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N. Y. Požeminį Tunelį 
Išnešė I PadangesĮ

Kriminalistams darbuotė
»

Bostonas atrodo lyg būtd karo 
stovy

Beveik visuose didesniuo
se miestuose pasirodė bom- 
bin inkai., Skaitant žinias iš
rodo, kad Jungt. Valstijose 
greit užviešpataus bolševi
kai. Ne\v Yorke išnešė j pa-

-MIRĖ GEN. L. W00D

Rugpiūčio 7 d. Petėr Bent 
Brigham ligoninėje mirė ge
nerolas L. Wood, buvęs Gu- 
bematoriu-Generolu Philip- 
pinų salose nuo 1921 metų.

Pirmadienio vakare, jo 
kūną išvežė į Washingtoną, 
kur jis bus oficialiai palai
dotas Arlingtono tautiškose 
kapinėse. Prie palaidojimo 
dalyvaus aukštieji valdinin
kai ir kariuomenė.

Lenkų Ši 
Li i l

KAUNAS j — Pastufiihi

ITALIŠKOSIOS INTER- 
TŪROS LIETUVOS 

RESPUBLIKAI ĮSTEI- 
GIMAS

gus ir komunistinę literatū
rą. Suimtas 'vokiečių reichs
tago komunistas Pieckas, 
atvykęs į Vieną orlaiviu.

nusi teismo rūmus, atvyku
sių iš Sovietų Rusijos agen
tų kurstoma. Jie taip pat 
raginę pulti policijos nuo
vadas ir aprūpinę demons
trantus benzinu ir žibalu.

Riaušėse dalyvavęs nema
žas skaičius atvykusių-iš So
vietų Rusijos gražiai pasirė
džiusių moterų. Jos dalinu-

danges požeminį tuneli ir sios .demonstrantams pini- 
užmušė keliolika žmonių.

Skirtingose vietose sprogo
4 bombos prie Fourth Avė. 
ir Broadway. Spėjama, kad
bombas padėjo po uždarymo Vengrijos komunistai atvy- 
teatrų, kada tunely 
daugiausia žmonių.

Sprogimas buvo smarkus, 
nes už šešių blokų išdaužė 
namų langus.

Artimesniuose viešbučiuo- 
se išmetė iš suolų žmones ir 
keletą sužeidė.4-

Bombinįnkai veikia ir ki
tuose miestuose, Rochester, 
N. Y., Philadelphia ir t .t.

Bostone ir apylinkėje išrodo 
lyg būtų paskelbtas karo 

stovis

Sacco ir Vanzetti Sa: 
kiasi Prie Teisėjo Thayėtl

Šv. Sosto oficialiniame lai- _______
kraštvje “Actą Apostolicae
g j- z*- r - - f Tur būt dar nebuvo pasėdis (šio liepos menesio .

. x i n 4 * saulv krimiūales bylos, kurinumeryje) paskelbtas apas-« . . •....................... .......
fališkasis raštas, kuriuo : 
m. sausio 31 d. Šv. Tėvas Pi
jus XI įsteigė apaštališkąją 
internunciatūrą Lietuvai, 
čia duodamas jo vertimas.

metu dažnai iš Vilniaus len
kų įvairių žvalgybų šnipai 
siunčiami Kaąnan. Krimina
linė policija -Ukmergėj su
laikė šnipą f Kšimanavskį 
Petrą su padirbtu Lenkijoj 
Lietuvos vidaus pasu — Or
lausko vardu. Kaune sulai
kytas kitas šnipas turįs ir
gi perdirbtą pasą. Be to, 
Kaune sulaikytas šnipas 
Greško, kuris visai neturėjo 
paso. Padaritas kratą rasta 
įrodymų, kad| jie buvo siųs
ti šnipinėti Lenkijos naudai. 
Visi prie kaltės prisipažino 
aiškindamiesi, kad jie pasto
jo šnipinėti lenkų naudai 
negalėdami Lenkijoj gauti 
jokio uždarbio.

s

SACCO IR VANZETTI MI
TINGĄ SUARDĖ POLI

CIJA

Areštavo 4 radikalus

1

2
~ tiek daug kalbų ir ginčų bū- 
U'tų sukėlus kaip Sacco ir 

•Vanzetti byla. Per septyne
rius metus toji byla perėjo 
visus teismus, nuo žemiau
sio iki aukščiausio ir visur 
teisėjai pasakė tą patį “kal
ti” arba “nėra ĮKigrindo” 
tokiam ar kitokiam įrody
mui. Galų gale pasiekė gu
bernatorių Fuller, kuris pa
siėmė peržiūrėti šią bylą, 
kad patenkinus visus>r kad 
įrodžius Massachusetts teis
mo bt'šališkumą. Patikrini
mui savo darbo jis pasikvie
tė tris. įžymiausius šios val
stijos mokslo vyrus ir jiems 
pavedė atskirai pei-žiūrėti 
Sacco ir Vanzetti bylą. x

Guberaatorius Fullereir £ 
mokslo vyrai: Harvardo u- 
nivej/teto ' prez.. Lo\vell, 
Teknologijos univeraĮteto 
prez. Stratton ir Teisėjas 
Grant pefžiūrėję šią bylą 
patvirtino teisino nuospren
dį.

Visuomenė, kuri norėjo

—■ 7. ■Sekmadieny, rugpiūčio 
d. ant Boston Common, Sac- 
co ir Vanzetti apgynimo ko- ... 
mitetas sušaukė protesto mi 
tingu, 
neturėjo leidimo tokį mitini 
gą laikyti, tai policija vado
vaujant policijos viršininkui 
Crowley mitingą išardė. JKo- 
munistų vadą Cantor,- radi
kalų žurnalo redaktorių. : 
James ir porą kitų, ktirie . . 
nepaklausė policijos įsaky
mo skirstytis areštavo ir už-

Pijus popiežius XI.

Amžinam dalvko atmini-4

mui.—Mūsų pirmtakūnų pa
pročiu Mes mielai apibėria
me ypatingais Mūsų palan
kumo požymiais tas šalis, 
kurios, būdamos ir toli nuo 
katalikų pasaulio centro, ro
do Romos katedrai vispusiš
kai girtiną ištikimybę. Prie 
io Mus dar labiau pažadina 
spindinti Mums tikra viltis, 
kad šie Mūsų palankumo liū
di j imai padės tautoms kas
kart tampresniais ryšiais su
sijungti su Šv. Sostu. Todėl 
ir prie Lietuvos Respubli
kos, kame ligšiolei buvo tik 
Apaštališkasis Delegatas, 
panaikinus tą Delegatūrą, 
šio rašto gale, Mūsų autori
tetu, įsteigiame Apaštališką
ją Internunciatūrą ir jai 
suteikiame visaš-teises, 
vilegijas, pagarbas, preroga
tyvas ir indultus, kokie pri
klauso tokioms pasiuntiny-

KEISIĄSIS LENKŲ KABI
NETAS

VARŠUVA.—Lenln{ lai
kraščiai praneša, kad arti
miausioj ateity laukiama 
personalinių atmainų lenkų 
ministerių kabinete. Pirmon 
galvon jos paliesiančios už
sienių reikalų ministeriją.

Kadangi komitetas , .

■
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ridėjus’ kaucijas paliuosavo. |
James ne tik kad nepa

klausė policijos Įsakymo, 
bet dar ir su policistu susi
mušė. Jis dar tebesėdi kalė
jime, nes kaucijos už jį nie
kas neuždėjo, o gal jis pats 
nenorėjo, kad pasiliuosuotL

Policija mitingą tik tada 
išvaikė, kada kalbėtojai pe
rėjo rubežių su savo kalbo- 
mis,

buvo kę Dunojaus garlaiviais. 
Policija padariusi kratą 

komunistų generalinėj bu- ; 
vėinėj, kur buvo slaptas ko
munistų posėdis. Ten suim
ta 40 žmonių, tarp kurių 7 
svetimšaliai. Bulgarų stu
dentų kolonijoj Vienoj su
imti keli studentai. Be to, 
policija konfiskavusi tris 
kairiųjų laikraščius, kurie 
raginę riaušes.

LEDNICKIS ATSISAKO 
BURMISTRAUTI 

VILNIUJE
VARŠUVAI —

rašo, kad naujai išrinktas 
Vilniaus burmistras Juedtiic- 
kis pasiuntęs į Vilnių tele
gramą, kuria pranešęs,* kad 
negalįs paimti tos vietos. 
Laikraštis pažymi, kad Led- 
nickis negalįs išsikelti iš 
Varšuvos i kita miestą ir • fc «■ C-

todėl atsisakąs nuo Vilniaus 
burmistro vietos. E.

Varo Automobili Gauta 
Jėga Iš Oro j

-——
reikia išdirbtiJir paskui juo 
naudotis. Sako, kad šis išra
dimas užims -itietą anglių, 
gaso ir kitokį kurp .

/

“Enofa^i KANSAS ^'
Jl A • • j • v

v •

Kas tiki nugalėjimu ir die
ną ir naktį, tas pagaliau pa
liks nugalėtoju.

Išradėjas darė bandymus 
Kansas City

P-
įiyžiuje jx»litikos mokslus^

atsitikimuose lmika savo

(pas.) P. Krtrrtr G atparpi.
Valstybės ’Sekret.

jo gubernatoriuiuž pasiau-Tihi šmeižti,

šeimininkę”

bolševikams, kurie tokiuose' (administracijos ir valsty^H 
bes finansų). Dabar, p.

propogandą ir, renka dole- nisteriui P-. Klimui tarpi  ̂
rilis jos praplatinimui. ninkaujająt.. gavo leidimą^
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Prie visų viešų valdiškų 
gflįMĮjtaa ęmi ^gjnkhio-. 
ta sargyba. Kiekvienas žmo
gus įeinantis į viešą namą 
pastebiamas ir nepažįstamas 
išklausinėjamas.

Tad, kas turi reikalo eiti į 
vieša valdiška narna, būkite « 4. .4 7

prisirengę, jeigu policistas 
klaustų, kur ir su kokiais 
reikalais eini, atsakyti į 
klausimus, kad išvengus ne- 
pialonumų.

VIENOS RIAUŠES SUKĖLĖ 
RUSŲ AGENTAI

Pranešama iš Vienos, ten 
suimta daugiau kaip 3000 
žmonių, bet policija dar te- 
beieškanti žemesniu samoks- 

4 *■ *

lo ir riaušių vadų. Jau pa
aiškėję, kad minia sudegi-

BERLYNAS. — Spaudos 
žiniomis, Suomijos Sovietų 
Rusijos pasieny, GPIT įsa
kymu. suimtas Suomijos ka
ro atstovas Maskvoj pulk. 
Aume. Suimtasis važiavęs 
iš Maskvos į Helsinkį. Savo 
laiku jis buvo Suomijos val
stybės prezidento adjutan-

Nauju išradimu susidomėjo 
visi

7 ■

Šiame mieste, išradėjas H. 
Perrigo darė bandymus au
tomobiliu, kuriuo važiavo 40 
mailių į valandą greitumo 
gauta iš oro jėga.

Jo išrastas prietaisas pri
traukia iš oro elektrą ir su
jungia su automobilio moto
ru ir tokiu būdu varo moto
rą. Jėga, kurią gauna iš 
oro, yra perstipri automobi
liams, tai turi prietaisą su- 
silpninimui. Sako, kad nau
ju išradimu galės naudotis 
visi ir varyti ne tik automo
bilius. bet traktorius, busus 
ir t. t.

f

Išradėjas prie to naujo 
prietaiso dirbo per 10 metų 
iki atsiekė tikslą. Dabar tik

ORGANIZATORIŲ
ŠIAULIAI. — Kriminale 

policija sužinojusi, kad iš bėms. 
Kauno i Šiaulius atvvko4 V

raudonų j ų-komun istų ‘ ‘ ge
nerolas”- “Dėdė” vadovauti 
komunistų jačeikoms. “Dė
dės” darbai buvo observuo
jami ir jis buvo sulaikytas. 
“Dėdė” gĄ’veno perdirbtu 
vidaus pasu Sakalausko var
du. Kratą darant pas jį.ras
ta: instrukcijos ir užrašai a- 
pie narių skaičių, įvairias 
kuopeles. Byla perduota 
Karo Komendantui.

L.D.S. XII SEIMAS
Vaduodamiesi konstitucija ir Seimo nutarimu šiuomi skelbia

me mūsų organizacijos Dvyliktąjį Seimą

RUGPJŪČIO 30 IR 31 DD., 1927
PROVIDENCE, R.L

L. D. S. kuopos rengkitės prie šio Seimo gyvai. Išrinkite atsto
vais sulig konstitucijoje nustatytos tvarkos.

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

L. I). S. CENTRO VALDYBA

J. TRAINAVIČIUS, Pirmininkas 
A. P. KNEIŽYS, Sekretorius.

7 . /
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DEŠIMTS METŲ KAIPO 
‘ “ŠEIMININKĖ” GAVO 

~ KALĖJIMĄ
ASBURY PARK^N. J. 

— Dešimts metų atgal, Wal- 
ter Dubois, pasinaudodamas 
lygiomis teisėmis, pasiėmė 
žiurstą ir kitus namų įran
kius ir atlikinėjo namų ruo
šos darbą, prižiūrėdamas du 
vaiku, ir tuo pačiu laiku sa
vo pačią išvarydavo darban 
į dirbtuvę.

Dubois patii vieną kartą 
susiginčijus gavo žandinę 
nuo vyro. Patraukė už tai 
teisman ir pasakė, kad per. 
10 metų ne tik uždirbdavo 
pragyvenimą šeimynai, liet 
dar užmokėdavo savo vyrui 
už prižiūrėjimą namų.

Teisėjęs išklausęs Dubois 
pasiuntė 30 

dienų į kalėjimą ir įsakė, 
kad “atpakutavojęs” ir iš

jojęs iš kalėjimo tuojau susi- 
• rastų darbą.

