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T" «NA ANTRADIENIAIS ir
‘ PENKTADIENIAIS

VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI

DARBININKAI VIENYKITĖS!

Eina nuo 1915 m. Kaina 5 centai'

Sacco Simpatizatoriai 
Nukentėjo Chicagoje

Ainiai Vadovavo Jaunos Mer- Žiūrėti iš naujo bylą pareiš-
gėlės Terorizuodamos 

Miestą

Sprogo Bomba Buenos 
Aires

Demonstracijos, protestai 
r riaušės dėlei Sacco-Van- 
etti bylos palietė beveik vi- 
ą pasauli, šiaurinę ir Pic
inę Ameriką ir Europą. Di-‘ 
žiausia ir žiauriausia de- 
nonstracija buvo Chicagoje. 
ugpiūčio 9 d. Minia virš 
.000 vedama aukštesnės ma
rkios mergaičių, perėjo 
liesto gatves terorizuodama 
•asažierius gatvekariuose ir 
aužydama automobilius.
Įkaitusią minią policija 

kirsto šūviais ir draskan- 
iomis Immbomis. Daug 
iaušininką sužeista ir keliu
ką areštuota, tarpe kuriu 
•uvo viena mergaitė.

Buenos Aires. Argentino- 
e sprogo bomba ir apardė 
Visingumo Rūmus. Taipgi 
asta bombas gelžkelio sto- 
v ir ant vėžiu. Paraguay 
iaiicia gene vaIissfveikas. 
' Amerikos miestuose ir už- 
ienv valdžia pastatė stip- 
esnę sargybą ir riaušinin- 
11 s gaudys ir be pasigailė- 
imo baus. New Yorke pa
tale karus su kanuolėmis ir 
raškančiomis bombomis, 
’žsienv policija saugo T. 
’alstiją ambasadas ir kon- 
idatus.

Agitacija Pranei joj pra- 
eda ataušti, po buvusio 
rot esto.

me: “Sacco-Vanzetti bylos 
reikalas yra tik Massachu- 
setts valstijos jurisdikcijo
je.*’ Tas -pats komitetas ir 
Sacco-Vanzetti simpatizato
riai kreipėsi ir prie Valsty
bės Prokuroro Sargent ir 
ten gavo maždaug toki pat 
atsakymąą.

PATARIA DEPORTUOTI 
SACCO SIMPATIZA- 

TORIUS
FORTRAN D, Me. — A- 

pygardos prokuroras Ralph 
M. Ingalls, dėlei Sacco-Van
zetti simpatizatoriu triukš- 
mavimo pareiškė: “Jeigu 
raudonieji pradės ginti savo 
nusistatymą dėl Sacco-Van- 
zetti bylos bombomis, aš pa
tariu tokiame atsitikimi' pa
šaukti miliciją, sukimšti 
raudonuosius Į laivą ir pa
siusti į tą žemę iš kurios jie 
yra atvažiavę.”

PATARIA SUMAŽINTI 
FRANCUOS SKOLĄ 

AMERIKAI

NVACTTTNGTON. I). C.— 
Dr. AV. T. Hornaday. Ame
rikos Apginimo draugijos 
garbės vice-pirmininkas kal
bėdamas -Politiniame Insti
tute, Williamsto\vn pareiš
kė:. “Aš raginu sumažinti 
dvibilioninę Prancijos sko
bą Amerikai iki pusės. Tą 
patariu daryti teisingumo 
žvilgsniu ir kaipo atlygini
mą už tą garbę gautą iš 
Prancijos.” Be to, jis dar 

1 pasakė, kad nepataręs ma
žinti skolas kitoms šalims, 
nes vienuolika bilijonu dole
riu, padalintu tarpe devy
niolikos šalin, nebuvo tai 
dovana ir kaipo tokios nie
kas negali«tikėtis nė"i’oika- 
Jauti. Visgi daktaro reika
lavimas yra neteisingas: do
vanoti skolą dideliai ir ga
lingai Pranei jai. o išplėšti 
skolas iš mažą ir besikoviau- 
v • i-i ą šalią.

Didele Katastrofa 
Tilžės Krašte

Į

Sacco, Vanzetti ir Madeiros 
Mirties Bausme atidėta iki 

Rugpiučio 22 d.
AREŠTAVO DVIDEŠIMTS į GUBERNATORIUS PAILGI- traukti į protestą ir demon- 

NO SACCO, VANZETTI IR si racijų sūkury ir tuos, ku- 
MADEIROS GYVENIMO

DIENAS

---------------
?T. . *

\ w J .

Spaudos pranešimu š. mi 
liepos mėn. 19 d. Įgriuvo 
taisomas netoli Ragainės 
Šen. ir Nauj. Kčauleidžiu 
Šešupės tiltas. Tiltas lik 
1925 m. pastatytas; Jį sta
tė vietos savivaldybes be vy
riausybės pagalbos; todėl ir 
statvba vedė tik misi manas 

•i *■

dailvde. 1925 m. tiltas nuo
- *■ . s

potvinio smarkiai Įnukentė- 
jo. Vietos savivaldybė ji 
vėl pataisė, bet dd|su judin

tos žemės tiltas ' pradėjo 
smukti ir jo ramsčiai lysti į 
žemę, todėl savivaldvbč nu
tarė sustiprinti tilto ram
sčius, o taip pat be .jokiu ži
novu darbą patys atlikti.

Išėmus porą varžtu, kurie 
laikė tilto balkius ir grindi
nį, staiga tiltas sugriuvo. 
Katastrofos metu ant tilto 
ir apačioje buvo viso 80 dar
bininką. Dalis suspėjo nu
šokti Į vandenį, o visi kiti 
sugriūvančia medžiaga su
smuko Į upę.’ Tiltas buvo 
nuo vandens paviršiaus 7 
mtr. aukščio. Viso sužeista 
31 darbininkas, iš ją 27 sun
kiai. Artimįausiąšjįet.osjęjL? 
dvtojas Būdvyčiuose sutelkė 
nelaimingiesiems pirmąją 
pagalbą, o vėliau atvyko 
Tilžės ugniagesiu sanitari
nės pagalbos skvrius ir vi
sus nuvežė Tilžės ligoninėn, 
kuri randasi nuo nelaimes 
vietos už 40 kliu. Iš sužeis
tąją vienas jau mirė ir keliu 
kitą gyvybė pavojuje.

T nelaimes vietą atvyko 
teismo komisija, išaiškinti 
nelaimes priežastį.
— - ^4 -— 1 — .. -

Nauja Meškere Ateivius 
Gaudyti

KOMUNISTŲ
MUNICH. Bavarija. —

Čia komunistai—suruošė de
monstraciją kaipo protestą 
prieš Massachusetts valstiją 
už nusprendimą nužudyti: įleido įsakymą tik 20 minučių 
elektrikinėje kedeje Sa<ą-oir|

Vanzetti. Demonstrantai ge
rai Įkaitę prie Amerikos 
konsulato pradėjo karščiuo
tis už ka 20 karštuoliu ko- 
munistčliu pateko Į kalėji
mą.

prieš elektro-žudymo 
laiką

rie tik jausmais vadovauja
si.

Iš ]>rotes1u žodžiais, pasi
rodė protestai bombomis. 
Valdžia visur išstatė gin- 
Įduotą policiją, miliciją ir 
kariuomenę malšinimui Į- 
kairusią protestantą. Be
veik kiekviename didmiesty 
areštuola |io kelias dešimtis 
žmonių, daug suželta ir už
mušta.

Jau prasidėjo kalbos apie 
de]x>rta vilną ateivią-prasi- 
kaltelią.

Išrodo, kad valdžios pusė
je nėra jokM>s abejones, kad 
Sacco ir A’anzetti kalti, bet. 
ją kankinimas tęsiasi—dėlto, 
kad bolševikai, kūrimas rūpi 
ne Saci’o-A'anzetti gyvybė, o 
tik paskleidimas savos rau
donos propogandos ir pasi- 
žuvavimas sudrumstame 
vandeny. roikalauj;TjpfdFpa-' 
liuosuoti arba išnaujo pra
dėti tardymą tos bylos. Žu- 

■ vau ja bolš»yyikąi sudrumsta
me vandeny, ta imti daro ir 
Įvaidžm 'nešluodama karš- 
,limbus bolševikus ir ją pri
tarėjus.

nesvarstė.
neviu 
pratę 
kili. ’ 

m

Trečiadienio vakare, rug
pjūčio 10 d. gubernatorius 
ir jo taryba svarstė paduotą 
Sacco-A’anzetti prašvmą at
kelti mirties bausmes išpil
dymą ant toliau, nes jie y- 
ra padavę Aukščiausiam 
šios valstijos teismui jietici- 
ją. kad teismas perkratiąū- 
tą šią bylą iš naujo padėda
mi pagrindai) argumentą 
būk jie suradę naują pripa-į 
rodymu, kad Sacco ir A’an
zetti visai nebuvo “pay-mas- 
terio” nužudymo vietoje.

Gubernatorius susimvlėda-
■ unt Suece ir—Va^zettė 

štai ką pasakė: “A’alstijos 
teismai neturi galės atidėti ! 
mirties bausmes išpildymą. Į 
T’ą lik gali padaryti valsti-/ 
jos gubernatorius. Kadangi \ 
valstijos teismuose vra kele
tas kailininką peticijų ii 
teismas ją dal
iai aš rekomenduoju Nei
kiančiai Tarvbai. kad baus
me dėl Sacco. A’anzetti ir 
Madeiros būtą nukelta iki 
rugpiūčio 22. Tarvba vien-1^ 
balsiai giiliernatoviaus pata
rimą priėmė.

Jai 
zetti byla trečiu ar ketvirtu 
kartu pateko j 
Valstijos teisiną.

Saeeo-Va užeit i nau ji 
vokatai daro 
bandvinus. 
gyvybę, 
pasiseks, 
nuteistieji. Faskutiniose 
dienose po gultematai iau* 
ir jo komisijos išsprendimo.; 
Larl Sacco ir A’anzetti kalti.* ■ prie 
naujieji apkaltintą advoka- 
tai llill ir jo padėjėjai krei- i 
peši į Aukščiausiąjį Teismą.) 
prie teisėjo Tbaver. prie J. 
Valstiją teismo, prie guber- 
natonaus ir vėl prie Auk
ščiausiojo 1( ismo. liet teis - ! 
mai |Hli<-ijas atmetė.

Tuo tarpu visame pasauly 
jpasipyle protestai, demons- 
tracijos ir riaušes. Fakrb" 
galvą visi kriminalistai.

Proteslavo ir protestuoja 
•ne kad-mirties bausmę pa 
'naiktHfą-del visu krimimtlis '1nn 

jjtu. liet kad paliii<»siiotą du

COOLIDGE TIKRAI “NEBE- 
RUNYS” Į PREZIDENTUS
RAFID CTTY. S. D. — 

Frezidento Coobdge pirmes
nis pareiškimas, kad jis ne- 
bepasirenkąs “riinvt” Į pre
zidentus, kaip jau rašėme 
sukėlė politiku tarpe daug 
kalbą ir ginču,
paaiškino savo pareiškimą, 
kad jis tikrai nebekandida- 
tuos Į ])rezidentus 1928 me
tais. nes jam pakanka de
šimties prezidentavimo me
tu.

DRAUDŽIA TURĖTI 
GINKLUS

MFNTCO CTTY. — Mek
sikos valdžia išsprendė at
gimti ginklus nuo civiliu gy
ventoją ir paskui neduoti 
niekam leidimą juos ~tafkv- 
ti. Reiškia padarys pas vi
sus kratą. Aišku, kad tuo
met dar dauginus atsiras 
plėšiką ir jie liuosai galės 
atlikti krminališkus darbus. 
Bus ir tokią, kurie kratada- 
rią vardu eis ir apiplešinčs 

• gyventojus.

Dabar jis
* f

TEISMAS SAKO, KAD SAC
CO GELBĖTOJAMS

REIKIA DIRŽO
NF.AA’ ITAVEN, Conn. — 

Pirmadieny, rugpjūčio 8 d. 
čia areštuota jienki Saceo- 
A’anzctti simpatizatoriai už 
ardymą taikos ir dalinimą 
lapeliu šaukiant generali

1 *
streiką simpatizuojant nu
leistiem žūti elektrikinū je 
kedėje. Kada -arešuotus Sue
co Vanzetti simpatizatorius 
pristatė teisėjui, tai jisziš
klausinėjęs juos pareiškė: 
“Jie daugiau nieko neužsi
tarnavo kaip tik gero diržo Į mtodyjo 250 komunistą. Grį- 
kaili” dėlto, kad jie yra. jžę namo iš valgyklos visi jie 
[“kaip maži*vaikai, kurie ne- .pradėjo vemti ir daugelis ją 

— 'žino ką jie daro.” Teisėjas neteko sąmones. Tardymo 
išrėžęs gera pamokslą nreš- komisija surado, kad komu
tuotiems. ]>aleido ir skundą nistai misinuodyję nealvin- 

tą indu nuodais.

