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Sušaudytas Lenkų Šnipas
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“DARBININKAS” NEIŠEIS
i

t

KAUNAS. — Už šnipi
nėjimą lenkų naudai karo 
teisino paskirtieji mirti Ar
lauskas, GreŠko ir Bieliaus
kas padavė R. Prezidentui 
pasigailėjimo prašvnius. Ar
lauskui mirties bausmė pa
keista kalėjimu ligi gyvos 
galvos, Bieliauskui 20 metų 
s. d. kalėjimo, o G vešli o pra
šymas atmestas, ir teismo 
sprendimas įvykdytas rug- 

, piūčio 15 diena.. — Brėško 
jau anksčiau buvo nuteistas
mirti už bėgimą iš karino- sumažinti iki dviejų motų.

menės į lenkų pusę. Antroji 
bausmė R. Prezidento malo
nės aktu jam buvo pakeista 
kalėjimu visam airfžiui. Bet 
kijon keičiantis kaliniais. 
Dabar suimtas vėl jau kaip 
vėliau jis pateko vėl Len- 
lenkii šnipas neišvengė skir
tos bausmės.

Be to, Leokadijai Przy- 
jemskaitei, taipogi šnipinė- 
jusiai lenkams, teisino skir
tieji 4 metai s. d. kalėjimo

PAMINKLAS ZUVUSIEMS 
KARIAMS Z

Ohio. — 
savininkai

Rugpiūčio 15 d., per Žoli
nės šventę, Šiltintuose įvy
ko paminklo žuvusioms ka
riams atidengimas. Iškilmė
se dalyvavo lankąs šiuo me-. 
tu tas Lietuvos sritis Respu
blikos Prezidentas p. Sme
tona, Kaišedorių vyskupas 
Kukta ir daug kitų aukštų 
svečių.

NORI UŽŽSMAUGT
STREIKĄ

COLUMBUS, 
Anglių kasyklų
pasiryžę streiką sulaužyti. 
Žada atidalyti kasyklas ir, 
jas operuoti samdant streik
laužius.

Jau kreipėsi prie valdžios 
prašydami p^elbos neva

->-^i»giiitis nuo oi’gvmiznotų-dfl'?-* maldas'bažnyčioj laikė 
bininkų.

Reiškia darbdaviai ant 
" žūt-būt pasiryžo sulaužyti 

šį streiką ir darbininkus 
pastūmėti į dar didesni var
gą ir skurdą.

Nesisteliėsime, jei kasyklų 
savininkams pasiseks gauti 
streiklaužių, nes darbinin
kuose nėra vienybės ir-su
tarimo. Gaila. LDS. nariai 
turi pasidarbuoti, kad nors 
iš lietuviui neatsirastų išda
vikų.

X
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INŽ. ST. ČIURLIONIS — SU
SISIEKIMO MINISTERI-i 

JOS VALDYTOJAS
Respublikos Prezidentu "minis darbas, 

akiu, susisiekimo.ministeri
jos valdytojų patvirtintas 
inž. Čiurlionis. Tš to, kad 
susisiekimo ministerija gau
na ne nunisterj, bet valdy
toją. tenka daryti išvada, 
kad vyriausybės nusistaty
mas perreformuoti susisieki
mo ministeriją, prijungiant 
jos atskiras dalis prie kilų 
ministerijų,, palieka galioj.

SMARKI KOVA TARP TE
ATRŲ SAVININKŲ IR , 

DPERUOTOJŲ
CTTTCAGO, III. šiame 

mieste eina smarki kova tar- 
^pe teatrų savininkų ir juda

mų paveikslų operuotoji]. O- 
•peruotojai yra susiorganiza
vę Į taip vadinamą Chicago 
Moving Pictnres Operators 
Union. Teatrų' savininkai 
uždarė 350 teatrų.

Sakoma, kad savininkai 
daro slaptus susirinkimus ir 
tariasi kaip suardyti darbi
ninkų uniją.

Jau išmesta ant gatvės a- 
pie 25,(MM) darbininkų.

Antradienio, rugsėjo 6 d. 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ numeriu dėl 
darbininkų šventės neišeis. 
Tad sekančią, savaitę išleisime 
tik vieną numeri, paprastu lai
ku.
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KĘSTUČIO PILIES 
LIKIMAS

VARŠUVA. — “Rzecz- 
pospolita” įašo, kad Kęstu- 

jčio pilies griuvėsiai Tiakuo- 
I ;•■.(' vis labiau griūva. A7il- 
Iniaus ir Traku starosta isa- j F/ .
įkė apskrities: mzmieriiii pa
daryti atatinkamų žygiu 
griuvėsiams apsaugoti.. Ta
čiau kai pradėta cementuoti 
pavojingiausios vietos, prieš 

| tai užprotestav<) istoriniu 
! liekanų kuratorius, kurs pa- 
j reiškė, kad pilii's išlaikymas 
i esąs jo žinioj. Dabar tarp 
istarostos ir inžinieriaus iš 
vienos jnisės,* o kuratoriaus 
iš antrosios vyksta ginčas, o 
griuvėsiai toliau griūva.

Amerikos Lakūnai Kon
stantinopolį

LONDON^.—Du 
riko* lakūnai, ^cTialee ir 
Brock, laimingai pasiekė 
Londoną orlaiviu “The 
Pride of Detroit” rugpiūčio 
28 d. ir nusileido Croydono 
aviacijos lauke netoli Lon
dono.

X

Jiedu skrenda aplink pa
sauli. Kelionę per Atlanti- 
ką jie pradėjo iš liarbor 
Grace. Nevvfpiindlando, še
štadieni. rugp. 27 d., 5:14 v. 
ryte.

Kelionę iš Nevfoundlando 
i Londoną padarė i mažiau 

mė 24 vai/

Rugp. 31 d. lakūnai buvo 
jau Konstaminopolv. Iš čia 
jie lėks i Aleppo. 800 mai
lių: po to lėks i Persiją ir 
Indija. Jie dar turi padary
ti 20.000 mailių kad atsiekus 
savo tikslą.

X

‘ ‘ D-ko ’ ’ Administraci j a

“ILGAKOJIS” ATĖJO 
PROVIDENCE’O Į 

BOSTON’Ą
; * T Igakoj is ” J: I )ev i rgil i o, 

kaip jis pats sako, pradėjęs 
kelionę TŠ Providence nuo 
Keitli-Albee teatro, riigp. 31 
d. 5:15 vai. rvte. Į Bostoną 
atėjo i 12 valandų.

“Ilgakojis” J. Devirglio 
su įs idėtomis kojomis yra 9 
pėdų S colių aukščio. Kiek-j 

viena mailė jam užėmė eiti 
15 minučių.

Tai savo rūšies sportas.

f. 
vyskupas Kukta. Po pamal-! 
dų paminklas buvo pašven
tintas. Pirmą žodi prie pa
minklo tarė vyskupas Kuk
lu. Paskiau kalbėjo Resp. 
Prezidentas, gen. Bulota, 
pulk. Skorupskis ir kiti. Vi
sose kalbose buvo pastebėta 
ypatinga, paminklo reikšmė 
šiiTintams. Po pašventini
mo ir kalbų Įvyko kariuome
nės. šaulių ir organizacijų 
paradas. Po iškilmių--Įvy
ko vaišes pas dekaną Linar- 
ią.

Paminklas Širvintuose y- 
ra gražus p. Antinio. Mono 
Mokyklos auklėtinio /lipĮo-

GAVO 4 MILIJONUS VO
KIEČIŲ MARKIŲ PA

SKOLOS

KLAIPĖDA. — Po gan 
ilgu derybų Klaipėdos mies
to magistratas gavo iš vokie
čiu banko konsorciumo 4 mi
lijonus vokiečių markių pa
skolos 25. metams iš 7'%. Iš
leidimo kursas — 87.

MICKEVIČIAUS PAMINK
LAS PARYŽIUJ

Paryžiaus miesto taryba 
paskui i ui am savo posėdv 
nutarė paskirti Almos aikš
tę poeto Mickevičiaus pa
minklui statyti. Poefo Pa
minklą padarė žymus pran
cūzų skulptorius Bourdelle.

I
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KOMP. SIMKUS JAU 
AMERIKOJE

MEKSIKOS SUKILĖLIAI 
NUSKENDO

MENTCOCTTY. — Vera 
Cmz valstijoj Ryko smar
kus susirėmimas tarpe su
kilėlių ir federalės kariuo
menės. Sukilėliai lxlx"gda- 
mi pribėgo upę. Neturėda
mi kur dėtis šoko Į vandeni 
ir bando per])lankti. Kelio
lika jų nuskendo. Taipgi ne
mažai žuvo kovoji'.

i
“Garsas” praneša, kad š. 

m. riigpiūčio 27 d. laivu 
“Siena Ventana” atvažia
vo kompozitorius St. Šim
kus.

St. Šimkus buvo Įsteigęs 
Klaipėdoj muzikos mokyk
lą ir buvo jos pirmuoju di
rektorium. Pasitraukęs da
bar iš tos vietos, senų savo 
pažįstamų cfkagiečių kvie
čiamas, jis trumpam .laikui 
ten išvyksta.

LENKAI IŠSIUNČIA RUSŲ 
EMIGRANTUS

VARŠUVA.—Dnkų val
džia išsiunčia iš T^cnkijos 
Vilniuj gyvenančius rusų o- 
migrantus — buv. prokuro
rų JcFmakovą, gen. Vrange- 
lio agentą V. Hofmaną 
buv. ispnttvniką Zubkovą.

ir

IšAIKVOJIMAI S. S. S. R. 
ĮSTAIGOSE

PARYŽIUS. — Maskvoj 
darbininku kaimiečiu kon
trolinė komisija rado dide
lių apsileidimu valstybinėse 
Įstaigose. Snsekta išaikvoji- 
mu KM) milijonų rublių su 
mai.

LONDONAS. — Didžio
sios Kuropos valstybės neuž
siganėdina tuo ką turi, bet 
daro visokius planus, kad 
pavei-giis silpnesnes šalis.

Štai atėjo žinios, kad 
Prancija, Anglija, Vokieti
ja, Italija ir Graikija pla
nuoja pasidalyti Turkiją.

Anglijai daugiausia rūpi 
Konstantinopolis ir jo 
linkės.

a py-

Rugpjūčio 30 ir 31 dd. į- 
vyko mūsų organizacij<5§“t. 
D. S. Seimas, Providence, 
R. I. Suvažiavo apie 40 de
legatų. Buvo nemažai ir sve
čių.

Seimą kaip paprastai pra
dėjo išklausę iškilmingų šv. 
mišių, kurias atlaikė kun. V. 
K. taškūnas. Pamokslą pa
sakė kun. J. Švagždvs.

Po pamaldų 10:30 vai. ly
te prasidėjo pirmoji LDS. 
Seimo ąesija. P-nas J. Trei- 
navičius, LDS. Centro pir
mininkas atidarė posėdį 
sveikindamas suvažiavusius 
dalyvius.

Delegatų buvo iš visos N. 
Anglijos.

Seimo prezidijumą sudarė 
p. Krušinskas, LDS. 12 kp. 
delegatas ir. A. L. R. K. Fe
deracijos sekretorius vedėju, 
o jo padėjėju buvo p. J.Ver
si ackas, LDS. 3 kuopos de
legatas.

Raštininkais buvo p. J.

}

ATVAŽIAVO KUN. 
KULIA VĄS

Rugp. 24 d. prancūzų lini
ja Leavre laivu “France” 
grižo Amerikon Ryme kuni
go mokslus išėjęs, o Lietu
voj įsišventinęs kunigystėn 
AI. Kuliavąs. ex-brooklynie- 
tis. Laikinai buvo apsisto
jęs pas kunigą A. Kodį, Ap
reiškimo Pan. Šv. parapijos 
kleboną. Po to išvvko i*■ •- v

Cleveland, Ohio, kur lietu
viu parapijoje prie klebono 
kun. J. Vilkutaičio užims 
vikaro vietą.

M.

f

NELAIMĖ ANT GELEŽIN
KELIO

NEW YORK. — Rugpjū
čio 29 d., greitasis Cllicago- 
Ne\v York traukinys, išėjęs 
iš Gallitzin tunelio susikū
lė. Mašinistą ir pečkuri ant 
vietos užmušė, o kitus tar
nautojus sužeidė. Laimė, 
kad traukini traukė du gar
vežiu. Pirmutiniam nurie
dėjus pakalnėn, antrasis tik 
nuo bėgių nusirito. Iš pasa- 
žierių niekas nenukentėjo.

Garsas”^ Yieraitis, TJ4St~|Q^4įp

VOKIETYS LAIMĖJO
PLAUKIMO KONTESTE

TORONTO. Ont.-Ernst 
Vierkoetter. galingas vok ie
tys. kepėjas. laimėjo Kana
diečiu 21 maihj| Maratlion 
plaukimo konteste. Jis pa
darė toli Į 11 vai.. 42 min. ir 
12 sekundą, laimėdamas 
$3(1.000 prizą. Jo kompetito- 
riu buvo prancūzas kepėjas.

NEPATENKINTI SUTARTI
MI SU SOVIETŲ RUSIJA 
RYGA. —- Latviu ekono

minės organizacijos pareika
lavo. kad iš seimo išeitu bu-, 
vos finansų ministeris R. 
Kalnings, kurs laikomas jų 
atstovu seime. Jos pareiškė, 
kad Kalnings.' pasirašyda
mas pn‘kylx)s sutarti su So
vietu Rusija, nesuderinęs sa
vo veikimo su krašto ekono
miniais interesais. Kalnings 
esąs nusistatęs šio reikalavi-• •
mo nepaisyti ir iš seimo ne- 
išeiti. Jis išstojo iš'-latvių 
pirkliu sąjungos.

MIRĖ KUN. P. JAKSTYS
_________________________________ ____ \

KRUVINA KOVA KINIJOJ
SHANGHAT. Kinija.— 

Pranešama, kad palei Nan- 
kingą eina smarki kova tar- 
|Mi nacionalistu ir šiauriečių.

Tūkstančiai krinta nuo 
kulkų. Nat ienai i štai yra 
stipriai apsiginklavę prie 
Yangtze uj»ės ir neleidžia 
šiaul iečių pereiti.

HARRTSON, N. I.—Rug
pjūčio 24 d. mirė a. a. kitu. 
Pr. Jakštys, Sopulingos P. 
švč. lietuvių par. klebonas. 
Rugpjūčio 27 d. minėtoje 
bažnyčioje buvo iškilmingos 
šv. mišios už a. a. kun. Jak
sėjo vėlę ir po pamaldų pa
laidotas Arlington. 
kapinėse.

gatas, pirmuoju ir p. Kran- 
cevičius, LDS. 70 kp. dele
gatas — antruoju.

Maršalka vietinis, p. Vait- 
kūnas.

Alandatų ir knygų peržiū
rėjimo komisiją sudarė ku
nigas J. Švagždvs. J. Smū
gis it kun. J. Čaplikas.

Rezoliucijų, įnešimų ir 
skundų (nors jų ir nebuvo) 
komisijoje buvo kun. K. Ur
bonavičius. J. Bernotas, ku
nigas V. K. Taškūnas ir A. 
O. Avižinis.

Pažymėtina, kad Seime 
dalyvavo beveik visi apylin
kės kunigai ir padėjo darbi
ninkams išrišti svarbius 
klausimus. Dalyvavo šie ku
nigai : K. Urbonavičius, So. 
Bostono lietuvių parapijos 
Melionas. L. Kavaliauskas, 
vietos šv. Kazimiero parapi
jos klebonas, A. Petraitis, 
Atbolio lietuvių parapijos 
klebonas, V. K. Taškūnas, 
Nonvoodo lietuvių par. kle- 

jbonas, J. švagždvs. Monte
llo. Virmauskis, Lavvrenee. 
A. Daugis ir J. Čaplikas^ 
\V oreester.

Delegatų buvo nuo dviejų 
apskričių ir nuo vienuolikos 
kuopų.

šis Seimas skyrėsi mio 
jau buvusių mūsų organiza
cijos seimų tuo, kad prie jo 
buvo iš anksto prisiruošta. 
Skaityta net du referatai, 
kurie davė gana daug Sei
mui darbo. Vienas iš tų re
feratų. tai kun. K. Urbona
vičiaus. “LDS. praeitis da
bartis ir ateitis,” telpa šia
me numery. Kiekvienas 
“Darbininko”, skaitytojas 
turėtų atvdžiai ji perskaitv- 
u

N. J.

Kun. V. K. Taškūno refe
rato ištraukos tilps sekan
čiame “Darbininko” nume
ry'.

Iš svarbesnių nutarimų y- 
ra šie: I

Organizuoti prie LDS. 
kuopų kliubus ir jų tikslas 
būtų ruošti diskusijas, pa
skaitas. pamokas ir tt. Kad ' 
pritraukus jaunimą, duoti 
jiems veikti sporto srity. 
Vesti platesnę agitaciją, už 
LDS. ir “Darbininką;” 
samdyti nuolatini organiza- 
torį; ieškoti bendradarbių 
laikraščiui “Darbininkui” 
ir jiems sulig galimybės at
lyginti.

Visų nė neatsimenu, bet 
netrukus tilps protokolas ir 
iš jo galėsite pamatyti vi
sus nutarimus.

Seimas buvo rimtas ir 
tvarkus. -, 1

Naujoji Centro Valdyba ■ 
yra:

* T reina v i či us,' pirftTv-- •- •
A. O. Avižinis, vice-pirm.
A. F. Kneižys, sekr.
A. Vaisiauskas. ižd. •/ s’-~\
Kontrolės komisija: 

. Smūgis, K. Kiškis ir 
Versiackąs.

Literafinė Komisija: kun. 
V. K. Taškūnas. kun. K. Ur
bonavičius. J. Vieraitis, K. 
Krušinskas. kun. J. Švagž- 
dys ir dvasios vadas, kurį 
nuskils N. Anglijos provin
cijos kunigai.

Naujai valdybai Seimas 
uždėjo daug dariu), bet jei
gu tik bus sutarimas kaip, 
kad pereitą metą, tai su Die
vo pagelba be didelio vargo 
padarys ir visus nutarimus 
įvykdys gyvenimam

Provi n d c n dėčiai Vaiši agi 
Žmonės

LDS. Centro Valdyba nė 
kiek neapsivylė paskirdama 
Seimą Providence. R. I.

