
AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ ŠV

ANTRADIENIS, Nr. 66RUGPIUOIO-AUGUST 30

Oficialiai

5. Mandatų komisijos ra
sugriauta

žuvo 129 žmonės

Būna darbštumo, nuodemin- 
gesnio už tinginį, ir esti dyku 
liūdesiu, blogesnių už tuščias 
linksmybes.—EI. Ožeškienė.

Sudegino Sacco ir 
Vanzetti Kunus

atiduosią Sacco 
ir Vanzetti šeimv-

LONDONAS. — Praneša 
iš Rygos, kad Minske bolše
viku valdžia sušauė du aukš
tus savo valdininkus.

Parinktieji Sacco ir Van- 
žetti simpatizatoriai apsi
karstė raudonais ženklais. 
Ant rankovių raudono kas* 
pino buvo uždėta parašai: 
“Atminkite nukryžiavojimą 
teisybės — rugp. 23, 1927.“

AREŠTAVO BANDITĄ SUŠAUDĖ DU GENEROLU 
RUSIJOJ

MASKVA, 
praneša, kad rugp. 25 d. 
Centralinis Komunistų val
džios komitetas atmetė ape
liaciją ir pasmerkė sušaudy
mui du generolu: kazoku 
generolą Boris Annenkoff 
ir jo štabo vyriausią z ^en. 
Denisoff.

Jie buvo pasmerkti mirti
mi už dalyvavimą Kolčako 
armijoj kovoje prieš bolše
vikus 1918 m. ir šiandie juos 
sušaudė.

Pranešama, kad lenką mi
nisteris pirm. Pilsudskis 
rugp. 15 d. išvažiavo atosto
gų. kurias praleis Druski
ninkuose. Laike atostogų 
tur būt, darys planus kaip 
užsmaugti lietuviu judėjiihą 
okupuotoje Lietuvoje.

Pelenus Siųs Užsienin

Forest Hills krematorijoj 
buvo prisigrūdę ir klausėsi 
bracijų. Tuo pačiu laiku 
spirgino dvieju anarkistu 
kūnus.

Nė'Mrs. Sacco, nė Luigiar 
Vanzetti, sesuo užmuštojo, 
deginimo ceremonijose ne
dalyvavo. Matyt, 'kad tai 
buvo prieš j u norą, nes ir 
Sacco ir Vanzetti šeimynos 
vra tikintieji katalikai.

Sakoma, kad ateistai ve
žiosią jų pelenus ne tik po 
Jungi Valstijas, bet ir už
sieniuose. Pirmiausia tur 
būt vežš New Yorkan.

Užbaigę demonstravimą, 
pelenus 
žmonai 
nai.

Neseniai parvykęs asmuo 
iš Lenkijos, štai ką patiekia 
iš darbininką gyvenimo 
Lenkijoje, dabartiniu laiku:

Bendrai darbininko stovis 
tiesiog nepakenčiamas. Dar
bo valandos ilgos, o užmo- 
kesnis labai mažas. Pa
vyzdžiui: paprastas darbi
ninkas uždirba ant dienos a- 
pie 6-8 zlotus, t. y. maždaug 
3-4 šilingus. Darbo savaite 
6 dienos, iš kurių vieną die
ną privalo užleisti bedar
biui. kas sudaro 5 dieną sa
vaitę. Iš savaitines algos 
dar išskaitoma įvairus mo
kiniai : ant bedarbių, gydy
tojų, unijų ir k.k, kas ir 
taip mažą algą dar daugiau 
sutnažina. A matu inkai už
dirba savaitėje 70 80 Zlotų. 
Bet nuo jų mokesniai imami 
žymiai didesni.

Lenkijos ekonominis sto
vis labai nepastovus^ kas at
siliepia ir ant pinigų valid-

Lietuvos 
Krikščionių Demokratą par
tijos pirmininkas, buvęs že
mes ūkio ministeris, Įžy
miausias Lietihroje veikėjas 
ir oratorius atvyksta pas 
mus.

Bolševikai “Apmonijo” 
Darbininkus

riausybės dėmesį į tą faktą, 
kad per savivaldybių rinki- 
mus kresuos pralaimėję len
kai. Rovnie į miesto tarvba 
išrinkta 7 lenkai. 2 rusai ir 
19 žydų, Lucke — 6 Ieškai, 
1 rusas ir 20 žydų. O stro- 
ge — 4 lenkai, 2 rusai, 4 
ukrainiečiai ir 14 žydų; Ho- 
rochove ■— 1 lenkas, 5 uk
rainiečiai ir 6 žydai. Pana
šūs vaisiai esą ir kitose kro
su sritvse. E.

TOKIO, Japonija. Rug
piūčio 25 d. du Japonijos 
karo laivu laike ‘manievrų 
susimušė. Žuvo 102 japonai. 
Vėliau įvyko antras susidū
rimas tarp Naka ir Ashi lai
vų. kur žuvo 27 japonai.

-------------------------
KAINA 5 CENTAI ;

tos. Maistas, rūbai, avalinė 
ir kitos reikmenys brangios 
ir kartais darbininkui' ne
prieinamos. -■

Neatsižvelgiant į tai, visi 
tiki, kad viskas pagerės, nes 
girdi “Litwa 
Lenkijos — 
rai. 
bitlai

SSSR VIS DAR ŠAUDO 
ŽMONES

Kaukaze G. P. U. nu
sprendė sušaudyti gruzinų 
kunigaikštį Kiknadze ir .Re
tėtą, - prildsmgąnciųs^prie 
partijos “Dašnakeintui” 
(armėnų socialistų revoliu
cionierių partija).

Maskvoje sušaudyti ukrai
niečių veikėjai Omelčenkoy 
Kavai ir Charčenko.
’ Žiniomis iš Maskvos, Uk
rainoj vėl 9 žmonės nuteisti 
mirti.

SUPURTĖ FORMOSOS 
SALĄ

TOKIO, Japonija.—Rug
pjūčio 25 d. įvyko smarkus 
žemės drebėjimas. Daugiau
sia nukentėjo Formosos sa
los gyventojai. Užmušta ke
turios dešimtvs žmonių ir V fc-
daug sužeista.

Sako, kad apie 200 namą

■ 'i

-ŠEŠI ASMENYS .ŽUVO 
EKSPLIOZIJOJ

NORWALK, Ohio.—-Fart 
meris Hicks ir jo šeimyna 
žuvo pečiui ekspliodavus. 
Ekspliozija įvyko pilant ga
zoliną į prigesusį pečių.

GINČAS DĖL VANZETTI 
PELENŲ

Planai '"Sacco ir Vanzetti 
simpatizatorią /pairo, kuo
met Vanzetti sesuo atsisakė
■ * - - ... - « -

duotj pelenus gabenti New 
Yorkan.

10:30 vai. ryte, šv. Kazi
miero pobažnytinėjė svetai
nėje," 335 Smltli St. prasi
dės seimo sesijos maždaug 
sekamoje tvarkoje.

1. Seimo atidarymas ir 
delegatą suregistravimas.

2. Mandatu priėmimas ir 
sveikrpifrio kalbos.

.3.- Pyezidimno ir komisijų

portas.
6. Valdybos raportai.
7. Kun. K. Urbonavičiaus 

LDS. Litera’tinės Komisijos 
nario referatas apie L. II. 
S. praeitį, dabartį ir ateitį.

8. Presos ir rezoliuciją 
komisiją pranešimai.

9. Kun. F. Juro, LDS. 
Dvasios Vado referatas 
“Mūsą jaunimas ir LDS.“

10. Kun. V. K. Jaškūno." 
‘ * Darbi ninko ’ ’ redaktoriaus 
referatas apie organo turi
nį, jo bendradarbius, kores
pondentus ir t. t.

1L Knygų peržiūrėjimo 
, komisijes-raportas.

12. Seimui vieta. *
13. Valdybos rinkimas.
14. Linkėjimai, kalbos, 

padėkos ir t. t.
15. Seimo uždarymas mal

da, Lietuve .s ir Amerikos
■ imnais.

Pastaba. Apskričių ir 
kuopų įnešimai bus paskirs
tyti prie referatą ir po re
feratui seks diskusijos.

” prisidės prie 
tuomet bus ge- 

Bet tai tik muilo bur-

COLUMBUS, Ohio’. — 
Banditas Mardsen areštuo
tas ir patupdytas kalėj iman 
už apiplėšimus ir kitus kri- 
minališkus darbelius.

Jis prisipažino sudeginęs 
ir apvogęs .17 katalikų baž
nyčių. Valdžia ieško ir kitą 
tos “gąngės“ narių.

KAUNAS. — Geležinkelių ’ M.- Kmpaviųiu 
policija, suėmė kažin kuki 
pilietį, pasivadinusį Alek
sandru Stanloy (esą Ameri
kos pilietis). Ištyrus pasiijs- 
ta^už sienos, kaip nelegaliai 
■atvykęs.
! 'Šiomis dienomis gavome 
neoficialių žinių, kad kun.

AREŠTAVO FAŠISTŲ 
VADĄ

VlENNA, Austrija.—Eu
ropą serga fašizmo liga. Be
veik kiekvienoje šalyje kar
tu su bolševizmu eina fašiz
mas. Prahoj, Čękoslovaki- 
jds sostinėj fašistai, vado
vaujant gen. Gaida užpuolė 

' Čekoslovakijos apsaugos mi- 
1 materijos valdininką ’ir rei

kalavo. išduoti svarbius val
diškus dokumentus. •

Po to valdžia areštavo 
gen. Gaida/ Fašistai puolė
si savo vadą gelbėti. Sukė
lė demonstraciją. Policija 
demonstrantus išvaikė. Ke
letą areštavo. V

NEW YORK. — Bolševi
kų spauda, kad aptem- 
džius mažiau susipratusių 
darbininkų protus paskelbė, 
būk Sacco ir Vanzetti gelbė
jimui surinkę $500,000. Tuo 
mat nori įrodyti kaip uoliai 
jie gina darbininkų reika
lus.

Valdžia, pastebėjus, kad 
Sacco ir Vanzetti vardu iš
naudojami darbininkai, krei
pėsi prie Sacco ir Vanzetti 
apginimo komiteto, klausda
mi kur ir kaip tokią sumą 
praleido.

Komiteto vardu. STackson 
kasierius atsako, kad nuo 
komunistų tokios, sumos nė
ra gavę ir nieko nežino kur 
ir kaip skelbiamoji suma 
yra praleista.

Pasirodo, kad komunistai 
Sacco ir Vanzetti vardu sau* 
gešeftą darė ir dar tebeda
ro. < _

Darbininkai turėtų užda
ryti kišenes nuo išhaudotojų 
bolševikų ir kitokių raudon
plaukių.

.

PIRMĄ JAPONĄ KUNIGĄ 
PAKELS Į VYSKUPUS

RYMAS. — Šv.. Tėvas, 
šįmet' spalių mėnesy, įšven- 
tys i vyskupus pirmą japo
ną^ monsignorą . Januaris 
Hayasaka.

Šventimo iškilmės bus šv. 
Petro bazilikoje^.

PRIEŠRINKIMINĖ AGITA
CIJA KLAIPĖDOS 

KRAŠTE
KLAIPĖDA. — Žiniomis 

iš Klaipėdos, priešrinkimi
nė kova Klaipėdos krašte 
prasidėjo visu smarkumu. 
Ne tik vietos laikraščiai pily 
ni agitacinių straipsniu ir 
obalsių. bet skleidžiamos ir 
atskiros proklamacijos. Vo
kiečiai smarkiai puola lietu
vių gaspadoriškąją partiją, 
kurios sąraše pirmuoju pa
statytas direktorius Bor- 
ihertas.

Komunistų pariju, kuri 
tuo tarpu nedrįsta veikti at
virai. nusistačiusi leisti sa
vo laikrašti “Der Arbeiter.“

vikams be “tavoro.“ Šiaip, 
‘teisybes“ vardan būtų pasi
šienavę iš mažiau susipra
tusiu darbininkėliu.

SUSIMUŠĖ JAPONIJOS 
LAIVAI

LDS. XII 
deda antradi< 

j 30 d., Pfovid 
į iškilmingomh 
ir pamokslu ' 
Kazimiero Ii
v • •d oje.

REDFERN IŠLĖKĘS BRAZI 
LIJON ŽUVO

Planuoja Leisti Ieškotojus 
Jis Turėtų Būti Jau

— Brazilijoj

MIAMI, Flą. — Rugp. 25 
d. išlėkė oru jaunas lakūnas 
Paul Rędfem į Braziliją. Jis 
planavo padaryti be susto
jimo 4,600 mailių. Matytu 
kad jis kelionėje paklydo ar 
žuvo, nes jokių žinią iš nie
kur nuo jo negavo. Planuo
ja paleisti bent tris oriau 
vius jo ieškoti. Sako, kad 
jis turėjęs kuro tik 52 va
landom, o dabar jau dą syk 
tiek praėjo.

sekasi.

VARŠUVA. — Lenkų 
spauda ir visuomenė smąr- 
kiai sujudo dėl Pilsudskio ■ 
pareiškimo per legionininką 
susivažiavimą Kališe. PiL ; 
sudskis be kita ko, pasakė ' 
tuos audrą sukėlusius žo- < 
džius: “Sukūriau didelę 
daugybę gražiu žodelių ir 
apibudinimų, kurie bus iš
leisti po mano mirties ir ku
rie lenkų tautą pastatys i- 
diotu eilėn.”

Lenki} spauda draskomi is 
piktumo, kad tuos žodžius 
pasakė ne rusas, ne vokie
ty s, ne lietuvis, bet lenkti 
tautos galva, ministeris pir
mininkas. ‘

Šis lenkams kartus teisy
bes žodis nepakenčiamas ir 
jie, galimas daiktas, pasi
skubins apšaukti Pilsudskį 
idiotu.

Laikraščiai stato klausi-

Priėjtfs Boylston gatvę, 
buvo duotas įsakymas kloti 
po lavonvožimiais gražiau
sius žolynus. Pasidarė di
džiausias sujudimas. 1 Stip
riai supintus į vainikus žo
lynus plėšė nešėjai ir klojo 
po automobilių ratais.

Tai matyt naujas papro- 
tvs laidojant anarkistus- 
bolšcvikns.

O vainikų, vainiką!! Lig 
kokius karalius laidojant 
prikrauta vežimai. Nejaugi 
darbininkai gyvena tokiame 
pertekliuj, kad savo doleriu 
neturi kur dėti ir mėto tuš^ 
lybėms. ’ ; '

Paroduotojai Užpuolė 
Vežiką

Prie Egleston Sąuare po- 
licij.vleUlo važiuoti skersai 
septynių tonų troką. Tuo
met paroduotojai puolė ant 
vežiko už nutraukimą lini
jos. Mušė vežiką lietsar
giais ir kuo tik papuolė.Lai- 
mč, kad policija buvo ant 
vietos, tai vežiką išgelbėjo. 
Raudonieji mušeikos išbė
giojo ir liko tik eiliniai sim- 
patizatoriai. Pasipriešinu
sius polieja areštavo.
Artimiausieji Simpatizatoriai 

Turėjo Ant Rankovių 
Raudonus Ženklus

Rugpiūčio 28 d. Forest 
Hills kreifiątorijoj sudegino 
Sacco ir Vanzetti kūnus.

Per keturias dienas ją kū
nai buvo pašarvoti, grabo- 
riaus Joseph Langone mir
ties kambarį’. Sako, kad a- 
pie 100,000 žmonių buvo žiū
rėti jų kūnų ir apie 200,000 
žmonių žiūrėjo laidotuvių 
parodos.

Ginkluota policija darė 
"Tvarką ant gatvių ir buvo 

pasirengusi bile sukilimą 
numalšinti.

Keletą karštesnių simpati- 
zatorių areštavo.

Delei per didelio susigrū
dimo ant šalygatvių ir gat
vių daug žmonių-žiopsotojų 
sužeidė.
Neleido Martuoti Ten, Kur 

Norėjo

Sacco irv Vanzetti apsigi- 
nimo komitetas nustebo, 
kuomet sužinojo, kad nega
lės eiti Beaeon gatve palei 
Statė House. Ką padary-

r-“V’T
ir» .. > < ’—T—



ĮVAĮĘĮOS KNYGOS

BRIGGS

DRANGI MANO* ANDRIUS 
SAKO KAD JIS MANO KAD 
JIE TURBUT DEDA KOKIAS 
PLUNKSNAS VIETOJ TABAKO F 
> VISUS KITUS CIGARĖTUS/ 
• KAD TAIP DRASKOJ 

GERKLĘ -

UGOS

paimtu nuo apgautu 
Sulaikytieji tardo-

DZIMIS SENIAU KOSĖTO 
BAISIAI, BET SUSTOJI 
KAOA PRADĖJO RŪKYTI

NAUJĄ_ Rl)Šp k

l j privalumų, ypatybių ir tikrojo katalikę priedermės. Parašė
- * ----- ~ 30c.

Aš ir mano

APDOVANOJO KARIUS
Liepos 30 d. Respublikos 

Prezidentas apdovanojo I 
rūšies III laipsnio Vyties 
Kryžiaus ordenu antro ulo
nų pulko vadų pulkininką 
leitenantą Plechavičių ir at
sargos karo valdininką Pa- 
lavįnskį.

BAIGIAMA STATYTI
Lietuvos Banko dideli na

mai Kaune jau baigiami sta 
tyti. Baigiama ir teisingu 
mo ministerijos rūmų stoty- 
ba.

Retoj lietuvių šeimynoj ne
rasi kokio nors albumo.'Bet 
si Lietuvos Albumą, kuria- 
retoj lietuvių šeimynoj tera
si Lietuvos Albumą, kurra- 
me yra Lietuvos didžiųjų 
veikėjų atvaizdai ir jų gy
venimų aprašymai. Kiekvie
nas laikąs save tikru lietu
viu patriotu privalo turėti 
tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50. • 1
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass.

GRAUDŪS VERKSMAI. Verte Vysk. A. Baranauskas---------------- 10c.

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaiti&_15e.

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

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

DANGAUS KARALIENE. Surinko Kun. M. Gavalevičius; be ap
darų 75 centai, su apdarais____________ --------------------------------$1.00

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS

VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ,,,,  25c.
[BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko —_________ 15c.
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko__________ 5.00
ŠIŲ NAKCELY ;_________________________________________________ 30c.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ __________ ______________________ 20c.

VAI AŠ PAKIRSČIAU___________________  ______________________20c.

UŽ ŠILINGĖLĮ __ ______________________________________________ .S0£
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ____.2________________________________ 10c.

LIGHO (latviška) __________ __10c.

VĖTRA
KULČIKAI (Barzdų v.) 

Liepos m. 17 d. šioje apylin
kėje siautė didelė vėtra; ja
vus išguldė, medžių šakas 
sulaužė; vietomis net pūčius 
medžius išvertė ir trobų sto
gus nudraskė. >

Bet daugiausia nuostolio 
padarė tai P. P-čiui Kulči- 
kų kaim., sugriaudama kluo
ną ir naujai pastatytą, bet 
dar neuždengtą Rusveikio 
Šiopą.