NUSINUODIJO 250 KOMU
NISTŲ

LONDONAS. — Maskvo
je. Zamoskvoriecv komunis
tinio klubo valgykloje nusi-

’ NAUJAS VILNIAUS BUR
MISTRAS

VARŠUVA. — “Kurjer 
Forannv” praneša, kad per 
antruosius rinkimus Vil
niaus miesto burmistru iš
rinktas vyriausybės komisa
ras dr. Folejevskis.

v •

PREZIDENTAS NESIKIŠ Į 
SACCO-VANZETTI BY

LOS KLAUSIMĄ
RAFTD CTTY. S. D.

^rezidentas (’oolidge gavęs 
Jacco-Vanzetti apginimo ko
miteto iM'tiei ja prašant per- padėjo į šalį.

dėl šią ma- 
mažiau susi- 

snkurstvt: darbinin- 
o ypač ateiviai. 

Tad. darbininkams, 
pač mums lietuviam*, 
daug' sveikiau pasilikti 
šaliai šių manevru ir visa 

g! dabar Sacco ir \ an-vi..., 1.1 1 ‘.Sacco \ anzetti bvlos reika- 
1 Ta palikti išspręsti valdži;

Aukščiausia ji G • • r 1•• '•;Dvi t<‘isyb(is negali buti jr 
jSacco-A'anzetti vra kalti ar- 

. ,v’:ba ne. A'aldžia. kuri 
pasiūt imu* 

kad išgi'lbčti ją
bet netikime, kad 

ks. kaip kad netiki ir

kenčia

o y- 
bus 

mio-

' 1

Reikalauja Patikrinti Ateivius 
Dirbtuvėse

AVASHINGTON, D. C.—
Darbo Departmentas pri
siuntė visoms didesnėms 
korporacijoms, kurios sam
do darbininkus, reikalavimą, 
kad jos praneštą minėtam 
departmentui skaičių ntei- 
vią. dirbančią jos dirbtuvėje' 
ir patikrinti .ar nėra tokią, 
kurie Įvažiavo įjungt. Val
stijas nelegaliai.

Darbo Depą limento sekre
torius maivo tokiu būdu su
sekti ateiviu judėjimą.

Sako, kad Fordo dirbtu
vėse toks patikrinimas jau į 
yra daromas. »

Ą *' J» Y » •. t

: ; AMERIKOS KARIUOMENĖ

LATVIŲ DERYBOS SU 
LENKAIS

RYGA. — Į Rygą sugrį
žo Lenki jos' pasiuntinys Lu- 
kasevičius. Jis atvežė k uku 
vyriausy.l)ės atsakymą i lat
viu pasiūlymus prekybos 
sutarties klausimu, šiomis 
dienomis jis apjaąkys latviu 
užsieniu . reikalu ministeri 
Cieleną, kuriam Įteiks atsa
kymą. Rugpjūčio nirn. pra
džioj Į Ryga atvažiuoja len
ką ekspertai, su kuriais bus 
pradėtos konkrelinčs dery- 
b< >s.

ba ne. \ aidžia, kuri ne*n 
;atsakomybę už žudymą žmo
nių ir kuri visapusiškai iš- 
ivre šia bvla vienbalsiai sa
ko. kad jie “kalti.” o Sacco 
ir Vanzetti, ją advokatai. 
;kurįe yt‘a riebiai apmokami 
ir dalis visuonmnčs. kuri 
—šios bvlos tyrinėjimo 
neturėjo progos prieit’, sa
ko, “nekalti."

I r: Tain galiiha ginčytis* be
veik dėl visu kriminalistu, 

I’- : . • • » . ,nuteistą mirti, liet ką tmum 
'atsieksime. Nelnait norime 
♦ sukelti ša’v ii' tvarką.ir nė- 
'pasitikėjimą valdžiai ir įsta- 
ąvmams. kuriuo* palvs ga- 
•miname.

1 
l
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L. 1). S. CENTRO VALDYBA

9
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J. TRAINAVTČTUS, Pirmininkas 
A. F. KNFJŽYS, Sekretorius.

r< ikės 
jc.
g<>s 
kiši

. Z t J

SERGA AUKŠČIAUSIOJO 
M’. GEISMO TEISĖJAS 
>T Į ' ] • RUGG •» i
> WOR(’ESTER. Masš. — 
Vyriausias Aukščiausiojo 
MassachusHts Teismo Tei
sėjas Rugg serga ir jeigu 

Sacco-Vanzetti bylo
tai jis iš priežasties li- 
negales dalyvauti. Ti- 
pasVeikti iki rudens.

KINIJOJ UŽSIKRĖTĖ 
MARO LIGA

NFAV YORK. — šiauri 
nėję Kinijos dalv siaučia 
baisus maras, kūrino užsi-j
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L.D.S. XII SEIMAS
:•

Vaduodamiesi konstitucija ir Seimo nutarimu šiuomi skelbia
me mūsą organizacijos Dvyliktąjį Seimą

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

L. D. S. kuopos rengkitės prie šio Seimo gyva h Išrinkite atsto
tus sulig konstitucijoje nustatytos tvarkos.

“§38. Kiekviena kuopa gali siusti Į Seimą lient po vieną ats
tovą. Didesnes kuopos turi teisę po vieną atstovą siusti nuo kiek
vieno 10 nariu.’’

ATSINAUJINO SENAI Už 
GESĘS UGNIAKALNTS 
LONDONAS. . Praneš j- ’ 

iš Jeruzalė*. netikėtai 
pradėję* veikti esąs į rvtus 

krėtė ir Amerikos karinome- -1*Jseviku, kurie vta apkal- nuo Negyvąją jūrių ugnia- 
nė. Valdžia žada atšaukti J ti»ti už žmogžudystę ir plr-įkalnis Zarka. kur* per kelis 

savo kariuomenę iš Kini jos, rimą. pimlmečius nerodę* gyvibės
kad neiižkrėtus ir Amerikos. Komunistams pasisekė į- žymiu.
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PERNAI IR ŠIEMET

KAUNAS. — Peniai lie
pos mėn. streikavo 888 dar
bininkai 20-je įmonių. Šie
met dar nėra buvę nė vieno 
streiko. “ Pernai ir vasaros

; r. i

✓

- •- •• .-.-V ___
‘ ' ‘ NAUJA DIREKTORĖ

Kauno “Saulės
čių gimnazijos direktorius 
p-lė Margarita MileviČiuie, 
kaipo ne Lietuvos pilietė, 
Švietimo Miriisterio Įsaky- 

darbų metu sunku buvo sa-i^iu nuo ru. rug|Mūčio-mėii. 
^vivaldybių departamentui einamų, pareigų at-

• -- -i ' 1 •* t T 4 • 1 •

s

” mergai-
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savivaldybeihs apsiginti niw 
bedarbių, kurie ultimatyviš- 
kai reikalaudavo darbo. Šie- , •- * 
met bedarbių kaip ir nėra. 
Kai kuriems miškų darbahis 
net stinga darbininkų.

Pernai valstybės iždas 
šiuo metu . buvo apytuštis, 
šieniet jame yra .didelė at
sarga. Tai yra faktai, kurie ‘ 
turi nemažos reikšmės mūsų 
krašto ekonominei rodyklei

leidžiama. Jos vieton, toms 
pareigoms eiti laikinai tvir
tinama p-lė Alfreda Raku
ty tė. \ .

IŠ KLAIPĖDOS

Liepos mėn. 18 d. “Ryto” 
viešbučio salėje Įvyko Lietu
vių Susivienijimo Klaijiėdos 
skyriaus susirinkimas. Pir
miausiai tartasi busimųjų 
Seimelio rinkimų klausimu. 
Pareikšta pageidavimas, 
kad- lietuviai šiuose rinki
muose nesiskaldvtu, t. v., 
kad palikti! tie trys susiblo
kavę Visuomenės. Maž. 
Laukininkų ir Autonomiš
kosios partijos sąrašai. Taip 
pat pageidauta, kad Darbo 
Federacija, kuri seniau no
rėjo atskirai išeiti — šiuose 
rinkimuose savo atskiro są
rašo neišstatytų. Po to Dr. 
Gaigalaitis pranešė apie 
naujojo Klaipėdos magis
trato veikimą. Esą lietu
vių atstovams su vokiečiais 
labai sunku dirbti. Pastarie

ji' geriausius lietu- 
atmetą be 

Be t<>, iš 
paaiškėjo,

DURPIŲ KASIMAS
^MEKAVIŠKIS. — Mal

kų kurui, dėl miškų negau- 
sumo Vilkaviškio apylinkė
se, gaunama mažas nuošim
tis. o durpynų tuo tarpu čia 
yra apsčiai. Kils met šiose 
apylinkėse, vasarojų atsė- 
jus, gyventojai kasa durpes: 
gi kai kurie prikasa jų ir 
parduoti. Bet šiemet dėl 
dažnų lietų durpynai patvi
nę ir i juos Įeiti sunku, o i 
kai kuriuos visiškai negali
ma. o kita, šlapias oras ne
galima durpių išdžiovinti. 
Kai kurie gyventojai dur
pių visiškai negali kasti. To
dėl šįmet bus pagaminta 30- 
40X mažiau, negu kitais me
tais. Gyventojams kuro rei
kės parsigabenti iš kitur, 
kas jiems sudarys netikėtų 
išlaidų.

I
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P. PREZIDENTO ATSILAK-» - . w • >
KYMAS

VELIUONA (Kauno ap.). 
7 liųpos čia atsilankė p. Val
stybės Prezidentas. Apie 11 
vai. atvykęs p. Prezidentas 
su savo palydovais buvo su
tiktai valsčiaus viršaičio 
prie tani paruostu vartų. Iš 
ten p. Prezidentas nuėjo ant 
Gedimino kalno. Paskiau 
aplankė istorinę Veliuonos 
bažnyčią. (ji statyta 1421 
m.). Iš ten nuėjo kkboni- 
jon pasilsėti. Paskiau aukš
tas svečias išvažiavo toliau 
Klaipėdos ‘Įtakon.

m.). Iš ten nuėjo kk-boni-
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VILNIŠKIS LENKŲ TEIS- 

. MAS PRIEŠ LIETUVIŲ
LklKltK’^TĮ

*-

LIETUVIŲ DELEGACIJA 

PAS LENKŲ ML / 
NISTERĮ '

VILNIUS.—Vilniaus lie
tuvių spauda rašo, kad 
Vilniaus “Ryto” pirminin
kas kun. prof. Jvraujalis ir 
Švenčionių lietuvių gimnazi
jos direktorius d-ras Rymas 
važiavę Varšuvon ir buvę 
priimti lenkų švietimo mi- 
nisterio d-ro Dobruckio. De
legacija nušvietė ministerini 
sunkią lietuvių vidurinių ir 
pradžios mokyklų padėti. 
Ministeris, besikalbėdamas 
su delegacija, gana nedvi
prasmiškai išdėstęs valdžios 
pažiūras ir nusistatymą lie
tuvių mokyklų Klausimu, 
kuris mažai kuo skiriasi nuo 
Grabskio politikos. Ministe
ris pažadėjęs suvalstybinti 
Vilniaus mokytojų semina
riją ir Švenčionių gimnazi
ją, kai ten būsią padaryta 
atmainų mokytojų sąstate. 
Apie pradžios mokyklas pa- 

. reiškęs, kad privačios pra
džios mokyklos būsiančios 
visai panaikintos ir valdžia 
jas tik laikinai pakenkianti.

BįKMĮ ■ B I

E *įįK!I — 
cuai MGiūsnnjs

Liepos mėn. 10 d. apie 4
vai. prie demarkacijos lini
jos ties tUžulėjos k. prie 
Annšiškio—Rūdžiškių vieš
kelių ganant policininkui 
Keršiui valdiškus arelius 
palei demarkliniją, atvyko 
keturi ginkluoti / lenkų- ka
reiviai ir norėjo tą polici
ninką drauge su arkliais su
imti. Policininkui pasiprie- 
šinus. jie paėmė tik vieną 
arklį, kuri nusivarė savo 
pusėn, ir pareiškė, kad jį 
grąžinsią tik tuomet, kai bū
siąs paleistas lenkų kontra
bandininkas Urbanavičius 
drauge su arkliu. Pasiųs
tas sargybos viršininkas iš 
lenkų griežtai pareikalavo 
rąžinti paimtąjį arklį, gra

sindamas, jei negrąžintų, 14 
vai. iššaukti kuopos vadą, ir 
įspėdamas lenkus, kad lietu
viai dėl to gali panašiai- pa
sielgti ir su jų arkliais. Tai 
išgirdę, lenkų kareiviai ark
lį tuojau grąžino, liestatyda
žni savo reikalavimų.

