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žuvusiu

Mirė Kun. Sutkaitis

LAIMĖJO ŠAUDYMO 
ČAMPIJONATĄ

kurstymą kariuomenės. Šio 
miesto teismas visus pasiun
tė “pakutavoti” per 58 me
tus kalėj ime už savo bolševi
kiškus darbelius.

Jack Sharkey kumščiuosis 
Lapkričio 18

pažymėjo, kac

žinomė, kad ji irgi nemažai 
darbavosi jaunimo tarpe. 
Ji yra p. Rultstalio, buv. L. 
Vyčiu sekr. sesers duktė.• » *

Jaunai porelei linkime il
giausią topteliu!

NEW YORK. — Mūsą 
tautietis Jack Sharkey ir 
Tom Heeney iš Naujos Ze
landijos buvo sutaikyti kum- 
'ščiuotis lapkričio 18 d., Ma- 
dison Šq. Gavden. Jiedu su
tarė kumščiuotis 12 roundų.

čia yra vaizdas projektuojamos koplyčif 
Romagne, Prancijoj. .

KASHINGTON, D. C., 
Rūgs jo 30. — Spaudoje pa
sirodžiusios žinios dėl Uk
mergės įguloje riaušių ne
teisingos. Nieko panašaus 
neįvyko.^

Lietu vos Pa si un tinybe 
Amerikai 

(Taip ir buvo manyta, kad 
lenkai, vokiečiai arba pabė
gusieji užsienin Tauragės 
banditai paleido naujus pra
simanymus apie Lietuvą.)

OGDEN, Utah. — Klau
simąsias liks Jungt. Valsti
jų prezidentu 1928 metais y- 
ra visur statomas. Atsisa
kius ’Coolidgiui ir McAdoo 
liko demokratams Smith. 
Kadangi. Smith yra kątalL

~ ————::--------- f
AUTOBUSO KATASTROFA 
; • LIETUVOJE

8 užmušti, 3 sunkiai ir 8 leng
vai sužeisti

Rugsėjo 9 d. 6 vai. vakare 
iš Kauno ėjusį į Jurbąrką 
autobusą, pilną keleivių, iš
tiko nelaimė. Ties Vilkijos 
miesteliu, nusileidžiant sta-

PITTSBURGH, Pa.- 
Rugsėjo 30 d. mirė kun. Jo
nas Sutkaitis. A. a. kun. 
Sutkaitis buvo vienas iš se
niausių Amerikos lietuvių 
Šv. Kazimiero parapiją ir 
joje iki pat mirties išbuvo 
klebonu. Pastaraisiais me
tais J. E. vyskupas jam pa- 
gelbon buvo paskyręs kun. 
M. Kazėną.

Antradieny, spalių 4 d., 10 
vai. ryte iš Šv. Kazimiero 
bažnyčios bus laidotuvės.

Liūdime netekę dar vieno 
dvasios vado ir veikėjo.

ji bolševikų policija pas 
Trockį ir kitus rado įvairių 
anti-staliniškų atsišaukimų 
ir dokumentų. Taipgi Troc
kis turėjo savo spaustuves, 
kur ir spausdindavo viso
kius atsišaukimus prieš da
bartinę diktatūrą. Tas ne
patiko diktatoriams ir jie 
vienbalsiai nutarė Trockį ir 
M. Vuyovich išmesti iš ko
munistų internacionalo. Abu 
juos- įtarė šmeižime Rusijos 
užsieniams.

Galimas daiktas, kad kai
po pavojingus asmenis su- 
šaudvs.

PREZIDENTAS COOLIDGE 
IŠDIRBINĖJA SŪRIUS

PLYMOUTH, Vt— Pre
zidentas Coolidge turbūt yra 
pirmas iš Jungt. Valstijų 
prezidentų, kuris būtų akty
viai interesuotas sūrių išdir- 
bime ir- būtų dalinai savi
ninkas tokios išdirbystės.

Šiame miestely per metus 
buvo dirbtuvė sūrių ir pre
zidento tėvas buvo vienas iš 
daugelio Šerininkų tos iš
dirbystės. Jam mirus, jo Še
rus paveldėjo Prezidentas. 
Taipgi prezidentas paveldė
jo ir ūke nuo kurios pienas 
yra atiduodamas į šią dirb
tuvę. Sako, kad dabar iš
dirbama po 800 svarų sūrio 
kas savaitę.

Taipgi prezidento giminės 
irgi yra šėrininkais.

ŽENOČIŲ ARMIJA DIDĖJA.
Rugsėjo 29 d., Trenton, 

N. J. įvyko jungtuvės p. P. 
Česnulio, advokato su p-le 
Mikočiuniute. Advokatas P. 
Česnulis yra daug pasidar
bavęs idejiftėse organizacijoj 
se, o ypač Giedriu inkų. Bu
vo nuvažiavęs Lietuvon ir 
ton stojo Universitetan stu- 
dųu<4&lĮSįSį< ^ūgrįžęs A-®

U^Sutobuso tormažai ir au
tobusas visu smarkumu, ne- : 
besuvaldomas, sudužo į pa
sitaikiusią tvorą. Susidūri
mo metu užmušta 8, sunkiai 
sužeista 3 ir lengviau sužeis
ta 8 asmenys. Sužinojęs a- 
pie nelaimę Kauno ihiesto ir 
apskrities viršininkas sku
biai išreikalavo miesto val
dybos sanitarinį automobilį 
ir pasiuntė į nelaimės vietą. 
Paskutinėmis patikrintomis 
žiniomis, payyko nustatyti 
asmenimis nukentėjusių są
rašas. Užmušti šie asmens: 
dvarininkė Vakselienė su 10 
metų sūnum, Petrauskas su 
dviem vaikais 7 ir 9 metų, 
Vosylius iš Pavilkijos dva
ro, Kaupas iš Eiriogalos.

, Kitų dviejų užmuštųjų 
pavardės nesužinotos. Su
žeisti yra šie: Mockus Pra
nas iš Veliuonos, Pelučių 
kaimo, Draugely te Magdė iš 
Kauno, gyvenusi 7 forte, 
Leonas Juozas iš Mariampo- 
lęs, mokinys, Goldmanas 
Leįba iš Veliuonos, Michne- 
vičius^Stasys iš Seredžiaus, 
Bulota Vaclovas iš Sere
džiaus, mokinys, Grišinas 
Kazys iš Kauno, gyvenęs 
Ugniagesių g. 12a, Karolie- 
nė Rože iš Eržvilko, MaS- 
lauskaitė Marė iš Vilkijos 
miestėlio. Taip pat sužeis
tas ir autobuso šoferis Ada- 
monis. Mirusiųjų lavonai ir 
sužeistieji atvežti į Kauną.

Nelaimingasis autobusas 
padaręs tiek aukų, į&riklatisė 
Kauno miesto gyVentojut 
Podvalskiui. Aut(4ntsas bu
vo firmos “Ford.”

. -MltlM,. ' .j •*'
KAINA 5 CENTAI'

Viso Žuvo 90 ir 1500 Sužeistų, 
600 Pavojingai

ST. LOUIS, Mo. — Rug
sėjo 29 d. pavakarėj, šį 
miestą ir apylinkę pajudino 
baisi viesulą. 4

< 'L. ‘ ‘

Sunaikino tūkstančius 
namų, užmušė 90 žmonių, 
1,500 žmonių Sužeidė, 600 
iš tų sunkiai sužeidė.

Apskaitoma, kad medžia
giniai nuostoliai sieks $100,- 
000,000.

Sugriovė netik gyvenimui 
keliolika tūkstančių namų, 
bet ir didžiųjų buildingų 
nemažai virto griuvėsiais, o 
ypač baisiai sunaikino mo
kyklas.

Šeštadieny ir sekmadieny 
laidojo žuvusius nuo viesu- 
los.

Tuoj griebėsi darbo Rau
donasis Kryžius ir kitos lab
daringos įstaigos teikdamos 
pagelbą nukertėjusiems.

Viesulą kilo

Viesulą Palietė Tesąs Mięs-. J 
teitos * - jO

DELLAS, Tesąs. — Špa- 
liu 1 d. čia siautė baisi vien 
sula ir smarkus lietus. Dė- 
vynius asmenys užmušė. %

HINDENBURG 80 METŲ;
BERLYNAS. — Spalių 1 ..-5 

d. Hindenburg, Vokietijos 
prezidentas minėjo 80 metų ... 
sukaktuves. Jis gavo daug -z_ z. 
pasveikinimų ir dovanų.

Prezidentas Coolidge irgi . 
sveikino jį ir linkėjo ilgiau
sių metų.

KAUNAS. — Krašto Ap-. Dėka socialistinių partijų
Min. Pulk. Daukan-| banditams, Lietuvos žemelė 

vėl apsiliejo žmonių krauju.
Toks valstiečių liaudinin

kų ir Socialdemokratų pasi
rodymas pasiliks ilgai At- 
mintv.

BOLŠEVIKAI IŠMETĖ JĮ IŠ
Į PARTIJOS

\ MASKVA. — Jau nuo se
nai bolševikų tarpe eina ko
va už vietas. Trockis, kuris 

• nuo pradžios bolševizmo įsi
kūrimo Rusijoj, dirbo kartu 
su Leninu, dabar liko neišti- 
kimas ir pavojingas bolševi7 

. kų partijai.-
Partijos galvos Trockį bu

vo palikę pasitaisymui, bet 
žydelis nepasitaisė. Jis su 

' kitais vedė smarkią akciją
L prieš Staliną, dabartinį Ru

sijos bolševikų diktatorį ir
- kitus jo šalininkus. Slapto-

tams nepakenčiama. Vaka
rinėse valstijose smarkiausia 
priešinasi jo kandidatūrai. 
Dabar čia vya Demokratų 
partijos suvažiavimas kur 
kandidatų klausimas yra vie
nas iš svarbiausių. Komisi
ja Smith’o kandidatūrą jau 
pastatė ir pareiškė, kad jis 
yra tinkamiausias kandida
tas į prezidentus. Bet kito 
kandidato neturi. Jeigu re- 
publikonai nesuras popule- 
riškesnio kapdidato už 
Smith, tai galimas daiktas, 
kad sekantis prezidentas bus 
Smith.

nija pylė kaip iš kibiro. Tę
sėsi tik keletą minutų, bet 
žalos pridarė tiek, kad žmo
gaus ranka nesunaikintų nė 
per kelias dienas.

RUSIJA RENGIASI PRIE 
PASAULINIO KARO

LONDON.—Žinios iš Ry
gos praneša, kad Militaris 
ir Laivininkystės komisaras 
Vorosiloff, kalbėdamas O- 
desoje pareiškė, kad sovietų 
karinės jėgos smarkiai ren
giasi į kovą su priešais.

Ragiųo komunistus būti 
pasiruošusiais stoti kovon su 
sovietų unijos priešais.

Ukmergėj Jokių
Riaušių Nebuvo

Į ITALIJĄ . ...
Gmerabo štabo-pulki Sko

ni psk i s irnmaj. Slabšys iš
vyksta Itobjon tarnybos rvi-i

UŽ BRUDĄ GAVO $2.36 
. PARYŽIUS. — Amerikos 
Legijonieriai važiuodami 
Pranei j on apsidraudė nuo 
visokių nelaimių. Dabar 
apdraudos kompanijos jau 
yra gavusios įvairių reikala
vimų už danties nulaužimų 
bevalgant ir už kitokius ne
malonumus. Vienas legijo- 
nierius buvo apsidraudęs 
nuo utėlių ir "jau iš kompa
nijos už tą nelaimę gavo 
$2.36.

nš turėjo pokalbį su liau- ■' 
dininkų centro komiteto pir
mininku Lašu ir sekr. Stri
maičiu, kurie pareiškė, kad 
jų partija nieko bendro ne
turinti su Tauragės įvykiais 
ir kad už atskirus asmenys, 
kurie riaušėse dalyvavo ji 
atsakomumo negali imti.

Reiškia, liaudininkai išsi
žada tų narių, kurie apvo
gė Lietuvos valstybę.

Paklausus, ar teisingi 
gandai kad panašūs Taura
gės įvykiams buvo ruošiami 
ir kitose Tespublikos vieto
se, p. ministeris atsakė:

— Buvo bandoma pana
šias riaušes padaryti Alytuj. 
Bet tatai piktadariams ne
pavyko.

Paskum p. ministeris pa
reiškė, kad tokie išsišokimai 
nėra retenybė. Užsieniuose, 
netapąs mus artimesniuosius 
kaimynus, labai dažnai pžk- 
sitaiko tokių organizuotų 
plėšimų, tačiau jų niekas 
politine skraiste nedangsto, 
o pavadina tikruoju vardu: 
banditizmas.

Toliau ministeris Daukan
tas pareiškė, kad dėl Taip 
ragės įvykių. karo būklė ne- 

įsugriežtės ii* ypatingų prie
monių nėra reikalo imtis. 
Apsiausties stovio Lietuvoj 
nesą, ir būti negali.

Taigi dabar aišku, kad 
. socialistai ir liaudininkai su 

pagelba komunistų, lenkų ir 
vokiečių netekę “džiabo” 
valdžioje ir negalėdami api
plėšti Lietuvos tiesioginiai, 
apiplėšė ją banditizmo kė
liu — ginkim Pagrobę pi
nigus iš Lietuvos valstybės 
įstaigiĮ dūme užsienin.

sunaikino daug javų; \Ap* zt 
semti 347 kaimai ir 5 mies- 
tai. Sugriauta daugybė na
mų. Miestelis Katy visiškai | 
sunaikintas. Smarkiai nū- * 
kentėjo ir Galicijos tvirtovė Z 
Peremvšlis. Stanislavovo 
provincijoj žuvo apie 300 
žmonių. Penkiosdešimts tūk
stančių žinonių liko be pa
stogės. Prigėrė keli tūkstan- ... 
čiai gvvuliu. Vietomis van- 
dųo pakilo arti 100 metrų ir 
apsėmė kasyklas. Borysla- 
vo srity žibalo pramonėje- 
darbas sustabdytas. Vanduo 
sugriovė daug tiltų ir išplo
vė geležinkelius. Susisieki
mas nutrūko. Nuostoliai sie
kia dešimčių milijonų zlotų. 
’ Ši baisi katastrofa suju
dino visą Lenkiją. Vyriau
sybė paskyrė pusę milijono 
zlotij nukefttėjusiems nuo 
potvynio šelpti.

UŽ PUSKVORT? DEGTINĖS 
GAVO VISĄ GYVENIMĄ , 

KALĖJIMO
t LANSING, Mich. — Tū
las Fred Palm, kuris ką tik 
praleido 29 gimimo metus už 
puskvortę degtinės, kurią jis 
nešėsi geresniam gimimo 
dienos paminėjimui, gavo 
bausmę visą amžį kalėti val
stijos kalėjime. - ę.. .* ■. • ’

Mat .toje valstijoje yra 
naujas įstatymas, taip vadi
namas “Baumes lawjP sulig j 
kurio, žmogus keturius kar
tus kriminaliai prasikaltę^ 
už ketvirtą prasikaltimą ta- , 
ri būti baudžiamas viso gy-. g 
venimo galėjimu.

' Palm visus keturius kar
tus prasikalto už degtinės 
“garbinimą.”

saugos
tas priėmė spaudos atstovus 
pasikalbėjimui?dėl Tauragės 
įvykių.

Pasikalbėjnrie tarp kitko 
turi pakan

kamai medžiagas, kad Tau
ragės riaušės t buvą tik pa
sipelnymo bah< itizinąs.

Prieš pą^k lbejimą su

Uni versi tetą yir' ęelw*ingai 
baii^-;^eisiDabar 
praktikuoją deve-
ląndc,. Ohio ir taipgi dar
buojasi oi^ę^izacifose. ku
riose būdąmas stud^nlif 
bavosi. • . <8’’ ‘ ,, •. i į «} • <

Apie p-lę Mikučiuniutę 
mes daug žinių neturime, bet kalais.

z

EINA NUO 1915 METŲ.
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Žiniomis
vriau-

parašė Uosis__75a.

Spaudos ži-
Lvdos ir Gardino

VILNIAUS LIETUVIŲ ATS
TOVAI VARŠUVOJE

Nesenai Vilniaus ir Šven- 
čionių “Ryto” draugijos at
stovai prof. kun. P. Krau- 
jalis ir daktaras Rymas bu
vo nuvykę į Varšuvą, pas 
Lenku švietimo ministerį 
švietimo reikalais.

NAUJI MOKYTOJAI
Pereitą vasarą Vilniuje vėl 

buvo suruošti lietuvių mo
kytoju kursai. Kursus bai
gę ir išlaikė kvotimus 38 mo
kytojai. Tokiu būdu lietu
vių mokytojų trūkumas Vil
niaus krašte nors šiek tiek 
sumažės.

VALO ĮSTAIGAS
ŠEDUVA. — Nesenai at

sikratome valsčiaus sekreto
rium J. K., kuris buvo Mas
kvos garbintojų galva ir va
das. Toliau atleistas ir Še
duvos pieninės pirmininkas 
R., kuriam tik pieninės ban- 
krutinimas rūpėjęs. Dar li
ko jfc R. dešinioji buv. sek
retoriaus .T. K. ranka, bet 
ir jam esąs numatomas ga
las.

Priims Lietuvos Kariuomenėn 
Savanorius iš Klaipėdos 

Krašto

. ARKLIŲ IŠVEŽIMAS IŠ 
LIETUVOS

Per pirmą šių metų pus
metį iš Lietuvos išvežta 15,- 
300 įvairių veislių arklių ar
ti septynių milijonų litų ver
tės. Pernai per tą patį lai
ką arklių išvežta tik už pus
trečio milijono litų. Užsie
niai perka daugiausiai vieti
nės veislės geresnius arklius 
lauko darbams į Belgiją, O- 
landiją ir Angliją. Lietuviš
ki arkliai esą labai ištver- 

-mingi lauko darbuose.

Rugpiūčio 25 d. perkū
nas trenkė į naujakurio Žiū
ros kluoną, Ašmintos dvare. 
Ties kluonu tuo metu stovė
jo, trys darbininkai ir visus 
perkūnas nutrenkė. Du pas
kiau atsigaitelėjop o vienas, 
Drungila buvo miltinai už
muštas.

,2oc. 
50c.
.15c. 

Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 
_________________________ . 15c.

TELŠIAI. — Prasideda 
iš naujo pavasaris, piL V. 
sode pilnais žiedais pražydo 
vilna obelis. Viena pusė o- 
belies apsagstyta jflįlpilnAi 
suaugusiais vaisiais. kife 
pusės tos pat obelies padeng
ta baltais žiedais.

^vilkinant re-
kuo-

P^kojimas kaip mūsą išei-
J. Tumas ________50c.

Pamokinanti 
40c.

