apie įvai

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

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti ‘'Karį,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštų, 
įvairenybių iš naujų mokslo išra
dimų. Kariuomenės švietimo ko
misijos "Kary” skelbia savo pra
nešimus apie kariuomenės švieti
mą, Kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

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

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

"Karyj” yra daug paveikslų, 
reginių, apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų ir t. t.

Kiekvienas sportininkas privalo 
skaityti "Kari,” 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 trukų, 
kol iškovojo nepriklausomybę.

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti "Kari,” 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 
riai dovanai gauna priedą 
žn, spalvuotą sieninį Karių Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo, papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šių dienųį

"Kari” redaguoja pulk. įeit. 
Burokas.

"Kžrie?M«aina metams 15 litų, 
pusmečiui 8 litai? 1 'mėli. 1.50 et. 
Užsieny $2.50.

Adresas: Kaunas, Nepriklauso
mybės Aikštė, "Kario” Redakci
ja-_________

“IŠEIVIŲ DRAUGI”;
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 

lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžiojo Brita
nijoje. <

“IŠEIVIŲ DRAUGAS“ talpina įvairias ži- 
kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir 

oje. 7.
IŠEIVIŲ tlRAUGAS“ talpina įvairias a- 

pvsakąs. feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve
timų kalbų“vėrtiinus, ir. -šiaip visokius lengvus

• ' > flv*’ -iv L ■’t/
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Penktadienis, Rugpjūčio 5 d,, 1927

Kun. V. K. Toskanos
N

i : 4

SIELA IR DIEVAS
KATALIKUS PERSEKIOJA

• *
4

Katalikus persekiojo, per- Pagalios mūsą laikais turi
me Rusiją, Meksiką, turime 
bedieviu organizacijas, spau
dą, turime, kukluksus, maso
nus, socialistus, bolševikus 
ir t. t., kurie visu itužimu 
puola katalikus. Visi tie 
mūsą priešai beveik nekrei
pia domės į kitas tikybas, 
bet visa širdimi, visa savo 
siela ir visomis sąvo jėgomis 
neapkenčia katalikus ir dir
ba išsijuosę, kad tik sugrio
vus Kataliku Bažnyčią, kad 
tik nuo jos atitraukus kata
likus.

sekioja ir persekios. Tas 
persekiojimas prasidėjo nuo 
pat Kataliku Bažnyčios Įkū
rimo. Jos Įkūrėjas, Kris
tus, buvo persekiojamas ir 
prikaltas prie kryžiaus. Vos 
tik Bažnyčia užsimezgė, tuoj 
pradėjo ją persekioti žydai. 
Paskui per tris šimtmečius 
Romos imperatoriai 
upėmis
Kiek vėliau persekiojo juos 
atskalūnai ir pagonys. Atė
jo Liuterio ir kitu atskalą 
laikai — ir vėl liejasi kata
liku kraujas. Dar vėliau 
prasidėjo bedieviu laikai. 
Čia ir katalikus spaudžia.

v • v •

liejo
kataliku kraują-

LIETUVON ir iš LIETUVOS 
per Hamburgą

Mūsų 3 varyklių garlaiviais: 
New York (naujas), Ham- 
burg, Deutschland, Albert 
Bailia, Resolute, Reliance, ir 
populiariški vieno kabin-lai
vai: Cleveland, Westphalia, 
rhuringia. Savaitiniai išplau
kimai iš New York’o — gar- 
laivais Thuringia ir Wespha- 
lia, kurie sustoja Bostone.

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

$203.00 iš New York’o į 
Kauną ir atgal 

(.Karo taksai ekstra). .
Išplaukia kiekvieną savaitę 

Sugrįžimui leidimu ir kitą 
informacijų kreipkitės pas:
Hamburg-American Line 

United American Lines, Ine.
General Agente

131 Statė St., Boston, Mass.

Į IR IŠ
LIETUVOS

Per BREMENĄ
Didžiausiu ir Greičiausiu 

Vokiečių Garlaiviu 
C0LUHBUS 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-mos dienos vandeniu 

Puikūs 3-čios klesos kamba
riai—tik miegamieji 

N0RTH G B R M A N 

LL0YD 
65 Statė St, Boston, Mass. 
Arba pas bile vietinį agentą

II

t

žaislai
plauki toli ii- "auruoli 
saiurus; ka<lantr> kudi-

The 
Coach
The 
Coupe •

at these 
lotu prices

The Touring 
orRoadatcr -

. . $595 
?625

The 4-Door
Sedan - -
The Sport $*7 1 C 
Cabriolet • - •
The $745
Landau - • • • •
The Imperial $7QA 
Landau - - - <
’A-Ton Truclc *395 

[Chassis Only)
I-Ton Truck s495 

{ChassisOnly) 
/Ali prices f. o. b. 

Flint, Michigan

Check Chevrolet 
Delivered Prices

They include the 
lovvest handling and 
financing chatgcs 

available.

'GEROVĖS skYRIUSN .
kalbėjau, kad, atėjus jų va- 

landai, atsimintumėte, jog 
aš buvau tai jums sakęs.“ 

(Jono 15, lį-21; 16, 1-4).

Dar pirmą kartą siusda
mas. savo mokytinius Jis 
juos šiaip perspėjo:

“Štai, aš siunčiu jus, kaip 
avis tarp vilkų. Būkite tat 
gudrūs kaip žalčiai, ir ne
klastingi, kaip karveliai. Bet 
saugokitės žmonių; nes jie 
paduos jus teisti susirinki
mams ir plaks jus savo si
nagogose. Jūs būsite dėl 
manęs nuvesti pas valdovus 
ir pas karalius, jiems ir pa
gonims paliūdyti. Bet, kuo
met jie jus išduos, jūs nesi
rūpinkite, kaip ir ką turite 
kalbėti, nes aną valandą bus 
jums duota, ką turite kal
bėti. Nes ne jūs esate, ku
rie kalbate, tik jūsų Tėvo 
Dvasia, kuri jumyse kalba. 
Taigi, brolis paduos brolį į 
mirtį ir tėvas sūnų; vaikai 
sukils prieš gimdytojus ir 
juos nužudys. J ūs 
visų nekenčianti dėl
vardo; bet kas bus ištver
mingas iki galui, tas bus iš
gelbėtas. Kuomet gi jie per
sekios jus viename mieste, 
bėgkite d kitą. Ištikrųjų, 
sakau jums, jūs nebūsite pa
baigę Izraelio miestų, kolei 
žmogaus Sūnus ateis.

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

DĖL APRŪPINIMO

CHEVROLET^

in Chevrolet Histonj
Oftering the most amazing quality in Chev
rolet history, today’s Chevrolet is the most 
popular gear-shift car the ivorld has ever 
known.
Quality in design! Quality in construction! 
Quality in appearance and performance! 
Never before has a low-priced car possessed 
them to such an amazing degree—
—because no other low-priced car combines 
the progressiveness of Chevrolet and the 
diversified experience, the vast resources 
and matchless facilities of General Motors. 
Go with the crowds and study today’s Chev
rolet. Mark well the aristocratic beauty of 
its lines—the superbly executed details of 
its bodies by Fisher.
Then go for a ride! Revel in the thrilling 
spurt that results when you “step on the 
gas.” Delight in the smooth operation—the 
sivift siveep of the passing miles.
Here is the most desired object of American 
life today; a car of amazing quality — for 
everybody, everywhere!

Kodėl jie taip nekenčia 
katalikus? T tą klausimą 
galima atsakyti kitu klausi
mu: Kodėl nekentė Kristų?- 
Jis buvo neginčijamai geras, 
o vis dėlto Ji užmušė. Dėlko 
Ji užmušė? Dėlko dabar 
persekioja Jo pasekėjus? T 
šiuos klausimus atsakė pats 
Kristus kaip tik tuo metu, 
kuomet. Jis ėjo po paskuti
nės vakarienės su apaštalais 
i Getsemanio daržą, kur ži
nojo kad bus sugautas ir 
kentės. Jis tuomet taip per
spėjo savo mokytinius:

“Jei pasaulis jūsų neken
čia, žinokite, kad manęs 
pirnUjūsu nekentė. Jei bū
tumėte iš pasaulio, pasaulis 
mylėtą, kas jojo yra; ka
dangi tačiau jūs neesate iš 
pasaulio, bet aš jus išrinkau 
iš pasaulio, todėl pasaulis 
jūsų nekenčia. Atsiminkite 
mano žodžius, kuriuos aš e- 
su jums sakęs: Tarnas ne di
desnis už savo valdovą. Jei 
jie mane persekiojo, perse
kios ir jus; jei jie laikė ma
no žodžius, laikys ir jūsų. 
Bet viša tai jie jums daryss 
dėl mano vardo, nes nepa
žįsta to. kurs yra mane siun
tęs.

“Tai jums kalbėjau, kad 
nesipiktintumėte. Jie išmes 
jus iš sinagogų; ateina net 
valanda, kad kiekvienas, 
kurs jus užmuš, tarsis tar
naująs Dievui. Tai jie jums 
darys, nes nepažino Tėvo, 
nė manęs. Bet aš tai jums

—————  M ■■■

busite
mano
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Žaidimas

Su kūdikiu dažnai perdaug žai
džiama ir nuo to jie tampa ner
vinsi ir neramūs Jaunas kūdikis 
reikalauja dane poilsio ir ramu
mo. Nors sm apu yra matyti ji 
kirkiant ir šypsantis kada kute
ni ar mėtai, bot atsiliepimas yra 
blogas >r srali ji padaryti nuvar
iusiu ir piktu vėliaus.

Kūdikio supimas, kratymas ka- 
rietukės. "Liūdimas Įpratina ji to 
visados laukti. Suprantama, kad 

(visi kūdikiai turi būti šiek tiek 
“lėliojanii.“ Išlaidus veikia ii pa
imti ant ranku ir palaikyti tai 
vienaip, tai kilaip. kad vieni mus
kulai neivargn pi rdati". Motina 
sunaudoja daiif n<rvn enersiios 
“ nridabojant " kūdikį. tod<d rei
kia ji įpratinti iš jaunystės ntis- 
lvti, kad yra kas nors daugiau 
ant šio pasaulin nei jis vienas. 
Kūdikis, su kuriuo pordaue Lni- 
rimu dasileidžinma vėliau karčiai 
apsirikta paskui kada patiria, 
kad mėnulio negali už tik papra
šęs gauti.I

“Mokytinis nestovi auk
ščiau už mokytoją, nė tar
nas nž savo valdovą. Gana 
mokytiniui būti, kaip jo mo
kytojas, ir tarnui, kaip jo 
valdovas. Jei jie šeimynos 
tėvą vadino Beelzebubu, 
jiiogi labiau jo namiškius! 
Taigi, nebijokite jųjų, nes 
nieko nėra uždengta, kas ne
bus atidengta, nė paslėpta, 
kas nebus žinoma. Ką aš 
jums sakau tamsoje, saky
kite šviesoje, ir ką girdite Į 
ausi, skelbkite ant stogų.! 
Nebi jokite tų. kurie užmuša Į 
kūną, sielos gi negali 
mušti; velyk bijokite to.; 
kurs gali ir siela ir kūną nu- 
gramsdinti Į pragarą.“ (Ma
to K). 16-28.)
Taigi matome iš tą Kris

taus žodžiu, kad pasaulis 
persekiojo Ji ir pers(‘ki<rja 
Jo Bažnyčią dėlto, kad ne
pažįsta nei To, nei Jo Tėvo. 
Tankiai pasaulis persekio
damas Kristaus pasekėjus 
Itariasi Dievui garbę darąs, 

nes mano, kad ne Kristus, 
me Jo Bažnyčia, bet pasau
lis geriau pažįsta Dievą, go
riau žino, kas reikalinga 
žmogui. Ir pasaulis visuo
met mus persekios, nes jo 
mokslas visuomet bus prie
šingas Kristaus mokslui. 
Kristus mokina mvlėti, pa
saulis gi mokina savymeilės. 
Savymeilė nesupranta mei
lės, ją niekina ir persekio
ja. Taip buvo, ne kitaip ir 
bus.

vnz-

Malcvoti, 
žaislai nėra 
kis dažnai viską deda burnoti. .To 
žaislai turi Imti (liaujami, be aš
triu kampu. Mažyčiai žaislai, ku
riuos galima !>ufu praryti nerei
kia duoti.