1 . •

VARĖNA. — Liepos 17 
Varino j nuo ryto buvo gan 
gražus ir ramus oras, bet a- 
pie 10 vai. vakaruose pasi
rodė nedidelis palšas debesė
lis. Jis augo ir slinko Va
rėnos link. Lygiai 10 vai. 
pradėjo lynoti ir veikiai pa
sidarė viesulas su perkūni
ja ir ledais, kurs truko iki 
pusiau dvviiktos. :Ledai iki• • • « ; 

vištos kiaušinio didumo pa
sikartojo triskart. Nuostolių 
padaryta miestely gan daug; 
išmušti bažnyčios ir šiaip 
namų langai. Javai sunai
kinti, stačiai kai kur su že
me sumaišyti. Ypač daug į 
nukentėjo klebonas, kurioj9 
“valakas” matyt pateko vie
sulus sritim Bažnyčion at
vykę žmonės paliko arklius 
prie vežimų, kurie ledų ka
pojami išvertė vežimus, ati
trūkę išbėgiojo. Ledai 
mušė daug paukščių ir na
minių Įnamių. Lijo kaip iš 
kibiro. Klebonija taip buvo 
apsemta vandeniu, kad kle
bonas iki klupsčių turėjo 
bristi, norėdamas patekti 
bažnyčiom kur pamaldos 
prasidėjo vos prieš 12 vai. 
Žmonės steliesi tokiu nepa
prastu gamtos apsireiškimu, 
ypač dėl to, kad viesulą pa- 
lietė tik pati miesteli. Už 
pusės kilometro aplink Va
rėną ledų nebūta. Praeitą 
sekmadienį jaunimas mūsų 
miestely susipešė, susipiaus- 
tė peiliais, ir vienas jų jau 
mirė.

I

BRANGUS UŽJŪRIO 
SVEČIAS

VABALNINKAS. — Lic- 
įpos 12 d. lankėsi Lietuvos 
Vyčių Amerikoj pinyįnin
kąs p. Kazys Viesulą pas 
Panevėžio rajono ‘“Pavasa
rio” vice-pirmininką Juozą 
Laučką, kurio lydimas ap
lankė pavasarininkų kuopos 
\aldybos narį kun. R. Blažį, 
mergaičių namų, ūkio mo
kyklą ir kitas-, svarbesnes 
vietas. Gerb. svečias yra va- j 
balninkietis: jo močiutė ki
lusi iš čia. Jis gimęs Ame
rikoje. Iš Vabalninko pa
dangės, lydimas J. Laučkos, 
išvyko i Palangą Ateitinin
kų konferencijon.

I
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LEDAI PADARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ

Lirmadieui, liepos 18 d. 
Prienų apylinkėje iškrito 
daug ledų, kurie sunaikino 
pasėlius Strielčių, Mačiūnų, 
Bagrėnų ir dalinai Ašmin
tos kaimų. Ledai 
džio. beveik kaip 
kiaušinis. Ledais 
pusę valandos.

I
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DERLIAIS DŽIAUGIASI

GELUONYS, Ukmergės 
apskr. Gelvonių ir kitose a- 
pvlinkėse pirmiau dėl šalto 
oro ir per didelio lietaus vi
sai neaugo vasarojus. Da
bar atšilo ir žymiai per pas
kutines dvi savaites pasitai
sė pasėliai;-

Gyventojai džiaugiasi irbuvę dy-
karvelio tikisi, kad šiemet būsią ge- 

lijo apie resni ir derlingesni metai, 
begu Įiemykščiai.

“Visu didžiu darbų užuo
mazga— pasitikėjimas savi
mi : būk drąsus, o laimė tau 
nusišypsos.” (Kotzebue).

“NEUŽMIRŠK LIETUVOS!”
Atspausdinta Šaulių Są

jungos “Neužmiršk Lietu
vos!” knyga, skiriama ame
rikiečiams lietuviams, 236 
pusi, su 99 iliustr. Knygo
je yra 13 atskirų straips

nių apie Lietuvą ir kit. Vin
jetę darė dail. Šimonis.

TOLIŠIUS IŠVYKO AME
RIKON

KLAIPĖDA. — Krašto 
Direktorijos patarėjas ir 
žemės ūkio ir pramonės pa
rodos rengimo'komiteto rei
kalų vedėjas p. Tolišius iš
vyko Amerikon, ten praleis
ti gautas atostogas.

• v

VILNIUS. — Vilniaus a 
pygardos teismas nagrinėję 
buv. “Vilniąųš Aido” re
daktorės Marijos Žukaus
kaitės bylą, kurią jai iškėlė 
Vilniaus prokuratūra ta 
persispausdintą buvusiųjų 
Didžiojo 19t)5 m. Vilniaus 
Seimo-dalvviu atsišaukimu* 
kuriame minima to seimo 2( 
m. sukaktuvės.

Laike bylos konstatuota 
kad kaltinamasis aktas ne 
sutinkąs su atsišaukimo tu 
riniu ir parašytas, savaij 
at pasakojant atsišauki im 
turini. Tą nesutikimą tarp 
atsišaukimo ir kaltinamoji 
akto aiškiausiai Įrodė kalti 
namosios gynėjas adv. Sad 
kovskis'.

Teismo nutarimu, buv 
“Vilniaus Aido” redaktorė 
Marija Žukauskaite nuteisi; 
1000 auksinų piniginės pa 
baudos, arba jos nesumokė 
jus 3 mėn. kalėjimo.

| JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI
I PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, į 
| TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
| GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

I “SAULUTĖ”

F

4

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. ĮvamrjpėSai. ‘-UžčLviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitokį Laikarščio kaina: metams 
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
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VISI -SKAITYKITE, PLATINKITE IR
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Kaip žinoma, 
einbeits fronto 
vykus Ponui 

.»
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ji, nors
vių pasiūlymus 
jokio svarstymo, 
šio pranešimo
kad KlaiĮM’dos miesto kny
gynas, kurio knygomis ir 
dauguma lietuvių naudoja
si, neturi-geresniosios lietu
vių literatūros. Kadangi da
bartinį šio knygyno admi
nistracija apie— lietuvišką 
literatūrą neturi jokio su
pratimo. todėl nutarta pa
siūlyti, ka(Į šis knygynas 
įsigytų lietuvių žinovų nu
rodytas lietuviškas knygas.

Dar tartasi ir Klaipėdos 
miesto teatro reikalais. Iki 
šiol šiame teatre buvo tik 

‘ vokiečių vaidinimai. Dabar 
daromi žygiai, kad lygiatei- 

. šiai būtu statomi ir lietuviu C* , . *
vaidinimai. Bet daugiausia 
kalbų sukėlė žinomasis Klai
pėdos vyriausiojo burmis
tro Dr; Grabovo pasielgi- 
hias, pasitinkant Klai|>ėdoje 
J. E. Valstybes Prezidentą, 

šis garsusis 
žmogus, at- 
Prezidentui 

Klaipėdon, neatvyko jo pa- 
‘sveikinti prie s|>eciaJiai pa- 

‘ rengtų vartų. In*t neva pa- 
• si vėlino ir tvpasveikino J.

E. tik beįvažiuojanti mies- 
z tau. Toks vyriausiojo bnr- 

mistro pasielgimas Klaipė
dos visuomenės ta r jie sukė
lė didelio pasipiktinimo, nes 

“juk P. Grabov negalėjo ne
žinoti likslaus p. Prezidento 
atsilankymo. Tuo reikalu 
Lietuvių Susivienijimo
KI a h m" (b >s k rast e KI a i | >ėd< >s 
skyrius Šiame savo susirin
kime priėmė atatinkamą re
zoliuciją.

Tai švelnesnis ir geresnis cigaretas. o • o
Išrūkysi vežimu ir kosulio neturėsi

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

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

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūkį, nau
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” talpina gražių apsaky
mėlių ir naudingų skaitymų kaip seniems, taip 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims

yra visiu^Mięų žmonių »:
F a'M. : . -• •_ Jį

-----------c -- ------------* ----------------- v ♦ 
tvti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.” ?

“DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, 
pusei metu 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigu
bai.

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

“DARBININKO” Itadakeyos-Adrninistrąei- 
jos adresas: Kaunas, Nepriklausomybes Aikšte 
9 ra, TATHUANIA.

“DARBININKAS” 
draugas ir patarėjas. Kiekviena
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DAYTON. ORIOiš BROOKLYN, N. Y
Sukruskim Darbininkai (

Ekstra susirinkimas

i
I

I

Koresp. 12 tos kuopos .valdyba*
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Chevroiet
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DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR. JŲ

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

W C O S T

‘LITUANIA” 30 Rugp.-Aug. 
‘KSTONIA” 20 Rngš.-Srp». 
“LITUANIA” 11 Spal.fM. 
“POLONIA” .1 Upkr.-N’ov.

LIETUVIAI!!

J'.GSTfiN: Coniniomvealili (’liev. Co.. 
!>4!> <'..tninonwe:illh Avė. 
(in>S!.(XI».\l.t;: Mt. Jfopo Motor 
S:iles. 4Of> ) l v«!e i’ark Avė.

; < >X : Ariiimtoii Aulo Co.
< I.EX IX<:TOX : Svetiluntl Ch«*v. Co.. 
t’o Ite.i'ord St.l

Melanson Eros.. Ine., G?>
Che!se:t St.
(lIEVEtti;: .Mel.insott Eros.. Ine.,
t.'sg 1'.r<>inhs‘ay !
(<'! IEI ,SE \ : Met'.ritle Chevroiet t’o., 
;> t -ros- St.)
( \V I XTI11:< >l‘: ‘ leean Spnty Carncc) 

i' !-t'1': 1 r<>ve t!all Chevroiet ('o,.
•:oS i’.iue tlill Avė.

I I

■ —

Rinkikai ir Aikvotojai

“Kas ne su manim, tas 
prieš mane; ir kas su ma
nim nerenka, tas aikvoja.’? 
Mato 12, 30.

Gyvenimas panašus yra į 
upę, žmonės į žuvis ir šiūkš- 

Gyvenimas, lygiai kaip 
ir vanduo upėje, nestovi ant 
vietos, lietbėga, šiukšlės ne
turi atsparumo ir plaukia te- žuvis, 
nai, kur jas vanduo nešti.

Yra visokių žuvų. Vienos 
yra gležnios ir _ nemėgsta 
plaukti prieš vandeni. Ki
tos netik kad plaukia prieš' 
vandenį, bet^ dargi pasek
mingai peršoka aukštyn ne
didelius krioklius. Tokios 
rūšies yra pa v. salmon. Jei 

ar laivas neplaukia
prieš vandenį, vandens sro7 
ve neša juos žemyn. Nega
lima neplaukti ir stovėti ant 
.vietos.

D AR B I KINKA S
Diev^již vis įsijausią,-arti-' 

mų gį ša'Y-, ’

Kristus “plaukė”; prieš 

tuomet esančias negeras ma
das . To paties Jis laukia ir 

iš savo pasekėjų. Nėgaliina 
svkiu ir elgtis šulvg esamų•’l *■ . _
madų, idėjų, pažiūrų, obal- 
šht ią* sykiu būti ištikimu 
Kristui. Negalima taipgi pa
silikti neitraliu. Tas.. kas 
bando būti neitraliu -r ne
renka dorybių su Kristumi.

lTd. s. reikalai

jas išbarsto ir į j n-rietą pri- 
sirenka nuodėmių/

.Yni žmonių, kurie sako: 
aš esu nei katalikas, nei Jm*- 
dievis. Tas yra nonsensas. 
Kiekvienas, žmogus im li ką 
nųrs Ldiiau už viską kitą. 
Negalima mylėt i Dievą ir sa
vą lygiai. Jei nemyli Die-j 
v<> už vis labinusiai, tai reiš
kia .tik. kad pats save sta
tai .pirmutinėje vietoje. Tas 
reiškia, kad su Krislumi ne
renki, bet barstai.

• r
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Watch Chevroiet
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LIETUVON ir iš LIETUVOS 
įier Hamburgą

Mūsų 3 varykim garlaiviais:
New York (naujas), Ham- 
burg, Deutschland, Albert 
Ballin, ResolutsyReliance, ir 
populiariški vieno kabin lai
vai: Cleveland, Westphalia, 
rhuringia. Savaitiniai išpląu- 
kimai iš Neiv York’o — gar- 
laivais Thuringia ir Wespha- 

Tia, kurie sustoja Bostone.
- Asmeniškai vadovaujamos 

Europinės kelionės
$203.00 iš New York’o į 

Kauną ir atgal 
(Karo taksai ekstra)

Išplaukia kiekvieną savaitę 
Sugrįžimui leidimų' ir kitų 
informacijų kreipkitės pas:
Hamburg-American Line

United American Lines, Ine. 
General Agents

131 Statė St., Boston, Mass.

Planuodami Keliauti

LIETUVON
“Plaukite po Amerikos Vėliava”
Ir keliaukite ant puikiausiu pasauly 

laivę, kurios valdo ir operuoja Suvienytų 
Valstijų Vaklžia.