Nutariame, kad šis raštas 
būtų ir visuomet pasiliktų 
tvirtas, tikras ir veiksmin
gas, atsiektų savo paseku, 
ir kad jis dabar ir vėliau 
visuomet galiotu Mūsų i- 
steigtai Lietuvos Internun- 
f ratūrai: taip reikia manvti 
ir spręsti, ir nuo šio laiko 
bus be galės ir tuščia, jeigu 
kas, koks jo bebūtų autori
tetas, sąmoningai ar nežino
damas kėsintųsi šiame daly
ke kitaip daryti.

-==3iam raštui nekliudys jo
kios veikiančios priešingos 
apaštališkosios konstitucijos 
bei parėdymai.

Duota Rompjė pas šv. 
Petrą su Žvejo žiedu sausio 
mėn. 31 dieną 1927 metais, 
Mūsų gi popiežiavimo penk
taisiais.

ąda gubernatorių FuFČ

karimą šiam svarbiam ir at- 
sakomingam darbui, bet ku
rie ieškojo pasitenkinimo da 

.^labiau sujudo protestuoti ir 
gubernatorių ir 
trą.

Kaip gubernatorius, taip 
ir jo komisija pasakė, kad 
teismas buvo bešališkas ir 
kad Sacco ir Vanzetti yra be 
jokios abejonės kalti.

Tiesa, komisija pareiškė, 
kad Teisėjas Traver buvo 
“neatsargus kalboje su pa
šaliniais laike teismo.” lx*t 
tas nepakeitė prasikaltimo, 
kokį papildė Braintree.

Paskidbus gulternatoriaiis 
nuosprendi viso pasaulio ra
dikalai sujudo protestuoti. 
Sacco ir Vanzetti apge nimo 
kąmi-tetas tuoj pasamdė 
naujus advokatus, kurie 
kreipėsi prie gubernato
riaus, prie teismo, kad mir
ties bausmę nukelti ir duoti 
laiko šią bylą perkelti Į Fe- 
deralį teismą.

Netikime, kad toji kova 
kiek nors -pagelbėtų nuteis
tiesiems, bet pagelias advo
katams, m* jie už kiekvieną 
žingsni gauna atlyginimą ir

LIETUVOS KATALIKŲ V. 
CENTRO VYRIAUSIOJI

’C VALDYBA
KAUNAS. — Į Katalikų 

’ V.'Centro Vyriausiąją VaF 
dybą įeina šie asmenys: 

’ pĖč>f. Ą. Tumėnas, pirminin
ką*, kan. J. Tumas; kun. A. 
Sabaliauskas, prof. kun. Bū
rys, dr. K. Jokantas, prof. 
Pr. Dovidaitis, prof. kan. 
Pr. Kuraitis, dr. M. Rugi- 
nienė, dr. kun. S.-Usaris. 
prof. J. Eretas, dr. A. Gy
lys, p. Z. Starkus.

žmogžudžiais.
Žmonių buvo tarpe 4,000 

ir 5,000/ * ‘

Komunistai bandė gauti
X. 

minios pasipriešinimą prieš 
policiją, bet negavo ir minia 
ramiai išsiskirstė.

' - **■

Rimtesnieji darbininkai
•r

tokiuose mitinguose- neturė
ti] dalyvauti, nes kartais ne
kaltai gali patekti į poliriL 
jos rankas ir nukentėti.

BOLŠEVIKAI SKELBIA 
GENERALĮ STREIKĄ

Visliose kraštuose lx>lševi- 
kai veda smarkią agitaciją, 
kad sukiršinus darbininkus 
ir išvedus Į kovą, prieš ką? 
Nagi prieš kapitalistus ir vi
sus tuos., kurie nesutinka su 
ii'< >lše vi kų i dejom i s.

Darbininkai turi būti at- 
■sargūs ir lengvai nepasiduo
ti bolševikų propogandai, 
kad paskui nereikėtų gailė
tis.

■ *
- /Yi

I
BAIGĖ AUKŠTĄJĮ 

MOKSLĄ
KAUNAS. — Birželio m. |
Nikas Lipeius baigė Pa^_.^

• ; . j - —
Sacco ir Vanzetti apgyni- jpratkiškai susipažinti 

mo komitetas surinko virš Prancūzijos administraciji 
$360,000. o iš tų virš $200.- 
000 teko advokatams.

no tvarka. Naudodia 
šiuo leidimu dabar jis lan 
Paryžiaus administraciji 
įstaigas ir visur prancūnjfci 
valdininkų yra maloniai pri 
imamas ir informuojamas. įf
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kmua LENKAS NUŠOVĖ
PERLOJA. Daug kas pa-

ŠPIONAŽAS BE 'GALO
“Kurjer Poranny” pra-

-

. GRĮŽūiš^RAZILIJOS
Šiomis; diliomis sugrįžo iš 

Brazilijos A. Panemunės 
gyventojas Božiūnas Laury
nas* su ..žmona Antąjaiua ir

‘*L. ŽINIA8”•-r •

A **

n
r AUTOMOBILIŲ

Automobilių; skaičius Lie
tuvoje smarkiai auga. Su
lig Amerikos Lietuvių Akci
nės Bendrovės pranešimo, 

vaikais. Iškeliavo..^ Įlietu- per birželio mėnesį vien tik 
&u^ųųtpĮųobiliU buvo par
duota 44. Tuo pat laiku ]>e- 
reitais metais buvo parduota 
ūktai 26 automobiliai. Per 
šių metų pirmą pusmetį par
duota 169 automobiliai, ope- 

) į-eitais metais tuo pačiu lai
ku — tiktai 80. Jeigu tuo 
pačiu tempu ir toliau auto
mobiliai platinsis Lietuvoje, 
tai greitai susilyginsime su 
Amerika, kame keturiems 
žmonėms tenka vienas auto
mobilis.

vos
31 d. su savo žmona ir 4 
vaikais. Aplenkus Afriką, 
garlaivyje mirė nuo karščio 
vienas vaikas vienerių me
tą amžiaus. Atvykus i Bra
ziliją ir lipant iš traukinio 
i plantaciją deltos pat prie
žasties pasimirė dviejų metų 

**duktė. Likusieji Bodžiūno 
šeimynos nariai dirbo plan
tacijoje prie kavos medžiu. 
Dirbti tekdavo nuo 5 vai. ly
to ligi 6 vai. vakaro. Ypač 
varginas darbas būdavo vi- 

- dudienv, kai saulute pakil
davo stačiai ties viršugalviu. 

'Pertą laiką piliečio Bodžiū
no šeima neuždirbo nieko, 
nes visas uždarbis eidavo 
prasimaitinti. Po 4 mėnesių 
pil. Bodžiūno šeima iš plan- 
taęijos išėjo ir -buvo pristo
jusi dirbti prie naujai tie
siamo kelio per miškus. Čia 
pil. Bodžiūnas~nUę karščių 
ir. neįprasti] gyvenimo nr 
maisto sąlygw apsirgo ir po 
to grižo tėvynėn ir vėl apsi- 
gyteno Panemunėje, Vytau
to g-vė Nr. 17.

KAVMO
PANTAS NUBAUDĖ

>

1927 m. liepos 13 d’ Kau
no miesto ir apskrities Karo 
Komendantas peržiūrėjęs š. 
m. liepos 11 d. laikraščio 
“Lietuvos Žinių” 153 nr. 
rado 3 puslapy “Iš Palan
gos gyvenimo” vietoj cenzū
ros išbrauktų išsireiškimų 
paliktus tuščius protarpius, 
kas prieštarauja Kauno Ko
mendanto išleistoms priva
lomoms taisyklėms 3 ku- 

• . "S

rios atspausdintos tame pat 
“Liet. Žinių” 153 nr. Todėl 
Karo Komendantas nutarė 
nubausti “Lietuvos Žinių” 
atsakomąją redaktorę pil. F. 
Bortkevičienę 100 lit. arba 7 
parom arešto.

kreipęsi i 
Vilniaus ir Trakų ,vaivp(bl . 
ir paprašę jjį padajcjil.žygių 

l kovai šu vilkais.I ’

! jrtŽUOTIS

VILNIUS. “Vilniaus Ai- 
das” rašo: “Pereitą rudeąį 

* Vilniuj buvo rytų Lietuvos 
ūkininkų susivažiavimas, 
kuris nutarė strigti savų

LUKIŠĖIO KALĖJIMO VY
RESNYSIS PRIŽIŪRĖTO- 
’ ' JAS—BANDITAS 
v.^U1'irr draugovę, ir įšrinko.komiąi-

į--------------------- ----------- •• —y lnešimu\iš Vilniaus,‘ten es<is galutinai
Neuž- dai. • Ta organizacija ture- suimtas Lukiškių kalėjimo

šauly jlidžiuojasi nepapras-neša, kad Vilniau^ vaivadi- 
tais savo darbais ar išradi- ’ joj policija susekusi didelę 
mais, o pertoj iečiai gali pa- špionažo organizaciją, kuri 
šauliui tik pasiskųsti savo 'veikusi Sovietų Rusijos nau- 
vargais ir ašaromis, i 
žėlė dar lepkų kareivių nu- jusi savo skyrius visoj Vii- vyresnysis prižiūrėtojas Ste- 
žudytų Lietuvos jaunuolių niaus vaivadijoj.
kapai Merkio pakrantėj ir įvedėjai gaudavo aukštą at- ikratos pasirodę, kad jis jau 
vėl jau pasiliejo Perlojoj -lyginimą iš Maskvos. Ryšy 'nuo senai esąs profecionali- 
nekaltų lietuviu kraujas. Š. su tųp esą suimta daug žmo- Įiiis vagis ir banditas. Brau
ni. birželio 25 d. lenkų ka- nių. Dabar esąs likviduoja-Jge su savo giminėmis Grob- 
reivis nušovė našlės Rožės mas tos organizacijos vei- įleskiais Stefanovieįųs orga- 
Bauhlięnės septintų metų kimas, todėl vedamos kratos nizavęs žmonių plėšimą Vil- 
sūnų Stepuką. Nužudymo 
priežastis ši: Lenkų karei
vis ėjo su mergina gatve.
Stepukas žaidė. Mergina, 
pastebėjus Stepuką, pasa
kiusi kareiviui, kad ji nete
kėsianti už jo. o tekėsianti 
už Stepuko. Kareivis su-

. sugedągųot i Įstatus, ir įga
liojo juos suderinti su val
džios reikalavimais. Komi
sija visa padarė, Įstatus su-----
redagavo k«y'p reikiant, pa
darė valdžios reikalautų pa
taisų, vėliau suteikė visokių 
paaiškinimų, bet patvirtini
mo kaip nėr taip nėr, nors 
jiui nuo Įteikimo daug mė
nesių praėjo.”

ALBUMAS

I

LĖKTUVO AUKA

paplukęs |jes |)nvejnc Atvvko iV mi-
1____ ' ~ • <4 ••

leidžiant karstą į

*

MIRĖ KUN. VILKAS 
KAUNAS. Liepos mėn.

23 d. pas savo broli Graižiū- 
nuose mirė Karmėlavos kle
bonas kun. Vilkas.

orkestras, kareivių 
ir minia. Viršum 
liūdėdami lėktuvai, 
Į kapus tęsėsi^ dvi

-y
• •

rezultatai laikomi didelėj niuj ir apylinkėj, 
paslapty.

Skyrių fanovičius. Iš padarytos

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekviė

• i .■* < A C ir m* j • £ A

rikoj.

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

užimti paveikslais
Kaina 33.50

“DARBININKAS

I

DARBININKŲ NEGAUNA
Prienų miškų urėdijai 

ruošiančiai didelę popier
malkių partiją, lig šiol, ne
pavyko gauti viso reikalingo 
darbininkų skaičiaus, nors 

r buvo kreiptasi anksčiaus, 
Kaunan ir pasiskelbta Ma- 
riampolės apskrity.

‘ ŪKININKAI — KARIAUS

Krašto apsaugos ministe- 
rio vardu gautas Kėdainių 
žemės ūkio draugijos visuo
tinio narių susirinkimo nu
tarimas, kuriuo reiškiama 
padėką sergstančiai laisvę ir 
ramų kuriamąjį darbą ka
riuomenei. Susirinkimo da
lyviai užtikrina karius, kad 
reikalui ištikus jie, atidėję 
plūgus ir dalges eis su gin
klu rankose tėvynės laisvės 
ginti.

DĖL “LIETUVOS” UŽDA
RYMO

Apie tai. kad “Lietuva” 
greitu laiku būsianti užda
ryta, kaip praneša “Lietu
vis” 158 ir 159 num., “Lie
tuvos” Redakcija jokių ži
nių neturi.

GRAŽIAI ATRODO 
‘ PASĖLIAI

MARIAMPOLĖ. Čia ūki
ninkai negali atsidžiaugti 
žiūrėdami Į savo varpomis 
banguojančias dirvas. Ru
giai ir kviečiai atrodo visur 
be išimties kuo puikiausiai. 
Vasarojus taip pat neblo
giausias, o vietomis net ir la
bai geras, tik pastarajam 
būtų ne pro šąli, kad trupu
čiuką palyti], nes prie kaitrų 
esamų pavojaus pergreit, ne 
visai subrendus, grūdams kartojasi 
nunokt. Dobilai ir šienas vi- šalelėj, 
su r suvežta daugumoje be la
šo lietaus. Bendrai imant, 
sšiais metais ūkininkai labai 
patenkinti. Tik duok. Dieve, 
viską gerai suimti nuo laukų.

VILNIAUS ŽYDAI REIKA
LAUJA MIESTO VALDY

BOJE VICE-PIRMI- 
NINKO VIETOS

VILNIUS. Vilniaus vai-
> mėn. 

Ir grie- 14 d. pirmąjį naujosios mie
sto tarybos posėdi, kuriame 
turėsiąs būti išrinktas tary
bos pirmininkas ir vice-pir- 
mininkas. Spaudos praneši
mu, žydi] frakcijos yra pa- 
ruošusios skubotą pasiūly
mą, kad būtų išrinktas dar 
vienas vicepirmininkas, ku
rio vietą paimtų žydas. E.