šioje mekaiiiško tobulumo ga
dynėje nėra galo žaiski įvairybei. 
Paprastas kiulikis turi jų tiek 
daug, kad jo domė išmėtoma. Jis 
bus geriau patenkintas, jei gaus 
tik vieną, ar dvi dėl žaidimo, ir 
tokie paprasti virtuvės dalykai, 
kaip drapanų gnybfukai, mediniai 
šaukštai, arba karoliai iš špuliu, 
tiek pat jaru bus malonus, žais
lus reikia dažnai įtupianti, kadan
gi jie susipurvina, o kūdikis juos 

l’ ’I 
I
kiša burnon.■»

Jusiį kūdikis tinkamai tarps ir 
augs nuolatos didyn bei stipryn 
jei duosi jam geriausios priežiū
ros ir geriausi maišia. Vikrią ir 
stiprią sveikatą gavo tuksiančiai 
'vaikų, kuriems buvo penima Eagle I 
Pienas, kaip sako iu dėkingos mo-

Chevrolet Motor Company
General 0ffices--110 Cummington St., Boston

AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS

McKenzie Motor Co., 274 
Derby St.

MATTAI’AN: J. .T. Delaney, 1509 Blue 
Hill Avė.
(HYDE BARK: .T. .T. Delaney, 1243 
įlydė Bark Avė.)

VVOBVRN: I.yncli Motor Sales 
READING: Lyncb Motor Sales . 
(Jl’INCY: IVashiiigton St. Garage, Ine, 

21G IVashington St. /
t ATLANTIC: North Q«incy Garage, 
133 Hancoek St.)

NE1VTON: Stnart Chev. Co., 431 Wash- 
ington St.
(ĮVEST NE1VTON: IV. .T. Furbush, 
50 Davis Avė.)

NONANTCM: Silver Lake Cliev. Co, 
444 \Vatertown St.

IVATERTolVN: Daniels Chevrolet Co, 
G47 M t. Aubiirn St.

CANTON: Morse & Mullin Motor Ct, 
I ne.

BOSTON: Commoinvealth Chev. Co., 
949 • 'ommomvealth Avė. 
(ROSL(NI)ALE: Mt. Hope Motor 
Sales. 4,19 Hyde Park Avė.

ARI.INGTON: Arlington Auto Co. 
(LENINGTON: Svedhtnd Chev. Co., 
35 Bedford St.)

’EVERETT: Mehinson Bros.. Ine.. R3 
Chelsea Si.
(REVERE: Melanson Bros.. Ine., 
282 Broathvav)
(CHELSEA: M< Bride Chevrolet Co., 
!» Cross St.)
t \VI NTli Ro’P: (leean Spray Garage) 

L’oNBl’RY: Grove Hali CheVrolet Co., 
•!5S jtliie Hill Avė.

NoR\V< >ol >: Toxvn Sq. Chevrolet Co. 
NEMDIIAM: Suirk A MeAdant. Ine. 
VVELLESLEY : Stock & McAdam, 

Ine.
MAI.DEN: Frante Motors, Ine., 509 

Main St.. at Coiiverse S-~ 
IMELROSE: Field Motor Sales.

Sales an<l

Sales) 
Chevrolet

DOItCHESTER: Columhia Chevrolet SALĖM: 
Company. 519 Columhia Roail (Up- 

hanis Conier)
(MEDFORD: Atton & Jonės Ine.. 21 
Riverside Avė.) 
(STONEHAM: Stoneham 
Service (’<>.)
(MELUOSE: Fielil Motor 

DEDHAM: I>edh;:m S<piare 
Company. \Vasbington Sr.

r.FJiFORD: Middlessex Garage.
YYALTHAM: E. O. Masvvell. 58 Adams 

St.
CAMRRIDGE: Cambridge Motor Co..

277 Ma<s. Avė.
Cambridge Motor Co.. 1939 Mass. 
Avė.. Porter Sq.

SOMERVILLE: Camlrridge Motor 
412 Ilighl.-md Avė.. Ihivis Sq.

‘SOVTH BOSTON: Dailey Chev.
1 W»4 Broaihvay
j .Y N N : II. E. I’emhrook

Co..
I
I
I’ictia.s, kaip sako ją dėkingos mo
tinos. šioms mot irtoms nėra mais
to labiau vartojamo su tokiomis 
geromis pasekmėmis, kaip Eagle 
Pienas. Saugu sakyti, kad dau
giau kūdikiu laimingai išaugo aut 
Eagle Pieno neini ant visu kitu 
dirbtini! peną sykiu sudėtu.

Neoksperimcntiiok su savo kū
dikiu teikiant jam peną apie kuri 
abejoji. Borden s Eagle Pienas 
yra gamtiškas maistas kūdikiams, 
ves jame nėra ni< k<> kito, tik gry
nas pienas ir grynas cukrus. Nėra 
jokiu abejonių anie j<> grynumą, 
atlnt jo puikias pasekmes. Gydy
tojai rekomendavo Eagle Pieną 
tuksi autiems ir tukstantiems ne- 
daaugusiii ir menką kūdikio. 
Eagle Pienas yra lengvai suvirš- 
koinas. saugus- ir patikėtinas kū
dikiams penėti .

<

Co..

i.

{Klaipėdą! į Klaipėdą!

S

<

<

I.

i
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Laivu “Estonia”
9 Rugpjučio-August, 1927

JŪSŲ VIETOS AGENTAS: 
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS

PARŪPINS POPIERAS IR PASĄ.
UŽSAKYS VIETĄ ANT LAIVO 

NURODYS KELTĄ Į LAIVĄ

Y AT L O W COSTA L I T

THE RORDEN COMPANY

PASKUTINĖ PROGA LIETUVIAMS 
važiuot šią vasarą tiesiai i Klaipėdą 

tuo pačiu laivu..

Penktas!
ŠIĄ VASARĄ IŠPLAUKIMAS

Iš AMERIKOS NEW YORK O
s t a č i a i į

LIETUVOS KLAIPĖDĄ
BALTIKO-AMERIKOS LINIJOS

BALTIC AMERICA LINE, 8 10 .Bridgo St, Nfew York City.

Kainos tiesiai j Klaipėdą: 
Trečia kliasa................... $107

Kainos į Klaipėdą ir atgal
Trečia kliasa .. ...... $181

Turistinė III-čia kliasa $117 Turistinė III-čia kliasa $196

LIETUVOS ŽEMĖ 
rūšimis

Mūsų siu dieniu valstyljės 
plotas užima 5,500,000 bek- 
|taru, kuri rūšimis atrodo ši
taip:

ALBUMAS
Retoj lietuvių Šeimynoj ne 

rasi kokio nors albumo. Bet te- 
t0-i ^ięt.urių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumu kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 

•tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumų.

Kaina $3.50.

Skaityk šinos straipsnius kas sa- “DARBININKAS”
vaite ir pasidėk ateičiai. * 866 Broadway, So. Boston, Man

rilATElSAV° KŪDIKIO BVTH-V

hektaru
Ariamos žemės... .2,(»2JMMK)
Pievų ........................ 770.000
Ganyklų .......................717.000
Sodyb., soti ir daržu 176,000
Mišku.......................   770,000
Naudojamos žemės.. 440.000

T EI jus negalit penėti savo 
krūtimis kūdikį, pasirinkit 

maistą kuris butų maistingas ir 
lengvai virškinamas, kaip geros 
motinos pienas. Duok savo 
kūdikiui Borden’s Eagle Brand 
Condensed Pieną, geriausį mai
stą dėl dėl kūdikių—jis buvo 
vartojamas per paskutinius še
šiasdešimtis devynis metus šim
tų tūkstančių moterų.
JH Ja* prMvrite mama tilt* pankriMm* 
•» varde Ir adrrva. arba prtMų-ltr
mama atvirai?, nm padavime Jnm«, 
djkal. pamnklalma Jn«t> kalboje kaip 
P***tl Jma kmtlkl: talpai valke knyeat* 
► kitokiem įdomina literatam*. ParaMeeda 
vtoooe v*MW« Ir

Borden Bldg- New York, N. Y

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

“ŽVAIGŽDĮ”
“Žvaigždė’’ kas mėnesi lankydama Jūsų na

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

“Žvaigžde” duoda ir daug-žinių iš plačiojo 
katalikai pasaulio,-rašo apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijonierių, 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
tt. ir f t.

“Žvaigždė” yra švenč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaune.

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

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

Adresas: “žvaigždės“ Redakcija, Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Lfthuania.
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AR JĖGA?
t. Rašančiam šiuos žodžius, 

beskaitant “Lietuvio” įžan- 
. ginius straipsnius, prisime

ni"1 na tie laikai, kuomet'per ke- 
<1* liūs metus abu su “Lietu- 

vio” redaktoriumi sėdėjova 
g toje pačioje klasėje mokyk
la loję. Nuo to laiko prabėgo

-virš 20 metų, ir vėl dirbame 
g* vienas ir kitas toje pačioje 
C dirvoje — prie laikraščių. 
| Abu mylime Lietuva ir 
I- trokštame jos labo. Mudvie- 
ri jų nuomonės gal ir nevisai 
i tesutinka, bet jos skiriasi tik 

dėl priemonių — ne dėl tiks
lo. Joks angelas iš dangaus 

; negarantavo jam, lygiai 
g? kaip negarantavo ir man, 
gfy kad jo nuomonės yra neklai- 
V dingos. Tečiau jo nuomonės,dmgai ir patnjotišKai" pa 
h - ir nuomonės tos grupės, tau- keis konstituciją etc., etc. 
gy’ tininkų, prie kurios jis pri- etc?
-y klauso, turi pilniausią laisvę j Diaz, Madero, Huerta. 

Carranza, Obregon, Calles..

sus ir dirbti išvien tėvynės 
naudai.

Lietuvos nelaimei jo pusė
je yra jėga. Jis man gali 
užčiaupti bumą, jis gali ne
įsileisti mano laikraščio į 
Lietuvą. Jo grupė pervarys 
savo programą, bet be klai
dų irgi neapseis. Jas reikės 
taisyti anksčiau ar vėliau.

Koki bus Lietuvai nauda, 
jei kitos politinės' grupės 
ims taisyti tautininkų pada
rytas klaidas panaudojant 
jų pačių metodus? Padarys 
visųpirma perversmą, įves 
Lietuvoje “naują erą,” t. y. 
užčiaups bumą tautinin
kams, be diskusijų “neklai- 

, dingai ir patrijotiškai

paplisti po visą Lietuvą, 
B ’ Mano atstovaujamos grupės 
g nuomonės yra užgintos Lie

gi*. ji grupė nenori išduoti Lie- 
y tuvos, nenori jos silpninti, 
§ nori jai laimės ir tvarkos, 
į Kodėl tad mano nuomonės 
(- yra draudžiamos, jo-gi pla- 
l*/ tinamos ?
I x Berods galėtumėm sueiti į 
y, talka, padaryti kompromi- 
■
I

Į tas svajones-refleksijas 
nejučiomis įsipina Meksikos 
“patrijotai” ir Kernai Pa
ša, kurs tapo “įgaliotas” 
skirti kandidatus į Turkijos 
parlamentą.

Ne taip pasielgė Wash- 
ingtonas, nors ir jam ne sy
kį rodėsi, kad kiti J. V. kū
lėjai klysta.

“Ryto” 145 nr. buvo įdė
tas to dienraščio bendradar
bio pasikalbėjimas su Len
kijos užsien. reik, minist. p. 
Zaleskių. Iš to pasikalbėji
mo aiškėja, kad Lenkija sa
vo politikos Lietuvos atžvil
giu, kuri pasireiškė sulau
žant Suvalkų sutartį, nėra 
pakeitusi ir nemano keisti.

P. Zaleskio pranešimas 
daugiau pataikauja Europos 
dirksniams, negu 'turi savy 
žymių, kurios rodytų, kad 
Lietuvos Lenkijos santykiai 
galėtų būti sušvelninti.

