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AMERIKOS LIETUVIŲ

NUO 1915 METŲ

ŽUVO

Kovo men. 26 d. apie 20 
vai. Seinų apskr. Trumpa- 
lių kaime' (prie demarklini- 
jos) trys nežinomi asmenys 
perėjo demarkliniją. Sargy
binis policininkas norėjo 
juos sulaikyti, bet nepažįs
tamieji pradėjo šaudyti..

" ’ ■ ’’.’v -v ■ * t-į
Atbėgus daugiau polici

ninkų ir pradėjus šaudytis 
nepažįstamieji pasislėpė už 
demarklinijos lenkų pusėj.

SUAREŠTAVO ŠIMTĄ 
PIKTETIERIŲ PRIE 

yr BAįfŲJf NAMŲ

WASHINGTON, D. C.— 
Šeštadieny, bal. 14 d. prie 
Baltųjų Namų Anti-Impe- 
rialistinės Lygos atstovai 

testui prieš Jungt. Valstijų 
įsikišimą ir karą Nikara
gvoj. Pikietavime dalyvavo 
apie 100 asmenų. Jų advo
katui iš anksto buvo praneš
ta, kad čia įstatymais drau
džiama bile *pikietavimas( 
Pikietieriai sulaužė įstaty 
mus ir užtai buvo areštuoti

' Praneša iš Buenos Aires 
kad į Argentiną paskutiniu 
metu privažiavo tiek daug 
išeivių, kad valdžios išeivių 
namai yra kimšte prikimšti. 
Daugiausia privažiavo len
kų, bulgarų ir ispanų. Dar
bo sąlygos pablogėjo. Yra 
daug bedarbių, o ypač nau
jai atvykusieji išeiviai at
sidūrė sunkiam padėjime. 
Iš. kitos pusės Kaune suži
nota, kad ryšy su blogu iš
eivių padėjimu Argentinoj, 
rietos Argentinos konsula
tas įvedė neva .“kvotą.” 
Pirmiau Argentinos konsu
latas Kaune išduodavo ribo
tą skaičių vizų vykstan
tiems į Argentiną be jokių
varžymų. Dabar per dieną ginklai

beduodama tik 10 vizų; ‘
Tuo norima f sumažinti 

didelį paskutinių metų iš
vykimą, į Argentiną. Iš ki
tos pusės prasidėjusi, gar
laivių bendrovių konkuren
cija numušė laivokarčių kai
ną ir žmonės norėdami tuo 
pasinaudoti, dideliais bū
riais pradėjo emigruoji į 
Argentiną; tą rodo ir pas
kutiniu menesiu statistika.

SOV. RUSIJA NEATSISAKO 
NUO KINIJOS GINKLA

VIMO
-

Laikraščių pranešimu. So
vietų Rusija atsisakė prisi
dėti prie Pekino sutarties, 
kuria draudžiama įvežti 

Kiniją.

os diktatorį

žai sužeista, 
šimtai dirbo 

I

LIĘTUVON 
straeija Lie-

kuri Išplaukia iš Nęw Yor- 
ko gegužės 26 tL, dar tebeve
dama. Neužsiregistravusie- 

ub«dfete ta padary- 
vėliau rezervuotos

VYSKUPŲ PASITARIMAS 
PAS RESPUBLIKOS 

PREZIDENTĄ '

. KAUNAS, kovo 28 d. — 
Respublikos Prezidento rū
muose įvyko Lietuvos vys
kupų pasitarimas su Respu
blikos Prezidentu A. Smeto
na.

Pasitarime dalyvavo visi 
Lietuvos vyskupai.

Pritrukę kuro buvo priversti 
nusileisti ant Greenly salos

MONOPLANAS “BREMEN” 
SUŽALOTAS

Kanados lakūnai pirmieji 
'' nulėkė ant salos

Kompanijos taikosi su darbi 
įlinkais' 

Pasirašo atskiras sutartis 
Jacksonvillės sąlygomis 

CHICAGO, III 
ša/ kąd; Cdd'Bend

Prane

Kelionė per Atlantiką buvo 
sunki ir pavojinga

Viso pasaulio akys šian
dien nukreiptos į mažą ledu 
apdengtą Greenly saliukę, 
kuri randasi tarp Nęw- 
ioųndland ir Labrador, kur 
vokiečių lakūnai monoplanu 
“Bremen” nusileido pritrū
kę kuro. Jie dabar taiso su
žalotą monoplaną ir rengia
si už kiek laiko baigti savo 
kelionę įš Airijos į Nevv 
Yorką.; . 27-

Lakūnai iš priežasties au
dringo ir migloto oro bklr

kur yra ir radio stotiš/J 
čia ir buvo paleista per/ 
dio žinios apie vokiečių ; 
kūnų nusileidimą.

Er\vin Stuart Davis^ 
metų vaikinas, Mane&ggl 
N. H. pirmas pagavo 
žinias apie lakūnus iO 
skleidė J. Valstijose, Jis-j 
radio ekspertas, Mesyjį 
penkių metų amžiaus pt^ 
jo d&binėti ir studijuoti/

Buvęs I >rancijos lakūų 
laike- pasanHnio karo^-įi 
masis iš Kanados nulėkę.Į 
Greenlv salos pagelbėti / 
kiečiams lakūnams sūiatt 
monoplaūą ‘ ‘ Ęremen.

Dr. Cuisiner ir jot 
gas Schiller nusileido aį 
los sekmadienio vakar 
pakilimo nuo Septymų 
lų, Quebt«~

SUAREŠTAVO APIE
150 ĮTARIAMŲ 

ŽMONIŲ ITALIJOJ 

RYMAS. — Praneša, kad 
sąryšy su bombos sprogimu 
Milano mieste, kur žuvo 14 
asmenų ir keliolika sužeista, 
jau areštuota apie 150 asme
nų. Eina tardvmas.

♦ * * ; ■■

Pasikėsinimas nužudyti 
karalių Emmanuelį ir dik
tatorių Mussolini buvęs ge
rai prirengtas, tik laime, 
kad karalius pavėlavęs išei
ti iš palociaus.

PROHIBICIJA PADIDINO I 

GIRTYBĘ
Girtuoklių skaičius išaugo j 

iki 72 buoš.

Kriminalių prasižengimų 
skaičius išaugo iki 31 nuoš., 
girtuoklių iki 72 nuoš. ir 
narkotų iki 328 nuošimčio 
nuo prohibicijos įvedinftr A- 
merikoje, taip paskelbė p. 
Burrows Naujos Anglijos 
viešbučių parodoj, Mecha- 
Dics bldg. Boston, Mass.

Borrows sako, kad 88% 
visos tautos gyventojų pa
geidauja modifikuoti 18 
konstitucijos amendmentą.

Sako, kad dar niekados 
nebuvo kalėjimuose tiek 
daug prasikaltėlių kiek jų 
yra dabar Amerikoje.

RYMAS. t— Lenkijos už
sienių reikalų ministeris Za
leskis pereitą savaitę nuvy
ko Italijon pasimatyti su 
premieru Mussolini kaslink 
Baltijos valstybių padėties. 
Matyt, kad diktatoriškų ša
lių ministeriai ima-lekcijas 
nuo Mussolini. -

ti, nes 
vietos bus atiduotos kitatau
čiams.

LDS. kuopos turėtų būti 
visos atstovaujamos. Lig
šiol tik žinome, kad važiuo
ja iš Bostono, Providence, 
Philadelpbia, Worcester, 
Lawrence,iCambrįdge.,Iš ki
tur žinių" dar neturime, o 
jau laikas būtu gauti. Pra
neškite/ kas atstovaus Ta
nkistų koloniją ir kuopą ?

LDS. Centro Raštinė

Franklino ir WiIIiamsono 
apskričiiiose, jau susitaikė 
su angliakasių unija ir dar
bininkai pradės^dirbti ei
nant Jacksonvillės tilgų su
tartimi. < e* ' ...

Franklin Countv Coal 
kompanija ir kitos stambio
sios kompanijos padarė tą 
patį, ką ir Old Bęnd.

Septynios pietinės Ulinois 
kasyklų kampanijos irgi pa
sirašė sutartį ir pradės ka
syklas operuoti. - <

SUAREŠTAVO MAJORĄ 
i Už PAPIKTINANČIUS 

PERSTATYMUS

HACKENSACK, N. J.— 
Lodi miestelio majoras Ni- 
eholas Monett, kuris yra ir 
policijos viršininkas leido ir 
pats 'žiūrėjo netinkamų ir 
papiktinančių teatrališkų 
perstatymų.

Sako, kad majorui išei
nant jį areštavo ir areštavo 
vaidintojus ir teatro savi
ninką.

30,000 tekstiles darbininkų 
streikas prasidėjo

Bandymai su

250,000 darbininkų ųeteko 
darbo , , ”

DARBININKAI PASIRYŽĘ 
KOVOTI IKI PERGALĖS 

'"Jiems žada pagelbą ir kitų 

Šakų darbininkai

BERLYNAS. — Pereitą 
ketvirtadieny santykiai \me- 
talo darbininkų su darbda
viais visai trūko. Visoj pra-

*
monėj kilo neramumas po 
to, kada Saksonijos metalo 
darbdaviai paskelbė lokau-

tą 250,000 metalo darbinin
kų.

Darbininkai reikalauja 
trumpesnių darbo valandų 
ir geresnio atlyginimo, bet 
darbdaviai jų reikalavimus 
atmetė ir pradėjo uždarynė- 
ti dirbtuves.

Pradėjus uždarynėti dirb
tuves prasidėjo ir streikai.

Tūkstančiai darbininkų 
jau streikuoja didesniuose 
industrijos* miestuose.

Numatoma gene rali s strei
kas.

PRAHA. — Vienos laik
raščiai skelbia sensacines ži
nias, kad Stalinas dėl kon
flikto su Rvkovu .turėsiąs 
atsistatvdinti. ,

ŠV. MISIJOS MONTELLOJ
Nuo balandžio 23 d. šv. 

Roko lietuvių bažnyčioj, 
Montello, Masd. prasidės tšv. 
misijos ir "tęsis iki bal. 29 d. 
Visi Montello ir apylinkės 
lietuviai pasinaudokite pro
ga. Ateikite gausiai išklau
syti gerti ir naudingi; pa
mokinimų apie tikėjimo da
lykus. . ’ ' K.

Unijistai darbįninkai pasiryžę 

nulaužti ragus darbdaviams

NEW BEDFORD, Mass., 
bal. 10 d
laikyti streiku, vienai savai
tei nepavyko. Darbininkai 
pasiliko prie savo nutarimo 
šiandien stoti į viešą. kovę 
su beširdžiais darbdaviais..

Streikas paskelbtas prieš 
27 audenyčių kompanijas iš 
kurių 26 pranešė, kad algos 
bus nukapotos ant 10 nuo
šimčių, o viena jau nukapo
jo seniau ant 16 iki 45 nuo- v • V snncių.

. Koinpanij($ raminasi būk 
iš uni jistų pasilikę skebauti 
apie 8,000 darbininkų. Tad 
prisisamdę streiklaužių ga
lėsią operuoti dirbtuves.

Bet taip Bėra. Streiką 
paskelbė beveik vienbalsiai. 
Neunijistai irgi nenorės ske- 
bautUuž tokias mizernas al
gas.

Darbininkai pasižadėjo 
laikytis vienybės iki perga
lės. Jiems ateina į pagalbą 
ir kitų skyrių darbininkai. 
Jiė Vra malioriai, dailydės 
ir mašinistai dirbusieji tose 
dirbtuvėse.

Darbininkai tikisi, kad šis 
streikas tris trumpas ir iš
eis jų laimėjimu.

•ras baįgiari’, išteinpe akls Tr 
ieškojo vietos nusileisti. Pa
matę saliukę, kuri yra daug 
mažesnė už paprastą orlai
vių nusileidimo vietą, nusi
leido apdaužydami į ledus 
monoplaną. ’ ,

pirmos žinios iš pačių la
kūnų sako, kad monoplanas 
“Bremen” neturėjo prietai
sų nusileisti ant ledo ir už
tai nusileidęs įlūžo ir nusu
ko uodegą.

Trys lakūnai, kap. Koehl, 
baronas von Huenefeld ir ai
rių aviacijos pulk. Fi$nau- 
rice, kaip praneša, nesusi- 
žeidė ir jaučiasi labai gerai. 
Tik nelabai patenkinti, kad 
nepavyko be sustojimo ke
lionė iš Airijos pasiekti 
New Yorką. ' .'

Žiemos laiku ant Greenly 
salos gyvena tik 14 žmonių 
ir jiems buvo nepaprastas 
dalykas priimti pirmutinius 
iš Europos lakūnus.

Artimiausias, pervažiavus 
ledu, kaimelis yra už dviejų 
mailių , ir ten yra apie 300 
gyventojų,- o kitas didesnis 
kaimelis vra už 15 mailių,

vis iš Kanados nulėki 
salos su laikraščių re; 
riais. -;W
Vokiečių monoplanas ‘ 

men” iš Airijos išlėkė ] 
tą ketvirtadieny 5:38 

Yorkorytą (New 
12:38),

Greenly 
penktadieny 
pietų.

Po šio laimingo p 
mo per Atlantiką eks 
spėja kas galėjo atsit 
kitais, ■ 
ir žuvo,

Komunistai proletari 
zuoja valstiečiusf < .>

» ■

TALINAS. “Ve i ko” po- 
sėdy /sėmės ūkio komisaras 
Šliehter padarė pranešimą 
apie tai, kaip eina kova sil 
“kūlokais,” t. y. su nekomtf- 
nistais Valstiečiais. Esą vie
tos sovietų valdžia dedanti

pastangų apkarpyti “kūIn
kų” ūkį atimdama iš jų že
mės perteklių. Jau esą atim
ta 15,000 ha. Numatoma ąt- 
imti dar 50,000 ha. Ši žemė 
būsianti atiduota kaimo ko
munoms, bendriem* Ūkiams 
įsteigti.

kurie bandė peri 
►. Jie sako, kad 

ti iš Europos į Jiufgt5 
tijas yra labai pavoju 
nes visumet yra dide 
audros?

Be to, pririnkus kuri 
gi pasisemsi iš okeano. ,

Vienuolika mėnesių s 
Nungesser ir Coli- lėk 
Paryžiaus į Nevv York 
žuvo. -Vėliau princesa Į 
enstein-lVertheim su d1 
lakūnais lėkė iš Eurof 
Ameriką ir jie žuvo. %

Pirmą bandymą šiais 
tais padarė iš Anglijos 
Hinchliffe ir p-lė Mac 
liet ir jie neatlėkė.

Taigi du vokiečiu ir 
bus pirmįeji, kurie pri 
okeaną iš irtu 1 rakant

C • * •

Jiems New Yorke ri 
viešą priėmimą. Sako 
didesnis ir iškilminėj 
priėmimas negu kąd j 
Lindherghui.

KAUNAS. — k 
tas nubaudė pil.’Ai 
•turakĮ už vi siuto 
nančių gandų aklei 
litų arba 2 mėn. ai

t



TIKRAS bunk
KAIP IR
VISI 4

SKELBIMAI /

TAS
T A t
BUS < 

SMAGUMAS

5. K. Delkokįla nesusipratimų tarp įvairių ša* 
lių? -

Ą. Svarbiausia,to priežastis, kad tautos kita kitos 
nepažįsta.

j in teismą? r
A. Atsitikimai iš Federalių t

2. Šlionią Bibackį patal
pinti 2 savaitėm kalėjimai!,

3. Kaziui Kazėnui, kuria

likimas neištikimo žmogaus
DASIZINOJO, KAD YRA VAGONAS ANT 
SALINIU TREKiy OLD GOLO CIGARETĘ 
IR SUTARĖ PABANDYTI
'____________

Tuo tarpu sausio 23 d. 
rytų policija su “Saulės" 
tarnais karvės pėdomis at
vyko i sukaktuvių iškilmių 
Ribackio kiemą—suradę dar

“AMERIKIEČIŲ SAVAITE” 

įvyks\ęugsžjo 
—------ MĖNESY—į----------

KAUNAS. Lietuvos sau- 
lių sąjunga centro valdybos

VIDVRNAKTVJ VIS DAR JIS NESUKO 
SĖJO NORS JAU IŠRŪKĖ IR 
DVYLIKTI * PAKEL]. _  _________

DABAR AS PARODYSIU 
VISIEMS OG RŪKYTOJAM' 
KAD JIE NtilNO tUJ < 
KALBA.

