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STEBUKLINGAI IŠGYJO

CHESTER, Pa. — Du 
metai atgal, jauna mergelė 
Rose Avery Chicagoje buvo 
sužeista automobilio nelai
mėje. Ją sužeidė ‘t*axicab.” 
Abi kojos buvo baisiai su
žeistos ir visą laiką vaikščio
jo kriukiais. Gydytojai at
sisakė gydyti ir jau nebuvo 
vilties pasveikti. Ji buvo gi
liai tikinti mergelė. Apie 
du mėnesiai atgal jį atvaža- 
vo į šį miestą ir tik kriukiais 
vos galėdavo paeiti. Ji kara
tai meldėsi prie Nekaltai P. 
P. Šyč. prašydama grąžinti 
jai sveikatą, kad ji galėtų į- 
stoti vienuolynan ir būti 
naudinga Dievui ir žmo
nėms. Jos maldų Dievas ir 
Jo Motina išklausė.' Ji sako, 
kad rugsėjo 7 d. naktį kuo
met jai užėjo dideli skaus
mai, ji meldėsi prie prie P. 
Švč. ir staiga pamatė šviesą 

Marijos. 
Po to, skausmai praėjo ir
pajuto, kad ji gali valdyti 
kojas ir atsistojus pradėjo 
be kriukių vaikščioti. Iš to 
džiaugsmo grįžo Cbicagon 
pas savo tėvelius ir iš ten 
ruošiasi stoti vienuolynan, 
kur darbuosis, kad atsidėko
jus Aukščiausiam už grąžin- 
ią sveikatą. _

Tai dar kartą įrodo, kad 
tvirtas tikėjimas sveiku pa
daro.

AMERLKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ ŠV. ’ZAPO DARBININKŲSĄJUNGOS ORGANAS
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LIETUVOS ARBITRAŽO SU
TARTIS SU ITALIJA

A. D. F. NEĮSILEIDŽIA 
KOMUNISTŲ

LOS ANGELES, Cal. — 
Spalių 3 d. prasidėjo Ame-, 
rikos Darbo Federacijos me-(šyla Lietuvos Italijos arbi- 
tinė konferencija. Suvažia- į tražo ir prekybos sutartys, 
vo gausiai delegatų.Suligra- [Pastaroji sutarta didžiausio 
poi-to Federacija turi 2,812,-1 palankumo principu. Iš Lie- 
407 narius. Į tuvos pusės sutarti pasirašė

Ši milijoninė Federacija ministeris pirmininkas ir 
daug gero darbininkams yra /užsienių reikalų ministeris 
padarius. Ji netik kovoja su 
kapitalistais - darbdaviais, 
bet ir su darbininkų išnau
dotojais bolševikais. Visur 
ir visumet persergėjo darbi
ninkus nuo bolševikų viliu- 
gingų žygių ir jų propagan
dos. Iššlavė lauk iš Federa
cijos unijų ir dabar konven- 
cijon neįsileido nū vieno bol
ševiko. Anot Feedracijos 
vadų, komunistai, tai pavo
jingiausias darbininkams e- 
lementas.

Konvencijoje kalbėjo Dar
bo departmento .ministeris

s.

ROMA. — Romoj pasira-
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KAINA 5 CENTAI

' Javis ir keletas kitu Įžymes
nių asmeniu

SUSIRŪPINO PASKOLOS 
t— BONAIS

Lietuvos Laisvės paskolos 
Amerikoje žuvusių bonų 
(lakštų) kapitalui ir nuo- 
šimčįams apmokėti finansų 
ministeris pavedė referen
tams: p. p. Leonui ir Kai
riūkščiui paruošti atatinka
mas taisykles.

ant kurio užde-

žiniomis, prof. 
ir Mussolini pa-

• -L .

Gen Gomez’ą Nužudė Vera tinėj Chihualiua, 
Cruz’oje

MEXICO CITY. — Jau 
nuo senai čia nebuvo ramu
mo. Tai vienur, tai kitur 
kildavo riaušės. Despotas 
Calles su savo agentais su
versdavo kaltę už riaušes ka
talikams. Bet tikrenybėje, 
kaip dabar paaiškėjo, riau
šės kildavo iš pačios kariuo
menės. Tą dabar pripažino 
ir Calles ir pažymėjo, kad 
riaušės ivvko ne vien čia, 
bet ir Torreon’e, Vera Cruz 
ir kitose dalyse.

Calles sako, kad sukilimai 
kilę delei kandidatų į pre
zidentus. Mat Obregonui o- 
pozicijoj stovi du generolu 
Serrano ir Gomez.

‘ . t

Calles’as tikis riaušinin-
į * . ' 'r

kus numalšinti ir juos skau
džiai nubausti.
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Sinaloa
Nayarit.

Ypač Jalisco eina žiau
riausia kova. Daug žuvo vi< •< 
noje ir kjtoje pusėje.

Vien tik Portezuelo vaL»* 
džia praneša, 13 revoliucij* 
nierių nužudė ir 52 sužeidė*

Baisiausios žudynės siau
čia Meksikoje.

v •

LEVINO “COLUMBIA” 
SUBIRĖJO

. RYMAS. — Levinas, ku
ris kartu su Cramberlain 
perskrydo Atl antiką, Euro
poje betriukšmaudamas pa
tiko nelaimę. Belekiant Ita
lijoj, orlaivis sugedo ir su 
didžiausiu smarkumu nukri
to žemėn. Levinas ir jo 
draugas išliko gyvi.

Lietuvis Išradėjas
•, KAUNAS. — Lietuvos u- 

niversiteto studentas Mor- 
kevičius Juozas praneša, 
kad jis išradęs naujus po
vandeninių karo laivų peri
skopams stiklus. Išrastieji 
stiklai povandeniniam karo 
laivui giliai pasibarus van
denyje, duoda gfilithumo vie
nu kartu, lyg'žemėlapyje, 
matyti aplinkui visą jūros 
paviršių. Patekus į priešo
karo laivų eiles vienu kartu 
galima esą akylai nepastebė
tam "sekti visus aplink esa
mus priešo laivus. Išradi
mui pritaikinti praktikoj o 
sanrios vedamos derybos su 
užsienio atstovais.

LIETUVA IR VOKIETIJA 
PASIKEITĖ GARBĖS 

ŽODŽIAIS
BERLYNAS.—Prof. Vol

demaro pasikalbėjimas su 
Vokietijos užsienių reikalų 
ministerių Stressemanu ne
nuėjo Vėjais. Pasikalbėjimas, 
ėjo dėlei paduotų iš Klaipė
dos Vokiečių skundų neva 
už nesilaikymą autonominių 
teisių. Tad "abi pusi susita
rė laikytis garbės žodžio. 
Reiškia, padarė taip vadina
mą “gentlemen’s* agree- 
ment.” Prof. Voldemaras 
pažadėjo nedeportuoti vo
kiečių iš Klaipėdos ir Lietu
vos kol nepasirašys su Vo
kietija sutarties.

Bet ar Voldemaras reika
lavo ir ar Vokieti j<a pasiža
dėjo nebešmeižti Lietuvos 
pasaulio akyse ir nelieperse- 
kioti lietuvių .gyvenančių 
Vokieti joje, žinios nepasakė.

prof. A. Voldemaras.

Stefani agentūros praneši
mu, Lietuvos ministeris pir-, 
mininkas ir užsienių reikalų 
ministeris prof. Voldemaras 
rftgsėjo 17 d. priėmęs Itali
jos užsienių reikalų vicemi- 
nisterį Grandi, Italijos mi
nisterį Lietuvai Amadori,' 
Lietu vos pasiuntinvbes na
rius ir keletą kitų aukštų I- 
talijos užsienių reikalų mi
nisterijos valdininkų. Gran
ai Mussolini vardu pasveiki
nęs pro

Panteoną ir nežinomojo ka
reivio kapą 
io vainiką.

Stefani 
Voldemaro
sirašyta Lietuvos Italijos 
arbitražo sutartimi, kaip ir 
kitomis panašiomis sutarti
mis, Italijos sudarytomis su 
kitomis -valstybėmis, nusta- 
tomą konsiliaeijos procedū
ra galintiems kilti tarp abie
jų valstijų ginčams spręsti. 
Prekybos sutartis sudalyta 
didžiausio palankumo prin
cipu ir numato papildomos 
konvencijos sudarymą. kū
ną bus nustatytas muitų ta
rifų sumažinimas kai ku
rioms prekėms, kurios ypa
tingai domina Lietuvos eks
portą i Italiją ir Italijos į 
Lietuvą. Be fo, konvencija 
nustato atskiriems pirkliams 
ir prekybinėms draugijoms 
apsigyvenimo ir įsisteigimo 
sąlygas ir numato tranzito 
bei navigacijos laisvę. :

P-LĖ H. STEPONAITĖ
Bridgeport, Conn.

Gabiausia lietuvaitė šioje kolonijoje. Būdama tik šešiolikos 
metų amžiaus garbingai užbaigė aukštesnę mokyklą, (High 
School). Ji yra Įžymi darbininkė parapijoje. Rengiant va
karienę patikimui kleb. kun. Pankaus p-lė Steponaitė daug 
pasidarbavo. Už tą darbą yra visi parapijiečiai jai dėkingi. 
Jaunai ir gabiai, panelei linkime geros sveikatos ir pageidauja
me, kad ji siektų aukštesnio mokslo, nes tokius gabumus ap
leisti būtų gaila.

Prof. Voldemaras Gavo
'. ■*

Italijos Karūnos Juostą
J

ATSIVERTIMAS'

KAUNAS. — Te Vų Jėžii- 
itų bažnyčioje priėmė kata
likų tikėjimą’ Naumiesčio 
žydų gimnazijom direktorius 
p.'4*etrns (Simonas1/ Ban-!

T

.SHARKIO LAIMINGA i 

NELAIMĖ ■

Neteko automobilio
apvirto, bet buvo 
žeistas ir pagavo išlėkusi t 
kanarką.

TOPŠFIELD, Mass. 
Kumštininkas Sharkey va
žiavo automobiliu ant Nevy 
burvport Turnpike vieškelio 
ir patiko nelaimę. Su ju » 
važiavo jo dvi dukterys, vy • 
riaųsia 2yo metų, 
niuką-lricŠH&rką kletkdj^^ 

Sulig Sharkio pasakojime , 
išrodo, kad jo automobiliau . 
pirmieji ratai pakliudė ak
menį ir išmušė iš jo ranki, 
vairą. Netekęs kontrolės a® 
tomobilis trenkė i tvorą, nu ■ 
mušęs kelius stulpus apvirt 
ir visus pasažierius išmet 
lauk. Pasažierius lengva 
sužeidė. Didžiausia nelairn 
buvo, kuomet kanarka pa
spruko į mišką. Kumštiniu-' 
kas Sharkey su šunies pr 
gelba išlepintą paukšty! 
pagavo. Daugiausia nuker • 
tėjo automobilis.

Nužudė * •
EL PzlSO, Texas. — Pra

nešama, kad riaušių malšin
tojai pagavo gen. A. Gomez, 
kandidatą į Meksikos prezi
dentus, ir ant vietos nužudė.

Gen. Serrano, kuris taip
gi yra kandidatu į preziden
tus, ir 13 jo draugai irgi pa
kliuvo į despoto “strieičių” 
rankas.

Sakoma, kad valstijoj Chi- 
huahua, kur buvo riaušinin
kų didžiauisas judėjimas, 
riaušininkų jėgos silpnėja.

Taip-gi ir kitose vietose 
riaušnnkų jėgos slpnėja.

Gailės’as išleido griežtą į- 
sakymą aštriausia bausti 
riaušininkus ir uždėjo aš
triausią cenzūrą. Užginta 
laikyti susirinkimai, vieši 
mitingai, žodžiu sakant pi
liečiai liuesai nė pasijudinti 
•legali.

Meksikos Ambasadorius Gavo 
Raportą

WASHINGTON, D. C.— 
Meksikos ambasadorius Tel- 
lez gavo žinių, kad gen. Go
mez’ą pagavo arti Perolo, 
valstijoj Vera Cruz ir karo 
teismo nuteistas ir sušaudy
tas.

Sakoma, kad revoliucijo- 
nieriai norėjo nuversti da
bartinę valdžią.

Taipgi praneša, kad gen. 
Serrano pagavo Morelos val
stijoj ir ant vietos nužudė.

Revoliucija Plinta

NOGALES, Arisona — 
Neoficialės žinios skelbia, 
kad revoliucija plinta dar 
devyniose valstijose: Vera 
Cruz; Morelos, Oaxaca, Mi- 
choacan, Pucbla Jalisco. ry- »

LIETUVA PASITARNAVO
FRANCI J AI

PARYŽIUS. — Prane 
ios valdžia begalo susidonič 

! jo gautomis žiniomis iš Kai
no, kur praneša, kad Prar. 
ei joj yra dvi komunistinė 
mokyklos užlaikomos Sovit 
tų pinigais. Viena mokyki 
yra Tonlono prieplaukoje, 
kita Cherbourge. Tose mc 
kyklose bolševikai auklėj 
savo agentus.

Dabar valdžia tyrinėja a 
tokių mokyklų nėra dai
giau. Gali' būti dėlto ir re: 
kalauja, kad bolševikai at 
si i nitų savo atstovą Pranei 
jai Rnkovskį..

Nors Praucija aiškinąs1 
kad tas reikalavimas da 

. nėra nutraukiamas ryšių s'. 
Maskva, bet Rusija tam ne 
tiki ir mato jog prie to ei 
narna.