TAI, NEPARODYK JAU 
KĄ NORS NAUJO MANO 
draugui! jis rūko 
NAUJĄ, CIGARETĘ KURIS 
IŠTIKRlįJŲ PUIKUS

DZIMI IRGI PERMAINĖ
RUŠp." JIS SAKO KAD 

CiGARETAS KUR) DABAR RŪl 
yra toks Švelnus 

y KAIP MANO VĘIDASj—

<YGĖS
l - M

ūda. Odas apdarais $2.50 ir $3.50

ŽTO 
MĮNISTERIS .■

. P. Respublikos Preziden
to aktu. Krašto Apsaugos 
Ministeriu patvirtintas ge
neralinio štabo viršininkas 
"pulk. Daukantas, kurs mg- 
piūčio 11 d. perėme ALją iš 
laikinai ėjusio Krašto Ap- •a
saiigos Ministerio pareigas 
Ministerio Pirmininko prof 
Voldemaro. Naujam Kraš
to Apsaugos'Ministeriui jau 
prisistatė dalių vadai ir Įs
taigų viršininkai.

f--—--- ---- *--
MY GOODNESSĮ KAIP JI 
NUSISTEBĖTI KAD ŽINOTŲ 
KAD DŽINUS DABAR RUKO 
OLD OOLDS.

NUBAUDĖ “SOCIALDEMO
KRATO” REDAKTORIŲ
KAUNAS. — “Socialde- 

mokrato” redaktorius už tai, 
Ikad palikęs tuščią vietą kur 
cenzūros išbraukta, nubaus
tas 100 lt.

, nas Montvila__________________

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA- 
viams sekasi Amerikoje. Paras:

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

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

Į TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis-_______ 45e,

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de
rybas te galo įdomūs nuotikiai keliones per įvairius kraštus.

v Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio_________ _______ 1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_:75c.
I DIDŽIOJO KARO-UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;.
Į Parašė P. Žadeikis.___________________________________________75c.
GERUMAS—aprašymas .apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną.

1 Vertė Kun. P. L.____________________________________________ 15c.
I T"* , *
TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį

| parengė S..Kaimietis^______ ______ _ . ______ .„.f. —______ 15c.

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 
a p y š a k a________________ ________________________________ __15c.

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

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

GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio _____________ ;_________L50c.

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS____________________________ _25c.
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui-_________ 50c.

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas ■ _ 15c.

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje ___ _______ _________;___________________ _________ 15c.

• ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms sa 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis___________________________50c.

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus . ________________________ 50c.

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver
tė Jonas M. Širvintas_____________ ? ______ 50c.

| ’ t ' ; .■•••'- - .....
BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis----------------------- 50c.

.... .

.1 LIETUVOS ŽENKLAI Išleido J. Šeškevičius ir B-ve, Kaunas—40c.

ĖMUS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa
rašė Juozas V. Kovas. Kaina______________ 1________________ 30c.

liėijiipafeko; į jwikas^afe- 
ristas, Kupiškio valsčiaus 
Vainauskas, jau kelinti me
tai už įvairius šposus kelių 
teisinipteistas ir dar tebetei- 
siamas, vis dar nenurimsta. 
Prisirinkęs Amerikoje gyve
nančių antrašų, kreipiasi į 
Amerikiečius; prašydamas 
pašalpos baigti kun. semina
rijai, kurios dėl ligos ir tfe- 
turto nebegalįs baigti. Jis 
ir atrodo neblogai; auksi
niais dantimis, inteligentiš
kas, apykaklė užpakalin su
segta, kai užeina į tokius na
mus iš kurių yra kunigų — 
tai Vainauskas užsideda ant 
rankų net auksinius bronza- 
lietus ir jau sakosi esąs vys
kupo sekretorius ir jeigu su
žino, kad tos šeimos narys 
kunigas turi nepergeriausią 
vietą—tai žada patarti vys- 
kupui, kad jam duotų geres
nę parapiją, o vikarams ža
da išrūpinti geras parapijas 
net klebonais padaryti! Juk 
sako nuo sekretoriaus daug 
pareina. Gudresniųjų yra 
pasiunčiamas toliau, o neat
sargius visaip išnaudoja. 
Taigi pasisaugokite... K

SUVEINJŠKIS, RokKįkįo UI1WBII| T|[Į]| KAj M A T J) |Af 
apskr. — Traukinėliui į Su-j ’ H J. 13 *ti» T J l: r 
vęjniškio stotį-atėjus, daugu-j '•' ‘-r1; ■ ■/------- . ’ *.

ma Suveiriiškio miestelio ‘ ĮVAIRIOS KNYGOS
ąmtojy eiW tpašto«^J1^AOim^hiiraa 
tūrą ir čia laukia pamesaint | 1 vimomeniniamę gyvenime. Parašė Kuo. A. Stauiukynas— 
iš traukinėlio pašto. '• i Lau
kiantieji efeti labai nepaten
kinti, kai grįžęs iš trauki
nėlio pašto. agentas atsako: 
“Paštas paklydo.”* Nepasi
tenkinimo nebuvo-'kol paši
las paldysdavd labai retai, 
bet kad pastaruoju laiku jis 
jau per dažnai pradėjo'klai
džioti. H ~+t •

JI -MANE-' NUVARGINA' PASAKO 
DAMA, KAI P r JOS MEILUŽIS

VISUOMET S U LYG DIENOS... 
j GAL JI MANO KAD ANDRIUS 
( NEGIRDĖJĘS APIE OLD GOLDSy

—

KOMPOZITORIUS STASYS 
ŠIMKUS VYKSTA 

' AMERIKON

Kaune rugpjūčio 11 d. ma
žam savo senų draugi! ir lai
kraštininkų būrely mūsų 
kompozitorius St. Šimkus 
praleido kelias geros nuotai
kos valaindas, lyg atsisvei
kindamas prieš išvažiuoda
mas keliems mėnesiams i A- 
mėriką, būtent Į Čikagą. St. 
Šimkus, kaip žinoma, yra i- 
steigęs Klaipėdoj muz. mo
kyklą ir buvo jos pirmuoju 
direktorium. 1 tosi traukęs 
dabar iš tos vietos, senų sa
vo pažįstamų čikagiečių 
kviečiamas, jis trumpam lai- 
kuo ten išvyksta.

KIEK AMERIKONAI PAR
SIUNČIA Į LIETUVĄ 

DOLERIŲ?
Statistikos daviniai iš 1926 

m. rodo. kad |*r Lietuvos 
batikos ir bankinius namus 
ir kontoras i Lietuvą iš A- 
mėrikos |>rrsiiisto 2^,968,764 

litas ir 31 centas.

“Lietuvos” karesponden- 
ta žiniomis iš Var&iūsi šio 
mėnesio pradžioje ^pastebė- 
tas kažin koks nepaprastas 
lenki} orlaivių lakstymas iš 
Vilniaus į Gardiną ir atgal 
prie pat dėmarklinljos. Taip 
liepo&mėn. 30 d. palei Varė
ną lakstė orlaivis iš Vilniaus 
Gardino link, rugpiūčio m. 1 
d. iš Gardino Vilniaus link 
pralėkė visa orlaivių eskad
rilė.-Paskutinėmis dienomis 
taip pat matyta ir girdėta 
lakstant minėtame rajone 
bent keletas orlaiviu.

South Boston, Mass.

’ *

KIEK ŽMONIŲ IŠVYKO Į 

BRAZILIJĄ
Vidaus Reikalų Ministe

rijos žiniomis, nuo 1926 me
tų gruodžio mėn. 1 d. iki šio 
laiko iš Lietuvos i Braziliją j 
išvažiavo apię 16,000 žmo-^ 

iiių. <
Vidaus Reikalų Ministeri

ja artimiausiu laiku numato 
išsiųsti į Braziliją specialę 
komisiją, kuri ištirs mūsų 
išeivių gyvenimo Brazilijoje 
sąlygas.

Be to, vyriausybe numato 
greitu laiku įsteigti Brazili
joje Lietuvos konsulatą, -ku
ris rūpintųsi mūsų išeiviais.

K STIRNOS
GRUZDŽIAI ,Šiaulių ap. 

Šios girininkijos miškuose 
dėl valdžios griežtos apsau
gąs yra užsilikę stirnų. Tai 
gražus reiškinys! Smagu, 
kad važiuojant keliu per 
klaikų mišką baugiai peršo
ka ilgakojis per kelią. Kad 
visuose valstybiniuose miš
kuose būta dar stirnų!

z /
I

vjstiomeninianię gyvenime. Parašė Kun. A. Stauiakynas——__
APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimai tikybos, jos 

d privalumą, ypatybių ir tikrojo katalikę priedermės. Parašė
- Kun^ ^ęzui|ĄS ,yelįk^sCozęl.y?.„_.Į.. ---- --------- —------- J

J TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 nietų sukaktuvėms paminėti 
i aprašymas Šv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai__ 8c.

HUCKLEBERRY FINNAS—labai. įdomi’ apysaka____________ 75c.

PATARMĖS ^OTEĘIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia
me, šeimynifiiamčrir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun.-
V. Kukkadskas ,» : > i : •• ■______;■ ■ <___________ 15c,

BEN-HUR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai
Į- įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). VertAjo- 

' " ‘ _________ T___________ - 1-50

Ps^^jbnas kaip mūsų išei- 
J. Tumas________ 50c.

Pamokinanti 
_____________40c.

gj BENDROJI STUDENTŲ 
UNIFORMA

E*'.. ^Universiteto senatas nese-. 
B/ nai nustatė bendrąją Lietu- 

vos universiteto studentams 
uniforminę kepuraitę. ^Ke
puraitės dugnas baltas, pliu- 

- Šihis ar “pike,” apvadas 
juodas. Uniforma nėra pri- 

ly ■ valoma.

TEATRAI
GILIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas_25c. 
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas _____ . 25c.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS-’komedijos po 1 ak

tą; parašė Seirijų Juozukas___________ • 35a.
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis____________ . 40c.
ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė

Kun. L. Vaicekauskas ____________________ 10c.
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. Širvintas_30e. 
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V. -10a.
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo

nas Tarvydas ______ , __________ 10a-
, (Y > ' ■ '
PILOTO, DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas 35a. 
DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebūklas

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

I i 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K., D. ir N.______ __15a
VAIKŲ TEATRAI: dalis II: 1) Ištirsime paskui; 2) Antanukas

‘ ' Gailaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K.,*D. ir N.  ______ 15c.
MALD

PULKIM ANT KELIŲ—“D-ko’
Siųsdami užsakymus arba pinigas, visuomet adresuokite taip:

SAlBINilKlfi

366 West Broadway

ŽEMĖS RŪŠIAVIMAS
' Šiais metais žemės rūšia- 

f - vimo darbai visose apskrity- 
se pradėti liepos pradžioje. 
Visose apskrityse dirba 60 
žemės tyrėjų. Imant apskri
timis tyrėjų skaič.ius-pasida- 
lija šiaip: Kauno ir Šiaulių 

• apskrityse po 5 tyrėjus:. Ma- 
rianiĮiolūs — 4: Biržų, Zara- 

? su, Kretingos, Mažeikių. Pa
nevėžio, Šakių. Trakų. Tel- 
Šių, Ukmergės, Utenos’ ir 

į Vilkaviškio po 3; Alytaus, 
L Kėdainių, Raseinių, Rokiš- 

kib, Seinų ir Tauragės po 
du tyrėju. Rūšiavimas baig- 
sis š. m..spalių mėnesy.

\ SULAIKYTI TRYS 
r - ■ • “KONSULAI”

Liepos 3 d. Kauno polici4 
jos IlI-je nuovadoje sulai
kyti p. Statkevičius, Štaitiš 
Stepas ir p. Rutkauskas 
Justinas kaltinami piliečių 
apgaudinėjimu. Jie save va
dino Amerikos konsulais ir 
ties Amerikos konsulato ir 
Vytauto ’ prbspekte kalbino 
žmones ir siūlėsi jiems^ tar
pininkauti reikalingų doku
mentų išgauti važiuoti į A- 
meriką.- Iškračius juos, ras
ta įvairių blankų, laiškų, do
kumentų ir piliečių fotogra
fijų 
žmonių 
mi.

Tai Švelnesnis iv geresnis cigaretiAi. /

Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi.
MP.

■1 1 . • _ - - - ’ .t ! *. k. ----- --- ------  ~ _■ “C T . . . ■. «



•Padaviau feal ostate

ąs nutarė į- 
ir atsakymu

So. Boston. Mass,
— Ne. Bet kompanija 
Tomistu išreikalauti už

labai taupus. Duoda kavai cukraus 
kainuoja tik dalį euk-

lins šiandien. Tamsta džiaugsies. Jei pntoginn. nei 
DYKAI Iliustruoto katalogo, kuriame randasi daug |

THK BORDEN OOMPANY, BORUEN RĖDO. NEW YORK

Lietuvių Moterų Tautinis 
Rūbas

Borden’s Pasaldytas Kondensuotas 
žino-

JKaspar von Silanen įsun 
atvyko Romon. Antrasis ko
mendantas, Max Ruts iš 
Ciuricho, vadovavo tai gvar
dijai 10 metų, Ugi garbin
gos, tragiškos 1527 m. gegu
žės dienos. Burbonai tuo-

Labai daug buvo ra- 
s ,■ Rųsįj^s^ komunistu 
lovjeva. Kas jis toks

Taupykite Leibelius Dėl Brangių Dovanų
» * 

Kiekvienus Borden Leibells kntp atvaizduota turi didelę prefrik 
jįj vertę. Atlankykite artimiausia premiją krautuvę fr ptfein- 
rėkite kaip lėngvu gauti sidabrinių daiktų, lėkščių, laikrodžių ir' ' 
dnngelj puikinusių dalykų DYKAI tik su Borden leibelinia bito -

At.
gali i 
darbą ię materijolą

gėlėmis ir lapais, senobinė 
pirktinė medžiaga, arba juo
das milas kaip dėvima. Ma
žojoj Lietuvoj (tada jis ap
linkui gofruotas).

5. Priejuostė kaišytinė 
tulpėmis ar žvaigždėmis 
kaip audžiama Suvalkijoj 
gali būti ir šilkinė dryžuota

Ypatiška Sveikata - •
Ar jus žinot kiek jos kainuo- 

jat? Vieno universiteto ehemijos 
profesorius nesenai pasakė kad 
vidutiniško didumo žmogaus kū
no elementus išdalinus, vandens 
butą gana išskalbimui poros Man
ketą, geležies užtektinai padary
mui keleto vinių, kalkio užtekti
nai nubaltinimui pusėtino dkiunRk,. 
vištinyėios. fosforo gana padary-'~J 
mui 100 degtuką ir sieros gana 
nužudymui blusų pas vidutiniško 
didumo šunį. Jeigu nueitumei į 
krautuvę kur tie dalykai parsi
duoda, teikis daugis mineralu kiek 
jų yra kūne kainuotą tik 98 cen
tai. Jeigu jūsų kūnas taip dali- 
katnai padarytas tai jūsų pareiga 
yra išmokti kaip jį iižžiurėti. Pir
miausias da}ykas yra maitinimas 
jo tinkamu maistu.

Ats. — Ne. negali

KL — Mano žmona turi sa
vo vardu* automobili. Važiuo
dama per neatsargumą sužei
dė žmogų. Ar tas žmogus gali 
mane patraukti atsakomybėn 
ir užareštuoti mano turtą?

kad žymus' lenkų rašytojas 
Stanislovas Przybyszewski, 
kurio veikalai Paprastos 
sielos programą’ ’ir “Išpa
žintis” yra kiaurai primir
kę materializmo ir fataliz
mo, perėjo katalikybėn. Jis 
pamatė savo rasti} blogu- 

1 mus. 
N 1 Garsus italu 70 metų dai

nininkas Mathias Battistini 
nuarė likusias savo gyveni
mo dienas praleisti vienuo
lyne. -------- ---------

Britu atstovo prie šv. Sos- 
_to žmona Lady Russel nese
nai perėjo katalikų Bažny
čion.- Ji pirmą šv. Komuni
ją priėmė iš šv. Tėvo ran-

Suomių atstovybės atąchė 
Rygoje liuteronas ir -pasto
riaus sūnus Isei Hoveleinen met užėmė ir 
nesenai perėjo į katalikus. • mą.

■ Virimo Receptas
Žuvis yra maistas, kuri kiekvie

nas privalo valgyti. .Ii turi tuos 
(-lementus, kurie reikalingi kūno 
budavojimui. Žuvis yra paprastai 
sezoninis maistas, bet yra kelioli
ka rūšių žuvų kurias galima pirk
ti dėžėse per visą metą; kaip sal- 
monai, “tuną, et e. Daug yra bū
du skaniam dėžiniu žuvų priren- 
gimui. Išbandyk senkanti receptą 
valgiui ant vakarienės. Pamatysi 
kad kiekvienam 'patiks.

Smetoninė Tuną Žuvis
I puodukas evaporated pieno at

miešto IĮ puoduko verdančio Van
denio.

1 svaras tuną žuvies iš dėžės, 
supiaustant druožlėmis.

2 šaukšti sviesto arba sviesto 
pavaduotojo.
. 2 šaukštai smulkiai kapotą ža
liu pipirą.

1 šaukštą kapotų pimentų.
•y» šankštuko (druskos.
3 šaukštus miltą.
Virtu ryžiu.
Paprikos.

Sutarpyk sviestą ir sudėk ža
lius pipirus ir kepk jtlos iki su
minkštės, a~pie 5 minutas. Paskui 
dadėk pimentus ir miltus. Virk iš
loto 3.minutas jir laipsniškai su
pilk pieną atmieštą su vandeniu. 
Paskui sudėk druską ir papriką 
ir Įdėk tuną žuvį. Tegul užverda 
ir virk ant verdančio vandenio 
mažiausia 15 minutu. Duok į sta
lą tarp ryžių.

Virtuvės Patarimai.
Daržovės kurios auga virš že

mės turi būti verdama neuždeng- 
tos^bet kurios auga po žeme rei- 
kiaA-irti uždengtas.

Geras būdas siišildymui attiku
sios žuviųp kepinant skarvadoj 
svieste su įplaktu kiaušiniu.

Po.i.šėmimo'pudingo iš pečiaus, 
neapversk jo Į kitą indą tuojau: 
lai susitraukia per kelias minutas, 
paskui bus lengva išimt iš kepa
mo indo.

Atlikusią mėsą galima sunaudo
ti <lel sandvičių aptepus ją gra
žiai salotą aliejum ir muštardą, 
druska ir paprika.