Spyeiaič ekskursija j justi Tėvynę 
išplauks ant puikuolio laivo

S.S. LEVFATHAN
Rugsėjo 10 iš New Yorko.

Ją .asmeniškai ves Mr. XV. W. Davidson, 
Grncralis Agentas United Statės IJncs 
Fittsburgh, I’a.

Kiti Rugsėjo išplaukimai bus. 
S.S. Republlc _____;„....Rugsėjo
S.S. Pres. Harding..... ... Rugsėjo
S.S. Geo. Washington....Rugsėjo 
S.S. Pres. Roosevelt__ Rugsėjo

Klauskite savo vietos agento kainu 
pilnų informacijų arba ršykite j

United 
Statės Liries

Tos žuvys, kurios yra Į- 
pratusios plaukti ]>rieš van
denį, yra energijos pilnos. 
•Tas sunku pagauti ant me
škinės. Jos draskosi ir dau
žomi ir tankiai pasprunka 
?iuo kabliuko.

Gyvenimas yra panašus i 
upę, tik vandens vietoje gy
venimo upėje sriovena ma
dos. Netiktai mofervs vaiko 
madas. Netik skrvbek‘s de
ri sulvg naujausios mados. 
Vyrai ir moterys nešioja sa
vo makaulėse idėjas, nuo
mones. pažiūras, izmus ir
gi sulvg naujausios mados. 
Taip daro nemąstančioji 
žmonių didžiuma. Jiems ne
ateina į gahą paklausti, ar 
idėja yra gera, ar bloga. 
Jie tik žiūri, ar nuomone y- 
ra madoje, ar ne. Jei ma
doje. tai gera: jei senteleju- 
si, tai sarmata prie jos pri
sipažinti, ji jau neliegera.

>

Kristaus laikais buvo išl
alėjusios farizėjų mados. 

Jei darai taip, kaip farizė- 
tai esi geras žydas: jei- 

— tai netikęs Izraeliaus 
sūnūs. Atėjo Kristus ir e- 
me žmones mokinti, kad fa
rizėjų mados vra • blogos ir 
nesektinos. Farizėjų mados 
buvo niekas kitas, kaip sa- 
vvmeile. Kristus pasakė, 
kad tai yra bloga mada, kad 
reikia nė save mvlėti, bet

WORCESTER, MASS.
Rugpiučio 7 <1., f JIS. JOS-ta 

kuopa laike mėnesi n j susirin- v
Rimą Aušros Vartų parapijos 
bažnytinėje salėje1. Narių atsi-

STRAIPSNIS 23

, KŪDIKIŲ Z
Gerovės skyriušv

Demonstration of

^ylmazing’
in Chevroiet Historiį

imiš

LIETUVOS 
Per BREMENĄ 

Didžiausiu ir Greičiausiu 
Vokiečių Garlaiviu 
COLUMBUS 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs 3-čios klesos kamba
riai—tik miegamieji 

NORTH GERMAN 

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

į Bai’dimas
Auklėjant kūdikį reikia vengti 

žiauraus pabaudimo, kadangi jie 
ni< ko nežino kas gera, kas bloga. 
Kūdikis seka savo palinkimus, ir 
jei jie neveda jį geron linkmėn. 
tai tėvu pareiga yra parodyti ge
rą. Perdaug tėvų yra apimti taip 
vadinamo “ nedaryk’x įpročio. Jei 
tokie pašvęstų tik pusę tiek lamoj 
parodymui kaip nukreipti kūdikio 1 
noringą doir.ę į kuri nors sveika ir 
normališką kelią, tai turėtų kin
kas linksmesnius vaikus. Kūdikis 
x ra opus tvarinys Fr turi visus sii- 

palinkimni nuolatos yra draudžia
mi, tai jis verstinai turės ieškoti 
kokio nors, negeistino kelio ir išei
gos.

Pagrindai Prižiūmt Serganti 
Kūdki

Jaunas kūdikis, gavęs karštį, tu
ri būti tuoj guldomas į lovą vėsia
me ramiame ir gerai išvėdintame 
kambary. Reikia jam leisti ilsė
tis ir miegoti kiek lik nori. Kū
dikis, kurs neramus, piktas, turi 
kokį nors skaudulį, bet be karščio, 
irgi taip pat lai <hro._

Toliaiis nni.-irė >ii!<'n”ti mu
zikali vakarą parapijos mm 
dai. Ih iškia suiink- muzikan- 
't’is senus ir jaimus ir kuris ge
riausia atsiž\mė- li<-tii\i'kom< 
m< iic<ii josiis lai yai!.- dovaną.

10S kį>. išreiškė padėiką mū- 
>ų klebonui už puilai paratri- 
niiną parapijoim, kad rašytu-- 
si prie LDS.. šį sumanymą 
iškėlė J. Vienutis. Mal imai 
mūsų kuopa nors dar jaunut-'. 
bet darbuo jasi t ikrai darbinin
kiškai ir laikui bėgant bus 
veikliausia kuopa itii'isu naujoj 
parapijoj.

BALTIMORE, - MD.
LDS. *’() kp. n>iešseiminis 

alko |susirinkimas Ims. nedėlioj.
Iriig|)!ūei<» 14, tuojaus po na- 
maldu. Ateikite užsimokėti ir 
pasikalbėti apie seimą.

Iždininkas

vyks ragpiu.-io 21 <1. Nariai 
iurėtų .'kait’ingni ateiti, nes ;o 
įsikala uja konstitucija. Pra
dėjus naują darbą reikia di
desnių pajėgu jį pastūmėti pir
myn. LQS. 72 kp. koresp.

\Vherever you go, v.liatever the road conddionr. 
—v/ateh tlie performance of the Chevrolets you see!

Vv’atch them get avvay with the trafiic signals on city 
‘.trc'.ds—-v. Atch tb.cm svveep smcothly along country 

vrith wk!e epen threttle—watc|i them on the 
stveįžest hills and on the roughest stretehes.

Mere is a type of performance you never thought pos- 
rihlc er.cept in cars costing hundreds of dollars more— 
a striking demonstration of the most amazing ųuality 
in Chorolet h i story!

t

Con.e to eur display room and make your own in- 
.-.p-don of this remarkable automobile—from every- 
sli-ndpoint, the vvorld’s (mest low-priced car.

The COACiI

O K-
'52
625

-$695
$7H

- -s745
- -578O

The Tuurin;;cr
’i’he Coupe
The 4-IK>or

- •
I !:«• Sp««rt 
CaLraolvt •
The I^tnd-.u
T be i mpc-riul
Landau

l^-TonTrucfc - (Clm&sh OnJ>)
1-Ton Truck - $/£Q£( Chouūt Onty)

Ali price* f. o. h. 
Flint. Michi^jn

Check CisevroHt 
Dsliverc-d Fr,e.-;

Thev include l.*wOtha n v! Ii ug atici charge* ^.VatUbic.

Chevroiet Motor Company
General Offices—110 Cunimington St., Boston

AJJTHORIZED CHEVROLET DEALERS

i
,h\ ekett
!
t
I

iii
i ..................... ..
* V< >K\Y« u ‘I >: ’!’<>« :i S<|. Chevroiet Co. 
AkEliOMI : Si:i< k .Y M<A«l:«m. In<-.
\V EI.LI'SLEY : StocR & MeAdam, 

Ine.. - '
MALDEX: F'mme Moters. Ine.. 50!) 

M.-tin Si.. ;|1 C’onverse S<i.
M ELR< i'SE: Field Motor Suk s.

noKCHESTER: Colnmbift Chevroiet 
Company. 51t> Cohimbia Romi (l>i>- 

hams Corner)
t MEI>E<H{J>: Atton & Jonės Ine.. 21 
ltiversiito Avė.)
(ST< >XEI JAM : Stonoham
Servico t’o.)
(MELUOSE: Field Motor

J»EI>IIAM: lK>ilh;.in StĮuare 
Company. M'tisbingloii St.

J'.Ei >FoR! >: Mitl.ll.'ssey Gar.-mo.
MAI.THAM: E. o. Masvvell. :.S Aitano 

Si.
<;aMP.RH>GE: Cambrėlgo Motor Co.. 

277 Mirs*. Avė.
< ’ambridue Motor ('<>.. JlKtti Mass. 
Avė.. J’orter Sq.

S<iJIEliV11.1.E: Cambridgo Motor C<>„ 
•112 Hiahltitnl A ve.. I’tavis S<į.

SOI'TH n<>ST0X: Ihliley Chev. (X. 
Į’.roadvvay

t.YXX : H. E. 1’enibrook

SAI.EM: McKenzie- Motor Co., 274 
Derby St. *•' < •

MATTAPAN: J. J. Delanev, 1509 Elne 
Kili Avė.
(HYI’E PARK: T. .T. Delaney, 1243 
Ilytie Park Avė. I

WOPJ RX; Lyin-t. Motor Sales 
REAbING: Lyne!* Motor Sales 
(UTXCY: M’ashiugton St. Garage. Ine., 

2I(‘> Mashingtoii St. .
( ATI,.\XTI<': X<>rth (iiiiney Garage, 
l.‘K> llaneiH-k St.)

XE\VToX : Sltian ('he’v. ('<>.. 431 AVash- 
ington St.
(\VEST XEWTON: \V. .T. Pnrbnsh, 
i>o Pavis Avė. t

XOXAM TM : Silver Lake Chev. .Co, 
•14-1 \\alertoun St.

WATEItTo\\ X : Daniels Chevroiet Co., 
t>17 Mt. Anbnrn St.

('AXTOX: Mono & Mtillin Motor Ct.. 
Ine.

Sergančio kambarį nereikia pa
versti į susirinkimu ruimą kūmu
tėms ir kaimynams. Nors kūdikis 
ir nesirgtu limpama liga, bet ge
riausia reikia jį atskilti nuo kitu 
taiku iki liga pažįstama. Sekant 
šitą atsargą bus galima išvengti 
daugelio limpamu ligų platinimosi.

7S Statė Street. Boston, Mass. 
New York City

~ ■ r
. LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

♦ -

BALTIKO AMERIKOS LINIJA 
tai pirmutinė laiyinė bendrovė 

Kurios Laivai Pralaužė Kelią Iš 
Amerikos New Yorko

TIESIAI Į LIETUVOS KLAIPĖDĄ 
siunčiant du laivu pernai o jau net 

penkis šįmet

Ar jūsų kūdikis verkia? Ar nvr- 
\ liejasi ir nerimsta? Jei taip, tai 
veikiausia jo maistas jam netinka. 
Jei negali žindyti savo kūdikio, ir 
jei jis neauga iš krutu pieno, duok 
jam liorden's Eagle Pieną —•' pie
ną kuris laimingai išauklėjo šim
tus tūkstančių kūdikių. Lengvai 
pagaminamas: — tik atmiešk vi
rintu vandenin kaip mokinama. 
Per f>5 metus motino*? davė Eagle 
Pieną kaip tieną milžinišką svei
katos dovaną savo vaikams. Jį gy
dytojai rekomenduoja kūdikiams, 
kurie menki ir sirguliuojanti, nes 
jis lengvai suvirškomas ir teikia 
pilno maistingumo.

i DS 12 Rp. t‘k>tra susirinki- 
«nas bes l."> (lė na šio mėnesio.> •
ii:30 vai. vakari*. Karalienės 
Angelu parapijos svetainėje.

Malonėkit,* susirinkti visi 
anksčiau, nes turime dang-ką 

japkal.lėii. Artinasi mūsų orga- 
Inizaeijos seimas, turim išrinkti 
delegatus. Nuoširdžiai kri<*čia- 
ine visus pribūti laiku.

UŽLAIKYK SAVO KŪDIKĮ 
SVEIKU IR STIPRIU

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

KAINOS LAIVAKORČIŲ Į
KLAIPĖDĄ

Trečia k lesa  ...... ... . .. . $107.00
Ten ir atgal tiktai   $181.00 

Tnristinė III klesa   $117.00
Ten ir algai tiktai... $196.00

Valdžios taksai atskirtum.

KALĖDŲ Laivas “P0L0NIA” 6 Gruodžio-Decomber
Žiniom Kreipkitės į Vietos Agentą Ar j Bendrovę

. BALTIC AMERICA
3 Bridge Street

MeMMeMMtfBMMSMMėMMMMMeMMMMMMe
I

— - »■ 
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Be to ka<l tįnka kndikim jis dar 
g< riausis maiMelT' ‘neilĄpcnft.'iTn 
vaikui. Pažymėti tyrintai vesti 
mokykloj vaikų tarpe, rodo, kad 
vaikai maitinaĮhi pa
didėjo abelhai- imant septyniais 
svarais daugiau; Lnegn tie. k tiri“ 
penėti paprastu lM>nkų piėnM?Ė«-k 
savo vaiką atydžiai. l’akvArk.Jaž- 
nai. Atmink, kad. nędasveriąs 
vaikas yra netląpehėtas. Jaunas 
vaikas turi gauti du šaukštu Eagle 
Pieno kasdien atmieštu trimis ket. 
virtatl.aliais piunlelio «nlto van
dens. Duok"paryčiais ik po pietų. 
S« nesni vaikai dažnai* *ji labinu 
mėgsta su einger alr. vaisių sunka, 
suplaktu kiaušiniu'ir skanskoniti.