Ne taip jau senai bolševi 
kai besi gerindami Pranc: 
jai pasižadėjo senas car 
skolas atmokėti, bet ir ta 
negelbėjo.

Vargas bolševikam^.

Prof. Voldemaras įteikė kara- Slapšys. 
liui Vyties kryžių.

Karalius suteikė pažymėjimų 
jirof. Voldemarui ir jo 

palydovams

ROMA. — Stefani prane
šimu, Lietuvos ministeris 
pirmininkas ir užsienių rei
kalų ministeris prof. Volde
maras, apžiūrėjęs Pizoj įdo
mesnius rūmus, išvyko prie 
jūros,kur buvo nuoširdžiai 
priimtas gyventojų ir gau
singų svečių. Po to jis ap
žiūrėjęs 1 
ir, pasivažinėjęs 
grįžo į Pizą, iškur vyksta į 
Romą. ‘ '

ROMA?--.Stefani prane
šimu. * Italijos karalius pri
ėmė San Rosoe pily Lietu
vos ministeri pirmininką ir 
užsienių reikalų ministerį 
prof. Voldemarą. Audienci
ja tęsėsi apie pusę valandos. 
Po to buvo priimti Lietuvosi tu iš rugpiūčio 28 d. atsargos 
atstovas Italijai Čarneckis majoras Tomkus priimtas 
ir karininkai Skorupskis ir atg.nl į kariuomenę.

X •

KADA SUSIRINKS KLAI
PĖDOS SEIMELIS

KLAIPĖDA. — Klaipė
dos Seimelio rinkimu wr.* r 
komisija peržiūrėjo patiek
tus 5 protestus, būtent: 1 
Landvirtschaftspartei, 1 lie
tuvių visuomenės sąrašo ir 
kitus atskirų rinkikų. Pro
testai rasti nesvarbiais ir 
atmesti.

Netrukus Klaipėdos kraš
to valdžios žiniose bus pa
skelbtas išrinktųjų į Seimelį 
idstdvn sąrašas, Seimelis su
virink* ne anksčiau,' kaip 
spaliu mėn. 5 d.-

Karalienė, sosto į- 
pėdinis ir princesės pakvie
tė visus pusryčių. Ministe- 
ris pirmininkas ir užsienių 
reikalų ministeris prof. Vol
demaras buvo apaovanotas 
didžiąją Italijos karūnos 
juosta, o palydovai — ki
tais pažymėjimais.

' .. .v, . nisre
lėktiivii dirbtuves! sienių 

lėktuvu.»nrnf i

PROF. VOLDEMARO AUDI
ENCIJA PAS POPIEŽIŲ

• ROMA.
misteris pirmininkas ir už- 

:“i reikalų ministeris 
prof. Voldemaras su palydo
vais atvyko Neapoliu, iš kur 
grįžta į RomĄ. Rugpiūčio 22 
d. prof. Voldemarui paskir
ta audiencija pas Popiežių.

Rugp. 20 mi-

MAJ. TOMKUS PRIIMTAS Į 
KARIUOMENĘ

Respublikos Prezidento ak-
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t 
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iškilmingos Ręsp. Prezidęn-
. j X

ordeną, kurį Jūsų Ekscelen-’Kauno Bazilikoje, įvyko 
cija teikėsi mane apdovano- iškilmingos Ręsp. Prezįdęn- 
ti.Labai susijaudinęs to- .to dukters Marijos. Smeto- 

g kinis maloniais ir draugiš- naites sutuoktuvės su kapi-

—t
į ’ 3 • »i <?»SL: 28, 29 ir 30 sfr, ir’fcon^ 

fiskuotas visas jų turtas 
Valstybės naudai, išskiriant 
nuteistąjį Buikį Joną. 1

• ■ . ■- . i

IŠKILMĖS RESPUBLIKOS 
PREZIDENTO ŠEIMY

NOJE

KAUNĄS,—Rugsėjo 10

- - » t
,tos pąsekmes numatytos B;; 7OS KARALIAU? TE

LEGRAMA RESPUBLIKOS 
PREZIDEimul ’

■ Jaunas: — Respublikos 
: Pi-ezideutas gavo iš itahj. 

karaliaus tokia padėkos tele- 
< gramą: “Jo ekscelencijai 

į Ponui Prezidentui; Smeto
nai. Kaunas. < -> '

x Jo-Ekscelencija p. Volde- 
maras įteikė man Lietuvos

cija teikėsi mane apdovano- 
iRi

kais jausmais, kuriuos tąja 
fc-- ypatihga proga man pareis-

kei, aš prašau Jūsų Eksee- 
lęnciją teiktis priimti mano 

lt giliausia padėka kartu su 

i 
B 

te _

į LENKAI NUŠOVĖ MŪSŲ

* nuoširdžiausiais linkėjimais 
Letuvos gerovei.'
* Victorio E-manules.”
a . ——

- A ‘ .* '

s

tonu Oloizu Valušiu.
Jungtuvių apeigas atliko 

Kauno Arkivyskupas Skvi
reckas. Jungtuvių metu var
gonavo prof. Naujalis ir dai
navo operos solistas A. Rut
kauskas.

Bazilikoje atsilankė vy
riausybės atstovai, svetimų 
valstybių atstovai ir arti- 
miausi Respublikos Prezi
dento giminės.

Svotu buvo kariuomenės 
vadas gen. Žukauskas, svo- 

pia — ponia Tubelienė.

<
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* PASIENIO POLICININKĄ
; Nuo denmrklinijos gauta 
telefonagrama, kad rugsėjo 
15 d. demarklinijos zonoje 
lenkai niisove musu pasienio Kadangi RespuWikos pre. 
polK-nnnk:} Justa Morkūną. |zirt„ltas SmetlWa

fe

Nelaimingasis nukautas ties 
Gubavos dvaru Salaku vals- 
eiuje.

^TAURAGĖS RIAUŠININKŲ 
: BYLOS SPRENDIMAS

Oficialus komunikatas 
į 1927 metų rugsėjo mėn. 
15 dieną Karo Teismas Tau
ragėje, išnagrinėjęs 22-jų 
Tauragės riaušininkų bylas, 
pripažino visus juos kaltais 
nusikaltimuose, numatytuo-

yra žino
mas. kaipo geras katalikas, 
tai Šventasis Tėvas per 
kardinolą Gaspari atsiuntė 
jaunavedžiams savo palaimi
nimą.

Rugsėjo mėn. 12 d. jauna
vedžiai išvyko į Prancūziją, 
kur kapitonas Valusis tęs 
pradėtus mokslus Sen-Mur 
karo akademijoje.

J

3t ;

į-

4-

•>

<•

a
) • 
šį...
«c. >

■y™**
Dviem motorais Sikorskio jūriniu monoplanu p-lė Francis Grayson planuoja lėkti per 

Atlantiką iš New Yorko į Eilropą. Kairėje yra lakūnės Grayson atvaizdas. > Su jąja lėks 
ir vienas radio operatorius. t:

d*
MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 

visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A Staninkynas .20a, 
APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBę-^žiciirm^tikybos' įjoM 

priv^mną, ypatybių, ir tikrojo kataliko priedermei Parašė 
i Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel____________________________30c.
TRETININKŲ JUBILIĘJUS»—700 mėtų sukaktuvėms paminėti 

aprašymas šv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuoliją įstatai__8c.
HUCKLEBEREY FINTAS—labai įdomi _ 75c.
PATARMES MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeniniai 

me, šeimyniniame ir visuomeniniam^ gyvenime. Parengė Kun. 
V, Kulikauskas 2. .U-___________ _______ _____________ 15«.

BEN-HUR—Istoirjas apysaka iš Jėzaus Kristaus laiką. Labai k 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila___ _______________ ______________________ 1.50• • \ ’ 

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—p^^ojimas kaip mūsą ^lei- 
, .viams sekasi Amerikoje. Parašė fiSff J. Tumas____________50c.
TRYS KELEIVIAI.—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 

apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B.___________ _ ,40c.
TRUMPI SKAITYMŽLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai

rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas____________45c.
TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis______45c,
KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de

rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio______________1.00

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

Parašė P. Žadeikis.____________________ __i___________ 75c.
GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną. 

Vertė Kun. P. L.___________________________ _________ 15c.
TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rų Nikolskį 

parengė Si Kaimietis'—_______ ______________ 2------------ t5c-
UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 

a p y s a k a___________________ _ ____________________
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku

nigas-Tarnas Žilinskas_______________ —--------------- 50c.
APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutasr-vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 
GEGUŽES MĖNtjO—Kun. Pr. Žadeikio____________________ 50c.

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS___ ;__________  --- 25c.
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui____
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas ~ 15c.
BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 

Rusijoje________________________________________15c.-
ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms sa 

gaidomis. Sutaisė Matas, Grigonis____________________ _50c.
LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus_______ _______ ________ 50c.
MŪSŲ TIEZĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver- 
' tė Jonas M. Širvintas____________________ i_____________50c.
BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis _________

___  ' v
LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunas—40c.
ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai Pa

rašė Juozas V. Kovas. Kaina _________ 2_______________ 30c.

GRAUDŪS’ VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas--------------10c.
EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis—15c.
KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge

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

Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis_______________ 75o.
DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevičius; be ap

darą 75 centai, su apdarais--------------- 2------------------------- $1 00

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ________
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko ______
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko.
ŠIŲ NAKCELY________________________________
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ „_____________
VAI AŠ PAKIRSČIAU__________ _______________
UŽ ŠILINGĖLĮ________________________________
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ ___________ ____________
LIGHO (latviška) _________ _____________________

Federacijos 8-tas skyrius ap
vaikščios 9 d. spalių 7 metą 
sukaktuves nuo užgrobimo mū
sų sostinės Vilniaus.

' Išrinktoji komisiją—V. Bar
kauskienė, V. Lukošiūnas ir J. 
Žemaitis su pagelba dvasios 

j vado kun. I. Kelmelio prirengė 
tam vaakrui programą. z

Kalbėtojai bus vieni iš ga
biausių: p. J. Steponaitis, A. 
Šlapelis ir gen. Lietuvos kon
sulas P. Daužvardis.

PHILADELPHIA, PA.
Prakalbos ir Koncetras

Spalių 9 d. vakare, šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje- 
bus prakalbos ir koncertas pa-i 
minėjimui septynių metų liūd
nų sukaktuvių praradimo Vil
niaus. Kalbės Lietuvos Seimo 
atstovas kun. Antanas Šmulkš
tys ir kiti kalbėtojai. Šv. Ka
zimiero. parapijos choras po
< ‘i ‘

vadovyste varg. J. Modelio pa
dainuos kalbų tarpais parink
tas tai dienai daineles'. Minė
tą vakarą rengia Phila. Drau
gijų Sąryršys. .—r

Nors lietuviai prie kiekvie
nos progos išneša protestus 
prieš lenkus už papildytą va
gystę, — išplėšimą sostinės, 
bet kitos valstybės matyt tiki 
lenkams kad lietuviai kiek pa- 
protestavę, pąmirš, ir viskas 
bus gerai. Kibai klysta taip 
manydami, nes lietuviai nie
kad skriaudos nepamirš ir vi
suomet lenkus vagiais pasau
liui pei-statys iki nebus Vil
nius grąžintas.

Pažiūrėsime katrie ištesėsi
me, —: ar lietuviai su teisin
gais reikalavimais sugrąžinti 
Vilnių, ar lenkai su neteisybe 
muilinantieji didžiųjų valstijų 
diplomatų akys.

Jei Amerikos lietuviai pa
sidarbuotą. su protestais tiek, 
kiek pasidarbavo neprigulmy- 
bės išgavime su rinkimu para
šą ir kitais būdais, tai po 
dvieją-trijuanetą. Lietuvos vė
liava aižplevėsuotą Vilniuj ant 
visados. Tam darbui būtinai y- 
ra i reikalingas kad i r “nelega
lus” ( ?) centras. Juk aimana
vimais ir kalbomis nieko ne
laimėsime. Čia reikia dau
giau gyvesnio veikimo po vi
sas lietuvių kolonijas. Tegul 
mus už tai Iiara ar persekioja, 

bet... mes be Vilniaus nenu
rimsim.

BROOKLYN, N. Y.

Spalių 9 Dienos Programa

Čia veikiančio Lietuvos T
Kraštą Vaduotos Komiteto pa
sidarbavimu, šio mėnesio 9 d. 
nuo 6val. vakaro, Šv. Panelės 
Apreiškimo parapi jos svetainė
je (kampas No. 5tk ii’ Have- 
meyer St.) bus išpildyta šauni 
programa, iš priežasties 7 me
tų šiikaktiivių niio užgrobimo 
Lietuvos sostinės Vilnius.

1920 m. spalių mėn. 9 d. len
kai Želigovskio smurtu užgro
bė Lietuvos sostinę Vilnių ir 
tuo būdu padarė Lietuvių tau
tai neužgydomą žaizdą Ši die
na kas met ryškiai pabrėžia 
lenką šelmystę ir lietuvių pa
reigą atsiskaitymui su lenkais, 
kuriems lietuviai ar anksčiau 
ar. vėliau luręs Įrodyti, |kad 
Vilnius pridera Lietuvai, o ne 
Lenkijai. Tąja tiesa Spalių 9 
d. Brooklyno. susipratę lietu
viai panaujins savo pasiryžimą 
darbui ir kovai už Vilnijos pa- 
liuosavinią iš po neteisėtos len
kų globos. _

Svarbioji programo dalis bus 
išpildyta kalbomis, dainomis, 
muzika ir dekleniaciiomis. 
Smagu pažymėti, kad žymiau
siu kalbėtojam bus Lietuvos 
Vice-Konsulas adv. P. Dauž- 
vardis, kuris savo gražia iškal
ba teiksis apibudinti svarbiuo
sius Lietuvos klausimus, kurių 
pinnon eilėn bus Vilnijos va
davimo- reikalai.