Klebonas kun. Kavaliaus
kas yra didis prietelius ir 
rėmėjas mūsų organizacijos 
ir dėlto visa širdimi priėmė 
delegatus ir svečius.

LDS. 11 kp. nariai, vado
vaujant savo klebonui ga
na gražiai darbavosi sureng
dami šeimines pramogas.

Vakarienė buvo tikrai ka
rališka. Be to, delegatais 
pietūs buvo geri ir patenki
no vistfę.

KoncerŲnė programo da
lis buvo Įvairi Čia daug dar
bo pridėjo p. Valaitis, viętos 
vargonininkas.

Plačiau apie šeimines pra
mogas parašvsiu vėliau.

Alielnai imant Seimas ir 
jo pramogos pavyko ir dele- 

gerus Įspū-

Rep.

galai išsivežė 
džius.

*į

• v •

J. 
J.

/*



redaguoja pulk Įeit.

ir gavus 
klausimą:

DĖŽUTĖ ANT 
TUŠČIA

-IR PERĖJAS PER VISUS Kl 
TUS SAVO DRA3UŽIUS IR BE 
JOKIOJ PASEKMIŲ

Be aukščiau minėtų dar
bų, daromi paruošiamieji 
nusausirfimo darbai sekan
tiems metams.

-IR CIGARETŲ 
STALELIO IR-GI

KADA PRADEDI PRO KISENIU5 
JIEŠKOTI CIGARETO KURIO 
VISAI NĖRA

opiausias 
reikia)an- 
mo lietuviu

Nusausinimo darbai eis 
sparčiau, kaip žemės tvar
kymo ir matavimo departa
mentas susilauks naujų šiais 
metais baigusių Dotnuvos 
Akademija 17 kultūrteclmi- 
ku. • ‘ >

.K’ egzaminus

KIEK IŠKASTA LIETUVO
JE DURPIŲ?

1926 metų vasarą durpių 
gaminimo sezonu Lietuvoje 
pagaminta apie 21,000 tonų 
(tonas lygus 61 pūd.) maši- 
nuotų durpių, kurios buvo 
sunaudotos pramonės ir ge
ležinkeliu ūkio reikalams. 
Palyginus 1926 m. su 1925 
met. durpių gamyba penkta
daliu sumažėjo; to priežas
tys — akmens anglių konku
rencija ir durpių gamybai 
skiriami maži kreditai. Dau
giausia durpių gaminama 
kaimo ūkio reikalams. 1926• • - - ' i -

m. pagaminta apie 50,000 to
nu.

BET PRIEŠ EISIANT, PASIŽIŪRI 
t MOTERS KREPŠELI IR ŠTAI 
YRA TR^S OLO GOLDS III

t 
Į I 

bi
tos valsč., Mariampolės ap., 
palietę 1018 ha. ploto pasė
lius ir 'daržovės. Paliesta 
yra šie kalina?: N. Babėnų, 
Bagrenų, • Strielčių ir Aš
mintos km. ir' iš dalies* — 
Pagaršvio, Pašvinčio ir Ma
čiūnų km. ir Liepalotų dva
ro. Nuostolius tiria Priemj 
rajono agronomas. *

ji
tarpo išrauti.

NUSAUSINIMO DARBAI yyF ■ _ ' ";
Žemės Ūkio Ministerijos 

Žemės tvarkymo ir matavi
mo departamentas šiais me
tais numato atlikti nusausi
nimo darbus apie 10,500 
hektarų plote, kurs apima 
272 kaimų ir 2665 savininkų 
žemes, 5,722 ha. bus nusau
sinti. suteikiant paskolas, 2,- 
919 ha. suteikiant pašalpas, 
ir 1643 ha. valdžios žemėse.

Nusausinimo darbai pra
dėti gegužės mėn. Darbus 
atlieka 22 kultūriechnikai ir 
apie 2550 darbininkų.

NUBAUDĖ GRABŲ ARDY
TOJUS

f ■ *

UKMERGĖ.Š. m. lie
jos 29 d. Ukmergės Taikos 
Teisėjas: nagrinėjo dviejų 
Deltuvos vale., Levampolio 
dvaro piliečių bylą dėl žvė
riško jų pasielgimo Deltu
vos kapinėse. Kasdami nu
mirėliui duobę, tuodu pilie
čiu suardė užtiktąjį žemėse 
grabą už tai vietos policinin
kas sustatė protokolą ir pa
raukė teismo atsakomybėn.

Liudininkai šį nežmoniš
ką darbą teisme patvirtino. 
Kaltininkai nubausti 3 sa
vaitėmis paprasto kalėjimb.

Pažymėtina tai, kad šio 
nedoro darbo kaltininkus po 
.teismo į savo “globą” pasi
ėmė šios apylinkės soc.-de- 
mokratų agitatorius. Matyt, 
bandys -ieškoti ‘ • teisybės ? ’ ’

PH-tf-H-H BOY !f ar 
TAI NE PUIKUS IR NE 
IŠKILMINGAS JAUSMAS ?

rgęs
Šiais metais niūsų

•IR GALUTINAI BE VILTIES , NUS* 
VAR5TAI NUEIT IR GAUT VIENĄ 
PAS JOKŪBĄ WEAVER , 8ET 
ŽINODAMAS KAD JIE DUOS KOŠE 
3IMĄ IR KRANKSĖJIMĄ TAIP 
KAIP BANKIERIU5 .
ATSAKYDAMAS ‘ 1
PASKOLĄ

Tai švelnesnis ir geresnis

RADIO PLEČIASI 
-4 Į -V V.2 J . .

GELVOJJYA JTkjner 
apskr 
apylinkėje sparčiai t pradėjo 
plėstis radįo. Gęlyęmų,vals
čiuje yra 19 radio. v Gelvo
nių valsčiuje yra 19 radio 
priimtuvų, 18 dektorinhj ir 
vienas lempinis.-

Tdomu, kad ir ūkininkų 
nuomonė pasikeitė kas link 
radio. Pavasari keikė ir gra- 
sino nugriauti už tai, kad 
lietų, šaltį ir blogą orą pri
traukiąs, o dabar girdėti sa
ko- Radio. naudingas ir ū- 
kininkamšf; “ nes kiekvieną 
sekmadienį galima girdėti 
laikraštį “Ūkis ir gyveni
mas,” paskaitas, prie to į- 
ya i riaušių žinių bei naujie
nų.

VALSTYBINĖS KAJUOS
^7 7 NEGERBIMA I ;
Rug^ 5 d. Kaugo pąšte, 

stovint eilėje prie pinigų 
siuntinių išmokamojo lange
lio, priėjo vienas valdinin
kas ii- stačiai rusiškai'krei- 
piasi į mane, kalia ją tut oče- 
redj (kokia čia eilė). Nu
stebęs, kad valdininkas krei- 
piąsi ne lietuviškai, bet ru
siškai ; paklausiau manda
giai, ar Tamsta lietuviškai 
nemoki UTai kas, kad moku, 
atšovė užsigavęs valdininkas 
ir įsikarščiavęs ėmė grasyti 
het policiją pašauksiąs. Pa
galiau vis tik suprato savo, 
negerą elgesį ir pats pasiša
lino. Pasirodo, kad tai bū
ta vieno teisino sprendinių 
vykintojo. Daug kalbama 
ir rašoma, kad valdininkai 
turėtų bent viešai kalbėti lie
tuviškai. bet, kaip rodo šis. 
pavyzdys, kalbėjimas ir ra
šymas maža tepadeda. Ar 
nebūtų geriau, kad tokiems 
atkakliems būtų kitaip rea
guojama. kad ir pašalinant 
iš vietos.

• - -/■

Tai yra neleistina, tai y- 
ia negražu ir gėda, kad šim
tai jaunuomenės, išauklėtos 
mūsų gimnazijose, tikroje 
tėvynės dvasioje, sėdi be 
vietų, o čia įvairūs svetim
šaliai rusai, lenkai, vokiečiai 
ir jiems prijaučiantieji vieš
patauja mūsų valdiškose į- 
staigose, užimdami net ir 
aukštesnes vietas. Taip il
giau laukti ir kęsti negali
ma, tai mūs vvriausvbės

KYBARTAI.—Kad dau- 
guma valdiškų vietų užimą 
svetimtaučiai ų-, kad daugu
moje įstaigų yra vartojama 
lenkų, rusų kalbą, aš ma
nau niekas neginčys, nes a- 
pie tai jau ne kartą spaudo
je buvo minėta. Bene ge
riausia atitiks visais virš 
minėtais atžvilgiais, tai Ky
bartų pašto teleg. t. įstaiga. 
Nes ši įstaiga ypatingai pa
sižymi rusicizmu. Labai ne
smagu dirbti tarp tokių tar
nautojų. kurie vartoja net 
tąrnvbos metu rusu kalba. 
Pažymėtina, kad šis dalykas 
yra ir aukštesniųjų tarnau
tojų tarpe, nors jie yra ir 
•lietuviai. Svarbiausi rusi- 
cizino skyriai tai yra telefo
no cent ratinė, telegrafas ir 
vidujinis registruotas sky
rius čia ne vienam piliečiui 
skaudu pasidaro, atėjus į sa
vo sūnų išvaduotos Tėvynės 
Lietuvos įstaigon 
valdininko-kės 
“eto vam nado

Ringuvos upės pakrantė- 
se, Šiaulių apskr. tyrimus 
daro du kultūrtechnikai ir 
trys praktikantai. Dideli 
tyrimo darbai varomi ir Ala- j 
rijampolės apskr. Dovenos j 
upės pakrantėse. Visos šios 
tiriamos sritys apima 110 
kaimų apie 13,000 ha. že
mės plotą.

Darbui pagreitinti į neuž
imtas matininkų vietas nu
matyta paskirti 20 plakti-* 
kantų. ’

Nusausinimo darbus truk
do nuolatiniai lietūs. Kai 
kuriose vietose upes taip pa
tvino, kad įteko net darbus 
nutraukti.

Viena. Austrijos sostinė, 
turinti apie du niilijonu gy-- 1 
ventoj ų, priklauso prie gra
žiausių miestų pasaulyje. Iš 
lytų pusės pro ją teka lie
tuvių apdainuotą plati Du
nojaus upė; iš žiemių ir va
karų pusės ją ąsupa Alpių 
kalnai apaugę lapuotais miš- 
<ąis.

Viena yra senas kultūros 
židinys. Čia buvo globoja
ma mokslas ir menas visais 
laikais. Viena ir muzikos 
motina: joje sukurti gar
siausi muzikos kūriniaj. Ir 
šiandien į ją iš visų pasau
lio kraštų susitelkęs jauni
mas lavinasi visose mokslo, 
ir meno srityse.

Vienoj yra labai daug mo
kyklų: Universitetas (įsteig
tas 1365 m.). Aukštoji Tech
nikos Mokykla (įst. 1815 
m.). Aukštoji Žemės Ūkio 
Mokykla (įst. 1872 m.) 
Aukštoji Veterinarijos Mo
kykla (išt7Tt777 m.), Aukš- 
toji Prekybos Mokykla 
(įst. 1898 m.) Įvairaus Me
no Akademija (ist 1692 m.) 
Studentų priskaitoma apie 
16,000: 9,<M)0 Universitete, - 
3000 (17% svetimšalių)'
Technikos ir 4,000 kitose 
aukšt. mokyklose.

Visose Vienos aukštosiose 
mokyklose vi a apie 30 lietu
vių. Vienoje yra ir dvi 
lietuvių studentų organizaci
jos: Vienos L. K. Studen
tu Ateitininku Draugovė” 
ir “Vienos.Lietuvių Studen
tų Draugija.” _

Ateitininkų Draugovėje 
pradžioje mokslo metų buvo 
17 narių, jų tarpe vienas 
kunigas. Tai yra didžiausia 
ateitininkų draugovė užsie
nyje. Šiais mokslo metais ji 

i. suruošė iškilmingą savo me
tinę. šventę (5-VI) su lietu- 

; viškomis pamaldomis. (Tur 
būt pinuos lietuviškos pa
maldos Vienos istorijoj). 
Per šv. Mišias nariai pagie
dojo keietą giesmių lietuvis- z 
kai ir kun. Stakauskas po 
šv. -Mišių lietuviškai per
skaitė šy_ Evangeliją ir pa
sakė atatinkamąX})amokslą. 
T Šias pamaldas atsilankė 

. Universiteto profesorius te- 

. ologijos fakulteto dekanas 
kanauninkas Zehnbauer’is. 
Šiais metais iš Vienos atei- 

, liniukų tarpo pabaigė Uni- 
yerstitetą su dukart) laips
niu Juozas Urmanas (polit.

-mokslus). Č. PakjĮckas (ge
ologiją) ir Antanas Puo- 
džiūkvnas fizikos*— mate- 
matikės mokslus. .Tiems vi
siems geriems ir tikriems 
Tėvynės sūnums tenka pa- 

1 linkėti geriausio pasisekimo 
darbuotis Lietuvos gerovei.

Studentai ateitininkai da
lyvauja užsienio tarptauti-. 
nesu katalikiškose organiza
cijose ir kelia* lietuvių tau- 
tos garlię.—' >-

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

“KARĮ”
“Karys” rašo ne tik apie įvai

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

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

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

“Karys” daug rašo dėl visuo
menės susiartinimo su kariuome
ne, nes tik susiartinę tegalėsime 
įvykdyti savo amžiną troškimą — 
Vilniau^- 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, 
koj 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 pasiruošę* 
tai garbingai tarnybai

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

Metiniai ‘Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedą — gra
žų, spalvuotą sieninį Karių Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo, papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat-senovės 
ligi šių dienų.

••Kari” 
Bu f o k a

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

Adresas: Kaunas, Nepriklauso* 
mybės Aikš/ė, " Karid” Ridakci-

PASĖLIŲ
. | Didesnį nusausinimo dar-
|S jbai

kolių srity (MazblĮdų’aps.), 
Kriukų valse, ir Radviliškio 
srity (Šiaulių apskr.).
V *■„

?. Be to, nusausinimas eina 
Panevėžio apskr. Pivesos u- 
pės krantų rajone, Suba
čiaus valsčiuje, Kupiškio 
valsčiuje. Kuopos upelio pa- 
kraičiuose; Biržų apskrit, 
Apaščios upelio srity; Kė- 
dainią apskr. . Krakiuose; 
Raseinių apskr. Girkalnio 
valsč. Alytaus—Seinų apsk. 
atliekami Seirijus upės su- 
tvarkvmo ir nusausinimo v •
darbai.

jfcūna darbštumo, nuodemin- 
^gesnio už tinginį, ir esti dyku 
liūdesiu, blogesnių už tuščias 
linksmybes.—EI. Ožeškienė.s •K .i ' ‘ '

-v. w . Wr‘:-
A'- į • ę, _ j j *•

*. I I l



LIETUVIAI!!

me visus lietuvius prisilieti prie 
to brangaus ir prakilnaus dar
bo.

gar-
Wespha-

L^nnouncing

D-Jras”

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

United American Lines, Ine. 
General Agentą 

131 Statė St., Boston, Mass.

LIETUVON ir iš LIETUVOS 
per Hamburgą

Mūsą 3 varyklią garlaiviais: 
New York ‘(naujas), Ham- 
burg, Deutschland, Albert 
Balkų, Resolute, Beliance, ir 
populiariškv vieno kabin lai
vai: Cleveland, Westphalia, 
Thuringia. Savaitiniai išplau
kimai iš New York’o 
laivais Thuringia ir 
Ha, kurie sustoja Bostone.

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės 

$203.00 iš New Yorl’o į 
Kauną ir atgal

(Karo taksai ekstra)

dien apart kitu valgių. Atmiežk 
■du’šaukštu Eagle Pieno su trimis 
ketvirtadaliais puodelio šalto van
dens. Kiti vaikai labiau jį mėgsta 
su ginger ale, vaisių sunkomis, 
arba suplaktu kiaušiniu ir skans- 
koniu.. / x

WORGESTER, MASS.
Woreesterio Lietuviu Labda

ringa Draugija saukia ekstra 
sustra susirinkimą, penktadie
ny, rugsėjo 9, 1927, 7:30 vai. 
vakare, §v. Kazimiero pohažny- 
tinėj svetainėj. Tikslas to eks
tra susirinkimo yra kas link 
rengimo pikniko Labdarybės 
draugi jos sekmadieny, rugsėjo 
18, 1927, ant Gedimino kalno, 
prie Aušros Vartų bažnyčios. 
Todėl kviečiame susirinkt ko- 
ddugiausia ant susirinkimo, i- 
dant padaryt planą, kad pikni
kas pasisektą kogeriausiai, kad 
būtą galima kogreičiausia įsi
gyti ūki sa prieglauda delpa- 
varg@|ą. Todėl atjansdapri

Popiežiaus 1927 metams iš
leistame kalendoriuje pažymė
ta, kad kardinolu 'kolegijos 
narių, yra 65. Iš jų 39 italai 
ir 26 priklauso kitoms tau
toms^ Bažnyčios hierarchi
ją sudaro 6 patriarchatai,

DORCHESTER: Columbia Chevrolet
Compąuy, 519 .Colnmbia Road (Up-

Comer) t, . /
(MEDFORD: Atton & Jone<Tnc., 21 
Rivcrside Avė.) '
(STONEHAM: Stoneham J?ales and 
Service Co.)
(MELROSE: Field Motor Sales) 

DEDHAM: Dedham Sąnare Chevrolet 
Company, Washington St.

BEDFORD: Middlessev Garage. 
1VALTHAM: E. O. Maxwell, 58 Adams 

St.
CAMBRIDGE: Cambridge Motor Co., 

277 Mass. Avė.
Cambridge Motor Co., 1939 Mass. 
Avė.. Porter Sq.

SOMERVILLE: Cambridge Motor Co.. 
• 412 Highlaml Avė.. Davis So.
SOUTH BOSTON: Dailey Chėv. Co.,

664 Broa.hvay 
lA'NN: H. E. Pembrook

BOSTON: Commonvrealth Chev. Coų 
3-19 Commotnveaith Avė.
(ROSL1NDALE: Mt. Hope Motor 
Sales. įlydė" Bark Avė.