♦ s

suko, kad tu neisi už manęs, jvada- paskyrė liepos 
tai aš tave šausiu. T~ ~ ‘
besi revolerio. Nepavykus 
nušauti merginą, pasakęs 
šausiąs vaikiną. Pasukęs i 
tą šalį, kur žaidė Stepukas, 
šovė. Šūvis pataikė i vaiki
ną. Baublių- Stepukas kri
to vietoje ir tuoj mirė. Pa
laidotas birželio 28 d. ‘Štai 
jkokių išsigimimo reiškinių 

l mūsų pavergtoj

LENKAS NUDŪRĖ LIETUVĮ
<š Seinų aps. pasien. ra

jono praneša kad liepos 13. 
d. naktį netoli Stanovisko 
Kardono kilo šaudvmas ir 
didelis triukšmas lenkų pu
sėje. Išaušus dienai sužino
ta,- kad triukšmo metu len
kų kapralas durtuvu nudūrė 
Stanovisko kaimo gyventoją 
lietuvi Karbauska Pranu.fa fa 4.

Nužudžiusis kapralas yra 
suimtas kartu su Stanovisko 
kaimo gyventoju Sadaravi- 
čium kuris nugirdė kapralą 
ir prikalbėjo nužudyti Kar
bauska.

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

Kaina $3.50.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Man

IŠVAŽIAVO Į UŽSIENIUS
Šiomis dienomis išvažia

vo Į Vokietiją ir Prancūziją 
susisiekimo reikalais Susi
siekimo Ministerijos valdi
ninkai inž. Jurgis Čiurlys ir 
inž. Mykolas Kripas. Minė
tose šalvse inžinieriai pra
bus mėnesi laiko.

UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

“DARBININKĄ”
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo

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

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

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūkį, nau-v 
jakurių, mažažemių,, smulkiųjų ūkininkų ir ki
tų žemininkų-būvį ir reikalus. .

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

“DARBININKAS M talpina gražių apsaky
mėlių ir naudingi] skaitymų kaip seniems, taip 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.

“DARBININKAS” yra visų dorų žmonių ( 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti ir kitiems pafeftti išsirašyti “Darbininką.”

“DARBINTNItty” kaina tik 8 litai metams, 
pusei įlietų 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigu
bai. .

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

“DARBININKO” Rudakei jos-Administraci- 
jos adresas: KaunnSj Nepriklausomybes Aikštė 
Z-raJATUUANlA.

ŠULINYJE UŽDUSO DU 
ŽMONĖS

' Liepos mėn. 15 dieną Čep- 
linavoš palivarke, kasant šu
linį, uždusę 2 Kėdainių mie
sto gyventojai: Čechanayi- 
cius Balys ir Konstantas 
Vincas. Šulinvs iškastas a- 
pieG-tą sieksnių gylio ir bu
vo kasamas dar giliau; van
dens jame buvo ari i pusė 
metro. Atvvkus apskrities i 

.į
■gydytojui ir policijos vadui 
ir apžiūrėjus lavonus, nusta
tyta, kad užduso nuo susi
rinkimo šulinyje žalingi] du
ju ir oro stokos.

MICKEVIČIAUS AINIAI 
VILNIUJE

VILNIUS. Nesenai atvy
ko trumpam laikui Vilniun 
iš Paryžiaus dr. Gordecki’s, 
kuris yra A. Mickevičiaus 
dukters Marijos Gordeckie- 
nės sūnus.

JAU IR VILKAI VILNIAUS 
VAIVADIJĄ APIPUOLĖ 
“Gazeta Warszawska Po- 

ranna” praneša, kad pasta
ruoju laiku Vilniaus vaiva
dijoj atsiradę labai daug vil
kų, kurių drąsai nesimatą 
galo. Jie puolą gyvulių baiir 
das ir net mažesnius ūkius. 
Dėl to Maišogalos ir kitų

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Kei viena tauta negali kilti kultūroje ir

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

su "lietuvių
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia
•nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame

APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS

ALYTUS. .Tau plačiai 
pradeda ir Alytus atsistaty
dinti. Miestą praplatinti iš
dalinąs majoratas. štato 
daugiausia medinius netiku
sio stiliaus namus. Daro ir 
naujus betono trotuarus vi
sokiais zigzagais, tai susiau
rindami, tai paplatiudami 
gatves, tai iškeldami aukš
tai. tai mileizdami jas že
mai, o kai kur nri klinu su
varomi į_gatvės vidurį. Žo- 
džiu.stato daro kaip kas iš
mano Jx* jokios technikinės 
personalo priežiūros. Juk ro
dos, kad ir iš tos pačios me
džiagos ir tąja pačia darbų 
tvarka būtų galima padalyti 
viskas daug gražiau, jeigu 
būtų miesto ar apskrities 
Valdybos prižiūrima. Labai 
gaila, kad to nedaromą.Toks 
betvarkingas miesto atsista
tymas gadina net gražias 
miesto apylinkes.

Kas tau sako, kad galima 
praturtėti kitokiu būdu, negu 
savo darbu ir taupumu, tas 
prigaudinėja tave, kaip pik
čiausias niekšas.—B. Frankli
nas.

LIETUVOS ALBUMASjoje. Baigęs aviacijos kari
ninkų kursus, jis 1924 m. 
vasarą jau skraidė. Kitais 
metais jau kaipo lakūnas 
skrido kovos aparatu ir tų 
pat metų pabaigoje ėmė 
skraidyti naikintuvu.

• ♦ #

Sekmadienio (VII. 17 d.) 
18 vai. Linksmadvario anga- 
toj karstas buvo paša tvotas 
___ _______  ________ Susi
rinko aviacijos karininkai, 
Ivelionies giminės, pažįstami 
išlydėti jo kūno į amžinas-

Liepos 16 d. 10 vai. vyr. 
Įeit. Vincas Mačiokas skrido 
naikintuvu lavinimosi tiks
lu. Nespėjo nuo vietos pa
kilimo pralėkti ir KMM) met
rų ir pakilęs nedaugiau KM) 
metrų į aukšti, orlaivis stai
ga nukrito Aleksoto vaikų 
prieglaudos darže, tarp dvie
jų torio pylimų. Krisdamas 
sutraukė elektros laidus ir 
lėktuvas tik pateškėjo. Vyr. ant jfkfuTO nernens.'

Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai

366 West Broadway

Užsisakykite

South Boston, Mass.

leit. Mačiokas rastas sėdynė
je be sąmonės, Įlūžusiu kak-i 

tos kaulu ir šiaip smarkiai1 
sudaužyta galva, ] 
kraujuose nuvežtas karo~li- 
goninėn dar buvo gyvas tre
jetą valandų.

Spėjama, kad bekylant la
kūnui nuo žemės, lėktuvas 
smarkiai lėkdamas susitren
kė i žemės nelygumą ir dėl 
to motoras susitrenkė, ore 
nustojo veikti ir turėjo kris
ti.

<4 ••

nisteris pirmininkas prof. 
Voldemaras ir vyriausio šta- 
bo virš. julk. Daukantas. 
Mieste procesija išsitiesė ]X?r 
vieną kilometrą. Pribšaky 
nešė apie 10 vainikų. Pas
kui juos ėjo aviacijos kari
ninkai, 
kuopa 
skraidė 
kelionė 
y a landi.

Prieš 
duobę pamokslą pasako ku
nigas, kalba ministeris pinu, 
prof. Voldeniaras ir aviaci
jos viršininkas pulk. Įeit. 
Pundzevičius. Leidžiama 
karstas duobėn, salvės šūviai 
ir karstą gulą juodoų tėvy
nes žemė, priimdama savo 
ir karstą gulą juodoj tėvy
nės gynėją, kurs dirlio Lie
tuvai kiek galėjo ir žadėjo 
daug nuvi lkti.

Ilsėkis rainiai, Lietuvos 
sūnau, šalia kitų pirmiau

Karo lakūnas vyr. Įeit. V. 
Mačiokas yra gimęs 1900 m. 
Gudeliuose Pilviškio vals., 
Marijampolės apskr, ūkinin
ku šeimoje. 1920 m. pra
džioje iš “Aušros” gimnazi
jos įstojo Karo mokyklon ir 
1aiįL airiais ją baigė leitenan
to laipsniu. Dalyvavo veliu-' 
nis kovose su lenkais ties 
Gi<‘draičiais ir k.

Išėjęs iš Karo mokyklos 
buvo iš eilės ]>askirtas 9-ta- 
nie jH stiniukų pulke. ITT di
vizijos štabe. 7-tame ir 5-ta- 
įne |a"xf. pulke ir ]>agaiiau 
Pilu 1D24 m. vasaros avinei- žuvusių lakūnų.

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

»“IŠEIVIŲ DRAUGĄ
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 

lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje. - ' _ _

“IŠEIVIU DRAUGAS22 talpina įvairias ži
nias kaip iš lietuvių gyveninio užsieny, taip ir 
Lietuvoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 
pysakas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve
timų kalbų vertimus, ir šiaip visokius lengvus

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:
fa * •

Didžioje Britanijoje: MetUnis 12 šilingi], pusei 
metų 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilirtĮrtii'irG penai.

Amerikoje: Matams $3.06,'"pusei metų $1.50, 
3 mėn. 90 centų.

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 litų, 
3 men. 7 litai.

‘ ‘ 4

pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis. \

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



seimininkėms kelrodis

pieno

BALTIC AMERICA LINE, 8-10 Bridge St., New York City.

Kainos i Klaipėdą ir atgal
$181

PASKUTINE PROGA LIETUVIAIS 

važiuot šią vasarą tiesiai į Klaipėdą 
tuo pačiu laivu.

KITUS 

FALE RIVER. Mass.
14—-Jt-rrl Street
arti Bedfonl St

9 Rugpjučio-August, 1927
JŪSŲ VIETOS AGENTAS: 

SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS
PARŪPINS POPIERAS IR PASĄ. 

UŽSAKYS VIETĄ ANT LAIVO 
NURODYS KELIĄ Į LAIVĄ

THE RORPEN rO^IPANY, BORPEN RI.IHI.. N E t Y TORE

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

Grožės Patarimai
Pirštų nagai turi būti nuolat jr 

pilnai užžiūrimi. Namuose reikia 
turėti paprastus pirštų užžiūrėji- 
mui padargus, kaip tai pakelį o- 
randžio šakaliukų, nagų vjaksą, 
nagi] pielvčiukę, lenktas nagams 
žirklaites ir panagių kremo. Na
gus reikia pieluoti kasdien kad 
nereiktų tankiai kirpti. Kasdie
niniam reikale tik nušveisk nagus 
su biskiu nagų vakso ir nutrink 
su nagų šepetuku. Jeigu nagai 
būna trapus ir trūksta kada ker
pi, užtepk ant jų biskį cold erea- 
mo einant gulti. Tas suminkštins 
nagus ir galėsi lengvai apsikar- 
pyti.

Taupykite Leibclius Dėl Brangiu Dovanu
Kiekvienas Ronlen LcHiclis kaip aivaizduota turi «li<le’ę premi
jų vertę. Atlankykite artimiausi:) premijų krautuvę ir pažiū
rėkite kaip lengva gauti sidabriniu daiktų, lėkščių. laikrodžių lj 
daugelį puikiausių <l:UykTi tik su Itorden leibeiinis nuo
šios rūšies T’asnMy!--' Kordenstioto Pieno. Pradėk taupyt leilte- 
litts šiandien. T;<nsta i’žiatigsies. .Jei patogiau, reikalaukit 
PYKAI Iliustruoto knta’ogo, kuriame randasi dung premijų.

Ypatiška Sveikata
Daugybė vaikų valgo šaltus 

pusryčius iš vaisių, pieno ir ap
degintos duonos. Geriau jiems 
duoti karštą grūdų košę kaip plo
tų avižų, ir kiaušinį arba biskį 
lašinių prie vaisių ir pieno. Tas 
sustiprins juos paryčio darbams1 
ir suteiks gana maisto iki piet. 
Mokykloje vaikai galėtų gauti 
nors vieną šiltą valgį. Bet tėvai 
ir mokytojos turi dirbti išvien 
prirodymui mokyklų valdybai jog 
tas reikalinga. Jeigu tik vienas, 
tokis valgis galima prirengti, gefc. 
tina kacl mokytojos turėtų pra
nešti tėvams iškalno kad moti
na žinotų kokį maistą duoti neš
tis mokyklon prie to ką ten gau
na. Jeigu mokykloj neduoda šil
to valgio, tai mokyklon nešamas 
maistas turi būti iš biskio zupės, 

'koko, malted pieno arba ryžių 
i virtų piene, supiltų į thjbrmos

“ŽVAIGŽDĮ”
, “Žvaigžde” kas mėnesį lankydama Jūsų na

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

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

“Žvaigždė” yra Švene. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia Tęvai Jėzuitai 
Kaune,—*------------______ __• ■ ■ ■_______ ±______
- Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDE” trokšta ir 
jums nušviesti klaidžiai dvasinio gyvenimo kelius ir, 
lyg toji Trijų Išminčių žvaigždė, ji nori ištikimai jus 
vesti prie karalių Karaliaus ir viešpataujančiųjų 
Viešpaties, ‘ ’

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

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

Kainos tiesiai į Klaipėdą
Trečia kliasa___________$107 Trečia kliasa
Turistinė III-čia kliasa $117 Turistinė III-čia kliasa $196

turėti nors vieną paliūdiji- 
<ną (afideivitą) vieno Ame- 

1917 rikos piliečio.
rei-1 Kuomet naturalizuotas pi

lietis prašo pasporto, jis tu
ri pažymėti kada atvažiavo 

i ir kaip ilgai Suv. Valstijose 
išgyveno, kokiame teisme ir 
vietoje tapo naturalizuotas 
ir dieną kada buvo naturali
zuotas.