Koncertinę programo dali iš
pildys Šv. Panelės Apr. Para
pijos Choras, kuriam vadovau
ją pasižymėjęs chorvedis p. A. 
Visminas. Čia tenka pažymė
ti, kad "šis choras yra skait
lingas ir 5puikiai išlavintas; 
tad reikia tikėtis, kad šiam 
chorui uždainavus — “pasau
lis” t ikrai'išgirs, kad lietuviai 
be Vilniaus nenurims! Apart 
choro bus solisčių, solistų, 
smuikoriu ir deklematoriu. A t-*

slankiusieji tikrai turės ko pa
siklausyti ir kuom pasigerėti.

Kalboms ir koncertui pasi
baigus* —. bus šokiai.Jgfėjtfnt 
rinktinei^ Brooklyno orchestrai, 
(ši programo dalis, yrp skiria
ma jaunimo patenkinimui.)

Suaugusiems įėjimas Ims 50 
eentą o vaikams tik 25c. '

Pelnas eis Vilnijos, vadavimo 
reikalams.

Virtęs ir apielinkrs lietuviai

- :
Užkviesta ir pasižadėjo da

lyvauti garsi dainininkė p-lė 
V. Bankauskaitė iš New Yorko 
ir art. A. Šlapelis, tik ką su
grįžęs iš Italijos. Taipgi Šv. 
Cecilijos choras, vedamas ga
baus muziko A. Stanšausko.

Kviečiame visus gausiai su
eiti ir prisiminti mūsų Tėvy
nei padarytą žaizdą.

Kom. narys V. Lukošiūnas

.50<J.

VOKIEČIAI VARŽO PRE
KIŲ IŠVEŽIMĄ.

Nesenai prasidėjo geležin- 
i kelių konferencija Su Vokie
tija. Šioje konferencijoje' 
tarp kitko tariamasi su vo
kiečiais dėl prekių perveži
mo iš Lietuovs rusiškais va
gonais. Iki šiol vokiečiai Į-

Valst Apsaugos Įstat. 14 § į 
X p. ir nutarė: f

■ 1) Milkeraitį Jon^ Žiu
kauską Kazį, Kuisį T*raną, 
Gailių Vladą, Bartkų Juo- 

z zą, Lužą Vaclovą, Kazlaus
kų Igną ir Sidorą Bronių 
nubausti mirties bausme su- sileisdvao rusų tipo vagonus 
šaudant.

2) Bendorfą Richardą, 
Fliotovą Julių, Sadauską 
Augustą, Rudininą Juozą, 
Lukošių Antaną. Petrauską 
Joną, Zakarą Stasį, Šiugždą 
Joną ir Kaminską Vincą nu
bausti sunkiųjų darbų kalė
jimu iki gyvos galvos;

~ 3) Šlionį Joną nubausti 
20 metų sunniųjų darbų ka- 

4ė jimo;
; 4) Nuoką.Voldemarų —
15 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo;

5) Berkovą Gustavą.— 10 
rųetų sunkiųjų darbų kalė
jimo.

U. 6) Buikį Joną — 3 metais 
paprasto kalėjimo; 
i 7) Dobilo Antano bylą

4 
I

tokiomis pat sąlygomis, kaip 
ir rusų tranzitinius vagonus, 
nes tuo reikalu dar nebuvo 
susitarta. Dabartinėj konfe
rencijoj vokiečiai norėjo vi
sai neįsileisti rusų tipo va
gonų su kroviniais iš Lietu
vos. Po ilgų ginčų tačiau nu
sileido ir sutiko, bet su tani, 
tikromis sąlygomis. Be to. 
tais vagonais galima bus 
naudotis tik iki Karaliau
čiaus.

■v-*" T • v • • v •vokiečiai si
padare, aiškinelaimes 
kad rusų tipo vagonai 
silpnesni ir juos reikią 
niau lt ‘montuoti, negu 
Riškus vagonus.

e

✓

apsunkmimą 
tuo.
esą 

daž-
vo-

4 Karo Teismas nutarė išskiria ’vt.
fe ?
X- ■
-v >*■

į' "J. E. Valstvbės Preziden-

ti kvotai papildyti.
. ; Visi nuteistieji mirties 

bausme padavė J. E. Val
stybės Prezidentui prašy
mus pasigailėti.

J ’ ........ ~ .

tas nuteistiems: Žukauskui 
ĄKaziui, Kuisiui Pranui, 

•*$.7 Gailiui Vladui. Bartkui Juo- 
zui, Lužai Vaclovui, Kaz- 

į ; lauskui Ignui ir Sidorui 
Broniui mirties bausmę pa
keitė sunkiųjų darbų kalėji
mu ligi gyvos galvos.

Nuteistojo Mikeraicio Jo
no prašymas liko atmestas. 
Milkeraičiui Jonui : teismo •• * » 
nutarimas įvykdytas.

1 .Karo Teismo nutariinii vi- 
■> . siėms nubaustiems pritaiky-

9* *

r
i.1'

e

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

“KARI”
“Karys” rašo ne tik apie įvai

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

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Karį,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštą, 
įvairenybią iš naują mokslo išra- 
dimu. Kariuomenės švietimoko- 
misijos “Kary” skelbia savo pra 
nešimus apie kariuomenės švieti
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

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

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

“Karyj
reginią, apysaką, eilią, įvaireny
bią, juoką ir 1.1.

“Karys” deda daug atsiminimą 
iš Lietuvos kariuomenės kovą ir 
kūrimosi, kąrie kiekvienam skai
tytojui parodys, kiek lietuvią tau
ta turėjo pakelti vargo ir auką, 
kol iškovojo nepriklausomybę.

Kiekvienas sportininkas privalo 
skaityti “Ka^,” nes jis paduoda 
daug sporto žinią lč. Lietuvos ir 
užsienio. '•

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityt! “Karį,” kadjš anksto su
sipažintų su kariuomene. Toks jau 
nudils patekęs kariuomenėn ii kar
to jaūsis pažįstąs ją ir puirtiožęi 
tai garbingai tarnybai <'fL'tu tik yra susikūręs koks nors 
jaunimo ratelis, ten būtinai turi 
būti “Karys,” nes jis be karižko 
auklėjimo rūpinasi, }uelęvienam 
jaunuoli™ įdiegti tėvynė* meilę, 

atšviežinantį miegą ir ją# “Kari” redaguoja pulk. Įeit 
esąs kaip naujas žmogus. Burokas.7

50c.

25c. 
—15c. 
—5.00

30c. 
—20c.

20c.
30c. 

—10c.
10c.

TEATRAI
GILIUKINGAS VYRAS—2 aktą komedija; parašė S. Tarvydas—25c. 
ELGETŲ GUDRUMAS — triją veiksmą komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas . ________________25c.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą; parašė Seirijų Juozukas____________________________ 35c.
SNIEGAS^-Drama 4 aktą. Ventė Akelaitis ____________  46c.
ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė'

Kun. L. Vaicekauskas __________ • _________________ 10c
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktą, 5 pav. Vertė J. M. Širvintas—30c. 
VISI GERI—Trijų veiksmą vaizdelis; parašė F. V. . 10a
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktą drama. Vertė Jo-

; nas Tarvydas________ i- • lfte
PILOTŲ DUKTĖ—5 veiksmą drama. Vertė Jonas Tarvydas 35c 
DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabiola—5 aktą; 3) Liurdo Stebuklas

4 aktą; parašė Jonas Tarvydas . . m r -u______  65e
VAIKŲ TEATRAI; dalis Į: 1) Pagalvotbą Ikrai; 2) Jono lai-

m«;3> Pasakyk maną laime; Surinka S. ir N. 15c
VAIKUTBATBAI; ialis 1) Ištirsimc paskui; 2) Antanukas 

našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K.. D. ir N.__ ~ ' 1

PULKIM ANT KELIŲ—“D-ko” spauda. Odos apdarais $2.50 ir $3.5(

Garsioji byla apie bendrovę 
“Alfą” Kauuo apygardos 
teismo nutarimu perduota 
Kauno miesto II-os nuova
dos teismo tardytojui pra
vesti. Iki šiolei, išaiškinta 
per 280 nukentėjusių, kurie 
šiokiu ar tokiu būdu liko 
bendrovės • “Alfos” mi
šk ri austi: Vien tik 150 “a- 
morikonu.” kuriednešė “Al
fai” po 1.300 litų neva už
pirkimui Brazilijoj žemės. x

I • •' į

MICHALKEVIČIUS IŠVYKO 
ĮVILKIU

Viešėjęs kurį laiką luetu’- 
vojė pas savo gimines 
klipas sufraganas -Michnlkė; 
.virius pro Vievį išvyko j Vili 
niu.

Pr. Pnkas

SUSTIPRINA KRAUJĄ IR 
SVARBESNIUS KŪNO 

ORGANŲ#
( Vartokif Nuga-Tone s tu

rite prastą irsi&nų ’ men-
’ ’ ■ ' ‘ f Argąnus.kus svarbesnii 
Virš iniiiono 
savo savo sveikatą vai _ __
puikias gyduolei Nuga-Tonetaip
gi suteiks jums stiprius nervus, 
išvalys <vlą • nuo pučką ir -sustip
rins apetitą ir' virškinimą. Praša
lins* pūslės arba inkstų iritaciją, 
sustiprins kepenis, suteiks pasilsi- 
nantj .ir < 1
pajusite esąs kaip naujas žmogus.

Nusipirkite • butelį Nuga-Tone 
Šiandie. Pabandykit. šias sveikatą

15e
* MALDAKNYGES

“Kario” kaina metams 15 litui, ______ _______________ _____ > ___________ ____ ___ _
ESieny ^.50^^*1 ®?a/X5plft(, ufsa|Cymug pinigus, visuomet adresuokite taip

s Atatoka? ---------- .LtireM <-y 8£&«frftXfrKA8
366 West Broadway Bouth Boaton, Mate
■V

' Kauna*, ‘ NeprftfeuMs' 
myMa Aikštė, "Kari©” Red&kch

u atsilankymu. *
w'sn til

; V 'd >

tįįrvtu parėpti šį imnmgimąjįudayojančies gyduole* saro ligoi 
gausingu AtKilnnl^vinii- jr. vaisttnmKaf piMuoda jau

I I

sn tikra garantija pinigą
“ UZUa .• 8 J W
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LIETUVIAI!!

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

Ak, myliu tave................
Bernužėl, nevesk pačios . 
Graži čia giružė________
Meilė......... .......................
Meile uždegta krūtinė . . 
O pažvelgti.................... ..
Visuomet širdis surakinta 
Penkios linksmos dainos .

jų^ žodžiais sle- 
pažabčta savymeile,

Leniną mirties
Monar-

Išplau'kia kiekvieną savaitę 
Sugrįžimui leidimu ir kitų 
informacijų kreipkitės pas:

Hamburg-Amęrican Line 
Unitcd American Lines, Ine. 

General Agents 
131 Statė St., Boston, Mass.

KALĖDŲ Laivas "POLONIA” 6 Gruodžio-December 
Žiniom Kreipkitės į Vietos Agentą Ar į Bendrovę 

BALTIO AMERICA LINE
8 Bridge Street New York, N. Y.

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

BĄLTIKO AMERIKOS LINIJA 
tai pirmutinė laivinė bendrovė 

Kurios Laivai Pralaužė Kelią Iš 
Amerikos New Yorko 

TIESIAI Į LIETUVOS KLAIPĖDĄ 
siunčiant du laivu pernai, o jau net 

penkis šįmet

KAINOS J'ĄiyAKORČlŲ Į

Trečia k lesa
Ten ir atgal tiktai-----$181.00

Turistinė III klesa

KLAIPĖDĄ 
$107.00

$117.00
Ten ir atgal tiktai_ $196.00

Valdžios taksai atskirium.

NAUJI VARPAI

' VILKAVIŠKIS. — Per 
didįjį karą vokiečiai buvo 
išvežę Vilkaviškio bažnyčios 
varpus. Dabar, kun. Dabri- 
los rūpesniu, nulieti Vokie
tijoj keturi nauji varpai, 
kurie kainavo 15,000 litų.

Į IR Iš

LIETUVOS 
" Per BREMENĄ 
Didžiausiu ir Greičiausiu

Vokiečiu Garlaiviu 
COLUNBUŠ 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandenin 

Puikūs 3-čios klesos kamba
riai—tik miegamieji 

NORTH GERMAN 

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

Neverk, žmogau, vargti suspaustas 
čią.ąšaros silpnumą rodo. - 
VisSS dejas, skausmais apaustas, 
pakeisk siekimais Dievo sodo.

. .• t

Visi skausmai turės nutilti,
- jei kreipsi j Mariją viltį.

Neverk, varganeše našlaite, 
tavęs kad žmonės nepriglaudžia;
Kad Vargus, ištisą savaitę, 
velki ir Šventėj naštą skaudžią

Visi skausmai turės nutilti, 
jei kreipsi i Mariją vilti.

Neverk ir, našle atstumtoji, 
kad vargo rūkas nesisklaisto.
Nors tu darbe tiesiog putoj i, 
bet pristingi vaikučiams maisto.