Lenkija norį pradėti susi
taikinimo darbą su Lietuva 
ne tik užbėgdama už akių 
Vilniaus klausimui, bet tą 
klausimą laikydama galuti
nai išspręstu. Juk valstybių 
savitarpio santykių pagrin
das yra tų valstybių viena 
kitai pasitikėjimas. Lenkija, 
sulaužydama Tautų Sąjun
gos akivaizdoje sudarytąją 
su Lietuva sutartį, nustojo 
pastarosios pasitikėjimo. 
Tad, norėdama užmegzti 
tarp Lietuvos ir Lenkijos 
šiokius tokius santykius, 
pirma Lenkija turi praras
tąjį lietuvių tautos pasitikė
jimą įgyti. Bet Lenkija da
ro priešingai: ji šį aktą (Su
valkų sutarties sulaužymą) 
pripažįsta teisėtu, — ir tuo 
pačiu ne tik prarastojo pa
sitikėjimo neatstato, bet pri
verčia Lietuvą skaitytis su 
Lenkija karo padėty,. y. to-

kioj padėty, kurioje jokie 
santykiai neįmanomi, nes 
Lietuva negali būti užtikrin
ta, kad Lenkija taip nepa
sielgs ir su kitomis, kad ir 
ekonominės reikšmės sutar
timis, kaip kad pasielgė su 
Suvalkų sutartimi. Daug to
kių žemės plotų, kaip Vil
niaus kraštas, Lietuva netu
ri, kad jais galėtų rizikuoti 
eidama su Lenkija į norma
lius santykius.

Minimalė Lietuvos su Len
kija betarpių derybų pro
grama tesuprantama if tik 
tada, kada Lenkija pasiūlys 
nors pereinamąją formulę 
Vilniaus klausimu. Kol pa
našaus pasiūlymo iš Lenki
jos nebus, tol jokių derybų 
tarp Lenkijos nebus, tol jo
kių derybų tarp Lenkijos ir 
Lietuvos būti negali, nes da
bar Lenkijos supratimu 
“minimalė” programa iš 
Lietuvos reikalauja daugiau 
negu “maksimum,” tuo tar
pu iš Lenkijos nieko.

Be to, jei Lenkija iš tik
ri! jų norėtų susitaikinti su 
Lietuva, tai tą savo norą pa
grįstų konkrečiais žygiais.

Kodėl Lenkija nepasinau
dojo Nemunu plukdymo tai
syklėmis, taip ir palieka vie
nai Lenkijai težinoma pa
slaptis. Tvirtinimas, kad 
tos taisyklės yra vienpusiš-.
kos ir jas vakar Lietuva pa- La 
skelbus, rytoj galinti atšauk- Beriso ir Ensenada

ti, toli gražu nėra įtikinąs 
argumentas. Jei Lenkija 
vien dėl to, kad ji savęs ne
laiko karo padėty su Lietu
va, negali pavesti jos pirk
lių reikalus saugoti kuriai 
nors trečiai valstybei, tai ji 
tą savo žygį remia ne kuo 
kitu, kaip vien užsispyrimu. 
Lenkija, laikydama trečda
lį Lietuvos žemių su sosti
ne ir panašius, vien iš pana- 
berijos išplaukiančius sume
timus dėdama savo darbų 
pagrindai! Lietuvos atžvil-

giu, negražiai iš pastarosios 
tyčiojasi ir tuo pačiu metu 
parodo, kad Lenkija dar 
toli gražu su realiais darbais 
nuo tų Europos dirksnius 
kutenančių žodžių, kuriais

per 300 Ha dirbamos žemės. 
Kiek yra lietuviškų ūkių 
tuo tarpu nieko tikro neži
noma. Lietuviai vengia' že
mės ūkio dar ir dėl to, kad 
nežino vietos žemės apdirbi-

Lenkija tai į vieną, tai į ki-Cjno sąlygų ir pradžiai netu- 
tą pusę afišuojasi. j ri reikalingi! kreditų. O že-

Turčdami tai prieš akis, mės ūkis apsimokėtų mūsų 
mes tegalime padaryti vie- (išeiviams geriausia. Esant 
ną išvadą: kol Lenkija savo geram derliui, žmogus čia 
darbais prieštaraus savo žo-' apsirūpina 2-3 metam, nes 
džiams, tol Lietuvai, kad ir »kartais pasitaiko, kad kitais 
betarpės derybos su Lenkij 
nieko nežada.—“Rytas” .

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
GYVENIMAS

Apytikrėmis žiniomis lie- rio mieste su priemiesčiais 
tuvių skaičius Argentinoje Galadillo ir ypač Vilią Die- 
šiuo metu siekia daugiau go, Zarata, Patagones, Ba- 
20,000. Mūsų konsulatas Bii; hia, Bianca, Cordoba, Como- 
enos Airėse darė pastangų doro Rivaduvis, Colonis 
visus lietuvius suregistruoti Sarmiento ir kituose įnies- 
ir tuo 'tikslu išsiuntinėjo į tuose ir provincijose. Ūkiuo- 
lietuvių apgyventus centrus se dirba labai mažas lietuvių 
tam tikrus pranešimus. Lig skaičius. Dauguma stengia- 
šiol įsiregistravo dar tik ne
didelė lietuvių dalis. Atvy
kusieji ne visi žino, kad 
Buenos Airėse yra Lietuvos 
konsulatas ir dar ne visi įsi
registruoja, nors kai kas 
jau ir gerai įvertina kiek 
konsulatas gali būti naudin
gas.

Didžiausios lietuvių kolo
nijos yra žinomos šiose vie
tose: pačiame Buenos Ai
rėse ir ypač artimuose 
miesteliuose Avellaneda ir 
Pinevro, kurie surišti su 
Buenos Airėse tramvajumi. 
Nemaža lietuvių apsigyvenę 

Platu priemiesčiuose 
Rosa-

si surasti darbo fabrikuose. 
Paklausus priežasties atsa
ko, kad ir Lietuvoj, girdi, 
galėję žemę dirbti. Paskuti
niuoju laiku mūsų piliečiai 
betgi daugiau domisi žemes 
ūkiu, išaiškinus, kad ūkiuo
se galima lengviau Įsi tai sy
ti Kai kas iš gudresnių mū
sų ateivių, pagyvenę pas ū- 
kininkus ir pakankamai su
sipažinę su vietos žemės dir
bimo sąlygomis, ima dirbti 
žemę iš pusės, 9 paskui pa
tys išnuomuoja. Nuomos mo
kama 20% nuo derliaus. 
Tarp lietuvių pasitaiko ir 
žemės savininkų, turinčių 
gana stambių žemės ūkių

metais visai neuždera. - >
Geriau lietuviai kimba Į 

gyvulių ūki, ypač avių. Yra 
žinoma lietuviškų tokių ūkių 
Sarmento kolonijoje Chu- 
butzo provincijoje. Ten yra 
tokių, kurie savo * aveles 
skaito tūkstančiais. Javų ū- 
liis tose vietose mažai nau
dojama dėl nepalankių oro 
sąlygų pasižyminčių dideliu 
sausumu, smarkiais vėjais ir 
aštriais šalčiais. Minėtoji 
kolonija yra įsikūrusi prięš 
30 metu ir .užima didelius 
žemės plotus. Dėl Nepatogių 
klimatinių sąlygų kolonija 
rutuliuojasi labai išlėto.

Bendros didesnės organi
zacijos Argentinos lietuviai 
dar neturi. Smulkesnių or
ganizacijų yra keletas. Vie
na senesniųjų yra “Aušros 
Žvaigždė,” kurios veikimas 
apima Rosario su priemies
čiais Saladillo ir Vilią Die
go. Buenos Airėse yra “su
sivienijimo lietuvių Ameri
koje” dr-ja, viena savišal
pos organizacija. ' Draugija 
“Lietuva” susikūrė nesenai 
tautiškumo pagrindais tr ne- 
partvvi, rteiks tiek kultūros, 
tiek ekonomikos srityje.

(“Lietuva”) ’

TIKĖJIMAS NEMARUS

tai Rusijoje.

Jei kur prieštikybinė pro 
paganda yra varoma su vi 

? su įtempimu 
[Nežiūrint į tai net fabrikų

darbininkai, kurie greičiau
sia pasidavė bolševikų įta
kai, pradeda patys statyti 

r. bažnyčias. Nereikia irgi pą- 
miršti, kad Rusijoje bažny- 
čios buvo statomos ir palai- 

&r*komos caro valdžios ir todėl 
Ei nepratę t O' * 

;ą praneša

iausybė taip 
1 bažnyčias 
ia “Gyvajai 
L kur stato- 
bažnyčios — 
ai darbinin- 
bei lėšomis, 

.ikraštis” iš 
ar kad audi
mo fabriko 
avangarda” 
rią tenai dir- 
pastatę nau- 
?ą patpada- 
brika “Rau- 

(mėnuo)” 
į. Pinigams 
ios statyti 
•ė tam tikrą 
rampų laiku 
itlkso rublių, 
oras J 

ir Jarzvosi 
abrike (800Q

I
nėra to blo-l

Ne tik guosdavo seselė Marija kitus savo mu
zika: ji ir pati kalbėdavo muzika su savimi, 
klausydavos, ką šneka jos siela.

Jos siela buvo jauna, graži, kilni. Tačiau ir 
ją kartais aplankydavo abejonė ir pagunda. Ta
da ji vis eidavo skambinti. Tokiais atsitikimais 
ji skambindavo viena, užsidariusi savo kamba
rėly ; nieko neįsileisdavo, nebent tik būtinai pri • 
reikus.

Užsidarius viena, ji tuojau sėsdavo prie pia
nino ir imdavo skambinti. Ji skambindavo visa, 
kas bųvb jos sielojd, — kas ją džiuginonr grau
žė. Ir savo pagundas, kurios kartais imdavo gai
valingai ją traukti, šelte šelsti jos sieloje 
liedavo muzikoje, 
vo tarsi perkūnai 
loj kova, kova už laimę, ramybę ir pergalę.

Bet paskiau vėl imdavo tyliai ir švelniai 
skambėti akordai, lietis ir pintis harmoninga 
sutartinė. ;

Tai būdavo seselės Marijos malda ir padėka 
už pergalę.

Ne vieną tokią kovą-ji buvo laimėjusi. Tik 
vieną vienintelį kartą ji skambino ištisą naktį 
baisiu smarkumu. Ir tik tą vienintelį kartą ji 
buvo pildavusi vylingai pagundai, gaivalingai 
aistrai. Bet užtat juo švelniau skambėjo kitą 
vakarą jos sielos byla, dėkojanti už pergalę ir 
prašanti atleisti suabejojimą, suklydimą, nuo
dėmę,

Taip slinko laikas. Kartais į tą miesteli, kur 
gyveno mano sesutė, o vienuolyno sesuo Marija, 
užklysdavau ir aš. Ne kartą šviesiais vasaros 
vakarais ilgai rymodavau sename parke ir klau- 
sydavaus seselės Marijos skambinant. Ji skam
bindavo, o aš klausydavaus. Ji to nežinodavo, 
jei būtų žinojusi, būtų dar didesnių pamėgimu 
skambinusi; būtų muzikos tonais atšaukusi iš 
užuomaršos džiaugsmingą jaunatvę, kurią pra- 
lcidova kartu; būtų parodžiusi išspręstą gyveni
mo n$įslę,.leųęiai atsaką jau jos siela Jmyo į-adusi. 
^įAMltji sl&mbindavo ir npžiuodąn|ujįo jo$to-' 

savo’ dazim ir taupumu, tas nai skverbdavusi į mano vidų ir ten keldavo visą 
prigaudfažja tayz, kaip pik- eilę malonių atsiminimų. Ir tada jos tonai man 
Siaustas nbkįaąr-^. JtaųW-skambędavo gyvai; maloniai pasakojo jos gy- 
nas* \*.A..__ —. . j°s kovas, džiaugsmus, vargus

go, kad neišeiti} ant gero. 
Taigi ir bolševikų persekio
jimai prižadins tik rusų 
Bažnyčią iŠ amžių apsnūdi
mo ir pastūmės ją Romos 
link.

Religinio jausmo negali
ma išrauti iš žmogaus šir
dies. JI IS- 

Tada pianino klevišai gausda 
— tokia būdavo didelė jos sic

NUOTRUPOS
Anot “L. Ž.” sandarie 

čiams pigiau kainuotų sei 
mavoti kas du mėnesiai ne 
gu kas met. Naujas išradi
mas. Sandariečiai turėtų už
patentuoti.