ARLINGTON: Arlington Auto Co. - 
(LEAINGTON: Svedlund Chev.-Co., 
35 Bedford St.)

EVERETT: Melanson Bros.,, Ine., 63 
Chelšea S t.
(REVERE: Melanson Bros., Ine., 
2S2 IJroiuhvay)
(CHEI^SKA: McBride Chevrolet Co., 
!) Crvss St.)
(VV1NTHROP: Orėti n Spray Garage)

IJONBURY: Grote Hali Chevrolet Co., 
•!5S Blue Hill Avė.

NOR\VOOD: Town Sq. Chevrolet Co. 
NEEDHAM: Stack & MeAdam, Ine. 
WELLESLEY: Stock & MeAdam, 

Ine.
MALDEN: Frame Motors, Ine., 509 

Main St.. at Cnnvcrse So.
MELROSE: Field Motor Sales.

SALĖSI: McKenzie Motor Co., 274<'-. 
Derby St. >

MATTAPAN: J, J. Delaney, 1509<Bh»v 
’ HUl Ave. . ■

(HYDE PARK: J. J. Delaney, 1248 
H.vdeM’ark Avė.)

\VOBURN: Lynoti Motor Sales ■■ 
READING-. Lyne!) Motor Sales 
QUINCY: IVashiugton St. Garage, Ine, 

216 IVashingtor. St.
(ATLANTIC: North Qnincy Garage^ 
133 Hancock St)

NEWT0^: Stnart Cl>ev. Co., 431Wash- 
ington St
(.ĮVEST NE1VTON: W. J. Fnrbnšh, 
50 Davis Avė.) ■—

NONANTUM: Silver Lake Chev. Co, 
444 Watertown St _

\VATERTOWN: Daniels Chevrolet Co„ 
647 Mt Anbum St

CANTON: Morse & Mnllin Motor Ct, 
Ine.

KAINOS IAIVAKORČIŲ Į 
“Z- KLAIPĖDĄ 

Trečia klesa-------------- $107.00
Ten ir atgal tiktai---- $181.00

Turistinė III klesa ——$117.00 
Ten ir atgal tiktai —$196.00 

Valdžios taksai atskirtum.

“ŽVAIGŽDĮ”
“Žvaigždė” kas menesį lankydama Jūsų. na

mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų, dvasią kėliančių apsaky
mėlių, rimtų nurodymii vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymu į svarbiausius skaitytojų klau
simus. / / - . • ' - .

“Žvaigždė” duoda ir daug, žinių 43 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. irti. . ,

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

NETIKINČIŲJŲ PADIDĖJI
MAS VIENOJE

“Nue Wiener JoumaL” 
praneša, kad 1923 m. padai 
rytu apskaitymu Vienoje 
buvo užsirašę 33,087 žmonės 
be tikybos tuo tarpu, kai 
1910 m. padarytu gyventojų: 
surašinėjimu jų būta tik 4,- 
766. Vienos miesto valdybos 
žiniomis 1926 metais 12,242 
to miesto gyventojų užsirašė 
netikinčiais/ Netikinčių skai
čius atsiliepė daugiausia, ka
talikų, Bažnyčiai. 1926 me
tais ji neteko 13,505 narių 
(6,812 vyrų ir 6,693 mote
rys). Svarbiausia atskilimo 
nuo katalikybės priežastis y- 
ra ta, kad susipykusioms 
vedusių poroms katalikų 
Bažnyčia neleidžia skirtis ir 
stoti į kitas poras. Pačiu 
keitimo mėgėjai, 'atsitrauk
dami iš katalikai Bažnyčios 
užsirašo protestantais, ir dėl 

. to jų skaičius Vienoje padi
dėjo, bet jų dauguma užsi
rašo žmonėmis visai be ti
kybos. Tačiau tikybos jie 
jau buvo netekę ir pirma. 
Seniau stipresnis buvo įpro
tis ir netikintiems užsiraši
nėti tikinčiais; dabar tas į- 
protis keičiasi. Netikinčiu 
skaičiui didėjant, didėja ir 
nesantaika moterystėse.

‘ESTONIA” x__20 Rngs.-Scpt. 
“LITUANIA” „11 Spal.-Oct. 
“POLONI A” ..1 Lapkr.-Nov. 
“LITUANIA” „„__Lapk. 22

ZBolševikai tik dabar pra
deda rūpintis vaikais, kurie 
nuo pat revoliucijos ir po 
to likę našlaičiais blaškosi be 
pastoges ir priežiūros, 
toj augti į naują revoliuci
nę gentkartę, tie vaikučiai 
išsivystė į gabiausius vagi
lius, kokių Rusija nebuvo 
marinsi nei caro laikais, 
nors buvo garsi vagiliais.

Bet taip labą! imasi ko- 
ihunistai našlaičių prižiūrė
jimo darbo, kad tiki dar tik 
1930 metais, apvalyti savo 
rojaus miestų gatves nuo 
ubagų-vaikų. ? ' v •

Matyt, kad neturi jų kur 
padėti, nes miestų gyveni
mas pradėjo susitvarkyti, 
komisarai ir visokiexgizeliai 
n žemė sau namus ir gyvėna 
su mergomis kaip ponai.

" V L. VC’
Kada versta buržujų tvar

ka, buržujų namai užpuldi
nėta ir tuštinta; kiekvienoje 
gatvėje kas antras namas 
buvo kalėjimas ir ten komu
nistai laikę uždarę buržujus 
arba žudė skiepuose, f Dabar 
jau neturi kur padėt tų naš
laičių, lyg .būtu namu ap- 
mažčję. Negali šugrust komi
sarus į vienus namus, o pa
dalyt našlaičiams užveją ki
tuose namuose.

Katalikų protestas
Štrasburgo kataliką Kon

grese buvo svarstomas socia
listų pasiūlymas įteiktas 
Prancūzijos parlamentui, 
kad Ėlzase ir Lotaringijoje 
būtų įvesti Prancūzijos įsta
tymai neigiantieji tikybą 
mokykloje ir moterystėse. 
Katalikų Sąjungos vyriau- 

. sias tikslas yra ginti Elzaso 
liaudies tikybinius papro
čius. Per 1924 ir 1925 me- 

t tus daug buvo suvažiavimų, 
pareiškimu ir manifestacijų. 
Jomis Elzaso ir .Lotaringi- 

- jos gyventojai, beveik visi 
katalikai, aiškiai parodė ne
norį įsileisti Iaisvamanybės į 
savo namus. Todėl ir nau
jasis kongresas nutarė Eį^a- 
so krašto, ir Prancūzijos ge
rovei visomis jėgomis prie
šintis socialistų pastangoms.

Chevrolet Motor Company
General Offices—110 Cummington St., Boston

' , AUTHORiZED CHEVROLET DEALERS

Bet jeigu pastoge ir pada
rytų, vaikučiai turėtų baJ 
dauti prieglaudose, nes be
veik visus atliekamus pinin
gus komunistai išleidžia ka
pitalistų šalyse propagandos 
varvmui, gabena visa niuksą

■ * v

padarymui kapitalistų dar 
turtingesniais, nes pinigai 
sueina kapitalistams.

Yra apie 200,000 benamių 
ir be priežiūros našlaičių. 
Prie tų dar yrą apie 220,000 
našlaičių, kūrinęs valdžia 
neva užlaiko. Jeigu gali ttios (kystė^h^į 

užlaikyt., tai kodėl negali ki
tų užlaikyt? Gal tie yra ko
misarų ir ju me'rgn sulaukti 
pagal komunizmo tvarkos 
vaikai, tai jie turi prieglau
dą. o. šiaip darbininkų vai
kai. kurių tėvai mirė nuo li
gų ir bado, turi blaškytis 
gatvėmis ir mirti kaip mirė 
jų tėvai

Viešpaties. y

“Žvaigždes Jf a in a metams — 10 lirij, o užsa
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li- 
tus metams.-- >

STRAIPSNIS 26 
Žindančios Motinos Turi Būti ' 

Atsargios
Žindimo laikotarpiu motina nc- 

Vio27- turėtą persidirbti. Dažnai moti
nos ,kurios išpradžią turi užtek
tinai pieno, randa,, kad jis mažė^ 
ja kuomet jos sugrįžo prie namu 
darbo. Kitos motinos turi sunkiai 
dirbti žindymo laikotarpiu, bet 
darbas turėtą būti laipsniškai 
sunkinamas. Didžiuma motinų 
tik po šešių savaičių tegali būti 
pilnai stiprios užsiimti darbu. Su 
šiuo laiku pieng tekėjimas pilnai 
nusistato. — ;

Reikia vengti nuovargio nuo 
persidirbimo, pailsint laike darfjjj. 
Dažnai pagulint penkias miuutas 
kas valanda duos motinai progos 
daugiau, darbo atlikti negu ki
taip, kad saugiau- galėtų atlikti. 
Kad gavus daugiau pasilsio, ge
rai yra motinai penėti vaiką at
silošus arba—pusiau gulinu Tas 
duos jai 15 ar 20 minutą"pasil
sėjimo kas keletą valandų. Nei 
motina nei kūdikis neturėtą už
snūsti pirm negu penėjimas visai 
pabaigtas.
z z Pasibovijimas ,

Kuri nors forma pasibovijimo, 
pasilinksminimo .arba pasismagi
nimo yra reikalinga kiekvienam. 
Per sąžiningą motiną, kuri būna 
stuboje nuolatos sergėdama savo 
kūdiki nedaro geriausia dėl saCt> 
kūdikio. Buvimas ant oro ir sma
gūs pasibovijimas, kuris nenuvar
gina, bet palaiko motiną su kū
dikiu linksmame ūpe, yra abiems 
labai naudingi. Reikia vengti rū
pesčio, pykčio, dr stiprią susijau- 
dinimų, .kadangi--jie plakuoja ,į 
pieną. Motinu turi pramokti sa
vo kontroliuoti ir nureguliuoti sa
vo gyvenimą dėl gerovės savo'kū
dikio.

Saule Yra Didelis Gydytojas
. Nesukus mankštinimai ore ir ant 
saulės, ypatingai ėjimas, reikalin- 

. gi gerai motinos sveikatai ir jos 
nervą ramybei Jei motina tuti 
daug darbo atlikti stuboje, ji ne
turės (laug'spūkds pasivaikščioji
mams, bet visgi ji turėtu nusi- 

; statyti praleisti tūlą dienos dali 
ant oro. Motinos, kurioms patin- 

^.Tna?1)S ėjimas, ras pasivaik
ščiojime gerą mankštymą. Tik ne. 
rcik nuvargti. Daržą prižiūrėji
mas labai geras jei ne pervirš.

Stuboje irgi reikalinga šviežias 
oras lygiai motinai, lygiai kūdi
kiui, tad miegami ir gyvenami 
kambariai turi būti gerai išvėdin
ti.

Jokiam kūdikiui nėra reikalo 
būti auka taip vadinamų kudi- 

__„j. Jei jo kunasyra pir
mos klesos padėty, jis»'jau gamtoj 
yra aprūpintas su ginklu. Tik ta
da kada jo kjiną paėdė nedapenė- 
jimas jis lengvai ligą pagriebia
mas. JBet kiekvienas kūdikis gali 
pilnai atsigauti jei aprūpintas su 
tinkamomis sveikatos sąlygomis. 
Apsapgojąs maistas yra geriausis 
sargas. Pridedant Borden’s Eagle 
I ieną prie kasdieninio įusu kūdi
kio maisto,galėsite būti tikri, kad 
,io kūnas gauna reikalaujamą kie
ki sotumo. Jusiį kūdikis turėtu 
gautidu šaukštu Eagle Pieno kas-
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targ Viešpats

Ei, sesyte! skaudu tarti: 
Mūsų Vilnhj priešai niogia... 
Šveisk kardelį, balnok žirgą 
Mūs dalužė bus vienokia...

Šieną .grėbia, laikos skamba.., 
Kaip lakštutė, dainą suokia...
Ir broleliams, ir sesutėms, 
Nors pailsus, nusijuokia... '

Vilniaus bokštuos laisvė teka...' 
Ji kapus karžygių puošia... 
Skausmo persunktą veidelį 
Naujas džiaugsmas vėlei juosia.

Ilgis žiūri, tyliai laukia, 
O širdužė mūšį lemia... 
Ir bernelis, ir brolužis 
Žuvo už tėvučių žemę...

Mėlynakį raudonveidė, 
Kaip aguona saulės dieną... 
O atjojusį bernužį 
Sužavėjo jau ne vieną L *

mikro- 
makro-

Nuo žirgelių pasagėlių 
Dunda miškeliai, keleliai... 
Skruostuos rožės nebežydi... 
Skardžios dienos jos dalelei.

Aštuonyčiai vingių vingiais 
Margoms tulpėms pražydėjo. 
Sparčiai narsto šaudyklėlė: 
Dovaną jam prižadėjo...

ii diaziayosi są- 
iais pasiseki-

Brolužėlis, lauką aręs, 
-Liūdnas grįžo, liūdnas rymo. 
Eikš, broluži, pažiūrėti 
Mano vingrio jo audimo L.

Ir nutilo štaklužėlės, 
Susipynė šilkų nytys...
Jok broluži, būk karžygis: 
Vilniaus ilgis mūsų Vytis!

Ūkime nėra nieko pripuola
mo; žmogus likimą greičiau-, 
šiai sukuria pats, negu jį su
tinka.—Vilmenas.

Ko tau čia reikia?”

Nėr brolelio, ftei bernužio 
Skryniose pelyja kraitis... 
Juos Tėvynei .paaukojo... 
Toks likimas lietuvaitės.

(“Šaltinis”)

maišelį su sidabru iššoko pro langą. Išgirdo mo
tina, puolės i vyrą, norėjo piktadarį pagauti, bet 
tiktai suriko ir parvirto be žado viduasly. Nu
budo ir berniukas. Pribėgo prie tėvo, prisiglau
dė galva prie jo krūtinės ir raudodamas žadino 
užmigusį amžinu miegu.

“O žmogžudį s jau kėlė koją per tvorą.
“Tuo metu pasirodė raitelis.
i ‘Piktadaris greitai nušoko nuo tvoros, besku

bėdamas pametė maišelį su sidabru ir pasislėpė.
‘/Raitelis mato, kad čia kas nors negerai, ir 

norėjo pabėgėlį sulaikyti.
“Bet. štai jis pamatė pamestą žemėje maišelį. 

Greitai nušoko nuo arklio, pakėlė maišelį su pi
nigais ir apgraibęs jame daug pinigu, sėdo ant 
arklio ir nudūmė. Išjojęsuž kaimo ir geriau 
apžiūrėjęs maišelį jis patėmyjo dar neišdžiūvu
sias kraujo dėmes. Paskubomis nušluostė krau
ją į arklio karčius, atrišo maišelį ir savo džiaugs
mui rado jame daug sidabro. “Tai, mano sau, 
puiku! Dabar aš atlosiu ir atsiimsiu, ką esu pra
lošęs!..” x

“Ištryško šviesa ir vaizdas išnyko.
“— Matai dabar

nusilenkia prieš vykinamąjį 
komitetą, valdžią, valdybą, 
ar kaip ten kitaip užvadin- 
sinie tuos, kuriuos jis išsij 
renka į vadus?' Bet, jei jis 
ir klauso jų, tai tik dėlto, 
kad pats juos išsirinko. Jis 
jau dabar yra labiau jankis 
ne bušmenas demokratas. 
Gyvenimas jį prie to prive
dė.
\ . .

Lietuva šiek tiek kitokia
me, didesniame maštabe 
pergyvena politikoje visai 
panašius mūsiškiams apsi
reiškimus. Pirmieji valsty
bės seimai seimavo ne ką ge
riau už mūsų pirmuosius 
seimus. Forma gal buvo ki
tokia, bet esmė toji pati.

Iš tų užsikirtimų ir rie
tenų gyvenimas mus baigia 
pamaži išstumti. Lietuvoje 
tą pati bando padaryti dik
tatūra. Qui vivra, verra. La
bai abejojame. Joks dikta
torius nepadarys vyrus iš. 
vaikų. Reikia priaugti, rei
kia auklėti, ne diktuoti, ne 
burnas užčiaupti.

Bet vTsūptrmą ,pati val
džia turi detiver the goods.

ri pradėti nuo žemiausio 
laipsnio, nuo paprasčiausio 
darbo, ir kuomet taip iškils 
-^sugebėsi vadovauti. Tai
gi, darbo mokykla yra daug 
vertingesnė, brangesnė negu 
daugelis apie ją mano, nes 
tik šioje mokykloje tegalimi 
dvasios ir kūno galiūnai. Tei
singai sako Golps’as, kad žy
mūs darbo žmonės taip pat 
reti, kaip ir žymūs poetai, 
mokslininkai ir p. Darbui 
galimą pasakyti, kad “žmo
gus puošia darbą ;— darbas 
puošia žmogų,” t. y. vienas 
kitą papildo.

Doras darbas nežemina 
žmogaus. Tik nedoras žmo
gus gali pažeminti darbą. 
Kiekvienas darbas, koks ji
sai bebūti], tik dorai atlie
kamas, yra garbingas. Ran
kos gali būti juodos, bet — 
širdis tyra; nešvarumai nuo 
rankų" lengvaį_nuplaujami, 
gi dorinis supuvimas lieka 
amžinai,-veikia smarkiau už 
nuodus, ne tik į nupuolėlį, 
bet ir į aplinkinius.