“L. Ž.” korespondentas 
'parašė teisybę, tiklurbūt ty
čia pamiršo pridurti, kad 
tuos ponus bekratant rasta 
ir įdomesnes medžiagos — 
bolševikų proklamacijų, ku
rios buvo skleidžiamos Kel
mės apylinkėj.

Kaip teko patirti Š. m. ru
denį spal. mėn. bus priimami 
spalių mėn. bus priimami 
Lietuvos kariuomenėn sava
noriai iš Klaipėdos krašto.

KELME. — “Lietuvos Ži
nios” 190 n r. parašė: “Rug
piūčio m. 19 d. Kelmėje pas 
VI. Šaulį ir Al. Špuką įvyko 
polit. polio, kratos. Pas VĮ. 
Šaulį paimta “Kultūros” 
būrelio (slaptojo. Kor.) su
sirinkimo protokolas. K. 
Stankaičio rašytas laiškas. 
L.i J. S-gos “Žingsnio” na
rių sąrašas. L. S. I). P-jos 
polit. kaliniams aukų lapas 
N r. 1ir K. Markso knygutė 
Nr. 7.

Al. Špnkas (mėgęs slaptai 
konferuoti Raseiniuose ir v
Šiauliuose. Kor.), tą pačią 

j dieną tapo areštuotas ir rug
piūčio 20 d. išvežtas į Ra
seinius.”

DIDELIS JAVŲ DERLIUS;
LAZDIJAI.—Šiais me

tais Lazdijų apylinkėje už
derėjo puikiai javai, ypatin
gai- ingiai, dobilai ir kai ku
riose vietose kviečiai. Pail
gumą ūkininkų nesutalpina 
javų kluonuose ir sako; kad! 
taip buvę tik prieš keliolika 
metų. Derliaus pakilimą 
dauguma aiškina minerali
nių trąšų y arto j imu. kurių 
sekantiems metams žada 
pirkti dar didesnį- kiekį. 
Taigi, nors karią ir Lazdi- 
jiečiai įsitikino, kad mine
ralinės trasos nėra tuščias 
dalykas, bet suteikia kiek
vienam jas vartojančiam 
daug naudos!

DOVILAI-'(Klaipėdos kr.) 
Tebesitęsiąs gražus rugsėjo 
m. pradžios oras davė pro-1 
gos. laiku suvalyti vasarojų] 
ir jau pradėti sėti rugius. 
Vasarojai daugiausiai bai
giami visur suvalyti, o ru
gius, dar tik vietomis, tfra-l 
dėję sėti. Kaip kur nęt per- 
sausa ir kietesnėse vietose 
nėra galima ganėtinai pa- 
i uosti dirvos rugių sėjai. 
Rūgi ii derlius buvęs viduti
nis. Vasarojus visą laiką 
atrodė kiek menkesnis, bet 
gražiam orui esant, vasaro
jus labai gerai subrendo, to-1 
dėl galima tikėtis ir .ne vi
sai menko derliaus. Daugu-1 
nia ūkininkų jau pradėjo! 
kulti rugius tai darvdamiO i

kluonuose vietos t vežamam 
vasarojui, tai norėdami tu
rėti naujo derliaus javų. Ja
ni kūlimui jau kaip kurie 
įkinkę traktorius—tai di
desnieji ūkininkai ir dvarai. 
Traktoriaus naudingumą 
pradeda vis daugiau supras
ti ir jį pritaikinti visiems ū- 
kio darbams.

ĮSIKŪRĖ NAUJA PIENO 
PERDIRBIMO B-V£

VENDŽIOGALA, Kauno 
apskr. — Š. m. rugpiūčio 
mėn. 21 dieną įvyko pirma
sis visuotinas Vendžiogalos 
pieno perdirbimo bendrovės 
narių susirinkimas. Išklau
sius pienininkystės reikalų 
rf^iKsipią, įsirašė ld fraritįį 
kurie davė pasižadėjimą sta
tyti pieną nuo 62 karvių. 
Persvarsto įstatus. Išsirinko 
vykdomuosius b-vės organus, 
suteikdami visus, jos veiki- 
mui reikalingus įgaliavimus. 
Nutarta vienbalsiai 
nariais į Centralinę Lietu
vos pieno perdirbimo ben
drovių Sąjungą. Kadangi 
bendrovės veikimo centras 
25 klm. nuo Kauno, tai šie
met manoma mokėti nariams 
už 1 klg. pieno po 30 centų 
ir automobiliu gabenti švie
žią pieną tiesiog Kaunan, o 
parvažiuojant gabenti įvai
rias prekes. Darbas jau da
linai pradėtas ir, kol kelias 
teis. plėsis7.

4000 RADIO ABONENTŲ
ŠSuo metu jau yrhHvbgi*- 

Įtruitų visoje Lietuvoje apie 
400(1 radio abonentų. Tas 

įrodo, kad piliečiai rimtai 
’ pradeda vertinti radio syąr- 
iba fe naudą.

turėtų^ 
alizųpjainas. Vienok 
met i prieiname prie tokių 
mūsų kraštui naudingų su
manymų vykdymo, atsirąib ; 
da .įvpirįų “kliūčių,’*’ prasi
deda tarpžinybinė “voloki- 
ta.” .. ■■■.

Šių metų pradžioje • Tel
šiuose susidaręs amatų mo
kyklai steigti Komitetas ga-, 
vo iš Švietimo Ministerijos 
sutikimą dar šiais metais 
-įsteigti Telšiuose amatų mo
kyklą; bet pareikalauta pa
rūpinti tinkamą mokyklai

] butą/
I Toks butas greit buvo su- 
I rastas; valstybinio. monopo- 
| lio sūndčly' Tėlšiliošė yra 
I vienas medinis visai neiš
naudotas namas ir antras

I mūrinis. / i / --.
Tad buvo Finansų Minis- 

Įterija prašoma jai nereika- 
Hingus namus perduoti ama- 
Itu mokvkloms reikalams.
I *• X *

I Buvo siunčiami raštai, važi
nėjo Kaunan Komiteto na

triai ir šiaip pritaria šiam 
reikalui asmenys, ir, rodos,

I rasta Ministerijoje pritari- 
|mo. Birželio 11 d. Telšius
Aplankė Departamento Di
rektorius p. Bliūdžius ir re
ferentas p. Izmailovas, ir jie 
sumanymui pritarė. Bet 
jau praėjo virš pusės metų, 
aftinasi pradžia mokslo me
tų. namus reikėtų remon
tuoti, mokytojus skirti ir 
bendrai rengtis prie rįmto 
darbo; o namai vis dar ne
perduoti.

Tiesiog tenka, apgailestau
ti, kad toks rimtas darbas 
vilkinamas ir neranda Kau
ne tinkamo įvertinimo.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

VILNIJOS LIETUVIAI BE 
SAVO IffOKYKLŲ

VILNIUS 
niomis, 
apskrityse nė viena lietuvių 
mokykla iki šiol nepatvirtin
ta, Neduota koncesijų net 
toms mokykloms,- {kurios 
peniai jas turėjo. '

nedegą? 11 į nuo ugnies ne-

--p-- ■
NikMfįai įol kas dar ne- 

apskaičiuoti, bet manoma, 
kad viršija milijoną litų. 
Smulkmenos ligšiol nežino
mos. ’ ‘ . X

Dėl
Retimatišku gėlimu, neu

ralgijos, paprasto perst
ok šaldymo, skaudžių 
'yj raumenų, išsinarini- 
^7 mų ar išsisukumų 

Naudokite
DR. R1CHTERIO

Inkaro Rūšies

FJ ings dažnai minėdavo yokie- 
či^ užsienių reikalų ministe- 
rį išteezamaną, kaipo savo 
užtarėją, į kurį, laimėję Sei
melio rinkimus, kreipsis, 

į ' kad padalytų įtakos į Lietu
vos vyriausybę, kad ji dary- 

į ztų Seimo rinkimus Lietuvo- 
į. je. Mat, Lietuvos Seime 

jiems reikią Klaipėdos rei- 
įi- kalus ginti prieš dabartinę 
.. valdžią, kuri juos persekio- 
r Jauti visokiais būdais.

SEIMAS JAU REIKALIN
GAS

‘ “Rytas” 193 Nr. praneša, 
kad yra atvykęs nuo firmos 
Klopstok atstovas, kurs siū
lo Lietuvai paskolą, bet sta
lo sąlygą, kad paskolą duos 
tik tada, jei Seimas ją pri
jotas ir patvirtins.

KOMUNISTAI SU SAVO 
AGILACIJA PERĖJO 

P. AMERIKON 
■J PARYŽIUS 
iš Lapiazo, Bolivijos v 
sybc patiekė senate savo pa- 
muntįnybės Paryžiuj atsiųs
tus dokumentus, iš kurių 
esą, aiškėja, kad Sovietų 
tyri ausy bė finansavusi Bo
livijos indėnų sukilėlius. Se
mtas pavedė vyriausybei 
paskelbti krašte apsiausties 
Stovį ir imtis kuo griežčiau- 

priemonių prieš komu< 
Ristus.

įkyk- boote,” kurį jis- laik^ Klaį- 
unaš pėdo^ apskritiem synodh sų- 
as Ž važiavibofe; matrti< kaOBČ&Į 

Klaipėdos apste. baž- 
įįi|*nyeių dalyvavę prKhfiflpao 

stalo 24,225ižmonių, pakrik
štyta viso 1261 kūdikis, iš jų 
149 nelegalių tetų.. Iš Viso 
surišta moterystės ryšiu 333 
poros. Iš jų tik kelios mies
te atsisakė bdžnytiniškų 
apeigų. - Įžegnota viso 1118 
konfirmantų. Palaidota su 
bažnytiškomis apeigomis 553 
mirusieji. Viso minėtose pa
rūpi jose perėjo evangelikų 
tikybon 8 asmens ir 22 atsi
sakė nuo evangelikų bažny
čios. Gauta labdarybės dar
bams ir bažnyčios reikalams 
65 tūkstančiai litų aukų ir 
bažnyčių, rinkliavomis su
rinkta 17 tūkstančių litų, ne
minint gautas aukas iš Gus- 
tav Adolf ir panašių draugi
jų. Įdomu, kodėl superinten
dentas nedavę savo praneši
mo lietuvių spaudai. Juk 
kaimų parapijonys daugiau 
dėmisi bažnyčios veikimu 
negu miestelėnai, nejaugi į 
jį bu&i padarę įtakos kai ku
rie vokietininku užsispyrė
liai synodo nariai nusistatę 
prieš lietuvių kalbą.

rinkimų agitacijų tyčių kaime- sudegė ; keturi 
ūkininkai: A. Ožalio ir Dau- 
jato nė vieno trobesio neli
ko, o P. Ožalio ir Aglinskio 
—liko po vieną trobesį. Kar
tu ’ sudegė ar, 4aųg .nešu var
totų jęąstų.

Kadangi sutaupytus litus 
minėti ūkininkai laikė ne 
banke, bet savo lovose,7 tai 
ugny žuvo ir pinigai — li
tais ir doleriais viso apie 
10,000 litų.

Jei tuos' pinigus būtų lai
kę Šeduvos sin. kr. banke, 
bent pinigai būtų likę išgel
bėti. Gaisras kilo dėl vaikų 
neatsargumo su ugnimi.

MANDAŲUMAS—įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 
vteuottiė&iniame gyvenime. ParašS Kun. A Staniukyna$_____20a.

APm KATALIKŲ TIKTBOS TIKRYB^pažinimas tikybos, jos x
privalumą, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermes. Paraše 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel _________________ 30®.

TRETININKŲ JUBILIEJUS-700 metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Šv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų jstatai'- g©.

HUCKLEBERRY FINNAS—lzbai idomi apysaka 11 ':
PATARMES MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia-

ma,- šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengi Kum
V. Kulikauskas_______ . ____ ifia.

BEN-HŲR—Istoirjos apysaka iš* Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila______;_______ _____ _____________________ 1.50

TEN GERAI KUR MCS NĖRA— 
. viams sekasi Amerikoje. Parašė
TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas, 

apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B^_
TRUMPI SKAITYMELIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai

rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas_____ _______ 45e.
TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis______ 45<%
KELIONE APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de-

. rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus.
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio__________ _ 1.00

PRAMONINES DEMOKRATIJOS PAGRINDAI 
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 191>-16 met;.

Parašė. P. Žadeikis. . ____ ;_______________ ——_75e.
GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną.

Vertė Kun. P. L. __________________________ ________ _15c.'
TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 

parengė S. Kaimietis__________ _______________________15c-
UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 

a p y s a k a___ :___________________________________2-------
KATALIKU BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku

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

APAŠTALYSTES MALDOS Statutas—vertė Kun. P._Saurusaitis 25c. 
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun..Pr. žadrik™ _____50c.
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS __________________
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos moksluL___
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas 
BOLŠEVIZMAS

Rusijoje
ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms sa 

gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis^—— ________ 50c.
LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus . --___________________50e.
MUSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver

tė Jonas M. Širvintas.______■' -.......' ■ - - - SOc.• ■ , -
BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis _ ____ ----------^506,

LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunas408. 
ĖMĘS IR fcALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa

rašė Juozas V. Kovas. Kaina------------ -------- --------------------- 30c.
GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A Baranauskas-------------- 10e.
EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis_.15e. 
KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge

gužio, Birželio it Spalių mėnesiams. Išleido kun. K A. Vasys—25a.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis______ ;_________ 75e.

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevieius; be ap
darų 75 centai, su apdarais ------------------------------------ ------ $1.00

POEZIJA, DAINOS IR EIt£S
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius J_______________25c.
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko ______________15c.
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko_______ 5.00
ŠIŲ NAKCELY______________________ " 3Qg
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ_____________ 2________ 20e.
VAI AŠ PAKIRSČIAU_____________________________ 20c.
UŽ ŠILINGĖLĮ_________________________________________30C.
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ ________________________________10e.
LIGHO (latviška) __  10C.

KLAIPĖDIEČIAI
EAUJASEIMO1

V0JE*

Klaipėdos vokiškų partijų

DABAR NE SENIAU

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

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai, rašo visais Lie
timo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy
miųjų Lietuvoj žmonių gyvenimo apraš^taų it C t, Q be 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie
tuvos veikėjo paveikslą. k rJa/
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomemniogyve-

< Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, 
gauna priedo įdomią 160 pusk knygą “Špionažo paslap
tys,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin
kinį “Vakaro kaukės.” t -a '

“TRIMITĄ” dovanai riunfiam kiekvienam surinku
siam penkius naujus ^renumertrtorius ir pns«ktitni 
už juos prenumeratos ^pinigus. į

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei 
metų 7 lt 50c. ir trims mėnesiams 3 lt TBe. tJIsieny ^dvi- 
gnbai. Latvijoj, Vokietijoj ir fetijoj taip pat, kaip Ue- 
tuvoje. | ' *

“TRIMITO” adresas: Kampas, LaisVis Alėja, 36 Nr.

I



Grožės Patarimai
Gamta ir mokslas prisidėjo pri- 

davimui mot erei prigimtomis, tei- , 
sėmis turimą odos ir veido grožę. 
Nereikia jokių brangių ekspertu 
dirbimo iškėlimui į viršų natura- 
lio tyrumo f 
kit paprastą taisyklę savaitę Įsi

s*

■Ji 
jūsų odos. Tik pase- .7

ko ir pilnatykit pasekmes, 
gokit sau burną su geru muilu, i- 
trinnnt nalnnjrva i oda Paskui iš- ?

4®

jant šiltą vandenį ištirpinimui krai 
•kmolo vietoj šalto, uomet kra
kmolas sutirpsta iki reikalingo .; 
tirštnmo palengva virinant, dadėk 
žiupsneli druskos ir išmaišyk ke
letą sykiu su vaškine žvake. Nuo 
to prosas vaikščios slidžiai ir lini
niai gaus gražu žibėjimą.

Rašo ISABELLE KAY

its in the Lives of LittleMen
T4

ELHER aš a gEWARD f&R- 
6000 BEHAVIpR. l'rA ©OlNG 
-R7 APGINT MOfUTOR-

OF THE CLASS

\
'Vasaros metu kiekvienos 

žemes ūkio šalies finansinis i 
padėjimas paprastai blogė
ja, nes prekyba esti menka 
įr mokesčiai plaukia iždan 
taip pat menkai. Tad, Vai- , 
stybės Bankui bei Iždui va- 
saros- .metu paprastai būna 
Slinku suvesti galus su ga
lais. .
, Gi koks šiemet Lietuvos

. finansinis padėjimas?
Spręsti apie mūsų šalies 

finansinį padėjimą galima iš 
, Lietuvos Banko balansų ir 
\ .Valstybės Iždo būklės.

Lietuvos Banko vyriau
sias uždavinys — saugoti 
mūsų valiutos -— lito tvirtu
mą bei -pastovumą. Tvir
čiausi ir pastoviausi valiuta 
— auksiniai pinigai. Tačiau, 
dėl įvairių priežasčių auksi
nių: pinigii mes dar neturi
me. Vietoj .jų- Lietuvos 
Bankas leidžia popierinius 
banknotus, kurių vertė pa
dengta įvairiomis brangeny
bėmis. Jei banknotai, arba 
popieriniai pįnigai, padeng
ti užtektinai, tai yaliuta bū
na tvirta ir jos vertė nesvy
ruoja ;—jeigu banknotai- pa- 

. dengti silpnai, tai valiuta 
paprastai svyruoja.

* ‘ Rugpiūčio mėn. 1-ai die
nai popierinių pinigų, arba 
baknotų, buvo Liet-Banko 
išleista apyvarton kiek dau
giau, negu 84 milijonai li-

Tie banknotai- padengti 
aukso atsarga apie 32 -mil. 
l}tų sumoje; svetima tvirta 
valiuta (doleriais, anglų

• svarais ir t. t) veik 35 mil. 
litų sumoje. Kadangi tvirta 
valiuta turi tokią pat vertę, 
"kaip auksas, tai galime pa
sakyti, jog mūsų 84 milijo
nų banknotai padengti 67 
mil. auksu. Is kitų brange- 
nvbių Bankas turi dar si
dabro pinigų, kurių balan
se (apyvartoj) parodyta ar
ti 5 mil. litų, o f akt in a vyra 
daugiau. Tačiau, sidabri
niai pinigai kainuoja tiktai 
% aukso vertės. Taigi Liet.. 
Bankas iš viso turi brange-

• nybių. aukso verte, apie 70, 
mil. litų. Jei visi popieri
niai pinigai būtų padengti 
auksu, tai tada galima būtu 
pasakyt, kad mūsų bankno
tai padengti 100%; kadangi 
84 mil. litų banknotų auksu 
padengta 70 mil. litų, tai iš
eina, kad mįjsų banknotai 
padengti 82%. Šis paden
gimo nuošimtis yra labai di- 

Prieš karą gera va- 
buvo padengta tik 

V
84 mil. litų banknotų

ti turtu 60 mil. litų, arba 4’ 
syk daugiau, negu tatai rei
kalinga ligi pilųo padeda
mo.