Čion-gimę piliečiai turi 
naturalizuoti jpristatvti gimimo certifika-

“Katalikas, kuris galėda
mas neremia katalikiškos 
spaudos, neturi teisės vadin

tu’ t.is. geru Bažnyčios vaiku!”

Rašo ISABELLE KAY
Lietuvė Seimininke Amerikoje visados trokšta gauti patarimu 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo Seiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indomąs kožnal Lietuvei Šeimininkei.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Standard arba CliaHenge pienas užganėdins visus virtuvės 

reikmenis kada tik reikės pieno ir cukro sykiu. Taupyk leibe
lius ir už juos gausi dovanas.

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

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve
nimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy
miąją Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir 11., o, be j 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie- ! 
tavos veikėjo paveikslų.

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, | 
gauna priedo įdomių 160 pusi, knygų “Špionažo paslap- I 
tys,” užsisakę trim^ mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin- j 
kinį “Vakaro kaukės.”

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku- į 
šiam penkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam ! 
už juos prenumeratos pinigus.

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

“TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr.
NMMMMMNNNSNNSNOSNSSSNeSCeNilSSSNie

PILIEČIAMS

piltu biskelį ammonijos.
Kuomet vandens stiklai susi

pint niuo ja nuo kieto vandens, 
juos galima išvalyti naudojant mi
šinį druskos ir acto.

Ranku plėtmus nuo mali&votų 
durų arba medžio galima prašai 
lirit su šiltu -vandeniu kuriu rei
kia įpilti kelis lašus ammonijos. 
Paskui reikia nuplaut su šaltu 
vandeniu ir nušluostyt.

Kad linoleum grindų patiesalas 
ilgiau laikytų užtepk ant viršaus 
gero šelako arba grindų vamišio. 
Tas neleis linoleumui išsinešioti.

certif3cu^‘(i|i^gĮt<) įo-Į 
piją fiaįhralizhcijos1 teismo t 
rekordo, kurią kopiją gaK- 
rtia gaųtbiš Natūralizacijos < 
teisino. f

. Pasporto Kaina. Už išpil
dymą kiekvieno pasporto 
prašymo reikia užmokėti, 
vieną dolerį (1.00). Už kiek
vieną išduotą pdsportą rei-; 
kia užmokėti devynius dole
rius ($9.00). Sulig biižeho 
4 d. 1920 m. akto aprūpini- 
Įmų pinigai neimti nuo Suv. 
•Valstijų viršininkų arba 
darbininkų, arba nuo jūri
ninkų, našlių, vaikų, tėvų, 
brolių ir seserų Amerikos 
kareivių, jūreivių ir mari- 
ninku, kurie užsieny palai
doti, ir kurie keliauja ap
lankyti kapus tų kareivių, 
!jūreivių arba rmariniųkų.

Pinigai privalo būti mo
kami pinigais, krasos arba 
“express” piniglaiškiais -ir 
pasiųsti su paspofto aplika
cija.

Pasportai, išduoti Ameri
kos piliečiams, geri tik 
dviem metam nuo /išdavimo 
dienos; trumpesniam laikui 
jeigu pažymėta. Bet paspor
tai trumpesniam laikui gali 
būti pailginti prašant Val- 

. stybės Departamento, ir pa- 

. sportas gali būti pertaisytas 

. inimti kitus asmenis. Ne
reikia mokėti daugiaus pi
nigų dėl pailginimo arba 
pertaisymo.

Tik piliečiai, arba tie, ku
rie prisiekia ištikimumą 
Suv. Valstijoms gali būti 

{pažymėti ant Suv. Valstijų 
pasporto.

I Pasportas išduotas vyrui 
[arba tėvui gali inimti žmoną 
ir nepilnamečius vaikus.

j Moters pasportas gali in
imti jos nepilnamečius vai
kus. Nepilnametis brolis

Virimo Receptas
Salotų vertė prie kasdieninio 

valgio jau senai pripažinta. Val
gio dalykų žinovai sako kad salo
tai padaryti iš vaisių arba dar
žovių turėtų būti kasdieninis da
lykas ant stalo gerai vedamuo
se, ne tik todėl kad jie yra ska
nūs bet ir dėlto jog turi didelę 
maistingumo/vertę. Salotai būna 
skanesni jeigu 'naudojama ant jų 
tinkamas uždaras (dressing). Tu
rit pasimokint kaip padalyt įvai
rius uždarus. Ibandykit sekantį 
uždaro receptą prie salotų kada 
jiitą sykį jas rengsi.

Virtos Salotą Uždaras
1 šaukštukas muštardos 
’A puoduko evaporated 

atmiešto su
Vj puoduko vandens
1 šaukštuku druskos 
Truputį Cayenne . 
l’A šaukštukų miltų
2 šaukštais tarpyto sviesto' 
% puoduko acto 
2 kiaušinių tryniais suplaktais.

' Sumaišyk sausus dalykus viršu
je dubeltavo virdulio. Laipsniškai 
dadėk kiaušinių trynius, riebalus 
ir pieną, nuolat maišant kad ne- 
suguzėtų. Virk karštame vande
nyje per minutų. Nukelk nuo 
ugnies, atvėsink ir dadėk actą.

Virtuvės Patarimai
Nenaudok arbatinių abrusų nu

kėlimui skarvadų nuo pečiaus, 
nes juose atsiras negražių įdegi
mų. Naudok karštų geležų ranke
nas kurios kainuoja tik penkis 
centus.

Prašalinimui žuvų arba svogū
nų kvapo skarvadoje po kepimo, 
įpilk biskį acto ir įdėk biskį muš- 
tardos ir užvirink.

Laikant namie arbatos reikia 
laikyt ją tamsioj vietoj ir gerai 
uždengtą -kad išsilaikytų pilname 
tvirtume ir skonyje. ^

Išskyrimui kiaušinio trynio ir 
baltinio, sumušus kiaušinį- per
leisk per Tunelį. Baltimas išbėgs 
per skylutę, o trynis pasiliks Tu
nelyje vielas.

Naminiai Pasigelbėjimai
Purvo plėtmus galima išimti iš 

drapanų šepečiu šluostant drapa
ną ir ištrinant šiltu vandeniu da-jbonką

Išdavimas pasporto Ame
rikos piliečiams, čioų-gimu- 
siems ir naturalizuotiems, 
ka,d juos apsaugojus keliau- 
jantnžsieny. yra federalės 
valdžios užduotis, sulig tarp- 
tautiškų teisių generaliu ap
rūpinimų.

1778 metų sutartis su 
Francija, kuri buvo Suv. 
Valstijų pirma sutartis, ”ap- ’ 
rūpino pasporto formą 
rią abi valdžios išduos “sa- Ino aplankymo. Prašytojo 
vo laivams.” Įstatymas, au-[paveikslas turi būti pridė- 
torizuojant Valstybės Sek-[tas. Jeigu su juom-važiuoja 
retorių išduoti pasportus, [šeimyna, paveikslas kiekvie- 
buvo priimtas 1856 m. Pa-! no nario arba vsių krūvon 
sporto mokestis buvo įvestas reikalautas. Prašvmas turi 
1863 m. Vizos sistema įves- .turėti nors vieną 
ta tik per pasaulini karą

Prašymas pasporto.
m. birželio 15 d. aktas 
kalauja nuo kiekvieno pas
porto prašytojo (aplikan- 
to), rašytą prašymą (apli
kaciją), patikrintą jo arba j 
jos prisiega. Prašvmas pri
valo būti asmeniškai prista
tytas raštininkui federalio. 
arba valstiško teismo, kuris Į 

autorizuotas 
ateivius, arba Valstybės De-pus, arba krikšto eertifika- 
partamento agentui. Agen-jtus. Naturalizuotas pilietis 
tai autorizuoti priimti pra- j turi su prašymu pasiųsti pi-

šymus ir atlikti pasporto 
darbus randasi Nevv Yorke, 
Bostone, Chicago j, New 
Orleans, San Francisco ir 
Seattle. Aplikacijų blankos 
gaunamos iš Valstybės De- 
partamento ant pareikalavi
mo už dyką.

Prašymas turi turėti visas 
reikalautas informacijas — 
šalis, kurias prašytojas keti- 

ku- .na lankyti, ir tikslą kiekvie-

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

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

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

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 palėkęs 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- 

!dorių. Kalendorius dalininko dar- 
!bo, papuoštas paveikslais ir sura
ižyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šių dienų. . . .

“Kaią” redaguoja' pulk. įeit. 
Burokas. • y

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

Adresas: Kaimas, Nepriklauso
mybės Aikštė, “Kario” Redakci
ja.
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Kokių 
peštukėj! 
žinoma, 
kad peštūsi!

tautiškos parapijos, gali ap
sivesti, krikštyti vaikus, pa
silaidoti airių ,parapijoje, 
bet tegul tai pamėgina da
ryti kitatautis kunigas ai
riui 1 Eoreinerių parapijos 
yra antraeiles ir neturi to
kių teisių kaip airių para
pijos. Taigi prie tokių ap-

valstijos. Norima pa-
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tik nėra pas mus 
Partijos?., na, 

tam gi jos ir yra, 
Seimai ir mi

tingai?. Ne kam gi kitam 
juos ir šaukiama, kaip tik 
tam, kad dalyviai gautų 
progos išlieti daugiau ar 
mažiau savo tulžies ir nurim
ti sekantiems metams, ar se- linkybių ytin reikalinga, kad 
kančiam mėnesiui 1 Spau
da?.. Kam gi dar ta spauda 
būtų reikalinga, jei. ne tam, 
kad redaktoriai ir korespon
dentai turėtų kur viešai iš
velėti kits kitam kailį!

Kvailos tos peštynės, bet 
už vis kvailiausiai jos atro
do, kuomet, taip sakant, į- 
vyksta pas altorių. Jos pa
sidaro tiesiog kriminališkos, 
kuomet ateina į talką lietu
vybės priešams. Tokios tai 
yra peštynės parapijom} su 
klebonais. Tose peštynėse 
paprastai sakoma: mūsų ku-

- nigas- negeras, bet tas netie
sa. Kur kunigas yra nege
ras, t. y. elgiasi nemorališ- 
kai, ten ilgų peštynių būti 
negali dėl tos labai aiškios 
priežasties, kad parapijonai 
įrodo vyskupui savo klebono 
nedorybes ir vyskupas jį iš- 
met iš parapijos. Aršiau
sios peštynės tankiausia į- 
vyksta kaip tik tokiose pa
rapijose, kur klebonas yra 
doriausis žmogus. Atsiran
da -keli nenuoramos ir pra
deda kelti “triubelį.” Skun
džia savo kleboną vyskupui, 
žinoma, be pasekmių.

svetimtaučių parapijų na
riai gyventų taikoje ir susi
klausyme it savo tarpe ir su 
savo klebonais. Deja, dar 
ne visur taip yra. Vis dar 
kaikuriose parapijose atsi-> 
aanda tokių nesusipratėlių, 
■kurie užuot būti gerais para
pijiečiais yra užsispyrę val
dyti parapijas, kitaip sa
kant, peršasi į klebonus, ir 
tai visu įnirtimu. Lai griū
va parapija, lai iš to džiau
giasi laisvamaniai, lai juo
kiasi svetimtaučiai — tas 
triukšmadariams nerupi. Jie 
dar patys prie to prisideda 
dergdami savo kunigų prieš 
laisvamanius ir kitataučius 
ir mano tuomi atsieksią sa
vo tikslą. Žinoma jie tiks
lo neatsiekia, t. y. nepriver
čia kleboną jų klausyti, nei 
jo iš parapijos neišveja, bet 
tik pažemina lietuvių vardą, 
pakenkia katalikybei ir at
stumia jaunimą nuo lietuvy
bės.

Žinoma kiekvienas para
pijos vilkas
ris dengiasi avies kailiu, t. 
y. sakosi būk jis keliąs riau
šes prieš tą “nedorą” klebo
ną parapijos labui. Geriau- 
sis atsakymas tokiam riau
šininkui yra toks: tavo kle
bonas nėra nei kiek bloges
nis už airių kleboną. Todėl 
nekliudyk jam klebonauti 
taip, kaip airių klebonas 
kad klebonauja; tu gi pats 
būk toks parapijonas, kaip 
airiai kad yra. Tuo'padary- 
si daugiau gero savo para
pijai. Buntus bekeldamas 
patarnauji amerikanizato- 
toriams ir leidi vandenį ant 
bedievių malūno.

triukšmada-

yj

Nie- 
negavę pas vyskupą ban- 
ipatys būti vyskupais ir 
kiu ar tokiu būdu išvyti 
poną. Paprasčiausias ko- 
i su klebonu būdas yra su-

■

vi
f • \ kiršinti draugijas ir Įkinky

ti jas į kovą su klebonu. 
Laisvamanių spauda mielu 
noru ateina talkon parapi
jos triukšmadariams. Jei 
parapijos triukšmadariai tu
ri užtektinai demagogiškų 
gabumų, tai lengvai įvelia 
į peštynes su klebonu ir kai- 
kui’ias katalikiškas draugi- 

ir verda pragaras pa-
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ŽEMES REFORMA SKAIT
MENYSE

nemaža. ,
Dabar vyriausybė, kiek go

dodama, rūpinasi padalyti 
! visus

Tiek to, ar teismas buvo, 
ar nebuvo šališkas, ar Sacco 
ir Vanzetti yra, ar nėra kal
ti, žmogžudystė vistiek pa
siliks žmogžudyste nežiūrint 
į tai, kas ją papildo, Sacco 
ir Vanzetti, ar Massachusetts 
valstija. Ir vienam ir ant
ram atvejy laužoma įsaky
mas NE UŽMUŠK! Val
stybės šiandien pateisina 
mirties bausmę, bet drau
džia kankinti kalinius. Bet 
dar neseni tie laikai, kuomet 
kalinių kankinimas buvo la
bai madoj ir buvo pateisina
mas. Mat, žmonės visuomet 
bando pateisinti savo dar
bus. Juo labiau tai daro bū
riai
teisinti mirties bausmę tuo
mi, kad ji būk atgrasinanti 
kitus nuo tų prasikaltimų, 
kurie yra baudžiami mirtimi, 
bet faktai parodo, kad taip 
ištikrųjų nėra. Nespėjai laL 
kraščiuose perskaityti apie 
vieno žmogžudžio pakorimą, 
kaip tuoj randi kelių kitų, 
dar baisesnių žmogžudysčių 
aprašymą. Tuo būdu mir
ties bausmė yra ne kas kita, 
kaip kerštas: akis už akį, 
dantis už dantį. Mirties 
bausmė yra barbarizmo lai
kui liekana.