Sandariečių fašistai norė
dami atsikratyti raudonser- 
mėgių draugų nutarė “San
darą” perkelti kiton vieton. 
Lengvas “džiabas.” Pašau
kite “džionkerį” ir užbaig
tas kriukis. Suraišiotas ir 
sulūžusias mašinas paims už 
“džionką,” o raudonsermė- 
gius padovanokite Maskvie
čiams.

ir ašaras/ Nors aš stovėdavau parke ir silpnai 
tegirdėdavau akordus siaučiant, bet vis dėlto su
prasdavau jos paslaptingą sielos godą. Taip, jos 
paniurėlis pažiūrėti broliuks, kuris sename par
ke klausydavo, seselis skambinant, suprasdavo 
jos šneką. Suprasdavo ir dėkodavo už tą paguo
dą, kurios teikdavo jo nuvargusiai sielai jos mu
zika. x Jo gvvenimo blaškoma siela, klausydama 
tos muzikos, visuomet pasiduodavo gerutei sese
lės sielai ir, lengvai liūliuojama, tarsi sapne, 
drauge skrisdavo aukštyn, ten, kur tik tauri sie
la pakilti gali. Ir žvaigždės imdavo tada skais
čiau žibėti ir vilioti į save tokiu nenumaldomu 
ilgesiu, kurį tik muzika gali išreikšti. Bet drau
ge sieloj būdavo taip gera, ramu, tarsi didysis 
monininkas būtų ją patepęs stebuklinguoju bai
sa mu.

Skambink, sesele: tavo vargšas broliukas vi
sados bus dėkiiigas už tavo sielos simfoniją, už 
tavo gyvenimo pasaką.

Ir štai

veidus gobia neaiški blausa. kuri apima žmogų 
tik tada, kai pamatai neišvengiamą likimą, kai 
įvyksta tai, kas turi, vykti.

Po keliolikos minučių turėjo baigtis gyvybės 
kova. Netrukus tos akys, tos gražiosios akys, 
kurios visada taip meiliai žiūrėdavo į mane, tar
si pats Nukryžiuotasis būtų žiūrėjęs, užges, už
simerks amžinai. Ta balta ir nervinga rankutėj 
kuri nekartą švelniai glostė mano plaukus, su
stings ir nelM'judės daugiau. Nebevirbins ji nė 
klevišų ir neišauks džiaugsmo ir grožio į šią aša
rų pakalnę. Taip, netrukus seselė Marija turės 
skirtis su šiuo pasauliu.

Ji pravėrė lūpas ir silpnai sušnabždėjo:
— Muzikos! Paskambinkit man.. . Šopeno 

“Gedulos maršą... ” , “
Tuojau sesuo ^largarita, jos mokinė ir drau

gė, ėmė skambinti “Gedulos maršą.’1
Seselė klausės atsidėjus. Tik kartais nervin

gai sukrutėdavo pajutus didį skausmą, ir aš pa- 
jausdavau. kaip silpnai teįstengia jos išbalusi 
rankutė Įspausti manąją.

Seselės Marijos akys nukrypo Į Kristaus kan
čią. Staiga ji mostelėjo ranka, ir sulig tuo ženk
li sesuo Margarita nustojo skambinusr. Seselė 
Marija norėjo pasakyti savo paskutinę valią.

— Sudiev visiems... — Silpnai prašneko ji. 
Gyvenkite Dievuje... Sudiev ir tau. broliuk... 

noje šalyje,..
Man ašaros pradėjo riedėti skruostais. Vmė 

smaugti gerklę. Aš tik Įstengiau rankos paspau
dimu atsakyti į tą jos paskutinį atsisveikinimą.

— Muzika.... mylimoji muzika... — šnabždė
jo ji ir ėmė lėčiau ir rečiau kvėpuoti. Vėl piani
nu prašneko liūdni “Reųuiem aetemam” atdū- 
siai... . •

Beregint šviesus ramvbės angelas 'užspaudė 
seselės Marijos akis ir jos gražią sielą nulydėjo į 
rojų, amžinąjį grožio ir gėrio kraštą.

Tarsi suakmenėjęs pažvelgiau aplink: prie jos 
mirties patalo klūpojo besimeldžiančių Imltagal- 
vhj vienuolių minia. Aš dar vis tebelaikiau savo 
rankoje mirusios seselės ranką.

Teturėjau tą vieną seselę, ir ta pati mįiv. II- 
sėkis riimybėj. brangioji! Netrukus išlydėsiu ta
ve į šaltą kapą, gmtttsfais užveiriu tavo gaižią
sias akis... , i

» Bet kasnvui p^skantbitfc. paguos manei
l Galas

vėl tas pats kambarėlis, ta pati lo
va, tas pats kryželis, kurį teko vos trejetą kai
tų išvysti.
- Aš vėl atsimenu. Atsimenu tą nykų rudens 

vakarą, kai aš klausiaus sename parke seselės 
muzikos ir kai mano sielą suspaudė netikėtas, 
liūdnas nujautimas.

.. .O tosai vis dar aidėjo. Tik šiuo tarpu jie
skambėjo, kaip koks disonansas, ir atrodė, ta- Būk geras. Atmink ir mane, 
rytum aš būčiau atsistojęs ant bedugnes krašto. 
Nieko gera jie nelėmė — jie dvelkė kšapų šaltu
mu. Ir staiga... Staiga prieš mano dvasios akis 
nejučiomis iškilo karstas.

Žiūriu — šalia karsto dega grabnyčios, o jame 
guli... jame guli mano sesutė, mano mieloji Ma
rytė. Guli rami, išbalusi. Šalia jos guli nuskin
ta rožytė, tokią pat balta, kaip ir mano sesutė.

Sesutė ir nuskinta roželė...
Nejaugi?.. Ar tai tik sapnas, o gal haliucina

cija?, Gal...
Seselė Marija, vienuolyno muzikė ir ramin

toju, tikrai susirgo ir štai guli mirties patale.
Tačiau jos veidas ramus ir net kiek linksmas. 

Tik kartais juo perbėga nvkps šešėlis, didžių 
IfelčiųjšsįMutstįs. uj.ę ;

Aš žiūriu į baltą seselės veidą ir matau, kaip 
gęsta joje gyvybė, kaip vyksta organizmo kova, 
kuri kaskart vis silpnėja. Greit ateis... rtMfc ji. 
nekviestoji viešnia. Visi! tai jaučia ir žino, visų

I
f
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(Tęsinys)

Susirinkimo sale

Tas prirodyti) Jį suvedžiotoju

žino

Sakyk, kiek

- Minia gali Ji naktį užmušti 
Nebijok!

Nikodemai, tu virtai iš<la

"tiHHKaŠįyi ;*P*»rw o/>* į

s ir Osijas).
Tu buvai stabo ištiktas, ir Na

Nazarėnas prieš Anną. 
ties. Annas klausia Sa-

i 
Eisena ii

“PALANGOJE” LAWRENCE j 
METHUEN, MASS.

IŠVAŽIAVIMO PROGRAMAS
Lenktynės—bėgimas visos N. Anglijos dikčiausiu moterį). Grei
čiausia gaus dovaną.' >a|

______  7 
Montello asilas be uodegos. Kas prisegs uodegą—gaus dovaną. 
Dainuos šv. Cecilijos Lawrence’o choras, vadovaujant p. J. Bamužį

Mes, Seniūnai, pasmerkiame 
oją. minios kurstytoją.
— Jis yra teisingas. Tu, Ka-

!JffJ>A8 ^atsigręžęs). —- “Aš nusidėjau- iŠį 

ųrii^^’nekaitą'kraują.’’ (Parpuola prje dtl

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS 1
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir B, 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie- B 
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy- B 
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuviu* 1 
turi būti. ■

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo B 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis ’B 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvį B 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikią . <į 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų Ame- 
rikoj. . ji j
APIE LIETUVIŲ1 TAUTOS VEIKĖJUS j

YRA ISjLEiSt.iS PtUKUS VEIKALAS VADINAMAS ■

KAJTFAS. — Kas mums darbo.’ tu žinokis1. 
. JUDAS. — Taip.-aš žinoki uos. Kitokiu išė

jimo huan n<ra kaipJ. (Kilia j K; Kąjifas lau
kiasi imti sidabrinius).

, GEDEONAS. Neimk, neimk!

pilniau, sutaikinta su. kitų maąifcaip šį kartą. Daug 
tautų grafinio gaiddmiš?.J pavilgiųo susįjaūd

- — ei HHMO džiaugsminga ašara!
OU4-’fflb .s -£Š

u. ■ ! < «'•’
Kokios prastos, vaikeli, tavo

Žioply! Turėsi tai užginti
— Kristus tuomet manęs ue=_

*$&• iluctuvos lietuvių daigui 

gai,. ; ilgai už^Uiks >siel0$jį 
daugelio žmonių,, kuriems 
kO šioKtt. iškilmėje būti ‘ t

ių šveplą f

Šešių šimtų metų svetimų
jų žiaurūs viešpii {avimas 
nepajėgė" sunaikint! ‘ šiamįe 
krašte galingą lietiivių dva
sią, tik gal ją užmigdino. 
Dabar, Laisvosios Lietuvos 
globoje,, lietuvybės dvasia 
šitame nuo amžių lietuviška
me krašte pradeda atbusti. 
Šito atbudimo vienas iš 
stambiųjų ženklų buvo Sek
minėmis suruoštoji didelė 
dainų šventė.

Iškilminga eisena

Iškilmės prasidėjo antrą
ją Sekminių dieną. Jau a- 
pie 1 valandą gatvėse? ban
gavo. keliasdešimties tūks7 
taučių žmonių minios 'irį 
laukė kaž ko nepaprasto. Ir 
netrukus išvydo tikrai nepa
prastą regini.

Visi sužiuro ir pamatė lyg 
atgimusią mūsų garsiąją se
nove. Tai buvo gražiai su
rengta eisena, gatvėmis. 
Priešakyje jojo trys trimiti
ninkai, apsirengę senoviš
kais rūbais. Užpakaly vie
nas pats joja Lietuvos kuni
gaikštis. Paskiau palydo
vai.

deltai Įspūdinga! Rodės 
Džiugus* prišflėAkė pri$ vai 
gmgos žemes, kad zmopi 

. i. ' ■ ■>» ' i. •■gi
sielas paguostų ir susti prų 
tų aukštybių garsais!.._•

Gyvenimo giesmė >>mi b 
. ’ s

Po tų giesmių sekė Vydij- J 
iio kalba, pavadinta “Gyrė-10 ~ 
įiimo Giesmė.” Jis kalbėjo: * 
Šventė, tai tyla, ir jai esant 
viskas nurimsta. Bet mų-l 
myse pačiuose nėra tylos; 
viskas verda, kukuliuoja; 
visur tas pats, ir girioje, ir 
pajūryje. Visur mes iriau- Si 
somės tos gyvenimo giesmės. 11 
Švęsti yra klausyties... ir 
gyvenimas yra giesmė, yra 
'gaida, ir jos klausydamies, 
įmes švenčiame. Švęsdamas i 

žmogus pamiršta' klausyties 11 
savo paties gyvenimo, ir to- S 

•dėl jam taip ramu, tylu, z 
gražu. švęsti, reiškia gy- 
veninio gaidai leisti giedoti 1 
savo viduje su kitais; leisti 1 
skambėti didžiajam džiaugs- s 
mui neribotai užuojautai vi- > 
sam pasauliui: švęsti, reiš
kia leisti reikšties Amžina
jai Meilei: švęsti, tai giedoti - 
iš savo sielos gelmių.”

Dainos, dainos A

Paskui ėjo dainos, ir dąi- c 
uos. Chorai kaitaliojosi vis * 
išpildydami po keletą dainų. 
Dainos Tilžės lietuvių cho
ras, paties Vydūno vedama®, ( 
Pagėgių’’ Ir Šilutės apštarč 
chorai, chorvedžio K. Atraš- 
kevičiaus vedamas, Klaipė- ' 
dos miesto jungtinis choras, 
A. Vaičiūno vedamas, taura- ’ 
giškių jungtinis choras, J. 
Gudavičiaus vedamas. Tai 

' vis buvo mažesni chorai, po 
200-300 žmonių. Visi cho
rai sujungti sudarė chorų 
chorą su apie 10Q0 daininin- 
kų-ių. šitas chorų choras iš
pildė didžiausią programos 
dalį ir žinoma, darė d •‘džiau
sią Įspūdi. Kai kurias dai
nas dainuojant kartu grojo 
iš trijų orkestrų sudarytas 
orkestras, kuris b? to sky
rium grojo pertrauki! metu.

• Bene labiausiai įspūdinga 
buvo daina “Kur bėga ŠeŠu-

Tautos gyvenimo giesmė

Po dainų vėl kalliėjo ra- 
. šytojas-Vydūnas apie tautos
- gyvimimoL ^giesmę.