Garsūs žmonės nevengė 
užsidirbti kasdieninės duo
nos kąsnį doru darbu, ir tai 
visai nekenkė jų kilniems 
darbams. Fales’as, vienas iš 
septynių Graikų išminčių, 
Salonas ir matematikas, Gi- 
perat’as buvo-pirkliai. Pla
tonas .keliavo po Aigiptą 
parduodamas aliejų ir tokiu 
būdu maitinosi. ^Spinoza gy
veno poliruodartias, veidro
džius, o kariu ir filosofuo
damas. Garsusis botanikas 
Linėjus, darydamas savo ty
rinėjimus, išdirbiiiėjo odas

tarė Viešpats Mozei: —♦ 
kaip viskas įvyko. Pažinai juost Raitelis pas 
upelį, buvo tai tas pats raitelis, kuris rado mai
šelį su sidabru. Ir jis ištikta nujojo, daug kartų 
laimingai lošė kauleliais, atsiėmė savo praloštus 
pinigus ir dar išlošė daug pinigų. Vietoje sidab
rinių radosi pas jį auksinių pinigų. O vaikas—• 
piemenėlis tai tas pats berniukas, kuris paliko 
našlaičiu, kai nužudė jo tėvų. Jį atidavė pieme
niu piktam šeimininkui į gretimą kaimą, o jo 
motina gulėjo serganti namie ir gyveno didžia
me neturte. Keleivis gi, kuris užmigo po medžiu 
pas upelį ir kuriam raitelis nukirto gaivą, — tas 
pats piktadaris-žmogžųdis, kuris akmeniu per
skėlė miegančiajam galvą.” i

“— Pąlaimintas Tavo teismas, — tarė susi- 
graudinęs Mozė.— Ir tebus "garbinamas per am
žius Tavo teisingumas. t

Iš rusų kalbos vertė KM.

m v#
mais, negu dramomis ir so
netais. Jais norėjo tik pa
gerinti savo būvį nesįyūpin- 
damas visiškai apie garbę; 
nesirūpino net savo veikalų 
korektūra ir jų spausdini
mu. Medžiaginiai neblogai 
sekėsi; pasenęs galėjo ra
miai ilsėtis gimtajame Strat- 
fordo mieste. Causer’as jau
nystėje buvo kareivis, vėliau 
tarnavo muitinėje, galiau
siai buvo inspektorius val
diški] miškų. Spenser’is bu
vo. Irlandijos vice-karaHaus 
sekretorius, vėliau šerifas. 
Buvo labai darbštus ir aty- 
dus praktiniame gyvenime. 
Miltonas iš pradžių mokyto
javo kaime, vėliau tapo ka
rališkos tarybos sekreto
rium. Dirbo su nepaprastu 
darbštumu. Newton’as pri
žiūrėjo pinigų kalimo įstai
gą. Walter Scott’as tar
navo teisme ir pasižymėjo 
nepaprastu darbingumu ir 
punktualumu. Chemikas 
Allen’as buvo fabrikantas. 
Istorikas Grot’as 
ninkas, St. Mill tarnavo ka
riuomenėje ir buvo' gerbia
mas, bet ne kaip filosofas, o 
kaip teisingas ir atsidavęs 
savo 'darbui žmogus... Šie 
pavyzdžiai* rodo, kad proto 
darbas puikiausiai gali su
gyventi su fiziniu darbu.

Pasisekimas gyvenime, y- 
pač praktiškame, priklauso 
nuo šviesaus proto, darbštu
mo ir pasiryžimo. Tiesa, kai 
kas laimi “laimingu nuoty
kių,” bet tokie pasisekimai, 
kaip ir kortomis laimėjus, 
tik vilioja žmogų, kol visiš
kai pražudo. Bekonas saky
davo,, kad lengviausias ir ar
timas kelias į pasisekimą y- 
ra pavojingiausias, dėl to 
nereikia bijotis kelių mylių 
aplinkos, jei tas nuilsimas

J. Teneromo. ėmė nuo pečių terbą, išsiėmė kietos duonos ga
balėlį, pavalgė, užsigėrė iš upelio ir neužilgo po 
medžiu kietai įmigo.

“Štai staiga beatlekiąs raitelis. Jis kely susi
griebė už juostos ir pamatęs,kad nebėi’a maišelio 
su pinigais, sugrįžo atgal pas upelį jo ieškoti. Jis 
išbudino miegantį:

“— Tu radai pinigus ? Tu vienas čia buvai!..” 
— jis užsipuolė.

“—Eik sau kur ėjęs! Tu pinigus, tur būt, 
prauliojai, o žmones vargini.”

“Raitelis įpyko, išsitraukė kardą ir užsimo
jęs nukirto keleiviui galvą...

“Toliau Mozė nebegalėjo žiūrėti; jis nusigrę
žė ir pradėjo raudoti.

“—Tu dar labiau mane nuliūdinai, Dieve ir 
padvigubiftai mano sielos skausmą. Ką aš pama
čiau? Nekaltą, žvėriškai nužudytą, senį ir ne
dorą vaiką, pralobusį svetimais pinigais.”

“Viešpats tarė:
“— Užeik dar kartą ant laipto ir atsistok ar

čiau prie Manęs.”
“Mozė užėjo ir atsistojo šalę Aukščiausiojo 

Sosto.
“— Dabar žiūrėk, 

buvo anksčiau.”
“Ir štai Moze mato

" Atsiminę mūsų praeitį tan
kiai mes galime būti gana 
vykusiais pranašais apie Lie

tuvos naravus. Žinoma, mes 
neturime pamilsti, kad mes 
esame, taip sakąnt, 
L'Osmos, o jie ten — 
kosmos, prastai tariant, mes, 

-nykštukai, o jie didvyriai, 
bet ir jie ir mes esame lietu
viai, kepalas ir pagrandu
kas, bet- abu išminkyti iš tos 
pačios tešlos. Tiesa, jie yra 
vokiška i-prancūziškai-nisiš- 
kos kultūros — ar gal kultū
rų— padabinti; mes gi ang- 
lo-sąksų jankiške raugo pri
sigėrę. Jie išprosyti — mes 
“išmagliuoti” — kalbant a- 
pie inteligentus. Inteligen
tai veda, liet galų gale nu
veda liaudį ne toliau, kaip 
kad ji nori sekti. Todėl galų 
gale nusveria ne inteligentų 
vadovystė, bet liaudies seki
mas, jos reakcijos. Inteli
gentai yra dinamiška—liau
dis statiška jėga. Katra jė
ga galingesnė, čia nekalbėsi
me, bet statiškos jėgos yra 

, daugiau, nes žmonijos pro
blema yra ir progresas eina 
greta su statiškos jėgos iš
judinimu ir pavergimu dina
miškai. _

Grįžtant prie seimų, turi
me pripažinti, kad juose gal 
geriausia pasireiškia statiš- 

. koji, tradicinė, grupės jė
ga. Inteligentas pakliuvęs 

. į Seimuojantį būrį, jei jis 
nėra genijus, yra kurkas 
daugiau būrio vedamas, ne
gu. jis būrį veda. O ir ge
nijus gali būrį vesti tik dėl
to, kad jis labai gerai būrį 
intuityviai pažįsta ir sąmo
ningai ar pasamoningai žai
džia ant būrio instinktų ir 
'įpročių.

Analizuojant mūsų.pirmų
jų seimų reakcijas, mes ma
tome, kad juose būdavo la

ibai daug karšti] partinių ir 
asmeninių barnių. Kumšti
nis asmuo su didele kakari
ne vyravo, espirit de, corps 
— susiklausymo — nebuvo, 
prezidiumai ir valdybos bu
vo renkama turbūt tik tam, 
kad jos bijotif ir klausytų 

demokratu.” tik-

Matyt spaudos laisvės pa
naikinimas blogai atsiliepia, 
jei toks karštas fašistų va
das, kaip Farinacci, išdrįs
ta kritikuoti spaudą varžan
ti Italijos drkhtteiri&us įsta
tymą. Kaip žinoma, Italijo
je spaudos laisvės nėra nei 
pėdsakų: arba girk valdo
vus, arba tylėk! Reiškia: 
visa gudrybė turi atsirasti 
valdovų galvose, bet, deja, 
ioli gražu ne visuomet atsi
randa. Valdiškose smegeny
se, kurių nekutena jokia kri
tika,'anksčiau ar vėliau pa
sidaro stagnacija, priėjimas, 
idėjų nederlius. Farinacci 
vadina valdžios inspiruotą 
spaudą gramofonu. Labai 
teisingai. Nuolat tie patys 
“rekordai” pasikartoja, liet 
įkvėpimo ten neieškok, y- 
pač jei pats rekordą įgiedo- 
jai.

Kritikos lėčiau diktato- 
riai neišvengia. Neųprėjo 
žmonių kritikos prieš.* ką 
nors darysiant, bet neišven
gia skaudesnės — padarytų 
klaidų — kritikos. Ta įvy
kių kritika yra juo skaudes
nė, kad klaidų būtų butę ga
lima išvengti, jei ntT-būtų 
buvę pabijota žmonių kri
tikos prieš padąrius'žingsnį.

Diktatoriai visuometmėg
davo sarę palail&tt dievais 
visažiniais ir neleisdavo kri
tikos, bet tik j^paęjų gal
vos nuo to susiplojo ir tan
kiai juos ištikdavo Narcizo

sisekimu. * Kasdieųiųis 
ir menkūųisias daijbąs pada
ro likusį nuo pareigi] ėjimo 
laiką daug malonesniu ir 
naudingesnių.

Mitai apie Herkulio nuo
tykius yra pavyzdžiu, ko ga
lima pasiekti darbu ir pasi
ryžimu žmogaus gyvenime. 
Kiekvienas žmogus, ypač 
jaunuoliai, turi būti įsiti
kinę, kad laimė ir pasiseki
mas priklauso tik — nuo jo 
paties, nuo jo darbštumo ir 
energijos, o tik maža, labai 
maža, dalelė nuo kitų pagal
bos. Teisingai sako lordas 
Melburn’as, kad duoti pašal
pą jauniems žmonėms yra 
visiškai klaidinga, jie tuo
met mano turį daug lėšų, 
gyvenimas užtikrintas ir to
kiu būdu jų energija mažė
ja. Jauniausiems nuolatos 
reikia? priminti, kad jie eitų 
savo keliu, pasitikėti] tik 
savo jėgoms, nuo kurių ir 
priklauso pasisekimas.

Darbštumas visada veda 
prie- pasisekimo, veda pir
myn, tobulina būdą ir drau
ge verčia kitus žriiones prie 
darbštumo, nes niekas taip 
neveikia į kitus, kaip pavyz
dys. .. Aišku, kad ne visi 
vienodai gali laimėti, vienok 
kiekvienas gali pasiekti su
lig savo sugebėjimais, sulig 
darbštumu. Toskanijos pa
tarlė sako: “Ne visi gali gy
venti prie aikštės, bet visi 
joje gali vaikščioti ir šildy
tis saulėje.”

Todėl, jėi kas nori turėti 
pasisekimo, nori, kad kiti jį 
gerbtų, nori suteikti kitiems 
laimės — turi dirbti be pa
liovos, nes tik darbu pasie
kiamas tikslas, tik darbas 
yra kelias, vedąs į laimę!

(“Trimitas”) ’

stovi gale kaimo men
ka bakūžė. Tamsi naktis. Bakūžėje mįega moti
na su berniuku, o pas langą ant suolo snaudžia 
tik .ką sugrįžęs iš turgaus tėvas, kur jis parda
vė savo gyvulius. Jis stipriai prispaudė prie krū
tinės maišelį su sidabru ir užsnūdo. Staiga žvilg
terėjo pro langą piktas žmogaus veidas klejojan- 
čiomis akimis. Jis ištiesė, pirmyn rankas ir ty
lomis įšoko pro langą vidun. Tuo metu tėvas 
nubudo ir sugriebė žmogų už rankos.

Ko tau čia reikia?’’ —. paklausė jis išsi- 
galidęs. '

“Bet žmogus šėrė jam akmeniu galvon ir nu- 
strihė jo balsą.

“Tėvas paleido jo ranką ir krauju apipylęs 
krito ant sūdo negyvas, o piktadaris pačiupęs

' i
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kurie eina sau skiriama va
ga, apie nieką daugiau ne
sirūpina. Taip sako, ir žmo-- 
gus, jei nori kokį nors tiks
lą pasiekti, tai turi nesi- 
blaškyti, nesidominti net ap
linkiniu pasauliu, o tesirū
pinti vien tik tuo darbu, ku
rį pradėjo.
..Vienok šisai palyginimas, 

nors ir turi daug tiesos, y- 
ra per daug vienašališkas. 
Tiesa: randama darbo žmo
nių su labai menkai teišvys
tytais gabumaiš, yra tokių 
vienašališki] literatų, teisi
ni nkų ir k., kuriems terūpi 
tik savo “aš,” tik savo pro
fesija, bet daugiau randama 
vispusiškai , išsilavinusių 
žmonių, kurie yra naudingi 
plačiai visuomenei savo pla
čiomis mokslo ir darbo ži
niomis. Dažnai matome, kad 
tie, kurie savo gabumais, pa
linkimu pilniausiai atatiktų 
už krautuves stalo, arba 
kalvio prikalo, stovi pakilę 
pirmose visuomenės eilėse 
laikydamiesi ne savo gabu
mų dėka, bet tik dėl tuščios 
garbės troškimo, turtų arba 
kitų žmonių paramos. Tuo 
tarpu yra daug žmonių dirb
tuvėse, krautuvėse ir k., ku
rie. savo protu ir darbo pa
mėgimu tiktų visuomenės 
viršūnėse būti.

Įmonei vadovauti, kur 
dirbd daug asmenų, arba 
bendrai. vadovauti neužten
ka turėti teorijos arba prak
tikos, bet reikia be galo su
maningo ir taktingo' vedėjo. 
Kad darbas gerai eitųsi, ji
sai turi nuodugniai pažinti 
patį darbą, turi pažinti jo 
vadovaujamų žmonių dva-

nanų
riau sakant, demagogų. Per- 
.sibloškimas iš j>o uriadniko 
į Amerikonišką demokratiją 
buvo nevienam šokimas že
myn. Pasprukęs nuo uriad
niko jautėsi “laisvas” it tas 
Afrikoj Bušmenas dr elgėsi 
panašiai į bušmeną — lau
kiniai — egoistiškai.

Praėjo keliosditšimtys me
tų. Bcscimuodami ir bemi- 
tinguodami mūšų lietuviai 
pamaži jierejo iš asmeninių 
šūkavimų prie migloto idoa: 
lizino. Pamaži dabar eina 
prie realizmo. Greta to “de
mokratiškas”- asmuo kas 
kart labiau nusižemina ir likimas,

Nulenkęs galvą senas mokytojas pasakojo:
- — Štai ką mums sako senieji amžiai.

Giliai susimąstęs Mozė paklausė Viešpaties: 
“ Žemės Teisdary! Kodėl teisingajam gyveni

mas sunkus ir kartus, o nusidėjėliui lengvas ir 
saldus? Kodėl neteisingasis tunka savo neteisy
bėje, o Tavo keliu einąs — džiūsta teisingume? 
Leisk man šią paslaptį suprasti, ir aš apsakysiu 
Tavo didybę visai tautai,”

“Žiūrėk, — tarė jam Viešpats, — ir įsigilink 
savo žvilgsniu į ką pamatysi.”

“Ir Mozė mato: čiurlena tylus skaidrus šalti
nėlis, paunksnėje plačialapių medžių. Prijojo 
prie šaltinėlio puikiais, ąųksu apsagstytais rū
bais pasirėdęs raitelis ant puikaus žirgo, pagirdė 
sukepusiomis lūpomis prie gaivinančios stovės 
ir ilgai godžiai gėrėjosi. Numalšinęs troškulį, jis 
atsistojo, greitai užsėdo ant arelio, kad jis ne- 
'atvėsti] ir nei nepastebėjęs, kaip jam iš už juos
tos išslydo maišelis su auksu, suragino pentinais 
arklį ir nudūmė.

“Netoliese gano savo bandą vaikas-pįemūa 
Ištroško ir jis, ir nuėjo pas Upelį atsigerti. Ma
to, guli žemėj brangus odinis maišelis, šikšne
lės atsileido, ir matos, kad maišely yra daug auk
sinių pinigij. Vaikas pakėlė maišelį irpamanė 
sąu yienas? Dabar galėsiu atsipirkti nuo savo 
piktojo šeimininko ir grįžti tėviškėn pas vargšę 
motiną ir galėsim turtingai gyventi. Ir nusivarė 
berniukas bandą ir dingo iš akių. į. !* ’ ■
‘ “Prisiartino prie upelio pavargęs apžėlęs il

ga b^zda.ir susivėlusiais galvoje plaukais žmo
gus, apsitilkęs sudriskusiais rūbais ir apsiavęs 
kiaura sunešiota avaline. Jis ant greitųjų nusi-
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- sako Seimo rengėjai. Jiems, tai
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BrazĮĮijąir sumokėjusiems 
pinigus už žadėtus žemės 
sklypus- padarė žmonėms 
daug nuostoliu

Prasidėjusi pereitais niek
tais . didoka emigraciją M . ^_.r ,. . _________ ____
Lietuvos šiais metais- pasie- įgeįyybė ėjo tokiu tempu:

*
be nemažėja, vbet rodo pa
linkimo didėti. Šiais metaisnčiausį skaitytas LDS. Xp.£ 

>1927, providence, Ė. Į.)
• - ■>** ■ * r- C ■ -

tosios “Alfoš” b-vės afera, 
kur norintiems važiuoti, y j

išradimas neišsiplatmo taipįįtai lįisleliai, iki(Ęeftrątas £un. K. Urban 
rugpiūčio30-31 d - _ . _ -

Ir vėl kilni atėjo valanda. Štai XII-sai.L. D. S. Sei
mas įvyko. Po iškilmingi) pamaldų, delegatų būrys štai su
sirinko svetainėn savo brangios organizacijos likimą spręs
ti- Kiek reikalų, o kaip maža laiko! Per dvi dieni stengia
masi padaryti kais per ištisus metus buvo dalytina, bet ne
padaryta. Nežinia už ko griebtis, nuo ko pradėti. Čia rei
kia palaikyti katalikybė, čia paremti lietuvybė, čia susfip- 

• rinti finansai, čia gelbėti’kuopų gyvybė, čia užglostyti' ne- 
jjrietelybė, čia ginčai išspręsti ir nesąmonės sutvarkyti ir 
Seimo dalyvių kalbas sutrumpinti. Ir rodos tartum to visko 
būtiTpermaža, tenka dar ir referatai skaityti. Ir apie? ką 2 