Tegul Sacco ir Vanzetti ir 
bus kalti. Jų ekzekucija pa
sidaro dar žiauresnė atsi
žvelgiant į šešius metus mo
ralių kankynių, per kurį lai
ką prieš juos stovėjo mirties 
šmėkla. Mūsų teisingumas 
yra labai SL0W AND NOT 
SURE. Nežinia, kokie bū
tų buvę rezultatai, jei Sacco 
ir Vanzetti būtij gynęs Cla- 
rence Darrovv ir jei jie būtų 
buvę ne Sacco ir Vanzetti, 
bet Leopold ir Loeb.

Tas kuris dirba, turi vieną 
velnią gundintoją, o kas tingi
niauja—-turi jų tūkstantį. Ci
tatų patarlė).

• • •

Jeigu tave žmonės apkalba, 
tai gyvenk ir elgkis taip, kad 
jiems niekas netikėtų.—Plato
nas.

• • •

Sugaukime valandą, kuri ateina, 
nęsivykime jos, kai išeina.—Šeks
pyras.

2,400 dvarų—500,000 ha žemės statę 22,000 
suskaldyta į 50,000 sklypų! 1926 metus

Kol žemės reforma nebus 
galutinai užbaigta, tol tęsis 
ginčai, ar tą reformą pagrei- j 
tinti, ar ją sulėtinti. Čia ašj^sus naujakurius tikrais 
visai neliesiu šio klausimo, ininkais ir spar-

įeformą girdamas ar peik
damas, 
pluoštą stambių skaitmenų, 
iš kurių bus aišku, kiek mes 
esame atlikę darbo šioje sri
ty-

Iki žemės reformos pra
džios neokupuotoje Lietuvoj 
buvo priskaitoma ligi 3000 
dvarų, bendro ploto apie 
694,000 hektarų. Žemės da
linimas prasidėjo 1919 me
tais ir 1926 metais. Per 
visus tuos 7 metus išdalyta 
apie 2,400 dvarų, bendro 
ploto apie 500,000 hektarų 
ir sudaryta didelių ir mažų 
sklypų apie 50,000. Tokių 
naujakurių, kuriems teko 
žemės nuo 8 ligi 20 hektarų, 
turime apie 30.000. Beveik 
20,000 mažažemių šeimų ga
vo žemės priedo prie savo
sios žemės. Miestams pra
plėsti duota 7.000 hektarų. 
Daugelis mokyklų, labdarin
gų ir kitų naudingų visuome
nės įstaigii aprūpinta žeme.

Naujakuriams suteikta pa
šalpų miško medžiaga, tro
besiais, pasėliais ir pinigais 
16,000,000 litų sumai. Su
prantama, kad tokiam skai
čiui naujakurių ši paskolų 
bei pašalpų suma nėra dide
lė, bet jeigu atsiminsime, 
kad Lietuva yra irgi nauja
kurys, tai suprasime, kad ir 
šiuos milijonus surinkti bu
vo nelengva.

Naujakuriams kurtis są
lygos labai sunkios. Pasku
tiniai keleri metai buvo ne
derlingi ir sunkiai prislėgė 
Lietuvos ūkininkus, o nau
jakurius ypatingai. Bet rei
kia pripažinti, kad dauguma 
naujakurių yra jau prigiję 
ir skirtis su gautu sklypu 
visai nemano. Jau iki 1926 
metų naujakuriai buvo pa-

I TĖVYNĘ

bet tik patieksiu

tikėtis, statybai bus paskir
ta kur kas daugiau.

Jau iš šių kelių skaitmenų 
skaitytojas matys, kad že
mės reformos; srity padaryti 
dideli darbai. Amžiais su
daryta nelygybė tarp žem
dirbių baigiama lyginti •— 
dideli plotai susmulkinti į 
mažesnius sklypus, ir ši že
melė perduota tiems, kurie 
kovojo už Lietuvos laisvę, ir 
bendrai visiems tiems, kurie 
žemę myli ir iš jos semia vi
sas savo jėgas.

Prisirišimas prie žemės ir 
sumanus darbštumas paro
dys, kad lietuviu tauta yra

čiai ruošia jiems žemės nuo
savybės raštus. Tikimasi 
kad šių metų pabaigoje jau 
40,000 naujakurių bus aprū
pinti tais raštais.

Kad naujakuriai g-El..,
tvirtai ant kojų atsistotėveria ^lbinSil vic,!l

galėtų

’ reikalinga jiems didelė ir la
bai didelė parama, o ypatin
gai statybos srityje. Dėl to 
jau šiais metais Žemės Re
formos Valdyba tam reikalui 
paskyrė 50Q,000 litų. Pasko
la'bus duodama 20-čiai me
tų. Sekančiais metais, reikia

kultūringii Eutopoš tautų 
tarpe.

Čia nepaliesta kita žemės 
reformos dalis, tai kaimų i 
vienkiemius skirstymas. Čia 
irgi daug jau padaryta, bet 
dar daugiau ljko padaryti.

(‘‘Mūsų Rytojus”)

Augo sūnus vivnturaitis. 
Jis vaikščiojo kaip ponaitis. 
Laukia anas nauju metą. 
Reikės jam jau vaiskan stoti. 
Siuva tėvas mundirėli 
Iš brangiųjų gvlumk'lią. 
Siuva sesuo marškinėlius 
Šių plonųjų drobužėiių.
Veda anas žirgužėli 
Jš mūrinių stanaitėlių. 
Verkia tėvas, motinėlė 
Ir jaunoji sesytėlė.
•— Sudiev, tėvai motinėle
Ir jaunoji sesvtėhd
(Padainavo Ž nė. (lamelių 

k., Utenos valsč> Užrašė Sva
joms.)

Nedaryk, ką peikia tavo sąžinė, 
ir nekalbėk kas nesutinka su tiesa. 
Laikykis to, kas svarbiausia, ir tu 
atliksi visą savo gyvenimo uždavi
nį.—Morkus Aurelijus.

• • ♦
Kur nėra ašarų, ten siela miršta 

iš troškulio.—R. Striupas.

KAIP KETAMA TVARKYTI LIETU
VIŲ Ėjimą į svečias šalis

Paskutiniais laikais labai 
daug žmonių išeina į Brazi
liją, Argentiną ir kitas ša
lis. Ir pasiturį žmonės — ū- 
kininkai, agentų viliojami 
aukso kalnais, parduoda sa
vo turtą ir keliauja ten, kur 
juos veža. O veža daugiau
sia į plantacijas (cukraus, 
tabako ir kitokių augalų au
ginimo ūkius). Kiti visiškai 
atsiduoda agentų valiai ir 
važiuoja užjūriu veltui. Tas 
veltui važiavimas jiems ne
išeina į sveikatą. Nuvažia
vę patenka į tikrą baudžia
vą, tikrą vergiją, nes sutar
tį turi pasirašyti tokią, ko
kios nori ponas plantato
rius, kuriame, stoja tarnau
ti. Dirbti tenka lygiai su 
negrais — juodukais, kurie 
yra labiau už mūsų žmones 
papratę prie karščio, ir ži
noma, už juodukus pasico- 
dvti darbštcsnienis yra vi
siškai negalimas daiktas. 
Vvri.;usvbe, turėdama gal- 
voj šiuos žmonių vargus 
prie vidaus reikalų ministe
rijos Įsteigė emigracijos įe-

ferentūrą, vadinas, įstaigą., 
kuri rūpinsis, kad mūsų 
žmonės nebūtų taip biauriai 
išnaudojami ir vergijon grū
dami. Ši referentūra pirmų 
pirmiausia keta steigti val
stybinį emigracijos biurą, 
kurio uždavinys bus papasa
koti pasiryžusiems iškeliauti 
apie gyvenimo ir darbo sąly
gas. Be to, tas biuras teiks 
važiuojantiems praktiškų ir 
teisiškų patarimų, siųs savo 
palydovą su keleiviais lig 
uosto ir toliau, steigs svečių 
šalių didesniuose miestuose 
konsulatus, kurie turės at
vykusius priimti, parūpinti 
arba nurodyti darbą. Tuo 
būdu norima apsaugoti mū
sų žmones nuo lupikų ir ap
gavikų agentų.

Mūsų žmonių Į svečias Ša
lis išeina labai daug, todėl 
yra kilęs sumanymas visus 
išeivius rūpintis apgyven- 
dyti vienoj vietoj, t. y., ko- 
lonizuot kokį žemės plotą. 
Referentūroj jau yra kele
tas projektui dėl išeivių tvar
kymo.

Tarp jų vienas siūlo Sao 

‘ Paolo valstyljėje Brazilijoj 

kolonizuoti 22.(XM) ha žemės. 
Darbas čia prie m<dvilnės 

ir įvairių brangių vaisme
džių : apelsinų, citrinų ir t. t. 
Vyriausybė savo sutikimą, 
kaip girdėti, pareikš tik iš
tyrusi darbo ir gyvenimo są
lygas vietoje. Tam reikalui 
ketama siųsti Į Brazili ją ko
misija.

Norint geriau >utvarkyti 
išeivių dalykus, teks 'ii>itar- 
ti su valstyliėmis, kuriose 
k(‘tama mūsų žmones apgy- 
vendyti: tokia^ subirti tat M 
Brazui jos vynausybe yra 
padariusi nesenai Lenkija, 
kuri nori kolonizuoti vieną 
sritį. Mūsų išeiviai bus sten
giamasi nukreipti per Klai- 
jiėdos uostą ir nusiatvti pa
stovūs reisai. Emigracijos 
referentūra netrukus žada 
išleisti brošiūrą apie pietą 
Amerikos kraštus, kurioj 
bus teisingai atpasakota tik
ras tų kraštu padėjimai. Be 
to. bus išleistas didelis plaka- . 
tas vaizduojąs gvvenimą už
jūry tokį, koks jis yra. Vi
sa tai padės važiuojantiems 
geriau susioraanizuoti.

(Kauno “Vięnvhė”)

!

važiuokit. leišiai (taip latviai pravardžiuoja lie

tuvius).
Įvažiavom i Lietuvos žemę. Čia, rodos, ir 

traukinys rodžiau, linksmiau ir greičiau leke. 
; privažiavom Joniškio s1»»ti. < ’ia 

pirmą kartą pamatėm Lietuvos kreivius. V i>i jie 
1m» kepurių gražiai išsirikiavo maldai ir pirmh 
kartą mus pasiekė tauos himno žodžiai ••|jetiv:i# 
tėvvnė mūsų... ”• •

Be to, ir taip nebelengva buvo gyventi. Trun
ka dvi savaiti apsisukti, keisk liūdymą, mokėk 
brangu žvmini mokesni, o dar neretai gauni iš- 
girsti paniekos žodžius “leišiai. mulkiai... ”

Bermontininkais nusikračius, Įsistiprino vie
tinė latvių vyriausybė. Svetimšaliams prie jų ta
po sunkiau gyventi. Vokiškuosius pasus prisiėjo 
keisti į latviškus. Vietoje gimę galėjo tuos pa
sus be didelio vargo išsiimti, bet ne latvių tauty
bės piliečiams būdavo sunkiau. Svetimų tauty
bių piliečiai turėjo teisę pasą gauti tik tuomet, 
jei vietoje išgyveno dvidešimts metų, mažiau iš
gyvenusieji skaitėsi svetimšaliais, vidaus pasų to
kiems neišduodavo, bet jie turėdavo išsiimti lei
dimą Latviuose gyventi. Tie leidimai pradžioje 
buvo išduodami tik dviems savaitėms. 1 Iriems sa
vaitėms praslinkus turėjai eiti į nuovadą, prašy
ti, kad pratęstų leidimą gyventi, mokėti brangų 
žyminį mokesnį.

Mūsų tėvai jau buvo čia išgyvenę dvidešimts 
metų su viršum, tad turėjom teisės gauti vidaus 
pasus, bet tėtis abejojo, ar verta juos imti.

— Gerai, sako,—pasus išsiimsim, tapsim Lat
vijos piliečiais, bet vaikai galutinai sulai ves ir 
užmirš savo tėvynę.

Nutarta latviškų pasų neimti: išsiėmėm sve- 
liams leidimą gyventi, bet tėvas jau n(‘be- 
?n^Ąres’įHgTjži į laisvą, sakydavo: f

— Parvešiu vaikus Lietifvon. jei norės — ga
lės ten gyventi, nepatiks — galės geriau pasiieš-

Vis dažniau ir dažniau svajodavom apie Lie- Saulei leidžiantis 
tūvon grįžimą. Neužilgo lietuvių vyriausybė pra
dėjo savo piliečius gabenti Į Lietuvą ir mes nelie- 
svyravom. Nejudomąjį turtą išnuomavom, j ado
mojo dalį pardavėm, dalį su savim prisiėmėm ir 
drauge su daugeliu kitų lietuvių pasirengėm va
žiuoti į Lietuvą. -

Atsisveikinę vietą, kur ilgus metus teko gy
venti ir vargti, sėdom į raukinį ir pavakare pa
siekėm Latvijos-Lietuvos tubežių, Meitenos stotį. 
Čia mus latviai sulaikė. Atrado, kad kieno tai 
vežama uždrausti iš Latvijos išvežti daiktai, pra
dėjo visą traukinį krėsti. Įėjo ir mūsų vagotum. 
Tokie pasipūtę, susiraukę. Man širdis Į užkul
nius nupuolė. Tėtis nieko ir nežinojo, kad iš
ėmiau su savim visas savo knygas, sukišiau tarp 
rūbų spinton, į pagalves ir tikėjau išsivežti, nes 
knygų palikti gailėjaus už viską labiau. Knygos 
iš T/itvijos tuomet buvo draudžiama išvežti.