J is sakė: gražu klausytiem 
į (giesmių liei dainų. Mūsų
- dainos yni nepaprastos; jo- 
■ se atsispindi visa mūsų taii-
- ta; mūsų dainos tokios p;įt, 
’ kaip ir mūsų prigimtis.-<To-

del. ir visa.kųo tauta Įroc <», 
> kad ji yra, kad ji gyva, vą-,
- d i naši jos gyvenimo giesmėj
- jos gaida. Žmogus.- d^įv-t
- raudamas savo tautos gy\|e-
- nimo giesmėje, iškyla iš.^ju-
- prasto gyveninio/ KiefevĮ*-„ 

nas žmogus turi rūpimos
- tuo. kad jo ir jo tautės yjy--
- veninio apsireikštų kasdien 
. gyvesnis ir tyresnis žhioniš- 
i kūmas... pasistengti! kad jo

ifafyuu hnogva 
tat pranta tik tuo* 
fftfrenimo^iran l 
čfs į uolą t? lik* 
V.ptnduriuojn ra
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CLEVELAND, OMO:
Baigiasi vasara, baigiasi ir 

vąšarinis teikimo sezonas. 
Prabėgus, nors trumpam, po
ilsio laikui prasidės 
žiemos darbuotė.

< « Išvažiavimai

nauja

pat. Nė jokio ritmo nesimatė. 
Vienas sukasi greit, kitas pa
maži. Vienas pradžia, kitas 

!da stovi. Grupes nesutvarky- 
Itos. 'Matėsi viena atlikusi 
jmeigaitė už piano.Tokios klai
kios turi būti vengiamos.i

DETROIT, MIGHIGAN
Padidėjo ženočių skaičius

šv. Jurgio parapijos klebo-Į 
Įim* kun. J. čižauskas surišo!

J 

moterystės ryšiu B. Valutkevi- E 
v • ciu
nesužinojau). B.

Birželio 30 d. š. m. Įvyko C. 
K. D. Sąryšio mėnesinis su

mas Lietuviu Svetainėj, 
pirm. J.

vasarą likosi Įrengta 
.* k a i c i u s i š v a ž i a v i m u. 

išvažiavimai labai

Per 
gražus 
Visi išvažiavimai labai gerai 
pavyko. Ypatingai verti pami
nėjimo Kataliką Sąryšio ir pa
rapijinis išvažiavimai. Kaip iš 
finan.-nio. taip, ir iš moralo at
žvilgio jie buvo pavyzdžiais 

- pasekiuingumo.
Malonu pastebėti, kad šiais 

metais išvažiavimu Įrengime 
buvo padarytas didelis žings
nis pirmyn. Laikai atgal kiek
viena draugija rengė išvažia
vimus skyrium. Aišku, kad 
daug ją buvo be pasekmių. ŠĮ 
metą buvo daugiau bendrą, 
visi pasekmingi.

Tarptautinis vakaras

Liepos 27 d. miesto sode 
vyko gražus

Aišku, tautiškais drabužiais 
pasipuošę mergaitės ir vieno

kiai aprėdyti berniukai o pri** 
(to gerai išlavinti, būtu pada- i . •rę gražaus Įspūdžio į publiką. 
Bet čia kaip sykis visko trū
ko.

Da vieno Įvykio negalima 
]>raleisti be pastabos. Progra- I
mo laiku grįžimas i savo r**- 

1 ‘ • Z*‘rvuotas sėdynės. Rusai bu
vo pirmi ant programo. Pro
gramą atlikę, nužengė nuo es
trados irI 
.ta tauta I gramo, o
savo sėdynes, 

j tos tautos, tik 
savo vadu. ■ 

;lietuvią pro 
'savo sėdvm*s. 
! vai k ličius.
1Imaršavimaii j pas mus
,1 a labai neestetiški.
I ją vengti visur, o jau ypatin
gai tokiuos** tarptautiškuose 
vakaruos*'.

Kiek žinoma tokią vakarą 
bus ir kitus m**tus. Tad pasi
mokinkime iš padarytu klaidą 
ir da puošimu pasirodykime 
kitą syk.

stovėjo 
neužbai 
tik

lie. kol ki-
savo pro- 
sugrižo Į

Ir

i
dalyvavusiu, lietu-

gė 
tada 
Taip darė ir ki- 
iaunamečiai su 

neužsibaigus pačią 
(gramui, maršavo i 

Nekaltinu čia 
bet vadą. Toki 

dažnai atsitaiko 
Įrengimuose ir jie y- 

Rei ketų

į South Ęostonietės Ilar ir
(meilės papuošalą’ visiems at
veš. Kokios jos geros!

Cambridge’ius “limezinais” 
atvažiuos
. . x I

Canibridgieč-iai savo pavapi-; 
jos piknikus parengia Palan
goje ir visada veik vieni užpil-1

j čius yra LDS. 72 k]). vic<‘-pir- 
^įininkas ir didelis šv. Jurgi*) 
parapijos ir visą katalikišką 
draugiją darbuotojas, l.inki- 

!m«* jaunai porelei ilgiausią mo- 
't ą -r laimingo gyvenimo.

šv. Antano parapijos k!«*l»o- 
mas kun. L BoreiŠis irgi suri- 
'šo jauną porelę. Ii**p,os 23 d., j 
p. S. Lukšį su pl<* E. šimkiut* 
LDS. 72 kp. nare. Laimingos į 
kloties jaunai porelei.

Serga
Sunkiai serira p-lė M. l’žda- I vmiutė. Ji yra smarki darbuo- jpasv 

jtoja šv. Jurgio parapijos.Taip- key 
gi priguli prie Moterą Są jun-l.jĮji j<> paveikslo, kad 
gos. Apaštlystės Maldos ir ki
tą drugiją. Linkime kogrei- 
čiausia pasveikti.

Apleido Detroitą•
Gražiabalsė p-lė E. Keršiutė. 

šv. Jurgio prapijos choro na
rė apleido šią koloniją. Apgai
lestaujame netekę geros daini
ninkės. Linkime naujoj*' vie
toje geriausios kloties.

V. P. J.
I

do. Dabar jie rengiasi ir-gi vi- 
>us,“siibytyti.” .Ji** žada net 
tekančią ryto saulę pasveikin
ti nuo “Birutės” kalno Palan
goje. rugp. 7 d. Bravo?

Beviele telegrama

Baigiant rašyti šias žinias, 
atėjo bevielė telegrama iš So. 
Boston’o. kad ar užteksią vie
tos Palangoje rugp. 7 <1.. nes 
girdi, visas So. Bostonas ren
giasi atvažiuoti? Gerbiamieji; 
tai bereikalinga Tamstą bai
mė. Mūsą klek. kun. F. Vir
mauskis pirko Palangą ne tik 
savo parapijonams, kad turėtą 
”good time.” bet taipgi ir dėl 
visos plačios N. Anglijos lietu
viu. Mūsą klebonas nėra sa- 
vymeilis. kad mylėtu tik save. 
Jis savęs visada išsižada ir 
pasišvenčia tik dėl kitą. Jo 
tėviškas rūpestis yra tai;) pla
tu.-. kad jam ribų nėra. Tad 
važiuokite visi, nes Palanga 
yra taip plati ir erdvinga, kad 
sutalpins visus X. Anglijos lie
tuvius.

Šv. Cecilijos choras 
ruošias

I

Buvęs

WALTHAM, MASS.
šio miestelio vaikinai užgir

dė apie Mot. Sąjungos išvažia
vimą l.a\vrence. rugp. 
pradėjo smarkiai ruoštis 
žinoti Į tą pikniką. Pas 
išvažiavimu mūra, nes čia 
žai lietuvią gyvena. 
visi it viejl’as nusprendėme va
žiuoti Palangon.

Iki pasiniaivmo. visiems! •• % •
Jonas

Dr .i’jjų programus nerūpi, 
nors teisybė, jis ir iš šitų drau
giją tokį atlyginimą, kaip ir iš 
garsinamu draugiją, arba

iUnenu. —>
| Nepersenai L. Vyčiu 2.) 
ikoras. kvartetas, soliste 
įGreičienė. J.*Kraunas ir 
Luizos orkestrą išpildė per 
džiausią. Amerikoje, o gal 

.viso pasaulio radio stoti M, 
• \. M., bet mūsą “('. L. Z.” 
leidėja- visai to n<*g!r«l<"j >. Ma
nau. kad.iam vyčiai atrodo la
bai bai.'ūs, nors jie irui' savo 
'darba daugiausiai duoda šiaiii 
i.(•'.mogm.

7 tą. 
va

rnus 
ma- 

Taigi.

kp. 
St.

L 
di- 
ir 

. T.

su p-le Rožyte (pavardės'siiinki
Valutkeyi- įSusirinkimą atidarė 

ĮŠadmiskas iTftilda. 
! Pirmiausiai buvo išklausyta 
Įvairiu komisiją raportai. B**n- 

■dro pikniko, visą kat. draugi- 
'ią raportą išdavė F. Barana'is- 
|kas. kuri- tapo v i-u a t-lovą 
(priimtas vienbalsiai. IŠ rapor
to pasirotlė. kad dėl ulraugijii 
‘įm-Iuo liko apie $2<H>. kuri*' vi- 
l'Oins kat. draugi joms bu< iŠ- 
•dalyti proporcionaliai. š’ame 
bendrame piknike laivo prisi
dėjusios net 10 kat. <lr-jn.

Antras raportas buvo išduo
tas. tai kas-Iink pasiuntimo 

ėikinimo “Jackiui” Shtir- 
-Žukauskui ir prašymą pas 

jis su- 
iteiktą d**l clevclandiečią. kuri IISąryšis yra nutaręs iškahyti 
[liet, svetainėj. Bet komisija 
jpraneŠė. kad nuo mū<ii tautic- 
jčio kumštininko dar negavu
si jokio atsakymo. Taip put 
j>ą?yšys yra nutaręs Įsigyli ir 
išią įžymiu mūsų tautos gaivin
toją paveikslus: a. a. nrciv. 
Jurgio Matulevičiaus ir a. a. 
dr. J. Basanavičiaus ir juos 
viešumoj*' visus tris iškahyti. 
Tas b**ab*‘jo. bus Įvykdyta į 
trumpą laiką.

Sukėlė trukšmą

susirinkimo.
i svarstyta didžiu- 
draugi ju reikalavi- 

mūsą motoru, kat. 
sukėlė di7 

n<> po

j

Visus mylintis

Kurti reiškia džiaugtis. — R. 
Striupas.

LIETUVIŠKA BARBERNĖ
POVILO PETRULIO

9253 Cardoni Avė,, Detroit, Mich.

Gabiai ir gražiai apskuta ir ap
kerpa plaukus vvranis ir moterims.

(11.-12)

13-TA LIETUVIŲ DIENA
ĮVYKS

RUGPJUČIO-AUGUST 15-TA D., 1927 
LAKEWOOD PARK ' 

Schulkyll Co. Penna.
Rengia šios apielinkės 11-lika parapijų. Būsimos Lietuviu Dienos 
pėhias skiriamas trims Amerikoj esantiems vienuolynams lygiomis 
dalimis, būtent: Kazimierietėms, Pranciškietėms ir Jėzaus Nukryžia
vote seserims.

Programas prasidės su šv. Mišiomis 10:30 ryte, kurias atnašaus gerb. 
kun. Pr. Mockus iš Coal Dale, Pa. Tai dienai pritaikintą pamokslą 
pasakys gerb. kun. P. C. česna, iš Mahanoy City, Pa. Koncertas 
prasidės 12:30 vai. po pietų, kuri duos geri šios apielinkės parapiją, 
chprai Po koncertui bus prakalbos. Kalbės Įžymūs šios apielinkės 
politikieriai; Judge H. O. Becnlet ir Judge C. Ė. Berger, iš Pottsville, 
Pa., Schulkyll Co., Pa.

Jau dabar per choro prak
tikas ko neskleidžias mūrai 
dainuojant rugp. 7 d. Palangoj 
ant M. Są-gos Apskr. išvažia
vimo tai tikrai Birutės kalno 
pušynas linguos. Linkime švi 
Cecilijos chorui ir jo vadui 
varg.. p. J. Baniui geriausio 

; pasisekimo!

Mo
ren
inis 

ska-
i

Prieš baigimą 
buvo 

kat.
tai

, Taip-gi bus skaniu užkandžiu ir gardžiu gėrimą. Taigi yra kviečia
mi dalyvauti visi lietuviai ne tik iš Schulkyll Co., Pa., bet irištoli- 
raesniu apiclinkiu. Sueisite savo gimines ir senus draugais. Pasikal
bėsite ir pakvėpuosite tyru oru, kurio tame parke nestokuoja. Todėl 
visi 15-tą d. rugpiūčio i Lake Wood.