■* ■ -* į / .

Tad, nežiūrint to, kad va
saros metu prekybos' apy
varta menka, šiemet mūsų 
pinigai—banknotai padeng
ti kur kas geriau, negu, pa
vyzdžiui, pernai, kuomet j ir 
padengimas auksu siekdavo 
tik 72-73%.

Valstybės Biudžete (paja
mų—išlaidų' sąmatoje) nu
matyta per. ištisus 1927 me
tus įplaukų 229 milijonai li
tų. per pusę metų turėtų Iž- 
dan įplaukti apie 114 mil. li
tų, o iš tikrųjų įplaukė 130 
mil. lt.; taigi veik 16 mil. 
litų daugiau, negu turėjo į- 
plaukti. "

X

Dar reikia pastebėti, kad 
praėjusiais metąis paprastai 
įplaukdavo Iždan mažiau 
■negu sąmatoje buvo numa
tyta. Išlaidų per 6 mėne
sius taip pat turėtų būti apie 
114 mil. litų. Tuo tarpu iš 
tikrųjų jų padaryta 110 mil. 
litų, arba 4 mil. litų ma
žiau, negu turėtų būtivTad, 
iždas liepos mėn. 1-ai dienai 
turėjo atsargos išteklių veik 
20 mil. litų. Tokio pajamų 
perviršijimo Ugi šiol Lietu
voje dar nebuvo.

Valstybės biudžeto pildy
mas daug reiškia šalies fi
nansiniame gyvenime. Juk, 
minėtoji 20 mil. litų atsarga 
guli Lietuvos. Banke ir tais 
pinigais Bankas turi gali
mybės kredituoti ūkininkus 
bei kitus gyventojų sluoks
nius. Jeigu biudžetas būtų 
pildomas netvarkoje, tai 
tuomet Vyriausybė turėtų 
paskolinti pinigų Liet. Ban
ke, o Bankas, kad paten
kinti valdžios reikalus, turė
tų atimti kreditus iš ūkinin
kų.

Kadangi pas mus priešin
gas padėjimas, tai šalyje ir 
jaučiasi pinigų trfikumo su
mažėjimas, tai vėl reiškinys, 
kokio ligi šiol nebuvo.

Todėl tai Lietuvos dabar
tinis finansinis padėjimas 
yra laikomas labai geru.

(“Mūsų Rytojus”)

gyvena iš šios apylinkės Atho- 
ly, Bostone, Lavvrence ir kitur 
lietuvių, labai prašome Tamis- 
tos ir juos kviesti prisidėti per 
laikraščius, susirinkimus ir 
šiaip aukomis statymui naujos 
koplyčios.”
“Aukas prašom siusti: Komi

teto pirmininkui Dekanui kun. 
Matui Kirliui, paštas Vabal- 
ninkai.”

Po šiuo atsišaukimu pasira
šo visas komitetas.

LAIŠKAS Į VABALNIN- 
KIEČIUS

Aug. Sklenis iš Athol, Mass., 
“Darbininko”' nuo pat pirmo 
numerio"skaitytojas, prisiun
tė jam rašytą laišką nuo Va
balninku klebono kun. M. Kir
lio, kuriame prašo aukų pa
statymui naujos Lamokų kop
lyčios. Tarp kitko rašo:

“Dabartinė sena koplyčia 
perstovėjus 202 metus atgyve
no sazvo laiką ir yra jau griau
nama ir ant tos pačios vietos 
bus statoma nauja.

“Taigi tuo reikalu komite
tas kreipiasi prie Tamistos 
kviesdamas Tamištą prisidėti 
kaip aukomis, taip ir darbu. iaj ramumą ir džiaugsmą. 
Nemažai draug su Tamista ten Popiežius Pijus IX

ŠEIMININKĖMS KELRODIS

Lietuve Seimininke Amerikoje visados trokšta gauti patarimu 
pagerinimui Jos žinojimo atlikinejunt pareigas kaipo šeiminin
ke ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rte bus indomus kožnaf Lietuvei šeimininkei

RODYKLĖ No. 101
Virimo Receptas

Žmonė^ šiuose laikuose labiau 
apsipažinę su gatavais valgymui 
grūdų maistais negu su senoviš
kais kuriuos reikėdavo ilgai virti 
jeigu nori valgyti. Gi šių dienų 
sutaisyti kornų flėkai galima val
gyti tiesiog ir. galima juos sutai
syti su visokiais vaisiais. Kornų 
flėkai yra pritaisyti gatavai val
gymui ir nereikia nieko su jais 
vargintis. Šalip to yra daugybė 
budi] kuriais galima juos skaniai 
sunaudoti. Kornų flėkai yra labai 
sveikas valgis šiltamė ore ir aš re
komenduoju motinoms duoti jų 
užtektinai savo vaikams, nes juo
se yra pilnai reikalingas maistas.

Kornflėkų Pyragaičiai
5 puodukai Corn Flakes2 šaukštai sviesto
1 puodukas cukraus
1 šaukštuko druskos
1 šaukštukas kepamo pauderio
3 kiaušiniai
1 šaukštukas vanilos.
Suplak sviestą, dadėk cukrų,,____ ________„ . ,

druską ir kepamą pajiderį Dadėk į odos skvlntės ir padidėja. Nuo to q 
gerai išplaktus kiaušinius, Corn būna Juodgalviai ir kitos odos ne- 
Flėkus ir vanilą. Drėbk šaukštu ’ 
ant sviestuotos skarvados. Kepk 
vidutiniam karštyj. Išimk iš skar. 
vados kolei pyragaičiai dar karš
ti. r “ •

gokit sau L___,__„_____ T
trinant palengva j oda. Paskui iš- 
plaukit gerai, pirma šiltu vande
niu, paskui šaltu. Jeigu jūsų oda 
vra sausika, uždekit eold eream. 
Darant ta kas nakt oda paliks aiŠ- . 
ki ir snalyuota. Niekad nepalikit 
pauderio ir dažu ant veido per 

'naktį, kadangi nuo to užsikepiša

Leonas Vitkauskas. Spindu
liai ir šešėliai. Eilės. Pirmoji 
kregždė. Išleidę Julė Vitkaus
kienė. Kaunas. 1926. 64 pus-
lakščiai. Kaina 1 lt. 50 et. Par
duodama visuose knygynuose 
ir pas laikraščių pardavėjus. 
Užsakymams (sau ar platini
mui; duodama 20 nuoš.) antra
šas: Julei Vitkauskienei, per 
“Varpo” spaustuvę Kaune, 
Laisvės Al., 60.

Gerbiamų Amerikos lietuvių 
prašoma šių knygelių užsisa
kyti sau po kelis ekzempliorius 
iš karto, nes jos tinka ir bet 
kam padovanoti; o taip pat už
sakykite ir saviškiams — Lie
tuvoje ir kitur gyvenantiems 
(septynios knygelės už dolerį).

1
gerovės.

Ypatiška Sveikata
Gal niekdos istorijoj visuome

nės domė nebuvo taip atkreipta j Jį 
vaikų sveikatą kain dabar. In
dustrijos ištaigos. Pramonės Bu
tai, mok vklos ir įvairios organi
zacijos atkreipia domę i protingą 
nžžiūrą ir supratimą vaiku. ‘Daug 
mokslo įmonių sveikatas mokymui 
naudoiama ir įvedama įvairūs 
metodai ’ižintere^vimui vaikų y- 
ntiškai ir ikergimui į juos jausme 
atsakomybes. Jeigu visos šios 
pastangos neš vaisius, sekanti^ 
genfkartė turės turėti gereą»

1.-sveikata negu - dabartinė. Viėnfe-'

I

I
t I i

Ieškok Dievų savyje ir at
rasi JL. Su Juo atrasi ramu
mą./. Vienas Kristaus žodis 
.nuramino audringas jūros 
bangas... Vienas Jo žvilge
sys pajėgs grąžinti tavo sie-

delisk 
Kutą

Jei
yra padengta auksu 70 mil. 
lt., tai kuo yna padengti dar 
likusieji 14 mil. litų? Li
kusieji 14 mil. litu yra pa
dengti prekėms bei kitu tur
tu, nes Bankas, skolinda
mas piliečiams pinigus, ima 
iš jųjvairiais būdais užsta
tus prekėmis ar visu tikru 
turtu. Vadinasi, pilietis, 
gaudamas iš Banko popieri
nius pinigus, užstato bankui 
savo turtų, už kurį visada 
galima gauti auksą. Tokių 
užstatytų turtų Bankas turi 
60 mil. litų. Vadinasi^ liku
sieji, auksu nepadengti 14 
mil liti; banknotai, padeng-

PRANEŠIMAS
Iš Knygos “Amerikos Lietu

viai” Leidėjų Komiteto 
Darbuotės

VŠiuo pranešu visuomenės ži
niai, kad knygos “Amerikos 
Lietuviai” turinio pagerinimo 
deliai yra sudarytos da dvi 
komisijos:

1) Muzikų Komisija: iš pir
mininko p. A. Pociaus ir na
rių: kun. Ig. Čižausko ir p. J. 
Čižausko.

2) Ekspertų komisija iš: 
pirm. p. Šimučio ir narių: po
nios A. Nausėdienės, p. $aka- 
lienės ir p. Zdankaus.

Taipgi praneša, kad pilna
teisių narių į Literatinę Komi
siją teikėsi įeiti knn. J. Mi
liauskas iš WaTjame ir patarė
jų tarpan p. dr. Ą. RaČkus, 
kuris jau labai daug naudin
gi] ir brangių ' suteikė žiniiį 
knygos turinio pagerinimui.

Kun. S. -Draugelis, 
Leidėju Komisijos Pirm.

L

Štai Keli Budai Kuriais Šeiminiu 
kės Priverčia Pasaldytą Konden
suotą Pieną įrodyti Savo Tikrą

ją vertę
i

AMSTA skaitei, kad Borden’s Pasaldy
tas Kondensuotas Pienas užima vietą 
Smetonos ir cukro į kayą^darant dauge- • 

Ij užkandžių, kaip tai: ryžių pudingą, šaltoko
se, pyragaičius. Tamsta skaitei, kad vienas 
kenas Pasaldyto Kondensuoto Pieno išneša 
tiek pat kiek Smetonos puskvortė ir svaras cuk
ro. Ir sakai jog toks taupumas per geras kad 
būtų tiesa. Ir kita šeimininkė taip daro. Ir ta
da jos padaro sekančius bandymus:
KAVOS BANDYMAS — Pradėk vartot Bordens 
Pasaldyto Kondensuoto Pieno į kavą. Ir atrasi, 
kad netik priduos kavai puikesnį kvapą, bet iš
vilks aikštėn Visągerumą puikiąi sutaisytos kavos. 
Nenustelbia to puikaus kavos kvapsnio. Ir tuomet 
persitikrink, jog vienas kenas Borden’s Pasaldyto 
Kondensuoto Pieno eina taip toli, kaip pnskvortė 
pieno ir svaras cukro. . •
RYŽIŲ PUDINGO BANDYMAS—Paimk geriausi 
receptą dėl ryžiu pudingo — tokį kurs reikalauja 
tikros smetonos ir cukro. Ir vietoj to padaryk su 
Borden\Pasaldvtu Kondensuotu Pienu.

Taupykite Leibelius Dėl Brangių Dovanų
Kiekvienas Bonlen Lelbelis kaip ntralzdnofh turi didelę premi
jų vertę. Atlankykite nrtlmfnuslą premijų krautuvę Ir pažiū
rėkite kaip lengvu panti sidabrinių daiktų, lėkščių, Ialkro<lžių Ir 
daugeli puikiausių dalykų DYKAI tik sn Borden lelbelials nuo 
Sios rūšies Pasaldyto Kondensuoto Pieno. Pradėk taupyt lelhe- 
Iln<* .MnntfeA. Tamsta džiaugsies. Jei patogiau. reikalaukit 
DYKAI lllnstraoto katalogo, kuriame randasi daug premijų.

Mūsų Boston o Premijų^ Krautuvė Raudasi Prie ,
89 Friend St., arti Haymarket Sq.

kitus rnKMijŲ krautuves

FAI.L RIVER. Mass. BR1DGKPORT. CL PROVIDENOB. R.I. 
14—3-rd Street 10T» Congrasu St. 49 Aborrt Street
artį Bedford St. arti Maln Street arti tVnshlnjrton St

TUK BORDEN POMPANT. RORDKN RT.DC- NEW tORK

Virtuvės Patarimai
Renkantis vištą reikia apčiupi

nėti gūžio kaulas pažinimui ar ji 
šviežia. -Jeigu kaulas linksta kaip 
kremzlė, tai višta yra jauna, bet 
jeigu kaulas kietas višta yra se
na ir bus kieta.

Uždėjus karštam vandeny pa
mirkytą skaruli kplink drebučiu 
(jelly) formukes lengvai galėsi 
išimti drebučius iš formukių be 
prilipimo.

Naminiai Pasigelbėjimai z
Išmargintas žvakes galima nu-, 

valyti, kada susitepa, su šmoteliu 
vatos pamirkytos alkoholyje. Vi
sos dulkės pradings nuo ju.

Baltos palivuotos lovos galima 
nuvalyti trinant skaruliu padažy
tu terputine. Tas ne tik prašalins 
nešvarumą, bet ir paliva paliks 
gražiai žibančią.*

Lininiams Užtiesalams galima 
priduoti gražų blizgėjimą naudo

Iš svarbiausių klausimų šia 
‘vra parinkimas maisto. Dauge 
motinų nemato — ar nenori ma
tyt—artimo bendrumo tarp mais
to ir sveikatos. Gal vra sunku j- 
■agint vaikus valgyt grūdinius 
valgius ir daržoves — bei sunku
mas tankiausia n-ioina nuo to,kad 
vaikams peranksti hivo leista pri- 
sįpartint valgvt visokius saMvtns 
ir kitain prismokimtns valgius 
kaip mėsas ir kt. T;p na.gadino 
jų skoni prėskiems dalykams.

Kiekvienai Seimininkei yra reikaliiiros neknri<;s virtuvės reikmenos ir 
kiekviensi šeimininkė gali jas Raut visai dykai, jei ii pirks Stsrndard ir Cliall- 
enge kondensuotą pieną. Už jų leibclius duodama brangios premijos. Be to 
Jų jtalpa. tai geriausia pienas ir cukrus. Visi groseriai parduoda šios rūšies 
kondensuotą pieną.

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

“ŽVAIGŽDĮ”
“Žvaigžde” kas mėnesį lankydama Jūsų na

mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų, dvasių keliančių apsaky
mėlių, rimtų nurodymų -vidujiniam gyvenimui,' 
gražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau
simus. K

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

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

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

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

Adresas: “žvaigždės” Redakcija, Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Lithuania
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visai apsnūdo

REZOLIUCIJOS PR

teisėjai Jei pre

Jei tiesa, kad musų spau- 
7da atvaizduoja žmonių nusi
statymą, ar gal teisingiau 
bus pasakius — ūpą, tai mes 
esame antifašistai. Tas dar

Taip, taip, — vos linkterėjo galva Brevko- 
- Persiskyrus su tavimi, ji nudūmė pas tą 

Cha-cha! O tuomet taip norėjo įtikin-

Seimas, išklausęs kaiku- 
rių kuopų pageidavimus, 
kad “D-ke” būtų daugiau 
rašoma apie darbininku luo
mo siekimus ir kovas, priėjo 
nuomonės, kad “D-ke” visu- 
pirma turi atspindėti Ame
rikos lietuvio darbininko gy
venimas, troškimai ir siel- 
vartos ir kad tą tegali at
vaizduoti tiktai patys darbi
ninkai lietuviai, LDS. kores- 

j pondentai. Seimas primig- 
tinai ragina, kad kiekviena 
kuopa išrinktų tinkamus ko
respondentus, kurie bent 
sykį į mėnesį parašyti} į or
ganą korespondenciją, lie- 
darbininko dirbtuvės gyve- 
črančią Amerikos lietuvio 
nimą maždaug sekančiais 
žvilgsniais: Persekiojimai, 
neteisus išvarymas, pasai-

— Gali Tamsta įtikėti!.. S votimi žmonėspa
stebi.. ., Nukamavote jūs mane kad jūs prasmeg
tume t ! Gal būt man ir gyventi pasiliko tik vie- 
ną-kitą savaitę, o aš turiu tylėti?!.. Nėra ju
myse pasigailėjimo. Bene jūs dar pasigailėsite! 
Svetimas žmogus pasigailės — tai tiesa..,, “nu
balusi Tamsta, Pelagėja” pasakys: “ligonėlis 
biednas... ” 6 jums — kas? Bvle dirba dėl jūs, 

tai ir gerai. Chne-chne!

jusi Pelagėja. — Ot ko, 
kad jūs visi išnaudotojai it kraugeriai. Jums tik 
našlės krauju gerti, kad ją greičiau į kapus nu- 
yatfyth jštai kot jums reikia! Taip!? Prašau 
atsilyginti, aš išeinu. ■ - ,

— Ar iš proto išsikraustei ? Kas tavo kraują 
geria? / -

Praeitame straipsny mi
nėjome, kąd pradžioje žemė 
buvo labaį įkaitęs gaza&Lai- 
kui bėgant žemės kamuolio 
paviršis pradėjo, atvėsti ir 
kietėįirTame didėliame kar
šty ogsigeno ir hvdrogeno 
atomai pradėjo jungtis ir 
pasidarė vanduo, bet nuo 
karščio vanduo tuoj virsda
vo garu. Žemės paviršiui 
kaskart labiau kietėjant ir 
atvėstant, garas irgi pradėjo 
atvėsti ir virsti vandeniu. 
Tam tikru laikotarpiu visa 
žemė buvo apsemta vandens.

Žinoma yra, kad kiekvie-

URAGANAS
Vertė V.. T.

' Pranašauja^tie, kurie ne
tiki į pranašus! Irtu, “Vie
nybė, ’’ tarp pranašų! Ir jūs, 
“Naujienos!” Yra ir dau
giau pranašų. Atėjo vienas 
pranašas į mūsų redakciją ir 
linksniai pranašavo, kad 
Lietuvoje bus... oi kas bus!.. 
Rankas tryne iš džiaugsmo. 
Įšoko oželis į rūtų darželį... 
oi kas bus!..

vus. Valdžia pareina nuo 
tautos, ne nuo vieno žmo
gaus ir ne nuo mažumos.