Suv. Valstijų Darbo- De
partamentas ką tik surinko 
Įdomias informacijas apie 
algas ir darbo valandas mo
torinių vežimų industrijoj. 
Tos informacijos liečia as
tuonias valstijas, inimant 
Michigan, Ilinois ir Indiana, 
kur randasi net 91% tos in
dustrijos darbininkų. Bet 
paduotos informacijos liečia 
tik 144,(XX) darbininkų arba 
35 nuošimti visu darbimn- 
k>. ■

1925 metuose pilno-laiko 
savaitiniai uždarbiai buvo 
sekantieji: mokinių (ap- 
prėntices) $25.00; surinkėjų 
(assemblers)’ $37.54: motorų 
surinkėjų $37.20; automatiš
kų operatorių (vyrų) $37.- 
97, (moteriškių) $24.59; 
šuolinių darbininkų $35.94; 
kalvių $48.47: gręžimo- fab
riku darbininkų $38.71: mu
šėju $47.06: keltuvo opera
torių $36.08: audeklo it* ska
ros kirpėjų $26.78: įmištuvų 
$39.77: durų darbininkų 
$42.34: gręžiamos ihašinos 
darbininkų $35.81 : kalvių 
pagi'llietojų $(38.40: inspek
toriai (vyrai) $34.17 (mote
riškės^ $17.91: paprasti 
darbininkai $28.73, tekorių 
$28.73: vamišiųotojų $49.- 
90: mašinistų $40.30; meta
lų apdirbėjų $43.06; lieji
kų $41.98: tepliorių $39.27; 
tepylos dulkytojų $42.50; 
bandytojų $32.46: Įrankių 
ir muštuvų darbininku $43.- 
93; viršų hudavofojų $40.- 
88.

Augš'čiausios algos moka
mos Michigane ir Indianoj. 
Paprastos pilno-laiko vyrų 
algos dėl savaitės visuose 
užsiėmimuose padidėjo nuo 
$33119 — 1922 m. iki $36.37 

1925 m., moteriškių nuo

kelių varsų suklotų Jar marga
6. Po kaklu gintarų ei

lė. Galima raudonuosius ka
rolius (tik ne iš stiklo).

7. Moterys apsisiaučia 
varsota vilnone ar 
skara.—‘ ‘ Sargyba. ”

t 19^ mt 2A71 jsliji- 
gbs gamino ihiot<rmiiis ūži
mus ir vežimų dalis. Tose 
■fstaigosc dirlw> net 404.886 
dnrbininkaį kurio uždirbo 
kasmet $659.887,000. 
prasta alga šioje Industrijo
je buvo $1,630.

V
ISŲ pirmiausia, jie ii mėgsta dėlto, kad 
duoda nepaprastą skonį kavoje. Borden’s 

Pasaldytas Kondensuotas Pienas nesunaikina 
kavos skonio. Kaip tik priešingai, išvelka jį 
aikštėn.
/

Antra
Pienas taip lengvai virškomas, kad daug 
nių, kuriems Smetona netinka, gali vartoti pa
saldytą kondensuota pieną dideliais kiekiais. 
Trečia 
ir Smetonos gerumą, o 
raus ir Smetonos kainos.

šeimininkėms kelrodis
•< ■ • - - • » - . • -i <r—» ■ r <

• ' Rašo ISABELLE KAY
Lietuve Seimininkė Amerikoje visados trokšth gauti patarimu 
pagerinimui jos žinojimo atUkinčjant pareigas kaipo Seiminin
ke ir motina. Sttose skiltyse kas savaitę tlli»s straipsneliai ku

rie bus lodomus kožnai Lietuvei Seimininkei.

Pereitas 
vesti klaus 
skyrių. Per visus metus turė
jome apie šeSus klausimus. 
Tad nuolatinio skyriaus nė 
nebuvo reikalo turėti. Dabar 
tą skyrių atnaujiname. Jei
gu atsiras klausėju, dėsime 
kas antradienio numery.

Klausimas. — Apsirinkęs na-
ĮĮ^k, ; padariau-raštišką sutarti į Jnais ir prietaisai 
jį pirkti. Vėliau sužinojau,.automobilįx padai 
kad gyventojai nemoka tiek kiau priimti. Ar 
rendos/ kiek pardavėjas man panija gali mani 
sakė ir kiek i sutarti Įrašome, automobilį užmol 
Ąr galiu atsimesti nuo pirki- kau, ar ne? 
mo ir gauti atgal depozjtą?

, ■ ■ . • i s z • .
gOPIEŽIAUS GVARDLJ A *

. Laika*. “Catholic Times,” 
minėdamas popiežiaus .gvar
dijos keturių šimtmečių su
kaktuvių šventę, kuri įvyko 
1927 m. gegužės 6 d., paduo
da įdomių žinių iš popie
žiaus gvardijos istorijos^ Po
piežiaus gvardija sudaryta suprato taip pat gral 
pirmaisiais 16- j o šimtmečio 
metais popiežiaus Juliaus 
IT: 200 šveicariečiiyjš Tiri

titaną; po aštrios kovos jie 
žuvę, keletą išlikusių . gy- , 
vdis paimti nelaisvėn,, Jų iš- 

. Iškilnybės < -dėka, popiežius 
; tuo tarpu, paspruko ir jau- ‘ 
vyko į^Engelsburgą. r Esant 
popiežių - Poivjlui aJII, 154& 
m. gvardija sudaryta vėl’ iš 
naujo. Iš Šveicarijos-kata
likiškų. kantonų žmonių. Jų 
vadas Jost von-Megen iš Lų-> 

! cerno buvo nė tik . kaT^iyis^ 
bet kartu mokytas žmogus: 
jiš kalbėjo > vokiečių,į italų, 
ispanų, lenkų kalbomis ir. 

škai 
bei lotiniškai, jis buvo daųgr 
keliavęs Šventoje žemėje, 
Persijoje ir Turkijoje. Trie
sto vyskupų suvažiavimo 
metu popiežiaus gvardija 
saugojo jį. Užėmus Romą 
prancūzų revoliucijos armi
jai, gvardija buvo paleista 
ir tik grįžus popiežiui Pijui 
XI, 1815 m., vėl iš naujo 
sudaryta. Dabar, ji turi 100 

nuteriojo Ro- [karininkų ir kareivių. I ją 
Tie 200 popiežiaus priimami tik tokie šveicatni 

katalikai, nejaunesni 25 m., 
|kurie' turi geriausias savo 
kantono bažnytinės valdžios 
valdžios rekomendacijas. 
Šventės gegužės 6 d. buvo 
švenčiama su šyentomis mi
šiolais ir šv. Komunija; po 
to buvo iškilminga naujokų 
priesaika ir paradas šv. Tė
vui.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Pradėk šiandien taupyt leibelius nn<> Stantlanl ar Challengr pieno <lel hran- 

ąią dovaną, šios mšies koiidensnotas pienas turi savyje geriausią pieną ir, 
'•'.ikru.•"■•Pnišvk savo "rtxvrnink<> tik šios rušies pieno ir žiūrėk kad gautu- —--3

“ŽVAIGŽDĮ” į
. “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 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 
,tt. ir tt 7

Žvaigždė” yra Švenč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. J.ą leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaune. #■

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDE” trokšta ir• • «■ 
jums nušviesti klaidžius dvasinta gyvenimo kelius ir, 
lyg ta^ 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.

( Adiv^: "žvaigždės” Redakcija, Jėzuitų Kamai, 
Kaunas, Lithuania.

Mūsų Boston’o Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarkėt Šq. ’ '

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVAS

FALL RIVER. Ma«, BRIDOEPORT. Ct. PROVIDENCEI R.I. 
14—3-rd Street 1«? rtmfcrvss St. 40 Aboęn SttjM
arti Bedfonl St arti Mnln Strvet aftt Washfngton St

’. ’zI ' '
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*Mllfc—an«J lt* n*lng Ir. cnnoklnjr." parašt Mm Kcntly. Tai t* 
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Tik atsiusk rarn vardą, mlre^ Ir karta Pašto imklrlj nž lUr. 
apmokėjimai pakavimo, prmlnntlmo Ir tt.
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Lietuvių moterų tautinis 
rūbas susideda iš: 1) galvos 
papuošalo, 2) marškinėlių, 
3) kikliko, 4) sijono, 5) 
priejuostės, 6) gintarų.

1. Galvos papuošalas mer
gaitėms — aŲrūtų arba gė
lių vainikėlis, b) galionas 
(aukso juosta stačiai uždė
ta) 
kaspinų vainikas su nuty-|

* susiais kaspinais ant nuga
ros. | ■*. ’

Moterų galvos papuošalas 
— nuometas. (Ilgas baitas 
raištis, kuriuo galva apmu- 
turta ir jo galai uždengia 
nugarą ; tie galai sidabru iš-

* siūti ar pinikais pasiūti). 
Dėvima ir balta kepuraitė— 
apvyniota šilko skara.

2. ’ Marškinėliai vyriško 
fasono su perpetėmis, pla
čiomis ilgomis rankovėmis, 
prie galo po kelis kartus

’ rauktomis, paliekant prie 
rankos pakraštį, 5—1 santi- 
metrų pločio pinikais apsiū
tą. Apykaklė atversta, po 
kaklu susegta, bet norint ga
lima susegti tik. segančia sa
gute.

Marškinėliams vartojama 
balta plona drobė, bet gali
ma vartoti batistas ar mar- 
įkizetas. (Rankovės susega
mos su sagute, ar per dvi 
svyleles pen’ertu kaspinėliu 
surišama).

3. Kiklikas trumpu lieme
niu, viena kabele apačioje 
susegamas, apsiūtais plisuo- 
tais klotiniukais 10—15 sari- 
timetrų pločio. Kiklikui var
tojamas arba toks pat au
deklas kaip ir sijonui, arba

* brokatas (parča) ar, ada- 
tiaškas.

4. Sijonas platus, užpa
kaly rauktas, per šonus klo
tas (4—3 palų naminio au
deklo) — ne per daug trum
pas —15-20 santimetrn nuo 
žemės, Sijonui geriausia na
minė medžiaga, languota ar
ba juostuota; pagrindinis 
tonas tamsus: žalias, fiolė- 
tas, rudas, juodas, vyšnios 
varsos ar tamsiai raudonas, 
išmargintas gyvomis sutin
kamomis varsomis. Gali bū
ti vartojama, su didelėmis

• z-
. z

—r Zinovjevas, kaip ir 
vfei kiti komunistu yadai yra 
žydas?. Jo tikra pavardė yra 
Apfelbaum.

’T~" Naminiai Pasigelbėjimai
Panaikinimui prasibraižiusiu ra- - 

kandą .dalią, užtepk tas vietas su • 
biskeliu jodino ir leisk nudžiūti. - 
Paskui nušveisfc visą rakandą asu ■* 
geru rakandu vaksu. Jeigu ne- ... | 
užtenka sykio patepimo jodinu ’ . 
užtepk antru kartu.

Jeigu durys girgžda atidarinė- 
jant, patepk zovieskus_.su muilu.

Jeigu perlietą vaikščiojant jū- V’į 
su čeverykai sustingsta, nuvalyk 
juos su šiltu vandeniu ir paskui 
ištrink odą su kastor aliejum ar- ■ 
ba kitu kokiu aliejum. Tas odą 
suminkštins. -

Grožės Patarimai
Daugybė žmonių bando taisyti 

savo veido odą. naudojant išlauki- 
nius budus, bet užmiršta, ka<j val
gymas atsakančią maistu taipgi y ? 
gelbsti užlaikyt odą ginoje pade- - 
•tyje. Jeigu jusu oda sausa, turit 
valgyt tokius maistus, kaip sme- “ 
tona, sviestas, suris ir kitus, ku-į 
rie turi savyje karltobydratus. 
Kartais- gerai yra suminkštini 
vandenį kuriuo prausiat veidą da- i 
dedant, biskį sėleną arba krakmo
lo. Geriausia yra ištirti kuris įS 
muilas tinka jusą odai. Nekurie J 
muilai gali erzinti jūsų odą, o ki- 
t i gal neturi užtektinai aliejų dėl . 
odos sausumo. Geriausias badas 3
užžiurėjimui sausos odos yra de- ;

i dant eold eream prieš einant gul-
MASKVOS SOVIETAI 

GRIAUJA BAŽNYČIAS

Sovietų vyriausybė pa
tvirtino Maskvos miesto pla
ną, kuris sumanė gatves ves
ti ten kur stovi bažnyčios. 
Pačioje Maskvoje sugriau
tos 3 bažnyčios, o'.miestęi Ja-^ 
lyje, vadinamoje Kitaigo- 

šilkine Ijyd, skirta sugriauti 7 baž
nyčios.

zovieskus_.su
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(Tęsinys) fnėra skaitęs rimtos, žymaus
1 A ~ II.
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Šalis ten itemaičių, kur- aukšti kapai, 
Bėriogso iš smėlio supilti aukštai... ’ 
Šalis tai Kęstučio — čia laisvas tapai,

— • _____  . ____

Kur aukurą Praurimos deivės matai
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Musų Organizacijos ir Jų ?J 
Darbuote

/ Pirmas organizacijas tvė
rė lietuvi ai-fereineriai. Jie 
tuomet ištiknijų buvo-tikroj 
to žodžio prasmėje foreine- 
riai — svetimi'. Dar nese- 

, ni -tie laikai, kuomet jankiu-
- kai ir airiukai laikė sportu 
' . jei jau neapkulti, tai bent

pašiepti praeinantį foreme- 
ri. Darbai foreineriams tek- 
davo prasčiausi ir sunkiausi 
ir mažiausiai apmokami. Pa
nikų, krizių, bedarbių ne- 

’ stigdavo. Pripratę, ai* ne
pratę traukti Lietuvoje 
arielką, vargo suspausti ir 
ujami, čia jie ieškodavo tan
kiai paguodos ivhiskėje.Var
go ir ligų netrukdavo. Pa
vienis žmogus negalėjo atsi
laikyti prieš neprielankias 
aplinkybes. Ėmė tat telktis 
į pašalpines draugijas. Sa- 

s yrąs sąvajį, lietuvis lietuvį 
. šelpė. Toki buvo pašalpinių 
draugijų pradžia. Jų tvėrė
jui buvo katalikai ir jas pa
krikštijo šventųjų vardais, 

izmai, atsirado
Šliupas. Šliupas ir jo pase
kėjai tverti nemokėjo — ėmė 
tad griauti. Įnešė į pašalpi
nes draugijas labai nešva
rius ir asmeniškus ergelius. 
Vardan prieštikybinių idėjų 
buvo puolami asmenys.Lais" 
vakalbiai ii laisvadarbiai 
pasivadino laisvamaniais, 
nors jų pačių mintys buvo 
kulkas žiauresniame antire
liginio ir siaurai partinio 
fanatizmo kalėjime negu ka
da nors katalikų mintys ga
lėtų būti dogmų suvaržytos. 
Idėjos vietoje tapo asmuo 
pastatytas, kad būtų į ką

- drėbti purvais “vardan idė
jos.” Tie1 Šliupo “nuopel
nai” -niekuomet nebus pa
miršti Amerikos lietuvių iš-

t . eivijos istorijoje. ■ Dar ir 
šiandien “teliepakuta veja
me” už tuos Šliupo “nuo- 
pelnus.”

Būdami katalikais ir ne- 
( turėję Lietuvoje organizaci- 
c jų, lietuviai ir čia norėjo 

’gyv^ti panašiai .Priešų puo
lami jie pamate, kad vieny
bėje galybe. Pradėjo tverti 
idėjines organizacijas. Su
sirūpino taipgi katalikybės 

“ palaikymu pašai pi nešė drau- 
* gijose ir centralinėje pašal-
( pine jo organizacijoje — Su-

' ąivienijime. Susivienijimas 
■- skilo į katalikų ir ne kata

likų siisivienijimus. Ne ka- 
..iąlikų susivienijime dabar 
■eina kova už tai, ar tai bus 
lietuvių, ar bolševikų susi
vienijimas. Ir susivieniji
mai, ir pašaipiuos draugijos 

< yjį’a visupirma pašalpos — 
biznio — įstaigos.

Iš idėjinių organizacijų 
Teikia paminėti (iš kairės į 

| . dešinę) bolševikus, socialis- 
■ tus, tautininkuojančius san-

&IK.

dariečius, tautininkus “lais
vamaniu ’ ’ (dar neorgani
zuotus) Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją ir katalikų orga
nizacijas: L. D. S., Vyčius, 
Motėm Sąjungą, Mokslei
vius (apinirusiuš), Blaivi
ninkus ir kitas labiau spe- 
ciališkas,. labiau bažnytines 
organizacijas ir ištaigi} rė
mėjus. Katalikų organiza
cijos koncentruojasi A. L. 
R. K. Federacijoje.

' Ką šios organizacijos vei
kia? • Tėvynės /Mylėtojų 
Draugija leisdavo knygas. 
Dabar negirdėt, ką ji veikia. 
Vyčiai akcentuoja sportą. 
Moterų Sąjunga pradėjo 
nuo savyšalpos. Be to šios 
organizacijos, ir visos kitos 
idėjinės organizacijos rūpi
nasi idėjomis, bet kaip? 
Jos turi arba savo laikraš
čius —- organus, arba turi 
laikraščiuose skyrius. Vieni 
vienaip, kiti kitaip platina 
savo idėjas, arba, ^tikriau, 
sakant, “ diskredituoja prie-, 
šingų idėjų skelbėjus. Pra
deda darbą nuo kito galo, 
pradeda statyti namą nuo 
stogo, nuo spaudos.Gerai su
prastas organizacijų darbas 
turėtų prasidėti nuo pačios 
organizacijos, nuo kuopų. 
Visupirmiausia organizaci
jos nariai turi apkalbėti, su
prasti idealą, apsvarstyti 
savo priešus ir surasti kovos 
priemones, nutarti veikti ir 
veikti. Paskui tik patėmvti 
su jais priemones. Tas vis
kas turėtu tik paskui atspin
dėti organizacijos organe. 
Galėtų prie progos pasi
reikšti ir darbuotėje ir orga
ne gal kiek ir piktumo ir 
tulžies,' nes kas yra be tul
žies, bet pirma darbas, o tik 
paskui ginčai.
- Pas mus tečiau darbuotė 
prasideda iš kito galo. Daug 
organuose tulžies, daug pro
testų ir piktumo, daug žo* 
džjų ir spaudoje ir prakal
bose, bet mažai teigiamo 
darbo, mažai supratimo tos 
idėjos, vardan kurios tiek 
daug tulžies išliejama. Kuo
pų susirinkimai, kuriuose 
turėtų būti svarstomos idė
jos ir jų vykdymo priemo
nės, kur turėti} būti nariai 
auklėjami, pasitenkina vien 
tik mokesčių pasimokėjimu, 
na ir privatiniais gineeliais. 
Ne svarstoma, ką mes da
rysime, bet ką “jiems” pa
darysime. Sandariečiai su
sirinkę galvoja, ką čia pa
darius katalikams, socialis
tams, bolševikams ir “fašis
tams.*””
serga ir kiti mūsų priešai 
Mes katalikai, nors ir dhnm 
me, kas reikėtų veikti, bet 
labai tankiai neprisiruošia-

kalba nei kiek nesivaržyda
mas įtikro lietuvio 
Didelį literatūros 
mums paliko, nesenai mirusi 
a. a. Lazdynų Pelėda. L. 
Pelėdos raštuose ras įdomu
mo kaip prastas, mažai ap
siskaitęs kaimietis, lygiai 
ir prasilavinęs inteligentas. 
Koks siužeto įdomus parin
kimas; kiek humanizmo, už- 
uo j autos nuskriaustiems... 
Mes niekinam, arba nors ne
branginanti, neįvertinam sa
vųjų, kad jų nepažįstam. 
Čia paminėjau tik kelis, žy
mesniuosius mūsų rašytojus, 
bet turime jų vis tik nema
žai, ir mes privalom juos 
pirmiau perskaityti ir tin
kamai įvertinti. Ir tik tuo
met •_ mes jausimės, kad pa
žįstam savo tautą, save~ra|y- 
tojų kuriniais apibudintą, 
nes tik rašytojas. — kūrėjas 
moka visas ir mažiausias* 
gyvenimo smulkmenas at
vaizduoti.