Visi skausmai turės nutilti, 
jei kreipsi į Mariją viltį.
*

Jūs melskit paguodos Marijos 
Ir atspvrio vargams įgausit. 
Gaivinami skaisčios Gabijos,' 
į dangti turčiais nukeliausit.

• Visi skausmai turės nutilti, 
jei kreipsi Į Mariją viltį.

(“žvaigždė”)

MIŠRAM CHORUI
12. Ginkim šalį Lietuvos............................... 50
13. Giesmė į Šv. Kązimerą ...................... *.50
14. Lietuvos Vyčių Imnas -------------------- .25
15. Pirmyn į kovą............... '.. ................   .50
16. Mes grįšim ten.......... . ...............................75.
17. a) Išąuš vasarėlė,

b) Temano mergele, -
c) Išbėgo mergytė.........................  .50

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

19. a) Eikš mano mergele,
b) Aš sutikau žydelį,

' c) Kam anksci kelcis............................... 50
20. a) Miels tėveli,

b) Oi skauda galvelę,
c) Atsigėriau žalio vvn«. ... ............... 50

21. a) Oi džium-džium,
b) Už jūrių,
e) Kalbin jaunas bernužėlis,
d) Aš turėjau vištą ................................. .50

22. a) Tykusis rytelis,
b) Oi laksto vanagėlis,
c) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50

Visos virs paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge pnsiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip: '

INTRONIZACIJOS GALVOS 
Iš PARYŽIAUS SVEIKINI

MAS MOTERŲ SAGAI

Švenč. Širdžių Jėzaus ir 
Marijos Kongregacijos vie
nuolis, Tėvas Matheo Craw- 
ley Boevey, atsakydamas į 
L. Moterų Sąjungos seimo 
Detroite, Mirt-, .,(rugp. 15- 
17), sveikinimą.'iš Paryžiaus 
atsiuntė tokią kablegramą:

“Paryžius, rugp. 19,1927 
Kunigui Draugeliui, 
324 Whartoų St., 
Philadelphia, Pa.

Tegul švenčiausios širdies 
Meilės Karalius lietuvių šei- 

' mynose laimina Lietuvių 
Moterų Sąjungą ir josios! 
darbuotę. Matheo Crawley” 

Paaiškinimas: Ši kablegra- 
ma anksčiau nepaskelbta, 
nes adresatas gerb. kun. 
Draugelis Intronizacijos ir 
Švenč. Širdies Afeiles Kon
gregacijos reikalais buvo iš
vykęs iš® Philadelphia, Pa., į 
vakarus.

“LITUANIA” —11 Spal.-Oct
“POLONIA” . .1 Lapkr.-Nov. 
“LITUANIA”_____ Lapk. 22
“POLONIA”____ Gruodžio 6

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

“ŽVAIGŽDĮ”
“Žvaigždė”'kas mėnesį lankydama Jūsų na

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

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

•teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
tt. ir tt.

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

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDE” trokšta ir 
jums nušviesti, klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 
lyg toji Trijų Išminčių žvaigždė, ji nori ištikimai jus 
vesti prie karalių Karalius ir viešpataujančiųjų 
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. >

LIETUVON ir iš LIETUVOS 
■per Hamburgą

Mūsų 3 varykliu garlaiviais: 
New York (naujas), Ham
burge Deutschland, Albert 
Bailiu, Resolute, Reliance, ir 
populiariški vieno kabin lai
vai : Cleveland, Westphalia, 
Thuringia. Savaitiniai išplau
kimai iš Nęw York’o — gar- 
laivais Thuringia ir Wespha- 
lia, kurie sustoja Bostone.

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

$203.00 iš New York’o į « 
Kauną ir atgal

(Karo taksai ekstra)

• i
Teko patirti, kad gerb. kun. 

S. Draugelis šiais metais pa
sišventė trims* didžiai bran
giems mūsų išeivijos gyveni
me darbams:
1. Rūpintis Švč. Širdies 

Intronizacijos platinimu A- 
merikos lietuvių tarpe Šv. 
Širdies Meilės Kongregaci
jos žinioje.

2. Remti naujai įsikūru
sią Šv. Širdies Meilės Kon
gregaciją..

■ 3. Tęsti ir galutinai šį
met užbaigti istorinės kny
gos “Amerikos Lietuviai” 
leidimą.

Kristus nesmerkė nusidė
jėlių, jei tik jie darydavo 

* atgailą, už nuodėmes. Kuo
met pas Jį atvedė moteriškę, 
kurią pagavo besvetimote- 
riaūjant, Jis tarė jos skun
dėjams, kad pirmutinis į ją 
mestų akmenį tas, kurs pats 
yra be nuodėmės. Kuomet 
jos skundėjai susigėdę pra
sišalino, Jis ją atleido įsa
kęs tiktai, kad daugiau ne
benusidėtų. Jis nepasmerkė 
Magdalenos, Samarijėtės, 
muitininko Mato, Jo išsiža
dėjusio Petro. Net Jųdos iš
davystė neiššaukė Jame aš
traus pasmerkimo. Švelniai 
ir maloniai Jis perspėdavo 
nusidėjėlius ir nurodydavo 
jiems, kokios pasekmės .juos 
laukia, jei nepasitaisys ir 
neįtikės i Kristų. ,

Visai kitų tonu Kristus 
•kalba apie veidmainius. Di
džiausi anų laikų veidmai
niai buvo parisiejai ir rašto 
žinovai. Baisūs ir rūstūs y- 
ra Kristaus žodžiai, kuriais 
juos smerkia :
_ “Deja jums, Rašto žino
vai ir parisiejai, veidmai
niai, kurie duodate dešimti
nę iš mėtos, dilių ir kmynų; 
apleidžiate gi svarbesnius į- 
stafymo dalykus, teisingu
mą, pasigailėjimą ir ištiki
mybę. Bai reikėjo daryti ir 
anų neapleisti. Akli vadai 
kurie iškošiate uodą, prary
jate gi kupranugari. Deja 
jums, Rašto žinovai ir pari
siejai, veidmainiai, į kurie 
kuopiate, kas yra iš viršaus 
taurės ir bliūdo, viduje gi e- 
šate pilni plėšimo ir nešva- 

' rūmo. Aklasai parisiejau, 
iškuopk pirma, kas viduje 
taurės ir bliūdo, kad pasi
darytų švaru ir tai, kas yra 
iš viršaus. Deja jums, Raš
to žinovai ir parisiejai, veid
mainiai, nes jūs panašus į 
pabaltintus kapus, kurie iš 
oro

Vengrų krikščionių socia
lių partijos atstovas parla
mente Nikalojus Grieger 
kartą buvo prakalbintas 
laisvamanio žurnalisto, ku
ris bandė patirti jo nuomo
nės apie socialdemokratus 
ir apie politikos klausimus. 
Grieger apsiėmė, bet ryto 
metą nustebo, kad šis pasi
kalbėjimas visiškai iškreip
iąs pasirodė išspausdintas 
laisvamanių laikraštyj e.'
Grieger griežtai pasmerkė • 
tą šlykštų laisvamanio lai-1 
kraštininko pasielgimą ir I 
perspėja visus krikščionių ■ 
veikėjus,“ kad jie laisvama- j 
niškiems laikraščiams ne- ; 
duotų pasikalbėjimų.

Vengrų ' katalikų susi va-' 
žiavime pralotas Dr. A.

mas Pravoslavų Bažnyčios 
vadai yra žudomi, suiminė
jami arba ištremiami; pa
triarchas Tichanas mirė, 
vyskupas Kratickij ištre
miamas į Sibirą, Nižnio 
Novgardo vyskupas Sergie- 
jus nuo vietos pašalintas, 
devyni vyskupai iš savų-die
cezijų išvaryti. Maskvosbaž- 
nyčia yra labai pairusi. Bol
ševikai patys įsteigė ir pa
laiko taip vadinamą “Gyvą
ją” Bažnyčią,” bet ji nepri- 
gyja liaudyje. Ir bolševikai 
turi su tuo sutikti, kad tiky- 
įbinio jausmo misų tautoje iš
rauti negalima, nors jie tai 
ir mėgina padaryti jaunuo
menei. Bolševikai taip pat

> panaikint* slnlPlIaŽ-’^ErAs?
.................. _ įkurtoje pažymėjo, kad kata-

Sovietų kalendoriaus įhkybęi; nepalankių la^kry 
- ,,j raščių sekmadienio nume

riuose vedamuosius straips
nius rašo žymūs katalikaj, 
tai esąs katalikybės žudy-, 
irtas.. . -

labai gražus, viduje gi pihri 
mirusiųjų kaulų ir visokių, 
puvėsių. Taip ir jūs iš vir
šaus, tiesa, rodotės žmonėms 
teisūs, viduje gi pilni esate 
veidmainystės ir nederamo.

W . T

“Deja jums, Rašto žinovai 
ir parisiejai, ^veidmainiai, 
kurie statote pranašams ka
pus ir gražinate teisiųjų pa
minklus; jūs sakote: Jei bū
tumėm buvę musų tėvų die
nose, mes nebūtumėm su jais 
dalyvavę pranašų kraujujje. 
Taip jūs iindyjate patys 
prieš save, kad jūs sunūs 
tų, kurie užmušė pranašus. 
Pripildykite ir jūs jūsų tėvų 
raiką.

“Žalčiai, angių veisle, kaip 
jūs ištruksite' nuo pragaro 
teismo? Todėl štai aš siun
čiu pas jus pranašų, išmin
tingųjų ir Rašto žinovų; vie
nus jų jūs užmosite ir pri- 

~'\kalsite prie kryžiaus, kitus 
plaksite savo sinagogose ir 
persekiosite nuo miesto iki 
miestui, kad ant jūsų kristų 
visas nekaltas kraujas, išlie
tas ant žemės, pradedant 
nuo teisiojo Abelio kraujo 
iki kraujui Barakijo sūnaus 
Zakarijo, kurį jūs užmušėte 
tarp bažnyčios ir altoriaus. ” 
(Mato 23,^3-35) , *

Tas Kristaus baisus veid
mainių pasmerkimas liečia 
ne tik anų laikų veidmai
nius. Tais žodžiais Kristus 
smerkia lygiai ir šių dienų 
veidmainius. Kuomet žydai 
žudė pranašus, jie darė tai 
veidmainiškai neva dėl tau
tos ar bažnyčios labo, bet iš- 
tikrųjų dėlto, kad pranašai 
išrodinėjo jiems jų - nuodė
mes. Net ir patį Kristų pri
kalė prie kryžiaus dėlto, 
“kad geriau esą, kad vienas 
žmogus mirtų už tautą,” t. 
v. prisidengdami neva tan
ios labu.

Kiek tai dabar yra tokių 
veidmainių, kurie prisideng
dami tautos labui, darbinin- 

pusės jodosi žmonėms Įkų ir žmonijos gerove, pa

tais gra? 
piasi. ne 
žerhi instinktai, 'ii seklus ir 
siauras protai 
mainiūs lengva' is U,
kad jiems arbae4^4'mažai, 
arba visai nerapr sąvųjųaH 
lėjų platinimas. Visa jų e- 
nergij a nukreipta į neš vaitą 
puolimą'ant Kristaus ir Jo 
Bažnyčios. Neveidmainiai 
bedieviai daro kaip tik prie
šingai: jie platina'savo idė
jas ramiai ir neturi neapy
kantos prie tų, kurie nesu
tinka su jų nuomonėmis.

Yr a ir mūsų tarpe veid
mainių, kurie asmeniškais 
sumetimais nuduoda Kris
taus sekėjus, bet tikrenybėje 
yra Judos išdavikai ir pari
siejai sykiu. Lūpomis išpa
žįsta, kad svarbiausias daly
kas gyvenime yra Dievo ir 
artimo meilė, bet visą savo 
gyvenimą tvarko sulvg savo 
smulkios savymeilės kaprisų. 
Jie ištikrųjų yra “panašūs 
į pabaltintus Jiapus, kurie iš 
oro pusės rodosi žmonėms la
bai gražūs, viduje gi pilni 
mirusiųjų kaulų ir visokių 
.puvėsių.” ' ■'

TIKYBOS PADĖTIS SOVIE
TŲ RUSIJOJE

Vieši pravoslavų ir kata
likų Bažnyčių persekiojimai i 
vis tebesitęsia. Svarbiausias 
jų tikslas yra krikščionybės 
griovimas ir ateizmo (bedie
vybės) platinimas, kuris ei
na daugiausia per mokyklas. 
Bolševįkų jaųnųpmenes or
ganizacija “Pioneriai” turi 
1,300,100 naųių (berniukai 
?r mergaitės iki 13 metų), 
kurių 13% iš sodžiaus; kitoj 
organizacijoj “Komsomol” 
yra 1,700,000 jaunuoliai (ės) 
virš 13 metų amžiaus, iš jų 
45% sodiečiai; bolševikų lai
kraščio “Izvestija” žiniomis 
!yra 100% ateistinės (bedie
viškos) jaunuomenės.—Tie
siog velniškų priemonių i- 
mamasi prieš mokytojus, a- 
pie kuriuos sužino, kad jie 
turi namuose ikonas (šv. pa
veikslus*) ir yra tikį žmonės; 
grasina atleisti nuo vietos 
(kas rusų sąlygose reiškia 
galutiną pražūtį), liepia į- 
steigti antikrikščioniškus 
kursus, mokiniams skiepyti 
bedievybę. Rusijoje vjsas 
mokyklas tvarko valstybė, 
tad ir privatinėse mokyklo
se tikyboš mokymas negali-*

STATO DVASINĖS SEMI
NARIJOS RŪMUS • 

■ "• ; ot. ■ ■
Šiemet VilkaviŠkyj pradė

ti statyti dvasinės seminari
jos rūmai. Jie tūlės ilgio 
81 mtr., pločio 12 m. ir plo
čio sparnuos (fligeliuos) 37 
mtr. Rūmai bus 3 aukštų.