„ * J _____
Y. X Skaityk šfaO3 straipsnius kas sa- 

vaitė ir pasidėk ateičiai. 7'

THE BORDEN COMPANY 
Borden BniUio|- 
New Yor*. N. Y

“ŽVAIGŽDĮ”
“Žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na

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

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

“Žvaigždė”.y ra švenč. Jėzaus širdžiai pa- 
šv'ęštal? laikraštis. Ją leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaune.

Per ižtisns 1927 metus “ŽVAIGŽDĖ” trokšta ir 
riesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 

lyg toji Trijn 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, Jėzuitu Namai, 
Kaunas, Lithuania.

I
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Penktadienis; Rngpfačio 12, 1927

366 West Broadway South Bostęo, MMIh
Telephone South Boston 0620

Kuomet katalikų laikraš
tis kartais nurodo katalikų 
trūkumus, bedievių spauda : 
negali tuo atsidžiaugti ir 
šaukia amžinatilsį katali
kams. Tuščias džiaugsmas. 
Tas tik nedaro klaidų, kurs 
nieko neveikia. Bet tame ne
veikime glūdi viena nedova
notina klaida — neveikimo 
klaida. Tos neveikimo klai
dos paseka yra mirtis — Ab- 
lomovo mirtis. Darbas yra 
sveikatos ženklas, nes ligo
nis dirbti negali. Katalikai 
dirbo ir dirba; dirba Ameri
kos išeivijai ir Lietuvai-tė- 
vynei.

Gal kas pasakys, kad ir 
kitos sroves irgi dirba. Ar 
jos ne mitinguoja, ar ne sei- 
rnuoja, ar ne leidžia savo 
laikraščius, ar ne organizuo
jasi? Taip! jos tai daro, bet 
kas iš to? Susiorganizavi- 
mas, arba, kitaip tariant, 
talkos sušaukimas neturi jo
kios vertes, jei talkininkai 
pasitenkina tik susiorganiza- 
vimu ir nieko apart to nevei
kia. Katalikai ir susiorga
nizavo jr dirba. Jie pristatė 
bažnyčių ir mokyklų, įgijo 
savo spaudą, veda kovą 
prieš suamerikonėjimą; jie 
daugiausia sušelpė Lietuvą, 
kuomet ji šaukėsi į savo vai
kus išeivius. Katalikai dir
bo ne kritika, ne žodžiais, bet 
darbu, doleriais, aukomis.

Nei svajonės, nei peiki
mas prie darbo neparagina. 
Gogolio Manilovas svajojo 
apie krištolo tiltą per savo 
supuvusią kūdrą, bet nepa
statė nei liepto. Besvajoda
mas tik pats ištižo. Svajojo, 
bet nieko nenuveikė. Lygiai 
taip pat svajoja mūsų socia
listai, l>et ką jie yra padarę 
Lietuvai, arba išeivijai? Ma
žiau negu zero, nes įnešė mū
sų* gyveniman minusą—peš
tynes, sapnus apie utopijas, 
nukreipė atydą nuo gyveni
mo realybių.

Bolševikai apsuko galvas 
nemažam žmonių būriui ir 
pavertė juos rusais. Jų, 
spaudoje ir darbuotėje at
spindi rtisų-žydų-bolševikų 
pastangos. Lietuva ir lietu
viai, jos ir jų reikalai jiems 
neegzistuoja. Perpuolę ant 
kelių jie garbina bolševikų 
žiaurųjį Molochą su moli
nėm kojom ir griežia dantis 
ant visų tų, kurie atsisako 
džiaugtis jų kruvinu burbu
lu. Jie irgi tiktai žada Dzier- 

"sūnskio kruviną “rojų/’ bet

Lygiai taip pat socialistai 
negali sau įsivaizduoti, kad 
gali būti kas nors geresnio 
už jų -peršamąjį “rojų.” 
Užtat pav. “Naujienų” re
daktorius nieku būdu nepa
jėgia suprasti, kad gali būtr 
kas nors geresnio už socia
lizmą. Žinoma tuščia/būtų 
polemizuoti su žmogumi, 
kurs žiūri į koperaciją to
kiomis pat akimis, kaip kad 
Omaras žiūrėjo į Aleksan
drijos knygyną. Kalifas O- 
maras užklaustas savo kar
vedžio, ką daryti su užka
riautosios Aleksandrijos 
knygynu, atsakęs taip: su
naikink, nes, jei tose knygo
se yra tas pats, kas Korane, 
jos yra nereikalingos; jei 
kas nors Koranui priešinga, 
jas irgi reikia sunaikinti.

“Naujienų” redaktorius 
bepolemizuodamas su “Dar
bininku” dar sykį užafišavo 
koperacijos nežinojimą su
maišydamas farmerių “ko- 
peratorių” gamybą su var
totojų koperatorių gamyba. 
Tuščia būtų jam išrodinėti 
kitas jo klaidas. Visvien ne
pamatys jų per socialistinius 
akinius.

YMO------ ’■
ypač lytiškų skandalų. Na, 
o ką jau ir besakyti apie 
Afaikio pašnekesius sų tėvu. 
Kaikuomet jiedu priplepa

Pastebėjome, kad pasta
rais laikais “D-kas” turi la- 

Jie 
perskaito netik redakcijos 
gtraipąiįus, bet ir žinias iritokių riebalų, kad žmogus 

tik stebiesi, kad ar yra tokių 
žmonių, kurie skaito tokias 
šlykštynes.

Taigi Maikio ir tėvo re-- 
daktorius perskaitęs “šven
tąjį kampą” visai įietikėtai 
pasijuto esąs toks šventas, 
kaip anas farizėjus, kuris 
meldėsi netoli nuo muitinin
ko, ir drožia pamokslą ku
nigams. Aš, girdi, ne toks, 
kaip tie griešni kunigai.

Mūsų kaimynui ypač ne
patiko Kristaus žodžiai: Ne
duokite, kas Šventa, šunims 
ir nemeskite savo perlų ties 
kiaulėmis. Už tuos Kristaus 
žodžius “Keleivis” smarkiai 
nubarė... kun. Taškūną!

Stebėtina, kodėl iš visų 
laikraščių tik “Keleiviui” 
taip labai tie žodžiai nepa
tinka. Gal Maikis tuo nori 
užgesinti savo kepurę?

bū uolių statytojų.

navę? Ar įsteigė nors vie
ną mokyklą? kiek lietuvių 
moksleivių sušelpė? abelnai 
ką jie lietuvybei padarė? 
Piudė, šmeižė ir atkalbinė
jo tuos, kurie dirbo ir au
kojo. Atimk iš jų neapy
kantą, ir kas beliks? San- 
dariečių neliks!

Nei socialistai, nei bolše
vikai, nei sandariečiai tei
giamo darbo nedirba. Vįe- 
ni gyvena svajonėmis,1 kiti 
minusais. Niekas tad jiems 
nelieka, kaip tik kritikuoti 
tuos, kurie dirba ir peštis 
tarp savęs. * Jie tai uoliai 
daro: pešasi savo tarpe ir 
puola katalikus. Mandagu
mo dėlei galima gal pava
dinti tai ^kritika; bęt tai nė
ra joks darbas.

Mes, katalikai, dirbame ir 
esame reikalingi kritikos, 
nes joks darbas nebus pa
sekmingus be sveikos kriti
kos. Mūsų priešai mus*“kri
tikuoja,” bet tai nėra kriti
ka. Iš tokios '/kritikos’* re
tai teturime naudos, nes jie 
paprastai iškraipo faktus, su
maišo su purvais mūsų dar
buotojus. Jiems rūpi ne fak
tai, bet apginimas savo po
zicijos ir ' diskreditavimas 
savo priešų. Asmeniškumai, 
pigi pašaipa, demagogija ir 
kiti panašūs ginklai — tai 
jų arsenalas. Mes esame rei
kalingi kitoniškos kritikos, 
tokios kritikos, kuria kriti
kuoja tėvai vaikus, broliai 
brolius, seserys seseres, drau
gas draugą, statančios, ne 
ardančios kritikos. Jos mes 
nesibijome — mes jos pagei
daujame, bet tik iš savųjų 
tegalime jos laukti. Yrą tai 
daktaro, ne galvažudžio kri
tika, *

Gali sau mūsų priešai 
džiaugtis ir pranašauti 
mumg mirtį, bet 'mes savo 
klaidas ir apsileidimus drą
siai ir matysime ir taisysi
me. Tai ne mirties, bet gy
vybės ir progreso ženklas- 
Jau beveik du tūkstančiai 
inetų, kaip mus, katalikus, 
puola visokios spalvos sva
jotojai ir minusai, bot mes 
gyvuojamo, o jie kur?*

net “šventąjį kampą.” 
“Naujienų’ ręįąktorius per
skaitę kum Taškūno patari
mą katalikams reaguoti į be
dievių šmeižtus ir bara bied- 
ną kunigėlį. Girdi, tu kuni
ge, mokyk katalikus, kad jie 
tylėtų, kuomet kas šmeižia 
jų tikėjimą. Savo pažiūras 
valia ginti bolševikams, fa- 
sistamą kuklųksams, bedie
viams soeialistams, bet tu, 
katalike, nei nedrįsk prasižio
ti! Taip pataria socialistų 
laikraščio redaktorius.

Dar labiau įsigilino į 
“šventąjį kampą” mūsų 
kaimynas “Keleivis.” Jis iš
pyškino net kelis editorialus 
gavęs įkvėpimo iš “švento
jo kampo.” Kaip kiekvie
nam “Keleivio” skaitytojui 
yra gerai žinoma, “Kelei
vis” nemėgsta skandalų... 
nepaminėti savo skiltyse,

Tuščia būtų įkalbinėti pie
tinių valstijų miniai, kad 
negras yra toks pat žmogus, 
kaip ir baltieji ir kad ne
doras yra darbas jį linčiuo
ti. Tuščia būtų įkalbinėti ku- 
kluksams, kad katalikai nė
ra kokįe ten įsikūniję vel
niai, bet tokie pat žmonės, 
kaip ir kiti. Tuščia būtų į- 
tikrinėti Šliupą, “Keleivį,” 
“Laisvę,” “Naujienas,” kad 
kunigai nėra kokie ten mon
strai, bet žmonės visai pa
našūs į kitus žmones. Jei 
žiūrėsi per padidinantį, ar 
pamažinantį stiklą, (kiekvie
nas daiktas atrodys didesnis 
arba mažesnis, negu ištikrų- 
jų yra. Jei žiūrėsi per ne
apykantos akinius, viskas 
atrodys blogiau, negu tikre
nybėje yra. Jei žiūrėsi per 
aklo prisirišimo akinius, 
viskas atrodys geriau, negu 
faktinai yra. Aklas parti-

zanas paprastai turi dvejus 
akinius. Į viską, kas yra jo 
partijos, jis žiūri per aklo 
prisirišimo akinius, taip sa
kant, per padidinančius aki
nius. Ir priešingai, jis žiū
ri per pamažinančius aki
nius į viską, kas yra priešin
gos partijos.

Juo žmogus akliau yra 
prisirišęs prie savo partijos, 
— juo daugiau gerumo jis 
mato savo partijoje ir blo
gumo priešingoje partijoje. 
Aklesnių partizanų turbūt 
nerasi už bolševikus. Jų par
tiniai akiniai labai smar
kiai padidina ir sumažina. 
Užtat jiems atrodo, kad vis
kas, ką tik sovietai daro y- 
ra gera. Viskas kitas yra 
begaliniai bloga anot jų. Iš
skerdimas milijonų sovie
tuose yra labai geras daik
tas, bet mirties bausmės1 
Kleščinskiui yra neapsako- Į 
Inai blogas daiktas. 1

Mes--Antifašistai
BolSevikai prisiuntė mūių 

redakcijai priešfhšįstinį at-: 
miaukimą ir prašo patalpin
ti jį “D-ke.” Juokinga! Mes1 
esame nusistatę lygiai prieš

absoliučiai nieko nedaro šios juodmarškiniua fašistus ir 
dienos lietuvio būvio pageri
nimui nei čia, nei Lietuvo- . i j®.