Man tenka skaityti paskaita apie LDS, Ir ką-gi apie 
tai ? Skaityk ką Jiori, 
pasakyti lengva. Rodos organizacija visiems žinoma. Jei
gu žinoma, tai katu apie ją kalbėti ? Ir ką-gi nauja apie 
žinomą dalyką galima pasakyti ? Taigi, kaip matote, Ger
biamieji, nelengvas mano uždavinys. Ir kad jums nenu- 
sibodus, kalbėsiu trumpai-ir, jei sugebėsiu, aiškiai. Pa
dalysiu savo temą į tris dalis: LDS. praeitis, dabartis ir 
ateitis. Ir tuoj pasakysiu kaip kalbėsiu: LDS. praeitis bu
vo garbinga, dabartis sopulinga, gi ateitis, tikiuosi, bus 
linksma. Ir štai kodėl. LDS. praeitis buvo garbinga dėlto, 
kad tos organizacijos kūrėjas buvo garbingas. Kas neat
simenat kun. Kemėšio ? Prieš jam atvyksiant Amerikon lie
tuvių darbininkų padėtis idealo žvilgsniu buvo apverktina. 
Buyo susidarius keista nuomonė, kad darbininkas turi būt 
socijalistas, nes būk tik vieni socijalistai rūpinasi darbi
ninkų gerove; kad Katalikų bažnyčia būk pataikauja ka
pitalistam^ ir liepia darbininkams pasižeminti ir nuolan
kiai nešti kapitalizmo jungą. Tą nuomonę kunigai stengė
si sumušti bažnyčiose, bet organizuoto pasipriešinimo prieš 

. tokį obalsį darbininkų tarpe kaip ir nebuvo. Darbo dir- 
va buvo neaptverta ir visokie agitatoriai — paŽaužos nau
dojosi darbininkų nesusiorganižavimu ir sėjo jų eilėse so- 
cijalizmo sėklą. Soeijalistų laikraščiai turėjo pilną dikta
tūrų ant katalikų darbininkų. Ir reikėjo būti tikru drą
suoliu, kad pakelti balsą prieš tokį soeijalistų išnaudojimą. 
Žodžiu, katalikų darbininkai buvo kietoje Egipto nelais-

va-’, n'nrS

Bet štai pasirodė kun. Kemėšis. Gabus, iškalbas, jaut-.' 
rus, įtakingas, jis išsyk pagavo žmonių širdis. Darbinin
kų reikalais jis buvo besirūpinąs Lietuvoje. Iš tėvynės nu
vyko i Škotiją, kad ten nuodugniai išstudijuotų kooperaty
vų sistemą. Škotijoj neilgai tebuvo, nes ten jo veikimui ne
simatė pakankamos dirvos ir plotmės. Į Ameriką kun. Ke
mėšis atvyko pilnai prisirengęs prie didelio darbo. Jis tu
rėjo mokslo, prityrimo, neišmatuojamo energijos ište
kliaus,, begalinio užsiinteresavimo darbininkų likimu, na, 
ir noro juos apšviesti ir paliuosuoti iš socijalizmo intakos. 
Savo tiksle ir darbuotėje jis nieko nauja nepradėjo, tik 
vykino tą, ką Leonas XIII darbininkų klausime buvo su
tvarkęs. Apšviestesniam pasauliui Leono XIII mokslas a- 
pie darbininkų klausimą buvo gerai žinomas, bet mūsų bro
liams lietuviams, perėjusiems iš po caro tamsaus jungo 
po soeijalistų fanatiška priespauda, tas palankus Bažny
čios nusistatymasMarbininkų klausime, išrodė lyg kokia 
netikėtinai linksma naujanybė, tat nestebėtina, kad visi 
taip karštai’puolėsi prie naujai kuriamos LDS. organiza
cijos. Sukilo "daug džiaugsmo, entuziazmo. Perdaug gal 
prižadėta ir perdaug laukta iš LDS. Su juodu darbu, ku
ris paskiau turėjo ateit, »;siskaityta. Ir taip buvo pra
dėta kalbėti rožančius iš kito galo — nuo garbingosios da
lies. Seiihai būdavo garsūs, trukšmihgi. Kiek ten gražių 
dalyku būdavo nu/arta ir protokoluose įrašyta! Bet tuom 
kone viskas ir pasibaigdavo. Bet to garbingo džiaugsmo 
užteko keliems metams. Ir reikia pripažinti, kad džiaugs
mo buvo pamatuoto. Kooperacijos, tiesa, beveik nepavy
ko, bet užtat įkurta katalikų darbininkų laikraštis “Dar
bininkas,” kurs iki šiam laikui gyvuoja ir naudingai dar
buojasi. - •

Taip tai gyventa tasai garbingas laikotarpio Bet ant 
šios žemės garbė ir laimė ilgai nepatenka. Atėjo reakcija 
— atslūgimas. Pradėta gyventi sopulingoji didis.

Visų pirma LDS. neteko savo kūrėjo. Kun. Kemėšis 
, pradėjo pamažėle išsitrajjkti iš viešos darbuotės, l^aklebo- 

navęs kelis metus Detroite, jis stojo Washmgtoūo Univer
sitetan, kur išėjęs sociologijos kursą, grįžo į Lietuvą. L, 
Į). S. paliko be-kūrėjo ir tikrojo vado. Tiesa, vadų ir pa
sekėjų čia buvo daugiau, bet jie išrodė kaip maršalai be 
Napoleono. Rodos, tapati kariuomenės sąstatu, betkasžin 
kodėl nemoka laimėti mūšių : nebota jau dvasia, nėra ge
nijaus, kurs ją įkvėptų.

Kita sopulingumo priežastis — medžiagos sumažėji
mas. Pasaulio Karui prasidėjus, imigracija savaime su
stojo? KaruPpasibaigus, Amerika apsidraudė grięžčiau-

•1

kė - nepaprasto, škaietajis. 
1926 metais2-išduota • Išei
viams į įvairias šalis, , o y- 
pač į Pietų Ameriką, 6584 
visas, kurių kiekviena iške
liavo ‘ vidutiniškai imant a- 
pie 3 asmenis, tuo būdu pe
reitais metais iškeliavo iš 
Lietuvos arti 20,000 žmonių. 
Reikia pažymėti, kad lig šiol 
pas mus nebuvo vedama 
tikslesnės išeivių statistikos, 
o tik žvmima buvo išduotų- 
užsienin pasų skaičius, taip 
jog, pav.. šeimynos iš 5 žmo
nių, keliavusios į Braziliją, 
Kanadą, Argentirią ir kt.; 
važiuodavo viena bendra vi
za, dėl to ir sunku yra pa
tiekti visai tikiu statistinių 
davinių. Askiromis šalimis 
imant, pereitais metais iš
duota vizų: Į Braziliją 2,- 
511. kuriomis imant, kiek
vienai vi^afapūr 4 žpi., išvy
ko 10,000 žmonių. Antroje 
eilėje eina Argentina, toliau 
Kanada. Kuba, Urugvajus, 
Meksika, pietų Afrika ir 
Palestina. T šias šalis išei
viai važiuoja daugiausia pa
vieniui.-

Atsižvelgiant į sunkias gy
venimo ir darbo sąlygas pie
tų Amerikoj toks didelis 
mūsų išeivių skaičius verčia 
rimtai susirūpinti mūsų vi
suomenę, juoba, kad išeivy- 
—■■—i———J. —    . -----------------

cijos, nukentėjo ir LDS. Narių skaičius na^uraliai suma-J 
žėjo, o nebuvo iš kur naujų paimti. Daroria buvo vajų, — 
sunkių, įtempti), bet pasekmių daug nebuvo. Žmonių ūpas 
virto kažkokiu nepakenčiamai sunkiu, atšipusiu. Apie i- 
dealus ir dvasios kilnumą nebuvo ką ir bekalbėti. Uoles
nieji nariai dantis sukimdę laikėsi, kad nors gyvybę nepa
lydė jus ir tik tuom lietuvišku užsispyrimu išbrido iš prą-. 
žūties. Pasirodė ir finansinių krizių, kurie dar labiau slo
gino ir taip nupuolusį ūpą.

Bet, ačiū Dievui, sopulingoji dalis jau baigiasi. Tur
būt nesuklysiu pasakęs, kad sunkiausią krizį jau pe'rgyye- 
nom. Išlikusieji nariai jau užgrūdinti gyrinimo kovoje ir 
sudaro senąją gvardiją, kuri labai sunkiai miršta, o nie
kuomet nepasiduoda. Laikraštis “Darbininkas” nusisto
vėjo ir ramiu rimtumu eina savo pareigas. Finansiniai kri- 
ziąi jau tiek sumažėjo, kad juos nė krizinis negalima pa
vadinti. Žodžiu, jau einame prie paskutinės — linksmo
sios.dalies.

Linksmybė reiškia ramybę, pasitenkinimą. Joje nėra 
tuščios garbės, nė triukšmingo džiaugsmo, bet ji turi ra
mią gyveninio laimę.

. Laimę — taip, bet ar mūsų gyvenimas užtikrintas? —r 
Tai klausimas, kuriuo mes visi susirūpinę. Ir šiandien šis 
garbingas delegatų būrys, pradėdamas LDS. Seimą, už
duoda sau tą svarbiausią klausimą: kaip užtikrinti šios 
brangios organizacijos gyvybę ? Gerbiamieji, jei ištiesi) 
LDS. joi'gnnizacija mums brangi, tai prie jos gyvybes pa
laikymo pridėkime tiek energijos, kiek prie mūsų pačių 
gyvybės klausimo. Jeigu,žmogus nori gyvent, tai jau jis 
suras priemonių savo gyvybei išlaikyti. Pirmiausia reikia 
palaikyti įgitos spėkos, vadinasi, būti kuom natūraliai 
esame. Mes esame lietuviai ir katalikai, prie to dargi dar
bininkai, tai, rodos, natūralu, kad turėtai ne būti uoliais 
'LDS. nariais* _ *

Toliau, kad gyventi, reikia manytis, vadinasi, duoti 
naujos medžiagos gyvybei palaikyti, (’ia tai ir pats svar
biausias mūsų uždavinys. Iš kur mes imsime nauju narių 
LDŠ.xeilėms sustiprinti ‘i Atsakymas savaime pasisiūlo: ei
kime į jaunimą. ?Jei tas mus nesupras, auklėkime vaiku
čius, kad jie laikui lx"gant jmtąptųLDS. nariais. Sunkus, 
bergždžias ir nedėkingas darbas, — sakysite. Kad sunkus,
— taLpri pažįstu, bet kad būtų' bergždžias ir nedėkingas,
— tai ne. Tiesa, yra vaikų, kurie šu tėvais nesusikalba, 
daugiausia delta, kad jų kalbos nepažįsta. Yra vaikų, ku
rie tėvus laiko tamsiais, nekultūringais foreinerinis ir jų 
kalbos ir jii pačių gėdisi. Yra vaikį, kurie npar^ saldai
nių. sportų ir šokių nieko uvžinoSr nenori žinotų — taip,

sausio mėn. išduota 590 vizų
l, 770 asmenų, vasario m. 
987 vizos apie 2000 asm., ko
vo mėn;, 2,119 vizų 6,300 as
menų, balandžio mėn. 2,084 
vizos 6,150« asm., birželio 
mėn. 1,463 asm., liepos mėn.

• — 1,066 asm. Iš paduotų 
skaičių matyti, kad išeivių 
skaičius iš Lietuvos, nuo š.
m. pradžios kas mėnesį didė
ja ri-kovo mėn. pasiekė auk-

, ščiausio skaičiaus — 6,30Q 
žmonių, o nuo kovo mėn. vėl 
ėiųė gana sparčiai mažėti ir 
liepos mėn. teišvyko 1,066 
asmens.

Svarbiausi veiksniai, dėl 
kurių išeivybė sumažėjo Iš 
vienos pusės buvo griežtas 
.negalių emigracijos agentų 
darbo stelbimas, ir emigra
cijos biurų patikrinimas, iŠ 
kitos pusės pagerėjimas 
žmonių gyvenimo sąlygų, 
atėjus vasarai. Rezultate ko
vos su emigracija uždaryta 
Kaime gana stambi emigra
cijos propagandos ir pagal
bos Įstaiga Švedų Amerikos 
Linijos • Emigracijos Biuras 
su jo skyriumi Alytuje, ku
riuose daug, ryškiau buvo 
varomas išeivių agitavijno ir 

kitose tos lūšies Įstaigose. 
Uždraudimas kalbinti pilie
čius vykti Į užjūrį ir spau-

ūmai po visą pasaulį; kaip ! 
kinematografai 1765 ?m. 
D’Ar kr nustatė, , jog žmo
gaus akies pienelė turį ga
lybę laikyti kurį ląiką *&- 
sos įspūdžius. Jis nustatė 
taip pat, jog eilė^ 
einančių paskui vien 
judesių žmogaus -akies 
imami ne atskirai, o, kaip 
vibnas bendras j udesyš. Tas 
atradimas ir tapo pamatu 
kinematografui.

Hgai niekas, negalėjo su
naudoti ir pritaikyti" prak
tiškai nurodyto atradimo, li
gi 18’25 m. astronomas Ber
želis pastebėjo atsitiktinai 
faktą, jog greitai sukant 
tarpe dviejų -pirštu pinigą, 
iš karto matomos abi jo pu
sės. Remdamasis tuo paste
bėjimu d-ras Fitonas padarė 
žaislelį, — tokį, kurio vieno
je pusėje buvo nupieštas 
paukštis pasirodydavo tupįs 
narve. Be to žaislelio nu-1 
piešti pavidalai negalėjo ju
dėti. Pirmą karią pasisekė 
gauti judančių paveikslų 
Plato ir Štampferio “gyve
nimo rate.” To “gyvenimo 
rato” pavyzdžiu buvo pas- 
kuo sudaryta knygelė, kur 
kiekviename lakštęlyje buvo 
nupieštos atskiros judėjimo

-visa tai su
laikę žmones nuo masinės iš-' 
eivvbės.

Šių metų . emigracijoje, 
pirmą vietą išeivių skaičiu
mi užima Brazilija, į kurią 
per sausio—liepos mėn. bus 
išvykę iš mūsų krašto apie 
15,000 žmonių, toliau eina 
Kanada, _ Argentina, pietų 
Afrika ir kt. šalys. Į pirmą^ 
sias tijs šalis keliauja dau
giausia lietuvių tautybės 
žmonės, o į pietų Afriką ir 
Palestiną beveik išimtinai 
vieni žydai. /Per 6 mėnesius 
į pietų Afriką išvyko 406 
asmens. į Palestiną — 47. 
Suvaržius.šį pavasarį Kana
dos valdžiai Įvažiavimą i 
savo šalį, sumažėjo mūsų 
piliečių išeivybė į Kanadą, 
ir toliau vargu bau į ten ga
lės pakilti, nes, kaip skel
bia paskutinės žinios, Kana
dos. vyriausybė šiais metais 
yra nusistačiusi visai neįsi
leisti darbininkų žemės dar
bams. įteikia tikėtis, kad nu
matomas šiais metais geres
nis derlius mūsų krašte 
daug padės mažinti išeivybę 
iš Lietuvos, jeigu mūsų yy- 

šnaudojimo darbas, negu oiausybė ir toliau varys 
kovą su tuo nepa- būklės. Greitai verčiant kny

gelės lakštus paveikslėliai
griežtą
lankiu mūsų gyvenimui reiš- 
kiniu,— *L-va.” įvg kad pasidarydavo gyvi.

Dageris išrado lot 
Tuotnet atsidengė vh 
naujos perspektyvos. Vist 
judėjimo būklės, anksčii 
pięŠtos, buvo pamainytos ( 

•amis fotografijopaįs 
ėjo “mutoskopąs,” i. 

padirbtas šituo 
žaislelis, panašus į 
rie yra stotyse, mugėse ir -Jį 
t. užsienyje. Vienas 
nos pasukimas ir fotografių 
ja pasidarydavo gyva. , 
Muibridžo buvo išrasta? 
mentališka fotografiją^ 
mauiusio 1876 m. pirmą 
tą su pagalba 24 aparatų 
traukti zovada lekiantį ark
lį, buvo galima pradėtt kal
bėti apie ištobulinimą “m 
toskopo.” Bet. kol kas, nuo
traukos buvo labai apgraįį- 
bios ir netikslios. ' Didel 
žingsniu tolyn pasirodė fizi
ologo Marijaus “fotografių 
jos šautuvas,” su kurio pa
galba jis nutraukė pirmę 
karią paukščio skridimą, 1 
nuotraukų j>er sekundę., '

Į888 m. Marijus paųąa 
fotografijos plokštelę jautį 
rių šviesiu popieriniu kž 
nu. — Pirmas aparatas nuo 
traukoms buvo išrastas* J? 
turėjo būti tiktai dar išt{ 
liūtas. Ir tas tobiilinimąs ė 
jo greffai. 1895 met. 
kinsas pamaine popierū 
kaspiną celuloidiniu, ki 
1898 m. perforavo 1 "
Paveiksiu kolekciją į 
karią išbandė Ucratius 1 
m. su savo “Laterna 
ca.’l 1855 m. Anšicas 
galėjo greitai projektuoti vi
są eilę atskirų judėjimo 
iiiĮ. . Gerokai patobulino 
dalyką Edisonas savo 
n otoskopu. ’ ’ 1895’ m. Gra 
Cafe Lione broliai Au 
ir Lui Liūmperai atidi 
pirmą viešą kinematograf 

z Nuo 1888 m. Iki 19OT nį 
praėjo 38 metai. Per t< 
trumpą taiką kinematogi 
fas padarė negirdėtą evoliu
cija. Tad galime manyti, ’ 
visa eilė kinemato 
4neišsprendžiamų pre 
ir ateityje sulauks savo pkti- 
sonų ir Liumjerij. * *

r.M;

Susvarcyk: antela, 
Oykiai plūkodama, 
Pagalvok, mergelą, 
Už manį eidama: x
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-Jei nors kiek“ įdėtame darbo į tą naują gentkarięr ištie
si! matytume, kad tas darbas, nors sunkus, tečiau nėra hč 
bergždžias nė nedėkingas.

< Pirmoji vaga yra arti sunkiausia, bet kiek ten sapnų! 
anot Maironio.