Katalikybės išdavikas yra tas,1 * - _________
kuris rašo arba duoda in- ——

tervie laisvamaniškiems
laikraščiams „ ii

nyčios šventes ir įvesti naū- 
i* 1 .,. . ...
Šventes: Nauji Metai, Sau
sio. 12 d

l k ■

diena, kovo 13. d.
ehijos žlugimas, kovo 18 d. 
—Paryžiaus komunos (1871 
•n* diena, gegužės 1 d. — 
Tarptautinė darbo' žmonių 
švente, spalių 7 d. — bolše
vikų revoliucija, be to dar 
senos tikybinės šventės. Bet 
tikybinės šventes, žinoma, 
oficialiai laikomos pasauli
nėmis poilsio dienomis.
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-! Stalinas ir kompanija se
ną* jau grąsmo Trockini 
“ekskomunika.” Galų gale 

ir nmvarp iŠ sava

į DĖL TAURAGĖS ĮVYKIŲ
v■.i7 -v . ■ • ‘gjF . t , _i ■■■

p7 Lietuvos “Darbininkas”
Tašo: ' ' ■

“Tie daug kam visai ne- 
tikėtieji įvykiai, berods, ne- 
sudarė mūsų valstybėje jo- 
kios katastrofos, nepagimdė 

gt -didelių sąjūdžių ir dėl to nė-1 
ra tinkamai įvertinami.-Kai- 

1;kurie laikraščiai yra linkę 
nepriduoti šitiems įvykiams 
veik jokios politiškos reikš- 
męs, vadindami juos pa
prastu banditų sauvaliavi-, 
mu. -

“Tikra tiesa. Tauragę bu
vo užpuolę banditai. Toki 
pat banditai rengėsi pulti ir 

- Alytų. Bet tiek vienur tiek 
kitur BANDITAI BUVO 

į PIRMOS RŪŠIES, TURIN- 
į TT, DEJA, SEIMO ATSTO- 
į VO CENZĄ... 

braukta.) Svetimose valsty
bėse tokių, banditų retai te- 
pasitaiko.

''

E8įĮsj£-<

j&g;--

bese tokių, banditą retai te- 
pasitaiko.

;“Socialdemokratą partijos 
vadai Mikulskis ir kiti per
nai metais sėdėję mūsą Sei- 

j^Tv.lne, šiandieną pradėjo val
stybes iždus plėšti. .Kyla 
klausimas ar ir tuomet, bū
nant Seime jie beturėjo tiks-

7 ' . #» •• • "•

. kas Maskvon, kas Varšuvon, 
- kas į kurį nors kitą ban

ditą urvą?
“Liaudininką veikėjai Ma

jus ir Banys, nors nebuvo 
dar pasiekę tokią aukštą 
valstybės aparato viršūnių, 
bet būdami vieno ‘tikėjimo’ 
su socialdemokratais, nedve
jodami stojo į valstybės 
grioviką ir valstybės iždo 
grobiką eiles.

Dar ankštesnės plėšiko 
markės yra ' Soltanas, kurs 
mokėjo būti podraug komu
nistas, peoviakas ir socialis
tinės profesinės mokytoją 
sąjungos mokytojas. Riau- 
šią metu jisai nematė- jokio 
reikalo vaidinti komendan
to, at komisaro rolę ir to
kiomis nesąmonėmis Taura-

E.

gės publiką nejuokino, bet 
stačiai šoko prie kasos, pa
sigriebė pinigą ir dūmė, kur 
kojos neša.

• “Toks valstiečių liaudi
ninką ir socialdemokratą 
pasirodymas yra vertas pa
minėti. PlėšdaiuThankus ir 
kitus banditiškus darbus da
rydami, jie dangstosi politi
kos obalsiais, d sėdėdami 
Seime dr neva’ politikos dar- 

, bą dirbdami, skelbia ir skie
pija atvirą, nieku neprideng
tą banditizmą.” ’ .

Priežastį to, “kad toki 
Plečkaičiai, Kedžiai, Pa
plauskai ir Mikulskiai galė
jo atsidurti Šeinio rūmuose 
liąudies gynėjų^ skraistėmis 
prisidengę” “D-kas” mato 

(Mūsų pa- tame, kad jų banditiški pa
linkimai nebuvo laiku de
maskuoti.,“ D-kąs” teisingai 
pastebi:

“Vienomis baudžiamomis 
priemonėmis negalima /pasi
tikėti prieš socialistu bandi
tizmą. Čia reikia didelio kul
tūros darbo ir sunkios idėjų 
kovos. Tiktai tada, kai žmo-

hj apiplėšti Lietuvos teatap • *s F-
, ' . ■ * • zm-irtr<4\ rwMZW^lirrrr»r« frFiTWlTin

i*, pinigus pasidalinę, dumti čiuose sėiealizmo pagrinduo
se glūdi tas pats banditiz
mas, koki Tauragėje parodė 
Lietuvos socialistą vadai, 
galėsime būti ramūs, jog pa
našūs įvykiai nebepasikar
tos. Tik tada rnes raniia są
žine galėsime tėmyti gyveni
mo įvykius, žinodami jog 
padarėme visą,ką turėjome 
padaryti, kad saugotume sa
vo tautos sielą nuo socialis
tinių banditizmo daigą.”

» * ‘
Vienos vandalizmas 

Tauragės banditizmas dar 
sykį aiškiai parodė. 
Markso “evangelijos” 
matuose yra revoliucija. 
“Begindami” proletarijatą 
ir Vienos vandalai ir Taura
gės banditai parodė tik, kad 
jų instinktai pilnai sutinka 
su jų ideologija.

Ihii kuo
met, jųpa-
maži išstūmė iš pirmų vie- 
tų. ' J

Trockio atatitanmas ryš-. 
kiai vaizduoja, kad iš vie
nos komunistę partijos išsi
vysto dvi. Užgniaužę visas 
kitas* partijas komunistai 
nebeturi opozicijos ir prade
da ją išvystyti savo tarpe. 
Leninas buvo priyerstas įsi
leisti “komunistinį” kapita
lizmą., Gal dabar Trockis 
daro pradžią bolševistiniam 
parlamentarizmui ? .Įdomu, 
kaip toliau debatuos pozici
ja su opozicija:, žodžiais, ar 
kulkosvaidžiais I Jų ginčai 
nepasibaigs Trockio “eksko
munika.”

• • 4
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šdrįso ir pravarė iŠ savo 
kompanijos. Kodėl to anks
čiau nepadarė! Juk ir pir
ma Trockis buvo toks7 pat 
kaip ir dabar. Jei jonępfa^ 
šalino, tąi ne iš meilės, bet 
iš baimės: draugai Stalinas, 
Bucharinas ii- kiti valdan
čios klikos lyderiai prisibi
jojo Trockio pasekėji}. Atei
tis parodys, ar Trockį pra
varė dėlto, kad jo vedamoji 
partija susilpnėjo, ar dėlto, 
kad valdančiai partijai atro
do, kad Trockis bus mažiau 
pavojingas' nebūdamas ko- 
munistų centre.

Didžiausi Trockio “grie- 
kai” yra; kad jis perdaug 
raudonas “nepraktiškas” 
bolševikas ir kad jis drįsta, 
kritikuoti valdančiają maši
ną. Nereikia pamiršti, kad 
per šimtus metų rusai buvo 
biurokratijos valdomi. Ki
tas valdymo būdas žinomas 
vadams ir tai tik teorijoje. 
Biurokratija pergiliai įleido 
šaknis į tautos sąmonę, kad 
ją galima būta išrauti į ke- 
lius metas.net ir į)rib ge
riausių nori}. Prie dabarti-. 
nių aplinkybių tų norų būti 
negali. Rusų liaudis yra 
tamsi. Kas nors ją turi 
vesti. Persimainė obalsiai 
ir činovniki} vardai, bet či- 
novnikai pasiliko. Skirtu
mas tik tame, kad seniau jie 
atstovaudavo- carą — dabar 
komisarą ; seniau juos ya-r 
dįndavo vąše blagorodije — 
dabar vadina, tovariŠč. : -Be 

i tų tovariščų-cinovnikų ypač 
i sodžiaus sovietai nutartų ga
las žino kokius nebolševikiš- 
kus darbus.

Partijos visur ir visuomet 
paveda atsakomingas ir šil
tas vietas savo nariams ar 
pakalikams. Nekitaip pasi
elgė ir Rusijos valdančioji 
klika. Kita diktatorių ypa
tybė yra ta, kad-jie kiek 
galėdami stengiasi užčiaup
ti savo kritikams bumas. 
Tą mes matome Italijoje, 
Ispanijoje, Lietuvoje. Apie:sius metas užplūdo tikra 
žodžio laisvę bolševiki joj nė-1' ' ’ ” 1
ra ko nei kalbėti. Trockis 
ir jo partija kaskart labiau 
atjaučia biurokratijos su
varžymus ir jų protestai nu
kreipti prieš valdančią par
tiją ir jos aparatą. Idėjinė 
protesto pusė yra tik akių bausmę už svarbiųjų įstaty-
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Ar Pasivys Por
tugaliją?

Lietuvos respublikoje per 
beveik 10 jos gyvvimo meti} 
teįvyko tik vienas nusisekęs 
perversmas ir viera^-kitas 
nenusisekęs pučas. Portuga
lijos respublikoje kur kas 
blogiau. Ši .respublika per 
17 metų turėjo net 19 ma; 
žesnių ir didesnių, nusiseku
sių. ir nenusisekusių pervers
mų. Lietuvoje dar netaip 
bloga. . '■ :■

Histeriškas Tei- 
■ singumas

Turbūt niekur kitur nėra 
tiek įstatymų, kiek pas mus. 
Leidžia juos J. Valstijų 
kongresas/ leidžia atskiros 
valstijos, leidžia miestai; lei
džia, Ieid^> leidžia, ar riei- 
kia ar nereikia. Labai daug 
yra tokių įstatymų, kurie 
yra netik bereikalingi, bet 
ir juokingi.

Nestebėtina, jei žmonės 
ignoruoja tuos erzinančius 
ir bereikalingus įstatymus. 
Bloga tas, kad belaužyda
mas kvailus įstatymus žmo
gus tankiai nustoja gerbęs 
ir geruosius. Užtat čia taip 
tankiai, atvirai ir begėdiškai 
peržengiama įstatymus. Y- 

’pač per kelius paskutiniuo-

mų . perženigmą kaikurios 
valstijos išleido naują įsta
tymą, kuriuo baudžiama ka
lėjimu iki gyvos galvos* už 
ketvirtą kriminališką nusi
kaltimą. Tokį įstatymą, va
dinamą Ėaumes Laws pra
vedė New Yorko valstiją. Ją 
pasekė Michigano valstija.

Kaip toks įstatymas vei
kia, parodo sekantis -atsiti
kimas. Tūlas Fred Palm tu
rėjo piįė savęs džinės pantę 
ir užtai pakliuvo teisman. 
Buvo tai ketvirtas jo prasi
žengimas. Tapo nubaustas 
kalėti iki gyvos galvos! 
Kaip kvailai toks įstatymas 
veikia galima matyti iš se
kančio pavyzdžio. Jei žmo
gus pavogs ketinius sykius 
po penktas eentas ir kiek
vieną sykį paklius teisman, 
ketvirtą sykį teisėjas yra 
priverstas nubausti jį kalėji- 
mu visam amžiui! Bet jei 
pavogt ketūris milijonus, y- 
pač ’ntto našlių ir našlaičių, 
tai nereikalauji perdaug 
drebėti: nesėdėsi šaltojoj vi
są amžių, nei pusės.

■! ■■■ ■ —
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' Lietuvių Romos Kataliką} Federacija deda savo pama- ^7 
tan Krikščiohijos liesas taip, kaip jas skelbia Katalikų ,f 7 
Bažnyčia*. . c t "

Ji žino-ir tvirtina, kad rilc vienas Dievas yra visiškai 
tobulas, gi žmonės ir jų visuomenės tvarka šiame pasaulyje 
gali tik eiti prie tobulybės. Beeidami prie to aukštojo tiks
lo žmonių santykiai nuolat mainosi. Uždraudus jiems mai
nytis sustota jų ėjimas artyn prie tobulybės.

Tarp pamatinių Lietuvių Katalikų Federacijos siekių 
yra bendromis visų Lietuvių katalikų spėkomis gaivinti sa
vo tarpe aukštesnį, tobulesnį, doresnį ir teisingesnį nami
nį, viešą, draugišką ir politišką, gvvęnimą. Vadovu tame 
darbe bus Kristaus mokslas: Federacija ieškos artesnių 
tarpusarinio Lietuvių katalikų susižinojimo, pasekminges- 
nio bendri} reikalų aprūpinimo ir, apskritai, pašalinimo 
kenksmingi} Lietuvių katalikų visuomenei apsireiškimų ir 
pagaminimo to visko, kas reikalinga jos gerovei, tarpimui į 
ir pažangai. Tautystes ir.dorybes gaivinimas, apšvietimo 
platinimas ir medžiagiško būvio gerinimas — štai Federa
cijos artimiausi uždaviniai.