' *50
.50
B5

$1.00
vi ršel iais)___ ;__________ $1.00
viršeliais, su kryželiu)___ $1.15

VILNIUS. — Kovo 10 d. 
per Vievį sugrįžo iš Nepr. 
Lietuvos pernai metais ne
teisėtai ištremti Seinų kun. 
kanauiv P. Dvaranauskas ir

* " 1*

Punsko parapijos Vikaras 
kun. J. Vencius. Reikia ma
nyti, kad kun. Dvaranaus-

liko nei kąsnelio,—jubilatiis 
nusivarė į kriminalinę poti7 
cijų, o paskiau pavedė teisė
jo globai.

Vasario 7 d. naujo laimės 
pasaulio kūrėjus Kauno 
miesto III nuovados taikos 
teisėjas, leidęs jiems plačiai 
iškalbingai savo prakilnius 
darbus išpasakoti, nubaudė, 
nuspręsdamas:

1. tienčų J ūselį, Ribaekį 
Izraeliu, Olkenickį Dovydų 
patalpinti kalėjiman f> mė
nesiams,----- ,------  .

sam karo stovio laikui į Pa
nevėžio apskritį. Prireikus 
stoti Kaune į teismų, p. _Ra- 
čvs buvo atvykęs į Kaimų. 
Tačiau jis buvo tam negavęs 
komendanto leidimo, ir to
dėl policija vėl jį suėmė ir 
penktadienį išsiuntė į ištrė
mimo vietą—Panevėžio aps
kritį.

JIS NUSIPIRKO TRIS SKRYNUTES 
OLD GOLO CIGARETĘ IR DAR VIS 
NESUKOSĖJO

ir propagandos sky

Merikiečių savaitę.” Pažin
čiai su užjūrio broliais “a- 
nierikiečių savaitę” nutarta 
suruošti rugsėjo m. 3—9 d. 
Sis laikas pasirinktas pa
tiems amerikiečiams pagei
daujant, nes tuo metu Sve
čiai iš kurortų ir tėviškjų 
bus jau grįžę Kaunan. Be 
to. tuo metu atidaromas 
valstybės teatro rudens se
zonas ir amerikiečiai turės 
progos pamatyti mūsų ope
rų, dramą ir baletų. Savai
tę organizuoti pavesta kul
tūros 
riui.

LIETUVOS EMIGRANTŲ 

ŽABANGAI

RANDAMONYS, Ratny
čios valse. — Kovo 9 d. atsi- 
baladojo pas mus nelaukia
mas svečias “Macieržos” 
pasiųsta mokytoja. Pir
miausia apsistojo pas solty- 
šių ir liepė sušaukti susirin
kimų. Randomoniečiai susi
rinkę, išgirdo netikėto sve
čio užsigeidimus steigti 
Randamonyse lenkišką “Ma- 
cierzosk” mokykla. Be to, 
pasisakę turinti surašyti vi
sus vaikus, nusiųsti inspek
toriui ir pradėti rytojaus 
dienų mokykla. Bet pasiro
dė, kad randamoniečiai iš 
tokios viešnios gardžiai pa
sijuokė ir pasakė akyse, kad 
jokios kitos mokyklos nerei; 
kalaujų, nes turį lietuvių 
“Ryto” mokyklų paties in
spektoriaus užtvirtinta. To
dėl viešnia netudįnti ardyti 
gyvuojančios mokyklos. Nie
ko nepešusi išdūmė Ratny- 
čion pas F. Martinėlį. 
(Lietuvos emigrantų, kurią 
dabar pisoriauna). Tasai 
išdaviku esąs pasisakęs, 
kad “galvos neteksiu, jeigu 
lenkų mokyklos neįsteigsiu 
Randamonyse.” Dabar ran
damoniečiai visi laukia ka
da F. Martinėlis be galvos 
vaikščios, nes mokvkla • i-• ' * *■ * 
steigti kol kas nepasisekė. IŠ 
antros pusės nėra ko bijotis 
jokių agentų, jie gali sau 
daužytis galvas apie sienas, 
o lietuvių mokyklos, kuri Ir
ta- užtvirtinta, nepanaikins. 
Reiktų betgi tokioms vieš
nioms su šluota parodyti du
ris ir visai su joms nesikal
bėti.

SAULEI TEKANT NUSPRENDĖ, KAD 
REIKIA VEIKTI KA NORS LENGVESNIO 
IR NUĖJO JESKOTl ADATOS UZStSlU- 
V1UUI KELNIŲ KIŠE NIAUS,

KAD IR VISI SAKO JAM, KAD NĖRA 
SUKOSĖJIMO IŠRŪKIUS IR VlS^ VEŽIMU 

OLD GOLO CIGARETĘ BET JIS NETIKI
TAM?--'

į F r.. - 5
duotas tokiai organizacijai, 

> kuri'atitinkamai miškų su- 
tvarkvtu. -

_■ - . * -

Turint galvoj, kad Aukš-
■ tosios Panemunės Viciūnų 
miškų dažnai lankydavo mū
sų atgimimo Tėvas k Dr. 
Jonas Ęasanąyičius, nutartą 
prašyti vyriausybės, kad 
mišką leistų pavadinti Dr. 
J. .Basanavičiaus vardu.

kaules draugi jos riebKF 
sios karvės gražiausius mė
sos gabalus išstatė parodon 
savo baltoje, gražioje dešrų 
krautuvėje Laisvės Alėjoje 
—paskyrė vieno L mėnesio 
areštą, visiem gi įsakė už
mokėti “Saulės” draugijai 
už pavogtų karvę. Tai toks 
buvo ketvirtų Lenino mir
ties sukaktuvių finalas.

kas ir Vencius grįš į savo 
vietas. -

Sugrįžus ištremtiesiems ne
teisėtai kunigams, kai ku
rie lenkų spaudos orgarihi 
medžiodami sensacijas in 
pletkus paskelbė, kad “księ- 
ža litvvini uciekli z Litwy do 
Polski.” Šitoks rašymas y- 
ra grynas visuomenės ap
gaudinėjimas, nes ištikrųjų 
minėti kunigai retorsijų me
tu be jokios kaltės, neteisė
tai buvo ištremti ir todėl da
bar. grįžo į sayo vietas.

įlįs darbus atlieka vieti- 
Į apylinkių gyventojai, 
freno tokio ąžuolo kaina 
litai vietoje, v 

gp?-' i
VAŽIUOJA VILNIUN

— Iš patiki- 
r|įltiiiių sužinota, kad 
fe ikvietimus iš kai kurių 
niaus įstaigų, ir leidimus 
mūsų valdžios, važiuos 
Uiun Klaipėdos prekybos 
uį.pirmininkas p. Jalm, 
salų vedėjas dr. Šreiber, 
ysį. Kubilius ir iš Kau- 
Ąke; “Nemuno” b-vės di
ktorius p. Smilgevičius ir 
ĮJriii. Kelionės tikslas e- 
>' ištirti prekybos ir susi
eto aplinkybes dėl už 
sgimo artesnių ūkiškų 
n|-.tarp'K lai pėdos ir Vil
us. Vilniuj turėsiu pasi- 
bėjtinus su miesto bu r- 
itru, prekvlnis ir fabrikų 
ligomis ir su kai kuriais 
D&tis Lenkijos vyriausy- 
kmariais, kurie tuo kart 
rią atvykę Vilniun. Kaip 
:o patirti, minėtoji dele- 
‘ija jau išvažiavusi.
p- ______ .

6. K. Kaip tanios rūpinasi išvengti nesusipratimų 
ir neteisybių?

A. Jos siunčia ministerius ir ambasadorius į ki
tas šalis. ' , . ...

7. K. Ką tie valdžios agentai veikia svetimose ša
lyse? ,

^A* veikia kaip draugingi svečiai ir žiūri savo 
piliečių reikalų? ' ' • - •

(Bus daugiou)

. 1 ‘ 1 ........... .......

E MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS
SBk - - r • , ,
JUODOS (prastais minkštais viršeliai^)—----
JUODOS '(prastais k ietais viršeliais)________
JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)____
JUODOS (geros odos viršeliais)—_________
Jaltos (ceiuioidos 
BALTOS (celuloidos

Visus užsakvmus siųskite tekančiu antrašu:
* i * ‘ ► • * T

“DARBININKAS”
306 West Ųroadvay Sonth Boston, Mfss.
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7- «w<are brought before this

A. Caksės fix>m the i-’ederal Uourts, and some eases I* 
from the Statė courts may be ąppealed to the 
Snpreme Court. .

8. Q. Why have we slvays had in Ameriea trfatt 
hy jiny?

A. Beeauae the people have alwaj b believed that 
a Įnąjį ivould, be more secure from injustieę if his 
case \veiv decided by ą jnry of bis fellowmen, tban 
if he werę-tried by one man. . #

< Is a jury trial finai?
usualiy finai unless appealed, būt when 

k jū!$'-sets free a inaĄ Jthe has been aecused of 
šeriniai • orime, he can neyer be tried for the šame

. - . - V. uS- . * r. ' ’ ■* •
cnme agarn. <-, < -,

10. Q. How important have the people considered 
toialbyjnry? į ‘
. A. The people haee emiaidered it.so impertant- 

that they have guaranteed in the Constitution of the 
Unitėd Statės the right .of trial by jury to every per.- 
son aecused of crime and in all property suits where 
the value of the property is more thąn twerity dollarg,

CHAPTBB IX.

DEALING WTTH OTHER COUNTRIES

. Lesson L ? ,x!
*. ■ t **»«.•* f

1. Q. Why do peąple of one country travel in
other countri.es? -v ' '

A. Some travel to get education, liome to secure 
t radę or find \vork, and others to visit relatives.

2. Q. Is it necessary for us to trade with other
countries? . x

A. Ycs, because \ve do not make or grow ąll we 
need and we mušt buy these things from the count
ries uhieh prodūce them.

3. Q. Is fair play among nations necessary to 
carry on trade?

A. Ycs, it is right and necessary.
4. Q. What happens when countries deal unfairly

with each other? ”
A. Very often \vars are brought on by- unfair 

dealings. ------- J
5. O. Why is there unfairness between peoples of 

different countries? <
A. TKe principai reason why there is unfairness is 

that people of different nations do not know each 
other. x

; 6. Q. How do nation/try to prevent misunder- 
standings and unfair dealings?

i T

A. They send ministers and ambassadors to other 
countries. \ , ..

7, O. What do these agents of the government in 
foreign countries do? - '

_A. They act as.frięndlj? visitors'and look after the. 
interests of their ofvfi'čfrizens. 7 ■__ ?j?J

'C . . < k -SKYRIUS IX.

SANTIKIAI Sp KITOMIS ŠALIMIS 

•’ Pamoksi.

1. K. Kodėl žmonės vienos šalies keliauja 4 ki. 
tas? ' ‘ .

A. Nekurie keliauja dėl mokslo, kiti dėl pirkly* 
bos ar uždarbio; d kiti aplankyti giminių.
e .2. K. Ar mums reikalinga pirklyba su kitomis 
šalimis? . .■ . _ ' > ' -

A. Taip, nes mes neišauginaine ir nepasigamina
me visko, ko mums reikia ir tie dalykai turi būt 
perkami iš šalių kuriose jų yra.

3. K. Ar reikalingas tautoms teisingumas, vedant
pirklybą? • -

A. Taip, tai reikalingiausia ypatybe. ' .
4. Kas atsitinka, jei šalys daro neteisybių viena “kitai? m

< A. Labai dažnai kįla karai.

Šių metų sausio 22 d. par
sigabenta į Šlioinos Ribac
kio kiemų, Vaisių ir Aviečių 
gt. nr. 19. komunistų pro
klamacijų, kuriose garbina
mas Leninas, kaip proletarų 
tėvas, mokytojas, geradaris,, 
mokinąs 'darbininkus statyti 
naują laimės pasaulį ir kvie
čiama keturių metų Lenino 
mirties sukaktuvių dieną, t. 
y. sausio 22 d. pagerbti tų 
mokytoja prakilniais dar
bais.

Prisiskaitę iki sočiai pro
klamacijų, tų pat vakarą iš 
“Saulės" draugijos aukšta 
geležine tyora aptverto ir 
užrakinto kiemo pavogė gra
žiausia, riebiausią “Saulės” 
draugijos karvę; išlaužė tvo
rą į "Lenartavičiaus sodą, iš
vedė tą karvę į Šlioinos Ri
backio proklamacijomis pa
puošta kiemų, papiovė nie
kam nenusikaltusia veislinę, 
labai pieningą karvę,— pa
ūžė, pasilinksmino ir manė 
bestatų naują laimės pasau-

Kuoinet elgetą jau buvo už 
kalnų įr girių,' jj£ pastebė
jų, kįd vietprj lito įdąvė ei-, 
getai šimtinę. įgeta,-matyt, 
tatai irgi pastebėjo ir pasį- 
sfengė kuo toliau nueiti; jo 
nebebuvogaltinasurasti.

NEMUNĖS MIŠKĄ NORI- 
EA PAVADINTI BASA- 
>AVIČIAUS VARDU 

auno apskr. taryba svar- 
^anemunės miško su- 
aymo klausimą. Kadan- 
Pąnemunės mišku, kaip 
teio, ir pasilinksminimo 
■g^laudojasi ne tik rie- 
apylinkės gyventojai, bet 
Kauno miestas, ir beveik 
Lstovinčioj i Kaune ir A. 
lemunėj kariuomenė, bū
ti. miškas taip tvarkyti, 
L jis būtų vienas iš gra- 
iisių laikinosios sostinės 
mosalii ir poilsiui ir pa- 
nksminimams atatiktų. 
?uo klausimu rūpintis į- 
iąvo apskr. valdybą. Ap- 
iti.es valdyba šiam klau- 
ftii sutvarkyti gali mišką 
ms'vyriausybės sutikimą 
•imti savo žinion arba rū- 
M, kad miškas liūtų per-

7. Ę. Kokios atsitikimų rūšys y» paduodamos
/ - ' ' į ‘ (U

- - - • nekuriu atsi-
tiicimaT iš Valstybės teismų gali būti paduodami į 

Aukščiausiąjį Teismų.
8. K Delko mes Amerikoje visuomet turėjomo 

prisiekusiųjų tirinėjimų?
A. Dėlto kad žmonės visuomet tikėjo, kad ap- 

skęstasis g^li būtj tikriuu išgelbMw puo aettisiįĮglĮ- 
meį kuomet tiria prisiekusieji iš tarpo žmonių, negu 
kad vienas žmogus. \

.0. K. Ar po prišokusiųjų tirimo ners jau kito?
A. Paprastai nėra nebent apeliuojama, bet jei 

prilėkusieji, pripažįsta apskųstąjį teisiu, jo niekas 
daugiau už tą pačią kaltę negali teisti. ■ . . o

10.' K. Kaip svarbiu laikė žmonės prisiekusiųjų 
teiaat? ■ , ; ; ______
' A. Žmonės jį ^iš taip svarbų laikė, kad Suv. Val- 
stybių Konstitucija 'užtikrino kiekvienam apskųstą- 
jam teisę šauktis prisiekusių teismo taipgi ir nųosa- * ‘ 
vybės bylų reikale, jei vertė siekia 20 dol. . ' # .YtV

PRAEINANČIO VAIKO PAPRAŠĖ, KAD 
JIS ATNEŠTU JAM DEGTUKU IR 
PASAKYTI JO PAČIAI, KAD JIS NEBUS 
KiAMIE PER KEL£S D ENAS

countri.es


v

L'

■x

$1.00

„15c. 'Kaimietis

labai
I5c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni. 
jiiame, šeimyninia'me ir visuo
meniniame gyvenime. Pareugė 
Kun. V. Kulikauskas'.... ..... .....15c.