Laikas būtų kiekvienam 
pagalvoti, ir ne tik mate- 
rialėmis gėrybėmis rūpintis, 
bet ir sielos reikalų neuž
miršti. Kaip kūnui būtina 
sąlyga yra maistas, lygiai ir 
dvasios penas yra žinojimas 
viso kas kilnu, grąžu. Kny
ga, gera knyga duoda sielos 
troškimams labai daug. Ne
verta tik vien dolyrio reika
lais rūpintis. Tos gėrybės 
dažnai žūsta, o laimės nevi- 
sumet suteikia. Kas nežino 
pasiturinčių tarpe jų šeimos 
gyvenime išįrimo ir tragiz
mo. Delko? Todėl, kad 
kaž kaip materialiai kiekvie
nas supranta savo teisę, pa
reigą. Už tat kilnūs jaus
mai dyla kasdieniam žmo
gaus gyvenime. Meilės jaus
mas įgyjo, kartais kaž kokį

Kame visa nelaimė. Dvasios k“>’»a’veika,as’ su atsU«ji- 
imi perskaitytas visumet su-, 
kelia skaitytojo galvoje įvai
rių minčių klausimų, kodėl 
taip yra o ne kitaip. Rim
tas veikalas, šiokiu ar tokiu 
būdu verčia žmogų susimąs
tyti. Išjudina protą, suke
lia gražių, kilnių jausmų, 
dažnai skatina prie rimti} 
žygių, pasišventimo. Kar
tais užtenka jaunuoliui per
skaityti, kokio žymesnio 
žmogaus gyvenimo aprašy
mą — biografiją — kad jau
nuolis užsidegęs kilniu pa
vyzdžiu imtų pats juo j u sek
ti. Žinau, vieną savo pažįs
tamą, jaunesnį draugą, kurs 
iš kalendoriaus. perskaitęs 
mūsų didvyrio D-ro V; Ku
dirkos biografiją — neturtė
lio sūnus eina be skatiko ki
šenių j e mokslo ieškoti. Per 
keletą metų vargą nugalėda
mas — atsistoja ant kojų. 
Lieka naudingas 'kraštui pi
lietis, kitus skatina, kuo ga
li padeda, kad davus progos 
šviesos paragauti? Ir knygų 
lentyna pas jį prikrauta.__

J-

Kitos tautos brangina sa
vo rašytojus, jais didžiuoja
si. Pas mus yra, jokių, ku
rie drįsta sakyti,'kad girdi 
aš dėlto lietuviškų knygų 
neskaitau, kad pas mus nėra 
geni rašytojų, rašoma seno
viškai, viskas pasenę “ne 
moderną...” Kitomis kalbo
mis knygos įdomesnės, aktu
alesnės. Bet ištiknijų argi 
taip yra? Delio taip sako
ma, kad nepažįstama savi}-

“ ------

tęs ir biskelį išsilavinęs — 
negali atsigerėti Krėvės — 
Mickevičiaus kuriniais. Tai 
mūsų senovės, praeities dva- 
sio budintojas, pastebįs ir 
mokąs iš paprasti}, kasdie- 

kuomet pradėsit?^ nių tautos būdo reiškinių — 
kurti gražiausius vaizdus. O 
Vaižgantas! Gyvas, pilnas 
linksmios nuotaikos, nevys-jfcįygų, — tuščias, be ženklo 
tančios jaunystės jausmo ■

kultūra menkėja. Ką kiti, bran
gina, mes niekinam. Nejaugi 
nieko gero pas mus. Nepažįs
tam savųjų. Ne dolery išgany
mas. Neturi būti kūno be sie
los^ ' .

Civilizacijos laikai, aukš- 
tos kultūros laikai ne vie-

• * * • - -«* • 

nas panašiai galvoja, gyven
damas dvidešimtąjį šimtme
tį. Ištikro, civilizacija kįla 
dar aukštyn be galo. Kokių 
išradimų nežino pasaulis, 
koks šiandien susisiekimas! 
Elektra varo mašinaš, trau
kinius, kiti skraido oru. Po 
jūros dugnu pravesti laidai 
— kabeliai — o oru be jokių 
vielų perduodama žmonių 
kalba, muzika ir eilinis pi
lietis, kambaryje prie -stalo 
sėdėdamas, —. gali -girdėti 
tos dienos ii' valandos nau
jienas. '

Išradimų amžius. Su iš
radimais didėja, tartum, ir 
prasikaltimų skaičius. Skai
čiau ne kartą laikraščiuose, 
kaip Amerikos miestuose, 
dienos metu automobiliuose 
plėšikai apiplėšia tai įstaigą 
tai šiaip pilietį — ir nepa
gauti pabėga. Ne tik Ame
rikos miestuose. Europoje 
įvairių užmušimų su tikslu 
pasipelnyti taip didelis skai
čius, . nors kiek menkesnis 
kaip Amerikos mieštuose. 
Ką tai reiškia ? Reiškia, kad 
nors išradimai, civilizacija 
neva kįla, bet dvasios Tail- 
tūra menkėja. Gali būti tik
ras, kad ne vienas iš tų, nu
ėjusių nusikaltimų keliais,

me ir kiti mums perdaug ru
pi.

Visi mes daug daugiau 
nuveiksime ir ramiau gyven
sime, r 
dirbti patys sau ir pamirši
me kitus" peikti. Tuomet 
kalbės darbai — ne tušti žo
džiai.

jų. Kas yra bent kiek skai- aiškinimą.
' Taip toliau neturėtų būtu 

Knyga, toji jausmų žadin
toja, kilnumo įkvėpėja, tu
ri rastis kiekvieno kamba=- 
rvjė. Neturėtų būti buto, 
kur nesirastų spintos su 
knygomis. Kaip kūnas be 
sielos — neturi ženklo gy
vybės, lygiai ir kambarys be a • t V

dvasines jjyvy bes.

V. Taškūnienė

NUJAUTIMAS
t

Anais, nelabai tolimais laikais, kada nebuvo 
dar “valstybinių piIstvtuvių ir parduotuvių,” 
kada “šnapsas” buvo ^parduodamas gorčiais, 
viename Žemaitijos bažnytkiemy gyveno du ū- 
kininku — Jonas ir Petras.

Gyveno juodu gretimai vienas kito, turėjo po 
žemės “nedielą”- ir po penketą vaikų.

Vienodas darbas ir vienodi rūpesčiai suarti
no šias dvi šeimynas: vyrai pasitardami kniso 
žemę, mokėjo “nedoimkas,” mete “burną;” mo
ters dalydavosi “rasodomis” ir kartu eidavo 
bažnyčion, aptariamos kely, kaip viščiukai ge
riau perinti, kas čiobreliais reikįa gydyt, kur 
vestuvės, kur laidotuvės.

Mažesnieji vaikučiai rėplinėdavo po “aslą” 
arba kiemer vyresnieji -r berniukai — vasarą 
jodavo sykiu naktygoniais, svaidy'davo akmenis 
iš palaidinių, gany'davo galvijui: žiemą — vy
davo apvarčius, drožinėdavo, Skusdavo bulves, 
lipdydavo iš sniego “bobas.”

Jokių nesusipratimų, jokių kivirčių lt šiūtk- 
štumų suaugusiųjų tarpe nebuvo. Ramiai ir tab 
kiai jiė gyveno: miegojo tiek, kiek leisdari) dar
bai, valgė tą, ką Dietas davė, o šėitnihihkės 
pagamindavo; susirgus Kam nors vienoje fei-
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Tą rezultatą dar sykį pada
lyk į 60 dalių ir tuomet žino
si, kaip toli' nukeliauji su 
žeme per vieną sekundą.

Atrodys, kad žemė labai 
greitai bėga apie saulę, bet, 
sulyginus su šviesos greitu
mu, bus tai tik vėžlio (čere- - 
poko) greitumas. Šviesa nu
lekia per vieną-sekundą šim
tą aštuoniasdešimt šešius 
tūkstančius myliu! Jei vra 
kas greitesnio pasauly', tai 
mokslo vyrai apie tai dar 
nežino. Spėjama, kad nėra 
nieko greitesnio už šviesą. 
Nuo saulės lig žemės yra 93 
milijonai mylių. Saulės 
spindulysjnlekia nuo saulės 
lig žemės į aštuonias minu
tes. /Tuotarpu kulka, lėkda
ma po pusę mylios į sekun
dą, atlėktų vos į šešis me
tus! Saulės spindulys ap
lėktų daugiau negu septy- 
nius sykius apie žemę į vie
ną sekunda. į?-?

Mums atrodo, kad saulė 
yra labai toli nuo mūsų, jei—— 
saulės spindulys tepasiekia

ŠVIESOS GREITUMAS
Kuomet automobilistas va

žiuoja 40 mailių į valandą, 
jam gręsia pavojus užsimo
kėti pabaudą už tokį greitą 
važiavimą. Aeroplanui toks 
“greitumas” yra beveik ne
galimas. Aeroplanas turi 
skristi greičiau, arba turės 
nukristi, arba nutūpti ant 
žemės. Ligšiol greičiausias 
aeroplanas yra nuskridęs 
260 mailių į valandą. Šau
tuvo kulka tuoj po iššovimo 
lekia mylią i dvi sekundas. 
Jei kulka lėktų tuo greitu
mu nuo žemės iki saulės, 
tai imtų 6 metus, kol saulę 
pasiekti^ - Žemės paviršįs 
ant ekvatoriaus sukasi apie 
žemės ašį apie 1,000 mylių į 
valandą greitumu. Žemė per 
metus aplekia apie saulę ir 
padaro arti pusšešto šimto 
milijonų mylių. Taigi, skai
tytojau, paimk paišelį ir pa
dalink penkis šimtus ir pen
kiasdešimt milijonų į 365 
dalis ir žinosi, kiek mylių 
žemė padaro i parą lėkdama 
apie saulę. Sužinojęs, kiek -mus į aštuonias minutes. O 
žemė nuskrenda į parą, pa
dalyk tai į 24 dalis ir žinosi, 
kiek mylių žemė nukeliauja 
per valandą. Rezultatą vėl 
padalyk į 60 dalių ir žinosi 
žemės greitumą per minutę.

vienok yra žvaigždžių taip 
toli nuo mūšų, kad saulės - 
spindulys nuo jų tepasiekia 
mus vos už milijono metų po 
to, kad jis apleido savo mil
žinišką tolimąją žvaigždę?

Airi jų Ainis
Žemaičių Giesme

Ten vyrai pečiūkai, kultūra sava, 
Typinga bakūžė — močiutė sena, 
Ten rūtų darželis, lelija rausva, 
Krauju numazgota gimtinė jauna.

O Lietuva, brangi, globoki mūs šalį, 
Prispausk! prie savo jausmingos širdies...
O Dieve, galingas, didus Visagali! 
Te apvaizda Tavo sielas nuims apšvies...

• (“Pavasaris” .

digulį, kaip ranka atėmė. Abu jie laikė gerus 
arklius ir buvo skaitomi apylinkės gyventoji} pa
siturinčiais. -—- —

*

— Sotink, Dieve, gaspadinėle, — tarė į jąį 
atėjęs. — Prašausi nakvynėn. Naktis čia pat. 
Priilsau. Nebegaliu toliau eiti. Gal, susimil- 
damieji, priimtumei?..

Žvilgterėjo šeimininkai viens į kitą ir abie-« 
jų širdyse tas pats sukuždėjo jausmas —^klai
kus, spėjimas, tartum kas sakyte sakė: “Oi, da
bokitės... Klastingas ir nykus šio valkatos žvilgs
nis. Bet juk negalima, kaip šunį, išvaryti žino-1- 
gų. ..”

— Tai ką gi, — tarė šeimininkas :sėsk už 
lo. Sušildyk pirma pilvą, o paskui ir apie nak
vynę pakalbėsime.

Visi susėdo už stalo. Pritūpė suolo^gale už 
stalo ir atėjęs elgeta.

Valgė beveik tylomis, ir tik baigiantis vaka
rienei Šeimininkas paklausė:

— Ar iš tolo eini?
— Klajoju po “svietą...” Miškas mano na

mai, dangus pastoge, o ten. kur įeinu, ten val
gyt randu... — kaž kaip dviprasmiai atsakė jis.

Ir vėl tas klaikus ir spėjamas nujautimas ' 
dinktelėjo tų ramių žmonių sirdvje ir vėl tartum 
kas į ausį sušnabždėjo j-“ Ta i piktas žmogus, — 
pasidabokite!”

Vakarienė baigta. Visi atsikėlė, persižegno
jo. Persižegnojo lyg nenoromis ir elgeta.

— Motin! Taisyk“gulti I Parenk ir šiam žmo
geliui..- Lai pasilsi. ..

• I'
T^iaT/i%t'p^h^eęįj^e*aįe^^^%kyti^lig^Mį S įnWat- 
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arbatėlėmis jis buvo girdomas,, kalę jrtacintįs Tų» tatiHfjėjo feiminiaM, {nriHįM^gMvo-

v - 
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eidavo padūsauti, palinguoti galva? prisiminti, 
kas tam ar kitam ligonini “pamačijo,” kokiom

Šeimininkė baigia 
nusiavęs nagines ir

Ui
žęs elgeta. Nemiega tik šeimininkai, —

Isenkams ir įasis- pagamindavo; susirgus kam nors vietidje šei-

-

*
*

Artinosi Parcinkulis.
Rugpjūčio pavakaris. 

rengti vakarienę. Jonas,
įsispyręs į klumpius, ramina pravirkusį ma
žiuką:

— Na, na jau... Ką čia žlembi, žioge t Ot, 
važiuosiu ryt miestan, nupirksiu “baranką...” 
Cit!.. Girdi, baranką gausi... Cit, nebliauk !..

Taip Joriui bešnekant prasivėrė durys ir į- 
šlubavo vidun apdriskęs, pasišiaušusiais plau
kais, tamsia juoda skarele perrišta veidu nepa
žįstamas žmogus.

— Tegul bus pagarbintas... — nebaigdamas 
sakinio dusliu balsu pratarė jis į šeimininką ir 
bailiai sužiūrusius jo pusėn vaikučius.

— Ant amžių amžinųjų. Amen, — atsakė 
šis, laukdamas ką tas pasakys.

Nuleidęs akis ir nusilenkdamas šeimininkui, 
o tuo tarpu žibtelėjęs aplink keistu žvilgsniu, 
atėjusia tyliu maldaujančiu balsu tarė:

— Gyvenu iš Dievo “loskos” ir gerų žnj<»- 
hių “aliriužnos.” Einu per '‘svietą” rinkdama
si. Kas grašelį, kas duonos “abraką” duoda, vi
siems lygiai dėkui pasakau, visiems tą patį po- 
te&JŪpakaltyi. Pavargauįh^Hoik^tipdamas.po 
purvyną... Gerasis žmogeli, ar nepriimtum 
mane į “gaspadą” pernakvoti?

X T

Sumigo vaikai. Knarkia palei pečių susigu* 
neramu 

, J
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Šventasis Mvkolas šypso
damasis atsakė, • kad^ jeigu 
jos ir esančios nepanašios į 
tas,, kurias, vartoja Pa i v-

Tuo metu Mikalojus Ner-šė beklūpantį, sudėjus 
kas, ties Nekaltosios Mi w 
lės ko jomis. Ir ’jį ^ūyo'galį- 
ma pažinti iš raudonos ges 
lumbės skribliaUs, iš kailiais 
apmušto apsiausto, iš rie
biai gelsvo yeid» ir iš mažų 
guvių akių. Jo geroji žmo
na, Mona Bismantova, gar
bios ir liūdnos išvaizdos, ir, 
tokia, kad nioekam ir į gal
vą neateitų mintis pagalvo
ti, kad kas mors būto paty
ręs iš jos kokio t nemalonu
mo, stovėjo kitoj paveikslo 
pusėj, dievotai besimelsda
ma. Šis tad žmogus buvo 
vienas pirmųjų Respublikos 
vyrų: kadangi jis niekad 
nebuvo kalbėjęs prieš įsta
tymus ir visiškai nesirūpino 
nei vargšais nei tais, ku
riuos dienos viešpačiai ištre
mia arba priteisia mokėti 
dideles baudas, tai valdžia 
vis tebebuvo apie jį aukštos 
nuomonės, kurią jis nupelnė 
savo dideliais turtais.

Vieną žiemos vakarą, daug 
vėliau kaip paprastai, grįž
tant namo, prie rūmų slenks
čio jį apspito minia pusnuo
gių elgetų ištiestomis ranko
mis.

Rūsčiais žodžiais jis atstū
mė juos. Bet badas padarė 
juos atkakliais ir drąsius, 
tartum, vilkus. Jie apstojo 
aplink jį ir užkimusiais ir 
maldaujančiais balsais rei
kalavo duonos. Jis jau bu
vo besilenkiąs pasirinkti ak- 
nfenų ir jais sviesti į juos^ 
kai pamatė vieną savo tarnų nei. Švėilto-Jdno • bažnyčioj 
ant galvos benešant pmtTnę Esančios gražios inano kra- 
juodos duonos, kuri buvo 
skiriama arklydžių, sodo ir 
virtuvės tarnams.