Valdininkams i vagoną suėjus, sėdėjau visai 
apmirus. Pradės krėsti, atras knygas, atims, gal 
ir mus visus sulaikys, ar kmt sutrukdys. o tėvas 
manęs už tai juk irgi nepagirs. Bet. laimei, lat
viai pasidairę? nieko nelietę. išsinešdįno toliau. 
Atsidusau lengviau.

Meitimes stoty išlaikė visą ešaloną kelias va
landas. guliau lęido vąžiuoti.^Traukiniui pra
dėjus latviai išlydėjo mus sūriais,’ girdi,

SACCO IR VANZETTI
t

f

t

15*
bemi
jo Sacco ir Vanzetti’es bylą 
ir pripažino juos kaltais. Jis

V. K

taipgi pripažino, kad teis-k ot i, nors aš būsiu jiems kelią Lietuvoje pa ro
mas nebuvo šališkas. dęs.

r jj-į.

I I I

t

jas 
rupijoje. Jei ir tas negelbs
ti, tai triukšmadariai kvie
čia talkon taip vadinamus 
niežai ežnikus. Toki užbai
ga aiškiai parodo, kad visa 
triukšmadarių darbuotė nuo 
pat pradžios iki galo buvo 
nekatalikiška.

Tautybės žvilgsniu para
pijų. riaušes daro neapsako
mai daug žalos. Visiems yra 
gerai žinoma, kad airių dva
siškąja stengiasi suamerika- 
nizuoti atei vins,kuogreiciau
sin. Pav. kitatautis gali pri
klausyti prie airių pavapi-; 
jos, bet airiams yra uždraus* 
ta priklausyti prie kitatau
čių parapijos. J^rvincrisĮ 
nors ir priklauso prie savo

Sacco ir Vanzetti ilga dra
ma už kelių dienų bus tur 
būt užsibaigusi. Atrodo, kad 
jie neišsisuks nuo elektros 
kėdės. Valstija bus jiedviem 
atkeršijusi, jei jie yra ištik
tųjų kalti. O jei nekalti, tai 
valstija bus padariusi lygiai 
tą patį, kame jie yra kalti
nami — ž pstę. Gu-

KAS GRAŽESNIS
Kai galvojau apie grožį.
Ilgai klausiau pats save: 
Ar gražesnė kilta rožė, 
Ar lelija mūs lauki !

Gražūs perlai, brangumynai. 
Auksas, sveikata, gark'.

* v ’ ■ v / •
Dar gražesni žalumynai 
Ir marga laukų gėlė.

Bet gražus ir vandenėlis.
/ . Kurs čiurlį’^' žalioj lankoj. 

O graž<‘snė yr’ žvaigždelė. 
Mirgančioj tolumoj.

Tik už žvaigždę dar >kai^tr*nė 
Meilė artimo šventa.
Ir visu, visu uražmiisk 
Nekaltyliės lelija! Ti 

(“Žvaigždė)



ttfvfcjė,

Barabą, Barabą! (Įeina žydai ne
. —Pilotai; t® Jį paleisi; <n 
ius ■‘pfretejiū.'* ♦ •’ /

^aišžhi-

* ■* - *•■ 
, Jis stebūk-

r ' . •
-Ti^kąudūs tai žodžiai. (Pauzu) 
otri hat iStikirans. Ątneėkite 
prie to priėjome, ai paadupSĮ



kitę taip

Čia vietps laikraštėly buvo

dvi komandos, 
svaidininkų.

vo paskelbti vardai ir-gi yra

Įspūdžiai Sharkio-Dempsio 
kumštynių

Ketvergo vakare, 21 liepas, 
kur gy vena vieni lietuviai, su 

įdomumu per radio klausėsi 
y

Sharkio-Dempsio kumštynių; 
kiti vėl meldėsi kad; Sbarkis 

laimėtų (reikale galėčiau net 
jų vardus išvardinti); o tretį 

— mažaMariutė V., dvylikos 

metų mergaitė, su savo tėvu 
jau lipdė-kombinavd eilutes 
Sliarkio pagarbai, kurias tuoj

■ncijoįė pa- 
jžys

irti su tautiškais idealas. 
» kun. J. Ambotas pada- 
mokyklos baigimo liūdy- 
tdiplomus) ir sekė jo kal- 
/fedbėjo, kaip kalba'my- 

S tėvas savo kūdikiams, 
itai ir ramiai reiškė savo 
ųgsmo jausmus. Jo kalbos 
i* ir buvo pavadinta “PIR- 

HNĖS KVIEČIŲ VAR-

gimęs ĖiefilVojJsia i
__ • <L-v-h

Sportas

Kitais metais turėta net dvi 
komandi, kietos bolės svaidi- 
ninkų, kurios prigulėjo į ben
drų miesto !ygų.”i)§i mėtų su
daryta irgi 
minkštos bolės 
Žaidimai būna prie šv. Jurgio 
bažnyčios. Žaidimai būna • ga- 
ha Įdomūs, nes surinkta gabūs 
svaidininkai. Geistina, kad 
publika skaitlingian lankytų 
svaidininku žaislavėte ir tuo- 
mi duotų daugiau energijas 
jauniems mūsų svafttininkams.

Šeimininkė, klausia tarnai
tės, kuri pasijų norėjo gauti 
vietų: . '

r

“Kaip tai? tu per metus 10 
kartų mainai vietįj’ • 

' “Kų ’stš kalta?” atsako tar
naitė, “kad visos nori turėti 
gerų tarnaitę ir manim nega
li pasidalinti.’* 
ir namuos.

>je parapijoje 
mokefe&ų ir

Sėmet gi, birželio 19 d. 7 
. vakare iškilmingomis pa^ 
tdomis š\. Trejybės bažny- 

jer buvo pirmos mokinių fei- 
5‘‘išleistuvės. Mokiniai-ės 
ižiąi mokytojų priruošti. Ce- 
Jonijos didžiai Įspūdingos; 
^tnės skambiai ir jautriai 
ųkė iŠ jaunųjų sielų. Ma- 
tes, tėveliai, giminės ir sve- 
i tuo maloniu įspūdžių gro
bsi ir džiaugėsi. Nes tai pir- 
s savo rūšies jiems nėregė-

Pamokslų, tema “ Mokslas ir 
ūntis,” sakė kun. J. Bkk-

ai ir pavardės tų “pirmu- 
G kviečių varpų:” Jonas 
inas, Alfonsas Čebatorrus, 
ys Lukoševičius, Jonas 
sas, Steponas Pinkevičius, 
>!as Remeika, Antanas 
ša, Juozas Galickis, Vla- 
Strumskis. Ona Marčiu- 
ute< Sofija BaTukinaite, 
j Norkevičiutė, Ona Gum- 
vičiutė, Pranė Šimkiutė ir 
mika Sakalauskaitė.
d gražus ir skaistus būre- 
Jr giliausias dėkingumo 

š už taip gražų išauklėji- 
bei išmokslinimų vaikučių 
lauso mokytojoms sesų.- 
i Prančiskiėtėms. Ištikrų- 
eras pedagogas apsilankęs 
įciškiečių vedamoje mo- 
oje, nenorėdamas prasi- 
ti prieš tiešų, pripažins 
h geriausių mokytojų ga- 
ns. Jų darbftunras ir su- 
omas yra paremtas .Puo
lia meile. O ką&sųgeba 
iii, tas nuveikia ir i didžių

"/t x
dkia dar pažymėti, kad 
^baigusių mokyklų moki- 
Eandasi žymių talentų. Kų 
ebejo ir vyriausias mies- 
nokyklų užvaizdą. Taip 
jis pripažino, kad mokyk- 
ivarka labai girtina ir mo- 
M^fra aukštos erudicijos 

igogijos srityj. Darbas na
tas iŠ trijų metiį eigos pa-

25 kpi jaunamečių koraš žaįde 

ir dainavo vadoy^nt nfe 
Greičiui,* '■ pišiiu iy&irff pf-fet 

Greičiūtei ir bendras choras 
dainavo diriguojant vargfjįČi- 
žauskui, pianu lydint p. A; Ne- 
varauskienėi. Kelių tūkstan-*> 
čių žmonių minia su Įdomumu 
klausėsi ir gėrėjosi lietuvių 
gražiomis dainomis,  ̂švelnia 
jausminga^ meliodija ir Įdo
miais žaidimais.- Garbė lietu
viams, kad panašias progas iš-

kiant nei eilinių.

Naujas “titulas”
i y

nergingas, toš kuopos buv*T 
raštininkas V. P. Jedinkus va
jaus laike prirašė daugiausia 
narių ir gavo pirmų dovanų 
$50.00.

♦

t Turime du lietuviu advoka-* 
tu. Su lietuviais darbuojasi 
daugiau adv. ZJ. G. Janiolio- 
BIS.,

į

;, Gydytojus turime tris ir vi
si turi darbo. LDS. 72 kp. nfe 

‘ riais yra Dr. Jonikaitis ir Dr.
Rydzanskas.

JCprime ir graborių, nes kas 
būtų mirus be jų. Čhas. Ste
ponai! skas ir J. Balčiūnas yra, 
apsukrūs ir geri graboriai. Jie. 
yra ir LDS. nariai. -1

Geriausį vaistininkų turime 
asmeny Prano Gedvilo. •

Lietuviai darbininkai' turi 
kreiptis pas savus lietuvius 

, biznierius' ir profesijonalus.
Męs LDS. nariai turime pa

dirbėti, kad -prie šios organi
zacijos prirašyti visus biznie

rius ir 'profesi jonalus. Kol kas 
remkite tuos, kurie yra mūsų 
nariai ir draugai.

x LDS. 72 kp, koresp.
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. CUVZLAHD, omo

LDS. kp. susirinkiinas
Kugp. 11 d., 7:30 vai. vak., 

Lietuvių Salėje įvyks L. D. S. 
51 kuopos svarbus prie^seiiui- 
nis susirinkimas, kuriame bus 
proga giliau gvildenti mūsų 
brangios organizacijos reika
lai, nes štai tūojaus ir seimas!

Yra LDS. narių, kurie .nu
mato galimybes tvarkymosi iš 
ko būtų geresnės pasekmės 
mūsų organizacijai; kiti reiš
kia nepasitenkinimo dėlei. or
gano krypsnio — o dar ir ki
tokių aimanavimų girdim...,'Run; L; Kavaliauskas 
Tiems ir kitiems primenu, kad įbaį daug prisideda prie 
dabar pirm seimo laikas ką! darbo

PROVIDENCE, R. I. Teikalauja konstitucija. 
’ Darbininkai veikia

LDS. 11 kp. nariai smalkiai 
rengiasi prie LDS. 12 seimo. 
Išrinktoji I seimo rengimo ko
misija ruošia bankietą, kon
certą ir vaišes. Žada visus de
legatus apgyvendinti pas save. 
Tai labai gražus pavvzdis.

Pas visus narius yra di
džiausias susiklausimas y: visi 
su didžiausia energija darbuo
jasi, kad seimas šioje koloni-

LDS? 72 kp. suKiriįlįiąas: j-: 
vyks rugpiūčio 21 d. Nariai 
turėtų skaitlingai ateiti, nes to v - v » ...... y-fc, Pra
dėjus naują darbą veikia di
desnių pajėgų jį pastūmėti pir
myn. LDS. 72 kp. koresp.*

' SEIMAS

S0. BOSTONIETĮ NUBAUDĖ 
UŽ VAGYSTĘ 
r ’5 >!, Ą

So. Bostonas4 • populerus. ’ ’ 
Mažai buvo kriminališkų
darbų kur nebūtų krimina.- 
listo iš .So. Boston’o. Jošcpli 
Bcnnett, So. Bostoniėtis ir 
Edjvard Bergin, Bostoniėtis 
areštuoti ir nuteisti už pavo
gimų automobilio. Jiedu ga-

• - . c
įvyks rugsėjo 5 (Labor Day)

Lawrence, Mass.

Blaivininkų kuopos ruoški- vo po 3 mėnesius už vagys
tės ?rie šio seimo.
iatstovij kodaugiausia ir įduo- 

joje nusisektų ir kad delegatai gerų sumanymų — Įneši- 
būtų patenkinti. Klebonas 
___ __ ___________ • irgi

Išrinkite

la- 
šio

žinios‘".Fu. L'-4 • •

kas turi pasakyti koieikalau- 
jaųia. Seimas gerus sumany
mus priima ir užgiriu, o vėliau ( 

ICentro Valdyba gyvenime vy
kina.

Naudodamasis proga, prime-, 
nu LDS. 51 kp. nariams, kad 
užsimokėtumėte užvilktas mo
kestis. Lai mūsų kuopos nei 
vienas narys bei narė nebūna 
ant suspenduotų narių sąrašo 
būsiančiame LDS. seime. Visi 
kviečiami Į susirinkimą — pir
mininkai irgi meldžiami atsi-- 
lankyti...

nė' Tikimės, kad delegatai 
'kiek neblogiau bus priimti ir 
j pavaišinti negu kitur.

Laukiame kuodaugiausia de
legatų ir svečių.

Narys

: Raštininkas

flūSTON'O DRAUGily 
VALDYBįĮ ADRESAS

j-

ŠV. JONO EV. BL. PASELP 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRASAI
Pirmininkas — M. žioba,

539 E. Seventh St, So. Boston, Man. 
1 Telephone” Soufii BoSton 3652-R.

Vlce-Pirmintnfcas — J. Petrauskas, 
17 Vale SU, South Boston, Mass.