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus.-Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila ___ ,_______ 1.50

Trys Keleiviai—(Krikščionis, 
žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus- -- 
kas. Vertė P. B...... ........... _.40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ___ j.____45c.

z

1 .

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis..........45c.
■\ 1

Kelionė Aplink Pasaulį per---- {laimė; 3) Pasakyk Titą

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įyairūs pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni-' 
me. Parašė Kun. A. Staniuky- 
^na&—......... ..........i.... i į 2-c

Apie Katalikų Tikybos Tik
rybę—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas Felik. Cozel 30c.

Tretininkų Jubiliejus — 700 ’ 
metų sukaktuvėms, paminėti 
aprašymas Švente Pranciškaus — 
venuol i jų ir vienuolijų ištap
tai ----- ------- ----------------- ----------  8c.

Huckleberry Finnas 
jdomi apysaka ... . ... 1

je matė visokius ženklus ir 
įspėjimus. -Saulės užtemimas 

įe tada didelę nelaimę, 
uodeguota žvaigždė reiškė 

- Dievo rykštę, kuria Dievas 
rengiasi plakti žmoniją ir 
tokiai žvaigždei pasirodžius, 

onės laukė kokios nors di- 
* ’ dėlęs .nelaimės:. karo, bado.

«---------------------------------

maro. ’ ’
' Šviesos šfūlpaiį? kurie pa- 

,;“T sirodydavi kartais vakarais, 
----- - .saulei nusileidus, arba ir 

naktį Reiškė .ateinančius ka- 
ĮjS^rns. ;

Krintanti žvaigždė reiškė, 
kad tuo akies mirksniu kas 
nors yra miręs ir tf. /Trum
pai sakant, žmonės manyda
vo, jog dangus su visais'savo 

By-. nrlsi reiškimai s yra tik tam, 
kad žmonėrųs tarnautų, juos 

’ Jspėtų, o kai kada ir baustų. 
Tuo tarpu mokslas įrodė, 
kad dangus su visais savo 
apsireiškimais nieko bendro 
su žmonėmis neturi ir jokios 

^ įtakos į žmonių gyvenimą 
^•nedaro. 52*.

Apie, saulės ir mėnulio liž; 
_ temimus mes jau čia rašėme. 

Šiandįen pakalbėsime apie 
uodeguotas žvaigždes kurios 
tamsius žmones taip gąsdino 

^ir dar šiandien tebegąsdina, 
' apie krintančias žvaigždes ir 

apie keistus šviesos stulpus, 
kurie, saulei nusileidus ir 
vėliau naktį, kartais ant 
dangaus pasirodo.

Uodeguotos žvaigždės 
moksle vadinasi kometomis, 

t Y nuo graikų žodžio r * £<kome- 
plaukiiota žvaigždė

dešimt, dvidešimt, trisde
šimt, penkiasdešimt ir dar 
daugiau meti).

Labiausia žmones stebina 
kometų plaukai arba uodei 
gos panašios į paleistus la
bai greitai bėgančios mote
ries plaukus arba kartais į 
ilgas rykštes. Ilgai žmonės 
negalėjo išaiškinti, iš kur
tos uo’degos. Paskutinių lai-- i Mathew Glaser yra manadžeris Senatoriaus uurtis Kom-

I pasijos iš Kansas. Jis smarkiai veikia, kad pravedąs 
Curtis nominaciją į prerijeiįtus. . ' ,' v

p-

t ■ ' .
&1^1

kų mokslo tyrinėjimai rodo,! 
kad' kometoms artinantis 
prie saulės, saulės spindulių 
veikimas sukelia elektrizuo
tas dujas. Tos dujos (gazai, 
garai) turi tokį privalumą, 
kad saulės spinduliai jas- at
stumia ir jos kaip ir bėga 
nuo saulės erdvėn, sudary
damos kometai tarsi kokią 
uodegą. Juo kometa arčiau 
saulės juo uodega mažesnė.

Krintančias žvaigždes ga
lima grynomis akimis maty
ti kas naktį, kartais kelias 
dešimtis ir daugiau. Per žiū
ronus jų matoma daugiau. 
Jos žybtelėja ir pražūna, pa
likdamos kartais šviesų, 
greit išnykstantį rėžį.. Nors 
krintanęias žvaigždes galima 
matyti bet kada, tačiau jų 
daugiausia pasitaiko rudens 
naktimis po pusiaunakčio. 
Kai kada jos sudaro tokį 
ugnies lie^ų.

Be krintančių Žvaigždžių 
yra dar vadinamos' ugnies 
kulkos^ kurios mokslo vadi
namos meteoritais. Tai di- 
balai, kurie ikaitė iki baltu- 
mo su dideliu trenksimu ir 
sprogimu nukrinta ant že
mės. Meteoritai pasitaiko 
labai retai. Jų gabalus ga
lima matyti didelių miešti) 
muziejuose. Tai būna dides
ni ar mažesni akmens ar me
talo, dažniausia . geležies, 
juodi gabalai. Meteoritai 
pasitaiko kartais labai dide
lis: rasta meteoritų, sverian
čių IG tonų. Jie yra nukritę 
su dideliu, panašiu į perkū
ną trenksmu, nuo įkaitimo 
labai šviesdami ir gilai įsi
kasę žemėse. Pereitais me-

les”
•v’ dėlto, kad tokia žvaigždė tu- 

.4 ri tarsi šviečiančią plauki) 
kasą arba uodegą. Didelės 
kometos, kurias galima.gry
na akia matyti, pasirodo ne 
dažnai, vidutiniškai kas tre- 
ti-ketvirti metai. Užtat ma- 

^žų kometų per žiūronus kas
met galima matyti nemaža.

J 'Kometos juda apie saulę 
taip, kaip mūši) žemė ir ki
ti saulės palydovai. Tik ko
metų judėjimas skiriasi tuo, 
kad jos eina ne apskritu ra- tais vienas toks meteoritas, 
tu, kaip kitu saulės palydo- sveriantis apie 4 tonas nu- 
vu, W pailgų, begaliniai į į krito Sibire, 
erdvę išriestu lanku. Vienas 
to lanko galas visai ąrti ap
supa saulę, o kitas, eina be
galo toli dangaus erdvėn. 
Užtat spėjama, kad daugelis 
kometų, kartą pasirodę ir

. šmėkštelėję pro saule dau- 
w giau nebegrįžta. Jos klai

džioja kažkur begalinėse.
•dangaus" erdvėse. Kitos ko- pne 200 kdometrų storio, tai 
mėtos reguliariai grįžta kas šitie kūnai, krisdami oru, la

nors iš lauko priežasčių. 
Ypatingai kuomet maistas 
gerai nežlėbčiotas ir kuomet 
dantįs per greitai dygsta. 
Kur matyt aiškus ištynimas 
reikia kūdikį nunešt pas gy
dytoją. Praeityje gydytojai 
įaradurdavo smegenius, bet 
tąs nepatartina,. Visi dantų 
atsitikimai turi gero gydy
tojo bū^i prižiūrėti.

Pabaigoje šešto mėnesio 
jeigu kūdikis normališkai 
auga, pirmieji dantįs, ]ia- 
prasčiausia žemesni pryša- 
kmiai pasirodys, po tų už- 
pakaliniai dantys ii- vėliaus 
iltiniai, arba kaip papras- 
čiaus vadinti, pilviųiai ar 
akiniai dantįs., Pirmieji du 
dantįs pasirodo kūomęt kū
dikis šešių arba astuonių 
mėnesių senumo. Dar du že
miniai - pryšakiniai dantįs 
pasirodo laike septinto ir 
devinto mėnesio. Dar du 
viršutiniai, pryšakiniai dan
tįs, laike aštunto ir. dešimto 
mėnesio. Keturi užpakali
niai' dantis, po vieną abiejo
se pusėse, po dešimto mėne
sio iki keturiolikto. Kiti 
keturi krūminiai dantis už- 
pakaly pasirodo kuomet kū
dikis dviejų mėti). Ir kuo
met kūdkis jau sulaukė 
dviejų ar dviejų ir pusės me
tų. turi visus savo dantis.

Motina turi laukt pakol 
kūdikis turi savo visus dan
tis pirm negu gali duoti jam 
kieto maisto. ~

Dabar turime suprast, 
kad kuomet kūdikis sulau
kia visus dantis, jis turi val
gyti tokį maistą, kuris rei
kalauja kramtymo, ir todėl 
rftotinps turi prižiūrėti, jog 
jie 'valgo tvrrtėšfiį maištą; 
Duona, keptos bulvės, švieži 
obuoliai, ir panašus maistas 
padiūtins dantis. '

Paprastai motinos tinka
mai neprižiūri tuos laiki
nius dantis, bet tas vra svar- 
bu, jie turi būti sveiki pa
kol nuolatiniai dantįs pasi
rodo. Jeigu supūsta, žino
ma vaikdi negali tinkamai 
kramtyt'maistą ir žlėbčioji- 
mas prastas, jų veidas pasi
daro netoks linksmas, ir 
•naktims negali miegot dėl 
dantų skaudėjimo.

Ir^todel visų pi imliausia 
motina turėtų pamokinti 
vaika švariai užlaikvt bur- A -
na. Švarumas užima svar-* • 
biausią vietą į burnos ir 
dantų tinkamą prižiūrėjimą. 
Motina turėtų nuvesti savo 
kūdikį pas dantistą. Jis iš 
anksto gal nukreipti dantų 
puvimą. Ir kuomet jis juos 
neužgauna, vaikai pripras 
dantistų nebijoti. A

Kūdikiui, reikia tokio 
maisto^ kuris drūtina kau
lus, prie kurių priguli dan
tįs. Svarbiausia yra* fosfo
rinis rūgštis (acid) ir au
gančiam kūdikiui nėra ge- 
resnio šaltinio te reikalingi)

Išganymo Apsi 
jimas ir gyveni 
Jėzaus Kristaus, Va 
su gaidomis

2. . - • ♦ • t

~ Dangaus K 
ko Kun. M. Gavaleviči 
apdarų 75 centai, su a L - ' ■ ■

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 ak 

komdija; parašė S. Tarvy

Elgetų Gudrumas. 3-j 
mų komedija. Parašė 

[Juozukas.... .

i.

SVEIKI DANTYS
. %

- \

Jeigu tau pasitaikytų pra— gelis žmonių mano, kad į 
leisti kiek nors laiko į Na- 
tional Museum,- Washingto- 
ne, ir pasitaikytų peržiūrėti 
įvairias kaukuoles, kurios 
ten randasi, matytum, tarp 
kitų dalykų, kad tęs kau- 
kuolės aiškiai .• parodo, jog 
dabartinių baltų žmonių 
dantys daug prastesni už 
senovės žmonių. Dantys, taip 
atsiliepia į permainytą gy
venimo padėjimą kaip ir ki
ti kūno sąnariai... Pav. dan
tįs šiądienos eskimo nekuo- 
geriausi. Tie žmonės neišsi
rinko šiaurę kaipo gyveni
mo vietą todėl, jog mėgsta 
baisų šaltį. Mes tikime, kad 
tie žmonės, būdami ramūs, 
persikėlė į šiaurę pabėgti 
nuo užpuolimų kitų indi jo
niškų būrelių, kurie vis juos 
persekiojo___Ir ten gyven-
dami turėjo vartoti pras
čiausią maistą, ir kadangi 
jo įrankiai buvo mažus ir 
netinkami, jis turėjo varto
ti dantis vieton įrankių. Es
kimo kramto savo ; avalų 
šniūrus padaryti juos mink- 
štesnius.

Kaip tikėta, matome, kad 
eskimo turi didelius, drūtus 
dantis ir apart "to dideli 
kaulai juos paremia. Bet 
žmonės, kurių dantis mažai 
vartojami, matome, jog dan
tis ir kaulai nupuolę ir dau-

a \

bai įkaista Kadangi krin
tančios žvaigždės lekia šim
tus kilometrų, tai jos taip į- 
kaista, 'kad ore visiškai su
dega. Tik labai retai? susi
dedu iš akmenų arba metalų 
meteorai, nukrinta žemėn 
nesudegę. - * .

Mokslininkai mano, kad 
krintančios žvaigždės bus 
greičiausia sudužusių ar su- 
degusių.komefų liekanos, dėl 
to, kad jų" keliai sutampa su 
kometų keliais. , ,

Šviesos stulpai' kurie ret- 
karciai ant dangaus vakare 
dar ’ nesutemus, o kai kada 
ir naktį pasirodo yra ne ko
ki žmonėms įspėti* ženklai, 
ne karų ir kraujo praliejimo 
pranašavimai, bet elektrinės „ __

» . . ?. ■■

Ubagų Akademija ir
Balius—komedijos po 1
Parašė Seirijų Juozukas..^

r-=Sai
Vertė Akelaitis,

Esunms^-3-čia dal 
“Gims Tautos Genijt 
šė Kun. L. Vaiceka

Žydų Karalius—drama 
tų, 5 pav. Vertė J. M. 
tas —Į____

Visi Geri—3 -jų veiksmųjva|8 
delis; parašė F. V.____

Patricija, arba neži 
kankinė—4 aktų drama 
tė Jonas Tarvydas....——i

Piloto Duktė-----5 v
drama. Vertė Jonas Tar

Dramos: 1) Germaną;
Fabiola—5 aktų; 3)
Stebuklas—4 aktų; 
Tarvydas -------- r

, Vaikų Teatrai: dalis f 
Pagalvok ką darai; 2)

apie kelis tūkstančius metų 
nuo dabar, mūsų civilizuoti 
žmonės neturės dantiškų są
narių.

Tas pats ir su žvėrims. 
Levas ir tigras valgo tik 
mėsą ir tas maistas reika
lauja mažai kramtymo. Jų 
dantįs ilgi ir panašūs. į žirk
les, ir su jais gali gerai kąs
ti ir draskyti. Priešingai, 
dramblys valgo žolę ir vai
sius,. ir todėl jis turi dvigu
bus krūminius dantis su ly- 
giais paviršiais,-kuriuos var
toja kaipo malimo mašiną.

Žmonės valgo mėsą ir dar
žoves, ir todėl turi kelių rū
šių dantis. Jie turi nema- 
žiaus kaip dvyliką amaluo- 
tų kaltų dantų; aštuonis su 
dviejais aštriais galais; dvy- 
liką drūtų^ krūminių dantų' 
dėt kramtvmo>' Tie- kalti 
dantįs yra prysakiniai ir il
tiniai aiba “cnspid” dantįs, 
ir dantįs su aštriais galais 
vadinti “biscuspids” ir krū
miniai- dantis- burnos užpa
kalyje yra malėjai. Mes 
kandame su pasakiniais, il
tiniais ir bicuspids. Liežu
vis nuneša maistą į biimos 
užpakaly, . kur krūminiai 
dantįs užbaigia darbą.