Jis mostelėjo tarnui, ir 
tam priėjus pilnas riešku
čias duonos numetė nelai
mingiesiems. Paskui parė
jęs namo, atsigulė ir užmigo. ’ Ją ir sakyklą ant lėkštelės. 
Bemiegantį trenkė jį apo
pleksija ir taip staiga jis nu
mirė, kad tarėsi dar tebesąs 
savo lovoje, kai pamatė “ne-

Ji buvo bankininkas garbiam 
' Florencijos mieste. Kai ank- 

>■ sti rytą skambino-ppteriams, 
jis jau sėdėjo savo vietoj ir 

. kai vėlai skambino “Ange
las Dievo,” jis- vis ten tebe
sėdėjo, ir per dienų dienas 
skaičiavo; Jis skolino pini
gus .imperatoriui ir popie
žiui, ir jeigu jis neskolino 
velniui, tai dėl to, kad bi
jojo turėti reikalą su tuo, 
kuris yra vadinamas Pik- 

' "tuoju, ir kuris pilnas vv- 
. .liaus. Mikalojus Nerli buvo 

drąąšus ir nepasitikis. Jis 
- turėjo įgijęs didelius turtus 

ir daugelį žmonįų paleidęs 
‘ubagais. Štai dėl ko jis bu
vo garbstomas Florencijos 
mieste. Jis gyveno'rūmuo
se, kur Dievo leistoji šviesa 
tegalėjo prasiskverbti per 
siaurutėlius langus ir tai iš
mintingą, nes turčiaus bu
tas privalo .būti nelyginant 
tvirtovė, ir tie, kurie turi 

, daug turtų, išmintingai gina 
jėga taj, ką yra- įgiję gu
dravimu.
- Tat Mikalojaus Nerli rū
mai buvo apkaustyti gele
žim ir viduj ir lauke. Vidu
je buvo išpuošti talentingų 
dailininkų paveikslais, ku
riuose buvo atvaizduotos do
rybės moteriškų pavidale, 
patriarchai, pranašai ir Iz- 
raeiliaus karaliai. Kamba
riuos ištiesti kilimai vPizda- 

z vo Aleksandro ir Tristano 
nuotykius taip, kaip jie yra 
aprašyti romanuose. Myka- 
lojus Nerli rodė miestui są- 
vo turtingumą steigdamas 
labdaringas įstaigas. Už sie
nų jis pastatydavo ligoninę, 
kurios iškaltas ir išpieštas 
frizas vaizdavo garbingiau
sius jo gyvenime darbus: at
sidėkojant už krūvą? pinigų, 
kurią jis aukojo pabaigti 
Mergelės Marijos vardo baž
nyčios statybai, jo atvaizdas 
buvo pakabintas toje bažny
čioje. Dailininkas jį nupie-

Arkangelas viena ranka 
ląikė> svarstykles,.o kitaj dė
liojo didžiausias našlių 
genybes,j kUrjusv^jos buvo 
jam atstačiitsios, daugybę žiaJls lambardai ii' Veneci- 
daiktų, kurtuos jis apgau- jos verteivos, tai vien dėlto 

kiivrn a virimo vv» P<n _'•/* * i‘ • _^.v* *»>j. , .į */..
kuriuos labai gražius pini-
lingai buvo pasilaikęs, rr kai 
kuriuos labai gražius pini
gus, kuriuos jis vienas; tefu-^ 
įėjo, įgijęs: apgaule ar /lupi
kavimu. Mikalojus^Nerli. su
prato, kad tai jo gj^veniiną, 
dabar jau baįgtą, šventasis 
Mykolais priešais jp svarstė. 
Jis susikaupė ir susirūpino.

— Garbusis šventas My
kole, tdrė jis, jeigu to į 
vieną šalį krauni tas visas 
kliaudis ir jeibes, kurių aš 
pridariau r begyvendamas, 
būk geras, į kitą pusę dėk ir 
gražias pastabas, kuriomis 
ą> kilniai pareiškiau savo 
pamaldumą. Neužmiršk nei 
Šventosios Marijos bažny
čios, kuriai aš pavedžiau ge
rą trečdalį lėšų, nei mano li
goninės užu miesto, kurią aš 
pastatydinau savo pinigais.

— Nesibijok, Mikalojau 
Nerli, atsilepę arkangelas. 
Aš viską atminsiu.

Ir garbingomis? savo ran
komis jis pddėjo ant lengvu- 
tėlių svarstyklių Šventosios 
Marijos- bažnyčią ir ligoni
nę su pinigais ir skulptūra 
išgražintu frizu. Bet svar- 
styklės nenusileido.

Bankininkas gyvai ėmė 
nerimti.

— Gerbiamasis Šventas 
Mykole, kalbėjo jis, paieš
kok dar. Juk sveikas dar 
neuždėjaį ąnt s svarstyklių

v •
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pylos, pei Švento. Andrie
jaus bažnyčioje sakyklos, 
kur mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus krikštas yra iškal
tas tikram didyje. Tas dar
bas man labai daug atsiėjo.

Arkangelas uždėjo krapy-

nehustojanČios
Plc>- ,’ • “b
, ~ Kaip! dūsavo MįkaRj? 
jus Nerli, visa niekai,. ši?baž- 
ųyČia, ši sąkvklp, Ši ligoninė 
su visom lovom, nesyeria 
daflgiau už šiaudeli,, -už 
paukščio plunksną!
x — Tu matai,, Mikalojau, 
atsiliepė Arkaugelas, ir ligi 
šiol tavo nedorybių svoris 
toli praneša tavo gerų dar-- 
Iju mastą.

— Tat jau aš eisiu praga
ran? — paklausė florentie- 
fis.

Tr jo dantys ėmė barškėf 
iŠ baimės.
- - — Būk kantrus Mikalo
jau Nerli. tarė dangiškasis 
svarstytojas, turėk kantry
bės! Aš dar nebaigiau. Dar 
liko štai kas.

Ir palaimintasis paėmė 
juodą duoną, kurią vakar 
turčius buvo numetęs varg
šams. Jis ją padėjo į gerų 
darbų lėkštę, kuri tuoj nu
sviro, tuo tarpu kai antroji 
pakilo, ir abi ‘pasiliko pu
siausviroj. Dabar svartis 
nelinko nei dešinėn, nei kai
rėn ir rodė abiejų sunkumų 
lygų svori.

Bafikininkas netikėjo sa
vo akim.

Garbingasis Arkangelas 
jam tarė: į *

— Regi, -Mikalojau Nerli, 
tų nesi geras, nei dangui, 
nei pragardi. __ Eik! grįsk į 
Florenciją! daugink savo 
miesto tą duoną, kurią savo 
rankomis padalijęs, nakčia, 
kad nieks nematytų ir būsi 
išganytas. Nes to negana, 
kad dangus atsidairtų lat
rui. kuris atgailėja, ir kek
šei kuri verkia. Dievo gai
lestingumas begalinis: jis 
net išgelbės ir turtuolį. Tad 
būki tasai pats. Daugink

savo tikrti s ,;rn“
m-

savo ldvoje. Jis ryžosi pa
sekti, Arkaugelo patarimu ir 
gelbėti vargšams, kad įeifiį'f 
dangaus karaliją.

PerTttejis'«mt‘rtis, kuriuos 
jis gyveno žemėje po pirmo
sios, savo mirties, jis buvo 
gailestingas nelaimingiems 
-ir didelis geradaris.-

•\ ' Išvertė PG-S.
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Sunkiai atsidus?, paklausykit, ’ 

broliai
Kaip, už ką kražiečius kankino 

maskoliai!

Tuoj išeina iš spaudos iu- 
domi knygelė ‘‘Kražiai.’’ 
Ten aprašyta visa Kražių 
istorija ir dabartinis jų sto
vis. Knygelės kaina vienas 
litas. Be to knygelės pirkė
jai gauna š. m. gruodžio 10 
d. šias dovanas: siuvamą 
mašiną (300 litų), dviratį 
(300 litų), du sidabro laik
rodėliu (po 100 litų), penki 
plūgai p<x40 litų, trys radio 
aparatai po 60 litųj dešimtis 
Vilniaus albumų, daugybė 
gražių rankdarbių ir kit. Vi
su laimėjimų suma siekia 
4,000 litų^ —

Visi amerikiečiai, kilę iš 
Kražių, ar bent Žemaičių, 
nepraleiskite progos, užsisa
kykite šią knygelę. Už do
leri' dar pridėję 10 centų 
pašto išlaidoms gausite in- 
domią knygelę.

Visas pasaulis pajuto, ką 
darė Kražiuose rusai, kaip 
kazokai mušė žmones, ką da
rė Klingenbergas, k$ teis
mas Vilniuje nuteisė ir t. t. 
Nekaltų kražiškių balsas 
šaukė į dangą keršto ir tas 
kerštas dabar Rusiją aplan
kė.

Knygelės su loterija pel
nas eiiia neturtingiems mok
slai vias abstinentams šelpti. 
Juk gražus tikslas, delko jį 
neparemti. Kreiptis tokiu 
adresu: Lietuva, Kražiai. 
Blaivybės Draugijai.

L. K. Blaivybės D-jos 
Kražių Styriu s

%
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SARPAMU8 NUGALĖJO 
BtftfcARA ‘ ’

. „ęUpVKLAND, Ohio'- 
Rugpiūčio 18 d. miesto ris- 
tvhėse K. Satpalius ritosi su 
bulgaru Niek Velcoff. Iš
kart bulgaras pasirodė ge
rai ir Sarpatį paguldė. Bet 
vėfihu kurpalius atsipeikė
jęs pradėjo bulgarą tranky
ti ir \UŽ 15 minutų paguldė. 
Tūkstančiai žiūrėtojų kėlė 
ovacijas Šarpaliui. Čia Sar- 
palius yra labai populeruę.

Rep.
k.

DIDŽIOSIOS KUMŠTYNĖS 
ARTINASI

Dempsev ir Tunnev smar
kiai ruošiasi vienas ‘kitam 
antausius skaldyti rūgs. 22, 
Chicbgoj. Kadangi Denip- 
sey po batalijos* su Sharkiu 
nekaip jaučiasi, tai prorno- 
teris Rickard nenorėdamas 
apvilti publikos pakvietė 
mūsų tautietį Sharkey būti 
pasiruošusiu, ir jei Demp- 
sev negalėtų stoti su Tun- 
ney, tai užimti jo vietą.
SHARKEY KUMščIUOSIS 

SU UZČUDUM
NĖW YORK. — Lapkri

čio ii d., Madison Sąuare 
Garden ivvks smarkios 
kumštynės. Kumščiuosis mū
sų tautietis Sharkey su Uz- 
euduml

Šios kumštynes, bus smar
kios, nes abu yra geri kumš
tininkai.

Bet Uzcudum mano, kad 
jam bus sunku apsidirbi^ su 
mūsų tautiečiu, nebent pasi- 
aikytų giliukas. Be to, jis 
mano, kad šių kumštynių 
ruošėjai turi kokį nors slap- 
ą planą. Mūsų tautietis nė 

nesirūpina apie šias kumš- 
jnes.. Jis žino, kad laimės 

ir be rūpesčio.

i

MMtrVOp SKAUTAI

Liepos mi
Švedijos skautai minėjo sa
vo skautų organizacijos 15 
metų gyvavimo sukaktuvui 
Šiam įvykiui Įiariiinėti, 30 
kilometrų nuo švedų sostf* 
nes Stockholmo. vienoj-saloj 
buvo įrengta skautų jūbilife- 
iįiiė stovykla, kurioje- be 
švedų skautų dar dalyvavo 
16 valstybių atstovai, jų tar
pe ir Lietuvos 6 skautinin
kai instruktoriai su majo
ru Kalmatavičium pjyšaky. 
Bendras skaičius stovykloje 
siekė apie 4000 skautų..

Skautų stovykloj . įvyko 
tam tikros iškilmės kurięse 
"dalyvavo Švedų sostb Kton- 
princas. Antrose iškilmėse 
dalyvavo skautų organizaci
jos įkūrėjas — anglų gene
rolas. Baen PovvelPis.

Lietuvos skautų vardu mu
sų delegacija Švedijos skau
tų šeftrięstovykios šefui ir 
anglų generolui Baden Pow 
ėll’iui įteikė tautines ’ juos
tas.

Svetimtaučiams skautam^ 
be stovyklos buvimo, būvi 
dar rodomos įžymiausia 
Stockholmo vietos: karališk 
rūmai, zoologijos ir senove: 
švedų tautiškų trobesių so 
das, sporto stadionas ir 1.1

t

JAUNOS DIENOS
Jaunos dienos—džiaugsmo puota 
Skuba, bėga paslapčia.
Joms padangė spinduliuota
Žėri diena ir nakčia. ‘ 13 ’J*- •

Jos nežino ir neklausia
Nei likimo nei dalios.
Šiandien audros—apsiblausia;
Rytoj giedra — džiaugias, jos.

A

*•

Jųjų k-elią lydi dainos.
Laime kloja joms takus, 
Jų gi mintys, svajos žvainos, — 
Gilios, plačjps, kaip dangus.

- tyliai paklausė vyro

n

n

i

bet svarstyklės nepasijudi
no. Mvkalojus Nerli paju
to kaip jo kakta apsipylė 
šaltu prakaitu.

KNYGįJ APŽVALGA

durys, ir Įpuolė Petras...

»

Greitai bėga jaunos drenos, 
Bėga lydimos daina.
Josios širdžiai — sultys vienos 
Jos gyvybę gaivina.

J. Žvangu!
(‘‘Pavasaris”)

jf

s*

I

---------L

• — Kodėl tu nemiegi ? 
Jonienė.

—: Nesimiega.
— Kaž ko taip skauda man širdis, lyg ką blo

gą nujausdama. Nepatiko man tas pavargėlis... 
Kad nepadarytų ką pikto-?’

— Et, K<1 tei>dar prasimanysi,"^ Buranu- 
nančiai tarė į pači;), nors tas pats spėjamas nu- 
jautimasj kuris kankino žmoną, nedavė ir jam 
užmigti.

Abu nutylo. .
Pq kiek laiko nutylo ir smarkiai knarkęs už 

durį) elgeta. <
Už durų kaž kas sušlamėjo. •
Jonas pašoko. Vogčiomis prisiartinęs prie 

■ durti ir žvilgterėjęs pro rakto kiaurinėlę, jis nu- 
' tirpo.. -

Baisusis elgeta vos patekėjusio mėnulio švie
soje, bandė pirštu ilgo blizgančio peilio ašmenis.

* Ant jo veido nesimatė jau juodos skarelės, nėi pa- 
sišiaušiusios čiuprinog.

— Katorgininkas!.. Galvažudys!.. — be- 
; Veik suriko Jonas ir, pripuolęs prie pačios, vir

pančiom lūpom vos girdžiamai paliepė:
— Bėk pas Petrą... tyliai... rugiais. Tegul 

pasiskubina... su kirviu'.. O pats, nutvėręs 
kočėlą ir pirštų galais priėjęs prie durų, žvilg
terėjo pro kiaurinėlę. ’’ ‘ ,

Baisusis žmogžudys dabar stovėjo. Užgniau
žęs dešinėj rankoj peilio rankeną, o kaire atsiris 
męs į’stalą, lyg ką tai snmetinėjo. Jo nuskusta 
galva, prikąsta lūpa ir ne tai pamišėlio, ne tai 
įsiutusio laukinio žvėries akys, žvilgterėjusios 
ton pusėn, kame tupėjo Jonas stumte atstūmė šį

nuo durų, o širdis nujautusi nelaimę plake: 
“Jau, jau...”

Už durų, kur buvo baisusis piktadarys, pa
sigirdo šlamesys.

• — Ateina!.. ir, storiau“ suspaudęs kočėlą 
rankoje, pasiryžęs kovhi Jonas sustingo.

Dar sekundė — ir tyliai prasivėrusiose du
ryse pasirodė laikančia peilį ranka.

Akymirksnis... nušvilpė kočėlas. .. Baisusis 
keiksmas... Sužvapgėjo iškritęs iš sutrupintos 
rankos peilis, ir susipynę du kūnu, inksdami ir 
baubdami, grūmės? asloje. '

Suklvko"pabuflę iš miego vaikai..
Dar valandėlėj, ir Jonas, daug stipresnio prie

šo lamdomas, jautė turėsiąs pasiduoti.
— Viešpati*/!.. išžudys nekaltus vaikučius... 
Bet ūmai alsivprė du

I - ;•
*i ’ ' • *' '• ' ' i

Rytmečiui/iŠaušus, surištas elgeta buvo nuga 
bentas miestan ir perduotas policijai i.

* • » .

^Baltomis/skarelėmis apsigobsios, surišulr- 
liais ir “ši
Petriene iš

• J • 1

. Netoli s; 
naktį,
l,! ..,

tokioišgųsč

štililėtaĮs” rankose, grįžta Jonienė su 
2* Irarcinkulio. \

*' ’ : •> c..- .. Z

to namų jos vėl prisiminė baisiąją
. 4 i “

Dievulėliau tų mauo, r— tarė Jonienė;
p, kaip gj’va esu nebuvau turėjiisi. Ir 

sakyk tiktai,' koks latras! ?. Benn<‘ganrhįs bū
ti i išplovęs. , Bet Dievo apveizda... neapleido | j 
Viešpats. Ir nujautė širdis .negerą.

PALANGA.—Liepos mėn. 
31 dieną į Palangą atvyko 
apie 150 Klaipėdos krašto 
šaulių dviratininkų. Jiems 
sutikti L. Š. S. Palangos bū
rio valdybos pastangomis 
buvo paruošti garbės vartai 
ties Birutės parku. * Gera, 
kad atvykusieji svečiai tūlė
je savo orkestrą, nes kuror
to orkestras buvo išvykęs į 
Šiaulius V. Prezidento su
tikti. Prie vartų klaų>ėdiš- 
kius šąulius sutiko vietinio 
šaulių būrio valdyba. Į at
vykusius prabilo vietinio bū
rio pirmininkus. Po kalbos 
orkestras sugrojo himną ir 
visi nuvykę į Palangos pra
džios mokyklą truputį pail
sėti it pastatyti savo dvira
čius? Iš čia visi nuvyko ap
lankyti Birutes* kajno. Čia 
vėl būrio pirmininkas nupa
sakojo Birutes kalno legen
dų ir palinkėjo klaipėdiš
kiams šauliams, kad jie pa
laikytų tampresnius ryšius 
su Didžiosios Lietuvos šau
liais.