Kad geriau mūsų siekijis supratus, reikia pabrėžti ke- _ 
lėtą skirtumu tarpu mūsų mokslo ir kai kurių kitu pažiūrų. .

II_ Skirtumai ir Simpati jos
1. Savo mokslu mes skiriamės nuo tųjų, kurie bandė 

užvesti neatmainomą teokratišką imperiją. Mes sakome, 
kad. tokias tvarkos užvesti negalima, o jei sykį ir būtų už
vesta, tai turėtų veikiai sugriūti, kaip griūva viskas, kas 
renūasLvienodumu, formalizmu ir užsidaro siaurame įsta
tymų ratelyje. Mes norime, kad pasaulio sutvarkymas ne-
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stovėtų ant vietos, kad visuomet tobulintųsi ir santykiai 
žmonių su žmonėmis eiti} geryn ir geryn, t. y. ieškome pa- . 
šaulyje ne atmainomos, bet amžinai besimainančios page- ** 
tinimo keliu tvarkos. t

■ ■ •? . - ' 4

\ 2. Skiriamės nuo istoriškųjų materialistų, kurie nuo- 
tikius draugijoje aiškina materiališkomis priežastimis. Jie 
mokina, kad viskas, kas tarp žmonių darosi, yra vaisiais 
vienų tiktai ekonomiškų priežasčių. Tasai mokslas pasa
lina nuo žmonių atsakomybę už darbus, iš ko plaukia labai 
apgailėtinos pasekmės. Mes mokiname, kad kiekvienas 
žmogus atsako už savo darbus prieš Dievo ir žmonių įstaty
mus ir, kad ekonomiškosios aplinkybės tos atsakomybės ne
panaikina. • .

4. Skiriamės nuo socialistų. Socialistai nori užvesti 
tobulą tvarką ant žemės, — mes gi tvirtinamą kad tobulos 
tvarkos negalime užvesti ant žemės. Mes nematome jokio 
skirtumo formose tarp teokratiškosios imperijos absoliu- 
izmo ir socialistų tvarkos—visuose matome prievartą^tag- 
naciją ir nubodų vienodumą. Mes norime, kad draugija bū
tų energijos, gyvumo ir pažangos pilna. Mes nesutinkame 
su socialistais dar tame, kad į darbininkus žiūrime ne 
kaipo į privilegijuotas žmones, bet kaipo į lygius su kitais 
žmonėmis draugijos narius. Socialistai amžinai šaukia a- 
pie darbininkų teises, bet niekad neužsimena apie jų prie
dermes^ Mes nepripažįstame darbininkams lygias teises su 
ne darbininkais, bet reikalaujame, kad ir jų priedermės 
link draugijos būta lygios su ne darbininkais.

5. Nesutinkame su ekonomistais liberalais. Liberalai
mokina, kad kas tiktai dedasi pasaulyje, gerai daros, ir 
kad dėl to valdžia privalo kuo mažiausia kištis į žmonių na
minį, draugišką ir ekonomišką gyvenimą (laisser faire, 
laisSer passer). Mes sakome, kad valdžia kaip tvarkos ir 
teisybės dabotoja, turi kuo plačiausią teisę normuoti žmo
nių gyvenimą sulig gerai žinomos maksimos: jog visi} la
bas (bonum publicum) privalo stovėti aukščiau už vieno 
žmogaus labą (bonum privatam'). ,

6. Skiriamės nuo tautiškųjų demokratų tuo, kad ka
talikystę, kuri yra mūsų tautos tikėjimu, pripažįstame ne 
naminiu kiekvieno žmogaus dalyku, bęt atpenč, viešu rei
kalu. Mes tvirtiname, kad mūsų tauto^gyvenimas turi tai
kintis prie apreikštų tiesų, užlaikomų katalikų Bažnyčioje.

7. ‘ Savo draugi jos mokslu simpatizuojame su solida-
ristaiS: kaip jie, tvirtiname, jog draugijos tikslas yra rū
pintis ne kokio vieno luomo' arba vieno sluogsnio gerove, 
bet ieškoti gerovės VISIEMS. Tas liksiąs gali būti at- 
aekta^-ne kruvinu permainymu dabartinių gyvenimo for- 
lįų, bet išmintinga tiesadavyste, paremta ant prigimtos 
teisybės ir Krisans mokslo. . ž' f '

8. Draugijos^sutvarkymo atžvilgyje esame demokra
tais, t y. pripažįstame, jog visi esame lygūs ir tarime pik 
ita teisę dalyvauti viešame gyvenime patįs arba iper są^o

K
rovus, kad pasaulinė valdžia turi gauti savo juriedikeį* 
įt rinkimų. Retame susirišę su Amerikos Įemokratių 

politiška partija; vadinamės demokratais dėl to tiktai, 
kgd. pripažįstame dmc^ratizino principą. .

■ * *■ *** ‘ *• y • ' - * - ' - .
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reikia. Į vietą, kad panaiki
nus kvailus įstatymus ir nu- 
skyrus atsakančią ir greitą
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Tavo šilima — man njąistas. 
Mano rūbas sidabrinis — 
Tavo spinduliais ataustas. ..

? (“ gairinta”)
• - - ---- ---  ' --

kriminalizmo epidemija.
Valstijų legislatūros pra

dėjo kovą prieš kriminalis
tus, bet ne iš to galo,- kur Tavo šypsniai—mano auksas,

LŪŠIES DOVANA t
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s Miške urvelyje gyveno atsiskyrėlis. Apsigy- 
veno jis čia, norėdamas nusikratyti nuo apsu- 

- pančios plušos, puo žemų troškimų ir geidulių, 
, Ind elgtis sulig Dievo įsakymais 
z- # z • **> ' J

Gyvendamas kitų tarpe, žmogus, apjakintas 
įO«trų/ dažnai mano - žmonijos naudai dirbąs, 

į iet iŠ tikrųjų jis tiktai pataikauja savo tam- 
J ‘Mems geismams. Kokia iš to žmonėms para- 

t Daugiau suirutės padaroma, o suirutei e- 
lant pas artimiausiąjį jūsų prietdį peilis pa- 

tĮ&ptas užantyje. ‘ -
Gyveno tat atsiskyrėlis miške, kovojo su sa- 

tfUMini ir, pagaliau, pasiekė tokio sieloą skąistu- 
kad jo patariipai ir darbai daug kam pa; 

lengvindavo nešti gyvenimo naštą ir suprasti gy- 
į i jįnimo painiavą. . . .

Retai atsiskyrėlis pasirodydavo žmonėms, 
; — ateidavo

■įfrfV-.- ■— -• ’

’rl bet jį dažnai kas nors atlankydavo;

A Remizovo ir sąžinės graužiami, ir nerimasties slegiami, ir
. nesveiki, todėl, gal, nesveiki, kad pergy

venus didelį skausmą tegalima pasiekti dvasios 
tobulumą, o galbūt ir todėl, kad sielos smūgis iš
ardė kūno lygsvarą. Atsiskyrėlis iš akių ir kelių 
žodžių įspėdavo atsilankiusiųjų negalią, paguos
davo juos ir laimindamas išlydėdavo.

Kartą sėdi atsiskyrėlis savo urvely, skaidrio
mis mintimis kildamas į Dievą, ir girdi — kaž 
kas klabina į duris. Atsiliepė. Neatsako. » 

Gal,rtik taip pasirodė ?
Ir jau buvo bepradedąs mąstyti apie jausmų 

klastingumą ir šio pasaulio niekšybes, bet štai 
vėl kaž kas barškina.

Taip, visai aiškiai: klabina į duris.
— Kas gi ten būti}?
Nuėjo, atidarė duris, o čia — lūšis su mažų 

lūšųični:»stumia lūšis savo vai kelį“ priekin ir ro
do koja į jį, -įtartum sako: — “Žiūrėk, aklas 
mano Itišuitis, pagydyk!

i Ateidavo.pas atsiskyrėlį įvairūs žmones 1—»ir 
išvargintomis sielomis o nuo to staiyjtaįiais ir 
suglebusiais kūnais; ateidavo ir žemiau laukinio 
žvėries stovintieji, žemiau ropuonies, žemiau

SAULE
•N . ■ . **

Svieski’dieną, svieski naktį 
Tu pro mario maža langą; 
Siųski spindulius į mane, 
Aš kvėpuoju tiktai tavim...

1 ■ t , '

Tu aistra šypsais visuomet, 
Tu viltis ir įkvėpimas!
Tavo laisvė—mano laisvė, 
Tu neši mane^padangėn...

šliaužiančios kirmėlės, bet žvėrys niekumet nė- 
atsilankydavo pas jį. ' - - ‘

Pasirodymas žvėries su savo vaikučiu nesu
drumstė atsiskyrėlio rimties, ifes jis žinojo, kad 
dažnai žmogus, kurta yra laikomas gyvių tarpe 
tobuliausiu padaru, ateina į šį pasaulį dvasiniai 
kur kas žemesniu sutvėrimu negu žvėris, negu 
ropuonis, negu šliaužiančioji kirmėlė.

-Atsiskyrėlis, pasimeldęs, spjovė į apakusias 
lūšuičiu akis, ir ūmai Šis pradejo^dairytis. Ne
apsakomai nudžiu&o motina. \

IMdelę kelionę teko lūšiui atlikti, kol jie pa
siekė atsiskyrėlio urvelį ir tpdpl lūšuitis dabar 
jautėsi alkanų. Motina čia pat; prie atsiskyrėlio 
dun}, p&penėjo vaikutį, o jį papenėjusi atsikėlė 
ir, pamojavusi atsiskyrėliui kojyte,->tačiū, gir- 
di, labai ačiū“ tau !”—leidflai nam®,ltaksmai viks- 
nodama uodega; sykiu su j$ja bągo lūšuitis, jau 
nebe aklas> HrtksmnG”-

dėjo vakarinę maldą. ’, į; 4 Z *

(BŪ» daugiau),1.
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JUOKŲ VAKARAS IRWorcester, Mass

Kur nėra ašarų, ten siela miršta 
iš troškulio.—R. Striupas.

Amerikos Lietuvių populiariškiausi dainininkai artistai Čižauskai, 
juokdarys N. Skirbantas ir Cleve lando mylima 5 metų solistė Kat- 
ifutė Martišauskiutė. Akompanuos kun. J. čižauskas ir B. Nekrašas.

TAS VISKAS ĮVYKŠ / -

Parapijos Metinis Balius 
ketvirtadienio vakare, rug- 
ųiiiėn. 15 dieną, įvyko Auš- 
F.Vartų parapijos- metinis 
Šos bei vakarienė. Balius 
iįsekė-kuopuikiausiai. Pel-j 
išdaryta virš 700 dol. Pa- 
aoe&na tai, kad šis balius 
šasa syk įvyko naujos baž- 
&os svetainėje ir todėl darė 
įąą gražiu įspūdžių ir pasek- 
£7 Vakarienės rengime dau- 
nsiai darbavosi Aušros Var- 
moterų draugija, ypač: M. 
jsevičienė, A. Nodzveckienė,’ 

Džiogienė, A. Kosulienė, 
Beržinskienė, T.’Juknevičie- 

A. Mitrikienė, M. Juškie-
Čepulienė, O. Gladienė, 

jEuįikauskienė, V. Šaulienė- 
(■^/Šimkienė, L. Lubinie- 
pX2iarušienė, E. Krušien^, 
1 Kazelevitienė, A.'Lrikienė, 
^flaVickienė, J. ‘ Aikšnorie- 
j-D.iSkerniškienė; padedant 
ISsienės rengimo ’kdmitetui 
&tikuriems pašąliniams, as- 
tiiins. Minėtos draugijos na- 
ĮjaUne vieną sykį yra ūo- 
■'•pasidarbavusios visokiose 
įį^pijos rengiamose pramo- 
fri.r- štai ir per "šią vaka- 
®ę, tik juda, tik bėga, tik 
rba, kad atsilankiusius sve-

GRAŽIAUSĮ VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ” t

;; JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI. I 
! PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, J 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS i

trusu ir vienybėje siekimu prie 
bendro tikslo: naujos bažny
čios statyme, kultūros ir dva
sinės gerovės sparčiai pirmyn 
žengime.čius maloniai priimtų. Svetai

nė pilnutėlė buvo publikos, 
virš. 700, taip kad dar dange- 
JiuLdel vietos stokos teko apsi
lenkiant su.-visu kuom grįžti į 

I namus. Publikos tarpe buvo 
matoma veikxvisi žymesnieji 
Worcesterio ir apylinkės biz
nieriai ir daug šviesuomenės: 
kun. J. Čaplikas, kun. J/Ja
kaitis, kun. A. Daugis, kun. S. 
Vembrė, gydytojas J. Lan
džius. J. Budrevičius, advoka
tai Boblys, Mileris, Bartkus ir 
Mus. Rebboli etc. Prieš pat 
vakarienę nutraukta fotografi
ja. kurią puikiai pagamino 
pirmasis lietuvių fotografas J. 
Černius. Vakaro programos 
vedėju malonėjo tyūti parapi- 
jietife advokatas p? A. Boblys. 
Svečiai • maloniai Jinksminosi 
vakarienės.programų, gėrėjosi 
salės puošnumu'' ir klausėsi į- 
domių prakalbų,i apibudinan
čių šfios' parapijos įsikūrimą, 
bažnyčios statybią, ir dabarti
nę darbuotę, ■ kapas įdoūif'ai 
laikė minėtieji,asmenys.** ’ '

Nevienas svečių gėrėtis gė
rėjosi ypatinga/ gražia tvarka 
prie stalų, kadangi visiems be 
skirtumo asmenų buvo lygiai, 
greitai ir maloniai, pa taniau-i lstars u darbštumu

jos vaikelių dr-jos ir vietinio 
•choro merginoms už puikiai ir 
artistiškai išpuošimą svetai
nės; Aušros Vartų dr-jos mote
rims ir kaikūrioms parapijon- 

• koms už gražų papuošimą stalų 
j ir pagaminimą skanių valgių;
kaikuriėms vyrams: -Aikšnonui, 
Borisui. Nedzvėckui, Kosuliui, 
Bartkui, Glaveckui ir Pigagai 
^rž stalų ir kitų reikalingų ra
kandų padirbimą ir ir parūpi- 
nimą .