Prot. Raitininkas — J. Gllneckis, 
5 ThomaS Pk^ South Boston, Man 

Fin. Raitininkas — M. šeikis, 
366 Broadway, So. BostoD, Mass.

Kasjeriun — A. Naudįiunas, 
885 E. Bkoadsvay, So. Boston, Mas*.

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Wlnfield Su, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldienĮ kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landą po pietų, parapijos sglėj, 492 EI 
Seventh SU, So. Boston, Mass.

NEWARK, N. J.
LDS. 14 kp. mėnesinis susi

rinkimas Įvyks rugpiūčio 12 
d., 1927, 8 vai. vakare, šv. .Jur-_ 
gio parapijos salėje,180 New 
York Avė.

Visi nariai meldžiami pribū
ti į laiką .ant susirinkimo, nes 
daug yra svarbių reikalų.Tai li
gi meldžiame gera įnešimų dėl 
LDS. seimo, kuris Įvyks pabai
goje mėnesio. >

Visi kaip vienas pasirūpin
kite kad jūs pilnai užsimokū- 
tūte šiame susirinkime, pirma 
seimo. O kas neužsimokės, tai, 
centras bus priverktas sustab
dyti “D-ką.” ‘Nors- kartą mel
džiame visus narius pilnai ap
simokėti. kad valdybai nerei
kėtų prašinėti po keletą kartų 
jnokesties.

14 kn. valdyba S

mų dėl blaivybės labo. Kuo
pos, kurios dėl tolimos kelio
nės neišgali siųstir^delegatų, 
tai nors gera Įnešimų prisiųs- 
kite jastū centro valdybos ant
rašu. Kiekviena kuopa savo 
susirinkime pasvarstykit svar
biuosius šių dienų klausimus 
ir prisiųskite į seimą. Seimas 
persvarstys ir bandys jvykdin- 
ti gyvenimam

Centro Valdyba:
Viee-Pinn. J. Svirskas, 
liašt. V. Blaveckas.

tę ir po 10 dienų už girtybę 
ir Kergiu gavo priedo 60 
dienų už tai. kad girtas o- 
peravo automobilį.

Abu buvo areštuoti ant 
Retere Beacli vieškelio sek
madieny, liepos 31 d.

Policija turėjo daug dar
bo iki sugavo, nes jie nesu
stojo, bet paleido automobi
lį dar smarkiau. Bebėgda
mi susimušė su dviem kitais 
automobiliais. Kada jau ne
begalėjo pavažiuoti, tai iš
šokę mėgino bėgti, bet po
licijai pasisekė pagauti.

PRANEŠIMAS
ŠiuoiDi pranešame ir UŽ- 

kviečiamę visus Mass. Val
stijos Lietuvius dalyvauti
ant VAIZBOS BUTO 3-čio 
Metinio Išvažiavimo, kuris į- 
yyks Medelio j, Ruysejo-Sept. 
■i dieną, 1927. Vieta VOSE 
PAVILLION, Maynard, 
Mass. Šitas išvažiavimas bus 
daug didesnis ir įvairesnis 
už pereitų metų. Vieta extra 
good. Bus daug PRAIZŲ 
IR GRAŽUOLIŲ KON- 
TESTAS. Programas bus 
paskelbtas vėliaus.

VAIZBOS BUTAS

(Skelbimas)

i z
g JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
f PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 
| TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
| GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

I “SAULUTĖ” /

PARSIDUODA PIGIAI
BUČERNĖ ir GROSERNĖ. Kam
pinis storas, biznis nuo. senai iš
dirbtas. Priežastis pardavimo — 
savininkas jau 1.8 menesių kaip 
serga ir neapleidžia lovą. Kreipki
tės vpatiškai bei laišku šiuo antra
šu: JUOZAS ŽURAULIS, 178 
Lawrence St., Lavrence, Mass.

-(R-12)

■v-e

I

Daugybė paveikslų I Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, '
juokai. Picsos vaikų teatrui Žinutės iš gimtojo kraš- <!
to ir plataus pasaulio. ĮvairameliaL Uždaviniai ir ;;
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai ;; 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams J f 
2 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: “Saulutės” Administracija Jurbarke |

Lietuvos Duktem Draugystei 
Po Globa Motinos Švenčiausioj 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Jieva Marksienė,

623 E. Eighth St.. So. Boston, Mai* 
Prot. Raštininkė — Ona Slaurienfi,

443 E. 7th St., So. Boston. Maso. 
Telephone South Boston 3422-R.

ln. Raštininkė — Bronislava Ciuniena
29 Gould St, W. Roxhnry, Mass. 

Ildininkė — Ona Stanialiutė,
106 W. 6th St, So. Boston. Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgiraienė,
1512 Colnmbia R<L. So. Boston, Masa 

Draugija savo susirinkimus laiko kaa 
unrą ataruinką kiekvieną, mėueaf 
Tao vakare, pobažnytinėj svetainėj 

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

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

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

Vice-PIrmlninkas — Povilas Ruka,
05 C Street. South Boston, Mass. 

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

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

Kasteriąs — Andrius Zalleckas, 
. 811 E. Fifth St, So. Boston, Masa

Maršalka — Kaz- Mikailionls,
906 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 
mėnsinius susirinkimus kas pirmą 
ne<Wldiėnj kiekvieno mėnesio 2-rą 
neria 694 Washlngton St, Boston,
Man- 1:30 vai. po pietą. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naują nartą prie musą drat>

- Bijos prfralytL

iv. KAZIMIERO R. K. D J09 
VALDYBOS ANTRASAI 

So. Boston Mass.

,1
M F

f

Pirmininkas — Jonas JaroAa,
325 b Strvet, Soath Boston, Mass. 

VtaeU’Irmlnlnkas — fa Aragtdys,
111 Roįren St.. Soath Boston, Mas» 

Prot. Raftlntnfcas — V. Mlckevlčins,
40T> Thlnt St.. Smtth Boston, Mass 

FlMnsą Raštininkas — M. AelkK
386 W. Bron«lvrny. So. Boston, Mass 

IJSdiiiInkns — V. Balutis,
M Merrer Strvet, So. Boston, Mass. 

Marfalk* — P. Mttfka,
Uttl Fifth Stn*t, Sonth Boston, Mnss. 

Dransljn laiko snslrlnklmns kas antrą 
n*»lfhllen| kiekvieno menesio, po no
vai po pietį. Parapijos Salėj. Septln 
ta Gatv8, Soath BpvtpD, Kata.

s 

be to, į Vykdomąjį Komite- S 
tą įpina visomis nario teise- * 
mis Kauno Žaliakalnio Ro- 
mos Katalikų bažnyčios Ku- • 
ratas. Komiteto buveinė 
Kaune. . . .

7 §. Taryba renkasi pir
mininką, sekretorių; be jų-- 
gali būti išrinktas ir garbės > _ 
pirmininkas.

8 §. Tarybos paprastas 1 
visuotinis susirinkimas sau-- 
kiamas vieną kartą į metus 
Tarybos pirmininko pasira-? 
švtais vardiniais kvietimais,. 
Reikalui esant, Tarybos pir- - 
mininko nuožiūra, ar Vyk* 
domojo Komiteto, ar 5 Ta
rybos narių pasiūlymu, kvie
čiamas, tokia pat tvarka* »- 
nepaprastas visuotinis Ta
rybos susirinkimas.

§. Vykdomasis Komi-' 
tetas renkamas visam bažny
čios pastatymo laikui; bet 
ar kam iš komiteto narių at
sisakius, ar mirus, ar Tary
bos visuotinio susirinkimo • v. . ’ , ■>
nutarimu esant atšauktu,. * 
Komitetas papildomas.
- .10 §. Visus su bažnyčios , 

statyba surištus klausimus, 
kaip ir apyskaitą, Komite
tas svarsto; jų išrišimo būdų . 
paruošęs ir su Romos Kata
likų vyresnybe pasitaręs, pa-,w_
tiekia Tarybai patvirtinti ir 
Tarybos patvirtintą vykdo.

11 §. Taryba yra juridi
nis asmuo, turi judomą ir 
nejudonią turtą, valdo jį, 
ieško ir atsako per teismą^

12 §. Tarybos nariai mo
ka nario mokesnį 25 litus 
metams. Tarybos narys, no
rėdamas išstoti iš Tarybos, 
raštu praneša Vykdomojo 
Komiteto Pirmininkui ir at- 
siskaitęs iš nario pareigi) už 
laiką iki pareiškimo gavimo, 
Komiteto nutarimu atlei
džiamas iš Tarybos narių.

13 §. Tarybos % visų na
rių nutarimu gali būti pa
keisti šie įstatai.

14 <S. Tarybos skvriai ne-• * • * 
steigiami. Ji veikia per įga
liotinius Vykdomojo Komi
teto nutarimu parašytais į- 
galiojimais. įį

15 §. Vykdomojo Komi
teto vardu pasirašo jo pirmi
ninkas ir sekretorius.

16 §. Tarybos veikimą 
likviduojant, turtas perduo
damas tani, ka nurodvsc V

Kauno Romos Katalikų Ar
kivyskupas.

17 S. Ir Tarvbos ir Ko-
< * t M

mitute kvorumą sudaro pu
se narių ir vienas.

18 §. Išskyrus klausimus, 
paminėtus 2 ir 13 straips
niuose, visi kiti sprendžiami 
paprasta balsų dauguma.

(“Rytas”)

a

10.
11.

1 §. 1. Arkivyskupas Juo
zapas Skvireckas, 2. Inžin.' 
B. Slyžys, 3. Kanauninkas 
J. Tumas, 4. Prelatas K. 
Olšauskas, 5. Generolas VI. 
Nagevičius, 6. Prof. K. Šau
lys, 7. Adv. Ant. Tumėnas, 
8. Prof. P. Dovydaitis, 9.' 
Prel. P. Janusevičius, 
Inžin. P. Morkūnas,
Inžin. A. Jok imas, 12. Inž. 
P. Frikas, 13. Inžin. A. Ma- 
ciejauskas, 14. Inžin. Alb. 
Grinkevičius, 15. Dail. A. 
Varnas, 16. Dail. A. Žmui
dzinavičius, 17. Dail. V. Bi
čiūnas, 18. Dail. P. Galaune, 
19. Teeini. P. Šatas, 20. D. 
J. Blynas, Kun. P. Vaitie
kūnas sudaro Lietuvos Ne
priklausomybei paminėti pa
minklinės bažnyčios pastaty
mo Tarvba;v fc z

2 §. Vienu balsu nutarus, 
Taryba gali priimti į savo 
sąstatų kitus asmenis/ 
narių . rekomenduojant 
niekam iš Tarybos narių 
prieštaraujant.

3 §. Tarybos tikslas pa
statyti Kaune Romos Kata
likų tikybos bažnyčią, kaipo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo paminklą.

Į 4 §. Trečiame straipsny
je nustatytą tikslą vygdyda- 
ma, Taryba veikia visame 
Lietuvos Valstybės plote.
5 §. 1-me ir 2-ame straips
niuose paminėtas Tarybos 
sąstatas sudaro jos visuotinį 
susirinkimą;

6 §. Tarybos visuotinis 
susirinkimas renka iš savo 
tarpo Tarybos Vykdomąjį 
Komitetą iš šešių asmenų;

i

PARSIDUODA NAMAS
CITY-POINT’E — 1 šeimynos 10 
kambarių mūrinis namas su visais 
vėliausiais įtaisymais. Kaina pri
einama. Tek S. B. 3393. (R.9)

IŠSIRENDAVOJA NAMAS
8-NIŲ KAMBARIŲ. Šiltas ir šal
tas vanduo, bath, gazas ir fur- 
nace. Renda $35: į mėnesį. Kreip
kitės: MRS. GRIFFIN, 1 Ashbur- 

Įton PI., Cambridge, Mass. (Nuo 
Essex St., prie Centrai Sq.) Tel. 
Uuiv. 3417-M. (R.-16)

F

PARSIDUODA
GROSERNĖ ir BUČERNĖ. Biz
nis geras. Pigiai ir greitai parsi
duoda, nes savininkas eina Į kitą 
biznį. Kreipkitės: 365 Seeond St., 
S. Boston, Mass (R.-12)

J

DARBININKŲ\

K

J
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Įvyks Sekmadieny

Rugpjūčio 21-mą, 1927
✓

i

BU|S DAUG NAUJIENYBIŲ
Ruoškitės Visi

10 
ir 

ne-

I GERA PROGA t

Turime gerą progą lietuviui 
jaunikaičiu, kuris su pilnu norit 

. norėtų dirbti dėl automobilių biz
nio. Domės nekreipiama j pirmea* 
nj patyrimą bilc tik turi laipsni 

- moksle ir taipgi ypatiškumas rei
kalingas idant kad susipažinti ir 
parduoti lietuviams vieną ii ge
riausių automobilių Amerikoje 
Pageidaujama kad mokėti kalbi* 
ti ir lietuviškai, bet visų svar
biausia turėti norą dirbti.

Jeigu gali šį reikalavimą atpil
dyti, mes parodysime kaip būti 
pasekmingu. Visi atsakymai { M 
skelbimą bus užlaikomi slaptybė
je. Atsakymus siųskite taip:, 
“Darbininko” ofisas, Box 20, So. 
Boston, Mass.

♦

•

♦
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EUCIIARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis...„.15c.

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS

Lietuvos
So. Boston OTTO-W

Boston, Mass,

Aukštosios 
Eisleander 

mašiną, ku- 
skaitliuoja

><j^ojimas kaip mūsų i še i
J. Tumas______________

LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-ve, Kaunąs—40c. 
ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa

rašė Juozas V. Kovas. Kaina______________________________ s___ 30c.
GRAUDŪS VEIKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas-----------------10c.

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

GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio __________ 50c.

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS________________________-... ....
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui.