Ką yra nuveikę sandarie
ji a i ? Jie savę vadina tauti-

prieš raudonuosius, bet bei
tų ytin kvaila flftis proto, 
skasat-ac

Padėka Federacijai
4. L. R. K. Fedaracijos 

Valdybai

Pradžią savo aukštojo 
mokslo nuo 1922-23 pradė
jau eiti A. L. R. K. Fede
racijos Fondo lėšomis. Už
baigęs dabar 1927 m. VII-4 
tuos mokslus yra mano pir
ma pareiga tarti, pirma visą 
kitų vėlesnių šelpėjų, kuošir- 
dingiausį dėkui anuometinei 
Federacijos Valdybai, o taip 
pat ir visai Federacijai. as
menyje dabartinės Valdy
bos.

Reiškiu giliausios padėkos 
žodi.

Dr. Č. Pakuckas 
Wien, 1927. VII. 5.

Federacijos prierašas. Lie
tuvos “Ryto” pranešimu 
Dr. Č. Pakuckas baigė geo- 

j logijos-palentologijos moks
lus Vienos universitete Au
strijoje. Naujam mokslo 
vyrui Federacija linki kuo- 
geriausios kloties.

~ Raginti Fed. skyrius, kadi nesant Kongreso atstovų 
jie dėtų visas pastangas įvy
kinti Federacijos Seimo nu
tarimus savo kolonijose.

1. Dėti pastangų, kad vi-' 
sose lietuvių apgyventose 
būtų organizuojami Federa
cijos skyriai ir kad visos ka
talikiškos draugijos ir orga
nizacijos prisidėtų prje Fe
deracijos.

2. Remti Marijonų Kole
gijos reikalus organizuojant 
visose kolonijose'skyrius rir 
aukojant vienos dienos už
darbį tam tikslui.

3. Rengti visose kolonijose 
katalikiškos spaudos vajų, 
Federacijos Chicagos Aps
krities nuožiūra spaudos 
platinimo vajui geriausia 
tiktų gruodžio ir sausio mė
nesiai.

4. Remti Seserų Pranciš- 
kiečių ir Kazimieriecių va
jai.

5. Remti A. L. Labdarių 
Sąjungą, teikiant jai visokią 
pagelbą.

6. Teikti. moralę paramą 
Amerikos lietuvių jauniifio 
organizacijoms, ypač Lietu
vos Vyčiams. Kur galima, 
steigti lietuvių jaunimui 
klūbnamius prie parapi jų.

Rinkimai Naujos
Valdybos

Nutarta balsuoti už esa
mus Kongrese kandidatus, 
bet kad vykdamas Lietuvon 
kun. Dr. J. Navickas žodžiu 
pareiškė sutinkąs kandida
tūrą palaikyti, taipgi kuni
gas J. Ambotas išvažiuoda
mas kvietė kitą Kongresą 
laikyti Hartforde ir pareiš
kė sutinkąs būti kandidatu 
Į naują valdybą ir atsižvel
giant į tai, kad kun. Ig. Al- 
bavičius yra labai daug pa
sidarbavęs Federacijos labui 
ir tiktai dėl labai svarbių 
priežasčių negalėjo atvykti 
Kongresam Kongreso daly
viai vienbalsiai nutaria bal
suoti už kun. Albavičių jam Garbinga yra mirti dėl tėvynės.

zlrfc.

RUSŲ EMIGRANTAI PRAGOJĘ
Nesenai aš vaikštinėjau savo manadžieriaus 

lydimas Pragos gatvėmis, tyliai gėrėdamasis.
— O, gražioji senolė, maloni kiekvieno me- 

kiek amžiųnininko širdžiai,
krovei savo akmens brangenybes ir su pavydu 
saugai jas, panašiai šykščiam ritieriui...

— Labai nieko sau miesčiokas,

maniau as.

prozaiškai 
nutraukė mano vizijas manadžierius, — tasai 
žmogus su teatro bilietų knygute širdies vietoje 
ir idealais gražiai atrodančiais atspausdintoje 
afišoje.

—: Kas liečia Pragą, tamsta galėtum išsireikšt 
tinkamiau, — rūsčiai patėmijau aš.

-y Aš negaliu atsigerėti Praga. Ko dar tams
ta nori...

Aš palinksmėjau.
A-a, suprantu. Tamstai patinka tie vaiz

dinei, pilki, snaudžią namai, ilgaamžis sapnas 
kurių...

— Prie ko čia namą!,.. Aš gėriuos tuo, kad 
čia nėra to idiotiško papročio užklijuoti syetimas

^^■tGąlaa šipo, apie'ką tamsta šneki! • Kokios 
afi|(j!

— Paprastos, teatro. Aš žinau miestus, kur 
vos tik prilipdei afišą, kai kitas manadžierius jau 
bėga ir lipdo virš jūsų afišos savąją. *

— Niekus tamsta kalbi. ’
— Ne, ne niekus. Štai tamstai pirmas pavyz- 

dis iš daugelio istorijų. Atvyko vienan miestan 
du gastrolieriai ir jų manadžieriai atspausdino 
afišas. Išėjo vienas manadžierius pasivaikštinė
ti, pasigerėti išlipdytomis afišomis, — žiūri, — 
o jos alei vienos užlipdytos jo konkurento... Par
bėgo jis namo, pasiėmė naujų ir savo rankomis 
ėmėsi užlipdinėti konkurento afišas. Tik pabai
gė, mato, eina konkurentas pundu afišų po pa- 
žasčia ir klijų kibiru.nešinas. Vaikšto ir užlip- 
dinėja tik ką išlipdytas afišas. Parbėgo pirma
sis namo pasiimti naujų afišų ir danu atstatynėti 
savo paneigtas teises. Vienoje vietoje susiėjo 
abudu. Stovi tylėdami vienas šalę kito ir lijnlo. 
Vienas užlipdo afišą, antras pažiūri j jį žvairo
mis ir čia pat ant naujitelaitės afišos jgąvo pri
lipdo; Taip darbavos jie pusvalandį, tiesiog su
klostytas pyragas sienojo išaugo! - -

— Kuom-gi pasibaigė? —= paklausiau, ne juo
kais susiįdomavęs.

— Pas pirmąjį anksčiau afišos išsibaigė. Pa
žiūrėjo jis išgavo tuščias rankas, atsiduso, nusi
vilko švarką, perbraukė*]>enseliu ir užlipdė švar
ku konkurento afišą. Anas užsigavo už tokį iš
niekinimą teatralinės etikos ir tėkšt bešvarkiui 
perkeliui>ergalvą... • „ . < .

— Užmušė?!
— Neperlabai. Anas du mėnesiu ligoninėje 

iSgulėjo, o šis du mėnasių kalėjime išsėdėjo. Sen- 
sacinė byla buvo, bet galų gale abu gerokai pa-
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pradėta jie vadinti

žemes, ruošėsi prie p^kuti- 
nio lenki j maišto Lietuvoje, 
Jau 1861 m. pradėto. Vilniu

mi apgyvendino/'7-1 v‘ <
7

Atsigriebę nuo prancūzų 
smūgio tėvai karmelitai, iš-

lenkinti žmo-

Apie kų tokį? 
O štoi įdėli in

metu sekretoriauti, visųj 
Rusijoje ir Sibirty katalikų 
bažnyčios vadinti tik 4<PoIr- 
ky kostipL” Visus’ tosioš

; vainikuoti

• sulaužytąja Suvaikų i 
Lenkija už savo š

£ g’įfcpį veidmainystę 1

no matutė kaimietė/ 
paprastus kaimo iūĮį 

Užkaitę ponios J 
naujai sutvertųjų/^ 
Grįžus jai ūkininkė 
se, apkabinęs motin# 
pas tarė: “Čia tai- 
mano mama.”

Kenukė likusi pi® j 
iki pat mirties kairiu 
dėvėjo. -

, Vėliau ar anksčiau 
istorija pasikartos. 
Vilnių mes susitikai 
Pažinsime savo Moti] 
bėją, lenku* švento;

plėšriajai politikai gali 
jų gaivos įssipildysLS 
taus grasinimas: 
manęs ir nerasii^*^ 
1M)->

■ , ■ . •

- Lietuviams, žinoma; n 
Įima buvo dalyvauti 
šventvagystėje, kad Ir 
to* jog atgavę mūsą-Vi 
be abejo, mes atsidųr 
vyskupo Valančiaus pąi 
je« . • : • ■:

Grįžus vyskupui Mot 
iš Petrapilio į Vainius,’ 
po Žemaičių Ganytojui 
maitijos dvarponės- ’J© 
atgabeno jo motmųrkaį 
to, papuošt# šlėktif^ifti 

1” — dar gi su ‘kap 
su” ant galvos.

Pamatęs motutę svetb 
papūto, vyskųpįyj

džiai. Motinai. Švenčiausiai

' Aš panaudojau, tikrai vikrų, šakalinį būdų ir

_ sieis apvalyti jų ž 
raus baltojo aro,į

, kų. papuošalų, kok 
■ Lietuvoje nedėvejo. f - ' y

: ; , ■ • Kun. K. Prt

' - (“Lietuva’^

lietuvius ar haltgudžius va
dino lenkais.

Gautinai. tosios'“polsko? 
wfaros’! idėja, taip ilgai bu- 
vo įkalta žmonėms^ kad pra* 
dėjus atbusti Lietuvai, i ma
no patėmijim# vienai sulen
kintai * kaimietei lietuvėj, 
kad Motina šv. buvo žydė — 
nelenkė, mergina atsakė: 
“Taip, girdi, bet jinai pri
ėmė “nasza.. polska wiara, ’ ’ 
mūsų lenkiškąjį tikėjimų.
' Šitoji atsitikimų buvau;, 
aprašęs kadaise ėjusiame 
Vilniuje, lenkų kalboje lai
kraštyje “Litwa.” ‘
- Atėjus 1812 m. į Vilnių, 

prancūzų imperatoriui Na
poleonui į gerokai buvo ap- 
grobta Aušros Vartų koply- ..vi . rr» . - i v ~<

— Ne, maru Pabaudą. Negali 
nantį tramvajų.

—,O pas mus..,

’/— Tenai to galite šokinėti.
Toliau mes ėjome pėsti.

— Užrašyt? — paklausė apty

11 11 . .............. . į;

' s x .

— Nieko. Tamsta parodysi jam kvitų 3pto 
pabauda:, ; jįŪfe/ y /ftUf ■

— Kokių kvitų! Galiu aš perskaityti, kų fanfe1 
ta jame užrašei ? . į\. ’
~Galite! ..

—. Aš piktai susijuokiau. , r

— Kaip-gi aš galiu jų skaityti, kuopei tams-* 
ta pats sakai, kad gatvėje skaityti draudžiama? 

'Stambus prakaito lašai išpylė doro* policiniu-

■ — Nesisieiokit. šeie jSŠijK^n«‘in»nos.

,r <WPaW WMHria
pasižymi gemanškU menu dudėngi jnfdkaltij 
mus ir suieškoti

katalikųrankpse. Neilgai 
toųkūs, to pat: car© įsakymu, 
karmelitų 'vienuolynas su vi
sais jo tūriais buvo atiduo
tas provošIaVųms, Šv. : Tere
sės bažnyčia pakeista į para
pijoj 'bažnyčių, kurios žjnio- 
je palikta Aušros Vartų ko
plyčių su Stebuklingu' pa-

. ųtne|č nau
jų ^nelaimę Lietuvai ų- Yd- 
niųį Rusų 'carui Aleksan
drui II panaikinus baudžia
va, ir paEuosąvus žmonesiš 
pornį vergijos, šulenkėjusie- _ 
ji Lietuvos dvarininkai, pa- 3a
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Metinis Piknikas

xvAv.ru iviinu ;

co maišą > 'Pralenkė , 
iturek žmo- *‘Darbininko” koresponden- 
ęs4 Tiesiog j§ mūsą kolonijos, pradėjo 
aišku, _ kad rodytį daugiau gyvumo — sku- 

vronderful bočiau rašo “D-kni” žinutes.
■v t ' _ ‘ - - *

Štai aną dieną net Radiolą 
.♦ ■, ' “snbytino. ” Ėravo vyrai! Tik.

kaip kurią korespondentą ži- 
r .šalčiai ne- nutės rašytos naudojant spal- 
itariant kle- vuotus akinius. Kartą, ant vh 
parūpi jonai Į sados reikėtą vykinti gyveni- 

3 įgyti tam man Aitvaro paskelbtą obalsį:' 
rietą. Čia Rąšait žinutes, nusiimkite 
1 parodė pp. spalvuotus akinius. ~~ 
tenka ir po- . Radiolas
1 R o zl 1 T) C? Ir i z*

no, tarp žmonių dvasią susti-' 
prino ir jaunimą išjudino prie 4 
didesnio veikimo. ' Skolas žy< -“JldL- 
miai sumažino. Praeitais me. ? 
tais bažnyčią gražiai išmalevo- 
jo, kas kainavo suvirk $9,000. 
O kas svarbiausia, tai jis po- I 

Sirūpino gauti lietuves pran-' 
eiškietes sesutes mokytojas, . 
vietoje airių, kurios čionai mo- JdK
kytojavo per keletą metą.Da- a

* r •
bar lietuvaitėms mokytojoms 
sesutėms esant,- visai kitokia |
dvasia yra mokykloj. • Užtad. jTI
parapijonys labai dėkingi savo 
klebonui kun. J< Simonaičiui, 
kad rūpinasi ją vaikučius iš
auklėti lietuviškoje dvasioje, 
kad iš ją būtą geri lietuviai ir f į 
tikri Lietuvos patrijotai. ųjJR

Dabartiniu laiku kun. J. Si- 
monaitis vieši Lietuvoje, kur ža 
jis su Lietuvos Vyčią -ekskur
sija, kaipo ją dvasios ,vadas, 
sykiu išvažiavo į Lietuvą. Jo 
vietą dabar, laikinai užima ne- 
senai iš Lietuvos atvykęs kun. J 
prof. Juraitis. z Dabar vietos 
pąrapijonai su dideliu išsiilgi- * . .* 
mu laukia parvažiuojant iš - /
Lietuvos savo klebono. Kaip 
girdėti iš tikrą šaltinių, kad

■r i > • • *i saldaini
j. .... . - r^-~m

v- Mg

xvAv.ru


Na, na nebijok, nes aš Antra, tu Stepai sakei, kad ti

4

- “Bile

JONAS:pital, bet dabar yra išvažiavęs apie

d.

z

%

%
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Įvyks Sekmadieny

s

Paieška u Kazimiero Paukščio, 
C'ižiunijJiainio, Rimšės vai., Ežerė-

niek
gero nebematomi

Ginui šiame numery. Rasi 
jame daug juoko ir malonu
mo dėl savo draugu ir šei
mynos. Jie nuolatos telpa 
šitame laikraštyje.

prisirengęs ir net krūptelėjau 
pamanęs, kad gal jis atėjo nia- 

apknlt.” Jonas tai paste-

Jonas šyptelėjęs tarė
__ ££

neatėjau tave mušti tik kriti 
! kuoti.”