Taigi visbs parapijos ir bro- 
1 iškos vienybės vardu klebonas 
ir vakarienės rengimo komite
tas šiuomi dąr sykį reiškia gi
lios padėkos žodį visiems Auš
ros Vartų ir šv. Kazimiero pa- 

svečiams ir pašals
vo labai nustebinta visu tuomį, 
kadangi jiiekas nemanė ir ne
svajojo. kad ant Gedimino 
kalno, toje vietoje kaufe se
niau buvo mūnšainierių biti
nė, išdygs kada <nors visą 
NVoreesterį puošianti bažnyčia 
šu jos • jaukia svetaine. Ta
čiau darbas-tfūsas ir gerų žmo
nių valia, pergalint sunkiau
sias kliūtys, viską pakuly-ga
li padaryti. Tat ir tenka šir
dingai pasidžiaugti ir j^sige- 
jėti tuo So. Worcesterierių, v- 
pac dvasios vadų kleb.s kun. J. 
Čapliko.-pagelbininko kun. St. 
Vembrės, kaikurių biznierių, ir 
geros valios parapijonų rienu- 

vairingu

SPALIŲ-OCT 9 D., 1927 
Sv. Jurgio Svetainėje, Detroit, Mieli.

7:30 vai. vakare -
Visų mylimi dainininkai Čižauskai nesykį mus linksmino. Šį kartą 
su jais atvažiuos ir juokdarys N. Skirbantas, baritonas, kuris savo 
“džioksais” ir dainomis visus prijuokins. O 5 metų Katriutė visus 
nustebins savo gražiu dainavimu i r nudavimu dainose. Kas apleis 
nematęs tą gražų vakarą — gailėsis,— Jūsų atsilankymas parems 
šv. Jurgio bažnyčios finansinius reikalus. Įžanga50c. ir 75c. X

Širdingai kviečia šv. Jurgio parapijos Klebonas ir Komitetas

Apart prakalbų 'žymią+~ —~
\ Šiuomi reiškiu gilios ir šir
dingos padėkos visiems, kurie 
yra kokiu nors būdu prisidėję 
prie Aušros Vartų parapijos 

— metinio baliaus 
vykusio ketvirta- 

visą vakarienės laiką. Tikrai dienio vakare, rugsėjo mėn. 151

I i 
I

jama apsukrių mėlynakių lie
tuvaičių: P. Džiogiutės, M.' 
Karpavičiūtės, M. Overkiutės, 
S. Čepu liūtės", A. Vaškevičiu- 
tės, J. Vdlungiūtės, P. Budai- 
tės, K. LTėvičiutės,- V. Vilei- 
l\iutės, M. Zinkevičiūtės, J. 
Zinkevičiūtės, M. Tamulevičiū
tės.
pregramo dalį pamargino p 
Chilinskio vedamas choras, su
dainuodamas keletą sielą jau
dinančių dainelių, p. Mitrikai 
tęs keletas solo ir p. Navicko' vakarienės - 
šaunioji orkestrą, griežusi veik 1 suruošimo, 5 
vien val"iTTZ'npę lnilrn Tikrai ' 
tai rodėsi kastai, ypatingo, gra- dieną. Tyli, bet iėiosirdi pa
šaus ir malonaus toje ruimin- dėka reiškiama Vorcesterio 
goję svetainėje, nes anot gautų 'biznieriams ir lietuviams ūki- 

pūdžių daugelis publikos bu- ninkanis iš Spencer, Leicester, rdpijonam
Cherry Valev, Mass., ir’ kitų liečiams, kurie kuomi tik nors, 
miestelių tos apylinkės gyven
tojams,- kurie gausiui kuomi 
kas įsigalėdami prisidėjo ir 
parėmė ūkio produktais, bū
tent: žąsimis, antimis, gai
džiais ir savo atsilankymu. Dė
lei to ir Worcesterio miesto lie
tuvei turėtų paremti savuo
sius ūkininkus pirkdami nuo 
jų vai gi o.-prod ūktus; p-n u i Fr. 
Navickui ^su nariais jojo su
darytos puikios, trokšmingos 
ir žavinčios oykestroe; vargAJ 
ninkni J. ChilinskijĄ su choru 
už sudarymą ir * išpildymą 
gražaus dainų PTOgranio; p-lėi 
A. Mitri kaitri ųž radainavimą 
solo; kun. St Vembrei. Mari

ai yra vaizdas pirmo gražiausio ir didžiausio bankieto Aušros Vartų parapijoje, Worcester’y, kur klebonauja uolus, energingas ir didelio pasišventimo kun. Julius Čaplikas, 
lėtais jis gavo į pagelba irgi darbštų kun. S. Vembrę. Worcester’io naujoji parapija auga kaip ant mielių.Aušros Vartų lietuvių parapijos atsiradimas yra tai kun. J. 
i dar tebeklerikaujant troškimas. Jis tada yra pasakęs: “Jeigu Dievas man padės užbaigti mokslą ir būti įšvęstu į kunigus, tai mano yra didžiausias troškimas suorgjanizuot 
parapiją, pastatyti bažnyčią ir duoti vardą Aušros Vartų.” Kun. J. Čapliko troškimas išsipildė. Pastatė gražią bažnyčią ant kalno, primenanti Gedimino kalną. Ši va- 
j įrodo, kad parapijonys gerbia savo vadus ir remia jų darbus. Sutraukti tokią minią žmonių į vakarienę, tai ne bile kolonija tą gali padaryti. Valio So. Worcesteriečiai!

darbu ar aukomis, prisidėjo 
prie šio baliaus surengimo. Ir 
taipgi reiškiame vilties, kad 
mūsų iniestė ir parapijoj kri- 
kščioniškai-hroliška vienybė ir. 
prakilni duosnumo dvasia ir 
toliau mus ves prie bendri: 
tikslo: prie gražaus broliškoj 
sugyvenimo ir, nennilstanČios 
darbuotes Užbaigimui įrengti 
naujos Šv. Panelės Marijos 
Aušros Vartų bažnyčios.
j Į * f

Kun. J. Čaplikas, klek, ir 
Vakarienės Komitetas

, ,, ..f;

Sugankinie valandą, kuri ateina, 
nesivykime jos, kai išeina.—Šeks
pyras.

■ Šv. Onbid^pątaĮ^^/^ 
Jakąicipi, 12-tą dienąISiĮ'iF-’ 
Jiesia .rengia didelę.
Party šv. Kazimiero• -
nėję salėje pavapi jos'labui;
lietai perdavinėjami iš anksto >
i r. kai p girdėti, jau jų išpaų-. 
duuįta keletą šifhfų. VisMj»3 < " 
riai juos perkam iies paramj4> 
nai yra žmonės gerai susipra- 
tę, tad upliai-ir reųiia kieįyiė- 
ną naudingą parapijai darbą. 

į Nėra abejojimo, kad šioji pra- 
moga bus linksma ir gyva, neš 
bus knpina žmonių ir netruks 
taipgi įvairių Įvainimų. Nu, 
tad ir laukime!

šv Onos dr-ja

Čia neprešalį priminti, kad 
šv. Onos dr-ja yra viena di- ,-V 
džiausiu. ’ Prie jos priklauso ' į 
visos rimtesnės ir gyvenimu gi\» , •'
liaus susidomėjusios moterys. 
Ji labai skaitlinga narėmis; 
daro savo susirinkimus kas 
mėnuo ir su atsidėjimu gvildė- ' ■ v
na savo reikalus. Pirm susi- r 
rinkimo, bažnyčioje esti tam 
tikra moterims pritaikinta 
konferencija, kurią duoda 
kl. J. Jakaitis. Tad, kaip ma
tome, šios dr-jos narės" turi 
dvejopą naudą — dvasišką ir 
materialę .Nėra abejojimo, kad /
laikui bėgant,prie jos priklau- 
sis visos iki vienai Worceste- • 
rio lietuvės moterys. - - - v

Žmogutis
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KINIU-

danus 
Lle-

kuomet 
ra prię-

ūkinink
4Ž|gk-;j| 
mtdoniai'sit^5^^r^į^^^ 
Sekančiuose numeriuose bus 
daugiau žinių ir pasikalbė
jimo. -

ARTISTO SMUIKININKO K MUZIKOS MOKYTOJO

ANTANO ŽIDANAVIČIAUS
MOKINIU ‘

..5

. j ► •’
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REIKALINGI DARBINI! 
dirbti anglių kasyklose!!! 
latinis darbas. Dvi kasyki 
Viena Freeport skyrimu 
ta Pittsburg.' Vyrai su-i 
mynomis tegu kreipiasi, 1 
rie turi patyrimą prie, 
pojimo ir sudėjimo. Ge 
sąlygos. Kasyklos ram 
Renton, Allegheny Coui 
Pa. Bellphone Unity25' 
ba Pittsburg Atlantie 0( 

union cor.T.nnmm d 
2214 Oliver Bldff., «rtfį 

Romano JEmpIoymentA<8l 
439—3rd Avė., Pittsburgh, 

(2ras ankštas) 'M 
(8*21) ”

" < I^6 Prkym čigonas ' 
r tik vieną šeimininkę, bet 
•į Ii,Alė vieno žodžio į jį i

y | čigonas nustebintas k
1 -^KodeVPanįuže, n| 

IddbiT ’
Šeimininkė: — Netu: 

kalbėti su tamsta!
' Čigonas. —Na tai w 

klausk: -«-*♦Čigonė, :ar 
valgyt?...”

Woreesterip Aušros 
parapijos J&bonas ir Šum JįįjgHR 
S. Vembre, tos parapijos vi-Į ' ' .
karas nors^ “Darbinink6?D , v; f 
redakcijos Viduj nebuvo, . •:
bet kalbėjosi su redaktoriais 
prie ^D-Ijo” ąamo. .JTžsisą^ /. ■ 4 
kė ^“ekstrą” “Darbininko” $paįjp jQ 
egzeWHorią platinimui 
prie bažnyčios. Taipgi s&kė, 
kad naujoji LDS. kp.,

| kur raštininkauja J. Vierat- _ftldvba- At 
tU. smarkiai auga nariam ir |
ruošiasi prie naują darbu. i' i

P-LĖM. GRIBAITĖ JAU ČIA NAUJI G^
Antradieny, spalių 3 d. Majoras 

laivu “LituaniaP grįžo"is mėstuo,. 
Lietuvos p-lė M. Gribaitė pa- kavinio' laik 
tenkinta ik kupina geni įš-! 
pūdžiip Daug ką papasako
jo apie Įvykius Lietuvoje. 
Apie > Romaną pasakė tik 
tiek, kad jis tebėra Bajorą 
kalėjime ir tardymas dar 
nepasibaigė. Pasibaigus tar- 
dymui jį teis Šiaulių Apy
gardos Teisinas, o gal Karo 
Teismas. ’" • .

' Liėtuvoje- ramu ir sako, 
ai - patenkinti val- 
S^^sabtuŠ labai

Mt
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Pirmadieniu ir ketvirtadie
niu vakarais būna vaidinimai.

•x .S

/ ■■ ■ } *"

ęia parodo Jungt. Valstijų pėstininku viršininkus, kurie išbando naujus trijų rūšių 
pusautomatiškus 'šautuvus: Pedersen, Thojnpson ir Garand. Ligšiol kareiviai vartojo se
nus Springfieldo šautuvus. Naujais šautuvais galima sparčiau šaudyti. '

Ketvirtadieny, Penktadįe^ 
ny, šeštadieny
Spaliu 13-14-15

Milt'on Sills 
HARD BOILED 

HAGGERTY

THE RACING FOOL 
su Reed Howes

Vėliausios Pasaulinės 
Žinios

•'M

Charley Murray ir 
George Sidney '

LOŠT AT THE FRONT

.THE GREAT MAIL 
ROBBERY

-Suv. Valst. Jūrininkų pašto 
melodrama

<

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
O f šio valandos: 

nuo 9 iki 12 ryte. Ir nuo 1:30 iki S 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas sukatos vakarais ir ne- 
dSldieniais. taip-gl seredomls nuo 

12-tos dieną uždarytas

? TEL. So. Boston 0506—W. ~X
| LIETUVYS DANTISTAS | 

| A. t. KARČIUS | 
251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio" name) £
‘sonso Valamdob: nuo 9 iki 12, nu» v 
£ č^G Ori 6 ir ano 6:30 iki 9 vakare Y 
k Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
^Subatomis nuo 9 1M.6 vak. Neda S' 
C t jomis nuo 9 tki 12 (pagal sutarti'

Broadway ir F. St, S. Boston 

' SEKMADIENY, Spalių 9-tą
Koncertas ir Paveikslai

{.'■ * ■:-------
Pirmadieny, Antradieny, 

-7 Trečiadieny
Spalių jO-įl-12

ĮgpIĮ

j \ 1T * «Ji s TsY

-'--BBMm Kbm

So. Boston 352Q

0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

<

Baigęs du Universitetu 
CORNELL UNIVEItStTY su A. B.
O. WASHIN’GTON UNIV. su LLB.
— “D a r b i n i n k o ” Name 

(antros lubos)
366 Broadway, So. Bostoi 

Rezidencija
Harvard St, Cambridge. Mass. 