Tąip, džiaugsmas iš atgimusių vaikučių lietuviškos 
darbuotės taip didelis, kad ir sunkiausią darbą apmoka. 
Pamėginkime to darbo, Gerbiamieji. Keletą metų jis gal 
išrodys bergždžias, liet galų gale susilauksim vaisių. Su
lietuvinkite savo vaikučius, o užmokesnis vienoj ar kitoj 
formoj savaime pasirodys.

Pagaliau pamėginkime dar kartą eiti ir į senuosius lie
tuvius, kurie dar nėra L. D. S. nariais. Jeigu nesugebėsi
te nurodyti jiems LDS. idealų aiškioje formoje, tai bent 
kreipkite jų domesio į laikrašti “Darbininką.” Juk tai L. 
D. S. darbuotės širdis, jų troškimų ir idealų, reiškėjas. Jei 
tik “Darbininkas” gynios, mums nereikia bijoti apie L. , 
D. H likimą. Taigi-pradėkime gyventi linksmąją ir laimin
gąją LDS. gyvenimo dali. Bendrai, metus akimis į pra
eiti mes negalime nepastebėti, kad LDS. sulošė labai svar
bią rolę mūsų išeivijos gyvenime. Atidarė akis lietuviams 
darbininkams į Bažnyčios nusistatymą darbininkų klausi
me. Jiems parodė, kad Katalikų Bažnyčia yra darbo žino- ! 
nių užtarėja, ka<į darbininkai jos ištikimiausi vaikai ir ge
riausi rėmėjai: kad j i. nepakęsdarna anarchijos ir riaušių, 
pripažįsta vienok darbininkams teisę streikuoti, jei kitu 
būdu nesusipratimai tarp darbdavių ir darbininkų negali 
būti išspręsti. Žodžiu, LDS. geriau supažindino darbinin
kus su katalikybe ir pašalint iš jų tarpo nepasitikėjimą ir 
įtarimą, taip kad nuo šio laiko darbininkas gali būti ištiki
mu LDS. nariu ir eiti tikėjimo pareigas.*

LDS? taipgi daug apšvietė darbininkų luomą, nes per 
laikraštį “Darbininką” patiekė mūsų žmonėms daug nau
dingų žinių ir pamokino juos kaip tiksliai ir sąmojingai rei
kia nusistatyti politikos klausimais, ypač įsikūrus Lietu-’ 
vos nepriklauspmyljei, ir tos pačios nepriklausomybės įgi
jimui LDS. uoliai lenktiniavo su kitoms organizacijoms, 
kad tik dauginu Lietuvos'borių išpirkus. '

Pagalimi# XDS. įsigijo savo namą, kurs kaip kokia 
tvirtovė puošia Bostoną gatvę ir savo lietuviškais para
šais įyodo svetimtaučiams, kad lietuviai mpka gražiai tvar
kas ir naudingai darbuotis. —

K m d visus LDS. nuo pelnus išskaitliuoti reikėtų atski
rą straipsnį rašyti. Aš čia tik keletą jų paminėjęs, noriu 
tik primųįti žinomą faktą, kad organizacija būtinai 
reikalinga ,mū#ų katalikiškos išeivijos gyvenime, faigi, 
gerb. Seimo delegatai įtempkite savo pajėgas, kad padu 
rius naudingiau®ų nutarimų LDS. labui

‘ Seimas! -

-•

a—..

ries tik iš tėvynės galima gauti. Nukentėjo visos organiza^ tuvos reik*

ir labai geri; ir rimtų vaikučių, kurie tėvus myli ir gerbia, 
ir jei nors kiek lietuviškai pamokyti, interesuojasi ir Ltcs

stais imigracijos suvaržymais, ir štai jau 13 metų,, kaip la- yra tokiių bet visgi ne visi ir durti ne didžiuma. Nes yra 
bai mažai kas is Lietuvos atvažiuoja. Reiškia, pritrūko lie-1’ ■ 
tuvybčs palaikymui pačios geriausios žalios medžiagos, ku-

DĄINELE

I

Vai ar moki verpei f ’ 
Vai ar moki auscil 
Ąr moki, mergela, 
Kalne rugius piaucit'

Neklausk, bernužėli, 
Ar moku darbely.; 
Pirma pasiklauski, 
Ar aisiu už tavį.

^Susvarcyk. antela, | 
Cykiai plūkodama, - '?•« 

'"Pagalvok, mergela, *•’ ** 
. Man atsakydama*

Nei aš pijokėlis, * 
Nei aš laidokėlis — ; 

sūifclis, 
artojėlis.



P. Blaiv. Centro Valdyba

LINKSMIAUSIAS

ROMUVOS PARKE

Nepavyko -
22 d. vietos radika- 
paba raginus valdžią.

misi
pa-

BLAIVININKŲ SEIMAS 
LAWRENCE, MASS. 

“PALANGOJE”
Kurie norės galės šok

M- Bukšaitis, K. Dauniš.
O-gi Vladulis

Lietuvos 
ženklai

iš darbi-
visur susiklausymas

Apie šv. Ji 
tveriama tvora.

Seimo prakalbos. Nedėlios 
vakare, 7-tą vai. pobažnytinėj 
salėj ant Bradford St. atsibus 
garsios ir labai naudingos pra
kalbos. Kalbės kun. Jonas J. 
Jakaitis, Worcesterio klebonas, 
ir laukiamas su prakalba kun. 
Jonas v Navickas sugrįžęs iš 
Lietuvos su Vyčiu ekskursija. 
Čia ir jaunimui žingeidi!! Jo
nas Banysxviotos muzikas pa
sižadėjo paįvairinti prakalbas 
dainelėmis.

Sąjungietės daro planus 
kaip tinkamiausiai priimti ir 
vaišinti Lietuvos katalikių 

p. Pikčilingie- 
nę, kuri čia tuojaus atvyks ir 
.darys pranešimą iš Lietuvos 
moterų darbuotės. Clevelandie- 
tės daug geri], kilnių darbų 
yra attikusios, turima viltis, 
kad gerb. Pikčilingienės 
ją tinkamai įvertins ir 
renis.

REIKALINGA
Senyva' moteris, kuri prižiūrėtų 
du vaiku. Vienas 4, antras 6 me
ti] amžiaus. Bus gerai užlaikoma. 
Atsišaukite vakarais: 6 Faycttc 
St., Cambridge, Mass., netoli 
Broadvav, ant antro aukščio.

(R.-2)

Seimo pamaldos prasidės pa- 
nedėlio rytą, Labor Dav, rūgs. 
5-tą d. 9-tą vai. v. Pranciškaus 
bažnyčioj, Bradford St.. Law- 
rėnce, Mass. Šv. mišias laikys 
su asista dvasios vadas. Pa
mokslą sakys kun. S. Knėižis.

Ekskursija Palangon. Tuoj 
po pamaldų delegatai ir sve
čiai eis prie šv. Marijos baž
nyčios, Hampsliire St. Iš čia

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestu žen
klus. Yra lndomu su jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra .tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra 40 ženklą 

Kaina tO centų.

“DARBININKAS” 
366 W. Broadvay 

S. Boston, Mass.

; BIRELIS METINIS

PIKNIKAS
I * r •
L • 1 ...Įvyks...
RUGSEJO-SEPT. 4,1927

1-mą vai. po pietų

Štai po kelių savaičių bus 
rinkimai įvairių miesto valdr- 
ninkų delei mięsto administra
cijos. Lietuviai, Amerikos pi
liečiai turėtų surasti tinkamus 
kandidatus iš lietuvių į mies-

* ■*».

to valdininkus, gal pavyktų ir 
lietuviui užimtLtinkamą viete
lę miesto administracijoje.Tuo- 
met ir mes atsistotumėm gre
ta kitų tauri] . Dabar mažai 
kam esame žinomi. Čia yra 
Lietuvi^. Amerikos Piliečių 
Kliubas, kuris turėtų politiko
je daugiau veikti. Kliubo, dar
bo laukas be galo didelis, dar
bų yra begalės daug, o darbi
ninkų mažai. Tas ir sunkina 
kopimą aukštyn. * Laikas, lai
kas jau daugiau domėtis poli
tika!

uose. Jinai yra mal»ni, 
k mergaitė, be jokios pui-
s. - Panelė Osipavičiutė viendoliką šimtų, 
čia gimus ir augus, kalba. tais labai daug ui 

. lietuviškai k ketiua gražinta b’ažuyčia,

Pilnųjjų Blaivininkų Centro 
Valdyba davė instrukcijas 
Laivrence’o kuopai sudaryti 
sekantį Blaivininkų šių mėtų 
seimo programą. Kuopa išsi
rinko Seimo rengimo komisi
ją ir varo darbą.

Delegatų suvažiavimas. De
legatai gali, atvažiuoti net 
prieš seimą. Gali atvažiuoti 
net subatoj. Nėdėlioj tai pa- 

f
Tankiausiai.

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

“DARBININKU”
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo

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

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

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

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

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

“DARBININKAS” yra visų dorų žmonių 
drdugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.”

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

A. M. eis special karas “Pa
langon.” Veš už 10c.

Sesijos. Pasiekus “Palan
gą” tuoj sesijos prasidės ko-

*
plyčips auditorijoje.

Spėriai karas grįš iš Palan
gos 6 P. M. Čia vėl reiks mo
kėti dešimtukas. Paprastais 
Palangos karais ją pasiekti 
kainuoja 20c. T special karą 
priimami visi užsimoką.

Nakvynė delegatams ir sve
čiams bus parūpinta, tik rei-

> Miliūnai vyrą ir motebkvisokio sm
ilaus laU^ptaskutinią 35 Itetų surado 
.i Nuga-Tone tikrai pu i įkas sj-duoies su- _• 
įteikiant jiems naują sveikatą, Ąlpru- į 
,mą ir jaugiau energijos. Niekaus negali 
susilyginu su jomis dėl pataisymo 
kraujo, sustiprinant nervus ir daugiau 
jėgos Svaritesnieius. kūno Organams.

j Jei jus esate silpnas, turite {vairius 
Panedėly nemalonumus, prarandant svarumą, sto-

•ką jėgos ir. energijos, arta turite chro
nišką užkietėjimą, galvos skaudėjimą, 
Svaigulį, silpną pūslę arta Inkstus, esi 
nervu«»tas ir nemiegat naktimis, tikrai 
pabandykit Nuga-Tone. Jos turi pagei- 

i*bėti jums — arba jūsų pinigai bus grą
žinami. Bntinai reikalaukit Nuga-Tonė 
— nieks negąli užimti ją vietos. . —

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais, .

“DARBININKO” RedakcijoR-Admihistraci- 
jos adresas: Kaunan, Nepriklausomylčn AiL&J 
?-ra, LITHŪANIA.

NEWARK, N. J.
Mūsų, kolonijoj 21 d. rugpiū- 

Ičio įvyko šv. Trejybės parapi
jos 25 metų gyvavimo jubilie
jus.

Rytmety seniausi parapijo- 
nai susirinko. į parapijos sve
tainę. Po to buvo sulydėti į 
bažnyčią, kur jiems buvo pa
ruoštos tam tikros sėdynės. Ei
nant Į bažnyčią sugriežė var
gonais maršą A. Stanšauskas. 
Per sumą kleb. kun. I. Kelme
lis pasakė gražų pamokslą, o 
po sumos prie bažnyčios durų 
nusifotografavo klebonas su 
parapijonais.

Vakare 8 vai. įvyko prakal
bos. , Vedėju buvo p. J. Krali- 
kauskas. Pirmiausia šv. Ceci
lijos choras sudainavo keletą 
dainelių, yad. A. StanšauskuiJ.moterų atstovę
Po to kalbėjo kun. Ig. Kelme
lis, kun. J. Juraitis iš Eliza- 
heth. N. J., kun. J-. Mežvins- 
kis iš Harrison, N. J., kun. J.’ 
Matulaitis iš Clark, Pa. ir vie
tiniai seni .parapijonai. Visi 
išsireiškė savo nuomonę apie 
praeitį. Dar padainavo solo p. 
G. Tamulįutė “Godeles” Va
nagaičio, p. V. ‘Boleika solo 
“Mergužėlė” brangi” —Šim
kaus. Duetą sudainavo “Aš 
Įsivilkčiau čigono rūbą” —•_ 
Šimkaus, p-lė E. Venekevičintė 
ir F. Poškevičins. Vaikučių ir 
mergaičių choras sudainavo 
keletą dainelių. Žmonių buvo 
užsigrūdus- svetainė.

Prie šio surengimo daug pa
sidarbavo vyrai, moterys ir 
klebonas.

Amerikoniškas. laikraštis 
“Nevark Ledger” ant ryto
jaus patalpino dalyvavusių 
kunigų ir klebono paveikslą su 
gražiu aprašymu parapijos 25 
metų gyvavimo.

Dar buvo renkamos aukos 
dėl naujos mokyklos. Žmonės 
nžbaigAjškilmes skirstėsi link- 
smai • šnekučiuodami apie ki
tus jubiliejų metus, kad galėtų 
sau įsisteigti gražią mokyklą, 
kuri čia yra labai reikalinga. 
Gyvuokite sau gražiai, o bus 
viskas, nes kur yra vienybė, 
ten galybė.

Darbai
Darbai buvo pablogėję, bet 

dabar jau vėl grįžta į savo 
senas vėžes. Ne Parapijonas

darbščiam klebonui kun. J. Či- 
žduskui ir parapijoninis, kurie 
prisidėjo aukomis ir darbu. 
Daugiausia pasidarbavo šie: 
J, Usaris, P. Tamelis, V. Šna
ras.
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Į kia pamatyti pas bažnyčią ar (NAUJA JĖGA IR 

Palangoje* narius rengimo ko
misijos.

Valgiai. Delegatai nei sve- 
. čiai “Palangoje” nebadaus. 

Nėdėlioj ten įvyksta Vyčių N.
i A, Apsk. vaišės.
; “Palangoj’ šv? Elzbietos drau

gijos metinis — didėlis per pu
sę su- parapija išvažiavimas. 
Elzbietietės yra blaiyininkės 
ir geros virėjos. Jos ruošiasi 
Darbo Dienoje daug virti ir 
daug yalgvti.

Delegatų skaičius. Apielinkės 
Blaivininkų kuopos gali siųsti 
delegatų kiek nori. Pageidau
jama kad iš kiekvienos kuopos 
delegatų važiuotų kodaugiau- 
siai. Gali važiuoti seiman ir 
pavieniai blaivininkai.

Reporteris

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

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

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų Ame
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS

Rugsėjo 5; 1927 prasidės PI. 
Blaivininkų Seimas, 9 vai. ry
te, šv. Pranciškaus lietuvių 
bažnyčioje su iškilmingomis 
3v. mišiomis. Šv. mišias lai
kys kun. P. Saurusaitis, su 
asista. Pamokslą sakys kun. 
S. Kneižys. Visi delegatai'eis 
in corpore prie šv. Komunijos. 
Seimo sesijos prasidės 11 vai. 
ryte. Delegatai (ės) nesi vėluo
kite, nes seimą pradėsime pa
žymėtu laiku ir tą pačią dieną 
užbaigsime.* Nuoširdžiai kvie
čiame dvasiškiją -ir visus blai
vybės idėjos rėmėjus ir prie- 
telius dalvvauti šiame seime.

CLEVELAND, OHIO
RADIO STOTIS ŠŠŠŠ

• J •

Pavyko
Rugp. 21 d., vietinės L. R. 

K. S. kuopos buvo surengę 
pikniką Loišo datže. Piknikas 
gerai pavyko, nes buvo gra
žus oras, tai ir žmoniųdaug 
atsilankė. Apart to dar buvo 
pavyzdinga tvarka visur; nesi
matė prieštaravimų 
ninku 
ir pavyzdinga disciplina^ Gir
tų visai nepastebėta. Svaidy
ta bolė, lenktyniuota, traukta 
virvė. Visus suindomino vir
vės traukimas, kuomet keletas 
jaunų vaikinų nukibo ir bandė 
nutraukti suaugusius, rinkti
nius, storungius vyrus! Bet 
apsiriko — tuojau gulėjo vel
kami žole. Piknikan atsilankė 
dalis mūsų inteligentų.

Laukiama Viešnios

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks Rugsėjo 6 d., 
1927, 7:30 vai. vakare, šv. Ro
ko parapijos salėj. ’
. Gerb. nariai malonėkite visi 
atsilankyti į šį susirinkimą, 
nes bns naujų dalykų apsvars
tymui. Nepamirškite tie, kurie 
labai toli pasilikę su mėnesi-, 
nėmis duoklėmis, kad galėtū- 
mėte greičiaus atsilyginti į 
centrą.

:: TRUMPI ::
SKA1TYMELIAI

NAVJA KNYGA
Joje telpa daugiai kaip 
100 trupų pasakaičių 
’ 160 pusi. 45 centai ,

DARBININKAS
MRnaAany, Bnt— 21. Man

Rugp. 
lai. kad 
šaukė darbininkus į gene rali 
“streiką” delei baudimo Sacco 
ir Vanzetti mirtimi. Bet vel- 
tm buvo jų šūkavimai—Dar- jV2-jaį vienuoliktą valandą.-11 
bininkai nekreipė domės.

Ristynės 
. Rūgs. 4 d. p. Neuros ūkyje 
rengiama Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo ristynės. Risis 
lietuvių čampijonas p. Koma
ras su p. Požėla, lengvo svorio 
ristiku. Bus įdomios ristynės, 
nes p. Požėla yra lengvesnis 
40-45 sv., negu Komaras. Kai 
kurie sako, kad Požėlą paims 
Komarą. Būtų stebuklas! Vie
nai nusakoma, o kitaip būna.

Radiola*

tJORCESTER, MASS. |
Ktbtavaitė čampionė Plauke ja’t-’ 

Bus Maironio Parke,
LaborDay

Į Per pereitus dvejus metus? 
amerikonų spauda AVorcestery- 
^Bostone, New Yorke, ir kitur 
įdomiai sekė panelės Aibinį 

-JJsipavičiutės rekordus plauki-^ 
inolcont&s tuose Kur tiktai pa- 
nelė Osipavičiutė ėmė dalyvu- 
Tną- ne tiktai visuomet laimė
davo, bet ir sumušdavo pašau
to rekordus. Per trumpą lai- 
ką šioji šešiolikos metų mer- 
gaitepadarė stebėtiną, pasise- 
kimą'plankinie. Ji apdovano- 
tą Auksiniais ir sidabriniais 
medaliais, meilės taurėmis 
į(loving eups), ir įvairiomis 
dovanomis kaipo jos laimėji- 
mo ženklais. Šiuo laiku ji sto- 
vi pirmutinė plaukėją ne tik 
ŠNaujoj Aagltjoj bet ir Ameri- 
koj. Yra—didelė viltis, kad 
panelė Osipavičiutė bus išrink
ta į Otympic tjhną ir važiuos 
| Amsterdamą, Holandiją, im
at dalvvumą su viso pasaulio 
čampionais.