IŠSIRENDAVOJA NAMAS
8-NIŲ KAMBARIŲ. Šiltas ir šal
tas vanduo, bath, gazas ir fur- 
nacc. Renda $35. i mėnesi. Kreip
kitės: MRS. GRIFFIN, 1 Ashbur- 
ton 1’1., Cambridge. Mass. (Nuo 
Essex St., prie Ceiitral Sq.) Tel. 
Univ. 3417-M. t y (R.-16)

rankovių gedulo 
piketuoja prie valstijos ka- 
pitoliaus. Kadangi yra už
drausta stovėti ant vietos,,

LAWRENCE, MASS

BU|S DAUG NAUJIENYBIŲ 
Ruoškitės Visi.

vežime, 

ką nors liau

nų apskr. Karo metu gyveno Hart- .tikuoti gali 
ford, Ct. ir dirbo St. Francis llos-

. *ykį sakei, ju 
Noriu jam įurjme pasirinkt sau tinkamą 

- mv.-> oumnu. Maloneklte
: atsiliepti jis pats ar kas kitas pra- idealą,

GROSERNĖ ir BUČERNĖ. Biz
nis geras. Pigiai ir greitai parsi
duoda, nes savininkas eina i kitą 
biznį. Kreipkitės: 365 Seeond St., 
S. Boston. Mass (R.-P2)
r' “ ' •

PIKETUOJA PRIE VALSTI
JOS KA P IT O LIAUS

Vire šimtas-Saeeo ir Vau- Wa,lt visus.
• • Izetti simpatizatorių nuo ant-!

‘ rime prisirengt prie veikiau 
Tad kaip prisirengt? Gal t 

iStepai manai į Valparaisą v; 
ižiuoti? Jei nori - tai važiuo 
bau sveikas, aš to nedarysi

tik nemuši, o kri- 
kiek tik nori.” 
“Taigi tu Stepai i““, mes man aplinkybes to ned;

« mu* leidžia. '

“Kogi taip nusigandai?”
“Taigi, taigi, nes tu šian

dien Jonai atrodai lig Šarkis, 
j kad buvo pasirengęs su Belup
siu kumčiuotis.

įChicago. 111. (Jaunu daug laiškų .pereitą 
nuo jo brolio Juozo. ’

Skaitvk OIJ) GOLI) skel- tuos laiškus suteikti. Malonėkite' A X* •• X 1
iieškite šiuo adresu: A. J. KAU
NIETIS, 159 Russ St., llartford, 
(rimu. (R.12)

.1
i ,4 ' I

I

kojom kun. Vaičiūnui už 
paramą ir pažada, ateity 
remti LDS. organizaciją ir 
‘ ‘ Darbininką^ ’

BAIGTUVIŲ VAKARAS
Rugpjūčio 12 d., 7:30 vai. 

vakare, pobažnytinėje sve
tainėje, aut Penktos gatves 
įvyks So. Bostono Lietuvių 
Vasarinės mokyklos užbai
gimo vakaras. Bus daug į- 
vairumo. Klebonas kun. K. 
Urboinavičius ir mokytojai 
kviečia tėvelius skaitlingai 
ateiti Jeigu, kurie dėl-svaią 
bių priežasčių negalėtų atei
ti, tai tikietą. kurio kaina tik 
25c. vistiek pasipilkite, nes 

‘tuo i>areinsite mokyklą.
Atsilankę pamatysite ką tus, tai dėl tokių prasižengi-f kaip OLD GOLD. 

jūsų vaikeliai j>er tas 5 sa-įmų jau areštuota pirmą die-ikos 
vaitos išmolto, nes^programą-^mv Jtk-ir toks pats skaičius Į 
išpildys kelių skyrių moki-!antrą dieną. 
Iiiai. Į Policija ir milicija seka

^.kiekvieną simpatizatorių 
žingsni.

Porą dienų atgal surado 
sandeli ginklui ir bombų ir 
areštavo du jų globėju. Sa
ko, kad tai buvo pagaminta!

• nužudymui gubernatoriaus ? 
Fuller ir išnešimui j padan
ges valdiški] įstaigų.

LANKĖSI “DARBININKE”
Šią savaitę aplankė “Dar

bininką” didis mūsų orga
nizacijos rėmėjas, L. D. S. 
narys kun. T. Vaičiūnas, Ci
cero. III. lietuvių parapijos 
klebonas.

Kun. Vaičiūnas pareiškė 
džiaugsmą, kad L. D. S. ir 
“Darbininkas" turi gerą ir 
geroje virtoje namą ir. mo
dernišką spaustuvę. Paža
dėjo sugrįžęs į Cicero ir 

j Chicagą padėti sustiprinti 
LDS. kuopas, kurios pasta
ruoju laiku parodė labai 
mažai veiklumo. Mes padė-
BOSTON ’ODRJŲVALDY- 

BŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PASELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRASAI
Pirmininkas — M. žioba,

539 E. Seventh St, So. Boston, Mara 
Telepbone South Boston 8652-R. 

Vice-Pirminlnfcas — j. Petrauskas,
17 Vale St, Sonth Boston, Mass. 

Prot. Rašt įninkąs — J. Glineckis,
5 Thotnas Pk., South Boston, Mara 

Fin. Ražtl ni n kas — M. šelkis,
866 Broadvay, So. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Bkoadway. So. Boston, M&m 

Tvarkdarys — J. Zaikis,.
7 Winfleld St, Sb. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rą va 
landą po pietą, parapijos salėj, 492 R 
Seventh St. So. Boston. Mass.

Lietuvos Duktem Draugystei 
Po Globa Motinos švenčiausio?

Valdybos Antrašai
Pirmininke — Jieva Marksienė,

6KJ E. Eighth St- So. Boston, Masu 
Prot Raštininkė — Ona Siaurlenė,

443 E. Tth St., So. Boston, Masa. 
Teiepbone Sonth Boston 3422-EL

1n. Raštininkė — Eronislava Clunlena
29 Gould Su, W. Roxbnry, Masa. 

Iždininkė — Ona Staninliute,
105 TV. Gth St., So. Boston. Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgiroleng,
1512 Colnmbia R‘L. So. Boston, Masa 

Draugija savo susirinkimus laiko kao
unrą utaminką kiekvieną mėues} 

vakare, pobažnytinėj svetainėj 
Visais dr-jos reikalais kreipkitės pas 
protokolų raštininkę laišku ar telefonu.

D. L. K. KEISTUČIO DR JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

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

Vice-l’irmininkas — Povilas Kuka,
95 C Strvet. South Boston, Mass. 

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

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikis;
W9 Bowen S t- So. Boston, Mass. 

Kasierlus — Andrius Zalieckas,
611 E. Fifth St., So. Boston, Mass, 

Maršalka — Kaz. Mikaiiionis,
906 E. Broa<iway, So. Boston. Mass. 

D. I- K. Keistučio Draugija laiko savo 
tnčnsinius susirinkimus kas pirmą 
nelėl<lien| kiekvieno mėnesio 2-rą 
m ori n 6M TVashington St., Boston, 
Mass., 1:30 vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
(btugiau naujų narių prie musų drao 
Kijo* priHtityti. »

SV. KAZIMIERO R. kTd IOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

So. Boston Mass.
Pirmininkas — Jonas Jaroša,

225 L Street, South Boston, Masa. 
Vlce-l’Irmlninkas — L. ftvajdkiys,

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

405 Thini St.. South Boston. Masa 
Finansų Raštininkas — M. ftclkls,

366 W. Bro««lwny. So. Boston, Mum 
Iždininkas — V. Balutis.

86 Mrrcrr Street. So. Boston, Masa 
Maršalka — P. Lančkn,

31<l Fifth Street, South Boston. MasK 
Draugija laiko smdrlnkimns kas antrą 

nedčMlenJ kiekvieno mėnesio, po nn- 
, vai. po pietų. Parapijos Salėj. Septin 
ta Gatvė, South Boston, Mara.

įvyks rugsėjo 5 (Labor Day)
LawrenGe, Mass.

Blaivininkų kuopos ruoški
tės prie šio seimo. Išrinkite

OLD GOLD Cigaretai bu
vo padirbti pagal užsakymą 
•P._.. Lorillard kompanijoj j 
Tūkstančiai žmonių pareis-L , , .•. _ . .. . . v . atstovu kodaugiausia ir įduo-kc kn jie nori, n* si kumpa- ., j .. ' , kitę gerų sumanymų — mėsi
ni ja padirbo naujij cm arėtą i r, ,. . V ?. / / . t mu dėl blaivybes labo. Kuo-
tinnnr ivnienk'nms š • *.•. t .
i ’įios. kurios dėl tolimos kelicŲ-
Į OI^D GOLD VTra liaujas ir R riš <rali siųsti delega.tij,

padienio ryto, apsirišę ant gėresnis cigaretas. Turi nau- nOrsrgvni įnešimų prisiusi t,
ženklus, ‘ją ir nepaprastą skonį, gę-!įįį£e_j.agtu centro valdybos ant-’?_. . .

resni kiti emn-pf-ii 1 « r- i • i bėjęs paklausė:ilsių negu Kiti Gigantai. įrašu. Kiekviena kuopa savol
•X r i Į \ t .*\ ra malonus gerklei ir’ susirinkime pasvarsfvkit svar-

j.—. ....... ..... skoniui. Nei vienas cigare-jbiuosius šių dienų klausimus
nesti iškabas ir kurstyti ki-jtas negavo tiek pagyrimo1............................ ~ *

. Ameri- 
publika žino geresnį 

produktą kada pamatet.____
OLl)‘GOLD& gali rūkyti 

iš į'Ą’to, dieną ir vakare bė 
jokios gerklės iritacijos. No
ra kosulio nė

Jeigu nori
jo eiga retuose, pasipilk sau 
pakelį OLD GOLDS šian- 
idirii ir gėdėkis šiuo geresniu 
eiga retu.

ir prisiųskite Į seimą. Seimas 
persvarstys ir bandys įvykdin- 
ti gyvenimam
—Centro Valdyba:-------------------

Vice-Pirm. J. Svirskas,
Rašt. V. Blaveckas.

Mano {spūdžiai

Šiandien ir 
lankėsi Jonas, tik jau nė su ’ 
tokiu tiupuolusiu ūpu, kaip pe
reitą sykį. Žvilgterėjęs į jį pa
stebėjau, jog jis prie ko tai’ lyg |

vėl pas manejkydavo savo susirinkimus sy 
kiu su Federacija. Tad ką 'e*
gi gali veikt, jeigu draugi ji 
atstovai nedalyvauja Federa 
cijos susirinkimuose. Tas pa 
rodo, kad mes katalikai tiel 
turime idealų, kiek turim 
draugijų. Ir kadangi mes kiek 
vienas savo idealo griežtai lai 
komės ir apart vieno ideale 
kurį sau pasirenkame 
daugiaus 
todėl pas mus katalikus imi 
ra vienybės ir susiklausimo 
Tad ar vieną ar kitą ideal 
pasirinksi ne ką nuveiksg ki 
liai mes esame tokioj padėt;

SIMPATIZATORIŲ 
—■ STREIKAS

Antradieny, rugp. 9 
“simpatizuojanti" darbinin
kai išėjo į streiką, 'pareikš-, 
dami kaipo -protestą prieš 
'valdžią.
, Visgi Bostone tokiu “sim
patizatorių" buvo tik apie 
3,500 darbininkų. Didžiuma 
iš jų išėjo iš dirbtuvių dėl
to. kad kiti ėjo ir kad “bo
seliai'’ paliepė eiti. Strei
kavo daugiausia kriaučiai, 
nes jie vra įtakoje bolševi
kų.