— Žinoma, žinoma, — pritarė Petrienė, — 
tokia buvo Dievo valia... Ot, ir aš tą naktį tik 
sumerkiu akis ir tartum kas stumte stumia iš lo- z 
vos: “Nemiegok, sako, žadink vyrą, eikite, sako, 
Joną gelbėti. ‘Persižegnojau, bet vos sumerkiau 
akis, o tas pats balsas vėl:.“Kelkis, sako, Joną 
gelbėt, sako, skubėkit..“.” Vėl užsnūdau, ir vėl 
tas pats.... Trys kaitai taip. Rodos žiūriu aki
mis, o balsą girdžiu: “Kelkis ir kelki#... ” Pa
šokau, prižadinau vyrą. “Eik, sakau,-žiūrėk, 
kas nors yra, sakau, pas Joną... Gal vagys, sa
kau, apstojo.” Dar nenorėjo eiti. “Eik, sakau, 
ir tiek!;. Tris kartus, sakau, girdėjau balsą... 
Bone plėšikai, bus apstoję, o gal dega, sakau 
Paklausė, nuėjo. Viešpatie brangiausia L. O jei 
būtų pasivėlavęs?.. Dievas žino, kas būtų su 
jumis. Vis, mat, Dievo apveizda, — užbaigė Pet
rienė jau tiek ir tiek sykių kartotą savo kaimy- 
nams Ir baimingoms* pasakojimą. , •
/ — O n(‘pasig«ailctuu), nepriglaustųm pavargė
lį, kaip gi prieš Dievą paskui... ir širdis būtų 
nerami... Pasigailėjome, pavalgydinome... ir 
še tau, kaip atsilygino! * .

i — .Jūs,jį msigai Įėjote, ir jūs Dievas neaplei
do. O širdis nnjAutė. ;. taip lyg kas stumte stu
mia: ‘‘Kelkis, sako, nemiegok,.. eikite Joną, sa
ko gelhfti.” Persižegnojau ir vos spėjau akis su- 
merkti, o tas pats baisas vėl: “ kelkis, ,ądko, ne- 
S?ok. . Matui, Jonąi nebegerai, sako... ” Ir

U Petrienė dar ilgai būtų dūsavusi, aimana- a-Ur i

., . t * t i ’ * ' hm trid^Kauneir bokauoj
vaikąi neleido baigto ,! ZTaZ __

įū Apdalijusios vaikus “barankomis,” moterys

K AUNAS.—Lietuvos bok
sininkus šiomis dienomis 
pradėjo treniruoti žymus 
Vienos boksininkas p. MAr- 

į gils
iantis 

miesto vasaros teatre. P. 
Marko tur būt pasiliks Kau
ne nuolatiniu bokso treue-

1. George Sand. Baisusis mi
žinąs. Moksleivių vertima 
Kaunas. 1927. 43 pusL Garsi 
prancūzų rašytojos novele r 
pestingai išversta kalbos m 
lėtojų — moksleivių. .Vertin 
prižūrėjo kalbininkas J. Ja 
lonskis. todėl šią knygą ga 
ma laikyti grynos, taisyki! 
gos kalbos pavyzdžiu. Tini 
skaityti vaikams ir suaug 
sietus. Kaina 1 litas (knygt 
nepažymėta), Sukrauta £ 
Kazimiero dr-jos knygyi 
Kaune. , z

2. Visokių autorių “Žem 
rojus.” 3 veiksnių komedi 
Sudarė S. Pilka. Cleveland, 
1927. 'PusLJįL Veikiančių ; 
menų 9 (5 vyrai ir 4 motery 
Komedijos veiksmo vieta 
“kaž kur labai arti.” Laflį 
— mūsų dienos. Vaizduojan 
lietuvių amerikiečių gyve 
ma.<, kalba ganai barbariznu 
Žymios literatįnes vertės ne 
rėdamas, šis <rwkalas vienok 
bai tinka vaidintifanas 
turi duielio pasisekimo. Kt 
50c. Galima šauti “Darbir 
ko” administracijoj. ’ i .

T



k

nauja dailėj mylėtojas, muzi 
kas kun. J. Čižauskas.

pHano Įspūdžiai Iš Moterų Są- 
g’ jungos Seimo

I Šeštadienio ryte, rugp. 13 d. 
gpriplaukus laivu _prie kranto 
paradom belaukiant mūs p. Ma- 
>tą Šimonį. Susisodinęs Į sa- 
*_yo mašiną-mus žaibo greitu- 
Finu nutarabanino į savo namus 
; kur p. Šimonienė laukė mūs 

y’ ■
į su pusryčiais.

Pasistiprinusios ir pasišne- 
; bučiavusios tuo pačiu liino- 

ziaa traukėme atgal i stotį pa- 
Į. tikti atstovę iš Lietuvos p. 
- Pft^ilfngierię. Štai ir viešnia 
< sif Sąjungos Centro pirminin- 
| ke ir kitoms rytietėms. Tuoj 
l’ant vietos Detroitietės viešniai 
pš Lietuvos įteikė gyvų gėlių 

bukietą.
ir Centro pirmininkė keliais 
žodžiais pasveikino susirinku- 

gBslaš sąjungietes. Po to visos 
kSsuukėine į Lietuvių svetainę, 
^kur lodome daugiau sąjungie-

P^nia Pikčilingienė ♦ z

Šioje bažnyčioje iškilmingas 
šv; mišias su asista 'atlaikė ir 
turiningą ir gražų pamokslą 
pasakė kun. Draugelis.

Po pamaldų-10 vai. pirm. S. 
Sųbatienė atidarė Seimo pirmą 
posėdį.- Sveikinimų daug<bet 
iš Seimo įspūdžiai nepergje- 
riausį ir todėl apie jį nė nera
šysiu. Gal kas kitas parašys.

Vakare pobažnvtinėje sve
tainėje įvyko delegačių ir 
viešnios pagerbimui vakarie
nė. Svetainė gražiai išpuošta 
ir stalai valgiais apkrauti 
traukė visus. Žmonių prisirin
ko .daug. Laike vakarienės 
buvo daug gražių sveikinimų 
ir linkėjimų. Mūsų lakštutės 
linksmino gražiomis dainelė
mis. Seimo rengimo komisija 
labai sumaniai ir gražiai pri
rengė.

Antradienis

• Brooklyno buvęs seniau gar
sus “Operetės” Choras, rugp. 
18 d., vakare, dalyvavo Ame
rikos Legijono rengiamame 
koncerte.

Kad lietuviams savo gražias 
dainas padainuoti pasauliui / 
reikia, tai niekas neužginčys, 
bet kad jas dainuoti, ot taip 
sau bile tik užpildyti koncerto 
dalį, tai jau velyk nedainuo
ti. Dainuoti per Radio, reiškia 
dainuoti visam pasauliui. Vi
sas pasaulis klauso, kaip lietu
viai pasirodo su savo “pagir
tomis” dainomis ir su savo 
dainas mylinčia jaunuomene.

*

Taigi prie tokio programo vis
gi tur dalyviai stropiai prisi
rengti. kad nepasirodyti pa
sauliui nemokančiais jiet liau
dies dainų sudainuoti. .

Ant stoties ir svetainėje bu
vo ir amerikonų laikraščių re- 

^porteriai ir viešnią p-nią Pik- 
ičilingienę nufotografavo ir pa- 

| talpino su plačiais aprašymais.

Prakalbos. -

B-' Vakare įvyko prakalbos. Kai
lį bėjo p-pia Pikčilingienė. Jos 
j|; kalba'aiški ir įdomi. Publika 
"gaudė kiekvieną jos žodelį.

Programą paįvairino solistė 
^;p-nia Širvaitienė ir snmikinim- 
|Lke p-nia Medoniene. Gabi ir 
^talentinga iš jos smuikininkė. 
gį-Joan akomponavo p. B. Nekra- 

§as. Programą vedė p-nia tVt- 
;kienė. Iš jos biftų nieke san 
į kalbėtoja. Aukų surinko $-*0. 

I- Sekmadieny, rugp. 14 d. nu
ėjome į šv. Antane liėbnvin 

| bažnyčią, kur klebonauja kun. 
r I. Boreišis. Kadangi artistas 
i J. Olšauskas serga, tai šv. mi- 
•e :šios buvo skaitytos.

Po pietų trankėmės po De- 
| trinto parkus, šis miestas tif- 

gražiu parkų. Besitranky- 
| damos turėjome progą plačiai 

išsikalbėti apie įvairius reika- 
* Jus ir Lietuvą su atstove p-nia 
?Pikčilingiene. Šis “trip’as” 
pasiliks goję atmintyje, o y- 
pač tie paveikslai, kuriuos p.

Ryte kun. Draugelis atlai
kė' šv. mišias. Po mišių pra
dėjo vėl seimuoti. Vakare kon
certas ir šokiai. Gražiai su- 
-dainavo šv. Jurgio parapijos 
choras, p. B. Nekrašui vado
vaujant.. P-nios M. Širvaitie- 
nė ir Stankienė.sudainavo du
etą. Solo dainavo p-nios M. 
Širvaitienė ir crieagietė E. Ra- 
kauskienė-ir p-lė Bukšaitė. Bu
vo, trio ir kvartetų. Dainavo 
artistė M. Čižauskienė ir kvar
tetas iš Bukšaitės, Juodsngi- 
kiutės, Valiuko ir Stankaus. 
Tikrai artistiškai smuikavo p. 
Medoniene.

P-nios E. Rakauskienė gavo 
tris gyvų gėlių bukietus, M. 
Čižauskienė du, P. Medoniene 
ir ĮL Širvaitienė po vieną.

Programas buvo turiningas 
ir ilgias 
svetainė 
vo, kad 
šauskui 
grmoje 
choras.

Žmonių buvo pilna 
Publika ąpgailesta- 

susirgus artistui 01- 
negalėjo dlyvuti pro- 
L. Vyčių 102 kuopos 

z ' I
Trečiadienis

K. Štampas nutraukė.

Pirmadienis

Trečiadieny seimo sesijos 
užsibaigė. Jokio parengimo ne
buvo. Kun. Draugelis paragi
no visus ~gaušiai-susirinkti ket
virtadienio ryte Į bažnyčią, 
kur atlaikė šv. mišias ir sutei
kė palaiminimą.

Po pamaldų vaišingos Det- 
roitietės sodino delegates i

-.... . ■ «• 

Artistė MARIJONA ČIŽAUSKIENĖ, kuri savo augštu maloniu Coloratura 
balsu apvainikavo Mot. S-gos Šeiminį Koncertą, (Detroit, Mieli. 16 d. rugp.). Išpildė dvi 
operos arijas ir visąuilę liaudies dainelių. Buvo apdovanota dviem dideliais kašikais ro
žių. Aplodismentams nebuvo galo. -Muzikas J. čižauskas akompanavo.

Soprano

Labai gaila, o vienok reikia 
pažymėti, kad viršuj paminėto 
vakaro dalyviai, kaip tik ar 
nebuvo prisirengę, ar nenoro
mis, be pamėgimo lietuviškas 
dainas dainavo. Labai nema
lonus įspūdis', kad altai užrėk
davo visus kitus balsus ir kar
tais sudarydavo tokį mišinį, 
kad žmogus imk ir uždaryk 
radio — nesinori net klausvti.

• ♦

Ypatingai nepakenčiamas dis- 
kordas buvo dainoje “Sudiev 
Lietuva.” Čia tat jau klausy
damas netekau kantrybės ir 
atsitraukiau nuo radio.

v.gražius makabilius ir vežė į 
gražins- parkus 4 ir “Belai,” 
kur buvo paruošta skanių’ val
gių. Pasistiprinusios žaidė iki 
lietutis sulaikė. Paskui grį
žome j miestą į parapijos Sve
taine, kur linksmai užbaigėme 

; dieną.

Seimo rengimo komisijai 
į reikia atiduoti kreditą už su- 
maniai ir gerai surengtus sei- 
ulinius vakarus ir vaišingumą. 
Pasivažinėję po gražius parkus 
ir prisiklausę gražių dainų grą
žome i naimis pilnos gražių Įs
pūdžiu.

* *

Delegate'!” štaupienė

LDS. N. A. Apskričio išva
žiavime “Palangoje” rugp. 21 
d. išrinkta “P-lė Palanga” — 
geltonplaukė — tikra lietuvai
te iš Nashua, N. H.

Viešnios

P-nios Strakauskienė, Kibu 
rienė, Blažienė, p-lės M. Saka 
lauskaitė A. Kiburiutė su se
sutėmis ir kitos.

Laukiame Pilnųjų Blaivinin
kai atstovų “Palangoje “La- 
bor Day.” Taipgi tikimės kad 
apie tą laiką sugrįš iš Lietuvos 
kųp. Navickas, Kaz. Viesulą. 
Tėvas Navickas yra didis rė
mėjas Pilnųjų Blaivininkų. 
Jaunimas po priežiūra p-lių A. 
Kiburiutės ir E. Šimoniutės, 
pasitarusios su klebonu kun. 
F. A. Virmauskiu, rengia ką 
nors nepaprasto.

Nenoriu peikti “Operetės” 
choro, bet norėčiau patėmyti 
choro vadui,'kad jau velyk su 
tokiu programų nesirodytų vie
šumoj. Juk to vakaro progra
mų daugumai svetimtaučių už
mušė ūpą domėtis kada nors 
lietuvišku programų. , Mano 
nuomonė, kad norint dalyvauti 
tokiame programe tai reikia 
gerai prisirengti, o su tokiu 
programų, kaip buvo rugp. 18 
d., tai jaugeriau nesirodyti.

Girdėjęs.

1 Kiekvienas, kam tik rt piHnoti, 
kasĮ dedasi mūs kariuomenėj, kam 
rūpi krašto gyvenimas, Vilniaus 
atvadavimas ir kariuomenės su vi-' 
suomene susiartinimo idėja, priva
lo užsisakyti kareivių laikraštį

! “KARI”
‘‘Karys” rašo ne tik apie įvai- x 

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 giųk-_ 
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.

“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 sportininkas privalo 
skaityti'“Karį,” nes jis paduoda 
daug sporto žinių iš Lietuvos ir 
užsienio.

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
■ reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “Karį,” kad iš anksto su
sipažintų su kariuomene. Toks jau 
nuolis patekęs kariuomenėn iš kar- 
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
tai garbingai tarnybai.

Kur tik yra susikūręs koks nors 
jaunimo ratelis,zten būtinai turi 
būti “Karys,” Ues 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
šyti jamZzyh»esnieji lietuvių gin
klo nugalėjjjnai nuo pat senovės 
ligi šių dienų. ■ ■ .

“Karį” redaguoja pulk. Įeit 
Burokas.

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

Adresas: Kaunas, Nepriklauso
mybės Aikštė, “Kario” Redakci
ja. I

VARGONININKAS
Paieškau vietos, turiu gerus paliu
dymus nuo kunigų ir muzikos pro
fesorių. Vedu chorą ir orkestrą. 
Gerbiami klebonai malonėkit atsi

sukti: V. GEGUŽIS, Box 139, 
■Mohawk Avė., Alplaus, N. Y. (R9)

Sodalietės

LINKSMIAUSIAS
Rugp. 14 d. įvyko N. P. mer

gaičių dr-jos išvažiavimas vad. 
kun. Virinauskiui ir kun. S. 
Kneižiui. Dalyvavo ir buvęs 
vadas kun. F. M. Juras.

Studentai

ROMUVOS PARKE

Petras Amšiejus, Jonas Pa- 
draiskis, Pranas Alfonsas Kri- 
vas i.š St. Charles College lei
džia vakaeijas pas savo tėve
lius. Taipgi vienuolis Julius 
Jeskelevičius parvažiavo savo 
tėvelio vasamamin.

DV. VADAS: Kun. Pranas Juras, 
151 Rogers St., Lowell, Mass.

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

VJCE-l'IRMININKE: M. Blažauskaitė, 
70 Fairview St., New Britain. Conn. 

SEKRETORIUS: Antanas F. Kneižys, 
366 \V. Broadvvay, So. Boston. Mass. 

IŽDININKAS: Antanas Vaisinuskas, 
371 Portland St., Cambridge, Mass.

LITERATTNC KOMISIJA: 
Kun. K. Urbonavyčiūs. 50 6tb St, 

S<mth Boston,', Mass.
Kun. V. Taftkanas. 36 St. George St. 

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

Montello; Manu
K. J. Knišinskas. 5t» Ten Eyck SL, 

Brooklyn. N. Y.
KONTROLES KOMISIJAI 

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

S. Pllkonis, 385 Norfolk St.. 
Cambridge. Mass.

A. Mičlunas, 74 Beiden St^ 
fiew Britain, Conn. .

ATSTOVE l K FED.-TARYBĄ: 
M. BlnžabskaitS. 70 Falėrteu- SL, 

New Britain, Conn.
------------- - " |V • ‘ \ 

w---------> *____ T ; \ _

kr. Roko parapija kviečia visus savo brolius lietuvius kaimynus sueiti ir dalyvauti šiame nepapras
tame milžiniškame išvažiavime. Bus visokių pamargioimų.ir žaislų, kaip tai: šokiai, dainos, base- 
baU, lenktynės, virvės traukimas ir daug kitų Taipgi bus ir dovanos duodamos.

A. • *

North Abingtono veikėjai, kurie pasižadėjo atvykti į Šv. Roko parapijos pikniką ir paremti skvo 
barini, jie taipgi žada suorganizuoti ir W. Hanover ir Middleboro lietuvius. Jie yra: — P. Ratas 
■Wi žmona Valerija ir P. Skapas su žmona Veronika. Taip-gi p-lės Ona Perekšlytė ir Konst. Tribu- 
’nsusky. Pnas Šatas organizuoja visus N<ųth Abingtono stiprius vynu virvę traukti su Montello’s 
’Vyęds. Jie tikri, kad Montelliečius apgalės. P-nas Medžio ir-gi su savo žmona žada atvažiuoti ir pa
rodyti nauju “t ritau” Montelliečiams.

aBekvienas užsimokėjęs 25 centru, tuo pačiu tikietu bus įleidžiamas per visu tris dienas. "----- .
F - - Visus kviečia ŠV. ROKO PARAPIJA.

Aplankė Cricagą

P-nios ' .T. Pnplauskienė ir 
Amšiejienė aplanke šv. Kazi
miero vienuolynų, kur buvo 
iššventytos dvi sesutės: sesuo 
G ri goria, kuri buvo kun. Vir- 
mauskio globojama našlaitė — 
Juozą fina Bukauskaite ir se
suo Amelija buvusi Antanina 
Amšiejfttė. Ten sutiko ir se
kančias sesutes : Ėtonę Geee- 
vičintę, Bronę Luroševičiutę ir 
kitas pažįstamas.

TRUMPI ••r 

SKAITYMELlAi 
< NAUJA KNYGA 

Joje telpa. dailiai kaip 
1QO trumpu pasakaičių 

15OpusI. 45 centai 
DAHINUVMS į 

3»i Bttf 27, Mm j

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
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 politikų.

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

“DARBININKAS” rašo naudingi) 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
me! iii ir naudingi) skaitymų kaip seniems, taip 
ir jauniems, kaip vyririns, taip ir moterims.

“DARBININKAS” yra visų donj žmonių 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininkų.”

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

“DARBININKAS’’ išeina kiekvienų savaitę, 
dažnai su priedais,__

“DARBININKO” Redakcijos-Administraci
jos adresas: Kaunas, Nepriklausomybės AikitS 
2-ro,LITIIUANIA.

i



I

lytmėje

pasieks 1917 metus,

Vaizbos Buto

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

Besirūpindami 
mes surandame 
Platonas. .

DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas .. .
Skrenda, lekia mūsų mintis 
Trisdešimt dainų

MOKYKLOS ATSIDARO 
BOSTONE IR APYLIN-

-_________KĖJE

Rugpiūčio;3« (L, 7:30 vai. 
vakare, bus sefing. deĮ^gatų 
pagerbimui vieša vakarįepė 
ir koncertas. Po vakarienei 
ir koncertui bus šurum-bu- 
rum ir kitokių margumy-

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

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

VAIKUČIŲ IŠVAŽIAVIMAS
Penktadieny, rugp. 26. d. 

įvyko šv. Petro lietuvių pa
rapijos vaikučių išvažiavi
mas ant- Rainsford salos. 
Buvo apie 250 vaikučių ir 
kelioltką suaugusių.

Būtų buvę daug daugiau 
vaikučiu, bet' miestas neda- 
ve daugiau tjkietu ir todėl 
galėjo važiuoti tik didesni 
vaikučiai. f •

Buvo įvairių žaislų. Spor
te ir žaisluose iš suaugusių 
vadovavo Metikas 'Jonas 
Plevokas. Pusę ketvirtos 
•atplaukė laivas ir vaikučius 
vežė atgal į namus.