Piliečiai, renka tik val
džios viršūnes; seimą, prezi
dentą, gubernatorius, mieš
ti} majorus ir 1.1. Vieną tau
ta renka daugiau aukštesnių 
valdininkų, kita tik pačius 
vyliausius. Visi kiti valdi
ninkai pradedant ministe- 
riais vra išrinktosios vai- f

džios skiriami.
. Visai kitaip yra fašistinė

je valstybėje. Čia tie aukš
tesnių, nė žemesnių valdžios 
organų žmonės nerenka.Val
džia pati žmonėms užsime
ta, ar jie nori, ar nenori. 
Ji prieš nieką neątsąko. Pi
liečių sutikimas jai nereika
lingas. Ji remiasi jėga. Kas 
išrinko Mussolini? Jis pats 

fašistų pa- 
gelba. Kas jį gali prašalin
ti? Tiktai revoliucija, nes 
diktatorius tik revoliucijos 
teatstato nuo vietos, kaikuo- 
met dar gyvus. Tautai per
daug kainuoja toks atstaty-

kvailė
Ir, atsisėdus ant grindi}, ji užsiliejo ašaromis.
— Laukan! — suriko Terentjevas. — Še tau 

pinigus, imk pasą ir išyk iš čia. Eikit jūs visi 
po velnių! -

Terentjevas pagrobė skribelį, užsismaukė jį 
ant akių ir išbėgo. Girdėt buvo, kaip trenkė 
prieškambario durimis.

Pelagėja pasikėlus nuo grindų ir-gi išėjo.
. Išeidama nusilenkė Kirilui ir tarė:

— Dėkuoju labai ponui! Nors tu vienas pa- 
guodei našlę!

Nustebęs Kirilas pakasė pakaušį ir, murmė
damas sau kaž ką po nosimi, ėmė vaikštinėti pa- 
tustėjusiame kambary.

' • IV.
Vaikų kambary pasigirdo šlamesys.
Vogčiomis išėjo mažasis Griša, bet, pamatęs 

Brevkovą, atšoko, metė ant grindų kaž kokį po- 
periuką ir leidosi durį} link.

— Kaitau
— Griša riktelėjo
Kirilas, pakėlęs poperiaką, perskaitė 

mano mirties prašau nieko neįtarti Kaltas di
rektorius Urugvajevns. Išvažiuoju su Hiku Į 
Ameriką. Pastaba: nežinojau, kaip pradedama ; 
tokie laiškai ir todėl parašiau apie mirtį. Bet, ' 
abelnai, važiuojame į Ameriką. 2-os klasės mo
kinys Gri. Terentjevas.

pribėgo prie jos Kirilas. — 
Nejaugi Tamsta įtikėjai? Juk mes juokus lai- 
dėml!

Ji silpnai nusišypsojo ir palingavo galva.
— Nemelupk, p. Brevkovai. Draugystė dide

lis dalykas, bet niekšų nereikia užstoti. 
V— Ona!..

— Šalini! Baigta.
Ji atstūmi vyrą ir, aukštai iškėlus galvą išė

jo iš kambario (dar 10 minučių prieš tai ji pasi
ryžo išeiti iš “šito namo” su “aukštai pakelta 
galva.” - ' - .

— Kad tave Šimtai velnių paimti), — sukeikė 
Terentjevas jpu visai atvirai* — 0 tu ko čia?! 
Ką tau čia reikia? ę -

— Man?

vas.
žonglerį 
ti tave mylinti.

Čia Brevkovas kvanktelėjo sau pirštu į kaktą.
— Be to,, jau senai rengiuos paklausti:•— be

ne tu tiktai tą rytmetį būsi įkišęs mano kišenėn tą 
geltoną šilkinę kojinę?

— Argi ji buvo pas tavę? — nusikvatojo Te
rentjevas. — O mes tiek ieškojome..,

Ponia Ona sėdėjo, kaip sustingusi, nuleidus 
akis, — pikta, tiesi....

— Ar‘jus iš tikri}jų rimtai... ponai!? — pa
klausė ji keistu rimtu tonu.

Kirilas Brevkovas suvirpo.
— Po šimtą pypkių! Aš, rodos, perdaug pri

plepėjau! Dovanok, poniute! Tamstai čia esant 
tikrai nepadoru buvo tai prisiminti.

Ji pašoko.
— Tai jūs iš tiesų ri-im-tai?!..
Jos balse pasigirdo kažin kas tokio,- nuo ko 

vyras susmego į kuprą ir nusijuokė trupučiu, 
skystu juoku.

— Alano brangioji! Nejaugi tu nematai, kad 
mes juokus laidom? Tau išvykus aš niekur ne
buvau, visą laiką sėdėjau namie. Ir su Kirilu 
net nesimatėva.

Vyras manė, kad Brevkovas irgi tuoj prasi
juoks ir nuramins žmoną. Bet Brevkovui tai pa
tiko. '

— Nejaugi Tamsta, p. Ona, tokie niekai su-, 
jaudina? Na,. ir kąs gi čia iš tikrųjų baisaus? 
Visi vyrai taip daro, pasilikdami vienok mylin
čiais. ... Dėl kokio nors pripuolamo susitikimo su 
cirko šokėja, nereikėtų...

Žmona, uždengus rankomis vąidą, verkė bal
siai gukčiuodama:

— Jūs begėdžiai, pasileidėliai... niekšai...
— Kirilai! — pašoko,iš vietos Terentjevas.

— Gana! Užtenka! Onyte!.. Jule tai/jisvįfckį 
pramanė...

— Nedrįsk paliesti mane, begėdi! Aš tau ne 
ispanė!

mes negalime ne jų, nė Mu- 
ssolinio prašalinti; nevalia 
mums nė spaudoj pasiskųs
ti, nė prasižioti. Valia tik 
maištą sukelti arba aima
nuoti, jei neturime revųliu- 
cijoniėriškų palinkimų. Prie 
demokratinės1 tvarkos turi-, 
me -teisę rėkauti, šūkauti, 
rašinėti į laikraščius, skųs
tis, traukti teisman, grasyti 
ponams gaspadoriams, kad 
jų daugiau neberinksime, jei 
nepasitaisys. Mes žinome, 
kad jie to bijosi ir džiaugia-“ 
mes tuo. Jei jie lųus per
daug įerzins, žinome gerai, 
kad galime .juos iššluoti iš 
valdžios. Mūsų egoizmas y- 
r^ patenkintas, jaučiame sa
vo galybę ir neturime * ma
žiausio noro kelti revoliuci
jas. Dabartinė demokratija 
nyis prigauna ir paglosto, 
bet fašizmas erzina.

Dabar turime demokrati
jos farsą viršūnėse, bet ne
leisime jos nė kaizerio, nė 
Mussolinio tragikomedija, 
nė Lenino kruvina drama.

•--------------

Al Smith yra vienas ga7 
biausių ir sąžiningiausių ad
ministratorių, bet kad jis 
būtų J. Valstijų prezideųtu, 
nenori republikonai, nes jis 
yra ne republikonas; kuk- 
luksai nenorų nes jis nėra 
kukluksas; prohibici jonistai, 
nes jis ne prohibicijonistas; 
protestantai, nes jis ne pro
testantas ; siaurapročiai, nes 
jis nesiauraprotis ir t. t.

Jei jis būtų lietuvis ir 
“runytų” į .Lietuvos prezi
dentus, jo nerinktų tautinin
kai, nes jis vargiai pripa
žintų, kad Lietuvos kultū
ros" pamatas yra dvarai; 
liaudininkai, socialistai, ko
munistai ir kiti jų draugai 
ir pusdraugiai nerinktų jo, 
nes jis katalikas; šliupas 
pavarytų prieš jį vįtriolišką 
kampaniją; krikščionys de
mokratai atsimintų jo nepa
klusnumą ir net bosavimą 
ant Tamany Hali ir neduotų 
balsų. Smithas neturėtų 
šansų Lietuvoje, nors būti} 
ir karščiausias lietuvis. Lie- 

I tavoje reikia įtikti arba par
tijai, arba armijai.

Išradimai t4*-.' ' u N ...
nąs , dai^ct^ .yra didesnis, 
Kliomet m įkaitęs įr atvės- 
damas mažėja. Pav. .geležis 
užima daugiau vietos, kuo^ 
met yra ištirpusi, ir mažiau, 
kuomet atšalsta. Todėl ir į- 
kaitęs žemės vidurys beat- 
vėsdamas kaskart labiau su
sitraukdavo, ir žemės1 K 
viršius prade j o sustingti, 
bet ne vjsur vienodai Vie
noje vietoje įdubo, kitoje 
ankštim iškilo.

Vanduo, kurs pirma buvo 
ant viso žemės kamuolio pa
viršiaus . subėgo į žemesne- 
sias vietas, aukštesnės gi vie
tos liko sausos. Buvo tai pir
mieji kontinentai.

sušuko Brevkovąs. , 
Išbėgu!.. Amerikon!..

“Dėl

mas.
Prikaišiojama demokrati

jos tvarkai, kad atstovai sų- 
siskaldo į partijas, kad par
tijų interesai statoma auk
ščiau už valstybės labą, kad 
daug. yra nerangumo ir ap
sileidimo, kad ištiktųjų ne 
demokratai, bet demagogai 
ir “bosai” valdo partijas ir 
per jas tautą. Daug tame 
tiesos, liet į tai galima atsa
kyti, kad dar blogiau valdo 
Meksikos, Nikaraguos, Grai
kijos ir kiti} panašių valsti
jų diktatoriai. Fašizmas yra 
niekas kitas kaip diktatūra. 
Mussolini valdo ‘ ‘ gerai, ’ ’ 
nes niekam Italijoje n'evalia 
jį kritikuoti ir užtat žinome 
tik apie jo valdymo geras 
puses. Kaizeris irgi “gerai” 
valdė, bet reikėjo pasaulinio 
karo ir revcfliucijos, kad to 
“gero”, valdymo nusikra
čius.

Fašizmas giriasi, kad jų 
valdžia nesvajoja apie mig
lotus idealus, bet tiki į rea
lizmu dirba tenai, kur (temo- 
kratai svajoja ir pešasi, bet 
nesimuša; diktatoriai gi 
kraujuose gimsta ir miršta* 
Fašizmas yra diktatūra.

Dabartinė demokratija y- 
ra bloga: fašizmas dar blo
gesnis. Žiūrint šaltai į gy
venimo realybes, lengva pa
stebėti, kad mus valdo poli- 
cijantai,. klerkai, taksi} ase- 

smulkūs teisėjai, vir
šaičiai ir kitos “mažosTuve- 

” Jei tos kasdieninės

Gaila Brooklyno kaimyno 
— “Laisvės.” Apniko ją ba
das. Berods reikėtų paro
dyti augiau pepo žiemai be
siartinant. Ir redaktoriai 
ir skaitytojai dabar grįžta 
iš atostogų. Rudens idėjos 
turėtų virti, kunkuliuoti, bet 
ne. Slack! Nėra apie ką 
rašyti. Borodinienę senai 
paleido, Borodinas kažkur 
dingo, Kai-Šek pasitraukė, 
Čaug-tso-Lin apsnūdo, so
vietams nesiseka, klaidas da
ro jie patys ir tai atvirai; 
todėl nėra ką už jas kaltinti, 
“bendras frontas prieš fa
šistus” irgi liko girioje šau
kiančio balsu, nebegalima 
net sandariečių prisimasin- 
tl... Bėda! Nėra apie ką 
rašyti! nėra!..

“Darbininkų laikraštis” 
netekęs “darbininkiškų ” i-

pa, geros ir blogos darbo iš
lygos ir mokestis, pragyve- 
pimo brangumas, darbinin
kų pataikavimas arba pasi
statymas, sužeidimai įr atly
ginimas, streikai, lockoutai, 
bosų ir superių elgesys, nucP 
valgis, atsižymėjimai, išra
dimai, prasigėrimas, nuosa
vybių įgijimas, politikierių 
įsimaišymas, policijos elge
sys, .teismuose nelygus įver
tinimas darbininko ir kapi
talisto, fofeinerio ir jankės, 
apsileidimas namuose ir to 
priežastys ir t. t.

Seimas pageidauja, kad L. 
D. _S. kuopos įsikurtų kliu- 
bus, kuriuose būti} dėstoma 
Lietuvių kalba ir istorija ir 
raginama jaunimą prie spor
tu. . , -

čiam gresia .prašalinimo pa
vojus ir iš tautos atstovų — 
seimo '— ir iš teismų puses. 
Kontrolė visgi pasilieka ga
lutinai pas piliečius, kurie 

X- anaiptol nereiškia; kad tie, ' renka ir prezidentą ir atsto- 
\ kurie daugiausia rėkia prieš 

fašizmą, supranta, dėlko jie 
,*?.>Jaip fašizmo nekenčia. Mi- 
į nios paprastai kovoja dėl o- 
^ balsių, kurių reikšmės arba 

Visai nesupranta, arba tik 
X miglotą ,apie juos supratimą 

teturi. Kas fašizme taip 
į? mus baido? Žiūrėdami be- 

šališkai į fašizmą ir lygin- 
darni jį su demokratine tvar

ku ka turėsime pripažinti, kad 
^fašizmas turi nemaža gen} 

pusių, demokratijoje gi at
rasime daug blogi} apsireiš- 

f kimų. Taip pat rasime daug 
‘ gero demokratijoje ir daug

- blogo fašizme. Klausimas 
tad yra: ar geras nusveria

'N’Jilogą fašizme, ar demokra- 
; tijoje? *
5 4 Reikia pastebėti, kad “ pil- 
|‘^Uos demokratijos” nėra ir 
į&^rbūti negali'didesnėjeovalsti- išrinko „su

joje. Pilnoji demokratija 
galėtų būt įvykinta nebent 
tokioje valstybėlėje, kaip 
San Marino, kuri turi 38 
feetv. mylias ploto ir apie 12 

' tūktančų ,gv i ventoj ų. Ten
žmonės galėtų rinkti visus 

» valdininkus ir juos .atstaty-
• ti, nes valstybinis aparatas 

yra nekomplikuotas. Toki 
valstybėlė — tai nepCrdide- 
lis Lietuvos valsčius. Bet ir 
Lietuvos valsčiuje ir San 
Marino valstybėlėje atsiran
da tokių “džiabll,” kuriems

- patys rinkikai yra nekom- 
f petentingi rinkti. Pav. nedi--

delis juk yra valsčiaus “pi- 
šoriaus” cinas, bet vis tik 

' reikia jo suradimą pavesti 
tam tikram žmogui, ar ko
misijai, kurie gali spręsti a- 
piejo mokėjimą rašyti ir 

ĮtinkamuValsčiaus “sko- 
das” yra nekompetentingas 
net_ raštirtinką išrinkti, jei 
jų tarpe yra daug tokių, 
kurie patys nemoka rašyti.

Ką gi ir bekalbėtląpie di- 
desnias valstijas, kur vals
tijos aparatas yra labai 
komplikuotas. Čia jau nega- 

' Ii būti ne kalbos apie rinki-
• mą'visų valdininkų. Reikia 

kam nors pavesti teisę skir
ti kitus valdininkus. Čia pi
liečiai išrenka tiktai šeimy-

‘ ninkus, o tie šeimyninkai 
samdo “bernus.” “Bernų” 

f samdymas, t y. valdininkų
- skyrimas paprastai paveda

ma vyriausiam šeimyninkui
. prezidentui. Yra dartre- 

ti tvarkos ir teisingumo da- 
F^otojai 

ridentas paskiria netikusius 
valdininkus, arba pats yra šoriai 
netikęs, jo paskirtiems vai 
dininkams ir'net jam pa-'lės.

— Poniut! — pratarė Brevkovas. — Jis dau
giau taip nebedąiyš, jis pasitaisys... Ona atstū
mė Vyrą ir, smarkiai trenkus durimis, nuėjo į 
miegamąjį

— Prasidėjo istorija! 
damas pakaušį.

Sėdėdamas kedėje Kirilas Brevkovas, juokėsi, 
tartum mažas vaikąs.

m.
— Onute! Onut!? Atidaryk man. Mesk tas 

kvailybes. Mes juokavome..,
Tyla buvo atsakymu.
— Onutė, Ona! Ką tu ten darai!? Atidaryk! 

Kirilas norėjo pajuokuot iš tavęs, o tu ir įtikė
jai... Cha-cha.^

— Nemeluok! Nors dabar nemeluok... atsi: 
minęs mūsų praeitų laikų santykius: vis vien ta
vo, menki pasiteisinimai nebepadės...

Už durų pasigirdo gukčiavimais. Paskui vis
kas nutilo. Tačiau po valandėlės durys atsidarė 
ir iš miegamojo išėjo p. Ona su skribeliu ant gal
vos ir čemodanu rankoje. _

— Aš išvažiuoju pas tetą. Prašau neieškoti 
manęs — viskas vdtųi. Prirengkite Grišą prie vi
sa ko. Man būtų persunku jį dabar matyti. Su
die, p. Brevkbvai.

— Ponia Ona.

KODĖL BIJOME FAŠIZMO?

\
pasakė vyras, kasy- 

Ir reikėjo tau prasimanyti?!..
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LDS. XII Seimas įvyko‘įėjo ir kad valdyba dirbo su- 
rugpiūčio 30 ir 31 dd., 1927 taitinai organizacijos labui, 
m., Providence, R. I., lietu- Jo raportas buvo platus, nu

šviečiantis visą organizaci
jos stovį.

Iždininkas A. Vaisiauskas 
pažymi, kad jis kas savai
tę4 per visus metus patikri
no finansines įeigų ir išlaidų 
sąskaitas ir registeri. Jo ra
portas sutinka su adminis
tratorės.

Sekretorius A. ,F. Kneižvs 
savo raporte pažymi, kad 
beveik visą laiką pašventė 
prie redakcijos darbo. Taip
gi turėjo prakalbų maršrutą 
N\ Y. ir N. J. Apskrity. 
Laike maršruto susiorgani
zavo dvi kuopi, Bayonne, N.
J. ir Brooklyn. N. AT. Dau
giausia darbo, pasišventimo 
ir širdies prie šio maršruto 
Įdėjo p. A. Kazlas iš Neb
ark. N. J. Padėjo p. T. Ku- 
likaitis iŠ Paterson. N. J. 
ir }>. K. Krušinskas iš 
Brooklyn, N. Viso susi
organizavo trys kuopos.

Kontrolės komisijos var
du išdavė raportą S. Pilko
mis.
- Literatinės Komisijos ir 
Redakcijos vardu išdavė ra
portą kun. V.* K. Taškūnas 
ir kun. K. Urbonavičius sa
vo referatuose, kurie jau til
po organe “Darbininke.” 

Dvasios Vadas kun. F. 
Juras raportą ir dovaną 
prisiuntė laišku. '

Skaitomi pasveikinimai 
nuo 10 kp. Brooklyn, N. Y. 
ir 13 kp., Fhilądelphia, Pa. 