S. A. RADZEVIČIUS, Rštininkas

t

Bronė

viešnia ntvvkns Wa>h-

Pirmiaus ir dabar

i

I

t

Svečias
y

g; •Dailės, nesimatė. Žaidimai taipma

Išauš vasarėle,
Tu mano mergele, 
išbėgo mergytė...........
Kaip aš buvau jaunas

■į

i

LAWRENCE, MASS.

DUETAI
Moterą Sąjungos Tumas...........
Skrenda, lekia mūsų mintis ..
Trisdešimt dainų ........................

Solistai savo 
pagirtinai.

...

visiems vaikams,

Vio-'aleiti, nėra
be. tiek visokiu

langon.
Didžiuma apsišvietusią mo

terų — sąjungiečią dukterys ir 
sūnai yra vyčiai bei vylės.

T. Mažiukė

laiku vietinė
P. šve. lietuviu

LAWRENGE, MASS.
Rugp. 7d. ” Palangoje” 

toru Sąjungos Apskritys 
gia išvažiavimą, kuriame 
pavaišinti visi dalyviai
niausiais valgiais, nes ruošia
si sparčiai Montello, So. Bos
tono. Cambridge. North. Abing- 
ton. Nasliua. AVorcesterio ga
biausio* mamytės.

ganė 
iuavo. 
s i žymėjo 
mis” gerklė
tai jau visas

NEW YORK, N. Y.
Bažnyčios gražinimas

I hibartiniu 
Aušros Vartą
bažnyčia, kur klebonauja kun. 
I. š<*štokas, yra 
malevo.iama. 
taip ir iš
mo bažnyčios žmtfnės 
aukoja, nesigaili y 
tik turėti gražius 
imis.

!

1 I

I
r

į- 

tarptautinis va
karas. Publikos prisirinko pil
nas sodas, virš šešių tūkstan
čiu.

Dalyvavo keturios tautas: 
Rusai. I krainai. Rusinai ir 
Lietuviai

Iš visu
viai pasirodė geriausiai. Pro
gramas susidėjo net iš ši*šią 
kavalkv.

Dalyviai

1. Stasė Greičienė —solo —
“Stasys.”

2. L. Vyčiu iaunanirčią sky
rius po vadovyste mur.. Grei
čiaus — “Noriu miego.” 
gUOnėlė' ’ir ‘‘Žąselė.”

3. Jonas čižauskas — solo— 
“Tu graži” ir “Našlelis ber
nelio”

4. Marijona f'ižan-kas — so
lo — “Mano Rožė” ir “Pui
kus Berniukas.”

*5. Muzikai Čižauskai — du
etas— “Vilnius” ir “Skam
bančios stygos.”

Jungtinis lietuviu koras po 
vadovyste J. čižaiisko —“l'ž- 
trauksim vieną dainą broliai.” 
“Važiavau dieną’ ir “AŠ mer- 
g)'tė.”

Muzikam?- Cižau-kams ir Ro
jui akompanavo pianistė—Al
dona Vilkelio

Solistei Gn_įčienei ir jauna- 
mečiams akompanavo jaunutė 
Greičiūtė.

Aplamai imant, lietuviu pro
gramas pavyko.
Užduotis išpildė
Taipogi ir koras. kuris susidė
jo iš bažnytinio. Teatrališko ir 

t Vyčiu korą. sudainavo gana 
5 gerai, atsižveliriant i tokį

■ trumpą prisiruošimo laiką. Pa
tartina, kad ateityje merginos 
pasistengtą tokiuos*- tarptau- 
tišknose Įrengimuose Įsigyti 
tautinius drabužius, ms tas

w priduoda didesnio Įvairumo ir
■ dailės.
| Jaurftuiiečiai sudainavo ge- 
- Tai, bet žaidimuos** ;>asiro<lč 

prastai. Ypatingai Irūkosusi- 
1 tvarkymo ir ritmo

Paprast n- kasdieninis
r,.<lynias darė nekokį i>pūdj. lanką ir kokiu t«*n dar 
> Mergaitė-- da buvo kiek apsi-

taisiusios vienodžiau. b**t. 1m*t- kad tokią 
niukai tai visai maišytai, 
nas su apsiaustu kita*

rugpiūčie 7 diena

Mot. Są-gos Ay.sk. milžiniš- 
jks’iS išvažiavimas prasidės 
Palangoj'* sa pamaldomis, šv. 
Mišias atlaikys Palangos kop
lyčioje 10-1ą vai. iš ryto. kun. 
S. Kneižys Mot. Są-gos apsk. 
naudai. Taigi, kuriems tik ga
lima. o 
ginusia 
Ivvaut i

pageidaujama kuodam 
važiuoti anksti ir <la- 
pamaldos** Palangoj*'.
Pasveikinimas

1 ierb. 
ingtono žemėn, t. y. P. Pikči- 
lingienė. atstovė L. K. Mot. 
Draugijos Kaune, atsiuntė sa
vo širdingą pasveikinimą. Mo
terą Są-gos Apskričiui apgai
lestaudama. kad negalės daly
vauti rugp. 7 d. Palangoje.

Visas Lowrll’is Palangon

Kun. F. M. Juras. LovelPio 
šv. Juozapo parapijos klebo
nas praneša, kad ne tik jis at
vyksiąs Mot. Są-gos apskr. 
milžiniškai! išvažiaviman rug
pjūčio 7 <1.. Palangon. liet visi 
Lo\vellh čiai didžiausoje paro
doje atvažiuosią! Sveikiname 
Ūlos!*

Brighton ir Norwood, eis 
pėsti

Mot. Są gos Apskr. išvažia
viman rugp. '7 d. Palangon. 

!Nonvoodiečiai ir Brightonio- 
čiai' ateis j>ėst.i. Dabar man 

■tik paaiškėjo, kodėl Šo. Bos- 
tonietės. Cambridgietės ir No.

žaidime. Abingtoni<‘tės tiek visokią sų- 
npsirė. jriestnosią. sūrią, “keiku.” I»a- 

’ “mar- 
: ei ponu” kepa. Jos mat žino, 

kelionę p* *s I lems 
juokai. Per tai 
užkandžiu gami-

“Darbininko” štabas.

Visas “D-ko” štabas daly
vaus išvažiavime rugp. 7 d.. 
Palangoj**.

Jei tą dieną lytu ar snigtą 
ar perkūnas bildėtų, išvažiavi
mas vistiek bus. nes yra di
delė salė.

KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS
VIENAM*BALSUI PRIE FORTEPIJONO

Kviečiamos iš (liktąją bėgti: 
jlvuklienė. Kiburienė. Grnzins- 
ikaitė. Masioniutė. Bnivydaitė.

Kap. Darius

Moterys tikisi, kad ją išva
žiavime bus kapitonas Darius.

Jaunimui patarimas

L. Vyčiai turėtą prijausti 
sąjungietėms dalyvaudami Šia
me išvažiavime, nes aš esu tik
iu. kad jaunimas ras užuojau
tą ir jiagelhą pa* sąjungietes.

i __  ..4.

gražinama ir 
kaip iš vidaus 

oro.’ Dėl pagražini* 
gausiai 

linigij, kad 
Dievo na-

Vaiku išvažiavimas

Liepos 22 <1. kun. šeštokas 
vžfundijo 
kurie prie mišią tarnauja iš
važiavimą.

HARRISON-KEARNEY, 
NEW JERSEY

kada
mos 
mai. 
draugiją atstovės
džiausi trukšmą. kada 
jąją norais svarstomasis daly
kas buvo nubąlsuotas. Tai 3 
ar keturios atstovės juisikėlė ir 
išbėgo iš susirinkimo. Vi<*na 

nekalt m iškai patriukš- 
Kitos ir nemažiau pa

su savo ••bobiško
mis. bet pirmoji, 

subytin*). Dau
giausiai turėjo nukęsti sąry
šio pirmininkas. Ir aš nežinau, 
kodėl tos moterų draugijos 
nesugebi geresniu atstoviu pri
siųsti i sąryši? Jei žmogui kas 
n**patinka. tai turi tiesą atsi
stojęs pasakyti, kad jam 
ir tas nepatinka ir delko 
Jair nepatinka. Imt m-k* ikti.

Mums rodori. iog mūsą 
torą kat. draugijos*' yra 

ilesnią moterų, nelik šito< 
įlies.

Ak. myliu tavo..........................
Bernužėl. nevesk pačios.........
Graži čia giruže..........................
Meilė ..............................................
Meile uždegta krūtine.............
O pnžvelgki............................... ....
Visuomet širdis surakinta . ..
Penkios linksmos dainos.........

. . . .60

.. .$1.00

. .75

.$1.50

mo

vi m-

Liepos 17 d. Įvyko L. Vyčiu I 
90 kp. išvažiavimas. Saedlers 
Beach. N. J. Vieta išvažiavi
mui gera ir nariai linksmai 
praleido laiką. Prie žaliuojan
čios girios, tyrame vandeny

Klierikas J. Zabu
lionis tuojau |M> mišią nuvežė 
Į Brighton beach. kur per visą
<lieną gražiai maudėsi ir žai-,1 u rojo gerą progą išsimaudyti 
dė. Klebonas nemažai pinigų Jr tyro oro pakvėpuoti. Daly- 
jdavė klier. J. Zabulionini. kad vavo ir .svečią iš kitą miestą:
ten vaikams visko užl’imdyti. 
taigi visi vaikai kas ko norė
jo to ir gavo ir vakare visi 
linksmi ~šTTyrižo, laiką gražiai 
praleidę. J’ž fundaciją visi 
vaikai yrn labai dėkingi savo 
kleboi^rf.

iš Simpson. Pa. p. J. Prūsas, 
p-lė O. Mohlaniutė ir S. Rač
kauskas; iš AVorrestm*. Mass. 
J. Našukaitė. Sv»*čiai buvo 
'labai patenkinti išvažiavimu, 
j Vyčiai gražiai padainavo 
jli<*tuvišką dainelių ir padoriai 
Įžaidė lietuviškus žaislus.
j P-lė O.'Moldanintė mano ap-

, • /įgyventi Kcamev ir prisira
įsu didžių darbu uzuo-'. ..

inazja-i.aRiHkFiin.ns savi- y'1 ',r"’ '* ' >< "! <>rpniiza<;i- 
ini; būk drąsus, o laimė tau •|ns-. 
nusišypsos.”- (Kotzebue)

Pirmiaus vyru draugiją taip 
gražiai sutikdavo su moterų 

'draugijomis n-*t miela buvo ir 
Į girdėti. b«'t jau dabar, tai net 
į baisu ir paklausyti apie tai. Ir 
kada ta (’levelando li**1uviu 
marmalienė pasibaigs, tai : 
pats n‘*žinau.vį

Mato tik vienoje pusėje 
gerumą

“(’levelando Liet. Žinios” 
malo tik vienoje pusėje geru
mą. o kitoj** niekam nevertu- 

,mą. Mes g«*rai žinom**, jei lik 
ikada rašysi apie tą pati ir 
pi** tą patį, tai žmonėms I 
nu.'ibos. kad žmones to dalyko 
vėliau* nenori ne tik sknilyti, 
bet jiė pamatyti.

štai pa\ y ztlys. ši pavasari 
daug katalikišku draugiją bu
vo surengti įvairu* programai, 

jktiri** buvo gana mrmi“n1lik1i. 
jb*4'“<’. Į

MIŠRAM CHORUI
Ginkim šalį Lietuvos .
Giesmė Į šv. Kazimerą 
Lietuvos Vyčiu Imuos . 
Pirmyn Į kovą .............
Mes grįšim ten .............
n) 
b) 
<')
a)
b) Žiūrau anksci rvtu. 
<’)

19. a)

b)
O
a)
b)
c)
a)
b)

16.
17.

Aš užgimiau Lietuvoj. . 
Eikš mano mergele, 
Aš sutikau žydeli. 
Kam anksci kelcis ....

Miels tėveli,
Oi skauda galvelę.
Atsigėriau žalio vyno.
Oi džimu-džium,
Už jūrių.
Kalbiu jaunas l>crnužėlis.
Aš turėjau vištą...............
Tykusis rVTrlis, 
< )i tipFsToSr-anagėlis.

Kur Nemunas, d) Oi čiūčia liūlia

isos virš paminėtos dainos galima gauti 
Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsuktomis 

drauge pnsiuskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip:

leidėja- visai 
jto nematė ir negink jo. nes 

Reporteris jam apie šią 'draugijų veikimą

“DARBININKAS”
366 Wcst Broadtvay South Boston, Mass.