Tel. Unlversdty 1463—J.

ELEKTRA* ■* b'ūdtVFt^-^lekhta 
pagelba, gąus net dū lat 
gęras ■ dėrlįųą '
pirpia niekas neąugt>{ r Rei 

’kia pažymėti’ kad javų dvi? 
jįj. derlią po vienas kito 1 
pačią vasarą ir toje pačiaį 
vietoje Vokietijoj iki šiok ; 
niekur negaunamą. . . j ;

... o
Mokyti chpmikai ir agro

nomai tyrinėjo dirvą ir rado, 
kad jokią trąšą, nė mėšlo 
nebuvo vartojama, ir kad 
dirva priklauso septintai, t. 
y. blogiausiai, rūšiai.

Elektros- jėga atlieka čia 
du uždavinius : paruošia ja
vams maistą, ir gręit juos au
gina. Elektros jėgą išradė
jas ėmė ne i§ kokio nors ge
neratoriaus (mašinos elek
trai gaminti), bet stačiai iš 
oro. Vadinasi, elektra čia 
nieko nekainuoja.

Išradėjas bandymus darę 
jau kelinti metai. Tik šie
met jam pavyko pasiekti to
kią gerų vaisių. Be to, jis 
daro bandymus ir su sėklo
mis. Jis patyrė, kad perleis
ti per elektromagnetines sro- 

‘ ves grūdai daug geriau dyg
sta ir auga.

Visi šitie’Fričės bandymai 
labai suinteresavo netik vo
kiečiu,- bet ir svetimas val
džias. Išradėjas ruošia ang
lų valdžiai pranešimą ap^ę 
cukrinių burokij auginimą 
elektros pagelba.

Taigi šitie nauji išradimai 
atidaro naujas, visai netikė
tinas viltis žemės ūkiui. Ga 
šitie išradimai ir be trąšu 
duos galimybės gauti geriau
sią derlių, net iš, blogiausiu 
dirvą?—“M. Rytojus.” ,

*
-

kįJiįį

so

. (GŲMAUSKAS)
705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad Street) 
Ofiso valandos:

Ryte nuo 10 iki 12 vai.
Dieną nuo 2 iki 5 vaL 
Vakare nuo 6 iki 8 vai 

Sekmadieniais pagal sutarties.
S

f 

kaip dramblio kaule -dvigal
vis aras. Ji sakosi žiedą nu
sipirkusi Sibire, bet ūkinin
kai kalba, jog tai esąs pa
ties caro-Mikalojaus žiedas. 
Todėl ūkininkai, bučiuoda
mi “paraitės” rankon, . kiti 
bučiuoja ir tą žiedą.
. Lenką laikraščiai rašo, 
kad ši “caraitė” nesenai bu-

Atsiradusi Antra Caro
Duktė

" v
su” kaime atsiradusi mote
lis ar mergina, be galo pana
ši į antrą caro dukterį Olgą, 
gimusią bene 1897 ar 1899 
m. Panašumas didėjąs ypač 
vakare, kai vakaro prie
blandoj darosi neaiškūs jostvusi ir SSSR, pas bolševi- 
rusvi plaukai, kuriuos ji 
rusvai tvčia dažanti.

Suliesėjęs jos veidąs ro
dąs, jog daug yra iškentėju- 
si vargo. Kūne esą žymūs su
žalojimai ir žaizdos, pada
rytos bolševiką sušaudant. 
Ji sakosi, jog tris kart bu
vę į ją šauta ir' tris kart ji 
išlikusi gyva.

Jos pasakosimai apie gy
venimą caro rūmuose, apie 
“tėvą” carą MriaĮdją II tu
ri įdomią, retą Tiems daly
kams smulkmenų.

t - / J

,, Ji mokanti keletą kalbą, 
bet nė vienos nemokanti ge- 
rai. Kai ji kalba, matyt, jog 
jai trūksta priešakiniu dan
tų, kuriuos, sako, jai išmu
šęs raudonarmietis. Kaf ji 
pasakoja visus fuos sunkius 
prisminimus, jos veidas ir 
ji visa nerviškai virpanti.

»

Ji esanti švelni, mandagi 
ir mėgstanti pasakoti. Jos 
pasakojimu apie 
mynos išžudymą 
klausytis.

Ji gyvenanti 
surūkusioj ūkininko troboj, 
kur nesą mažiausią'patogu
mą. Taip pat ji neturinti' 
šviesesnės draugystės, vien 
kaimo bobelės sueinančios 
vakarais pasiklausyti jos pa
sakojimą apie carą ir jo bai
su likimą. .

Kartais vakarais ji pasi
imanti knygą, brangią ak
menų papuoštų, ir skaitanti 
lotyniškai. Vienas prasilavi
nęs .kaimo vadinas sdkąs, 
jog ji skaitantį Ovidijų, 
t Dešinės rankos pirštą turi 
papuošūsi aulismiu, labai 
meniškai išpiaustytu žiedu* 

dunkso dugne išrėžtas ryškus
I -.h. A............. ..

Ne taip senai visus laik
raščius buvo sujudinusi ži
nia' apie neva atsiradusią ca
ro dukterį Anastaziją’išliku- 
sią gyvą nuo bolševiku žu
dymo ir pabėgusią iš SSSR. 
Dabar rusu laikraščiai pra

neša iš Lenkijos apie tokį 
atsitikimą.

Jau gerokai bus laiko, 
kaip viename Lenkijos.‘kre-

&
I Sekmadienių Vaidinimai * 
; prasidės spalių 16

Ros. Talbot 5863

J. J' ZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS

ekzaminjioja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadway So. Boston 
z Ofise tik vakarais

| LIETUVIS DENTISTAS | 

|DR.ST.A.GALVARISKI| 
| (GALINAUSKAS) 7
lėli Broadvvay, So. Bostonj

Telephone So. Boston 2300 g 
~ Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 ryto, | 
1 nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 g 
Į iki 9 vakare, šventu dieną pagal so- g 
Jsitarimą. g

9

kus, bet bolševikai jos nepa- 
gavę, nors ji prieš kaimie
čius ir nesislėpusi esanti -ca
ro duktė.

“Caraitė” nežinia iš kur 
gaunanti lėšų pragyvenimui. 
Nuolat iš užsienio ateina jai 
pilni laiškai ir sunkūs pą- 
kietaii’f^Ugirias turinti savo 
lėšų, kurią jai pakaksią, kol 
bolševikai būsią nuveikti-.Da- 
lį tu lėšą esanti padėjusi pas 
saVo' dėdę Nikolai Nikolaje- 
vičią. A -

Ūkininkai-už kampą Iš jos 
nieko neimą nors ji ir norin
ti jiems atlyginti. Be to, jie 
nuolat suneša jai įvairią pro
duktą ir kitu pragyvenimo 
reikmenų. ‘
Paskutinėmis dienomis “ca
raitė” ruošiantis iš kaimo 
kažin kur išvažiuoti.

(“Lietuva”) '

■ir-.,

»

paprastoj,

s

%

»

1 n 1 <
4 '

earos šei-. 
esą baisu

Jau artinasi saltos žiemos 
naktys. Turėkit pečius pri
ruoštus dabar ir nelaukite 

kol viši pradės reikalauti.

Kodėl vis ieškai ilsėjimosi ir 
ramumo, jeigu esi gimęs tam, 
kad dirbtum? — Tomas Kem- 
pietis..

z • . .
4 ' *

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

• skaityk

- • -iii

' P. J. AKUOČIUS
Lietuvis Graborius

820 R SIXTH ST, SO. BOSTON

e®®«3®®©©©®©®®®©©@®®®®©s®ea
TeL S. B. 2805—R?

LIET U V 18 ^2!^.
OPTOMETRISTAS

Išegzamlnuojn akis, priskirta aki
nius, kreivas akis atltiesinu ir 
^mblijoniškose (aklose) akyse su
gražinu šviesą tinkamu laiku.

J. L. Pasakantis, O. D.

SPECIALISTAS
- nuo nerviškų ir chroniškų li

gų per virš 25 metus, prityręs

DR. KILLORY
60 Scollay .Sąuare, Boston 

g Olympia Theatre Bldg

r . *
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Llberty 7296. X

GEORGE H. SHIELDS I 
A D V O K A T A S | 

811-812 Old South Building I
294 Washintrton Street t 

Boston, Mass. X
Valandos z 9 A. M. jk1 5:30 P. M. 2 

GYVENIMO VIETA S

Gorham Avė., Brooktine I 
Telepteone Regent 6568 <S>
ANAS F. KNEIŽYsI
lanko Suffolk Teisią mokyk*- § 

ir užsiima Reni Estate pardavi- Y 
aęjhnu. bnna mano ofise kasdien

3 iki 5 valandos po pietų išsky- v 
fus šventadienius. Lietuviai, kad ir £ 
mažai snkalbnntieji angliškai gali 
kreiptis (vairiais reikalais pas m a- \ 
tie. A. F. Knoižio adresas yra toks: *« 

R Ninth St, Tol. S. B. 1696.

NEGIRDĖTAS ATSITIKI
MAS

NEPAPRASTAS DALYKAS
Šiomis dienomis pas-mus pate

ko ant pardavimo dviejų šeimynų 
niedinė stuba su penkių automo
bilių garadaum, CSty Point, ant 
E. 6th St, netoli L St Keturi 
kambariai ant pirmo ankšto ir 
penki ant antro. Maudynės, šil
tas vanduo, elektra, priešakiniai 
piazai Gera proga žfhogųi kuris 
turi vieną arba daugiau automo
bilių arba užsiimantis automobi- 
liųtaisymu. Rendų atneša netoli 
$100 įjpėnesį. Prekė $8,800 .Ma
tyk A. J. KUPSTĮ, Savininką.

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 mėnesį randos 
atneša $57,45. Prekė $4,200. Su- 
sineškit su savininku A. j. KUPS
TIS.

NAMAS SOUTH BOSTONE
Šešių šeimynų, — dvidešimts sep
tyni kambariai. Rendų atneša 
$780 į metus. /Prekė $4,500.

$4,500.00

Medinis šešių šeimynų namas ant 
Silver Street, So. Boston. Yra ga
zas, atskiros paredalinės kiekvie
nai šeimynai. Randos atneša $75 
į mėnesį. Pirmas morgedžius 
$3000.

LAIKAS PIRKTI ANGLIUS IR 
MALKAS!

Neužmirškite jogei rudens ir žie
mos laikas artinasi. Paprastai i- 
mant, angliai ir maSkos pabrangs
ta, taigi nelrtidėliąlrite, įduokite 
savo “orderius.” (,y 

Kreipkitfe* pas: h į

A L- Ktfmis
332 Broadwuy, Boston, Mass. 

Tel. S-Br l«te^4373

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ 

“DARBININKU”
“DARBININKAS” yra plačiąją darbo žmo

nių, kaip sodžiaus, taip ir miestą ir. iniestelią 
gyventoji! laikraštis. Jis teikia žinią apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty
bės vidaus ir užsienio politiką.

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

“DARBININKAS” rašo naudingą nurody
mą, patarimą ir straipsnią apie žemės ūkį, nau- 
jakurią, mažažemių, smulkiąją ūkininką ir ki-! 
tų žemininką būvį ir reikalus.

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

*4

' “DARBININKAS” talpina gražią apsaky
mėlių ir naudirigų skaitymų kaip-seniems, taip' - 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.

“DARBININKAS” yra visų dorą žinonių 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.”

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

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

“DARBININKO” Redakėijos-Administraci- 
jos adresas: Kaunas, NepriklausOmybSs AikštS 
t-ra, LITHUANIA.

(

J. PETHJŠttmčIUS
Laisniaotas Gribo^s ■ 

Laikau automobiliu# dil veseli- 
ją, krikštynų ir šiaip pasivaži

nėjimo, pigiau nė kiti.*
182 Broadvay, 8. Boston, Ma 
Ofiso Tei. So. Hoston 0304-W

\

TeL Norwood 1608

E. V. WARABOW 
(V7RUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

1179 WASHINGTON STREET
Norvood, Man.

r . *

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZAIETSKAS 
Graborius ir Balsamuoto jas 

_877. ir 448 Cambridge Street 
Cambridge, Mass.

Teiephope University 8831-W
' -' _' .f ‘

“IŠEIVIŲ DRAUGI” '
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 

lietuviu leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Britą- ’ 
nijoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS-” talpina įvairias ži-~ 
nias kaip iš lietuviu gyvenimo užsieny, taip ir 
Lietuvoje. ■>

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

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei 
metą 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 peąai.

Amerikoje: Metams $3.00, pusei metą $1.50,
3 mėn. 90 centų. /-

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metu 12 litų, 
3 mėn. 7 litai.
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis.

Redakcijo sir Administracijos antrašas: “Išeivių 
Draugas,” 281 A. Eglinton Str. Glasgow, S. S. Scot- 
land.
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Turime iš visokiu pasi
rinkti nuo $17.50 ir auk- 

__  . ' x- z* 

ščiau, su visais įtaisymais. 
Viskas kas tik reikalinga 

namams. Esame agentai 
Atwater Kent Radios.

The James Ellis Co.
* ‘ t-

405 West Broadway 
..: -South Boston
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