Panelė Albina nuo mažens 
•adėjo plaukti. Trys metai 
gal pagarsėjus plaukimo mo- 
rioja, panelė Irene Lambert, 
įstebėjo Albinos gabumus ir 
>ėmė ją savo globon. Į trūni
ję laiką panelė Albina pada- 
stebėtiną rekordą. Nors ji 

ir lanko High S«liool, atran- 
i laiko lavintis ir kituose

KAS GIRDĖTI UETUViy KOLONUOSE
--------- ---------------—————-----— -----------------—.—— i

' lankyti, Lietuvą. Jinai prigu- 
ls prie Lietuvos Vyčių. Ame- 

rikčįjų; spauda rašo apie ją 
J kaipo “youpg 16 year old miss 

of Lithuanian descent.” Jb- 
Osipavičius, vyresnis bro- 

li^pereitą mėnesį pradėjo sa
vo karjerą, nes laimėjo Nau- 
jes Angąjos dviejų mylių plau- 
Jmaįjfllenktynes ir gavo didelę- 
menes taurę. Jisai nori “su- 
bytyt” savo sesutę. Dar Osi- 
pavičių šeimynoje yra vienas 
astuonių metų broliukas, kuris V z'~

irgi nori būti čampionu.
Albina ir Jęnas Osipavičiai 

buvo užkviesti ir prižadėjo pa
rodyt savo talentus Maironio 
Parke, Labor Day. Maironio 
Parko Bendrovė rengia šitą iš
važiavimą- Bus visokių lenk
tynių net ir ant ežero, žaislai, 
sportas, visiems jauniems ir se
niems. Benas po vadovyste p. 
J. Bliūdžiaus grieš, o šv. Ka
zimiero parapijos choras dai
nuos, 
ti Maironio Parko Pavilione. 
Gaspadinės jau nuo senai rū
pinasi pagaminti skaniausius 
valgius ir gėrimus, kad visus 
svečius priimt kuogeriausia.

Kviečiame visus ir tikimės 
sulhųkt daug svečių iš apielin- 
kės, nes bus gera proga susi
pažint su plaukimo-čampionais 
ir linksmai praleist Labor 
Dav. '' /



Eksvaizy

LIETUVOS ALBUMAS

ŠTAI PROGA KIEKVIENAM

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

Geri darbai miškuose 
si, pikti — keliais ^aik

Kviečiam vištos: jaunirtią ir 
uis.

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

Kainh $3.50. ...
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass.

i) valgant perdaug- 
skubėti} nes parollvfft^ 
ką išauklėjimo. Ij-D

k-hižiovaudainjis ue^tyi 
burnos.—“Ūk.” .

ės narius.
1« -H !ut* ’■

Prasidės 3-čią vai. po pietų ^trautaisiki 12 vai. naktį.

I&t šv. Kazimierų Dr-jaĮatkjpKr 9 mėtiis 
^rengdama balius, visuomet' jiatcnkinlal^ atliftnkįMą 

publiką. Šiemet rengtai ir-gi deda visas paslaugas, 
kad rengiamasis balius pavyktų ir ateila^iušįoji publi
ka būtų" palenkiate ’ > \

Patinta yiena iš gvriausfių ^>rkestnrF būtent LONGI- 
NO J^Ni6 ORKKŠ'fRA, '5šwC«iiAridge!w. « GrieK. 
'nntrn'I r»iiWikn« nnm <&>lrind* ’ •,t *'*'

, Jeigu pasitaiko rasti val
gyje plaukas, anglis ar vabz
dys, ramiai ji šonan atideda- 
raa, tajp kad nė kaimynai 
nepastebėtų, o nįekumet ne
rodoma kitiems, nei nekalba
ma apie' ji. Nukritus mėsos, 
duonos ar vaisių gabalėliui 
ant žemes, paimamas ir pa
dedamas ant krašto lėkštės, 

' bet nevalgomas. Bendrai, 
prie-§talo-peikia elgtis taip,

’ kąd nesugadintum kitiems 
apetito. Todėl:

; a)- lėkštėje arbą stikle ne
pridėti įvairių valgių ar gė-

■ rimti, nepaprastus mišinius: 
. daryti, pav-rjsrinbą dar dė
ti bulvių su į vandenį-
— druskos, pipirų.

b) saugotis, kad nekristų 
iš burnos valgis, nekalbėti, 

j kai’ pilna burna, nekosėti, 
kad kitų neaptaškytum.

- c) neimti valgio su peiliu 
į burną, 'nes silpnų nervų 
asmenys to negali pakęsti, 
ir pačiam yra pavojaus. su-| 
žeisti lūpą.

■ ŠVĘSIME , .

Sekantį pirmadienį, rug
sėjo 5 d. (Labor Dav) iŠ 
priežasties šventės “Darbi
ninko*” ofisas bus uždarytas 
ir laikraštis “Darbininkas” 
išeis.tik ketvirtadieny, penk
tadienio numeris.

c) Išbėgo mergytė .. ......................... .. -50
18. a) Kaip aš buvau jaunas, . C

b) Žiūfaū anksci rytų,
c) Ąš užgimiau Lietuvoj..... ^..........  .50

19: *a) EiRš mano mergele, 7**^ -
ri b) -AšSutikau žydelį,

c) Kam anksci kelcis ......................
20. -a) Miels tėveli,

b> U - "t -^’vvn, ’ • j. ft) Atsigenau.žalio vyno.-..s 
•21.^) (feįžiubi-džiųaa, iv

u^2ŽSwwm"’ " ■
' ?turėjus vištą ....................  50
22. a) Tyjaisis Tylelis, -
*- b) Oi Is&csto vanagėlis, r f J;

< 50

Visos virš paminėtos dainos galima gauti. 
“Darbimiiko” Knygyne. Siųsdami užsakymus r; 
draugę prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuok4 įį 
kitetaip:

PARAPIJOS PIKNIKAS
Darbininkų Dienoje rug

sėjo 5 d. bus įvairių’ pra
mogų. Linksmiausia ir šau
niausia pramoga bus šv. 
Petro lietuvių parapijos 
piknikas, ’ D. L. K. Kęstu
čio draugijos parke, Qak- 
land Grove, East Dedham, 
Mass.

Todėl visi susilaikykite 
nuo visokių kitokiu pramo
gų, o važiuokite parapijos 
piknikam ; < ’

Paryti rengimo komisija 
maloniai visus patiks ir pa
vaišins skaniausiais valgiais 
ir gėrimėliais. '

Pasižymėkite, kafd bus 
rugsėjo 5 d. (Labor Day) 
East Dedhanįe.

. ’ •-

GEBA PROGA
Turime gerą progą' lietuviui 

jaunikaičiu, kuris su pilnu noru 
norėtų dirbti dėl automobilių biz
nio. Domės nekreipiama^ į pirmes
ni patyrimą bile. tik turi laipsnį 
moksle ir taipgi ypatiškumas rei
kalingas idant kad susipažinti ir 
parduoti lietuviams vieną iš ge

riausių automobilių Amerikoje. 
Pageidaujama kad mokėti kalbė
ti ir lietuviškai, * bet visų svar
biausia turėti norą dirbti’

Jeigu gali šį reikalavimą Išpil
dyti, parodysime kaip Iriiti 
pasekmingu. Visi atsakymai j šį 
skelbimą bus užlaikomi slaptybė
je. Atsakymus siųskite taįi: 
“Darbininko” ofisas, Box 20, Su. 
Boston, Mass.. (T)

......

A ."t

\ Eks. 
•rxi ; •

SMAGUfr.BALIUS
Ateinantį pirinadienį (Dar

bo Dienoję), kaip ir Įkąs me
tą, Sus. Liet. Šv. Kazimie
ro Dr-ja rengia nepaprastai 
šaunų balių, Lietuvių Salėj. 
Tai bus linksmiausias ir di
džiausias balius šiame sezo
ne. Dr-ja užkviecia visus 
nuo jauniausio iki seniausio 
jame dalyvauti. Prie L. Bui- 
nio orkestros bus visiems 
linksma ir smagu. Gardžiau
sių valgių ir skaniausių gė
rimų bus įvalias. Visi no
ri Darbo Dieną, kaipo vie
nintelę tos rūšies metinę 
šventę,, tinkamai praleisti. 
Niekur kitur nebus taip 
linksma ir smagu kai Šv. 
Kazimiero Dr-jos baliųj.To- 
dėl visi užprašomi' ten būti. 
Balius prasi dės U-čią vai. po 
pietų ir trauksis iki 12 vai. 
naktį. ’

i --------------J2er daug metų rūkytojai
o Petrausko------_5B0 guv Valstijų lauke malo-
____-------—------- -30c naus cigarete, kuris nekan- 
_____-------- -------- 20e džiotų liežuvio ir nenuvar- 
_____________ 20c. gintų gęrklės ir per daug 
________________30c. metų P. Lorillard kompa- 
_------------ 2-------10c. uija tyrinėjo visokius ‘taba-

.   10c kus, idant padirbus ir išlei-
, dus tinkamą ir naują ciga- 

parašė*S. Tarvydas__25c. re^ žmonijai.
nuodija. Parašė Sei- P. Lorįjlard kompanija zį- 
— ---- ’---- ——----- 25c. • pojo ko žmonija trokšta ir
>—komedijos po 1 ak- po kelių metų tyrinėjimo iš-
-------------- ---------3^ rado naują tabaką ir padir- 

T----------------- ’ bo’ malonų cigaretą vardu
K Genijus.” ' otD GOLD.

„ .. „ . OLD GOLi) visi rūkyto-
ertė J. M. sirvintas__30c.... _ , . - , • . /jai mėgsta, nes jie tun ša
še F. V.-------------10c.- vvį(, j..j tokį0 nepapraš
au, drama. Vertėjo- fo, kuris nesi r indą’kituose 

; 1 eigariMpiM&B OLD GOLD, y* 
Jonas Tkrvydas-----,35a ra jf Jįl&nio

OIįJiįfįjį 

V*?-4 » '“tk.: a Tyte, dietų aršftkarc’be

i&Įj g“?
>. ir ir _ ^^15* ra nt> kosulio vežime.

i j T Skaityk
garėtų pkeIbimąf MWe),nu- 

k<apdkrafe$2^0ir$3.50_ įleryje. t jame daug
omėt adresuokite taip:; juoko ir malonumo dėl savo 
A S , . drauglj it Šeitnyfųis.' Jiblel*
South Boston, Mas&fpa

- K OAKLAND GROVE >■ -tM

East Dedham, Mass. ’•
KELRODIS: Iš bostono ir apielinkės reikia imti Elevafeę-- 

rins ir važiuoti iki Forest Hills, o iš ten imti streetkaris Ded- 
ham Line—Washington St. ir važiuoti iki Grove St., o ten ste%į 
ves žmogus, kuris nurodys kelią į pikniko vietą.

P. S. Jeigu būtų lietus ią dieną tai piknikas’neįvyks, be£.
• ••• • * i- '

vietoj pikniko bus surengtas bąlius irkokiai ant parapijos svėf-i 
tainės, 492.E. Seventh Št., South Boston, Mas^. .

•.m tu ;-r
,/j u0err<<

^Rugpiųčių^^ vakare, jvv^'kę 
viotes LDS, J km delegatai, & 
pp- W Ę-
kis, p. jankis ir {įrį: u?
dziuskas sugrįžo iš LD$.;sei- išduotais 

bwr° Pmvidence, 
Ę. Jį/ Sugrįžo ne bilę kaip, 
lįt su“džiabais.” r.

P-nas J. Guzevičius pasi
rodė kietaširdis jr jam neJ 
galėjo.uždėti jokių pareigų, 
^ankštesnių buvo p. K. Kiš
kis ir jis liko 'išrinktas į 
Kontrolės Komisiją .

Vietos kuopos delegatai 
labai gražiai pasirodė seime 
ir jie grįžo kupini gerų įs
pūdžių. * ' ' \ 7
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»nr NUOPELNAS 
. ŽMONIJAI 

ijptSUko pramonę pirmiausia 
J^tirodė jau gilioj senovėj 
^ks. kinus. Dar prieš Kriss 

gimiimi kinų šilko" riu- 
Hemai buvo ^inomi įvairiose 
pasaulio šalyse. Dar ir .da- 
,|^ir švelnus ir tvirtas kinų 
fšilkas neturi sau lygaus Eu- 
'jopoje. Taip pat garsus ki- 
gų popierius. Pirmame šitąt- 

Kr. gimus, kinų 'popie- 
Jnaus gaminimo būdą išrado 
ČĮDaj-Lun ir 300 metų pra- 
' slinkus šio popieriaus laikš- 
feį -hu^b visuose Kinuose ir 

kŽ^jRytu Turkestane. Apie 
ml kinų popieriaus gą- 

įmnimo būdo paslaptį suži- 
ir arabai ir NIII šimt.

popierius užkariavo visą Eu-

* •
V O

; -TfeL So. Boston 3520

A.O. ŠALNA-SHAUNA 
| LIETUVIS ADVOKATAS 
g . Baigęs du Universitetu .
£ CORNELL UNIVERSITV* su A. B. 
£ G. KASHINGTON UNIV. su LLB. 
į ■ • • D a r b i ni n k o” Name

- " (antros lubos)
366 Broadvray,-So. Bostoi

■ Rezidencija^
B05 Harvard St, Cambridge, Mass. 

Tel University 1463—J.

fe

t-Jt / *5’^-.." . • - -t. ' jV
topą. Visi gerai pažįstame 
kinu' arbatm poreelianą it 
kinų Yeierverkus (ugnis}; 
Jau IV -šnit. Kr, gimus ai? 
bata .’buyū 
gėralas ąpiė kuri 
kitos Europos šalys sužino
jo'tik XVI šmt. Kiti euro
piečiai, kjįs.fe
nti su arbatos lapeliais* 
puošdavo iš jų net Saločius 
žr kitus šithis valgiaši Jai| 
yil šmt. Kinuose žydėjo 
porceliano pramonė, kurios 
gaunniąi'Xf- šiiit^ fbijyų< plafc 
čiąi žinęinį.
m. porceiianO~pramonė pa
siekė aukščiausi tobulumo 
laipsnį. Vienas kinų moks
lininkas, gyvenęs VIII šmtj 
išrado feierverką. Jo meto
das surado daug pasekėjų. 
Visos tos rakietos, ugnys, 
feierverkai buvo žinomi Ki
nuose-prieš kelioliką * šimt
mečių. Kinų nuopelnas žmo
nijai, kaip matome, yra ne 
mažas. A .

DEŠIMTIES METŲ VALKAS aLįjnisbačiai buvo nusviesti

Į Nes fe
V

• :

»_» t

j pąįiko jįįeirt- 
viSVinigar’tu

ri būti suvartoti paruošimui
11 j()s Aulos- priėgląudos pu
renusiemsgyvuliams. Ji gy
veno savo liamuoge kartu, su
12 šunų, 20 kačių ir įvairiais 
kitais, daugiau ar mažiau 
naminiais, gĄ’vuIiai^. Da
bar jų; ateitis apdrausta jų 
Seimininkės turtu. '>
♦_——- J T

AUDROS ŽAISLAS
7Suffolkoje (Anglijoje) 

dra suvaidino keletą tragi
komiškų juokų su žmonėmis

*

au-

T;■ •
Pi) >L 1J » 7 'InA^niT •

1 Paprastai prikelia iš mie- 
tam tikras '“žadinamasis 

laikrodis?’ Bet ką 'daryti, 
jrigu toksai^laikrodis page
do arba jo visai nėra, pav. 
kelionėje? O jeigu nerasto, 
kas mus prikeltų pasiirtoj 
valandoj, ką tada daryti? 
Tada patsai gali-atsibusti 
tokioj valandoje, kokioj tik 
norėsi.. Nereikės nei laikro
džio nei kito žmogaus! Bet 
kaip? O labai paprastai: 
reikia t ik gorėti tokioj ir to
kioj valandoj atsikeltų nors 
tai būtų ankstybiausias ry
tas ar giliausia naktis. Ta
da reikia pirm užmigšiąnt 
dažnai sau?pakartoti, pav. 
“Trijomis, trijomis, trijo-' 
mis...” ir neleisti jau kitų 
minčių į galvą. Nuo tokio 
nuolatinio kartojimo grei
čiau galima užmigti, mąb 
nuo vienodumo pailsta bu
dėjimas bei atmintis, — :ir 
tikriausiai, be išorinio nksti- 
uoy galima pageidaujamą

ir gyvuliais.'
Beeinantį taimeri lauke 

užklupo audpi su perkūnijo
mis. Jis varė namo ^galvi
jus — 2 -karves irr 5 Aveles. 
Staiga perkūnas trenkęs tie
siog į einadčmjų vidurį, 
Farmeris buvo pritrenktas 
ir kai atsipeikėjo; tai pama
tė esąs visiškai plikas. (Savo 
drabužius jis rado sveikus T^andą pabusti. 
netoliese ant medžio, šakos.

te esąs visiškai plikas. (Savo

i. • ■ > • . ,>t• .-xl V > S -t 
| ■/ .-‘n - -y 1 i
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GERAS PATARIMAS
X . — '

- Mano, brangusis, panur-

BE DANTŲ
Missouri mieste randasi 

10 metu vaikas, kuris netu
ri nė vieno danties. Jo dan
tys nebuvo ištraukti ir neiš
krito — jis niekuomet jų nė 
vieno neturėjęs ir specialis
tai sako, kad neturėsiąs.jų 
tr ateity.