žinios

žuvę 1000 ŽMONIŲ

5V. KAZIMIERO R. K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

So. Boston Mass.

L. Vyčiu 
p. Vie

ną mėnesį kaipo Įrodymą, 
kad ii tikrai sunkė velnio
skystimėli. Teisėjas išklau 
sė abieju pusių ir bylą per
davė federalei grand jurei.

BERLYNAS. — Pasku
tinėmis žiniomis, dėl žemės 
drebėjimo žuvę 1000 žmonių 
Transjordanijbj.

DETROIT, MIOH.

Darbo ir Informacijų 
Biuras

■hųj pirmos krvsos swrj.' 
ninkai pardavinėja jas ir jei neuž- 
ganėdina, gražina pinigus. Ban
dykit butelį ir persi tikrinkite Ne
imkite imitacijų — tiktai nusipir
kite tikras Nuga-Tone.

Pirmininkas — Jonas Adomavičius, 
280 E Street, South Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — Povilas Raka, 
05 C Street, South Boston, Muss. 

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

Fin. Raštininkas — Pranas"Tulefkis, 
109 Bowen St., So. Boston, Mass.

Kasteriąs — Andrius Zalleckas,
, 611 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Kaz. Mikailionls,

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

mčnsinius susirinkimus kas pirmi) 
D«lė1dien| kiekvieno, mėnesio 2-r$ 
merių 694 IVasbington St., Boston, 
Mara., 1:30 vai. po pletij. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau nauji) narių prie musų drax> 
gijos prirašyti.

MAJORAS VIEŠAI PASIPIR 
ŠĘS GAVO DAUG PA

SISIŪLYMŲ

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

rašų. Kiekviena kuopa savo 
susirinkime pasvarstykit svaiv 
biuosius šių dienų klausinius 
ir prisiųskite i seimą. Seimas J v
persvarstys ir bandys įvykdin- 
ii gyvenimam

Centro Valdyba: 
Vice-Pirm. j. Svirskas, 
Itašt. V. Blaveckas.

NĖW CASTLE, Ind. — 
Liepos 31 d. pakilo orlaiviu 
lt. G. G. Myers, buvęs lakū
nas pasauliniame kare, su 
dviem kitais pasažieriais. 
Pakilus apie 200 pėdų nuo 
žemės orlaivis sugedo ir 
smarkiai krito žemyn. Be
krisdamas užsidegė ir jame 
važiavusieji žuvo ant vietos. 
Dabai* daro investigaciją.

TAS SILNAS NUVARGĘS IR 
NUSILPĘS JAUSMAS 

RYTMEČIAIS
Pirmutinis ženklas nusilpnėjimo 

jėgų ir praradimas energijos yra 
jautimas nuovargio, pajautimas 
silpnumo atsikėlus tuojau iš ryto 
it stoka energijos ir ambicijos. 
Žmonės tokiame stovyje paprastai 
turi t rūbelio su sekamomis ligo
mis: kenčia nuo prasto apetito, 
itevirškinamų vidurių, praradimas 
svarumo, nusilpnėjimo inkstų ir 
kepenų, .pūslės neveikimo, silpnų 
nervų, kartumo skilvyje arba žar
nose, galvos skaudėjimo, svaigu
lio, koktumo, turi nemalonų kvap
snį burnoje, apsivėlusį liežuvį ir 
panašius nesmagumus.

Nuga-Tone yra puikios gyduo
lės suteikiančios sveikatų, stipru
mų ir energijos budavotojas, nes 
tūkstančiai vyrų ir moterų žino 
tai, kurie vartoja jas. Šios gy
duolės padaro turtingų, raudonų 
kraujų, sustiprina nervus ir rau
menis, taipgi sustiprina ir atžvie- 
žina visus kūno organus labai at
sakančiai. Nuga-Tone yra pui
kiausios gyduolės žinomos kaipo

“Katalikas, kuris galėda
mas neremia katalikiškos 
spaudos, neturi teisės vadin
tis geru Bažnyčios vaiku!’’

Lietuvos Dukterų Draugystė* 
Po Globa Motinos Švenčiausia 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Jieva Marksienč,

623 R. Eighth St.. So. Boston. Mara 
Prot Raštininkė — Ona Siaarienfe,

443 E. 7th St, So. Boston, Masa. 
Telephone South Boston 3422-B.

-In. Raitininke — Bronlslava Ciunleo®
29 Gould Su W. Roxl>ury, Mara. 

Iždininke — Ona Staniai lutė,
105 W. 6th St, So. Boston. Mara. 

Tvarkdarė — Ona Mizgi roienč,
1512 Colambla Rd.. So. Boston, Mara 

Draugija savo susirinkimus laiko kaa 
anrrę. utaminkų kiekvienų menes) 
’r30 vakare, pobažnytlnčj svetaine) 

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

Pirmininkas — Jonas Jarofla,
225 ,L Street, South Boston, Masa. 

Vicepirmininkas — t- Svagtdys,
lll Bovren St, South Boston, Mara 

Prot Raštininkas — V. Mlckevičins,
405 Thlrd St, South .Boston, Mara 

Finansų Raštininkas — M. Selkls,
366 W. Broailway' So. Boston, Mūra 

Iždininkas — V. Balutis,
36 Mcrcet Street, So. Boston, Mass. 

Maršalka — P. Lnnčka,
393 Fifth Street South Boston, 

Draugija laiko susirinkimus kas antrų 
oedėldlen] kiekvieno mėnesio, po nu- 
/▼ai. po pietų. Parapijos Salėj. Septin 

j ta Oatvi, Soųtii Bertos, Mara• M ’ ' -

KAUNAS
Centro pirmininkas 
sula su būreliu draugų eks^ 
kursantų lanko Lietuvos 
provinciją. Atsilankė Va
balninke, Subačiuje ir kito
se vietose. Taipgi p. Viesu
lą ir kiti vvks į Vilnių ir a t c

uždės vainiką ant a. a.’Dr.tl. 
Basanavičiaus kapo.

gijo populeriškumą kur tik 
yra rūkomi. Neėmė ilgai A- 
merkos rūkytojams suprasti 
OLD GOLD cigaretų vertę, 
kurie sutinka su kiekvienu.

LDS. 72 kp. naujai Įsteigtas 
biuras jau veikia. Keletą na- • 
rių jau gavo pagelbą suradi- i 
me darbo. Kol kas dar ne ‘ 
visi žino, kad šis biuras pa
tarnauja darbininkams ir pa
deda surasti darbą, prisirašyti 
prie LDS., pertraukia Lietu
vos paskolos bonų nuošimčius 
ir kitokius patarnavimus tei
kia.

Be to, čia LDS. nariai gali 
užsimokėti mėnesines duokles.

Mūsų narys M. Vaičiūnas, 
21 d. liepos sugrįžo nuo ūkės

VAIKŲ IŠVAŽIAVIMAS

Trečiadieny, rugpiūčio 3 
d. Bluė Hills, prie gražaus. 
prūdo įvyko Vasarinės Mo
kyklos aukščiausiojo ' sky
riaus* mokinių išvažiavimas. 
Visus mokinius nuvėžė1 So. 
Boston Stfpply kompanijos^ 
kurios savininkas yra p. V. 
Skūdris, troku, p. Bušma- 
nas, kuris yra savininku ke- ' 
lių valgomų daiktų krautu- ! 
vių savo troku ir p. A, Ki- 
burvs su savo limosinu. Vai- ■

v *

kai, tėvai ir globėjai yra dė
kingi už paramą. Biznieriai, 
kurie pasitarnauja gražiam 
darbui turime juos remti..

Mėlynuose kalnuose vai
kai linksmai laiką praleido. 
Maudėsi, žaidė, dainavo ir 
laiveliais važinėjo. Iš suau
gusių globėjais. buvo to sky
riaus mokytojas p. M. Kar
bauskas, pp. Albertas Kibu- 
rys ir Vincas Kališius.

PANAUDOJO $160.00 GASJ0 
BILĄ ĮRODYMUI “BUT- 

LERIO” KALTĖS

Areštavus Maldęn’e “būt-
I

legerką,” policija teisme pa-

TEKINO, Wašli. — Tho- 
mas H. Richards, Tenino 
miesto majoras, nevedęs, 
kad išgarsinti Thurston ap
skričio fėrus, viešai pasipir
šo kaipo jaunikis noris vie-. 
šai apsivesti.

Pasirodė, kad toks garsi
nimo būdas yra daug geres
nis negu tikėtasi.

Gavo tūkstančius pasisiū-
• ■

lynui ir vis dar tebesiunčia. 
Sako, kad jeigu majoras, 
kiekvienai merginai, kuri 
reikalavo paveikslo, siųstų, 
tai potograpai turėtų dirbti 
viršlaikį. . ,

ir pranešė mūs biurui, kad vėl 
stojąs į Real Estate ir 'kon- 
traktoriaus biznį.

P. M. Vaičiūnas yra. labai^ 
populerus biznierius. Jo ofi
sas vra po numeriu D50L Car- Į

. . ’ I
doni Avė. Lietuviai turėtų vi
sokiais nejudinamų nuosavy
bių ir apdraudos reikalais į 
kreiptis pas broli M. Vaičiūną. 

LDS. nariai ir svečiai ap
lankė Darbo ir

I biurą ir juo džiaugiasi. Pažy
mėtini šie: Radeckas, Stakevi
rius, Stulgaitis, Ringaila, Bag- 

; donas, Krūsnis, Kasevičius, 
jUrnikis, Mikalauskas, Stepa
nauskas, Lieponis, Gustaitis, 
Širvaitis, Petrulis ir daug ki
tų. Taipgi Įžymus biznierius- 
realestatininkas • M. Šimonis, 
LDS. 105 kp. ųarys,.!)." Gustai
tė, ką tik grįžusi iš Cliicagos 
atostogoms pas savuosius. Ar
ti mūsų biuro parsiduoda 
kliaučių šapa. Gera vieta.

Informacijų biuro rep.

įvyks rugsėjo* 5 (Lkbor Day) 
Lawrence, Mass.

Blaivininkų kuopos ruoški
tės £rie šio seimo. Išrinkite 
atstovų kodaugiatlsia ir Įduo- 
•kite geni sumanymų —"įneši
mų dėl blaivybes labo. Kuo
pos, kurios dėl tolhnos kelio
nės neišgali siųsti delegatų, 
tai- nors geni įnešimų prisiųs- 

. „ .. Ikite raštu centro valdybos aiit-
mformacijųl v »»•'. , .

giasi

Vaikai geriausia pamylė
jo, tai p. M. Karbauską, nes 
jis buvo jų “Santa Glaus” 
ir’ juos vaišino visokiais 
gardumynais.

Apie 8:30 vai. vakare vi
si tais pačiais trokais dai
nuodami grįžo į namučius.

Kai kas sako, kad Gapu- 
tis buvo visų vaikų karalius, 
o mergaičių karalienė buvo 
Antanėliutė.

Po išvažiavimo ant ryto
jau visi jautėsi pavargę ir 
sunkiau buvo mokytis.

G—tis

GERA PROGA
Turime gerą progą lietuviui 

jaunikaičiu, kuris su pilnu noru 
norėtų dirbti dėl automobilių Biz
nio. Domės nekreipiama į pirmes
ni patyrimą bile tik turi laipsnį 
moksle ir taipgi ypatiškumas rei
kalingas idant kad susipažinti ir 
parduoti lietuviams vieną iš ge
riausių automobilių Amerikoje. 
Pageidaujama kad mokėti kalbė
ti ir lietuviškai, bet visų svar
biausia turėti norą dirbti.

Jeigu gali šį reikalavimą išpil
dyti, mes parodysime kaip būti 
pasekmingu. Visi atsakymai į šį 
skelbimą bus užlaikomi slaptybė
je. Atsakymus siųskite taip; 
“Darbininko” ofisas, Box 20, So. 
Boston, Mass. (D

Suvirs 20 Metų
JUOZAS P. SARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

WORCESTER, MASS.
, LDS. 108 kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus rugpiūčio 7 
d., tuojaus po sumos, Aušros 
Vartų parapijos bažnytinėj sa
lėj. Visi nariai malonėkite su
sirinkti. nes šis susirinkimas 
yra prešseinunis, tad gal ir 
mes,., nors dar jauna kuopa, 
galėsime paleisti atstovą Į sei
mą. Taipgi parūpinkite. gerų 
Įnešimų būsimam seimui.? • <

Rast. J. M.Vieraitis

SĮ" ~J.U" I '

NAUJOS RAIBOS Ū2 ; 
~ - APDBATOĄ

Naujos ^ūglijos Ąpdrau- 
dos. vertelgų, organizacija tik 
ką nustatė naujas apdrau
dos kainas, kurios įėina ga- 
lėn nuo spalių mėnesio šiųr 
metų. '. ,.A . ■

Kainos, miesteliuose Yūr 
yra požymei raidėmis, kaipo 

rodė $160 gas’o bilų už vie-Įx B. C, EirFbuS tos pa
čios, liet D miesteliuose bus 
brangiau.