Žodžiu sveikina A. L. R.
K. Federacijos vardu sekre
torius p. K. Krušinskas. 
Sveikinimus priima aplodis
mentais.

A. Vaisiauskas Įneša mal
da prisiminti a. a. Arkivys
kupą Matulevičių, kuris pe
reitame seime dalyvavo ir 
suteikė palaiminimą ir nau
dingi] patarimų. Visi seimo 
dalyviai atsistoję prisimena 
savo vadą maldomis.

Sesija nutraukiama 
antros vai. po pietų.

Sesija Antra

Pirm. K. Krušinskas 
daro sesiją antrą vai. po pie
tų. Antrasis rast, patikri
na’ delegatų sąrašą.

Jauniausias delegatas iš 
Montello B. Bartkevičius 
prisegioja delegatams ženk
lelius.

Sveikinimai nuo N. A. 
Blaivininkų Apskričio per 
B. Jakuti, nuo J. Kuzo ir 
nuo L. D. S. 51 kp. iš Cleve- 
land. Ohio.

Kun. K. Urbonavičius 
, skaito referatą LDS Praei

tis, Dabartis ir Ateitis. Jo 
referatas jaii'tilpo “Darbi
ninke” num. 67.- Seka dis- 

, Rusijos pakeltais klausi
mais. Daugiausia kalbų su
kėlė klausimas kaip pri
traukti jaunimą prie LDS. 

Kun.
skaito 
pažymi būdus pritraukimui 
jauninto. Rezoliucija tilps 
atskirai.

Raportas Administratorės 

Smulkmeniška finansini 1 
raportą išduoda p-lč M. Du-'

vii) . šv. Kazimiero pobažny- 
tiueje salėje. Prasidėjo iš
kilmingomis šv. mišiomis, 
kurias laikė kun. V. K. Taš
kūnas. Pamokslą sakė kun. 
J. Švagždės. Po pamaldų 
10:30 vai. ryte prasidėjo pir
moji LDS. seimo sesija. P.
J. Trainavicius, LDS. cen
tro pirmininkas, atidarė po
sėdį sveikindamas suvažia-

- vusius atstovus. Kun. J. 
Švagždys sukalbėjo maldą. 
P. A. F. Kneižvs iššaukė 
kuopų atstovus. Atstovai da
lyvavo nuo šių kuopų:

LDS. N. A. Apskrities —
K. Pilkonis ir J. Smilgis.

Conn. Apskrities •— Juo
zas Bernotas.

1 kp.. So. Boston, Mass. 
— Juozas Guzevičius, Kazys 
Kiškis, Domiuikas Jankus ir 
V. Grudzinskas.

2 kp., Montello, Mass. —
Kun. J. Švagždės, Tadas 
'Kubilius ir Bronius Bartke
vičius. -A ■ " ’

'3 kp., Norvvood, Mass. ■— 
Kun. V. K. Taškūnas ir 
Jurgis Versiackas.

4 kp., Athol, Mass.—Kun. 
Aug. Petraitis.

5 kp., "VVaterbury, Conn.— 
Boleslavas Šilkauskas.

. 6 kp., Hartford, Conn. — 
Antanas Keršis.

7 kp., TVorcester, Mass. — 
Kun.. A. Daugis _jr_ Jonas 
Vaitkus.

A

8 kp., Cambridge, Mass. 
— Antanas Vaisiauskas.
- 11 kp. Providence, R. I.
— Kun. L.' Kavaliauskas, 
Antanus O. Avižinis, Alekas 
Vaitkūnas ir A. Dzekevičius.

12 kp., Brooklyn, N. Y. — 
K. J. Krušinskas.

70 kp., La\vrence, Mass.— 
Kun. F. Virinauskis, Felik
sas Krancevičius.

108 kp., AVorc.ester, Massf 
t- Kun. J. Čaplikas, Jonas 
M. Vieraitis ir Eleonora 
Džiogienė.

Centro Valdybos nariai:
, kun .K. Urbonavičius, A. F. 

Kneižvs, kun. J. Švagždės, 
kun. .V. K. Taškūnas, A. 
Vaisiauskas, S. Pilkonis, J. 
Trainavicius, K. Krušins
kas ir adm. M. Dusevičiutė. 

Rinkimas prezidiumo. Iš
rinkti šie: Pirm p. K. Kru
šinskas, padėjėjas p. J. Ver
siackas, raštininkai — pir
muoju M. Vieraitis, antruo
ju — F. Krancevičius, mar
šalka — A. Vaitkūnas.

Rezojiucijų, skundų ir į- 
nešimų komisijon: kun. K. 
Urbonavičius, kun. V. K. 
Taškūnas, kun. J. švagždys, 
A. O. Avižinis ir J. Berno
tas.

Knygij patikrinimo komi
sija: kun. J. Švagždys. kun. 
J. Čaplikas ir J. Smilgis.

F. Krancevičius skaito pe
reitų meti] seimo protokolą, 
kuris vienbalsiai priimtas.

Valdybos Raportai

Skaito vice-pirm. p-lės M.
• Hląžauskajtes prisiųstą Ai- 

portą laišku.
Seka pirm. J. Trainavi- 

Čiaus raportas, pažymi, kad 
organizacija žymiai susti p-

DVIEJŲ AKTŲ OPERETĖ

(Tęsinys) #
Daina Nr. 4

KAIP GI GRAŽUS, GRAŽUS
• Muzika M. Petrausko

i *

iki

Kaipgi gražus, gražus rūtelių darželis, 
Pilnas jau prisėtas gražių žolynų.
Dailiai aptvėrė mano bernelis, 
Užtat jam vainiką nupint ketinu.

2. Alano želinėliai žydėti pradėjo 
Kokia man linksmybė kas gal apsakyt.- 
Tartum svieto turtą kas man pažadėjo 
Vien tik” širdį traukia kad jį pamatyt.
Žydi ten lelijos, žydi pinavijos, 
Žydi mano rūtos ir goštautėliai.
Žydi žirniukai, žydi gvazdikai 
Žodžiu-jau pražydo visos gėlelės.

4. O aš mergužėlė visu gėjių ponia. 
Ašen karalaitė tarp visu žiedų, 
diedu darželyj jaunystės stone. 
Dar aš nesuprantu vargų ir bėdų.
(Dainai užsibaigus Raulas linksniai ta

ria :)

R A PLAS. — Of kur balselis, tai ne Pau- 
1 i uos. Paulina.. . (Iš gričios išeina Pauli

um.)

PAULINA. — Ką tu sakai? •

RAULAS. — Sakau, ot balselis!

PAULINA. — Bet apie mane ką sakei? _ o-
RAULAS (nusišypso). — Apie tave? 

(Neaiškiai) Gera iš tavę-s darbininke.

PAULINA. — Dainininkė! Koki aš tau 
dainininkė. Kada tu mane girdėjai daiiuio- 
j ant ? 1 >a sakyk, pasakyk!

JUOZAS. — Ryt, Jonuk, ašsu 
važiuojam į Panevėžį, į turgų, tu būk 
mininkasl - Reik plūgas pas kalvį;: 
Raulas tegu grėbliams dantis suded 
ateis darbyinetė tuomet bus ne laikas

JONAS, 
reiks vežt ?

JUOZAS 
žagrė dar smaila, tai tik du nuvežk, tegu f 
žagres pasmailina. (Juozas nueina į grįčią. . 
Jonas stovi prie vartų.)

JONAS. — Kažin kur jaunimas šį va-Į 
karą susirinks. (Įeina Ona ir Rožė.)^ Aš y 
tik norėjau eiti į darželį. ■

ONA. — Kodėl neatėjai. Ar matei, kaip 
Rožė gražiai darželi ištaisė.

JONAS. — Mačiau. Tamsta, turbūt la-J 

bai mėgsti gėles. .j

ROŽĖ.

-

r*

JONAS. — Kaip tamstai patinka mūsų
kaimas f.

ROŽĖ. -
bai malonūs.

JONAS.
stovėti. (Abu susėda palei gl ičią) .

MATAS ZUJUS III K. TAMOŠIUS AITĖ-ZUJ1EN Ė 
Rugsėjo 8 d. s. m. stojo moterystes Iuoman įžymi inteli-j 
gentiška porelė. P. -Matas Zujus yra Įžymus literatas ir 
daug pasidarbavęs mūsų visuomeniniame veikime. Buvęs 
dienraščio “Draugo” redakcijos nariu, redagavo “Vyti,” 
o dabar jau antri metai kaip redaguoja savaitraštį “Gar
są,” mūsų didžiulės organizacijos S. L. R. K. A. organą. 
P-lė K. Tamošiūnaitė yra amerikiečiams mažai žinoma lie
tuvaitė, bet gerai žinoma Lietuvoje. Daug dirbus labda
rybei. Ji atvažiavo Amerikon kaipo “Vaikelio J.ėzaus” 
draugijos Įgaliotinė ir čia šios draugijos reikalams rinko 
aukas.

Jaunavedžiams linkime ilgo ir laimingo gvvenimo. £> 

Seka Nutarimai

1. Seimas užgiriu Centro 
Valdvbos sumanvma samdv-

• 4 • -

ti organizatorį ir paveda 
jai surasti.kandidatą ir su 
juo susitarti. - Jeigu būtų 
naudinga tartis ir su kitų 
katalikiškų laikraščių lei? 
dėjais.

2. Gerinti organo, turinį. 
Tuo klausimu kun. V. K. 
Taškūnas pū.teikė' rezoliuci
ją, kuri telpa, atskirai. Pa
geidauja, .kad organe būtų 
Įvestas šeimininkių skyrius.

4. Talpyti organe “Dar
bininke” pasižymėjusių vei
kėju ]>aveikslus. Tas daro
ma. Palikta redakcijos 
nuožiūrai.

5. Kas link susirašynėji- 
m<> su Brazilijos, Argenti-Į 
uos. Kanados ir kitų šalių j
ietuviais. Centro valdyba 

gavus Įžymesniu lietuvių 
antrašus išsiuntinės kuo
poms. Kuopos sulig išgales 
siuntines jiems laikraščių ir 
mygu. . y-

5. LDS. kuopoms patarti
na steigti kooperatyvus jei
gu turi tinkamus vedėjus.

(i. Atspausdinti LDS. na
riams mokesčių knygelių at
skirai nno konstitucijos.

7.7 Jeigu kuopos reika
laus LDS. ženklelių, tai 
Centro Valdvba Įgaliota pa
gaminti ir parduoti be nuos- 
iolių Cj-ntmi. >

Sesija trečia baigiama 
nutaria susirinkti 2 vai. 

1»ivtų,
"i

Sesija Ketvirta

L Pirm. K. Krušinskas

Už .ju

/■

nti-

K. Urbonavičius 
rezoliuciją. kurioje

sevičiutė. (Kadangi finan
sinė apyskaita buvo išsiun
tinėta kuopoms, o smulkme
nišką raportą girdėjo seimo 
dalyviai tai čia praleidžia
me. SekiU)...

Centro valdvbos ir adm. /. . 1 
raportai priimti sU padėka 
už gerą organizacijos reika
lų žiūrėjimą.

Nutarimai /

•1. Steigti kliubus, kurių 
užduotis patraukti jaunimą 
ir senesnius kursais, paskai
tomis, diskusijomis, spurtu 
ir šiaip pramogomis.

■ 2. LDS. ir “Darbininko” 
finansines knygas kontrolės 
komisija turi nuodugniai 
peržiūrėti du kartu į metus 
ir seime raportuoti,
darbą atlyginti pagal sutar
ties. Seimuose knygų patik
rinimo komisijos nel inkti.

3. Įneša užprašyt šv. Mi
šias už vėlę a. a. Ark. Matu- 

. leviciaus. Priimtas.
Sesija baigiama 6 vai. va- 

kacr.

ANTRA DIENA. Rl’GP. 31
Sesija Frečia 

a
Pirm. K. Krušinskas po 

šv. Mišių atidaro sesiją 9:15 
vai.ryti4. Kun. V. K. Taškū
nas atkalbėjo maldą.

Peršaukia delegatus. Skai • 
to sveikinimus gautus tele
kiamais ir laiškais nuo kun. 
F. Juro. LOS. Dvasios Va
do su auka LDS. 14
kp. per A. Kazlų iš Nesvarių 
N. J. su auka $5.00. LDS. 
30 kp. įm'f Juozą Cepliųpką 
iš Baltimore. Md. su auka

ton, Oliio ir nuo “Garso” 
Redakcijos. Skaito referatą 
kilu. V. K. Taškūnas. kuria
mi4 phltldčia “Darbininko” 
redakcijos, administracijos 
ir alielnai organizacijoj 
kalus.

Įspėjai.

ONA..— Judu čia pasišnekėkit, as eisiu'T 
Į grĮČią. (Nueina į grįčią.)

Labai puikiai, čia žmones la-

— Meldžiu sėsti. Ko čia mums '
J

ROŽĖ. — Aš turėčiau eiti į grįčią šėmu- - 
uinkei pagelbėti su vakariene. -

JONAS. — Paulina visą padarys. Ji : 
smarki. Ar tamsta iš toli.

ROŽĖ. — Iš Šeduvos.

JONAS. — Nelabai toli. Mes į Šeduvą 
gan tankiai nuvažiuojam. Tai tamsta mies- 
čionkė. Kaipgi pasitaikė čia.ateiti?

ROŽĖ (nenorėdama atsakyt). — Ate-, 
jau... Ar tamstos visuomet dvi merginas 
samdote ?

JONAS. — Tai tik šįmet. Tačiau darini 
bus. AŠ nebenoriu, kad mama eitų į laukus 
dirbt. Beje, o kaip tamstai patinka mūsų 
jaunimo dainos ? -N ,į

ROŽĖ. — Lštikrųjų, aš niekur tokių gra
žių dainų negirdėjau.

•JONAS.—Mieste, turbūt, smagiau gy
vent.

ROŽE. — Visai ne. Aš nemėgstu trukŠ-' 
■mo, ir negirdžiu tokių gražių ir nekaltų dai
nelių. S

J ONAS. —,Aš manau tamsta gražiai mo
ki dainuot. • ~ -3

* * •’* "kfc

ROŽĖ. — Prasta iš manęs dainininkė.
JONAS. — Ar aš galiu tamstą prašyt’ 

padainuot. f
ROŽE. — Jei aš dainuosiu, tai noriu kad 

tamsta man pritartum.
JONAS. —Aš noriu išgirsi tamstą vieną*
ROŽE. — Abiem bus drąsiau.
JONAS.------ Kokią gi čia mes galėtumu

sudainuot.
ROŽĖ. - 

štingalėlė.”
JONAS.

■ r' 
*4

R AULAS. — Nusiramink. Aš nesakiau 
dainininkė.

PAULINA. — O ką sakei?

RAULAS. ■— Sakiau darbininkė'. Tei
sybė ar ne ?

PAULINA. — O tu toks tinginys, tingi 
ir liežuvi pajudint.

R AULAS. — Paulina, kodėl tu ant ma
nęs tai]) rėkauji?

PAULINA. — Kas iš tavęs būtų, jei 
niekas tavęs neaprėkautu., «

RAULAS. — Tai tu visados taip rėkau
si ?

tu

PAULINA. — Dar daugiau.

RAULAS. —Jackau, Jackeli. kaip bus 
jei aš su tavim apsiženysiu?

PAULINA. — Nesirūpink, greitai su
žinosi... Bet ko dabar rioksai, eik, dirbk 
ką nors.

RAULAS. — Viskas padaryta. Nors 
kartą irtu man darbo pritrukai. (Uosto.) A. 
ia-la-ta-ta. kaip gardžiai kvepia.

PAl LINA. — A'aje, vaje, bulvės prisvi
lo. I ž tavę ir bulvės prisvilo! (Nueina Į 
gličią.) 1

RAUTjAS. — Taigi, taigi, rėk. rėk. aš 
kaltas, kad tavo bulvės nesvįla. A. geriau 
parvirsiu ųž šulinio, tai niekam nekilusiu.

ir 
po

“Darbininko” ir LDS; Pa
likta Centro Valdybai. ’

4. Rengti LDS. ekskursiją 
Lrtrtuv'on 1928 metais.

I 5. LDS. Seimą laikyti 

kartu su Federacija, jeigu 
Federaci jos kongresas Įvyks į 
rudeni. Palikta valdybai 
galutinai susitarti.

6. LDS. 2 kp., MonteŲo, 
Mass. siūlo Seimui rezoliucDT*.* 
ją. kurioje išreiškia Centro 
Valdybai ir *'Daihininko” 
štabui padėka už geni orga
nizacijos reikahi vedimą. 
Seimas rezoliuciją užgynė.

7. - Skaito pnsveikinimę 
nuo kun. S. Vembrės iš

Pasvei-

po pietą. Patikrinus dele
gatus eina prie, imta rimu.

2. Kalendoriaus leidinius 
palikta Centro valdybai.

3. Padaryti didelius, viii- Woiv.'stcr. Mass. 
ih'te papuoštus, ant storo kinimą priėmė delnu ploji- 
popierio skelbimus organo inu.

Aš manau tamsta moki ‘‘Lak-

- Rodos moku.
(Bus daugiau)

i
9 

T

8. Centro valdybos rinki
mas sekantiems metams. Į 
valdybą įėjo šie:

Dvasios Vadą išrinks dva
siški ja ; . . -

Pirm. J. Trainavičius, 
Vice-pirm. A. O. Avižinis. 
Ižd. A, Vaisiauskas, 
Sekr. A. F. Kneižvs. 
Kontrolės komisija: 

Smilgis, K. Kiškis ir 
Versiackas.

Literati»ė komisija: kūn. 
by Urbonavičius, kun. .T. 
Švagždės. K. Krušinskas, 
kun. V. K. ■ Taškūnas ir J. 
M. Vieraitis.

Federacijos Tarvbon A. 
O. Avižinis.

Šeinio pirm. K. Knišins- 
kas varde LDS. nuoširdžiai

J. 
J.

ačiuoja vietos kleb. kuu. Ii 
Kavaliauskui ir vietos kuo
pai už malonų i>riėmimą sei
mo ir vaišingumą. Taipgi 
i.čiuoja raštininkam ir vi- 
bom semiu komisijoms uz 
gražų pasidarbavimą, o sei
mo delegatams už tvarkų ic 
rimtą orv a ui žarijos reikalų 
f va rstynm.

Deli4galai visam prezidiu
mui ir vieliniams išreiškė 
nuoširdų ačiū atsistojimu.