Šiaip Jau'šis vaikas esąs 
visai normalus. Nors be dan
tų, tačiau jis gali maistą 
kramtyti, ir viduriai maistą, 
virškina. Jo dantų smage- 
nys sukiėtėjusios ir pąsida- 

„ . riusios aštrios. Taigi, bedan-
lig^ikfnas ešh’iPtfgvai'kjfri-

' K Liberty 7296. |
: GEORGE H. SHIELDS I 

ay>VOKATAS į |
■ | 811-812 Old South Bnildingl 

į j / 294 Washington Street
i. - Boston, Mass. x

■ / ^Valandas' 9 A. M. iki 5:30 FTM. |

& f . GYVENIMO VIETA |
1 X 37 Gorham Avė.; Brookline |

X Teiepbone Regent 6568 «
į g ANTANAS F. KNEIŽYsI 
įįikurts lanko Snffolk Teisią mokyk- v 

Reni Estate pąntayi- ‘ 

|- j£Dua3 iki 5 valandos.po pietą IJsky-» 
į' ’ rus šventadienius. I.iefuviai. kad ir 

mažai sukalbantieji ansliškaPgali 
g b kreiptis {vairiais reikalais pas ma- '' 
® nė. A. F. Kneižio adresas yra toks: ’ 
K ;13O8 E Ninth St.. Tel. S. B. 1696.

keliais siekspiais, bet net 
šniūreliai atvarstyti, tiktai 
visų metalinių dalių ir vinių 
nebuvo. Viena karvė buvo 
užmušta; dvi avelės buvo 
nutrenktos į lazdyno krū
mus, bet nė kfek nenukentė- 
jusios. Viena gi avelė nete
ko visų vilnų, lyg ją kas 
nuskuto; ji, nabagė, drebėjo 
nuo šalčio po smarkių lie-

< > f
tumi.

■

• -Ą.A. 
k"-: i

J

da obuolį, l)e didelės sunke
nybės jis valgo ir mėsą.

Jo brolis ir pusbrolis taip 
pat neturėję dantų.

/
• > — ■ M ■ ■

Daktarai
'Sįb.

X

~ TeL S. B. 2805—R.

IIT U V I 8 

; f OPTOMETRISTAS s( ! |

1 ! Išegzamlnuoju aMs, priskirta aki- s 
i sies, kreivas akis atitiesinu ir | 
i tmblijon iškošė (aklose) akyse au- £ 
Į ' grąžina šviesą tinkamu laiku. 7 

;< J, L. Pašakarnis, O. D. | 
| 447 Broadway, 80. Boston. I

1
 LIETUVIS DENTISTAS |
DR. ST. A. G ALVARISKf |

(GALINAUSKAS)
414 Broadway, So. Boston g

Telephone So.<ęoston 2300
Ofisas atdaras nho 10 iki 12 ryto, i
nuo 1:45 iki 5:20, po piet ir nuo 7' 

„ iki 9 vakare. Šventą dieną pagal su- ' 
J šita rimą.

JAPONŲ SPAUDA
Paskutiniais metais labai 

smarkiai pradėjo platintis 
Japonijoje spauda. Per\vie- 
nerius metus išleista 30,000 
naujų leidinių iš kurių 25,- 
000 vra originalūs veikalai.

Japonijoje išeina virš 
1000 dienraščių u kai kurie 
iš jų turi net po puse mili
jono skaitytojų. Čia katali
kai, kol kas, turi tik du sa
vaitraščius ir 4 mėnesinius 

, žurnalus.

S

AR KATĖ MATO TAMSU
MOJE?

• L . *Mokslininkai sako, kad 
katė visiškoje tamsumoje vi
sai nemato,* nes nesant švie- 

lėliukė negali 
h- nors ka-

BEŽDŽIONIŲ RIEŠUTŲ 
KLUBAS

Brazilijoje gyvena tokia 
beždžionių rūšis, kuri skaldo 
riešutus" tokiu pat - būdu, 
kąip žmogus. Tos beždžionės 
dažnai lankosi balų lygumo
je, kur auga palmės, turin
čios riešutus, panašius i mą- 
žus kokoso riešutus. Prinor 
kę riešutai padengti saldžiu 
taukuotu skvstimu, kuri bež- 
džionė liežuviu nulaižo; Bet 
kokiu būdu pasiekti riešuto 
vidurį, kurio kevalas kietas, 
kaip akmuo ? Čia>beždžione ■ 
elgiasi taip pat, kaip žmo
gus: ji sudeda riešutus krū- 
von ir skaldo juos akmeniu. 
Tam tikslui beždžionės su 
riešutais keliauja prie kal
ni, kun daug akmenų. Mes
damos akmenis iš viršaus 
ant riešutų, pačios atšoksta, 
<ad akmuo nesužeistų kojos, 
^akėlus peTskelta riešutą, 
jos jo branduolį išgriaužia 
dantimis visai taip, kaip čia
buviai išgriaužia vidurį per- 
skaldytų kokosinių riešutų.

t

V • . M . «v

savo seną pažįstamą pradėjo Sau paimti su savimi pinigų, o 
.^kųstis: -

— Ųrabgi^^maųd’bičiuli? ne- 
ŽinatfkAs.mAnreikia tlAtyti?

77-3 O kąsxtau pasidarė!
' — Buvau pas gydytoją, nes 

man nuotaf vidurius skauda, 
o gydytojas patarė mėsos^ne- 
valgyti, viską gerai kramtyti 
ir-karštd ar šalto viralo visai 
biunon neimti, 
man'sakė, bet nieko negelbsti. 
Ar tu, kaip senas mano drau
gas, negalėtum man patarti, 
kas daryti? <

— Gerai, aš tau pasakysiu. 
Išmuški visus savo dantis, ma
žai kramtyki, karštą viralą

"* u*
valgyk ir tad vidurių niekados 
neskaudės. V ■' '

’-^Juk gydytojas taip dary
ti griežčiausiai-draudžia. Sa
ko, kad dar blogiau būsią.

—Na, kam klausai gydyto
jo, klausyk manęs — susirau
kęs tęsė.toliau — aš jhu 10 me
tu kaip dantų neturiu, siel- 
kuin viską riju ir esu sveikas, 
kaip krienas, nes jokio gydy
tojo patarimų neklausau ir 
.vaistų nevartoju. \

— Taip darant, gydytojas 
sako, viduriai negalėsią' virš- i^j^o j mėnesį. Preke $8,800 .Ma

Jttt skundeis, kad nęgąli valg]
■ . .

• Ųloųąę:Taip yi», p. 
pitonet , <n.

Kapitonas: 0 kodėl ‘nei 
valgyti! /'

Ulonas: Nes juos man 
tuomet dmugai išvagia!,

r.1

-*
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DRAU6IJI! VALDYBŲ ' 

ADRESAI

*. <

dabar man labai reikalingi. 
Paskolink, nors 100 litų!

— Paskolinti aš negaliu, bet 
duosiu tau patarimą, kaip jįjt 
gauti.

— Na, sakyki!
— Duosit? tau TS litus, galėsi 

sugrįžti traukiniu, o paskui 
pasiimsi pinigų ir galėsi savo

Darau kaip reikalus atlikti.

VARGONININKAS
Pa ieškau vietos, turiu geruos paliu
dymui nuo kunigu ir muzikos pro
fesorių. Vedu chorą ir orkestrą. 
Gerbiami klebonai malonėkit atsi
šaukti: V. GEGUŽIS, Box 139, 
Mohawk Avė., Alplaus, N. Y. (R9)

kinti ir dar blogiau būsią.'
—"Ąlati kad ne! Kaip ne

kramtysi, tai skilvys nuolat tu
rės darbo, neturės laiko sirgti 
ir tu būsi sveikas.

Ūkininkas (Prancūzijoj) ren
giasi eiti pas advokatą. Jo 
žmona įspėja: ‘‘Tik žiūrėk, 
kad visą tiesą pasakytum sa
vo advokatui, o jis pats žinos 
kokioj vietoj pameluoti.’!

G R AB 0 Rl Al

I PATARNAVIMAS DIENĄ S 
IR NAKTĮ §

D. A. ZALETSKAS j
Graborius ir Balsamuotojas %

877 ir 448 Cambridge Street X 
Cambridge, Mass.

x Telephone Uniyersity 8831-W 8

e

NEGIRDĖTAS ATSITIKI
9 MAS

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINfiS 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI

Pirmininkas — M. Žiote,
\539 E. Seventh St, So. Boston, Mare 
Telephone South Boston 3552-R. 

Vlee-Pirminlnkas — J. Petrauskas,
17 Vale St, Sohth Boston, Mass. 

Prot Raktininkas — J. GHneckls,
5 Thomas Pk., South Boston, Mare 

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
366 Broadvray,. SU. Boston, Mase.- 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Brbad way, So. Boston, Maat 

Tvarkdarys — J. Zaikis, • .
7 Winfield St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas treS< 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landą po pietą, parapijos salėj, 492 BL 
Seventh SU So. Boaton. Man.

i So. Besteli 0506—W. 5
pSETUVYS DANTISTAS | 

Į A, L. KAPOČIUS i 

|251 Broadway, So. Boston | 

į R ? ‘ ("Keleivio" name) £
k vOnao VA£Am>o«: nuo 9 Iki 12, n* $ 
y M 6 Ir ano 6:30 iki 9 vakare k 
. mSeredomlR nuo 9 iki 12 vai dieną 
?«8amtomla nuo 9 Iki, 6 vak. Neda 
r Klkaata šuo 9 tki 12 (pagal •otartj' *4

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

(SEYMOUR)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare 

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston/Mass. 

(Antros lubos)

b

šos, jos akies’lėliukė negali 
prasiskėsti. nors ka-
ė mato geriau kaip žmogus, 
iet klysta tie, kurie mano, 
kad katė galinti matyti vi
siškoj e tamsu mo j ė.
———B——— < » —

Tel. So. Boston 0823
į LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASRARAVICTŪS)

425 Broadway, So. Boston
. - Oį/tio talantot:
mo 0 Iki 12 ryte Ir nuo 1:30 11d B 
Ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofisu 
uždarytas subntoa vakarai* ir ne- 
<Kdlenl«ix talp-gf aeredomts nuo 

■J- 12-toa dieną uždarytas

SPECIALISTAS 
nuo nerviškų ir chroniškų fi
gų per virš 26 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
6tfScollay"Equare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

. IBes. Talbot 5863 !

J. J, ZABARAIISKAS
OPTOMETRISTAS

. ekamimioja akis ir pritaiko 
akintai

G4 Broadvay So. Boston 
OCao tik vakartis

r

Ryte nuo 10 iki 12 vhl j 
Dieną nup 2 iki 5 vai. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai

Sekmadieniais-

L ; Jr M

TeL Brocfctoo 5112
DAHTI8TA8

DR. A J. GORMAN
• (GUMAUSKA8)

705 MshHBt, Martelio, Man. 
(Kampan Broad Street) 

Ofiso valandos;

SVARBU
TAI ŽINOTI PRIEŠ 

PIRKSIANTSAU 
RAKANDUS 

kad James Sfia Rakandų 
Kompanija, iš South Bestato 
yra viena ti seniausių krau
tuvių su dideliu skaitlium 
patenkintų kostumerių. ši 
kompanija garantuoja kiek
vienų atskirų rakandų, kuris 
tik parsiduoda. Turi gerų 
vardą .visoj' apielinkėj.* Ga
rantuoja kad būsite paten- 
kinu.

• U 1

Dabar eina didėlis vasari- 
' nfaiSpardavtaM •

Dideli supiginimai kainų 
ant visų rakandų

Tho danes Ellis Co
405 West Broadtoąy 

South Boston

JAPONŲ IMPERATORIUS 
SUŽADĖTINĖS IEŠKO

Ne taip senai japonu im
peratorius, japoniškai — mi
kado, Įsakė surasti savo vy
riausiajam broliui, princui 
Čichibu, sužadėtinę. Kadan
gi dabartinis mikado bevai
kis, tai vyriausias jo brolis 
turės tapti jo iždiniu. Ši
toji žinia begalo sujudino 
visą japonų aristokratišką 
luomą, nes mikado pareiškė, 
kad žmoną savo broliui jis 
pats ieškosiąs ne* tik prince
sių tai^io, bet ir iš aukštes
nio luomo merginų. Sekant 
tradiciją, sužadėtinių ieško 
rūmų valdininkai, o pats 
princas visai nesikiša i tą 
dalyką. Suradus sužadėti
nę, Įvyks pirmos sužiedotin 
vės, kuriose jaunieji pasi
keis tik dovanomis. Po dvie
jų metų imperatoriui mirus 
būna paskutinės, iškilmin
gos sužiedotuves, po kurių į- 
vyksta ir susituokimo apei-

* : - v
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L PETRUŠKEVIČIUS
Laisniuotas Graborius

Laikau automobilius dėl veseli- 
jų. krikštynų ir šiaip pasivaži

nėjimo, pigiau nė kiti.___

162 Broadway, S. Boston, Mašs.
Ofiso Tel. So. Boston 0304-W 

Bes. Tel. S. B. 0304-R.

^©ffi©®©<B©©&^3G 
į |Tel NorvooU 1503

HE.V.WARABUW
H (WRUBLIAUSKAS)

; i LIETUVIS GRABORIUS 
U IR BALSAMUOTOJAS

1179 WASHINGTON STREKT
Norwood, Mase.

>1

r# »

NEPAPRASTAS ' DALYKAS
Šiomiš dienomis pas ihus pate

ko ant pardavimo dviejų šeimynij 
medinė .stuba su penkių automoj 
bilių garadžium, City Point, ant 
E. 6th St., netoli-LTStl- Keturi 
kambariai ant. pirmo aukšto ir 
penki ant antro.. Maudynės, šil
tas vanduo, elektra, priešakiniai 
piazai. Gera proga žmogui kuris 
turi vieną arba daugiau automo
bilių arba užsiimantis automobi- 
lnjtaLsymu. Rendų atneša netoli

I tyk A. J. KUPSTĮ. Savininką.

‘ GUDRIAM ŽMOGUI
• pręga papirkti gerą trijų šeimy
nų namą visai prieinama kaina, 
ant 210 Sjįver St., So. Boston. 
Yra gazsžS; elektra, skalbimo vie
tos, (set-tubs), viskas naujai Įtai
syta. Pirmas morgedžius $2,500 
Co-op Bank. Į mėnesi randos 

, atneša $57.45. Prekė $4,200- Sū- 
sineškit su savininku A. KUPS
TIS.

NAMAS SOUTH BOSTONE 
šešių šeimynų, — dvidešimts sep
tyni kambariai. Rendų atneša 
$780 i metus. Prekė $4,500.

. $4,500.00.
Medinis šešių šeimynij namas ant 
Silver Street, So. Boston. Yra ga
ras. atskiros pabedalinės kiekvie
nai šeimynai. Randos atneša $75 
Į mėnesi. Pirmas morgedžius 
$3000.. •

LAIKAS PIRKTI ANGLIUS IR 
JAUKAS!

Neužmiršime jogei rudens ir žie
mos laikas artinasi. Paprastai i- 
mant, angliai ir malkos pabrangs
ta, taigi neatidėliokito, iduokite 
savo “orderius.”

Kreipkitės pas:

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

JTel. B. B. 1662—1373

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
P OGLOBA MOTINOS ŠVČ. „ 

VALDYBOS ADRESAI
Pirmininkė — Jieva Marksienė,

623 E. Eighth St. So. Boston, Mafe. 
Prot. Raštininkė — Ona SiaurfenS,

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

ln. Raštininkė — Bronislava CionieaK 
29 Gouid St.. W. Roibury. Mass. 

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

Cvarkdarė — Ona Mizgiraienė, \ 
1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass. 

draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utaminką kiekvieną mėne^ 
liSO vakare, pobaŽnytinėj svetainėj. 

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

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS
valdybos Antrašai <

Pirmininkas — Jonas Adom:’.\1čius,
280 E Street South Boston, Mass. 

Viee-Pirmininkas — Povilas Ruka, • , 
95 C Street South Boston, Massfc 

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

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

Kasierius — Andrius Zalfeckas,
611 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — Kaz. Mikailionls, 
„906 E. Broa<lway, So. Boston, Massu 
D. L. K. Keistučio Draugiją laiko savo 

mėnsinius susirinkimus kas pirmą 
nedeldienl kiekvieno mėnesio 2-rą 
merių 694 Waf&ington St. "Bi>sfoigf 
Mass.^ 1:30 vaL po pietą. AtėidaAl 
ant susirinkimo atsivefftdte su savim 
daugiau naujo narią prie musą drau> 
gijos prirašyti

ŠV. KAZIMIERO R. K?DJ03 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

So. Boston Mass.
, Pirmininkas — Jonas Jaroša.

225 L Street South Boston, Mass. . 
Viee-Pirmininkas — L. švngždys,

111 Bovven St. South Boston, Masą 
Prot. Raštininkas' — V. Mickevičius,

405 Third St. South Boston, Masą 
Finansą Raštininkas — M. šelkis, »,

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

36 Mercer Street So- Boston. Mass. 
Maršalka — P. Eaučka.

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

nedėldienj kiekvieno mėnesio, po mi
rai. po pietį). Parapijos Salėj. Septin
ta Gatvė. South Boston. Mass.

I

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTU GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

f’SAUL4JTĖ”I

, , ( ...... —( --------------------
< > Daugybė paveikslą! Pasakos, apsakymėliai,eilėraščiai, 
; ; juokai. Piešos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraŠ- 
;; to ir plataus1 pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
I ; 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- 
J. džia “PASAKOS” B-ve. Redaktorius A. Giedraitis

• .
Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminfettatija Jurbarke

«

X

Monetinis leidinys, TITUOS šviesoje mišviočian- 
tis dienbs klausimus.

’ -<*. W . = ’ 'f : .

Prenumerata metams. ........................ s$1.20• •
Atskiru knygele. ............................ .lOe.

- Adresas: “TIESOS AIDAI”
1624 E. Falls St, Niagara Falls, N. T.

Į 1 - --X
I

gos. .
Princas čichibū yra 25 me

tų amžiaus ir japonų sam
protavimais jam senai lai
kas esą vesti. Jo brolis, da
bartinis mikado, vedęs 23 
metų amžiaus, o jo tėvas — 
21 metų. - G -
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