Mes turėtume daugiau ap- 
sipažinti apie dantų dygi
mą. Kuomet, kiklikai gimsj- 
ta, jie gimsta-1^ dantų, bet 

Ituo laikų pirmieji dantįs be
veik “visiškai "formuoti, ir 
dantys smegenys į juos ap
dengia. .Yra. faktas, jog po' 
tų pirmutinių dantų; jau 
prasidėję dygti, nuolatiniai 
dantįs. Nereikalinga paaiš
kinti, kad dantįs gerai nega
li dygti jeigu kūnas negau
na užtektinai Teikalingas 
medžiagos dėl išsivystijimo. 
Todėl turėtunjė prižiūrėti, 
kad vaikų maištas daugiau
sia susidėtų iš tokio jniaisto, 
kuris priduotų stiprumo 
kaulams. Du ^ svarbiausių 
yra fosfatai ir.Yalkiai. ..Ir 
pienas turi tųoįf du elemen
tu. Todej pienas, yra augan-

mę. Surinko S. K., D. if l

Vaikų Teatrai: .dalis 
Ištinsime paskui; 2) A 
Surinko S. K., D. ir N-..

Legendos Ir Pasako 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė fafcta 
V. Kulikauskas

Žmogus ir Gyvuolys. J 
šė kun. P. Bučys -------

Elementorius ir Vaikų 
tymėliai. Išleido M, Paltį 
vičia iti__ »-------

* - -
Socializmas ir K

Prof. V. Jurgučio

Žydas Lietuvoje. P

spindžiai. Pas mus tos švie-

TA

c
Gamtos

feliab)
Mažas 

Ttas—bal 
lfefa)

Maldos Galybė.
piešinys IV-to šimtmečio k 
ščionybės. Lietuvių kalbon" 
guldė P. B, —________...

Apie Apdrauč 
S. Vasiliauskas. ..

čio vaiko švariausias mais
tas. Jddtįnos pianas Jšūdi- 

žemės ašigalio šviesos at-{kystėj. ir kartės pienas vė-

Mūsų Tikėjimas—Išaiškini- - 
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvinta______ 50c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis____ T___ 50c.

Lietuvos Ženklai.—Išleido J.
Šeškevičius ir B-vė, Kaunąs.„..40c.' v ~ , _____ C ,

liaus, priduoda* augančiam

<

i' -.s!
- -J0 A

t'

resė, Vaikelio _Jėzaus 
Gėlelė. Vertė Juozas Stanfc 
čius

.?-r -t.A.
I

I 
i !

Iš kur atsiranda krintan
čios žvaigždės ir meteoritai? 
Ir vieni ir kiti yra nedideli 
erdvėje kl aidžiojantie ji kū
nai. •

Kada jie prisiartina prie 
žemės, žemė juos pritraukia 
ir jie krinta. Kadangi že
mės oras sudaro sluoksnį a-

80 ieną—apie vienas derybas 
be galo įdomūs nuotakiai kelio
nės per įvairius kraštus. Pa
rašė Julius Verne. Vertimas 
J. Balčikonio—

• 1 T “ J »■

Pramoninės Demokratijos Pa
grindai—parašė Uosis. ___ ^..^_75e.

Didžiojo Karo Užrąšai—su 
paveikslais iš 1914—16 mėty. 
Parašė P. Žadeikis______ _____75c.

,______________y '

Gennhas—aprašymas apie ge- r 
rymą per J'ėvąvFaberą-FiIipię *—,

1 na. Vertė Kun. P. L.___ _____ 15b.

Tabakas—Nuodai—rūkymo 
kenksmas f"pagaT7t-rą Nikols 
k į pare ngė S. Kaimietis______

Užkeikta Mergelė su Barz- - 
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir Demo
kratizmas. — Parašė kunz- Ta
nias Žilinskas __ ____________ 50c.

Apaštalystės Maldos. Statu
tas.—Vertė Kun. P. Saurusai- 
tis ___________ ___ __________ 25e.

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Žadcikio. Kaina --------------------50e.

Aritmetikos Uždavinynas... 25c.
• • , - , j

Vaikų Darbymečiui—Rinki
nėlis kalbos mokslui ______ __ 50c.. s

Petriukas—laiškai vieno vai
kelio. Vertė S. Rakauskas____ 15c.

* • • . 1 ’• ■ '

Bolševizmas—Kas tai yra bol
ševizmas ir jo vykdymas Rusi
joj. ------------------------------------- __..15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ------------—2-------------- -- 50c.'

Laime — (poema). Parašė 
Vaitkus----------------------------------50c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B ‘Vargšai)' .

Trumpa Apologetika <a 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. B 
rašė kun. V. Zajanča

Apsrikjmų Komedty 
tikimas iš Amerikoniško cv 
nimo. Išguldė Lapšiaus 
kas. ----------- —--------

Moterystė ir šeimyna 
J. Gerutis ____ _______ _

Limpamosios Ligos 
nuo jų išsisaugoti? Parašė 
A. Vileišis.

gyvdji gamta s-žemė, 
oras. ~
Z-*’

■ z i' . - j

JEIGU NENORI. KATI TAMSTOS VATKAT ; 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, I 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS . J
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

V , “SAUL8TĖ” i
Daugybė paveikslą! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai Piesos vaiką teatrui. Žinutės iš gimto jo kraš
to ir plataus pasaulio, {vairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės.’ Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbdiai 
iš popieriausjnolio it kiloki. Laikarščio kaina': metams 
2 dol., pusei metą — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vŠ. Redaktorius A. Giedraitis

Vienas Nr. susipažinti riunčiamaa veltai.

sos maža tenka matyti. vaikui rikai ingus elementus 
‘ ' dėl. gerų, drūtų dantų. Po

kūdikystės, kožno vaiko 
maistas turėtų turėti nors

, • ■ * * • “

vieną stiklą :pięno su kiek
vienu maistu, ir apart to, tu
rėtų valgyt vaisių, žalių dar
žovių ir gert daug vandens* 
--Dantų -^gimas ym nor- niai, k 
mališkas veikimas, ir tik

juo toliau i šiaurę, juo dau
giau jos matyti. Suomijoj 
jau dažnai galima matyti 
ašigalio šviesą. y Toliau dar 
daugiau. Pas mus ji pasi
rodo gana retai, keistų, tai 
baltų, tai' raudonų, judančių 
stulpų -arba spindulių ^pavi
dalu.

elementų kai pieno, motinos 
pieno, kūdikystėj,.ir karvės 
pieną vėliaus. Augant, vai- 
kui reikėtų duot stiklų pie
no prie kožno valgio, ir dar 
prie to/reikia taikint valgį 
su minerališku skoniu, kaip 
tai, vaišių, žalių daržovių ir 
tyro vandens. Todėl reika
linga šiek tiek maisto, kuris 
priversti) krutėjimų dantų 
(■’iclu grūru duona, džiovi- 

’ entos bulvės, švieži

Amęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas.------30c.■

’ Graudūs Verksmai. — Vertė 
Vysk. A Baranauskas _-------10e.

Eucharistiškoe Stadjoa.—8u- 
lituvino Kun. P. Juškaitis.—__15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalty mine- 

’> siams. Išleido kun. K. A. Va-
■ «y*

Pulkim ant Kelty— 
spauda. Odos apdaru $2.00 ii

Mažas 1
rius—juodos (prastais mii 
tais viršeliais)* ♦ »

Mažas Naujas Aukso 
rius—juodos (prastais 
viršeliais) " *'"''

štais virSeliais)
Mažu
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P STRE
I^Stendžio 12tą Nmv Bed- 

medvilnių aūdinyčių 
lariftninkai susirinkę Bris- 

2,571 balsu prieš 
pubųlsavo streikuoti, jei 

EOthpanijos nuniuš jiems 
||i&e8tį 10%. Tas reiškia, 
EUO^streikas prasidės balan- 

16-tą dieną.- Šis striei- 
ias^palies apie 30 tūkstan- 
įbg? darbininkų dirbančių 
Bjub Neiv Bedfordo dirbtu- 

-v'.

gKaipra-paprastai taip ir 
m^rbtuvių savininkai ne- 
Rgre šū darbininkais. Pa- 
■Hbė. algų nuniušimo edik- 
Įįįr- pabaigta. O tos al- 

be to jau buvo ne per-

Audėjų atlyginimo maži-

ĮvelTio pavyzdžiu pūsekė

Audėjų atlyginimo rnaži- 
®as prasidėjo Lowėll’y. 
HveU’io pavyzdžiu pėseke 

Hampshir’o ir Maine 
tetijų audiniu fabrikantai, 

padaryta Fall
. ro Ri kiTFl
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laimingai šis bandymas

vokiečių lakūnus, kapitonų 
Hermanų Koelil ir baronų 

rGtththėf von HUėneffeld ir 
airį, komendantų James 
Fttzmauriėe, kuris sykiu stl 
jais išlėkė.

. Atsiminus, kiek lakūnų y- 
ra žuvę vien tik praeitais1 
metais, atrodo, kad nauji 
bandymai, ypač lėkti iš Eu
ropos į Ameriką, yta tikra 
saužudystė. Ištikrųjų, kal
kinių lakūnų žuvimas mažai 
kuo tesiskiria nuo saužudys- 
ies. Buri? tai tie, kurie lėkė 
be tam tikro prisirengimo, 
kad įg^ti abejotinos garbės 
ir paskui gal jų paversti į 
dolerius, arba tik dėlto kad 
laimėjus paskirtas dovanas.

Prie tos rūšies lakūnų ne? 
priklauso nei Lindberghas, 
nei Byrd, nei Chamberlin; 
nepriklauso prie jų nei. 
Koehl su Fitzmaurice’u. T- 
ra tai aviacijos pionieriai. 
Tokiais buvo Wright bro
liai, Bleriot ir kiti pradžio
je. Wrightams pirmieji ban
dymai buvo gal nemažiau 
pavojingi . už dabartinius 
mėginimus perskristi okea
nų, bet jie bandė pasikelti į 
orų nežiūrint pavojaus—ii* 
pakilo ir užgimė aviacija. 
Bleriot pirmas perlėkė per 
pertakų tarp Anglijos ir 
Prancūzijos. Tuomet buvo 
tai pavojingas žvgis, bet da
bar yra tai visai paprastas 
daiktas.

Ateis laikas, kuomet per
lėkti okeanų bus taip pat 
lengva, kaip kad šiandien 
yra lengva perlėkti per La 
Manchą, bet kol tie laikai 
ateis, daug dar bus daroma 
bandymų, daug dar žus 
drąsių lakūnų, bet bus tai 
pionierių ir didvyrių mirtis; 
tų, kurie, nepaisydami pa
vojų ir nebijodami mirties, 
praskina žmonijai naujus 
takus. Bet drau% su pionie
riais žus taipgi dar ne vie
nas kvailys ir tuščios gar
bės ar dolerių ieškotojas.

femiyif A •>

■ Kaip-Datysi
' ■■

•; ^gTynė” ŠdgtvH fitiįi- 

k$''‘IJari>inįnkui” ir ^Gajįs 
siii’’ ir “pntekyataiu proto
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ma pavadinti, juo 
kad pate “T-tie” lešaktoj 
rius pasisako savo straf 
ny, kad jiems “laisvamanio 
vaidas nėra baisus.” Kam 
dar pykti !

_______ j..,,* - .—i ~
Yra dvi panašios organi

zacijos ir abi turi tų patį^- 
Susivienijimo—vardų Vie
nas atvirai prisipažįsta esąs

:; X-" - -rcTrr. •» • •• -
- • ' » < . —

Rapolas J uška yfd - gerai j tojai. Tetiki v ta visame pa- ; 
pažįstamas Bostone, Brock-I šauly pragarsėjusių žmonių,, 
toner Woreestery, Drovi-’Jų tarpe ^r» PeGogorzaJ 
dence, Norwoode ir kitose 
Bostono apylinkių ir toli
mesnėse kolonijose ir yra vi
sų mylimas. Visi jam veli
ja geriausio pasisekimo, vi
si linkį jam, kad jis liktų 
pirmo dydžio operos žvaig
žde. s -

Dabar turime gerų progų 
padėti Rapolui Juškai grei- 

- čiau atsiekti savo tikslą ir 
sykiu patys pasiklausyti jo 
ir jam padedančių chorų ir 
vietos talentų gražių dainų. 
TA 1 1 v 4- * 1

Rapolas dabar studijuoja 
garsioje Curtiss konservato
rijoje Philadęlphijoje.-Į šią 
konservatorijų negalima da- 
sigauti už jokius pinigus ne
turint tam tikrų gabumų. 
Tiktai labai gabius jaunuo
lius ir mergaites tepriima. 
Jei iš kelių šimtų kandida
tų išrinko Rapolą, tai tas 
parodo, ką mano Curtiss 
Konservatoriją apie Rapolo 
Juškos gabumus..

Curtiss Konservatorijoje 
mokytojauja .geriausi moky-

r
kuriai religija yra pfiėtą- 
•įtf ' V”A . . ■

Nuo savęs pasakysim po- 
re&ktttrįui 

kų: Jei šiandien bolšė- 
‘iissunkidudedajsavo 

faSteną letenų ant SLA., 
r _ _ tai čia kalt i tie.S-md : lydė-
straips-2 lįaį kurie visutehet taūtiš- 

kai nusistačiusių katalikų 
bijojo labiau negu velnias 
švęsto vandens, kurie nemo
kėjo ar nenorėjo—matyti, 
anti-tautiško savo bedieviau- 
jančių sėbrų nusistatymo, 
kurie vedė ŠLA. organą to
kioje “neitraleje" dvasioje, 
kaip dabartinis jos redakto
rius. Kų pasėjote, ta ir 
pjaunate. Ieškojote laisvų 
“nuo^yisokių religinių prie
tarų” sėbrų-—dabar jie nori 
ant jūsų bosauti. "

~ r

Tai kaip gi reikia vadin
ti jūsų Susivienijimų nepra
silenkiant su tiesa ?

Už tai, kad “Darbinin
kas” ištiesė S-mui L. A. pa- 
gelbos rankų, jo organo re
daktorius iškoliojb “D-kų.” 
Ačiū! -

S-md lyde-
kurįe visuomet tautiš-

>1 vienas iš garbiausių. Jis y- 
ra Rapolo mokytojas. / 

^Mokslo metai greit baig- . 
sis ir mokytojų didžiuma va- - 
žiuoja Europon. Jų tarpe 
važiuoja ir Be Gogorza. 
Konservatorija ir Dė Go-

» ' į *1 Y rf-
goria duoda Rapolui štai 
kokį pasiūlymų: jam šii 
ma vietoje pertraukti motei;

— — ••A'*- Ų5P

lą atostogų metu, važiuoti į“ 7 
Europą ir studijuoti vasa- 
ros metu. Mokytojus kon- v į 
servatorija duoda už dykų ■ '

“T1- 
pragyvenimui neduoda nię- ra 
ko. Pats Rapolas turi irgi 
nesunkius kišenius, kaip ir 
beveik visi mūsų mokslei- 
ivai. '

Taigi dabar turime gerų 
progų ir jam pądeti nuvyk
ti į Eur opą ir toliau varyti 
darbą atostogų metu vietoj 
čia gaišinti laikų per vasara 
ir patys pasiklausyti pra
kilnių ir gražių dainų jo 
koncertuose.

Tuo tai tikslu ir yra jam 
rengiami koncertai Bostone* \ 
Norwoode,; Btoc'ktone ir • 
VVorcestery. Pp. Karbaus
kas, Burke, Stasevičius ir 
Woręesterio vargonininkas 
ir jų fehorai visa širdimi 
tiems koncertams pritaria ir 
dirba išsijuosę, kad tik nu
sisektų kuogėriausiai.