Kelrodis. Atvažiavus trau
kiniais išlipkite prie Uniori 
Stoties. Nuo ten paimkite 
gatvękarį su užrašu “Smith 
St.” ar “Chalkstone Avė.” 
ir važiuokite iki Orius St. 
Išlipę paeikite apie dvi mi
nutes ir prieisite lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčią — sel
ino vietą.

Vietos Nakvynei

Spėjame, kad didžiuma 
delegatų norūs apsistoti pas 
savus žmones, tai čia paduo
dame tik vieną viešbutį 
“Crown Hotel” Kambarių 
kainos $2.00 ir $2.50 už pa
rą. Kitus viešbučius nuro
dysime atvažiavusiems ant 
vietos.

Vietos LDS. nariai kvie- 
čia delegatus apsistoti pas 
juos. Kiekvienam delegatui 
bus nurodyta vieta ir suteik
tas -mandagus ir malonus 
patarnavimas. Tik siųskite 
kūodaugiausia atstovų.

Seimo Rengimo
Komisija

Mokyklos Bostone ir apy
linkėje atsidaro sekančiose 
dienose:

Bostone ir So. Bostone, 
rugsėjo 8..

Cambridge, nigs. 12.
Quincy, rūgs. 7.
Reading, rugsėjo 7.
Dedham,jugs. 7.
Watertown. nigs. 13.
Mędford, rūgs. 7.
Somervillc.. “nigs. 8.
Ariington. rūgs. 7.
Lexington. nigs. 7.

“IŠEIVIŲ DRAUGĄ”
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 

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

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

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

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

PARSIDUODA
Gerai išdirbtas tonikų biznis. Kai
na prieinama. Turį gerą priežastį 
oardavimo. Kreipkitės Į 8 Batavia 
St., Bostone arba pašaukite savi- 
ųinką Baek Bay 0990. ’ ’ (It.30)

daug, tad ir darbĮ- 
pinkų. reikia nemažai. Šia- 

susirinkime turėsime įš- 
ęinkti riša armiją smarkiau
sių ir-Apsukriausių vyrų ir' 
moterų, vaikinų ir merginy.

Piknikas įvyks Rugsėjo- 
Sept. 5 d., (kabot Day), I). 
L. .K. Kęstučio draugijos 
•parke, Oakland Grove, East 
Dedliam, Masš.

Tad kviečiame visus ateiti 
į susirinkimą ir taip pat 
gausiai suvažiuoti į pikniką.

Rengimo Komisija

jių.

žodis Delegatams

Visi beabejo žingeidauja 
ir rūpinasi apie kelionę ir 
gyveninio vietą. Čia nors 
trumpai nurodysime kaip 
pasiekti vietą. .

Atvažiavusieji delegatai 
prieš 30 d. rugpiūčio malo
nėkite kreiptis pas Antaną 
Dzckevičių, 27Camden Avė., 
arba pas Aleksandrą Vait- 
'kūną, 304 Orms St., o jiedu 
nurodys vietą apsistojimui 
ir suteiks kitas informaci
jas.

I GERA PROGA
•

’ Turime gerą progą lietuviui 
'jaunikaičiu, kuris su pilnu noru 
norėtą dirbti dėl automobilių biz- 

- nio. Domės nekreipiama į pirmes
ni patyrimą bilc tik turi laipsnį 
moksle ir taipgi ypatiškumas rei
kalingas idant kad susipažinti ir 
parduoti lietuviams vieną iš ge
riausių automobilių Amerikoje. 
Pageidaujama kad mokėti kalbė
ti ir lietuviškai, bet visų svar
biausia turėti norą dirbti.

i Jeigu gali šį reikalavimą išpil- 
| dyti, mies parodysime kaip būti 
I pasekmingu. Visi atsakymai į šį 
■ skelbimą- bus užlaikomi slaptybė

je. Atsakymus siųskite taip: 
I “Darbininko” ofisas. Bos 20, So. 
I Boston, Mass. (?)

LDS. XII SEIMO VIETA IR 
VAKARAI

LDS. XII Seimas įvyks 
rugpiūčio 30-31 dd., Šv. Ka
zimiero pobažnytinėje sve
tainėje, 335 Smith St., Prb- 
vidence,R. I.

ti gerą biznį. Viskas.puikiai
Šąyiuinkė

467 Eighth $1.. Šo. Bo^tjį»ue» 
lubos, vakarais p£p-tii- vajai 
Tel. S. B. 4525J. ■ ‘ $

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

* f • t <

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

• «

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 litų, 
3 mčn. 7 litau , •»•- .•••.. • »- ! 
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias' darbo 
žmonių laikraštis. .

Kedakeijo sir Administracijos antrašas;. “Išeivių
Draugas,” 281 A. Eglinton Str. Glasgo^, S. S. Scot- 
landr t ' * ■1 ’ * i-/ • I ■

. Cambridge’io lietuviai kata
likai .jau kelintas metas kaip 
stebėtihus darbus veikia. Už
pernai išmaliavojo išpuošė gra
žiai bažnyčią. Dabar malonu 
melstis. Peniai ištaisė keturis 
mokyklos kambarius ir iš vi
daus pertaisė namus vienuoly
nui seserims. Šiemet šią vasa
rą irgi tie patys žnioneliarika- 
talikai tik ne vieni “ blaivinin
kai” kaip vienas blaivininkas 
raportą B|aĮv.4ų«sk. susivažia- 
viiuuL įsattoda^oas pasigyrė,

kaĮnebūtgetiauspadarę..  ̂
bė Atokiems parapijonims. štai 
jų Jardai: Iz. Sauialis, Ig. Ka- 
lalĮiuskas, J. Kontrimas, j. 
Mockevičius, P.- Kiršlys, J. Ge> 
džius-, A. Toeionis, K7 Binge
lis, K. Bakaveckas, M. Norbu- 
tas, P, Valentas, J. Sadaus
kas, Ig. Sutkus, S. Bartkevi- 
čius, AL Glėbus^ Burbulis sene
lis ir J. Valatka.

Rudenyje jiem bus surengta 
ją pagerbimui šauni vakrienė. 
Klebonas jiems širdingai do
ringas už jų puikų darbavimą- 
si bažnyčiai bei mokyklai.

Vietinis

DIDELIS GAISRAS - 
CAMBRIDGIUJE

I *

Sekmadieny, rugp. 28 d. 
kilo didelis gaisras. • Špėja, 
kad tai bus darbas specialis
to, kuris norėjo sunaikinti 
dirbtuves, namus ir gyvy
bes. Padegė* tris dirbtuves 
ir kęturius gyvenimo namus. 
Taipgi buvo padegimų ir 
Bostone.

Dirbtuv ūse buvo eksplio- 
dųojąnčios ir greit 'degančios 
medžiagos.

Valstijos policija pasilei
do į darbą ieškoti padegikų. 
Jau pasisekė areštuoti du 
nužiūrėtus asmenis. Seka ir 
kitus.

Sako,’ kad padegikų svar
biausias tikslas yra sudegin
ti gaisrininkų stotis, kuomet 
jie išvažiuoja gesinti padeg
tus ■ namus.

Stotis 24 jau buvo padeg
ta, bet greit pastebėta ir už
gesina.

- Padegimai buvo šiose vie
tose:

>' Federal Iron Works< 117 
First St., Cambridge. ' ~

Enginę_ Kompanija No. 3, 
Cambridge.

__ Ohio Chemical Kompanija, 
Cambridge.

Anchdr Welding Co., Cam- 
bridge. .

Ladder Co., Cambridge.
Boston & Maine kompanijos 

tavoriniai sandėliai, Boston.
Ladder Co. 24, Bostone.
Engine Co. No.-6, Bostone. 
Taigi aišku, kad tai dar

bas piktadarių.

> DIDELIS METINIS

PIKNIKAS!
Ivvks 

RUGSEJO-SEPT. 4,1927
l-mą vai. po pietų

OAK PARKE
SO. LEONARD ST., VZATERBURY: CONN.

Nors Waterbnrio lietuvių šv. Juozapo parapijos jau įvyko du dide-’ • 
Ii piknikai, nuo kurių ir pelno liko parapijai gana gerai, bet aš 
piknikas, bus vienas iš didžiąusiių, todėl kviečiame visus atšilau--y 
kyt, kaip vietinius taip ir iš apie linkės kolonijų. Piknikas bus su 
visokiais Įvairumais. Taipgi ir Šv. Juozapo parapijos choras pa^ 
dainuos daug gražių dainų, po vadovyste muziko A. Aleksio. Muzi-’ ’ 
kantai taipgi pirmos klasės grajys. Įžanga 15 centų.

Kviečia visus RENGĖJAI
JEIGU RUGSĖJO 4-TĄ LYTŲ, PIKNIKAS ĮVYKS RUG. 5-tĮl/

MIŠRĄM CHORUI
12. Ginkim šąli Lietuvos...............................50.-rf
13. Giesmė į Šv. Kazifncrą...........................50
14. Lietuvos Vyčių-Imnas.......................   -25
15. Pirmyn į kovą.......................  50
16. Sies grįšim ten .. .................................. .75
17. a) Išauš vasarėlė,

b) Tu mano mergelė,
c) Išbėgo mergytė .........................  -50

i’ ■**

18. a) Kaip aš buvau jaunas,
b) Žiūrau anksci rytų,-
c) Aš užgimiau Lietuvoj........................... 50

19. a) Eikš mano
b) Aš sutikau ^/4elį,
c) Kam anksci kelcis .............. .50^

20. a) Mids tėvelį
b) Oi, skauda galvelę,
c) Atsigėriau žalio vyno. ...................  -50

< -2Ų a) Oi džium-džium,

T Ksrttnn jaunas irmnu lis,--------- ------------
d) Aš turėjau vištą ...........   -5Įį

23. a) Tykumą r\ tėlig,' . \' ■ ji
b) Oi Inksto vanagėlis.
c) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50.

.f, t Viso® virš paminėtos dainos galima gajiti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge pnsiųskite ir pinigus. Visuomet adresUOr 
kitę taip:. '

“DARBININKAS”'
366 Vest Broadway South Boston, Mass.

- SEIMAN; *
LDS. Seimas prasideda 

rugpiūčio 30 d. iškilmingo
mis šv. mišiomis', Provi- 
dence, R. I.

• ‘l L*. • r , , . ...

Delegatai jau nuo šeštai 
dienio' važiuoja seiman.

Praneša, kad iš Cam
bridge važiuoja A. Vaisiaus- 
kas, Centro iždininkas nuo 
kuopos ir centro, J. Smilgis 
ir K. Pilkonis nuo LDS- N? 
Anglijos apskričio .

Iš So. Boston nuo kuopos 
išrinkti J. Guzevičius ir K. 
Kiškis. Apart jų nuo kuo
pos važiuoja ir daugiau 
liusnoriai. Be to, važiuoją 
LDS. Centro valdybos na
riai ir “Darbininko” redak
cijos-ir administracijos vir
šininkai. Išvažiavo ar dar 
važiuoja, keliolika delegatų 
iš Montello, Norwood, Wor- 
cester, Lowell, Lawrence, 
Nashua, Atliol ir kitų kolo
nijų.

Taipgi gausinga artileri
ja plaukia, lekia ar važiuoja 
ir iš Connecticut.

Bus ir ištolimesnių kolo
nijų atstovų ir svečių.?

Gavome žinių, kad iš 
Brooklyn, N. Y. atvažiuoja 
K. Krušinskas, Katalikų 
Federacijos sekretorius ir 
keletą kitij.

Iš Newark7N. J. atvažiuo
ja A. Kazlas ir kiti.

Taipgi mus pasiekė žinios, 
kad iš vakarų atvažiuoja ir
gi keletą delegatų. ■ . -

Tikimės, kad šeimas bus 
gausus delegatais.

KAIP PADIDINTI SAVO ABĘIė 
NĄ STIPRUMĄ IR ENER- . 

GIJĄ
Nuga-Torte suteikia (latjg turtingo ir 

Šveiko kraujo ir jys būtinai turite pa
bandyti jas jei tik turite prastu ape- 
tit;}, prastą virškinimą, silpnus inkstus 
ir pūslę, gasus skilvyje arba žarnose, 
galvos skaudėjimų, svaiguli, prastas ke
linis. silpnus nervus ar silpnus Svar
bius kūno Organus arba panašius ne
smagumus nuo abeino nusilpnėjimo ir 
abelnai, sergantį kūno stovj.

Nuga-Tone neabejotinai išlaikė ban
dymų per paskutinius 35 metus ir mi
lijonai žmonių fcavo didžiausių pagel- 
l>ų vartodami jas. Būtinai pabandykit 
Nuga-Tone.. Jos tikrai padarys jums 
daug gero. Atsiminkite, jei Nuga-Tone 
iiejtagelbės daug visokiame atsitikime 
—jus jausitės stipresniu, sveikesniu, 
linksmesniu—daugiau turėsite Jėgos fr 
energijos—ttrba jūsų pinigai bus graži
nami. Nusipirkit butelį šiandien. Tik 
žiūrėkit, kad butų •Nuga-Tone.

rillard Kompanija gųpą^įn- 
dįno saro išimi-sėjusiiLs OLĮ> J 
GOT J) cigaretus, rūkyto- -f 
jams, Suv. Val^įįosė. ?. I

Rūkytojai prizmė jį su. fe į 
dėlių džiaugsiftu,^kad daitar. * 
jie eina kaip ųgn^. Žnhj- ’ 
nes visur įtdkalauja 
GOLD cigaretei/ ir po tuos 
distriktus kuri ’^ier ėįgaretaij 
nebuvo supažindini^ kom
panija” turėjo išleisti p^tųįe-, 
Šimą prašant kad rūlįprtojai 
turėtų daugiau kantrybę ir 
palauktų OLD GOLDS.\ , 1

Skaitytojai šio laikraščio 
turėtų pasinaudoti OLD 
GOLDS ir pradėt rūkyti.

OLD GOLD eiga retuose 
vra kas nors tokio-nepapras
to ir žmonija jau senai ir 
laukė. Gali juos rūkyti ry
te, dieną ir vakare be jokios 
gerklės iritacijos. Nėra ko
sulio nei vežina*.

Skaityk GOLD ci-
(Ąri-etų skelbimą šiame nu
mery. Rasi jame daug ma
lonumo ir džiaugsmo dėl sa
vo draugų ir šeimynos. Jie 
telpa nuolatos.

viiuuį pasigyrė,
ka^ftabarmhTvy lx’s HikaTais 
negali daug užsiimti, nes daug 
reikia prie bažnyčios bei mo
kyklos darbuotis. O lyg tyčia, 
toji ypata šiempt lM'^HUg tesi- 
darhavo prie bažnyčioj boinio- 
kyklos. Dirbo ir dirba gori 
katalikai nors ir nepilni blaivi
ninkai. “• J'’*

Šią vasarą geras valios .vy
rai katalikai paprasti darbi
ninkai iŠ lanko puikiai, ix> va-1 
dovvšte gerb. klebono kun. F.‘ 
Juškairio., nuiualiavojo yie-. j 
nyolyną. Iš fronto ir užpaka
lio pribudavojo gražius piazug, 

... i • '

Šeiminis Vakaras
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namai, 
turintis

I

lįv
su jų vyrais bylas ir pa

mo J1P78 ir „negalima pasakyti,
9'vslim Kr.m

iki 12 vai. X 
iki. 5 vai. £ 
iki 8 vai. g 

HSekmadieniais pagal sutarties.

kyšiu.
Tamsta 
gatvėj.
jau pskolinti 200 litu. Tamsta
manęs nepažįsti!..

VALDYBOS ANTRAŠAI
Dv. Vad. — Kun. P. Saumsaitis, 

23:14 So. Oaklev Avė., 
Chicago. Illinois.

Redaktorius—Kun. C. Matulaitis,

3 Tel Brockton 5112
|J DANTISTAS
| DR. A. J. fiORMAN
1 ( (GUMAUSKAS)
£ 705 Main St., Montello, Mass. 
X (Kampas Broad Street)
X Ofiso valandos:X R y t e nuo 10
v Dieną nuo 2
S Vakare nuo 6

.į

Be audros krūtinėje, be vilties 
sieloje ir be ugnies širdyje -gyve
nimo esmes nesuprasi.—E. Striu- 
P&s.

RUDENS VAIDINIMU 
~ SEZONUI

reikalaukite
NAUJA IR LINKSMIAUSIĄ 

VEIKALĄ 

“ŽEMĖS. ROJUS”
Visokių rašytojų 3-jų veiksmų 

komedija
KAINA 50 CENTŲ

DALYVAUJA 5 vyrai ir 4 
terys. Seenerijos: niicslo ii- far- 
nios kambariai.

Ši komedija šiais laikais labiausiai 
žmonėms patinka.

Galima gauti: 
“DARBININKAS” 

366 Broadway, So. Boston, Mass.

įlomis nno n nri 19 (pįpigid mitgrtp

"X-

tun būti.

Veikalas turi 436 puslapių, iš korių 288 puslapiai 
ufimti paveikslais

r

e

PAVYDŽIŲ ŽMONIŲ
KLUBAS

Ivpe nesenai susiorga- 
o pavydžių moterų klū-
Klubo narės pasistatė 

tikslą globoti apgautas^ 
tonas, molyvti jas kaip ne- 

mą vyrą Vėl pritilioti į
hamiLS ir tarpininkauti su- 
^pykųsioms poroms. Taip-’ 

klubo narės švelniai ko- 
jzftja su tomis žmonomis,-ku
rios kankina savo vvrus ne- 

■ * Y *

pamatuotais Įtarimais, bar
niais ir netvarkingumu.

Klūbo narės .posėdžiauja 
kas savaitė, aptaria susirin
kusias per ią laiką motorų

_________________________

Į

ro_ atatinkamų nūtarmių; 
Nutarimus klubo narės hiri 
pildyti. \

■, J... . t
STIKLAS - PLIE^ASy

Ispanų inžiniejius De Šir
vis išrado toki kietą stiklą, 
kad ji laikant l>rieš veidii, 
galima drąsiai šąuti Į ji iš 
revolverio, kurio kulka jo 
nepramušanti. Naujam stik
lui pranašaujama • didelė 
ateitis.

I s s §

LIETUVIS DENTISTAS g

R. ST.A. G ALVARlSr
- (GALINAUSKAS) " |

414 Broadway, So. Bostotif 
■ ' Telephone So. Boston ' į
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto. į 
nno 1:45 iki 5:20 po piet ir nno 7 f 
iki-9 Vhkare, šventą dieną pagal ra- į 

g si tarimą. ė.