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas 

BOLŠEVIZMAS
Rusijoje-

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

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus ________ ;___________________ 50c.

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindą mflsu tikėjimo. Ver
tė Jonas M. Širvintas__________ •_______________________________50e.

BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Peekaitis______________ ~50a

2500 METŲ NAMAS
Senovės tyrinėtojas, pro

fesorius Bade, darydamas 
kasinėjimus Palestinoje, 12 
kilometrų nuo -Jeruzolimo, 
užtiko nepaprastai gerai iš
silaikiusi namą, kurs buvo 
statytas septintame amžiuje 
prieš. Kristaus gimimą, tai v- 
ra. išstovėjo apie 25fM) metų.

Be to, name rastu- anų lai
ku i rengimai ir'indai.

Profesorius Badė ištyrė, 
kad ten buvusio tais laikais 
miesto Tel-el-Nisbeh tvirto
vės siena buvo virš astuonių 
metru storio!..

25c.
,50c. 
15c.

Kas tai yra bolševizmas ir jo- vykdymas 
______________________________________ 15c.

Tėvelis. — 
tyk štai čia 
uždrausta parduoti 
vaikams 
kartą nerfiky

Vaikas. — 
veli, vyriausybė 
dusi keikti. ŠĮ kartą 
tenkintas.

Motina 
tenkinta, 
bus daugiau svaro;

GERAS UŽMOKESNIS
Nurembea-go 

Tt^-lmikos stud. 
Liudvik išrado 
ri automatiškai 
pinigus. - Viena amerikonų 

I prekybos Įstaiga už tą išra
dimą jam pasiūlė 6 mil. do
leriu.

Ei, Petruk, skai- 
laikraštyje, yra 

tabakas 
Esu patenkintas, ši 

i man daugiau. 
Skaityk štai, te- 

yra uždrau- 
ir aš pa- 

nekeiksi daugiau. 
— Aš taipgi esu pa- 
del judviejų abiejų 

burnoje

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalių menesiams. Išleido*kun. K. A. Vasys....25c.

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

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kuri. M. Gavalevičius; be ap
daru 75 centai, su apdarais______ ___________________________ $1.00

AEROPLANAI PRIEŠ 
UODUS

'Kai kuriose Amerikos vie
tose yra nepaprastai daug 
uodų. Drėgnose srityse skra
joja ištisi dideli uodų debe
siai. Jungtinių Amerikos 
Valstijų žemės ūkio minis
terija pradėjo .griežtą kovą 
su uodais. Tai kovai yrmi- 
dojami aeroplanai. Orlaiviu 
eskadros perlekia nedidelia
me aukštume uodu apimtas 
vietas ir barsto miltelius, 
nuo kurių uodai gauna galą. 
Tų milteliu daug nereikia — 
vieno kilogramo pakanka di
deliems plotams.

Šios priemones bandymai 
davė labai geni vaisių. Pel
kėtose vietose tais milteliais 
buvo išnaikinti veik visi uo
dai it jų kiaušinėliai.

Aeroplanai jau naudoja
nt taip pat. kovai su miškų 
kenkėjais/.

KIEK PASAULY KOPERA
TYVŲ

Pro f. Totomianeo apskai
tė, kad visame pasauly yra 
300,000 koperatyvų turinčių 
daugiau kaip 60 mil. narių. 
Daugiausia yra kredito ko
peratyvų — 100,000 ir var
totojų — 40,000..

Daugiausia koperatyvų y- 
ra Vokietijoj, toliau Rusi
joj ir t t.

MALDAKNYGĖS
PULKIM ANT K Ei JŲ—“D-ko” spauda. Odos apdarais $2.50 ir $3.50 
Siųsdami užsakymus* arba pinigus, visuomet adresuokite taip:

DABBIBIBKAS
366 West Broadvray ISouth

* * /

k • . ■ ■ i

NAUJA “KATAKOMBŲ 
DRAUGŲ DR-JA”

Ši draugija nesenai įsteig
ta Romoje. Jos užduotis yra 
palengvinti tyrinėti, saugoti 
ir dauginti tuos senobinius 
palikimus, kuriuos Bažnyčia 
turi Romos katakombose. 
Draugija steigs ir už Itali
jos ribų - komitetus, kurių 
uždavinys teikti visus tuos, 
kurie norės remti katakom
bų tyrinėjimo darbą pini
gais ar kaip kitaip. Šios 
draugijos Įkūrimas sutinka 
su Šventojo Tėvo troški
mais, kuris vieną kartą šiaip 
išsi reiškė: ‘ ‘ Katakombų 
darbas turi nuo Bažnyčios 
atskirtiems krikščionims to
kios pat reikšmės, kaip mi
sijos netikintiems.’’

BIDERABADE INDIJOJ 
TURTINGIAUSIAS 

PASAULY ŽMO-
L ' gus
k- -Pats turtingiausias žmo- 

gus pasaulyje yra Nizanio 
žemėje Biderabade, pasta
ruoju laiku gyvenąs Indijo
je. Jis gali nupirkti Henry 

h Kordą, Rokfeleri. Melona irJT; ■ ’ Z * *
| kt. ir dar jam lieka tiek pi- 
■ nigų, kad galėtų pragyventi 
* didžiausios prabangos rū

muos. Aplankiusiems Indi
jos Nizamą teko sužinoti, 
kad jis yra valdytoju brili- 

čjantų kasyklų Kolkoudoje: 
jam priklauso ten ištisi kal

enai brilijautų. O Nizamas 
žemėje turi 32 milijonus 

| farmerių, o kurie moka jam 
? didelę nyomą.

. * t • - • . * ; • t * ”z ~ \

I GRASINA^
! Motina: —glvodeT tų nerėki, 
kai Jonas, tave bučiuoja ?

Duktė. — Kaip aš. rėksiu, 
kad ji< man grasina.

Motina. — Kaip jis tau gra
sinsi?

Duktė. — Jis sako, jeigu aš 
ri-ė^sraįj Įai jis pas mano dau- 
įgiau* riebeateisiąs.

u tYIŪRAUS • -
- V-J ■ - > -

Dvylikos; metų vaikinas mėšlą 
: kapstė, o dabar milijonus 
-i dolerių valdo 
y *' ,*

Nesenai ' visas pasaulis 
nusistebėjo* dviem drąsiais 
amerikiėčiiį lakūnais, kurie 
mažu orlaiviu atlėkė iš New 
Yorko per plačiuosius van
denis į Vokietiją. Šimtai 
tūkstančių, net milijonai 
žmonių garsiai ar. tyliai 
sveikino drąsuolius. Vėliau 
pasirodė, kad nė vienas jų 
nėra amerikietis. Chamber- 
linas, patsai lėkikas, yra 
šiaurės švedų kilmės, o jo 
palydovas Levinė yra kilęs 
iš Lietuvos. Jis yra žydų 
kilmės. Jo tėvai vargingai 
gyveno Vilniuje, vienoje nu
skurusioje gatvelėje. Į A- 

v. « 
menką jis išvyko prieš 30 
metų. Nesulaukęs nė dešim
tie^ metų, mažasis Levinu- 
kas jau turėjo pats sau užsi
dirbti duoną. Vaikėzas pri
sikraudavo rankini vežimu
ką mėšlo ir ji veždavo savo 
jėgomis į laukus. Arklių va
lymas, mėžimas ir kiti dar
beliai jam užimdavo laiką 
nuo tamsos iki tamsos.

Vis tik vaikėzas rado lai
ko ir progos, šalia visų var
gti, skaityti visokias knyge
les ir laikraščius. Iš čia jis 
pasėmė sau daug naudingi} 
žinių; kartu drąsesnis bei 
darbštesnis tapo. Pradėjo 
galvoti apie ateitį ir daugiau 
pasitikėti savo jėgomis.

Ir štai Levinukui, einant 
dvidešimtus amžiaus metus, 
jo gyvenimas pradeda kryp
ti į gerąją pusę.

Pradėjus prekiauti senais 
gelžgaliais, po kelerių metų 
jau Įsisteigia geležies išdir
binių fabrikėli ir jį vis ple
čia. Paskui jau jo padėtis 
vis didesniu greitumu kei
čiasi. Vienas milijonas do
lerių kraunasi prie kito. Ir 
šiandien jo piniginis turtas 
siekia šešių milijonų dolerių. 
Apie pusė jo kapitalir yra į- 
dėta Į lėktuvų dirbtuves. 
Šios dirbtuvės, pasisekus di
džiajam lėkimui per vande
nyną, dar sparčiau pradės 
plėstis. Ir galimas dalykas, 
kad jis motorų ir. mašinų 
srity pradės lenktyniuoti 
net su- garsiuoju Fordu.

Taip, gabumai, sujungti 
su dideliu darbštumu, iške
lia žmones net iš vargin
giausio padėjimo!

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian
tis dienos klausimus. *

Prenumerata metams........................................$1.2(1

110 NETEKĖJUSIŲ MILIJO- 
,įg NIBRIŲ ČIKAGOJE

Chicagos mieste gyvena 
153 moters milijonierės, iš, 
kurių 43 ištekėjusios, 95 na
šlės ir likusios dar netekėju
sios. Dauguma jų esti pre
kybos Įmonių direktorės. 7a- 
noma, piršliais joms sunku 
atsikratvti.

VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius__________
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko _______
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko. 
ŠIŲ NAKCELY______ 1__________ _____________

SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ________________________

VAI Aš PAKIRSČIAU___________ .... _______ ■_

UŽ Š1L1NGĖLĮ_____________ _______________ ~
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ_____________________________
LIGIIO (latviška)_________ ;_________ ,________________

Tel. Norvood 1503 «

E. V. WARABOW|

‘ • ' - —----- -
KOMUNISTŲ VALSTYBĖ Į aVIEŠB'UTO^J^S®
< ■ . SALOSE į Kopenhagoj, vienar prel^-
sChile ” respublikos vyriau-. hinė kompanija* žada Jtaisy- 

sįbč.davę l^jį sėklų. Įran ki viešbuti ir restoraną dide
lei ir pinigų keliems šim-Jhamė laive, kuris stovės jū- 

komunistų, ir išsiuntė -rose, vidurkely tarp Dani- 
juosi Mas-ą-Fuera salą, 500 pos ir Švedijos. Tuo sako, 
lėyti ųmm> Ch i k kranhį' Įbųsfei išvengiama pilnijas

ten galės įsĮt^į, j varžymų svaiginamiems g£ 

išmistų valstybę, jiaw4aty-jrimams ir didelių Švedijos 
t| namus, tinkamą^ ų$||$rti muitų. ' t - —
ir laimingai gyventi. ' •------------------

pauuvo xvrvs> L*‘ * 1 ' *
’IANDAGUMAS—Įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 

visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A. Stariiukynas_____ 20c,
APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—ginimas tikybos, jos ' ' 

privalumu, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. . Parašė *'• 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel t _______ .___________„30c.

TRETININKŲ JUBILIEJUS—?700 metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Šv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijn Įstatai 8a

HUCKLEBERRY FINNASMabai Įdomi apysaka - 7?>
■ rt r. THC-

PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia
me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun. 
y. Kulikauskas_________________ _________________15c..

JEN-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 
viams sekasi Amerikoje. Parašė ivfff J. Tumas_______________50e.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
^“apysaka. Paraše T. Vyniauskas. Vertė P. B__________________40c.

TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie Įvai- 
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas.__________ - 45c.

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Paraše Uosis_______ 45os

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de
rybas te galo Įdomūs nuotikiai kelionės per Įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio___  _____________ 1.0(1

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75c. 

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1014—16 met;.
Parašė P. Žadeikis. ______ ___________ _________________ _______ 75c.

GERUMAS—aprašymas apie gerumą perj^vą Faberą-Filipiną. 
Vertė Kun. P. L._____________________________________ ________15c.

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą NikolskĮ 
parengė S- Kaimietis_____________ _____________________________15c.

UŽKEIKTA MERGELĖ SIJ BARZDA IR BARZDASKUTIS— 
a p y s a k a_.______ ______ i__________________________________ ___15c.

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

Įįi KALĖJIME
' — Už;ką tamsta čia sėdi? — 
klausė kartą kalinio.

— Už bildesį,..
— Kaip tai?!.. -
— Visai paprastai. Aš, kar

tą įlindau pro langą seklyčion, 
ir prisiėmęs visokių brangių 
daiktų, norėjau išlįsti ątt^ąį^ 
bet nelaimė: netikėtai susihef- 
džian, pabudo čia pat gulįs šei
mininkas ir mane pagavo.

GILTUKTNGAS VYRAS—2 aktu komedija; parašė S. Tarvydas__25c. 
ELGETŲ GUDRUMAS —• trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas ________ . ___________________ 25e-
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą ; parašė Seiriju Juozukas v___ ___________2____________35e.
SNIEGAS—Drama 4 aktų. VČrtė Akelaitis ________________ 40c.
ESUMAS—3-čia dalis “Gims Tautos Genijus.” Parašė

Kun. L. Vaicekauskas___________ ______ _________ _____10c.

ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. Širvintas__30c.

VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V. -______ .10c.

PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo
nas Tarvydas____________________________________ _____ 10c.

PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas _35ę 
DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebūklas

• 4 aktų; parašė Jonas Tarvydas .. . . ___________ - - ■
VAIKŲ TEATRAI; dalis 1:1) Pagalvok kų darai; 2) Jono lai

mė; 3).Pasakyk mano laimę; Surinko S. K., D. ir N. 15* .
VAIKŲ TEATRAI: dalis 11: 1) Tštirsime paskui; 2) AntantMta -

našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. 1L, D. ir N_________ ik* •

: GRABORIAI
I PATARNAVIMAS DIENĄ 
| IR NAKTĮ

i D. A. ZALETSKAS | 
; l Graborius ir Balsamuotojas

d 877 ir 448 Cambridge Street S
Cambridge, Mass.

1 Telephone University 8831-W
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