Mes gerai atsimename, ,> 
kaip nuoširdžiai ir skaitlin
gai publika parėmė “Darbi- 
ninko” ikoncertų ir šia ,pr» —~ 
ga dar sykį tariame už tai

J zf

Talke vakacijų Eūropoje, beic 'jį 
pragyvenimui neduoda nie- ‘ 
ko. Pats Rapolas turi irgi

katalikų S-mas, o kitas4? 
Kai jį pavadinus ? Gal tak
tišku I Bet katalikų' S-mas 
yra kurkas tautiškesnis, nes 
jame nėra bolševikų. Na o 
kokių galybę bolševikai turi 
antrajame, Mūsų skaityto
jai ir “Tėvynės” redakto
rius galėjo pastebėti iš. S. 
,L. A. gelbėjimo komiteto at
sišaukimo tilpusiu “D-ke,” 
kad Susivienijimui jau rei
kia gelbėtis nuo visai netau- 
tiškų bolševikų.

JNa o S-mb kuopos,—ten 
kur yra katalikų ir bolševi
kų, arba kitokių bedievių 
svetainės—prie katros glau
džiasi? Bolševikų artimes
nė—ne katalikų.

Tame pačiame “T-nės” 
numery P. Bajoras rašo, 
kad “ ‘Internacionalas’ dar 
per anksti SLA. Seimuose 
giedoti.” Reiškia, yra pa
vojaus, kad gal kuomet bus 
giedamas... vėliau.

________ ~ ' _________________________________

• €

• Ypač gali būti bloga su 
tokiais miestais, kuriuose 
tėra tik viena industrija. 
Pavyzdžiu gali būti Broėk- 
tonas. Ten yra tik batų siu
vimo industrija. Sąryšy su 
streiku ir bedarbe pradėjo 
eiti gandai, būk fabrikantai 
kelsiu savo fabrikus į vaka
rines valstijas. Rodos, vie
na dirbtuvė ir persikėlė. To 
fakto ir leidžiamų gandų 
paseka buvo ta, kad nema
žai žmonių, jų tarpe daug 
lietuvių, išvažinėjo į kitas 
kolonijas, nattiai labai atpi
go ir ne vienas iš to turėjo 
nemažai nuostoliu. Gali kas 
pasakyti, kad rendų nupuo
limas išėjo darbininkų nau
dai, bet nereikia pamiršti, 
kad šiais laikais darbinin
kas labai tankiai yra taipgi 
ir namų savininkas, kurs 
gal Yra sukišęs į namų visus 
savo centus ir gal dar nepil
nai išmokėjęs. Tuo būdu 
nukenčia daugiausia darbi- 
ninkas. Ta pati istorija ga
li pasikartoti su tais mies
tais, kur viemntėlė industri
ja yra audimo industrija.

Audimo industrijos dar
bininko ateitis Naujoje An
glijoje apsiniaukus. Strei
kuosi— bloga; nestreikuosi 
dar blogiau. Jei nėstreikuo- 
si, kapos ir kapos tavo atly
ginimų. Kol gausi tiek at
lyginimo kiek pietinių val
stijų negras. Streikuosi— 
kapitalistai kels riksmų apie 
pietiečių konkurencijų ir 
gal ištiktųjų iškels savo 
dirbtuves į pietines valsti
jas. Nėnukęs tik kapitalis
to doleris, nfes jis Ameriko
je—tisdgalįŠA

•,* /
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Tame pačiame numery ne
krologas tūlam Jonui Špo
kauskui giria velionį nes jis 
“buvo laisvas žmogus-nuo 
visokių religinių prietarų!” 

Ištikiu jų ir kunigai ir ka
talikų laikraščių redaktoriai 
būtų “praskydusio proto,” 
jei tokius nekrologiškus per
lus vadintų neitraliais ir ra
gintų katalikus rašytis į S.

Laktos
Vanagas padėjo kiaušinį, 

nepaprastų—margų ir pava
dino jį “Margutis.” Padė
jo ne ant scenos, bet susu
kęs sau lizdų iš laikraščio.

Esame įpratę matyti Va
nagų taip sakant, ant lak
tos—ant scenos—visų Vana
gų: jo sparnus, jo nagus, 
•snapų ir net uodegų. Da
bar Vanagas nutūpė į popie
rinį lizdų, į “Margutį” ir 
terodo jau tik plunksnas. 
Pritūpė ant nagų ir pakišo 
snapų po sparnu. Ir tema
tai tik švelnių, plunksninę 
Vanago nugarų.

Aut laktos—ant scenos— 
Vanagas rodydavo feisus, 
pas jį būdavo užimki i priž- 
ki; ten jis tai liūto balsu su
rikdavo, tai burkuodavo it 
tas karvelėlis—paukštužėlis. 
Lizde tos laisvės nebėra.
Sėdėk ramiai, dėk “Margu
čius.” Pusė Vanago beli
ko. .. be mirpikos.

Ar tik nepriseis parodyti 
snapą ir nagus?

Juodvarnis

v‘

širdingų ačiū visiems jo da
lyviams iš Bostono ir apy-
linkės kolonijų. Neabejoja- ' 
me, kad lietuviai taip pat < 
aj“ba dar skaitlihgiaų atsi- ' 
lankys j Rapolo Juškos 
koncertus, nes verta jį pa- < < 
remti ir verta išgirsti jį dai- 
nuojant ' .

it t

— Kaip paukštis pakirptais 

sparnais negali į aukštį skris
ti, taip žmogus alkoly pasken
dęs negali būti lanmngas.

.* * \

“Pirmoji rūšis—žmonės impulsivi, staigūs ir 
smarkūs. Antroji—flegmatikai it letargikai.
Pirmieji pergreiti, antrieji perlėti. Pirmųjų - 
rūšį sudaro drąsuoliai, karštuoliai-, smarkno- . 
liai ir cholerikai, kurie pamina po kojų atsar^ A 
gumų ir išmintingumų. Pastdrieji-gi tai atšar- į
gŪS, nerangūs ir neveiklūs; tingūs ir rambus,- ’’V 
kurių nespėja greitai sužadinti prie akeijęs 
joks raginimas... Tai paeina iš jiįjų valios Ii- -yf 
guistumo.” • „j1

labai reikalingas yra stabdys, atsituiėjimas nuo 
perūmais-staigaus pasiryžimo ir veikimo, taip 
šio tipo—paraginimas, pastūmėjimas prie veik
lesnio, greitesnio pasiryžimo ir veikimo. Tas 
šio tipo žmogaus minčių svyravimas, nMiūsįsta- 
tymas paeina iš jo valios silpnumo. Tat, šio
kiuose atsitikimuose, būtinai reikia stiprinti jo 
valių ir pratinti jį prie pasirinkimo to kelio— 
veikimo Būdo ir tų darbo priemonių už kurias 
randama daugiau palanldų—pro argumentų. 
Reikia jį taipgi jūnkinti prie didesnio pasto
vumo, drąsos ir sau pasitikėjimo, nes jo svy
ravimo esme glūdi nepasitikėjime'savo nuomo
nes teisingumui—baimėje padaryti klaidų. Nuo
monės sudarymo gtėitilme jam aiatinka fleg
matikas, jos pastovume sangvinikas, teisingu
me jnelančholikas. Dr. .John Adams, veikale 
“Making the Mošt of One’s Mind,” štai ką sa
ko apie motorinitis ir jausminius tipus: “Yra 
dar kitas tetnperainėhtų klasifikavimo būdas,” 
sako jis, “vertas didesnio mūsų įvertinimo. Su- 
lyg greitumo dhitinių akstinų atjautimo, mes e- 
same dalinami į motorinius ir jausminius ti
pus. Šią dalininiįa^ręmiasi netvų reakcija, į 
kurių čia ųė^giiinsiine. . Užtenite pabrėžti, kad 

. , _ _ _ . _ ~ . ........... jausminis tipas pasižymi savo atjautimo lėtu-
—bergždžius su savimi argumentavimus. Jei mu. šio tipo žmonės tuoj ai ls neatsiliepia kiek

vienai sugestijai,, bet pirm jų apsvarsto ir deci- 
duoja yeĮiaųs. Motorai, tuom tarpu/ atsilie
pia tuojaųs akcija. Dėl jų žinojimas, yra da
rymu... Jįė puoląsi prie išvadų fie jokių daly
ko ap&varąiymlį. Jei jūs sav£ atras ~

\ " Kun: A. Daugi#
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Žemelė, pavirš nors šerkšnu pridengta,
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ramu... tik aukštai kur-ne-kur. '»
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Nurimo aplink gyvija ir gamta;
Saulutė jau paslėpė veidą.

J ūu suošuol į truput atleido*

Taip tylu—ramu...
» Sumirga tamsoje žvaigžddė; \
Ir, rodos, meilai langan spindi ir žiūr. ;
Širdužę, masindama kėlia.
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Daug bandymų perlėkti 
per Atlantą buvo daryta, 
bet tik keli tenūsisekė. Be
rods tiktai Lindberghui te
pasisekė nulėkti be jokios 
nelaimės ir paskirtu laiku į 
tą viėtg, kur jis' buvo pasi
ryžęs nulėkti — į Paryžių. 
Visi, pilnai ir ne visai pil
nai nusisekę bandymai, bu
vo tai keliones iš Amerikos 
į Europą. Visi bandymai 
atlėkti iš Ėntopos į Ameri
ką—nenusisekė. /

Daug lakūnų tuose bandy
muose žuvo, bet kiti, visai 
nepaisydami savo ^pirmtakų 

~ Ijtfe baiidy- 
3 bandymas 

yra dabar daromas. * Rašant

(tęsinys)
IT. JAUSMINIS TIPAS

Priešingas motoriniam proto tipui yra, taip 
vadinamas, jausminis tipas. Šio tipo žmogus 
atsižymi tuom, kad jis protauja, galvoja, daro 
įvairias išvadas, bet jokiu būdu negali savęs 
palenkti-priversii prie galutino nuomonės su
darymo^—decizijos kaip ir kada pradėti duotąjį 
darbų. Jo pro ir contra argumentams nėra ga
lo. Jis svarsto, tyrinėja būdus ir reikalingas 
darbui priemones, tik, deja, neturi užtektinai 
drąsos. prie jo tvertis. Jis godžiai ieško žmo
nių, norinčių jo išvedžiojimų klausytis; džiau
giasi jų suradęs ir uoliai jiems dėsto savo apie 
kalbamąjį dalykų pažiūras, girdėtus kitų tame 
prityrimus, bet vienkart skundžiasi negalėji
mu dar aiškiai viskų suprasti—ryškiai perma
tyti' pasekmių. Neatrasdamas norinčių jo klau
sytis, jis paprastai įpuola į gilius mąstymus

jis yra pripratęs, prie kokios ydos, jam labai 
sunku ką-nors pradėti, kad nuo jos atsikratytų; 
pasiliuosuotų. Jis savo galutines nuomones su
daryme—minčių nusistatyme esti labai lėtas, 
nerangu8-neskubuš. Tiesa,-šio tipo žmogus pa
pildo daug mažiau klaidų ir išsišokimų, negu

»•

..„ĮB...jdate esant 
jaūsfninįu tipu, privalote stengtis paškubinti- 

tUomet junfe 
huošįmendtio išdavimas

teita?*)

; ••

A
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$au maisto ieškodams per dienas, • > 
Linksinutis, guvus, norint dar be šeimoj 
Nutilo čirškėjęs varilėnas.

tJžvis gi labiau puošia' gamtą* toji 
Žvaigždute, aukštai~vakarinė;‘ 

na ji, vis vienodai skaisti, . 
rriviui praskynė T

niūru, visi miega gilki 
. 'apglobė' žemę. ‘



PUIKIAUSIU IR GREIČIAUSIU LAIVU

išdepottuotas.

patars kur galėsi gauti rei- 
kalingą pagelbą. 'Ar paduos 
vardą departamento Wash- 
ingtone kur pats galėsi 
kreiptis. Tos organizacijos 
kaip tik veikia, kad sustab
dyti ekspertus nuo apgaudi
nėjimo ateivių. F. L. I. S.

tų Ūž kepalą duonos per 
paskutinių trijų-metų perio
dą, praneša Federal Trade 
Commissidn, kuris nesenai 
tyrinėjo duonos ir miltų in
dustrijas.

Tas jų tyrinėjimas paro
dė* -kad įstaigos, kurios už
siėmė duonos produkcija ir 
išdalinimu, nuo kviesiu lau-

PIRMOJI
LIETUVIU DARBININKŲ 
___ SĄJUNGOS - ■—

gerus darbus gaus amžiną 
atlyginimą, o už blogus—pa
smerkimą. Russeįjs gi ne
kalba apie Dievo teisingu
mą. Jisai vengia kalbėti a- 
pie pragarą ir jo matomai 
nepripažysta.

Anot Russel’io krikščio
nystė turi būti sunaikinta. 
“Anarchistai užmuš milijo
nus Bažnyčios tarnų,’’ skel
bia Russel’is.

Savo pranašystėmis biblis- 
tai tiek įkyrėjo Europoje, 
kad Šveicarijoje vienas kan
tonas ’i/ilraudė jiems viešai 
agituoti, Klaipėdoje landro- 
tas (viršininkas) uždraudė 
jų susirinU’inls. ne? »nio jų 
pranaši sčių .silpnesn ie ji
pradėjo sirgti proto ligomis.

tnus Amerikoje taip 
gi daug lietuvių biblistų 
vaikščioja it pakvaišusių. 
Jų galvoje viskas susipai
niojo, susi razgė. Russel’io 
pasekėjų, fanatizmo uždeg
ti, jie kolonijose darosi sta
čiai nepakenčiami. Reikėtų 
jų pasigalėti. Paaiškinti 
apie jų “mokslo” įkūrėją, 
apie j$ nesąmones; Gal tie 
nelaimingi žmonės praregės 
rr pamatys tiesą. Su jais 
į viešas disputas eiti rimtam 
žmogui neapsimoką, nes vi
sa jie. jausmais, o ne protu 
ifna. Užsikirtėliui neišaiš
kinsi tiesos, tik pridūrei 
jam garbes. “ Luiraa”

Amerikos lietuvių taipe 
nuo keliolikos metų pradėjo 
gyvuoti biblistų kuopelės. 
Jos yra labai nykios, nežy
mios, bet mūsų lietuviškam 
Visuomenės kūne jos yra 
skaudulys. Kai kuriose ko
lonijose biblistai parodo di
desnio veiklumo ir dažnai 
pridaro daug nėsrtiagttmų 
katalikams.

Žinodami gerai, kad ne
susipratėlių žmonių pilnas 
pasaulis, kad ir . katalikų 
tarpe mažai kas pažysta bib- 
listus, pažiūrėsim šiame 
straipsnyje:

1. Iš kur jie kilo, kas bu
vo jų įkūrėjas?
... 2. Ko jie mokina ?__ ___

3. Kokios jų klaidos?
1. Iš kur kilo biblistai?

Yra ir įkorporuotos biz
nio organizacijoS kurios ve
da biznį interesuoti ateivius 
šioj šalyj parsitraftkti gimi
nes į Suv. Valstijas iš šdlių 
kurių kvotos labai mažos ir 
iš kur tik mažai atvyksta. 
Šitie ekspertai atveža žmo
nes į Kanadą ir į Meksiką, 
ir iš tenai slaptai įgabena į 
Suv. Valstijas ir tuoj tuos 
immigrantus apleidžia, peš 
gavę pinigus nuo giminių tų

Ir randame tuos biednus •>
immigrantus tarpe tūkstan
čių kitų* kuriuos kas riiet 
valdžia sugaudo ir isdepor- 
tuoja. Pereitais metais nuo 
birželio mėn. 1926 m. ik’i bir
želio mėn. 1927 m. suvirs 

t

12,000 ateivių išdeportųota 
dėl nelegališko Įvažiavimo.