Šerną užbaigė 4:15 vai. po 
pietų malda ir Lietuvos im- 
nu; , U

Pirm. K. J. KrwxtM8ka»| 
Rašt 1. J. M. Vier&itit, 
Raštininkas IT —

F. A. Kivmceviam

«

r«’i

f
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PRISIMENA SAVO

Waterburietė,

Miels teveli,
Oi skauda galvelę, 
Atsigėriau žalio vyne.
Oi džium-džium,
Už jūrių,
Kalbin jaunas bernužėlis,

Ak, myliu tave .............
Bėmužėl, nevesk pačios . 
ttaįūži čia giružė. .7..____
Meilė ...................................
Meile uždegta krūtinė . . 
O pažvelgki ........
Visuomet širdis surakinta 
Penkios linksmos dainos .

IUUI1IJ

Atlaidai

LIETUVOS - 
ŽENKLAI

K. Sarpaliui, Cleveląnd, O. 
— Atsakymo i Tamstai daro
mus priekaištus nedėsime, nes 
“D-ke” jokių priekaištų Ta- 
įhistai nebuvo padaryta.

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

■SSSmSSSSSSSSSSSSBSSSSSSS

Worcesterio L. D. T. — Ta- 
mistų atsišaukimo ir atsišauki
mų. nedėsime, nes “Darbinin
ke” jau tilpo Dr. Basanavi
čiaus paminklo reikale keletą 
atsišaukimų. ‘Vien atsišauki
mais paminklo nepastatysime. 
Tamistoms siuntė atsišaukimą 
ne tam, kad į laikraščius pa
talpintumėte, bet kad auko
mis ši sumanymą paremtume-

Šv. Pranciškaus seminarija 
atsidarė 15 d. rugsėjo. Visiems 
klierikams suvažiavus už po
ros dienų prasidėjo rekolekci
jos, kurios tęsėsi per visą sa
vaitę. Rekolekcijas vedė pats 
seminarijos rektorius kun. J. 
Doyle, D. D. šeštadieny, rūgs. 
24 d. J. M. Vyskupas J. 
McCort. O. D. seminarijos ko
plyčioje 8 vai. ryto nemažam 
skaitliui klierikų suteikė Įvai
rius šventinimus. Ant šių ce
remonijų buvo atvažiavęs ir 
milijonierius Charles M. 
Scbwab kaijio garbės svečias. 
Po viskam apžiūrėjo seminari
jų iš oro ir ėjo su J. M. vys
kupu ant pusryčių. Kada čio
nai p. Schwahas apsilanko, tai 
jau visi žino kad ne už dyką. 
Pq jo apsilankymui kas nors 
naujo išgirstam^ J. Z.

. NEWARK,N, J.
Darbai šiuo laiku neperge

riausia eina. Tikimės geres
niu laikų. Pinna spalių For
do dirbtuvės atsidarys ir gaus 
darbą keliolika tūkstančių dar
bininkų. Fordą paseks ir ki
tos dirbtuvės. Žinoma yra ir 
tokių dirbtuvių, kurios užsi
daro neapribotam laikui.

Jaunimas gerai gyvuoja su 
garbingu vadu A. Stanšausku 
prišakv. Bažnytinis šv. Ceci
lijos choras rengia scenai po
rą veikalą šią žiemą ir rengs 
šokius prieš Padėkonės dieną.

L. Vyčių 29-ta kuopa ir-gi 
rengiasi statyti veikalą. Taip
gi rengiasi prie basket bolės 
lošimo ir kitų sportų.
Kas Grąžins .Ramybę Newarko 

v Lietuviam
Mūsų kolonijos lietuviai ne 

tik kovoja katalikai su laisva
maniais, bet ir katalikai savo 
tarpe pešasi. Tos kovo# Jabai 

j žemina lietuvių vardą. Neku

ria parapijonai užsimanė pra
šalinti kleboną kun. I. Ęelmelp 
ir patys būti klebonais. Gir
dėt renka parašns. Patašai 
renkami slapta. Parašų rinkė
jai yra tokie “glaunūa,” kad 
net buvo pašaukti į policijos 
stotį. Po to- kilo jų tarpe ne-

■ rimastis ir dabar nežino ką da-

OETROIT, MICHIGAN
LDS. 72 kp. išvažiavimo ap-' 

rašyme ne visų programe da-I 
lyvavusių vardai tilpo “Dar-J 
bininko” 70 numery. >

Tad nors ir vėliau praleis-1 
(tuosius čia pažymėsiu. 1

Mūsų senas narys K. Ker
nagis kalbėjo apie darbininkų 
reikalus. . .' ” x,

Antra kalbėjo M. Bagdonie
nė daug dirbus* Motetų Sąjun
goje. Jos kalba buvo taiko
ma moterims. Ragino moteris 
lavintis ir lankyti kursus, kad 
pramokus Įvairių darbų.

Trečias Įžymu* mūsų kuo
pos narys p. Stasys Abromavi
čius kalbėjo karštai darbinin
kų, reikalais, Ragino dėtis prie 
LDS.

Kuopos finansų ratš. F. Mį- 
kučionis savo kalba suįdorm- 
no visus. Plačiai nušvietė dar 
krhuuku ekenomivę Da
vė darbininkams naudingi] pa
tarimų kaip pagerinti būvį. 
Prakaltoms pasibaigus, pasi
šnekučiavę darbininkai skirs
tėsi i namus.

i Vargdienių Draugas

L. V. 7-tk. kp. laikė mėnesi
nį susirinkimą Kliube, 29-tą 
dieną nųssėjų/ Daug naujij su
manymų Įnešta. Vėliau bus pa
rašyta apie tai. Mergaitės L. 
Vyčių 7-tos kp. susitvėrė

Mass., Maine ir N. H; Mp- 
terų Sąj'U.ūgoš ' Apskr. suva
žiavimas yra šaukiamas spa
lių 23, 1927rN. P. P. Švč. 
parapijos svetainėn, Wind- 
sor St., Cambridge, Mass. 
Pradžia 1:30 v. p. p. ‘

z -

Gerbiamos sąjurigietės, šis 
suvažiavimas begalo svar
bus, todėl esate kviečiamos, 
skaitlingai dalyvauti.

Bus išduotas Raportas'-nuo 
pikniko rengimo komisijos, 
kuris buvo Palangoje, riigp. 
7, 1927. Taipgi 'turėsime pa-| 
daryti planus dėl priėmimo 
mūsų gerb. Lietuvos viešnios 
p. P. Pikčilingienės.

. Dalyvaukite' kiekviena 
kuopa, prisiųsdamos gausiai 
delegačių!

Ona M. Kašėtaite, 
Apskričio Pirni.

Įkas dedasi'mūs kariuomenėj, kam 
‘rūpi krašto gyvenimas, Vilniaus 
atvadavimas if kariuomenės bu vi
suomene susiartinimo idėja, priva-' 
lo užsisakyta kareivių laikraštį

“KARĮ”
“Karys” rašo ne tik apie įvai

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

.Z
Visiems šviesesniems žmonėms 

svarbu skaityti “Karį,” ries 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.

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

"‘Karys’.’ daug rašo dėl visuo
menės susiartinimo su kariuome
ne,'nes tik susiartinę tegalėsime 
Įvykdyti savo amžiną troškimą — 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėliavą.
. “Karyj” vra daug paveikslų, 
reginių, apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų ir 1.1.

“Karys” deda daug atsiminimų 
iš Lietuvos kariuomenės kovų ir 
kūrimosi, kurie kiekvienam skai
tytojui parodys, kiek lietuvių tau
ta turėjo pakelti vargo ir aukų, 
kol iškovojo nepriklausomybę.

Kiekvienas sportininkas privalo 
skaityti “Kanj,” nes jis paduoda 
daug sporto žinių iš Lietuvos ir 
užsienio. * *

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

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

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

“Kari” redaguoja pulk įeit. 
B u r o k a s .

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

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

MIŠKAM CHORUI
12. Ginkim šalį Lietuvos........
13. Giesmė į Šv. Kazimerą ...
14. Lietuvos Vyčių Imnas........
L5. Pirmyn i kovų................ :.
16. Mes grįšim ten....................
17. a) Išauš vasarėlė,

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

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

19. a) Eikš mano mergele,
b) Aš sutikau žydelį,
c) Kam anksci keleis ......

20. a) 
' b)

c)
21. a)

b)
c) .
d) A.š turėjau yištą.............................. .50

22. a) Tykusis rytelis,
• 4 b) Oi laksto vanagėlis,

■’c) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50

Vi sės virš pampėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip: ' ’

bowling” lygą ir* pradės ryti. Susirinkę nutarė pasi- 
bovrlyt” panedėlio vakare. įkviesti “gabesnius” asmenis 

juos h-'nuėjo'Į policijos 
nuovadą net 12 “klebonų.” 
Policijos viTŠininkąs išklausi
nėjęs ko jie nori ir davė jiems 
įsakymą daugiau tikybos rei
kaluose nesimaišyti ir Į poli
ciją nesikreipti. Kadangi šios 
vyskupijos vyskupas yra nū-j 

! res, o naujo dar nėra, tad rug
sėjo 25 buvo atvažiavęs gene- 

j ralis vikaras buvusio vyskupo 
ir lietuvių šv. Trejybės para
pijos bažnyčioj aiškino bažny
čių ir vyskupijos tvarką ir la
bai lietuvius išbarė už darymą 
bereikalingo trukšino. Pažy
mėjo, kad šioje vyskupijoje v- 
ra 250 ..parapijų ir visos gy
vuoja gražioje, tvarkoje, o tik 
lietuvių Šv. Trejybės “parapi- 
jonys” per laikus kelia nesusi-

Pasaulinis karas nuteriojo Belgiją. Vokiečiai Dinant, BelgijosAniestely sušaudė daug 
belgų ir žuvusių atminčiai čia yra pastatytas paminklas, kurį atidengė sosto įpėdinis:'Pirm 
atidengsiant paminklą celebruota Pontifikalėe Mišios.Onytė” Juod^nukiutė šią 

savaitę švenčia, ir kodėl ne. 
Yra jos atostogos. Bet ir B. 
Kenausis • taipgi nedirba š ią 
savaitę! Kažin kaip čia bus? 
Onyte, vaktuokis!

“Baroneles” dar vis sau dy
kauja. Žinote, iš jos “jtonsi- 
lus” atėmė ir dabai’ jai labai 
gerai. Per kėturiasdešimts at
laidų nereikėjo jai giedoti, bet 
gerai, matyt buvo, klausė kaip 
koras giedojo. Bet palaukit, 
kada susveiks, vėl prie darbo 
pristatysime.

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR ' | 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ 1

“DARBININKU” g
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo- 

nių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių y Į 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies * > 
reikalus, • Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty- y Į 
bes vidaus ir užsienio politiką. U

‘ ‘ DARBININKAS ’ ’ visur atstovau j A ir gina < * Į 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelią 
į geresnę ateitį. ’ - < * į

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

“DARBININKAS” duoda nemokamai juri- į J į 
dinių (teismą dalykais) patarimų ir atsako į Į į' 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams. < J

“DARBININKAS” talpina gražių apsaky- || 
mėlių ir naudingų skaitymų kaip seniems, taip || 
ir jauniems, kaip vyrams, -taip ir moterims.

“DARBININKAS” yra visų dorų žmonių || 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai- 
t/ti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.” . If

“DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, | 
pusęi metų 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigtr-' < 
bai. : ‘ — r

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, l» 
dažnai su priedais. . ::
—» f £

^DARBININKO? Redakcijos-Administraci- 
jos adresas: Kaunas, Ntpriklausamtjbčs Aikšte 
2-ra, LITHUANIA.

LOWELL,MASS.
’S

Rugsėjo 14 d. Įvyko šv. Juo
zapo draugjos pusmetinis susi
rinkimas. Narių susirinko ga- I 
na daug, nes buvo valdybos 
rinkimas. Mat ši draugija 
renka valdvba du kartu i me- ] 
tus. Rinkimuose laimėjo se
noji valdyba: pirm. J. Karso- 
kas, vice-pirm. VI. Paulauskas, 
prot. rašt. R. Stanilonis, fin. 
rast. M. Andriuškevičius, ižd. 
A. Zdanavičius.: Draugija pa
vyzdinga. Bet ktebętįna, kad 
prie, jos nepriklauso nė vienas 
čia augęs jaunuolis. Tėvai tu
rėtu prirašyti savo vaikus, nes 
kitaip draugijai yra pavojus.

Farmerių Susirinkimas
Rugsėjo 18 d. įvyko farme

rių susirinkimas vakarienės 
reikalu, kurį bus spalių 12 d. 
Šis susirinkimas buvo gausin- 
g®snis^ nes dalyvavo ir ne far- 
meriai. Išrinko darbininkus' 
ir darbininkes. Visi su didžiau- į 
siu pasiryžimu dirbą, kad tik 
vakarienė duotų parapijai gerą 
pelną.

Darbininkų Susirinkimą^
Vietinė-LDS. 97 kp. tą pačią 

dieną laike mėnesini susirinki
mą Plačiau kalbėta apie pa
didinimą kuopos nariais. Nu
tarta pradėti naujų narių va
jų. Darbas palikta valdybai.

Iškilmingos Pamaldos
Tą pačią dieną 7 vai. va

kare šv. .Juozapo lietuvių baž
nyčioje Įvyko iškilmingos pa
maldos ir palaiminimas su 
Švč. Sakramefitu. “ Pamokslą 
sakė kun. F. Strakauskas iš S. 
Bostono. Tuoj po pamaldų, 
pobažnytinėje svetainėje Įvyko 
org.anizatyvis susirinkimas. 
Susiorganizavo Jėzaus Vardo 
draugijai Prisirašė 22 vyrai. 
Graži ''pradžia.

Čia pavyzdingai klebonauja 
kliu. F. Juras, buvęs LDS. 
dvrisios vadas.

SILPNI nt BEKRAUJAI VYRAI 
MOTERYS

Nuga-Tonc ’ suteikia stebėtinas < 
pasekmes, kaip kada tik Įxkeletą ! 
dienų nuo nervingumo arba rau- ; 
menų nusilpimo, praradimo sva- 1 
rūmo, stiprumo ar abelnos jėgos, i 
prasto apetito, menko virškinimo, i 
gaso viduriuose arba raugėjimo, | 
skilvio, inkstų arba pūslės iritaci- Į 
jos, kepenų ligas, chronišką užkie- i 
tėjiihą, galvos skaudėjimą, svai. I 
gulį ir panašių simptomų iš prie- ; 
tasties riūhiuTHo ir menkas kūno ] 
sveikatos. ;

Nuga-Tenc suteikia ’naūją jėgą ! 
dėl kiekvimo kuria organo ir ku- ' 
no veikimo. Jos suteikia pasilsi- ; 
nantį ir atšviėžinantj miegą, su--; 
stiprina kraują k jus jausitės 
kaip naujas žmogus. v*Nturiplridt 
butelį šiandie ir patikti ūki t ja«r 
savo paties ligoje. Visi vaistinin
kai ^krdnod jas su tikra pinigų 
grąžinimo garantija.

Rūgs. - 28-tą, 9-tą vai. ryte, 
"a

Ona Kačergiutė ir Juozas Na- 
mura . buvo surišti amžinu 
“ mazgu/ ’ Buvo iškilmingos 

-f 
mišios. Giedojo Marcelė An- 
drikis, p-nia Sopranienė, Ade
lė Žiburiutė, B. Digris. Per 
Offeratorium giedojo duetą 
“Avė Maria.” M. -Andrikis ir 
va'Fg. A> Aleksis. Laike šv. 
Komunijos išpildė solo “O 
jSalutaris” A. Žiburis, Linki
me jaunavedžiams kuoilgiau- 
sio ir linksmiausio gyvenimo.

x r

Žinelės

26-tą, su iškilmingo-! 
nads šventomis Mišiomis prasi-! 

Zaėjb! k^ųrjąs dešimts valandų 
Skaidai šv^Juozapo bąžnyčįo- 

Sesers — parap. mokyklos 
virbai gražiai papuošė šventą 
altorių gėlėmis, painioms ir 

| žvakėms. Koras giedojo Do- 
^finton’o mišias. Solos išpil-1 
k dė Marcelė Andrikis, p-nia Sa- 
Zpranienė, ‘A. Žiburiutė ir A. 
įį$feksis. Kun. Dr. Cibulskis iš 
įXa Sallette Kolegijos sakė pa- 
^jmokslą apie “Dievo-Meilę.” 
•jPo šv. Mišių išstatytas Švč. 

^^ąkramentas ir buvo procesi-
Kaip gražu matyti, kad 

neužmiršta savo' tikė- 
Laike atlaidų prie šv. 

Komunijos priėjo daugiau kai 
z/5$00 žmonių. Reikia paminė- 

ti, kad koras per visą laiką 
atlaidų dėjo visas pastan- 

■ gąs .dėl gražaus giedojimo. Bu- 
| $0 solai, duetai, trio ir kvarte- 
ftau kuriuos išpildo p-nia So- 
/pranienė, Marcelė Andrikis, 
pKatetancija Liutkus, Adelė 
^Liutkus, Adelė Žiburis. A. 

Radvila, J. Mažeika ir varg. 
YAj Aleksis. T pagelbą kunigų 
p buvo daug atvažiavę ir katali- 
•' kai turėjo progą prieiti prie 
^^Išpažinties ir .priimti šv. Ko 
Įj muniją per suos atlaidus.

=====..................................- 'T-'-
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riaušių. automobilių Ami

tikrųjų verta pamatyti.

THE FEATHERHEADS

FINNEY OF THE FORCE Where the' Sigh Painters Left Off

s-Pfuapųuras 
;ių, Jėzaus Nu-

7IF DON“
KCfcflOE ME.VE’RF 
GiTHN' 5CME- miSy 

s. MinoTe y

BROADWAY TEATRAS 
SOUGH BOSTONE

r a«d i waS
WGND£QiAJ6 A3CDT A 
<MTUS POBŪCITV' -

WHV 1H<
VERV WEAR.f

iš tapo 
sekmadienį rugsėjo

AWT KIpS.
.oeruv?.'

P-lė Lea ’Gora, gražuolė, ir Olympio Guilherme, gražuo
lis, visoje Brazilijoje, atvyko New Yorkan ir dabar važinės 

po Jungt. Valstijas. >.y

> yaaaH
SEE MAMA’S 

PACLlNG PUTOUT 
HIS HANDS T& 
MAMA /-tSNT HE . 
AUTtlE t?AŠCAL?į

ŠILČIAUSIU SPALIŲ 1 D. 
PER 46 METUS

Ktiomet sniegas ir šaltis 
kankino žmouelius Wyo- 
mingo valstijoj, tai čia buvo 
šiluma, sumušė 46 metų re
kordą" Bostone siekė .iki 
89 laipsnių. ,'

Šilčiausia spalių. 1 d. buvo 
1881. Tada buvo 90 laips
nių. - .. , . , ■ /

Daug žmonių jūrėsė ir e- 
žeruose maudėsi.