Unija jokio įsakymo strei
kuoti nedavė. Išėjo liuosno- 
riai. Streikas praėjo ramiai 
ir beveik nepastebėtas.

GERA PROGA
Turime gerą progą lietuviui 

jaunikaičiu, kuris-'su pilnu noru 
Į norėtų dirbti' dėl automobilių biz- 
inio. Domės nekreipiama Į pirmes
ni patyrimą bile tik turi laipsni 
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. (?)

imti kiek laiko prisi
rengimui, o paskui jau veikti, 

j Jeigu jau kalbėti apie idealą, 
:tai man geriausiai patinka vi- 

PARSIDUODA NAMAS "TV t'S
CITY-POINT’E — 1 šeimynos 10 Į 
kambarių mūrinis namas su visais 
vėliausiais itaisvmais. Kaina pri
einama. Tol. Š. B. 3393. (R.9)

K. Federaciją. Ir aš bandžiau 
tą idealą kuoaukščiausiai pa- 
statyti, kad visi pamatytų tos 
vienybės reikalingumą. Suor
ganizavome Federacijos sky- 

|rių, kvietėme draugijas ir kuo- 
ipas prisiųst savo atstovus. Iš 
.syk dar sueidavo, bet mažai 
kas iš jų tesuprasdavo apie po
litiką ir visų katalikų vieny
bės reikalingumą. Jų tarpe 
būdavo ir moterėlių, kurios 
daugiau nieko nemoka kaip 
tik jMiteriauti. Paskui ir tos 

'nelieateidavo. nes draugijos, 
prie kurių jos priklauso, lai-

— Kaip matau Jonai, \ t 
tu atėjai ne manę kritikuol 
tik paprastai pareikšti su1 
beviltį, kurios tu esi perdai 
prisipildęs. Visų katalikų vi 
nybės. idealas, kuris reiškia 
per A. L. R. K. Federaci 
man taip pat. patinka, kaip 
tau. Tečiaus norint tą idea 
atsiekt ir ivykdint gyvenimą 
reikia pirmiausia išniokt ka 
trybės ir nusižeminimo, K 
rint pasekmingai veikti vier 
bes reikale, reikia save j 
miršt, ir nestatyt savę da 
žinančiu ir išmanančiu. R 
kia taipgi vengti vieni kitų i 
gauliojimų, nes tas labiausia 
ardo mūsų tarpe vienybę, 
mokti kantrybės ir nusižemi 
mo nėra reikalo važiuot į V 
paraisą ar kitą mokyklą.

DARBININKŲ



ratai kliūva.

GRABttRIAl

man

- Kodėl?
O. būtu Tamstai

■Moraline ir kultūros ap- 
alga esą bus labai maža.

ira-
sąjunga. Šios tau-

buvai
Jaunoji: BuVau. 

pasižadėjus, bet neėmė, 
rybė!

Stuikos
Neatliko ir rekvizicijų! nesunio-

Tte£ So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASRARAVIOIUS)

425 Broadway, So. Boston
OJtio valandom:

įmo 0 iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. inkare. Ofisas 
uždarytas subatoe vakarais ir ne- 
dčldieniais, talp-jd seredomis nuo 

12-tos diena uždarytas

PAŠTO ŽENKLAI SU ŠV. 
POVYLO PAVEIKSLU

Maltoje išėjo nauji pašto 
ženklai/ vieno šilingo veTtėS7 
su šv. Povylo paveikslu. 
Paveikslas vaizduoja šv. 
Povylo statulą Salomono 
saloje ties Maltos šv. Povy- 
Jo Įlanka* Ši Įlanka laiko
ma ta vieta, kurioje Povv- 
lą kelionėje į Romą užtikusi 
audra ir su naikinusi j o val
tį. Ųž apaštalo figūros ma
tomas žaltys, kuris jį ant 
kranto užpuolęsTir buvęs Į- 
mestas į ugnį.

Kalbėtojas. — Velionis gy
vas būdamas paliko, daug di
delių. nuopelnų—

Balsas’ iš minios.‘spejiriras- ir prahasavir 
L kaip žėntfratrody s po 
00,000 ihetų. Jis šlcėl- 

įitmfnMkd ’zeinū- 
į(^o nebeliks. Visi žmo^ 
esą persikels į-planeta 

ras. Tuos savo spėjimui 
fešoięįus remja-* tfioksliš- 
į išvadom. ' -
au po penkių milijonų 
ų* įmonės pasieks auk7 
,usią ■ gerbūvio - laipsnį, 
imoje ateityje, tai yra po 
i jų tūkstančių” metų 
raiką taip aukštai pakils, 
: mūsų laikų įmonės ir 
alvoti apie tai nesugebė-

Mokytojas: Pasakyk 
ką nors apie dangaus kūnus.

Mokinys: Pons mokytojau, 
danguje kūnų nėra, yra-tik dū
šios.
- '-T-o1 ■ - '

, PER JUNGTUVES
Kunigas (į jaunąją): Ar ne

pasižadėjusi kitam?
kunigėli 

biau

KAM DAUGIAU RŪPESČIŲ?
— Ko tu,-Motiejau, taip su

sirūpinęs?.
— Mat, Jokūbai, turiu sko

los if galvoju, iš kur čia ga
vus pasiskolinti, kad galėčiau 
skolintojui atiduoti.

■ - — Et, Motiejau, tu esi dide
lis nuo gyvenimo atsilikėlis. 
Dabar jau kiti laikai: skolinu- 
sis turi daugiau rūpintis, kaip 
skolą -atsiimti, negu pasiskoli
nęs, kaip skolą grąžinti.

GELEŽINKELIS
Romos laikraščiai rašo, 

kad tarp Bolonės ir Floren
cijos miestų tiesiamas nau
jas geležinkelis turėsiąs 40 
tiltų ir 30 tunelių, kurių il
gis sieksiąs 43,410 metrų. 
Vienas tunelių* turėsiąs 18,- 
510 metrų ilgio ir būsiąs .il
giausias visoj Europoj.

TAUTŲ SĄJUNGA TURI 
JAU 500 METŲ

Daugelis žmonių yra įsi- 
tikriiię, kad Tautų Sąjunga 
pirmąsyk įkurta tik 1917 
m. Bet, kai .kurių moksli
ninkų nuomone, Tautų Są
jungos, gal pirmuoju pavi
dalu galima laikyti 500 me
tu atgal įkurtą šešių Ameri
kos indėnų tautelių 
kuaze 
teles gyvena ežerų Erlė ir 
Ontario pietį) rytinėje daly
je. XIII ir XIV šimtme
čiuose jos nuolatos pešėsi ir 
gyveno beveik nuolatinio ka
ro padėtyje. 1459 m. Onon- 
dagos tautelės valdovas Hia- 
\votha įkūrė šešių irakuaze 
tautelių sąjungą. Svarbiau
sias šios'' sąjungos tikslas, 
kaip Genevos Sąjungos, pa
laikyti tarp jos narių taiką. 
Ši sąjungą ir dabar tebe
gyvuoja. O žodis Hiavvaiha 
šių tautelių kalboje yra iš
minties, pažangos ir civili
zacijos žodžių sinonimas. 
Velionis Prezidentas Wilso- 
jias dažnai Amerikos laikra
ščiuose galėdavo skaityti 
pranešimų--apie- šios tautų- 
sąjungos veikimą. -lis studi
juodamas daugybę Tautų 
Sąjungai 'įsteigti projektų 
taip pat susipažino ir su in- 
daunų sąjungos statutu.

Į x Cambriage, Mass. N
> Telephone University 8831-W.S

ETUVYS DANTISTAS 

. L. KAPOČIUS
* • • *

[ Broadway, So. Boston

mok.Mo spaudoje mejė darysi
gulčiau,'kol

SPECIALISTAS 
nuo nerviškų ir chroniškų li
gų per virš 25 metus, prityręs 

Dlt KILLORY 
60 Scollay Sųuare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

Telephone S. B. 4000
DR-AS J. LANI

z (SEYMOUR)

KODĖL DRAMBLIO ILGA 
NOSIS

Pasakoja, kad kitą sykį 
drambliai turėdavę nosis to
kias, kaip mūsų kiaulių. 
Kartą drambliukas nuėjo į 
upę atsigerti ir nepalietęs 
vandens, pamatė pats save. 
Savymeilis ilgai savimi gro
žėjosi ir nepastebėjo, kad: 
krokodįlas pagriebė jį už 
patięs, galą nosies. ‘ ‘ Arba 
pasiduotą arba netekti no
sies,” įtaiga pamanė. Jam 
ątrpdė geniau būti visą gy- 
veippją be ^nosies, negu jua-- 
žūty, jaunam. Laikėsi 
šas-atsispyręs, o užpuolikas 
tempė, kol ištęsta nosis be
išspruko iš dantų. Nudžiu
gęs leidosi bėgti, vis žiūišė- 
damas j.savoj nosį, Nosis 
nesuąitraukę, įr dabar akys, 
pasidarė žvairos Įr nosis pa
siliko ilga. ;

VALSČIAUS VALDYBOJ
Viršaitis. — Tų visokiu dar- 

bij begalės, kad negalį, nė nu
dirbti...

Pilietis. — Džiaugtis Tams
ta^ kad socialistų valdžią nu
sverti*, darbų būtų buvę dar 
daugiau?

t ;
Viršaitis.
Pilietis.

(reikėję ir šlijjbas dūoti ir kri
kštyti, ir kitos apeigos atlieti 

j O po tokio ši i ūbo su persisky
rimais?^ _ _ , • '

MEZI3K, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius____________2__ 25c.
BLAIVININKŲ niMNAS—Česlovo Sosnausko . . 15e.
EGLE, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko . ' 5.00
ŠIŲ NAKCELY ;______________________________ 30c.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ___________________________ 20c<
VAI AŠ PAKIRKIAU_______ . 20c.
UŽ Š1LINGĖLĮ______________ J________________________ 30e.
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ_______________________________10c.
LIGIIO (latviška)______________ __________ 10c.

♦ . .----------—-— . / •
^įVAERIOSKNYGOS v ;

UANDAGUMA.S—Įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir ' \
visuomeniniame .gyvenime. ParašS KunąA. f

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBŲl^pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun. Jėzuitas Feliksas Gozel Bta. .

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti ’ ' 
aprašyų&as Šv, Pranciškaus vienuoli jų ir 3 vienuolijų įstatai 8c.

nUGKLEBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka 75ę
PATARMĖS MOTERIMS-ypamokinimas moterims jų asmeninia-

• fafe,šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. ParengėKun. i 
V. Kulikauskas__ _______________________________________ t . 15a.

BEN-IIUR—Istoirjos apysaka iŠ Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvilą______ _________ ________________________ 1.50

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pjjakojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė KJm. J. Tumas__________ j_50c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B._____ _________40c. •

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

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uotis_______45ę,
KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de

rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio______________1.0Ū

• • • -

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75c. 
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;.

Parašė P. Žadcikis._________________________________ 75e.
GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvų Faberą-Filįpiną. 

Vertė Kun. P. L. •_____>. ______;___15c.
TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 

parengę S. Kaimietis D . , c k ' ___
UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS-^ . 

a p y s a k a> / _____ ___________ 1---------------- _15e.
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku

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

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. p. Saurusaitis 25c. 
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio . .50e-
ARITMETIKOS UŽDAVTNYNAS Vū____ 25c,
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslni 50<v 1
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

y- vi' ' *i'. v< jį :■ r'' ~ ' '
BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 

Rusijoje ■ -- ' ■ ; ‘ ■' ; - 15c.
ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su 

gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis ______ T__________ 50c.
LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus ________ _________ i______ 50c.
MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver

tė Jonas M. Širvintas___,_____________________________ 50e.
BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis _1----------------- 50e.
LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. šeškevlciūft.įr B-^e, Kaunas ...40e.

ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai' Pa
rašė Juozas V. Kovas. Kaina_________:--------------------------- 30e.

GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas________ JOe. ?

EUCIIARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis..._15c, 
KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge

gužio, Birželio ir Spalių mėnesiams. Išleido kun. K A. Vasys—25ė.
IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 

Jėzaus' Kristaus. Vaidinimas su g»idomis_______________ 75c.
DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kati. M. Gavalevičius; be ap

darų 75 centai,, su apdarais___________________________$1.00

k p i ' ?!
iii