Vienas New Yorko dien
raštis ir kuris yra leidžia
mas taipgi Anglijoj, talpino 
šių sukčių apgarsinimus. 
Kad nors New Yorko Dar
bo Departamentas pranešė, 
kad apgarsinimai buvo ap- 
gavingi, bet yistiek tas -laik
raštis talpino tuos apgarsi
nimus.

Neįleidimo atsitikimai vis- 
tiek {yra- aršiausi, ir tiems 
apgavikams atneša daugiau
sia pinigų. Nelabai senai 
keli agentai, nežinomu būdu 
priėjo prie EUis Islarid re
kordų ir užsirašė vardus 
ateivių, kurie sulaikyti lai
kinai ant salos, taipgT Užsi
rašė vardus ir antrašus gi
minių pas kuriuos tie immi- 
graiitai vyko. Kuomet šitie 
agentai sužinojo, kad neuž
ilgo tie ateiviai bus paliuo- 
suoti, tai priėjo prie gimi
nių ir pasiūlė pagelbėti atei
vio įleidimą, užtikrinant tą 
atlikti į 24 valandas, bet rei
kia mokėti $300 arba $500 
arba net ir daugiaus. Jeigu 
atsitikimas pasiųstas į 
Washingtoną dėl galutino 
apstarstymo, tai atstovas 
lenais sužinojo viską ir pra
nešė agentui New Yorke, ar
ba Chieagoje, kad neužilgo 
toks ir toks ateivis bus įleis
tas. Tbkiu būdu iš anksto* * 
žinojo kad immterantai bus 
įleisti. Ir taip iš biednų 
žmonių išlupo daug pinigri- 
Tie apgavikai jokio darbo 
neatliko’tik ėmė pinigus.

» * , —‘ I

Darbo Departamentas pa
taria žmonėms visai neklau
syti agentų arba ekspertų 
kurie bando išrišti ateivių 
problemas šioje šalyje. Jei
gu turi natuTalivacijos, im- 
migracijos arba kompensa
cijos, net ir sveikatos, pro
blemas. tai pats asmeniškai 
nuvyk į gerą filantropišką 
draugystę, _ a rba gerovės 
draugystę, tavo apięlinkėj. 
jeigu tos organizacijos ne-

izuonos ir
Amerikos šeimyna užmo-

bą, ir dovanai dalinamas į- 
vairiose kolonijose.

Naujo -laikraščio redakto
rius, biblistų įkūrėjas 1879 
m. apsivedė su Mary Fr. 
Ackley. Septyniolika metų 
jiedu sutiko, bet kartą susi
pykęs su žmona, persiskyrė 
su ja. Toji reikalavo duo
ti jai užlaikymą, bet jisai 
teisinosi, neturįs pinigų; 
tuom tarpu jo turtai siekė 
keliu šimtu tūkstančiu dole- 
rių. Teismas pripažino žmo
nos reikalavimą teisingu ir 
Russelį nubaudė.

Naujam savo “mokslui” 
plėsti, Russelis įsteigė nau
jų laikraščių: “Liaudies Sa
kyklą,” “Šventraščio Tyrė- 

t.K tt I v j. I< IK et IIJ t J. .JXOil 
torą” su .70 valdininkų. Su- 
ieško sau gausit) pagelbinin
ku, netopie 700 vyrų, antra
jam Kristaus atėjimui ant 
žemės skelbti. Tie važinėja 
po įvairus miestus ir savo 
mokytojo uždegti, skelbia a- 
pie pasaulio greitą pabaigą. 
Užkinkė darbai taipgi- kin
tamuosius paveikslus.

Patsai Russel’is nesiten
kina viena Amerika, aplan
kė Japoniją, Kiniją, Pales
tiną. 1914 m. jisai buvo jau 
Vokietijoje. Iš ten parvyko 
Abnerikon, dar pagyveno 
porą metų ir 1916 m. 29 spa
lių d. mirė Los Angeles, Cal. 
. Iki savo mirties Russel’is 

nepaliovė skelbęs savo išra
dimus tikėjimo dalykuose, o 
taip gi nemetė pirklvbos rei
kalų. Šimkų buvo atskirti, 
ar jisai yra naujo tikėjimo 
pamokslininkas daugiau ne
gu pirklys.

. 2. Ko biblistai mokina?

Russel’is paskelbė sura
dęs “Dievo planą.” Buvu- 
sis pasaulis tęsėsi iki tvano, 
dabartinis blogasis pasaulis,' 
kuriam viešpatauja velnias, 
turėjo tęstis iki 1914 m.. 
' Kaip Russelis surado, kad 

1914 ni; .prasidės naujasis, 
pasaulis ? Labai paprastai. 
Dievas tvėrė pasauli 6 die
nas, o dabar ilsisi. Kadangi, 
anot Rtissel’io,. nuo Adomo 
praėjo apie 600 metų* o pas
kui eis 1000 Kristaus kara
liavimo ant žemės, tad vie
na diena ligi 7000 metų. 
Septynis-gi kartus po septy
nis bus 49,000 metų kaip 
pradėta [pasaulis tverti./ į

Adomas sutvertas 4,128 m. 
pinti Kristaus, sako ftusel, 
o 4.126 metais įvyko tvanas, pie

kų iki suvartotoji), pasidali
no tuos 8.55 centus sekau- f 
čiai: ' ,

ūkininkas gavo... .1.15 centu
Malnhinkas gavo. .0.41 ’’ 

' Kepėjas gavo ....5.11 ’’
Pardavinėtojas .... 1.28 ’ ’ 
Gelžkeliai ir kiti..0.60 ”

Kepimo industrija žymiai 
išsivystė šioje šalyje' per pe
reitus kelius metus.

1923 m. industrijų Cen
zas užrašė 18,739 duonos ir 
keptuvės produktų įstaigas, 
kurios samdė 202,143 žmo
nes. Iš tų, 20,006 buvo savi- 
ųinkai, 19,524 apmokami 
Maldininkai ir 162,613 dar
bininkai.
y Pagamintų produktų ver
tė buvo $1,123,000,000.

57 kompanijos, turinčios 
278 kepimo įstaigas, produ
kavo 30 nuošimtį visos Suv. 
Valstijų duonos produkcijos 
1925 metais. Ward, General 
ir Continental kompanijos 
turi apie 140 kepimo įstai-

1923 m. 167 įstaigos pro
dukavo džiovintus pyragė
lius. Samdyta apie 39,891

.y. New Yorko Valstijos Dar
bo Departamentas pereitais 
metais kreipė atydą į ap- 

įį A - gaudinėjimą ateivių ir sve- 
tur gimusių žmonių. Sulig 

t į New Yorko .valstijos istaty-
r • rnų, valstijos departamentas 

X ’ driri teisę apsaugoti visus 
įmones nuo apgavysčių ir

- . nelegališkų darbų.-------------
Rasta, kad aršiausios ap- 

: ' gavystės yra tos, kurios lie-
- y čia immigracijos, naturali-
- ‘ • žarijos if darbininku kom-

penšačijos atsitikimus. De
partamentas rokuoja, kad 
nuo ateivių ištraukta riet 

- $250,000 visokioms apgavys
tėms pereitais metais. Tuos 
pinigus lupo iiųmigracijos 
žinovai ir vvrai, kurie save „ X • *

v; vadinosi advokatais arba at- 
M5, stovais pašalpinių draugys-

*';•* v* r cių.
Šitie apgavikai dėjo ap- 

. garsinimus į .laikraščius, 

. kad jie gali partraukti ne- 
t įleistus ateivius į šhpšalį; 

v .■ partraukti gimines į- Suv. 
Valstijas be priskaitymo 
prie kvotos ;• išgauti leidimą 

. bile kam užsieny aplankyti 
r*-;. Šią šalį ir padaryti nelega-

lišką atvykimą legališku. 
ėy' Tie apgavikai praneša, kad
X, gali pagreitinti naturaliza-

• x ciją ir gvarantuoja, kad iš-
gaus pilietystės popieras ne- 

, paisant ar asmuo gali perei
ti egzaminus ar ne.

Tie . apgavikai, arba bile

Iš laivo pasažįeriai pasodinami į trauk 
kuriuo vežami iki pat Kauno.

LDS. ekskursantai nuvažiuos į Lietuvą | 
gražiausi ir maloniausi laiką kada visi tned 
ir žolynai bus išleidę savo kvepiančius žiet

Užsisakykite vietas iš anksto ir pasirūpi! 
te visus reikali ugus dokumentus kelionei 
vietos agentą rirba rąžykite tiesiog v " ?

L. D. S. CENTRAS

Ekskursija veda

ANTANAS F. KNEIŽYS 
L D. S. SMkrbUtitta

TIESIAUSIU IR GERIAUSIU KELIU Į KAI
Jokio Persėdimo iŠ Laivo į Laivą Nebus

kas, gali lengvai išgauti vie- 
T ' iriems metams tefdimą ap

sibūti Suv. Valstijose. Jei
gu žmogus kreiptųsi prie ge- 
ros visuomeniškos organiza- 

'. ei jos arba tiesiog susineš su 
•T;. Immigracijos Biuru Wash- 
> - ingtone galės už dyką a'tlik-

* ti. B^t apgavikai už tokį 
darbą reikalauja net $300. 
Jie reikalauja ant rankų 
mokestį iš $150. Išgauna lei
dimą ant šešių mėnesių, nes 
mūsų įstatymai tik ant tiek 
laiko išduoda leidimą, bet

X-' kuomet tas laikas išsibaigia 
*žinovas pranešk, kad jau 

laikas pratęsti laiką kitiems 
' šešiems mėnesiams. Tą at

likti reikalauja kitą $150^ 
|?‘ Žmogus galėtų pats tą atlik- 

tl, bet nežinodamas, išmo- 
&ka tuos ^pinigus.

Paprastai kuomet ateivis 
išbūna šioj šalyj apie metus* 

Jv jau nutaręs čionais apsigy
venti ir nori rasti darbą. 

C/' . Šitas “ekspertas” vėl pala- 
' ria vyrui apsigyventi ir ne

sirūpinti, nes jis padarys jo 
nelegališkų apsistojimą le-

• gališku. Ir ūž tą reikės mo- 
Rėti $150, arba $300. Tan- 
kįai jis pataria ateiviui per
simainyti vardą, ir jam iš-

. duoda recytę naujam var- 
flui, gvarantuojant kad ne1 
|. (^gališkas įvažiavimas bus 
‘^padarytas legališku. Žino- 

- * ma, ir tąip viskas užsibai- 
gia. Jeigu ateivis užprotes- 

W luotų apgavikas pataria 
jam nutilti nes jeigu val- 
ožių žinotų kad nelegališkai 
apsigyvenęs jį išdeportuotų. 
Hecyte be vertės, nes jeigu 
ateivis ir pavestų dalyką 

J' • teismui, išduota ne jo vardu,
lį. ir tenais bus surasta, kad jis

ant žemęs įvykęs 1874 hl, 
kas ir sudaro 6,000 ihetų. 
Nuo 1874 m. iki' 1914 per 
40 įlietų buvo “evangelijos 
laikotarpis.” Žmones tūrė
jo pasiduoti Kristui. .Neno
rėjo, tad įvyko baisusis ka- 
į-as. Panašūs ‘,moksliniai” 
[išvadžiojimai pas Russel’į 
[ ir jo pasekėjus daugiau 
! jiėriiš ^ėdos, negu garbes tei- 
KML - ’ t- i " ■

Klaidingai Russel’is aiški
na ir Kristaus darbą. Jė
zus Kristus savo mirtimi da
vęs progos apsispręsti žmo
nėms ko jie nori, ar amži
nos mirties, ar rojaus.

K uometK-rirtusant-že
mės 1,000 metų viešpataus, 
velnias bus pririštas. Pa
sibaigs klaidos, pasidarys 
viena tikyba ir viena Kris
taus karalvstė. Kurie su 
Kristumi eis, pavirs į dva
sias ir amžinai gyvens ant 
žemės, kiti gi bus sunaikin
ti.

darbininkas. Algųism^ 
apie $40,499.790 tais meti 
kųohwt produktų Įertfl 
vo $211,7Š9,0Q0.

Miltų‘malimas yra vi? 
iš seniausių industrijį^J 
kuomet žmogus pradėjo v 
toti grūdus maistui, jiš< 

■ i-ėjo išmislyti kokį notSM 
dą sumalti grūdus. Per 
(XX) metų rankų akmen&jp 
Šimas buvo vartojairiaA * 
ma malimo mašina būij^ 
rasta italo net prieš r|| 
metų.

Kansasj Kuri valrtljM 
miaus buvo kornų produ 
vimo valstija, dabar pto 
kuoja pirmos rūšifes^^ 
čiūs ir šimtai inalūu^aį 
sas valstioj ir artintose--i 
stijose mala kviečius. , 1

Tarpe 1820 k* 1830 int 
Rochester, N. Y., RiehsŠ 
Va., ir St. Louis, Mo. m 
didžiausi malimo eettt 
šioje šalyje. Bet išradiU 
iiiašinerijos -inalti kiė 
kviečius įvedė naują iriu 
triją Minneapvlis, - Kari 
Citv ir Buffalo.

Kiekvienas Suv. Vaisi 
gyventojas suvartoja būi 
(196 svarus) miltų kaš'ti * dKas met daug Amert 
miltų (pereitais metais^ 
13,(XX),(X)0 bačkų), ėfcsį 
tuota į kiekvieną šalp Į 
šaulyje.

1923 m., 5,232 miltų ma 
nai samdė 53,174 žriioilė&

3. Biblistų klaidos

Russel’is tvirtino be jokių 
įrodymų, o tik savo vaizduo
tės vedamas, apie pasaulio 
pradžią prieš 49,000 metų. 
Žemė gali būti daug senes
ne. {Nieku būdu negalima 
pateisinti jo tvirtinimą, būk 
Adomas sutvertas 4,128 m. 
pirm Kristaus. IŠ kur pa
ėmė tą žinią? Jis pats ne
žino ir nesako.

Nuo 1914 nv'turėjo būti 
pririštas velnias ir pasiliau
ti klaidos. Visai priešingai 
dedasi.

Biblistai apsisprendimą ar 
su. Kristumi eiti.ar ne nu
kelia “po pirmo prisikėli
mo,” kuomet šv. Raštas sa
ko. kad dabar yra malonės 
melas, apsisprendimas, da
bar yra išganymo- diena. Už

Biblistai pasaulyje atsira
do nesenai, nes jų įsteigėjas, 
Charles Taze Russel, gimė 
1852 in. Pittsburg, Pa. iš tė
vų kalvinistų. Karilis 
(Charles), padėdamas tėvui 
pirkliauti, ėmė skaityti šv. 
Raštą. 1872 m. jisai pradė
jo skelbti, kad prieš jį nie
kas gerai nesuprato šv. 
Rašto. Jisai pats nei kokio 
mokslinio pasiruošimo netu
rėdamas, beregint paskendo 
priešinguose pats sau aiški
nimuose ŠV; Rašto. Supai
niodamas paprastus istori
nius įvykius, neturėdamas 
filosofijos, o dar mažiau te
ologijos mokslo' nuovokos, 
rimtų mokslininkų akyse ji
sai pats, save išstatė pašie- 
pai. Bet būdrimas energin
gas, gabus, iškalbus daug 
susirado iš bemokslių tarpo 
sair patekėjų. ' . -

Russel’is savo pasekėjus 
pavadinęs: ‘ ‘ Rimtie j i šv.
Rašto tyrėjai,” kitaip^-bi- 
blistai.

1873 metais Russel’is pa
skelbė 'išskaitęs iš šventojo 
Rašto? kad sekančių metų 
rudenį Kristus ateis antru 
kart ant žemės. Bet iš atsar
gumo sakė, kad Kristus 
ateis ne žmogiškanie kūne, 
o kaipo dvasia. ..