TEL. So. Boston 0506—W.
LIETUVYS DANTISTA8 S 

A. L. KAPOČIUS^ 
251 Broadway, £o. Bostoc $

(“Keleivio” name) 
VAiAisooa t ni 

1M 6 ir nuo 6 50 Ik! 9 vakare a 
mis pno 9 iki "12 vaL dienų

KEISTI BROLIAI
Nesenai Bielgrado (Piet.ų- 

slavijoj) priemiesty vienas 
laikraštininkas užtiko du 
suaugusius krūvon vvriškos 
lyties žmones. Iš tolo suau
gę dvyniai atrodo kaip vie
nas žmogus su keturiomis 
kojomis, keturiomis ranko
mis ir dviein galvom, tanitu 
iš arti matosi, kad tai du 
suaugę žmones. Jie turi po 
10.metų, tačiau m'Subrendę 

'ir atrodo turį po S-9 metus. 
Vaikščioja jie ypatingai, bū
tent: eina tik vienas, o kitas 
pas tą ant pečių pasikoręs; 
pavargus vienam eiti, jie pa
sikeičia. Vienas tų brolių 
dvynių yra kiek .geriau su
augęs. bet turi visai nelanks
ti! kaklą ir tod<4 galvą nuo
lat yra priverstas laikyti pa
kelti į viršų Kitas gi turi 
visai silpnas rankas ir visa- 

jda žemyn palenktą galvą. 
Keisti broliai niekad neavė
jo batu ir reka.rpė nagų, to
dėl koją Ir rankų nagai pas 
juos yra kelių centimetrų 
ilgio. Kalbėti jie nemoka.

yOOSTO"
Nesenai Sibiriuje Kunsta- 

jaus miestely ėmė degti cer
kvė. Subėgę ugnį gesinti 
įmonės ir atvykę gaisragę^ 
šiai nus|ęį>ę .radę cerkvės 
duris ir Jangus stipriai ųž- 

’daiytū$b Cerkvės viduje gir
dėjosi didelio būrio maldi
ninkų — vyrų, moterų ir 
vaikų — religinių giesmių 
giedojimas, Visos pastangos 
išgelbėti užsidariusius cerk
vėje nuėjo niekais, nes pasi
rodė, jog paty-s fanatikai— 
maldininkai'to nenorėju. Vi
so savo noru ęudegė. 14 as
menų. Išaiškinta, kad tai 
buvo labai uolaus pamaldu
mo žmonės, skleidė vietos 
gyventojų tarpe, esą su Įsi-» 
viešpatavinm bolševikų Ru'- 
sijoj prasidėjo antikristo 
gadynė ir išsigelbėti esti ga
lima tik patiems susideginus 
••erkvėje.

’ r •

“GIRTI” KIRMINAI
Vienas japonų mokslinin

kų bandymų keliu patyrė, 
kad naudinga esą'nugirdyti 
šilkus gaminančius kirmi
nus. Alkoholis nė kiek ne
kenkia jų organizmui, Imt 
pakelia jų šilko produkciją*. 
Jąponų mokslininkas Įrodė, 
kad “Įgėrę”kirminai nusto
ja savo didelio apetito, kas 
žinoma, malonu yra jų šei
mininkams. Iš kitos gi pu
sės jie duoda goresnės rūšies 
šilką, kas dar svarbiau.

Amerikoj plačiai vartojami, 
. Tai yra 

glitūs be 
* ūmiausia

L - . •--- 
valgiui oistėri 
kiaute -užsi^a 
kaulo* gyvifflL| / 
jie va.rtojai.ni gyvi. Tiek 
jauni, tiek ir seni oisteriai 
valgiui netinka; geriausia, 
kai jie būna irijų-ketuKių 
inetų.,< Amerikos- Jungtinė
se'Valstijose tiek daug* ois- 
terių suvalgoma, kad galima 
vei-stis vien tik jų veisimu. 
Ųav., praėjusiais metais čia 
suvalgyta 73,000 tonų oiste- 
tių. Nežiūrint tiek didelio 
oisterių suvartojimo, jų vei
simo būdai nebuvo taip ge
rai ištirti, kaip žuvų ir f ik 
pastaraisiais imtais Ameri
kos J. V. žuvininkystės de
partamentui pavyko patirti, 
kad geriausia jauniems ois- 
toriams augti sąlygos <ralj 

d;o-
5S i<- ,ių 

:si 
ško- 
is ir 

<> H oriai

būti tarp nuleistų su š; 
mis jūron medžių 
oisteriai prikimba ir mi 
ligi subręsta. Paski?ii j 
liainas iš vandens 
nuimami nuo jo 
taip, lyg obuoliai nuo Obe
lės. šis būdas ne tik nudaro 
geras sąlygas oisieriams 
veisti, bet labai geras ir jų 
veisėjams.

kad būtų bepročiai
Snbaromis nuo 9 fti 6 vak. Neda 3 ------ ■ —____ __ - —

Tel. So. Ifc>st<>n «>S22
LIETUVIS DANTISTAS

DR. B, V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
O1*io valandom:

nuo 9 iki 12 ryte ir nno 1 :30 Iki 5 
ir nuo 6 iki S vai. vakare. Ofisas 
uždarytas 'suhntos vakarais ir ne- 

'tridieniais, taijHgi seredomis nuo 
iž-tos dieną uždarytas

Res..Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS 

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius 

414 Broadway So. Boston 
Ofise tik vakarais

2334L So. Oaklev Avė., 
4’liieago, Illinois. .

Vicc-Pirm. — J. Svirskas, 
104 Dorchester Street 
\Voreester. Mass.

Vice-Pirm. — O. Adomaitienė, 
3fi Norton Street 
Dorchester. Mass.

Iždininkė • - 0. Sidabrienė,
6 Commonvealtli Avė. 
AVorcest^”, Mass.

Iždo globėjai —
Kun. P. V. Strakauskas, 

. 50 AV. Gth Street
So. Boston, Mass.

J. Tatn’is, 44 Barclay St., 
AVoreester, Mass.
— V. J. Blavaekas, 
]04 Dorchester St., 
Vorcester, Mass.

iRnšt. 
i

T

' SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena taut^ 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

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo
! tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis
;■* k

pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių
tautos įvadais. Jertatp nedaroma, tai reikia
nustoti kalinėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKAIJIS VADINAMAS l

LIETUVOS ALBUMAS

užsisakykite
“DARBININKAS”

Bouth Boston. Mass.

NAIKINK MUSES
Vasaros laike musių vi sūl

pi Ina. Žiemos laike jos pa
sislepia skiepų kampuose, 
bet su šiltu oru visur viešai 
pasirodo.

Musės deda savo kiauši- 
nius visur? — -Ypatingai kur 
randasi gendanti daiktai. 
Musės kiaušinukai pavirsta ■ 
Į mažus baltus perus, tie p<‘- j 
ra i maitinasi visokiais pur
vais. Už penkių dienų j>e- 
rai Įlenda Į žemę, pavirsta 
Į mažas rudas pupes, pana
šios i peteliškės, pupo. Už ki
lų trijų arba keturių dienų 
jau pasaulyje atsiranda bū
relis naujų musių, kurios 
išlindę iš žemės pradeda sa
vo pražūtingą darbą.*

Bet koki yra tų mušiu pra
sižengimai ? Žmogžudystė, 
kartais. Nes jos nuo visokių 
gendančių ir pūvančių daik
tų tiesiog lipa ant tavo sta
lo, nusišluosto purvais ap
dengtas kojas Į tavo pieną 
arba maistą. Labai inkstą 
bovytis anVtąyo cukraus in
do arba ant. torielkų. Išty- 
rinėja vislią kas tik randasi 
ant tavo stalo, tuoj kimba 
prie tavo kūdikio, gal apsi- 
stojant ant jo gražiai raudo
nų lūpelių arba akučių. Mu
sių kojos ne tik neša purvus 
bet ir yisokius gemalus.Tuos 
maloniai į palieka ant tavo 
maisto arba ant kūdikio vei7 
delio.

Baidyk muses nuo kūdikio 
ir nuo ligonio. Saugok,kad 
jok i s gendantis ir pūvantis 
daiktas nesi rastų. apie na
mus, Apdangstyk visus val
gomus daiktus. Visokias iš
matas laikyk po uždangalu. 
Šietąis ai>taisyk duris ir 
langus, ypač valgomam kam
bary ir virtuvėje.

Naikink -mnie*!.

t

NEPAPRASTOS GĖLĖS
Javos saloje auga ypatin

ga archidejos rūšis. Visi 
jos žiedai išsiskleidžia lygiai 
tą pati akimirksni, lyg kad 
juos būtų palietus burtinin
ko lazdelė.

Kada ateina laikas vysti, 
tai visi vvsta vienu kartu.

U
SUPRATO :

Mirus vienam asmeniui, ar
timi jo giminės nupirko vaini
ką ir davė spaustuvei ant šil
kinio kaspino atspausti: ilsė
kis ramybėje! Iki pasimatymo! 
Po kiek kyįįĮL tie asmenys 
siunčia telegn>mą spaustuvei: 
Prašomo pridėti ‘.‘Danguje,” 
jei yra dar vietos.

Rytojaus dieną lydint karstą 
visi matė gražų vainiką ir la
bai stebėjosi nepaprastu para
šu: Ilsėkis ra mylioje! Iki pa
simatymo danguje, jei yra dar 
vietos!

IŠSKAIČIAVO
Pas -vieną žinomą turtingą 

žmogų atėjo jo senas pažįsta
mas.
- — Gerbiamasis — sako—aš 
ateinu pas Tamstą po ilgo ne
simatymo. nes esu reikalingas 
Tamstos pagalbos ir noriu pra
šyti paskolinti man 200 litų.

•— Aš tamstos nepažįstuS
— Tamsta? .Juk toks djevo- 

tas žmogus, juk mes su Tams, 
ta sykiu žaidėm, sykiu langus 
uaužėm...

— Bet :tš Tamstos nepažįs
tu! — atkartojo turtingasis.

— Na, tai aš Tamstai pasa
kai! tai netiesa, nes 
kasdien matai mane 
O dabar, kai aš ate-

Tankios nepažįstu?
Tamsta inaiięs nepažįsti! 

Aš einu. Bet pasakysiu Tams
tai viena sekretą, kad Tams-

* r- > ■
ta mirsi ne vėliau kaip už. sa
vaitės.

Po šių žodžių ir išėjo. Tur- etingusis Į tai nekreipė, dėme
sio, liet vėliau tas pranašavi
mas jam nedavė ramybės. Nak
timis nemiegojo.' Siunčia tar
ną pas tą pažįstamą, kad tas 
ateitų, bet tas neina. Tada jis 
pats turėjo pas jį eiti.

— Matai — pasakoja — bu
vau aš užvakar labai susiner
vavęs ir dėl to aš tavęs nepa
žinau. liet aš tave labaijgerai 
{pažįstu, kad esi senas mano 
•draugas, ir dovanok man, kad 
I nenorėjau paskolint tau pini
gų. Kiek norėjai?

— 2(M) litų! — atsako!
— Te, imk 100 litų.
— Ne, man reikalinga''200 

fitu. - -

*-■’*•'-Ų-. • • - j* * t- ■. ,

dėjė žmones kalinant, _kisd* , - .
į:rodis eina, bet norėdamas 
tikrai įsitikinti, paklausė savo 
-ulroržų. . .

-v Tėveli, pasakyk man ar 
tave laikrodis einat ...

—Eina, sūneli! — linksmai 
šypsodamas atsakė tėvas.

— Tai kam tu jį, tėveli, ne- 
V* •• A * * ’ •?■šioji?

Važinėdami žydai automobi
liu pamate ant kelio batą, su
stojo ir klausia vienas antro:

— Loibąu, kas ten- per in
strumentas?

— Ui lyg tu nežinai; tai 
makštys nuo . kirvio, kurias 
vartoja malku kirtėjai.

| PATARNAVUSIAS DIENĄ S 

Ig IR NAKTĮ

! D. A. ZALETSKAS
| Graborius ir Balsamuotojas 

e 877 ir 448 Cambridge Street 
$ Cambriage, Mass.

Telephone Universitv SS31-W

F. L. I. S.

$
§

c vs $

DRAUGUy VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠY. JONO EV. BL. PAŠELPINĖS 
DRJOS VALDYBOS ADRESAI

Pirmininkas — M. Žloba,
. 539 E. SevenUi S t, So. Boston, Masa

Telephone Soutb Boston 3552-R.
Vfce-Pirmintnkns — J. Petrauskas, 

17 Vale SU Sonth Boston, Mass, 
Prot. Raštininkas — J. Glineckiss

5 Thomas Pk., Sonth Boston, Mes* 
Firi. R:>štfninkas — M. žeikis.________

BGG Broad'.vay, So. Boston, Mass. 
Kasierics — A. Naudžiūnas,

885 B- Broadway. So-. Boston. Msm 
Tyarkdarys — J. Zaikis,

7 Vinfield St.. So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas trečiu 

nedė’dienj kiekvieno mėnesio, 2-rą va 
landą po pietą, parapijos sali5J, 492 B 
Seventb SL, So. Boston. Mass.

TAI TURGUS
; kTM.la=J---  - ---

Puikiausioj vietoj So. Bostone, ant 
Marino Rd. Du dvieju šeimyną 
dar neužbaigti namai. Pirmam 
aukšte 5 kambariai su saulės kam
bariu ir priėmimo saliuke. Ant
ram aukšte (5 kambariai ir taipgi 
saulės katnbarys. Yra piazai. 
Kiekviena šeimyna turės savo at
skilą šilto vandens šilumą. Visi 
naujausios mados Įtaisymai, k. a. 
elektra ir t. t. Vieta dėl gara- 
■ l/.iii. Susineškite su savininku, A.
J. KUPSTIS.

DAR NEGIRDĖJOTE 
jogei parriduoda puikus trijų šei
mynų namas Dorchesterv labai 
pigiai! Yra penkiolika kamba- . 
rių, vandeniu šildomi pečiai; prie
kiniai ir užpakaliniai piazai, elek
tra: žodžiu, viskas dėlei šeimynos 
smagumo. Kaina tik $12,700. 
Kreipkitės pas savininką, A. J. 
KUPSTIS.

NAMAS SO. BOSTONE 
šešių šeimynų — dvidešimts sep
tyni kambariai. Rendu ateina 
$780.00 Į metas. Prekė

N0RW00DE!
Du moderniškos stailos 
Vienas dviejų šeimynų,
po 6 ir*5 kambarius; antras, šeši 
kambariai dėl vienos šeimynos. Y- 
ra keturiems karams garadžins, 
trys kctvirtdaliai akro žemės su 
dideliu ir dailiu sodu, vištinyčiom 
ir kitais reikalingumais. Parsiduo
da grupėj už $11,000. Nepraleisk 
progą. malyk-A^-L KUPSTĮ arba
K. W. ŽIURJ, Norvvood, Mass.

ŠIMTO KARŲ G AR ADŽIUS!
Geroj vietoj: biznis išdirbtas per 
aštuonis metus. Parsiduoda pri
einama preke ant lengvų išlygų. 
Arba galima eiti partneriuos. 
[Priežastis pardavimo, vienas iš 
pusinykų serga.

A. J. KUPSTIS
332 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. S. B. 1662-1373 arba 0441

N0RW00.D OFFICE
K. W. ZIURY. Mgr.

1126 Washington St, NorwoocL
Tel. Norvvood 1016

J. PETRUŠKEVIČIUS
Laisniuotas Graborius 

Laikau automobilius dėl veseli 
jų. krikštynų ir šiaip pfisivaži 

nčjimo, pigiau nė kiti.
/ i

162 Broadway, S. Boston, Mass. 
Ofiso T<’k So. Roston 0304-AV 

Ros. Tel. S. B. 0304-R.

t

|!rel. Nortvood 1503 t j.

h E.V. WARABOW| 
y (WRUBLIAUSKAS) i 

: I LIETUVIS GRABORIUS | 
!> IR BALSAMUOTOJAS |

1179 WASniNGTON STREET
Nonvood, Mass.

Reddenrijon Telephonns: tnvv-tL K- 
Oflso Telefonas Sa Boston 0779-W

4

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
P 0GL0BA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBOS ADRESAI
Pirmininkė — Jieva Marksienė,

623 E. Ei-rhth St.. So. Boston. Mash. 
Prot. Raštininkė — Ona Siaurienė.

443 E. 7th St.. So. Boston, Masa. 
Telephone Sonth Boston S422-R.

1n. Raštininkė — Bronislava C'.unieoė
29 UonM St.. W. RorMtry. Mass. 

iždininkė — Ona Staniniiutė,
105 W. 6th St., So. Boston. Mass. 

Cvartflarė — Ona Mizgirtrtenė.
. 1512 Celumhta R<L. So. Bo&toa. Bfas* 

Orascija savo stulrtnicltnus laiko ktu- 
antrą ntęrr.lr.ką kiekvieną mėnesi 
USO vakare, pobažnytinėj svetainė} 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės pr.8 
protokolų rašti:^nkę laišku ar telefonu.

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

Pirmininkas — Jonas Atlomr.viCius.
2S0 E Street, South Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — Povilas liuką,
95 C Street. Sąuth Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — Ant. Macejnnas,
450 E. Seventb St, So. Boston, Maso. 

Ein. Raštininkas — Pranas Tnleikis.
109 Bovvei) St, S<>. Boston. Mašū *“ 

Kasteriu* — Andrius Zalieckas,
611 E. Ęįfth St., So. Boston, Mass. 

Maršalka'— Kaz. Mikailionls,
90G E.’ Broadvniy, So. Boston. Masu. 

D. L K. Keistučio Draugija laiko savo 
mėnsiuins susirinkimus kas pirmi) 
nedeldienj kiekvieno^ mėnesio 2-r< 
merių 694 TVasblngton SU‘Boston. 
Mass.. 1:30 vai. po pietų. Ateidami 
ant snsirinkimo atsivejate su savim 
danginu naujų narių prie musu,dnro- -«« *  I ■» —- - - - - , •RiJOS .pHFMytL

I

ir

u

(teras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestų žon
kilis. Yra indomu su jais 
susipažinti. Juos 'galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje. Išviso yra 40 ženklų. 
' Kaina įO centų.

/‘DARBININKAS’* 
366 W. Broadway 

z S. Boston, Mass.

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTI

“SAULUTĖ”
Daugybe paveikslų! Pasakos, apsakymėliai,eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iŠ gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai 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

ŠV. KAZIMIERO R. K D-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

So. Boston Mass.
Pirmininkas — Jonas Jnmša;

225 I. Street. South Boston. Mosi 
VieePlrmininkns —»L. švngždyn,

111 Bowwi St., South Boston, Kfnsn 
Prot. RnšlinĮnkas — V. Mlckeviflus,'

405 ThinJ SU Stmtft .Boston, Mn« 
Finansų Raštininkas — M. šclkls,

3AB W. Broadvny. So. Boston, Masa 
(Žrtlnlnkns — V. Ratatfa.

Sfl Mercvr Street. So, Boston. Mnss. 
Marflnlkn — F. tattfka. \

Uiti Flfth Street, South Boston, Mass. 
DmacIJn laiko mmlrtnklmns Ims antrą 

rtslėldlen) kiekvieno mėnesio, po nu 
vai, po plotą. Parapijos SnlF.t Soptln 
ta Gatvė, South Boston,

«-J “TIESOS AIDAI”
; Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoj^ nušviečian

tis dienos klausinius.*
Prenumerata metams. . .$1.20
Atskira knygelė................................................ ,10c.

Adresas: “TIESOS AIDAI” _ 
1624 E. Falls St^ Niagara Falls, N. Y.