Pakeitus kainas, apdrau
dos kompanijos pakeitė ir 
kalkiniuos įstatymus ir for
mas sutarčių.

ši kompanija Išdirbineja pianus 
Bostone per 75 metus suvirs. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.

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

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

Kada tik rūkysi šį malonų 
cigaretą surasi kad tai ma- įr 
loniausias ir geriausias ciga- 
rętas gerklei ir skoniui ir ' 
būsi patenkintas. ‘

OLD GOLDS galima rū- 
kyti ryte, dieną ir vakare be 
jokios gerklės iritacijos. 
“Nėra kosulio vežime.” Jei
gu dar nepradėjai rūkyti 
OLD GOLDS, jau dabar y- 
ra laikas pradėti. .

Skaitykite OLD GOLD 
skelbimą šiame numeryje. 
Rasite jame daug juokų ir 
malonumo dėl .savo šeimy- . 
no.s ir draugų. Jie telpa nuo
latos šiame laikraštyje.

011

T . . ' ‘
- ■— #

Į vyks. Sekmadieny 

cfniiiPiAKU
i“PALANGOJE”

4

RTTI<

• • J 4 ’
i . <• i 1-4 , • * • .

LAWRENCE, MASS.
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iojant išim

TEATRAINorwood 1503

Jeigu negalite ateiti krau- 
tuveM dienos laiku ir no
rite sykiu ateiti su savo 
vyru, vakare, mes su mie- 
noru sutinkame susitarti 
kada tamstai yra patogiau

GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas__________ 10c.

ETJCIIARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis....15c.

(YVRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

THE J AME S ELLIS CO
405 West Broadway 

South Boston

ReBldenciJos Tetephonas: 0779-R. K. 
Ofiso Telefinaa 8o. Boston 07TB-W

NAUJAS GARLAIVIO 
TIPAS

DIDŽIAUSI PASAULYJE 
VARGONAI

ti už
: * Visoseskaisti jose, apart 

New Hampshire, Louisiana, 
Tennesšee, North Carolina, 
Ąrkansas, Kansas, Georgia, 
Idaho, Alabama, Montana, 
Minnesota, Delaware, South 
Carolina, Michigan, India
na, South Dakota ir North

SPECIALISTAS 
nuo nerviškų ir chroniškų Il
gę per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay Stįuare, Boston 

OĮympia Theatre Bldg.

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS

VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius_________
BLAIVININKŲ IIIMNAS-Česlovo Sosnausko ______ 
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko. 

ŠIŲ NAKCELY_____________________________________
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ_______________________

VAI AŠ PAKIRSČIAU______________________________

UŽ ŠILINGĖLĮ_____________________________________
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ____________________________
LIGIIO (latviška) '_______________________ _

Atskira knygelė..

Adresas
1624 E. Falls St,

TIESOS AIDAI”
Niagara Falls; N. Y.

Liverpolio mieste, Anglį 
joje, yra pabaigti statyti-di
džiuliai vargonai, kurie yra 
didžiausi pasaulyje ir yra 
kainavę $175,000.

Tu vargonų muzika yrs 
leidžiama ir per radio.

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Crsudus Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spaliu menesiams. Išleido kun. K. A. Vasys.._25c.

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

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevičius; be ap
darų 75 centai, su apdarais_______________ ■.________________ $1.00

|>Tiombą išpuvusiame danty 
ji rado nepaprastai brangų 
deimantą^ kurį mirusioji 
fnarkyza karo ir revoliucijų 
metu paslėpė juodai dienai. 
Toks pat prašymas buvo pa
kartotas ir mirusios palik- 
ta'me testamente.

Tai bent saugią vietą pa
sirinko.

Visame pasauly žinomas 
astronomas, (mokslininkas, 
kurs tirinėja žvaigždes) 
Kepleris, kilęs iš Vokietijos, 
mirdamas paliko turto tik 
dvejus marškinius, senų dra
bužių eilę ir 7 fenigus.

Bet už tai jis paliko pa
sauliui daug mokslo žinių, 
už kurias jam pasaulis bus 
amžinai dėkingas ir jo var
do nepamirš.

KOKĮ TURTĄ MOKSLININ 
KAI PALIEKA

Labai "

1.&

p^^ojimas kaip mūsų išei-
KMr J. Tumas __________ 50c.

Pamokinanti
_____________40c.

GILTUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija ; parašė S. Tarvydas__ 25c.
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas ________ __________________ _________ j._______ 25c.

UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak
tą; parašė Seirijų Juozukas____________ __ __________________35c.

SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis___________________ 46c.
ESUMAS—3-eia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė 

Kun. Ii. Vaicekauskas_____________________________________ 10c.

Nesenai Amerikoje pasta
tyta originalaus tipo garlai
vis. Čia pritaikytas tankos 
judėjimo principaas. Garlai
vis gali lengvai judėti van
deny ir rėplomis peršliaužti 
per seklumas ir rėvas, kurių 
gan daug yra Amerikos upė
se.

ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų. 5pav. Vertė J. M. Širvintas_30ę.

VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis;, parašė F. V.___________ . 10c.
k- ,

PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo
nas Tarvydas___________ !___________________________________ 10c.

PILOTO DUKTĖ—5 veiksnių drama. Vertė Jonas Tarvydas__ __35e.
DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebuklas

4 aktų; parašė Jonas Tarvydas____________________________ 65c
VAIKŲ .TEATRAI; dalis 1:1) Pagalvok ką darai: 2) Jono lai

mė ; ”3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K., D. ir N__________15a
VATKŲ TEATRAI: dalis 11: 1) Ištirkime paskui: 2) Antanukas 

našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K., D. ir N. 15a.

LTETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunas....4Oc.

ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa
rašė Juozas V. Kovas. Kaina___ _____________________________30c.

,/■>! iiuvvu mum

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nusviccian
tis dienos klausimus.

Prenumerata metams...................................... $1.2(

M.
metų mergaitė gdlėjb ištekė
ti už /

PIRKITE
Kol Parsiduoda

GRABORIAI
PATARNAVTMAS DIENĄ |

IR NAKTĮ |

D. A. ZALETSKAS | 
Graborius ir Balsamuotojas | 

877 ir 448 Cambridge Street $ 
Cambridge, Mass. \

Telephone University 8831-W

1UO §§>K>likO! 
aus^vylikoi

Ą VIKRI’/AUDĖJA 
^•Nemokanti dukrelė audžia; 
gijos l>e galo trūksta.,

— Mama, jau astuonių nėr...
— Ausk, ausk, dukrele...

I Per dieną audė.
• — Mama,-xjau tik penkios-.

— Ausk, ausk, dukrele... 
dienos audė. į

— Mama, jau tik viena...
— Skubink/ ausk, dukrele, 

tuojau ir tą pabaigsi. . ,
— Mama, jau nė vienos nėr

Dakota, vyrai turi sulaukti 
21 metų prieš apsivedant.

• . r~ ■ .

New Hampshire ir Loui- 
siana 14 metai yra apsivedi- ’ 
mo metai vyrams; Tennes- 
see ir North Carolina 16 m.; ’ 
kuomet Arkansas, Kansas ir ■ 
Georgia 17 metų. Dešimts ! 
valstijų. — Idaho, Alabama, 
Montana, Minnesota, Dela- Į 
ware, South Carolina, Mich- I 
igan, Indiana, South Dako- i 
ta ir North Dakota reika- < 
laūja kad vyrai turėtų 18 f 
metų prieš apsivedant. •

Merginos turi sulaukti 18 i 
metų kiekvienoje valstijoj 
apart Ne\v Hampshire, 
Louisiana, Arkansas, South 
Carolina, Alabama, South 
Dakota, No. Dakota, Kan
sas, Tennessee, Montana, 
Minnesota, Delavare, North 
Carolina, India, Ohio, West 
Virginia, Rhode Island, 
Missouri,' Florida, Virginia, 
Kentucky, Wvoming ir 
Conneeticut.

Louisianoj 12 metų mer
ginos gali ištekėti, ir Ne\v 
Hampshire 13 metų, Arkan-Z 
sas ir South Carolina mer
gaitės turi sulaukti 14 metų, 
ir Alabama, South Dakota, 
North Dakota ir Kansas nu
stato 15 metų.

Tennesseee, Montana, Min
nesota, Delavare, North 
Carolina ir Indiana mergi
nos turi sulaukti 16 metų 
prieš ištekant.

Devynios kitos valstijos— 
Ohio, West Virginia, Rhode 
Island. Missouri, Alabamą, 
Virginia. Kentucky, Wyo- 
ming ir Conneeticut nustato 
21 apsivedimo metus mergi
noms.

Beveik kiekvienoj valsti
joj legališki metai neužlai
kyti kuomet tėvai pavėlina 
apsivesti, arba jeigu teisdą- 
ris nusprendžia, kad jaunie
ji turi apsivesti.

F. L. I. S.

MALDAKNYGĖS
PULKIM ANT KELIŲ—“D-ko” spauda. Odos apdarais $2.50 ir $3.50 

Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taip:
DARBININKAI

366 West Brondvvay South Boston, M.ass.

J. PETRUŠKEVIČIUS
Laisniuotas Graborius

Laikau automobilius dol veseli- 
jų. krikštynų ir šiaip pasivaži- ! 

nėjimo, pigiau nė kiti.

162 Broadway, S. Boston, Mass.
. Ofiso Tel. So. Boston 0304 

Ros. Tel. S. B. 1737

Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS
’ (SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiso valandos 

nuo 9 ryte iki 9 vakare 
381 WEST BR0ADWAY 

South Boston, Mass.
(Antros lubos)

ĮVAIRIOSjK^Y^OS
MANDAGUMAS—įvairūs patarimai, užsilaikymo draugystėje ir 

visuomeniniame gyvenime. ParasJ Kun. A Staniukvnas._____ 20c,
APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos 

privalumų^ ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun, Jėzuitas Feliksas Cozel______ ___________________________ 30c.

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

HUCKLEBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka_____  - 75c.
PATARMĖS MOTERIMS-Lpamokinimas moterims jų asmeninia

me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun. 
V. Kulikauskas____ : • ___________ •' • ■ ■ :_______15e.

BEN-HUR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų, 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo 
naš Montvila ________________ ,

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA— 
viams sekasi Amerikoje. Patašė

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas, 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B.__

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

TURTO NORMA—mokslinki pasiskaitymai. Parašė Uosis______ 45c,

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de
rybas h e galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio________________ 1.00

PRAMONINĖS’DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosi.s_.75e.

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 mėt;. 
Parašė P. Žadeikis.________________________________________ 75c.

GERUMAS—aprašymas, apie geYrrmą per Tėvą Faberą-Filipiną. 
Vertė Kun. I’. 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________ __ _ _________________________15c.

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

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c.

GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio _________ _________  _ . 5Oe.

ARITMETIKOS ' UŽDAVINYNAS..................................................... 25c.
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui___________ 50e.

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas_______ 15c.

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje______ __________________________________________ 15c.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis __________________________ 50c.

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus____________________________ 50c.

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver
tė Jonas M. Širvintas________ ;_______________________________50c.

BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis_______________ 50c.

VALSTIJOSE.7 • - - ‘ • ■
'/ Nėsenai priimtas- įstaty
mas, kuris ieis galčn-Pemt- 
sylvanijos valstijoj šių w- 
tų spalio l?d., paskiria apsi-

KLAU SIMAI IR ATSAKY
MAI

— Koks skirtumas tarp dak
taro ir šaulio?

— Šaulys užmuša, kai pa
taiko, o daktaras, kai nepatai
ko. ]

;;— Koks skirtumas taų&-aro- 
to ir kvailumo? UAtC /L »<

— Protas turi ribas, o .kvai
lumas jokių ribų neturi.

Gera mintis nelaimėje vra 
puse laimės.
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