Kadangi dvasios matyti 
negalima, tad ir jo tvirtini
mą. pasekėjai priėmė atvira 
širdiihi.

z -

1879 m. Russel’is įsteigė 
laįkraštį “Hiono Sargybos 
Bokštas.” Tasai “Sargybos 
BokKas" kurtai* tirt lieto- 
viškai yra išverčiamas. noT«

t. £«.»
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*



misijos “Kary*’ skelbia sa' 
nešimus apie kariuomenės

v . Serei- 
išjudinta 
dar šios 
nebuvo, 
darbub-

į tuos klausimus, 
kalba 

s, tai jų pasekėjai 
ir ploja, nors svei- 
žmogui nėra ko 

iš tokių kalbėtojų.

|oje buvo labai įspūdin- 
Žriionių prisigrūdus pil- 
bažfiyčia. Altoriai pui- 
įpuošti gyvomis gėlėmis, 
įkėlimo apeigos prasidė- 
) vai. ryte. Procesijoj 
vo apie 150 bernaičių ir 
ičią, visi baltai pasipuo
ši iš jų turėjo rankose 

kiti lelijas, o

KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS
a) Eisiu j girele, b) Ui. ui, ui, Dieve, .25 
a) Aš pas tėveli, b) Močiute mano „ .25 
a) Mergąvakano daina; b) Ei, Tė
veli, Tėveli----------------- *--------------- .25
a) Močiute, miego noriu; b) Oi, * 
varge, varge------------ ------ ;—• .25
ą)A Aš toli nuleista; b) Tris dzie- 
nas (dzūkiška) ------------- :------ x— .25
a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at
lėkė sakalėlis -------- .------ ■.-------------- .25
a j Oi tu, lakštihgėle; b) Vanagėlis 
tupėjo —,—£_------------------------- .25
Tautiški šokiai I.,—;-------------- .40
Tautiški kokiai--------- —.------------— .40

KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS
Apvesdinkite manė —------------ 1$).0
Šių nakcialy (dzūkiška) ------------- .30
Jojau dieną (aųgštam balsai)------ .60
Ko liūdit svetenai T--------------- .20
Siuntė man* motinėlė------------- .20
Vai aš pakirsčiau--------------------- .20
Saulelė Raudona - -------------- .25

KOMP. VAIČIŪNO DAINOS
Jau kelias Lietuva!---------------- .30
Dvi dainos______________ —.n. .40
Mūsą Šokiai I.---------------------- — .30
Mūsą Šokiai nrL^Tr~,~~7..T7~~M

GUDAVIČIAUS DAINOS
Astuonios • įvairus dainos --------- < .50
Trys dainos----------------- '---------- .40

VAINIKUONIES
Mūsą šokiai____________ _—:______ .20

tinos 10 metų Nepriklausomy- 
bės Sukaktuvių Šventėje. Šian- 
įlie daugiau negu kitados mū
sų ■- nukreipusių, mintis ir į- 
tempusiu pastangas j pačių 
gyvenimo reikalus širdys, tie
sa, taip . gyvai neplaka Jūsų 
gyvenimu, kaip kad buvo pir- 
miaus; šiandie mes pats be
darbių varginami negalime 
Jus' skaitlingesnėmis aukomis 
paremti, kaip statant nepri
klausomos Valstybės rūmus; 
bet paliudyti mūsų Sūniška ir 
Dukteriška meile link savo 
pirmosios Brangiosios Matu
tės, besidalindami tais pačiais 
džiaugsmo jausmais, kurie šias 
brangias sukaktuves minint 
plasnoja Jūsų Širdyse, viena 
pasiryžome padaryti: mūsų 
svetur gyvenimo darbu, kaipo 
tėvynes padangėje žydinčių gė
lių, nupinti, gražų vainikų pa
puošimui brangiosios trispal
vės vėliavos!

Mes pasiryžome šių nepri
klausomybės sukaktuvių me
tuose paruošai “paminklų, kiu
ris amžius liudys, kad tos 
Brangiosios Matutės • trečdalis 
vaikelių nors gyvenimo aplin- 

' kybių-atskirti -nuo Josg bet iš 
Jos išsivežtų idealų nepaskan
dino plaukdami per gilų van
denynų. O meilės link Jos 
nęužslopino naujo -gyvenimo 
sunkių aplinkybių migla.”

Kun. S. Draugelis,
Knygos “Amerikos Lietu

viai” Leidėjų "Komiteto Pirmi-, 
ninkas.

JHESTER, N.Y

Nepaprastos iškilmės

Visas Clevelandas susidomė
jęs laukia didelės “Dainų ir 
Muzikos šventės.” kokios dar 
vietos lietuviai neturėjo pro
gos girdėti. Įvyks antrą ne_- 
dėldieni po Velykų, 22 d. ba
landžio. Dalyvaus katalikų ge
riausios meno pajėgos virš a- 
pie 150 dainininkų, kaip tai: 
šv. .Jurgio Bažnytinis-Choras, 
80 mergaičių choras—veliamas 
M. Čižauskienės, Simfonijos 
Orkestras, .Jaunų Lakštingalų 
Kliubas ir Amerikos gerai ži
nomi artistai Čižauskai. Bet 
kas bus Įdomu ir linksma tai 
yra visų gerai žinomas muzi
kas kun. J. Čižauskas iš De- 
troit. Mieli., kuris taip pat tą 
vakarą ims dalyvumą progra- 
me.

Bilietai jau parduodami. Vi
si žingeidauja. kad tai bus 
“something new.”

Balandžio 24 d. Clevelande 
įvyks kitos nepaprastos iškil
mės. tai yra gerh. A." Sodei
kos. Lietuvos operos artisto 
koncertas^ kuriam j pagelbą y- 

|ra pakviesta artistė Marijona 
įčižauskienė, smuikininkas Vil- 
■ kelis ir kiti. Laukiame.

Clevelandietis

SKUBIAI TAD ĮJIARBĄ

Malonu, kad paskelbtas 
“Statistinių Žinių Rinkimo” 

e^al^is suįdomino visuomenę 

irt jos vadus; kad jis perskry- 

do platųjį vandenyną ir pa
siekė net mūsų Tėvynės Matu
tes Lietuvos* padangę. Labai 
malonu, kad nuo šio obalsio 
paskelbimo iki šiandien visuo
se plačiulėš Amerikos kraštuo
se iš gautųjų laiškų, iš asme
niškai pareikštų* žodžių visur 
ir iš Visų girdima prielanku
mas šiam svarbiam sumany- 
mui. Pasiryžimas ne vieno pa- 
sišventusiu ir idealiu Tėvynai
niu šio brangaus darbo įkūni
jimui tiesog stebina. Pa v., vie
nas štai ką rašo: “Nors aš 
pilkas darbininkas menko išsi
lavinimo. bet matydamas da
lyko svarbą... ryžuos imtis to 
darbo.” ,

Štai jaū išsigirdo mūsų pa
dangėje garbingų Tėvynės^Va- 
dų vardu paskelbtas gražus 
pakvietimas: “Broliai Anieri- 
kiečiai! Šiemet mes švenčiame 
laisvės atgavimo 10 metų su
kaktuves. Tai didelė šventė. 
Laisvės mums niekas nepado
vanojo. Ji Reikėjo iškovoti. 
Ir Jūs toj kovoj dalyvavot ly
giai su mumis... Jūsų širdis, 
Jūsų mintis buvo visuomet su 
mumis. Drauge vargus vargo
me, drauge kentėjome, drauge 
ii- džiaugkimės... Šiandie mū
sų Motinos Tėvynės Šventė. 
Ji šiandie Jus. kviečia pas sa
ve... Broliai, atsiliepkite į Mo
tinos balsą ir ateikite švęsti 
sykiu su mumis vienoje šeimo
je didelę Jos Šventę.” Taip. 
Daugelis turės laimės išgirsti 
kaip Laisvės varpas apskelbs 
tas brangias sukaktuvės; kaip 
džiaugsmingoji- muzikos fnelio- 
dija primins 'paprasto iškil
mingumo valandą ir griaus
mingas narsiosios kariuomenės 
ir skaitlingosios minios “Va
lio” Vyriausybės atstovų as
menyse sveikins savo Brangią 
Tėvynę 10 metų nepriklauso
mybės sukaktuves beapvaik- 
ščiojančią. /

-Visos virš paminėtos dainos galima gauti “Darbininko” Knygyne Siųsda
mi užsakymus draugo prisilakite ir pinigus. Visuomet adresuokite taip:

‘DARBININKAS” r
, , -J. • .

366 W. Broadway, South Boston, Naša.
. *■ * mb / ■ 7’ -V- • * ’*,\L . .J‘ i*••• -ti :••• • č.

____ ___________ būrelis 
žn'mergaičių barstė gėles7 
ĮCbovo tikras šios šventės 
puošimas. Tvarka buvo ko- 
ižiausia, tai nuopelnas p-lių

. 17, LTlX1 111ytnrc _

itės, kunodvi priruošė vai- 
Šips ir dabojo tvarką./ 
šv. Mišias selebravo ir gra- 

pritaikintą iškilmei pa
lšių pasakė gerb. klebonas 
pL X Kasakaitis. Laike šv.

y

šių gražiai giedojo šv. Co- 
Įjos choras, išlavintas ir ve- 
EBąą vargoninko K. Brazio. 
Faipgi gražus apsireiškimas, 
itą dieną skaitlingas žmo- 
į būrys priėmė šv. Komuni- 
£Įr Tretininkams klebonas 
teikė generalę absoliuciją
Apvaikščiojant šią įspūdin- 
a^elykų šventę, nenorams 
Įveržia iš krūtinės gilus at- 
tasimas: ‘‘Kaip įspūdingas 
gražus yra mūs šv. tikėji- 
ėjz -kuris veda žmogų prie 
£ įspūdingesnės ir aukštes- 
Llaimės...”

A Dovana bažnyčiai

Šįmet per Velykas mūs baž- 
Žią papuošė nauja, graži, di- 
iufe šv. Juozapo stovyla. ku- 
^ aukojo p. Juozas Selenis. 
a^tai ijnportuota iš Europos. 
Įaį artistiniai, natūraliai vis- 
s padirbta, akys kristalinės, 
aivos gražiai -suderintos; 
lituoja 207 dol. Tai brangi 
ros širdies aukautojo dova- 
&-•Nepirmą jau tokią dova- 
. jisai padaro bažnyčiai; pra
šus, metais jisai aukojo gra- 
žalią arnotą ir stalas, ver- 

ypie 150 dol.- J
Aukščiausi s per užtary- 

jrtošv. Juozapo atlygina ąu- 
įtojui gausiausiai už jo tuos 
ažiūs darbus. Parapijonas

Bet. Deja. Maža dalelė bus, 
kurie vienos didžiulės Šeimos 
žaliumynais ir gėlėmis iškai
šytoje padangėje kartu su sa-' 
vaisiais' galės pasidalyti bran
giu širdies džiaugsmu; kurie 
galės asmeniniai dalyvauti to
se nepaprastose r įspūdingose 
iškilmėse. Žymi mūsų daugu
ma atsakydama*! tą gražų pa
kvietimą gali vien tarti: “Ne
priklausomos Tėvynės Sūnūs 
ir Dukros! Gilus vandenynas 
tnns skiria.-nua Jūsų. "Plati 
erdvė neleidžia mums atvykti 
po Jūsų linksma padange kar
tu su Jumis pasidžiaugti pir
mosios* mūsų Draugiosios Mo-

TORONTO, C AN AD A
Šioje kolonijoj yra nemažai 

lietuvių, bet neturi Jietuvio ku- 
Jriigo. Kovo 30 d. buvo atVa- 
Įžiavęs kun. J. Daknys iš
• Niagara Falls. Visi lietuviai
• laukė, nes buvo pasiilgę lietu
vio, k įmigo. Visi norėjo išgirs
ti savo kalboj dvasinius pamo
kinimus. Penktadienio vakare 
susirinko visk, katalikai Į šv. 
Pranciškaus^ažnyčią. Čia ku
nigas pasakė gražų pamokslą, 
o paskiaus klausė išpažinčių 
iki vėlam, pasiaunakčini kol vi
sus išklausė. Šeštadienio anks
ti rytą atlaikė'šv. mišias ir iš
dalino Švenčiausiąjį. Po pa
maldi} kunigas išvažiavo į sa-. 
vo parapiją. Mes manėm, kad 
dvasiškas Tėvas pabus pas 

j mus iki pusiaudieniui. Kąi- 
kuriemane, prieiti išpažintįes, 
bet nesuspėjo. Turime, viltį,

'kad neužilgo vėl mus atlan- 
kys.

Komunistų tamsumas

Pas mus komunistai suren
gė H d. kovo diskusijas temo
je: “Ką gero padarė Rusija 
per 10 metų ir ką gerą pada
lė Lietuva per 10-metų.”,Pra
džioje diskusijų komunistai ( 
pasakė. prakalbėles. > * Vienas, 
išgyrė Rusiją, o antras pa-1 
smerkė Lietuvą. Po tam sekė į 

diskusijos. Po diskusijų buvo 
duota keli klausimai Rusijos 
ginėjui, tai šis vargšas pasi- 
raivė-pasitampė, paskiau atsi
stojęs pasakė, kad jis negalįs 
atsakyti 
Kuomet diskusuoja 
bolševikėli 
džiaugiasi 
ko proto 
džiaugtis 
Bet kuomet pradeda kalbėt d- ( 
ponentas, Lietuvos pusę lai- < 
kąs, tai bolševikėliai, o ypač" j 
jų moterėlės kelia triukšmą: < 
švilpia, trepsi, rėkia ir rankoj < 
mis .ploja, kad tik kiti negirdė- | 
tų ką. kalbėtojas kalba. Bol=- J 
ševikai gerai žino, kad jie sa- J 
vo žiniomis atsilaikyti negali, ! 
todėl triukšmą tuojaus kelia. < 
Tai biaurus žmonių neišauklė- < 
j imas, barbariškumas, nesusi- į 
pratimas ir savęs nesuvaldy- < 
mas. Po diskusijų pirminin- < 
kas pareiškė, kad visi gražiai ] 
užsilaikė. Matote kame daly-'j 

ar so- : 
cialistai trukšmą kėlę, jie tuo- S 
jaus būtų pradėję smerkt vie- | 
toje, ir per laikraščius, bet to- | 
dėl jie komunistai. Jie pripra- ! 
tę visur triukšmauti ir iš jų 1 
nėr ko gero daugiau tikėtis. ! 
Patarčiau niekam neit ant to- ! 
kių niekšiškų diskusijų.