Visupirmu atstovai iš įvairių 
draugijų sveikindami savo ger
biamų kleboną reikšdami ge
riausius linkėjimus Įteikė nuo 
draugijtj dovanas. Švč. Panos 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
-moterų- ir mėlynų dratigiją at
stovavo p-ni M. Zaveckienė. L. 
D. S. 8-tą kuopą atstovavo p. 
A. Vaisiauskas. L. R. K. Pil. 
Blaiv. 7 kuopą reprezentavo p. 
A. Zaveckas. Moterų Sąjungos 
22 kuopą p. A. Ambrozaitienė. 
Parapijonij vardu kalbėjo p. 
Al. Potembergas — jis įteikė 
gausiausią auką. Parapijinės 
mokyklos ir visų vaikučių var- 

! du kalbėjo mažas vaikelis Al- 
- Leonas Vitkauskas\ fonsas Jakutis. Jis įteikė labai

Antrašas: Kaunas, paštas. . didelį dvasinių gėlių bukietą.

TIS APLAN 
' KŽ “DARBININKĄ”

Spalių 1/d. lankėsi ^Dar
bininke” p. Jurgis Kązlaus- 
kas, LDS. 7,kp. narys. Ap
žiūrėjęs “Darbininko” na
mą ir spaustuvę džiaugėsi, 
kad idėjinė' organizacija ga
lėjo Įsigyti tokį turtą, kokį 
šiandien turi L. D. S. "

P-nas Kazlauskas žadėjo 
W oreestery pasidarbuoti,, 
kad išauginus LDS. ‘7 kuo
pą nariais. , Rep.

Bostone ’ yrą nusistatę kad 
neužisnroka leisti didelius 
pinigus dėl vaidinimų arba 
kintamų paveikslų. Tokiu 
būdu BroadWay<Teatre kaip 
tįik ir galiniu matyt visus 
tiephprastus vaidinimus ir 
už žemą kainą.

i Ketvirtadieny, penktadie
ny ir šeštadieny; spalių 6?7- 
8 bus rodomas žavėjantis ir 
nepaprastas Žymiai pagarsė
jęs paveikslas po vardu 
“Beau Geste.” Tai sensatiš- 
kas ir ^isteriškas veika
las priruoštas su puikiau
siom scėnerijom ir žymūs 
vaidintojai, kaip tai: Norma 
Trevor, Alice Joyce, Noah 

•y ir kiti. Šis paveiks-- 
pęrnai buvo rodomas 

Tremont teatre, mieste, kri
vi ame kaina $2.00 ir $3.00/
Įžanga. Jeigu neesi dai- ma-

ko” redakciją aplankė buvęs 
L. D’ S. sekretorius-redaktū- 
rius p. Petras Daužvardis, 
kuris dabar eina Lietuvos 
generalio konsulo Amerikoje 
pareigas.

P-nas Petras Daužvardis 
Bostone lankėsi su svar
biais konsulato legaliais rei
kalais. Aplankęs ir kitas lie
tuviu įstaigas p. Daužvardis 
tą pačią dieną grižo New 
Yorkan.

GERA PROGA f
Turime gerą progą lietuviui 

jaunikaičiu, kuris su pilnu- noru 
norėtų dirbti dėl automobilių biz- : 
nio. Domės nekreipiama į pirtttėfc- ? 
nį patyrimą bile tik turi laipsnį

j rapijai vertas paramos. Pa- tęs, dabar yra proga, nes iš 
remsite jį gausiai atsilanky
dami'! šiuos šokius. Bep,

CHORO ŠOKIAI
Šv. Petro lietuvių para

pijos didžiulio choro šokiai 
Įvyks šeštadieny, spalių 8 d., Beer 
Parapijos Svetainėj, 492 E. las 
Seventb St., 7:30 vai. vaka
re. Kviečia visus ateiti. 
Choras, kuris tarnauja pa

sekmadienyje, 
perkeltos 
25-tą. ?•’

Cambridge’io lietuviai kata
likai vyrai ir moterys jau nuo’ 
kelių metų yra žinomi šaunių! 
vakarienių rengime. Kasinet 
•būdavo metinė parapijos vaka
rienė rengiama^ Tai vėl gerb. 
debono varduvių šauni vaka

rienė. Bet šitokios vakarienės 
taip ši tai nėr buvę. Vakarie
nė buvo pirmos rūšies. Daugel 
buvo prigaminta visokių ska7 
nių valgių — valgė kiek kas 
tik norėjo. Buvo skanių blai
vių gėrimu ir šaltakošės. Mai
tinant kūną, sielą linksmino Į- 
vairus muzikali s programas.

Dainavo parinkti daininin
kai, p-lei O. Grybaitei vado
vaujant. P. J. Banys, Law- 
renco' parapijos va^g. dainavo 
solo. Jam akompanavo naujas 
Cambridgio varg. p. Gaurons- 
kis. Taip-gi , dainavo solo p. 
Borusis. Jam akomp. O. Gry
baitė.

latįnis-dąrbąs. Dvi kasyki 
VįeĮWfšfepprt skyriui, 
ta Pittsbųrg- Vyrai 
mynohdš tė^u kitipiasifį 
rie ?fuii patyrimą pn^ 
pojimo ir sudėjimo. Uė 
sąlygos. Kasyklos raiM 
Renton, Allegheuy Coųi 
Pa. Bellphoue Ųnity 25

LDS. 1 KP. SUSIRINKIMAS 
•į įvyko rugsėjo 29 d. Pirmi
ninkui nepribuvus susirinki
mą vedė V. Valatka. Plačiai 
svarstė apie rengiamas pra
mogas balius, paskaitas ir

- v

margumynų vakarus.- Apart 
to,. kas jau buvo nutarta pe
reitame susirinkime, nutarė 
ruošti margumynų vakarą ir 
kviesti ką tik grįžusius iš 
Lietuvos ekskursantus. Bep.

RENGIASI PRIE KO TAI 
NEPAPRASTO

Spalių 9 d. yra gedulo die>- 
na. ' Mes lietuviai tą dieną 
minime su skausmu širdies, 

mūsų sostinė Vilnius 
naguose. .

I Vietos lietuviai tą dieną pa
minės bažnyčioje. Yra už-į 
prašvtos šv. Mišios, kurios; 
bus 8 -.45 vai. ryte. Susi- ! 
rinkę mels Aukščiausiojo 

įpagelbos, kad išvaduoti pa- 
= vergtuosius brolius vilnie- 
į. V* / . -v
jClUS.

Vakare bus nepaprasta 
, nors ir kitokiu 
bet susirinkusieji 

kaip, visuomet prisimins irj. Didelis skaičius žmonių S. 
tėvvnės reikalus.

Toliausi kel 
^nokyklosZvai 
kryžiuoto Seserų prirengtų, iš- 
pildę gražų programėlį. ’P^of. 
Žydanavičįaus mokiniai smui- 
koniis ir pianais linksmino vi
sus. Tarpais buvo įmaišoma 
Įvairios atsilankiusių gerb. ku
nigų svečių kalbos. Kalbėjo 
sękąntieji gerbiamieji kunigai: 
S. Kneižys, F. Virmauskas, abu 
iš Lawrence, Mass.; P. Daniū- 
nas iš Nasliua, N. H.; J. Švagž
dąs iš Montello; F.‘ Strakaus- 
kas, K. Urbonavičius abu iš.So. 
Bostono ir F. Juras iš Lowell. 
Visi teikė širdingus linkėjimus 
gerb. jubilijantui. Nekurie pa- 
briežė gerb. kun. Juškaičio per 
dešimt inetų nuveiktus darbus: 
išmokėjimą didelės parapijos 
skolos, Įsteigimą parapijinės 
-mokyklos, nupirkimą ir ištai
symą vienuolyno ir labai gra
žų bažnyčios išpuošimą Kun. F. 
Juras pareiškė, kad Cam- 
bridge’io parapija pralenkė vi-

X

sas lietuvių parapijas šioje vys
kupijoje; 0 dešimts metų atgal |< 
Cambridge’io parapija Labojo 
kaip ant siūlelio — gręsė jai iš
nykimas. Ii I 

Galiausiai kalbėjo pats jubi- 
lijantas gerb. kun. F. Juškai- 
tis. Širdingai dėkavojo visiems 
gerbiamiems svečiams už teik-Į 
tus linkėjimus, vedėjui p. Al. 
Potembergui, visoms gaspadi- 
nėms ir visiems aukautojams 
už puikią surengtą slapčia puo
tą — visoms draugijoms už ge
rus velijimus ir aukas. Didei 
pageidavo kad toji meilė ir vie
nybė Cambridge’io lietuvių ir 
klebono tarpe niekad nemažė
tų, bet kas met didėtų. Kad 
parapijine mokykla išaugtų^ 
didžiausią mokyklą—o tas bus 
jei visi lietuviai tėvai leis savo 
vaikelius savo mokyklon.

Apie vienuoliktą, valandą 
nakties visi skirstėsi namon 
nešdamiesi geriausius įspū
džius. Ši vakarienė visiems pa
siliks ilgiausioje atmintyje. Vi
si pageidavo kad dar galėtų si
dabrinį ir auksinį gerb. kun. 
Juškaičio kunigavimo jubiliejų 
apvaikščioti.

Senas Parapijonas

' ■.'•■■'r.- 
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. UALINIS MOKYTOJAUJA 
• Šiomis dienomis' gavome 

y' Ątvirutę nuo visiems žinomo
* - tarano Ė. GaHhio, kuris ei- 

z * Mamas aukštesnę mokyklą. 
Muosame laike dirbo “Dar
bininke.” Dabar jis moki
na -kitus chemijos, Mar- 
ųuette 'Universitete. Šis u- 
niverai tetas yra Jezuitii 
priežiūroje.
. Pranas rašo, kad šis u- 
niversitetas labai tinka ne
turtingiems moksleiviams, 
norintiems pasiekti aukštus 
mokslus, neš atliekamu lai
ku nuo pamokų gali užsi
dirbti už mokslą ir pragyve
nimą. Vėliau žada parašyti 
daugiau.

Pranas Galinis iki dasi- 
gavo mokytojo laipsnį būda-' kad 
mas neturtingu, daug valgo mai- tębera lenkų 
ir sveikatos padėjo. Jis tą 
laipsnį pasiekė tik savo ne
paprastais gabumais, nes

* y aukštesniose mokyklose ga- 
'vo mokslą, už pa^žymėjimą, 

^įjdykai.
Kitą vasrą žada važiuoti 

Lietuvon su kitais Princeto- 
no Universiteto studentais 
kitataučiais susipažinti su!pramoga 
Lietuva Grižęs iš'Lietu- tikslu, 1 

: vos studijuos kalbas, kad j 
gavus profesoriaus kalbų' 
laipsnį ir vietą, kokiame 
nors universitete. —

Jaunam mokytojui linki
me geriausių pasekmių.

Bep.

z LIETUVOS GEN. KON 
SULAS APLANKĖ 

“D-KĄ”'

ti ir lietuviškai, bet vigų sviUF-.; 
biausia turėti norą dirbti. .Ū* į 

Jeigu gali šį reikalavimą i^dl< 
dyti, mes parodysime kaip būti ? 
pasekmingu. Visi atsakymai įri§2 
skelbimą bus užlaikomi slaptybė
je. Atsakymus siųskite taip:į 
“Darbininko” ofisas, Box 20, So. 
Boston,' Mass. ( v'. tjf.

Miliniui vn nvnii-;

L .e - .ijK

> *

j. Oii iHlif Lt H ū •

• i ■ n ,
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GALINIS MOKYTOJAUJA

v ‘ Šiomis dienomis gavome 
atvirutę nuo visiems žinomo 

E. Galima, kuris ei- 1 
.Mamas aukštesnę mokyklų. 1 
Huosame laike.dirbo “Dar- i 
fnninke.” Dabar jis moki- ] 
na kitus chemijos, Mar- Į

- ąuetfė 'Universitete. Šis u- 
niversitetas yra Jėzuitų 
priežiūroje.
. Pranas rašo, kad šis u- 
nivei-sitetas labai tinka ne
turtingiems moksleiviams, 
norintiems pasiekti aukštus 
mokslus, nes atliekamu , lai
ku nuo pamokų gali užsi
dirbti už mokslą ir pragyve
nimų. Vėliau žada parašyti 
daugiau.' j na

Pranas Galinis iki dasi- minime su 
gavo mokytojo laipsnį būda-' kad mūsų 
mas neturtingu, dau; 
ir sveikatos padėjo, 
laipsnį pasiekė tik savo ne- ’ 

. paprastais gabumais, nes 
' aukštesniose mokyklose ga
vo mokslą, už pasižymėjimų, 
dykai.

Kitą vašių žada važiuoti 
Lietuvon su kitais Princeto- 
no Universiteto studentais

* 1 / “ * - >

kitataučiais susipažinti su 
Lietuva Grįžęs iš "Lietu- tikslu 

. ' vos studijuos kalbas, kad 
gavus profesoriaus kalbų 
laipsnį ir vietą kokiame 
noi*s universitete'.

Jaunam mokytojui linki
me geriausių pasekmių.

Bep.

P-nas Kazlauskas žadėjo 
Worcesterv — pasidarbuoti, 
kad išauginus' LDS. 7 kuo
pą nariais. Rep.

RENGIASI PRIE KO TAI 
NEPAPRASTO

Spaliu 9 d. yra gedulo die- 
Mes lietuviai tą dieną 

skausmu širdies, 
sostinė Vilnius 

g vargo i dar tebėra lenkų naguose.
Jis tą

i
P-lė Lea Gora, gražuolė, ir Olympio Guilherme, gražuo- 

kurios’ lis, visoje Brazilijoje, atvyko New Yorkan ir dabar važinės 

Susi- j po Jungt. Valstijas. . # . ■ ■ : ~

Vietos lietuviai tą dieną pa
minės bažnyčioje. Yra už-? 
prašytos šv. Mišios, 
bus 8:45 vat ryte,
rinkę mels Aukščiausiojo • 

į pagalbos, kad išvaduoti pa-■ 
: vergtuosius brolius vilnie- I 
* v • • Z

C1US.

Vakare bus nepaprasta 
pramoga nors ir kitokiu 

bet susirinkusieji

rapijaį vertas paramos. Pa- tęs, dabar yra proga, nes iš 
remsite ji gausiai atsilanky
dami'į šiuos šokius. Be p.

BROADWAY TEATRAS 
SOUGH BOSTONE

kaip, visuomet prisimins ir^ Didelis skaičius žmonių S. 
tėvvnės reikalus.

Setu Kunigavimo *1
jo 25 Cambridge’iolie- 
atalikai apvaikščiojo

, Rosęyo 28 4-“DąrbinŪK-: 
ko” redakciją aplanke buvęs 
L. D. S. sekretorius-redaktb- 
rius p. Petras Daužvardis, 
kuris dabar eina Lietuvos 
generalio konsulo Amerikoje 
pareigas.

P-nas Petras Daužvardis 
z Bostone lankėsi su svar

biais konsulato legaliais rei
kalais. Aplankęs ir kitas lie
tuvių. įstaigas p. Daužvardis 
tą pačią dieną grižo New 
Yorkan. •>

LDS. 1 KP. SUSIRINKIMAS 
į įvyko rugsėjo 29 d. Pirmi- 
Ininkui nepribuvus susirinki
mą vedė V. Valatka. Plačiai 
svarstė apie rengiamas pra- į, 
mogas balius, paskaitas ir; 
margumynų vakarus.- Apart • 
to, kas jau buvo nutarta pe
reitame susirinkime, nutarė 
ruošti margumynų vakarą ir 
kviesti ką tik grįžusius iš 
Lietuvos ekskursantus. Bep.

CHORO ŠOKIAI
Šv. Petro lietuvių para

pijos didžiulio choro šokiai 
įvyks šeštadieny, spalių 8 d., 
Parapijos Svetainėj, 492 E. las 
Seventh St., 7 -.30 vai. vaka 
re. Kviečia visus ateiti 
Choras, kuris tarnauja pa- įžanga

Bostone ’ yra nusistatę kad 
neužisirroka leisti didelius 
pinigus dėl vaidinimą arba 
kintamų paveikslu. Tokiu 
būdu Broadstay Teatre kaip 
t^k. ir galima matyt visus 
tiephprastus vaidinimus ir 
už žemą kainą.

j Ketvirtadieny, penktadie
ny ir Šeštadieny, spalių 6-7- 
8 bus. rodomas žavėjantis ir' 
nepaprastas žymiai pagarsė
jęs paveikslas po vardu 
“Beau Geste.” Tai sensatiŠ- 
kas ir įpisteriškas veika
las priruoštas su puikiau
siom scėnerijom ir žymūs 
vaidintojai, kaip tai: Norma 
Trevor, Alice Joyce, Noah 
Beery ir kiti. Šis paveiks- 

pęrnai buvo rodomas 
Tremont teatre, itiicšte, ku
riame kaina $2.00 ir $3.00 

•Jeigu neesi dal ma-

ŠILČIAUSIU SPALIŲ 1 D. 
PER 46 METUS

Kuomet sniegas ir šaltis 
kankino žmonelius Wyo- 
mingo valstijoj, tai čia buvo 
šiluma, sumušė 46 metii re
kordą. 1 Bostone^siekė iki 
89 laipsnių.

Šilčiausia spalių 1 d. buvo 
1881. Tada buvo 90 laips
nių.

Daug žmonių jūrėse ir e- 
žeruose maudėsi.

j dešimties metų Kunigavųno su- 
kakluves? Gerbi kuri Įh-. Juš- 

• Haitis tapo Įšventintai Į lmni- 
m^ijor

< dąngi toji d iena pripuolė 
sekmadienyje 
perkeltos 
25-tą. 1

Čambridge’ip.lietuviai kata
likai vyrai ir moterys jau huo 
kelių metų yra žinomi šaunių? 
vakarienių rengime. Kasmet 
būdavo metinė parapijos vaka
rienė rengiama. Tai vėl gerb.

. klebono varduvių šauni vaka
rienė. Bet šitokios vakarienės 
<aip ši tai nėr buvę. Vakarie
nė buvo pirmos rūšies. Daugel 
buvo prigaminta visokių skaT 
nių valgių — valgė kiek kas 
:ik norėjo. Buvo skanių Jjlai- 
vių gėrimų ir šaltakošės. Mal
inant kūną, sielą linksmino Į- 
vairus inuzikalis programas.

Dainavo parinkti daininin
kai, p-lei O. Grybaitei vado
vaujant. P. J. Banys, Law- 
renco parapijos varg. dainavo 
solo. Jani akompanavo naujas 
Cambridgio varg. p. Gaurons- 
kis. Taip-gi .dainavo solo p. 
Borusis. Jam akomp. O. Gry
baitė.

Ale :ka- 
^’T'ne 
iries tapo 

Į seknradienĮ rugsėjo

Visupirfnu-atstovai iš įvairių 
draugi jų sveikindami savo ger
biamą kleboną reikšdami ge
niausius linkėjimus Įteikė nuo 
draugijoj dovanas. Švč. Panos 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
•moterų- ir .merginų draugiją at
stovavo p-ni M. Žaveckienė. L. 
D. S. 8-tą kuopą atstovavo p. 
A. Vaisiauskas. L. R. K. Pil. 
Blaiv. 7 kuopą reprezentavo p. 
A. Zaveckas. Moterų Sąjungos 
22 kuopą p. A. Ambrozaitienė. 
Parapijom} vardu kalbėjo p. 
Al. Potembęrgas — jis įteikė 
gausiausią auką. Parapijinės 
mokyklos ir visų vaikučių var- 

! du kalbėjo mažas vaikelis Al- 
5 fonsas Jakutis. .Jis Įteikė kibai 
dideli dvasinių gėlių bukietą.

i f* ‘T— ' ~ ,

v, ... - - % - •
Toliaus keletas pąrapijinės 

^fokyklosTvaikinių, Jėzaus. Nu
kryžiuoto Seserų prirengtų, iš- 
pildę gražų prograineų. Pyof. 
Žydanavičiaus mokiniai smui- 
koniis ir pianais linksmino vi
sus. Tarpais buvo Įmaišoma 
Įvairios atsilankiusių gerb. ku
nigų svečių kalbos. Kalbėjo 
sekantieji gerbiamieji kunigai: 
S. Kneižys, F. Virmauskas, abu 
iš. Lavrence, Mass.; P. Daniū- 
nas iš Nasliua, N. H.; J. Švagž- 
dys iš Montello; F. Strakaus- 
kas, K. Urbonavičius abu iš So. 
Bostono ir F. Juras iš Lowell. 
Visi teikė širdingus linkėjimus 
gerb. jubilijantui. Nekurie pa- 
briežė gerb. kun. Juškaičio per 
dešimt inetų nuveiktus darbus: 
išmokėjimą didelės parapijos 
skolos, Įsteigimą parapijinės i 
^mokyklos, nupirkimą ir ištai
symą vienuolyno ir labai gra
žų bažnyčios išpuošimą Kun. F. 
Juras pareiškė, kad Cam- 
bridge’io parapija pralenkė vi
sas lietuvių parapijas šioje vys
kupijoje. O dešimts metų atgal 
Canibridge’io parapija kabojo 
kaip ant siūlelio — gręsė jai iš
nykimas.

Galiausiai kalbėjo pats jubi- 
lijantas gerb. kun. F. Juškai- 
tis. Širdingai dėkavojo visiems 
gerbiamiems svečiams už teik
tus linkėjimu^ vedėjui p. Al. 
Potembergiii, visoms gaspadi- 
nėms ir visiems aukautojams 
už puikią surengtą slapčia puo
tą — Visoms draugijoms už ge- 
ruš velijimus ir aukas. Didei 
pageidavo kad toji meilė ir vie
nybė Canibridge’io lietuvių ir 
klebono tarpe niekad nemažė
tų, bet kas met didėtų. Kac 
parapijine mokykla išaugtų ? į. 
didžiausią mokyklą—o tas bus I 
jei visi lietuviai tėvai leis savo 
vaikelius savo mokyklon.

Apie vienuoliktą, valandą 
nakties visi skirstėsi namon 
nešdamiesi geriausius Įspū
džius. Ši vakarienė visiems pa
siliks ilgiausioje atmintyje. Vi
si pageidavo kad dar galėtų si
dabrinį ir auksinį gerb. kun. 
Juškaičio kunigavimo jubiliejų 

. apvaikščioti.
Senas Parapijonas

dirbti anglių kasyklose.Jfaęjy 
lątinis dųrBąs. Dvi kasykloj ‘ 
Viena’ Frecport skyriui, kjC 
ta Pittsbųrg. Vyrai su 'še®/ 
mynomiš tegu kreipiasi^ 
rie -turi patyrimą 
pojimo ir sudėjimo. Geno® J 
sąlygos. Kasyklos randasi: 
Renton, Alleghęny^ County,* 
Pa. Bellphone Unity 25 ar
ba Pittsburg Atlantic 0664.
UNI0N COLLIERIES CO., 

2214 Qliver Bldg., arba ? ’ 
Romano Employment Agency, 
439—3rd Avė., Pittsburgh,'Pa« 

(2ras aukštas)
(S.-21)

GERA PROGA
Turime gerą progą lietuviui 

jaunikaičiu, kuris su pilnunoru 
norėtą dirbti dėl automobilių biz
nio. Domės nekreipiama į putnes
nį patyrimą bile tik turi laipsnį 
moksle ir taipgi ypatiškumas, rei- 
kalingas idant kad susipažinti ir 
parduoti, lietuviams vieną iš ge
riausiu automobilių Amerikoje^ 
Pageidaujama kad mokėti kalbė
ti ir lietuviškai, bet visų svar
biausia turėti norą dirbti.

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

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

By Osborne
<< by Nrw»>iper Uiuon.)
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jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis.

Johnson’s R g d C r o s s Kidney 
Plasteriai Teikia Greitą, Tikrą 

Pagalbą

GRAŽIAUSI vaikų laikraštį

“SAULUTĖ”

JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks 
f 

skaityk

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

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

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

PRIEŠ TRUMPUS PLAUKUS
Vartenburgo miesto tary

ba (Vokietijoje) nutarė imti 
mokesni iš moterų, nešiojan
čių “bubikoptą'' (nukirptus 
plaukus). Mergaites iki 15 
metų nuo mokesnio atlei
džiamos, o ištekėjusios “bu- 
bikopfai” mokėsiančios dvi
gubai!. .

VEISLINGIAUSIA TAUTA 
PASAULY 4

-Susidariusi žmonėse nuo
monė dėl per daug didelio 
japonų vėislingumo pasiro
do netikra. Kaip rodo sta
tistikos duomenys, bulgarai 
visų veisti ilgiausi žmonės. 
Bulgarijoj metinis gyvento
jų prieauglio nuošimtis pra
neša Rusijos ir Vokietijos 
prieauglio nuošimtį pusan
tro karto, Anglijos ir Aus- 
tralij os du kartu, o Prancū
zijos, beveik 20 kartų.

L. Vitkauskas

mu suteikia stipruma,
ir reikalingų kietumų. Ka
dangi kremblius galima au
ginti ištisu sluoksniu neribo
tame plote, tai tokią dirbti
ną odą galitna‘padaryti bet 
kokio didumo gabalais, tuo 
tarpu, ’ kaųTtikros odos ga
balai negali būti labai dideli. 
Ši ypatybė naujosios odos ir 
teikia jai pirmenybę prieš 
senąją, kuri dabar iš gyvu
lių gaunama.

Žiūrint iš kokios .rūšies
mikroorganizmų ta oda yra ras pareikalaut, didelio Johnson’s 
gaminama, iš ‘ “bakteri jų R(Ą K?IneT į^terio su

raudona- flanele uzpakalv. \ isj 
darbo oda gaunama ivai

Tel. So. Boston 0823 ,
LIETUVIS DANTISTAS 
DR. M. V. CASPER 

(KASEARAVICIUS)
425 Broadway, So. Boston

O1 šio valandos:
nno 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
deidieniais, taip-gl seredomls nuo 

12-tos dieną uždarytas

I WwSr . i
Albin Wein iš New Yorko yra' tik penkių metų amžiaus, bet 
pianą valdo taip kaip senis ar tistas. 'Jis notų nepažįsta, bet 
ką užgirs tą paskambins. Tik reikia duoti saldainių k?.d 
pradėtų.-

Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 
užimti paveikslais *

Kaina $3.50 Užsisakykite
“DARBININKAS”

S66 West Broadvay South Boston, Mass.

muolį vienu khiogsrAu 
kių'metrų aukštumo. 1 jį 

Bet lie valgomosiom ir'Lt. 
druskų vandenyse yra iš
tirpusių dar daugybė kitų 
medžiagų. Galima drąsiai 
pasakvti, kad vandenvnuose 
didesnio ar mažesnio kiekio 
yra visos tos medžiagos, ko
kias tiktai bendrai galima 
ištirpinti vandenyje. Tai pa
sidarys aišku, jeigu atsimin
sime, kad Visi sausažemio 1 . ’ 
vandenys ir skystimai anks
čiau ar vėliau yra.nunešami 
upių pagalba Į vandėnvną. 
Bet suprantama,- kad išsky
rus iš vandenynų vandens 
tas medžiagas, reikia išga

irinti didžiuli vandens kiekį.

Sakoma, kad Meksikos teis; 
bė netaip-jau žiauri kaip kam p 
išrodo. Ypač, kuomet pamatai; 
teisėją ir pataisos viršininkę* 
Meksikos Miesto’ Jaunuolių 
teismo, vienintelio šioje šaly. 
Dvi gražios “leidukės,” ku
rios mokinosi Ėomona kolegi
joj, Los Angeles,- CaL, ir per 
tris savaites lankė apylinkės 
policijos departmentus prisipa
žino, kad jos yra teisėju ir pa
taisos oficieriu^ Dešinėj yra 
teisėjas Guadelupe Zuniga, 25 i 
metų amžiaus, ir p-lė Guadelu
pe Tosadas, pataisos oficieris 
yrą 28 metų amžiaus.

PIRMAS VALSJYBINIS

Londone valstybės lėšomis 
atidarytas kino filmų teat
ras. Jis tarnaus valstvbinei i ' -
propagandai. Tam kino fil- 
mij teatre bus atvaizduoja
ma krašto vidaus padėtis ir 
santykiai su kolonijomis. Į- 
ėj imas į teatrą bus nemoka
mas ir jame nebus rodomi 
joki sensaėiniai vaizdai.

• •- /

KODĖL LAIKRAŠČIUS VA
DINA GAZIETOMIS

LaikrašČi o pavadin i mas 
“gazieta” kilęs nuo pinigo 
vardo. Dar prieš 365 metus, 
t. y. 1561 m. Venecijos mies
te ėjo laikraštis vardu “No- 
tizie Serittė.” Jis buvo ne
panašus i šių dienų didžiu
lius laikraščhis. Mažai kuo 
skirtųsi nuo šių dienų pa
prastų atsišaukimų, kurie 
lipinami prie sienų, stulpui 
viešajam skaitymui. Tą lai
kraštį. geriau pasakius la
pelį, išlipindavo viešoje vie
toje, kad visiems būtų pri
einamas skaityti. Už skai
tymą. reikėdavo' sumokėti 
-mažą pinigėlį, kuris vadino
si “gazette.” „Nuo to pini
go vardo pradf?jo vadinti ir 
patį laikraštį;' Net ir dabar 
neretai išgirsti klausiant: 
‘‘ Ką rašo gūžėtos ?”

iVLVIHULIft'AIUOtlIN y
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NEPAPRASTAS DALYKAS
Šiomis diepęmis pas mus pate-:' 

ko ant pardavimo dviejų šeimynų 
medine stuba su penkių automo
bilių garadžium, City Point, ant 
E. 6th St, netoli L St. Keturi 
kambariai ant pirmo aukšto ir 
penki ant antro. Maudynės, šil
tas vanduo, elektra, priešakiniai 
piazai. Gerą proga žmogui kuris 
turi vieną arba daugiau automo
biliu arba užsiimantis ąutomobi- 
liųtaisymu. Rendu atneša netoli 
$100 į mėnesį. Prekė $8^800 .Ma
tyk A. J. KUPSTĮ, Savininką.

i . A

GUDRIAM ŽMOGUI
proga papirkti gerą trijų šeimy
nų namą visai prieinama kaina, 
ant 210 Silver St., So. Boston. 
Yra gazas, elektra, skalbimo vie
tos, (set-tubs); viskas naujai įtai
syta. Pirmas morgedžius $2,500 
Co-op Bank. Į mėnesi raudos 
atneša $57.45. Prekė $4,200. Su
siuskit sn savininku A. J. KUPS
TIS*.

NAMAS SOUTH BOSTONE
šešių šeimynų, — dvidešimts sep
tyni . kambariai. Rendij atneša 
$780'į metus. Prekė $4,500.

$4,500.00
Medinis šešių šeimynų namas ant, 

1 Silver Street. So. Boston. Yra ga
zas, atskiros paredalinės kiekvie
nai šeimynai. Bandos atneša $75 
į mėnesį. Pirmas morgedžius 
$3000. • *

LAIKAS PIRKTI ANGLIUS IR 
MALKAS!

Neužmirškite jogei rudens ir žie- 
. mos- laikas artinasi. Paprastai i- 

mant, angliafir malkos pabrangs
ta, taigi neatidėliokite, įduokite 
savo “orderius.”. .

Kreipkitės pas:

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

Tel. S. B. 1662—1373

KREMBLIŲ ODA
Viena akcinė bendrovė Vo

kietijoje jau seniau gavo 
patentą dirbtiniam odos dir
bimui iš... kremblių (gry
bų) ! . 'Čia kalbama apie mi
kroskopiškus kremblius — 
bakterijas, kurie lengvai au
ga ant želatinos ‘(tenesių)' 
arba kokios nors kitos mais
tingos medžiagos. Tų krem- 
bliukų medžiaga savo sudė
timi labai panėši gyvulių o- 
dai. Ją galima taip pat dirb
ti, kaip odą, ir padirbti iš 
jos medžiagą (žaliavą), ku
ri-gali būti, labai geros rū
šies tikrai odai.-

Išmirkymas kremlinių

pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis.

Bcdakcijo sir Administracijos antrašas: “Išeivių 
Draugas,” 281 A. Eglinton Str. Glasgo’iv, S. S. Scot- 
land. r ; ,JT

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui.' Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio.- Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus petTnčnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia ‘ ‘PASAKOS ’B-vė. Redaktorius A. Giedraitis

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke
< * *
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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. . , r ‘
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

VUA TST.FJSTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS ,

LIETUVOS ALBUMAS

“IŠEIVIU DRAUGĄ”

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 
lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną "šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje. . .

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias ži
nias kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir 
Lietuvoje;- — .—

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

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

nudažomos, nu dūmimą od<į 
ir tuo atžvilghf turi* vvriaiū 
šią ypatybę, palyginus sii 
tikrąją oda. v ’ 'G *

Galintas dalykas, ka d' su 
laiku oda “iš bakterijų” vi- 
siškai išstūmę iš apĄYarios 
bet kokią kitą odą. ' > 

- Vitkauskas

:: TRUMPI :: 
SKAITYMELIAI

NAUJA KNYGA
Joje telpa daugiau kaip 
100 (rampų pasakaičių 

150 pusi. 45 centai
DARBININKAS

3o6 Broadmay, Boston 27, Mass

vaikų, tai kiekvienam tektų 
apie centnery su trečdaliu 
svorio aukso luitas. O jei
gu išdalinti’ tarp visų žmo
nių ta auksa, kuris dabar y-*.4. 4 7 V *

A 

ra apyvartoje visame pasau
lyje ' pinigy arba brangių 
dirbinių, pavidalu, tai kiek
vienas gautų viso tik apie 
keliolika gramų. Aišku kad 
jūra tūkstančius kartų turi 
daugiau aukso, negu visa 
žmonija. Bet, kaip tai būtų 
gaila, kad tas pigus.ir prak
tiškas būdas išimti auksa iš 

. *■ I

vandenvno gelmių dar nėral
• 1 - \ i

atrastas. |

. Vii T«->iTiJ

TeL Brockton 5112

sidaro vandenynais plaukio
jančių laivų katiluose chemi
kai randa daugybę įvairiau
sių medžiagų.

Tarpe kita, jūros vande
nyje yra ištirpusios ir bran
giosios n augės — auksas ir 
sidabras. — pirmas chloro- 
druskos pavidalo, kitas pa
vidalu azoto druskos. Ap
skaičiuota, kad vienoje to
noje (apie 20 centnerių) 
vandenyno vandens yra apie 
Ldvidešimtda-lis gramo gry
no aukso (sidabro — dar 
mažiau). Tačiau, tai toli 
gražu ne menkas kiekis, jei
gu- paimti dėmesin kiek to
nų vandens turi savyje visi 
žemės rutulio vandenynai ir 
jūros. 'Nesunku apskaičiuo
ti. kad vandenynuose bend
rai turi būti nėmažiau kaip 
100 milijonų tonų (apie 
2.000 milijonų eentrierių- 
aifkso. Jeigu visą auksą, 
kurį -turi savyje vandenynai, 
išdalinti lygiomis dalimis 
visiems žemės gyventojams 

. neišskiriant ir mažiausiu

I JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAT | 
f PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ | 
1 TAI IŠRAŠYDINK JIEMS/ |

Greita pagalba yra patikrinta 
beveik nuo pat momento, kuomet 
jąs panaridosit johnson’s Red 
Cross Kidney Plasterį prie skau
damos vietos.

Šildanti, švelninanti, ši. senoji 
gyduolė pašalins aštrius skaiti
nius ir atšipusius diegimus strė
nose. sustiprins ir suteiks nusilpu
sioms muskulams galimybės at- 
gaut tvirtumą, ir visus trukumus 
pašalins tarsi magišku budu.

Gyduolės persisunkia per odą ir 
eina tiesiog i silpnas skaudamas 
vietas, nusilpusius muskulus, mal
šina skausmą, gaivina nusilpusius 
nervus ir atstato liuosą veikimą 
muskulą.

Dėl greitos pagalbos—buk tik-

Red Cross Kidney Plasterio 
raudona- flanele užpakaly, 
vaistininkai juos parduoda

Tel. Norwood 1508 c

E. V. WARABOW
(V7RUBLIAUSKAS).

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

»

J. PETRUŠKEVIČIUS 
Laisniuotas Graborius 

Laikau automobilius dėl veselk 
ją, krikštynų ir šiaip pasivaži- 

jtCjiino, pigiau nė kiti.

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

1 Res. TeLS. B. O3O4-R.

Restdencijos Telepbonns: 0779- R. K 
Ofiso Teleftuins So. Boston 0770-^ 

S. BARUSEVIČIUS
LMvr!j(Įaui Graborton, balnauoto 
jas, Beat Statute ir PnMic Notaru 

258 W. Bmdway 
South Boston, Mus.

Reeideiiciją 838 Dorcheeter Avenor 

D’7-te
117P VVASHINCJTON STREKT 

Nornood, Mmb.

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IB NAKTĮ

♦ - P. J. AKUNEV1ČIUS
Lietuvis Graborius

820 R. STKTH ST., SO. BOSTON

TeL a B. 4488
» • • . • -

t i

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

877 ir 448 Cambridge Street 
Cambridge, Mass.

Telephone ITnivcrsity 8S31-5V

“ * * " 7 4.
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