Korespondentai 1

. HARRISON, N. J,
Labai retai tenka pastebtėi 

iš šios kolonijos žinučių apie , 
vietos lietuvius ir jų darbuotę. I 
Rodosi, kad čionai lietuviai 
nieko neveiktų arba jų visai 
čionai nebūtų. Bet visai ki
taip yra negu kad atrodo. Čio
nai dabartiniu laiku prie nau
jo klebono kun. P. Miežvinio 
ir naujo vargoninko 
kos ši kolonija yra 
prie veikimo kokio 
kolonijos istorijoje 
Klebonas energingai 
damasis iš vieno su parapijo- 
nais ir visomis draugijomis su 
nepaprastu greitumu jau bai
gia skolas mokėti ir jau daro 
planus naujai bažnyčiai ir mo- j 
kyklai statyti, o vargoninkas j 
V. Sereika irgi nuo klebono 
neatsilieka. Kaip klebonas 
rengiasi prie naujos bažnyčios 
statymo, taip ir vargoninkas 
prie naujų vargonų, kad nau
jai bažnyčiai būtų ir nauji var
gonai. Buvo surengtas mil
žiniškas bažnytinis koncertas 
25 d. kovo ir gražk pradžia 
padaryta vargonų fondui, nes’ 
koncertas gan puikiai pavyko 
ir davė pelno dėl naujų valgo
mi arti $3(X).OO. Labai graži 
pradžia.’ Dabar rengiasi prie 
kito didelio koncerto, kuris į- 
vvks 10 gegužės. Choro vedė
jas V. Sereika . ir choristai 
rengiasi ir deda pastangas 
kad koncertas navyktų ir at
neštų gražaus pelno dei naujų 
vargonų. Praeitame koncerte 
apart vietinio choro dalyvavo 
programe iš Paterson, N. J. 
šv. Kazimiero par. choras po 
vadovyste varg. J. Aučiaus ir 
Karalienės Angelų parap. cho
ras iš Brooklyn’o, N. Y., ku
riam vadovauja varg. J. Dul
kė. Ližtai abiejų chorų va
dams pp. Aūčiui ir Dulkei vi
si yra labai dėkingi kad jie 
malonėjo atsilankyti Į -šią' ko
loniją su savo skaitlingais cho
rais ir palinksminti harriso- 
niečius savo rimtomis daino
mis. Ypač vietiniam chorai ir 
jo vadui p. V. Sereikai reikia 
atiduoti kreditas, kad per tokį 
trumpą laiką sugebėjo sureng
ti tokį didelį koncertą.^ Visi 
choristai-ir pa ra pi jonai džiau
giasi turėdami gerą ir darbštų 
vargoninko Ateity—pasitiki jei būtų katalikai
visi, kad vietinis par. choras, 
vadovaujant x varg. Sereikai, 
daug ką nuveiks, nes chorą 
sudaro didelis skaičius apie 60 
gabių ir veiklių narių. P. V.
Baleika, tai tikras Karuso, tu-

* f

ri puikų .aukštą baso balsą. 
Jis savo lialsą lavina prfvatiš- 
kai pas įvairius mokytojus ir 
mano vykti į Italiją lavinti 
balsą. Jei p. Baleika. sieks 
prie užbriežto tikslo, tAi mes 
galėsime susilaukti savo' tau
tiečio, antro Kamšo, meno 
srityje, -v ^ Svečias

bažnyčią. Rezurekcija-prisikc- 
linias ir unišios prasidėjo 6:00 
va. ir su procesija buvo vargu 
eiti anie bažnyčią dėl dąugv- 

iškilmės šy. Jurgio b§s_^monių. Procesija prisi
kėlimo prasidėjo nuo šoninio 
altoriaus Kristaus grabo^ ku
ris buvo labai gražiai parengt 
tas rūpesniu kleb. kun. Miež
vinio ir varg. Šileikos ^Kris
taus grabas atrodė.kaip tikro
je noloje tarp <lai:g"b?s kviet- 
kų ir baltų lelijų, kas darė la
bai gražų įspūdi į ba.žnyčią at- 
silankiusiems. Procesijoj da- 
lyvavo • sekančios draugijos: 
Švento Vardo vyrų d r-ja, So
pulingos Dievo Motinos mote- 
'rų dr-ja, Sodai iečių jaunų 
rnėrginų’itr-jirTr taip ptifdi- 
delis būrys mažų mergaičių 
su baltais drabužėliais bars
tė gėles '"prieš švenčiausi ne
šant piwesijoje. Choras taip 
pat labai gražiai pasirodė lai
ke procesijos ir per mišias su 
gražiomis giesmėmis. Už gra
žų choro išmo|<ininią ir gražų 
giedojimą visi1 yra labai dė
kingi varg. V.'Sereikai. Žmo
nės sako, kad niekad taip 
gražiai negiedojo šioj bažny
čioj kaip kad dabar. Žmonės 
dabar labai džiaugiasi kad 
taip viskas -gražiai ir puikiai' 
sekasi, ypač visi yra labai dė
kingi savo myliniam klebonui 
kun. P. Miežviniui. Girdėjau 
kad žmonės aukų siūlėjo arti 
tūkstančio, kas parodo, kad 
žmonės didžiai myli savo kle
boną ir atjaučia parapijos rei
kalus. Šįmet už visus pinųes- 
nius metus Velykų aukos ke
lius syk didesnės, užtai vieti
niai-žmonės ir. sako, kad šįmet 
Harrisono lietuvių parapijoje 
istoriškos Velvkos. Z.

nam žmogui švietėjui. :’

■ “Karys” praneša, ką vahtybča-—r*— 
veikia karo srityj, kaip jos gink- /' 
Juojasi, kokius naujus karo pabūk- • 
lūs išranda ir pasaulį gali 
laukti ateity, kokie karai gali kil-^SK

i-
“Karys” daug rašo dėl visuo

menės susiartinimo su kariuome- ? 
ne, lies tik susiartinę tegalėsime J 
įvykdyti savo amžiną troškimą 
Vilniaus Gedimino pily' pakelti 
Lietuvos vėliavą. ...

“Karyj ” yra dang paveikslų, t 
reginių, apysakų, eilių, įvaireny- y i.'g 
bių, juokų ir 1.1.

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

Kiekvienas jaunuolis,. kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “Karį,” kad iš anksto sn- • 
sipažintų su kariuomene. Toks jau 
nuolis patekęs kariuomenėn iš karo
te jausis pažįstąs ją ir pasiraoSgi?;. .', '^;. 
tai garbingai tarnybai.

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

\ ’ «• ■
Kur tik yra .susikūręs koks nors 

jaunimo ratelis, ten būtinai turi _____
būti “Karys,” nes jis be kariško z 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.

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

“Karį” redaguoja pulk. įeit 
Burokas.

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

Adresas: Kaunas, Nepriklauso- ' 
jmvbės Aikštė, “Kario” Redakci- 
ja. ,

------------ --  ■
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_____________ .
3 šeimynų po 5 kambarius. VisU  ̂* 
taisymai. Atskiros štymo sHumpa■' 
Vieta gera, netoli nuo L St. mąąr "-/; 
dynių. Prašo $14,000. Cash $4000. 
Matyk; Ambrose: 395 Broadwąy; 
room 2. S. B. 0897. „ ' (B.-^

PRAEITIES

Ūkininkas, nepažįstamam vy- 
rukui:—Berno man feįktų, tik 
rodei vidurvasarį metei tarna- 
vęs? A! .

Nepažįstamas:—Aš juk tams
tos neklausiu, kodėl pas tams
tąnebaigė tarnauti bernas, 

p- ■ **■’». -t' . - ■ ?

Solo Dainos:
1. MAMYTĖ (sopranui ir tenorui, ne 

• lengva) ----------------------------------------- 60c.
AŠ BIJAU PASAKYT (lengvutė; 
baritonui, mezzo soprano) _________40e.
LITAI (baritonui: lengvutė, tinka 
/‘Menas, Mokslas, Sportas” iš 
nago Plunksnos”)________50c
GODELĖS (žemam balsai: mergai
tės žodžiai “Van. Plun.”)-------- ;—60c.
STASYS (tinka “Barbora”iš“Va-

' __60e.
DUL DUL DŪDELĖ (aukštam bal
sui: lengva, graži)______ __________50c.

Chorams Dainos:
VILNIUS (patriotiška daina: ant
ras himnas)_______________________35c.
VĖJUŽĖLIS (ilga, lengva, lyriška 
daina)__________________________ ’__ 35c.
VAKARO ILGESYS - (romantiška,

2.,
L

3.
valsą ir dainuoti*, tinka duetui)-------30c.

4. MUZIKA MUZIKA (galima šokti
galima visaip paįvairinti dainuo
jant) ___________x__________ - _.25e.

5. DZIMDZI DRIMDZI (juoko daina;
/ labai graži ir tinka jaunimui)-------35e.

zinU: linksma, visiems patinka)z-~.3Qe. 

Mokykloms vadovėlį “Dainuo^ II dąįii/ 
me didelį nuošimtį. Chorams ti

S .

366 W. Broa4way,
■

I--

7. 8-NIOS LIAUDIES DAINOS (dau
giausiai dzūkų: tinka solo, dviem ir 
4 balsam)________________________ 40c.

“DAINUOK” n Dalis (mokykloms - 
ir chorams: gražus, duetai, svajonių 
dainos)----------------------------------------60c.

NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ
TA (solo arba duetas; romantišku
mo ir meilės pilna)_______________ 60c.

MALDA (tinka 16 vasario giedoti 
koncerte, publikai Justo jus; patrio
tiška) ____ ;____

VANAGO PLUNKSNA (tekstas su 
nurodytoms meliodijoms ir dekle- 
macijoms) -------------- --------------------- 25c.

FORDJJKAS (Poupuri iš 14 liaudies 
dainų. Vyrų ehorui ir soprano. Juoko 
daug, lengva dainuoti).

r * • **

Spaudoj*:
* 1 • ' i-r

L TU IR AŠ (ilga chorui daina: roman
tika, įvairos spalvos, lengvutė)

2. SAULĖLEIDŽIO GIESMĖ (nelengva, 
; rimto' pobūdžio, juoktis nereik, -ilga/

įvairi) .
3. NAKTlfe (basso arta baritonui ir < ’ 

vyr^ halsams. Serenada, lengva/ąrafi,
. romanso pilua)tus

Penkio-72IUS

amo c atskyrimo Jis

r.l

Į 

O

” ■ i'A i < *• i; ' i. -*- ’ *, ■

baL 15 d. 8 ryte 
ael^ Bay geležinkelio sfoty, 

x pridarė milijono <|ole-
5 nuostolių New York, 
• Havenrir Hartford griežinke-

Gaisras tęsėsi
(per. šešias valandas. Sužeista 

^ ^-•ugniagesiai ir vienas sar- 
Traukinių vaikščiojimas 

Ų^iu^tą stotį buvo sulaikytas ir 
dabar tebėra.

■’y-' Didžiausias ^pavojus buvo 
c susidaręs degant mediniam 

namui, 1981-1991 Washington 
St., Rosbury. Ugniagesiai bu-

' VO suvažiavę iš VISO inieS,U), .. oTTA-nnnn fiTTO-rB-nTP-TU A ę« 
, Geležinkelių kompanijos, ne SUBlKINKlMAb

ugniagesiai^ kol kas nesusekė 
t .iš kur gaisras prasidėjo, bet. 

spėja, kad bus prasidėjęs ba
gažų namo ^pastogėj prie Tri-

:/nityPlace.
/’•. Šis gaisras sutraukė ne tik

■ vietos gyventojus, bet ir iš a- 
/ pylinkės miestelių.

./ Sako, kad geležinkelių kom- 
- ponija, kuriai nuostolių pada

rė $1,000,000, apdraudos turė
jo tik $220’000.. 

teį., Traukiniai iš New Yorko ir 
kitų vietų dabar važiuoja per 
Dorchester. Iš Dedham, JJeed- 

>/ liam traukiniai davažiuoja tik 
iki Back Bay Stoties.

\ 30 IKI 45 METŲ

KALĖJIMO
Cliarlestovn, Mass.-^Josepli 

/ Sokoloski, 21 metų amžiaus 
prisipažino kaltu keturiuose 

. -ginkluotuose įsilaužimuose ir 
pavogime $205 ir laikrodėlio. 

/ Teisėjas Dubuąue, Middlesex 
Superior kriminaliame teisme 

-/nuteisė jį nuo 30 iki 45 metų 
kalėjimo.

choristus ir choristes. \

Sako, kad tokie šurum-bū- 
rum yra naudingi mtusų jauni
mui, nes jie geriau susij^žįsta 
ir paskui jaučiasi kaip vjenos 
šeimynos vaikai. • Kuomet taip 
susidaro tai ir jų vadui p. M. 
Karbauskui yra daug lengviau 
prirengti chorą prie didesnių 
darbų.
-Jaunimas;—prie okonių už 

kandžių, įvairios muzikos, 
linksniai laiką praleido. Rep.

------------------------- s----

Adro.
N^srski- " 

ąl Partaership

Birželio mėnesy adv. Sinke
vičius iš Norwood ir ądv. Rau- 
dolioniutė iš Brighton, kaip 
praneša, J&da sudaryti neper
skiriamą partnership. “Good 
luek!”- Rep.

\-

MIESTO BUDŽETAS
- $41,456,728 - -

Miesto taryba gavo nuo ma- 
joęo Nichols budžetą, kuriame 
paduoda, kad užlaikymui mies- 

k to departmentų yra reikalin- 
- ga $41,456,728. Ketvirtadieny 
'■ departmentų galvos svarsto 
/'majoro paduotą Ipidžetą.

------------ r—- ---------------

• “

LDS. 1-inos Rp. susirinki
mas- įvyks antradieny, balan
džio 17,7:30 vai. vakare, para- 
pijoss vetainėje, 492 E. 7th 
St.,»So. Boston,. Mass.

Kviečiami visi nariai būti
nai dalyvauti, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarimui.

Taipgi būtinai ateikite tie, 
kurie atsilikę su duoklėmis. 
Ateikite ir užsimokėkite. Jei
gu to nepadarysite, tai turėsi
me tamstoms sulaikyti laikraš. 
tį “Darbinink<|.” Nepamirš
kite atsivesti naujiy narių pri
rašyti. Kviečia Valdyba

“KELEIVIS” VĖL PRISI
ĖMĘS LENKUS ANT 

BURDO
Praneša, kad mūsų “Kelei

vio” Maikis vėl prisiėmė ant 
burdo kitą lenkų vištelę. Sa
ko. kad be lenkiškos vištelės 
mūsų joniškam Maiklui ne
smagu gyventi.

Kai kas sako, kad pirmoji 
vištelė “Keleiviui” kojeles pa
kirto, o dabartinė gal ir visai 
pabaigs sunkias šio pasaulio 
dienas. Jurgis

JdALONEY SUMUŠĖ 
JOKNSONĄ------------- -

FALL R1VER. Mass.—Ma- 
loney, kuriam antausius gerai 
apskaldė Jack Sliarkey buvo 
pasitraukęs iš -kumštyninkų 
rato. Bet dabar vėl pradėjo 
kuniščiuotįs. Bal. 9 d. kuni- 
ščiavosi su Cleiu Johnsonu iš 
New Yorko. Maloney sukirto 
negrą Jobnsoną antrame roun- 
de.

DARBININKAI /PRIE 
ANGLIŲ REIKALAUJA 

PAKELTI ALGAS 

ir apylinkės anglių 
unijistai darbinin- 

darbdaviams reika- 
pakelti algas $3 į

Bostono 
pardavėjų 
kai įdavė 
kalavimą 
savaitę" Dabar jie gauna nuo 
$28 iki $33 į savaitę. .Jų su
tartis pasibaigia gegužės 7 d.

įėjimą. Į var^yti- 
ąvo apie 1,500 vąl- 

stieeii^ kųtiė neleido par
duoti 'turto ir- išvaikė pi rkė-
jus spekuliantus.

Iš B tešlavo buvo iššaukta 
policiją. TąČiau, nežiūrint į 
potfeijes pei^pėjimą, kad ji
šaudysianti—valstiečiai ne- 
siskirstė. Tuomet iš Bres- 
lavlio policijai buvo duotas 
įsakymas jokiu būdu uevar- 
toti ginklų. P-a to varžyti
nės buvo atmainytos ir val
stiečiai ramiai ^nuvažiavo į 
savo namus.*'

Didelė valstiečių demons
tracija įvyko, Miunchene. 
Krono cirke susirinko 7,000 
valstiečių. Bavarijos niinis- 
teris prezidentas Geldas pa
sakė kalbą, kurioje aiškino, 
kad vyriausybė suprantanti 
sunkią žemės ūkio padėtį ir 
daranti viską kreditams iš
gauti. Kad žemės ūkio pa
dėtis pagerėtų esą reikalin
ga pakeisti Vokietijos pre
kybos politika.

Bažnyčios 
nuo Valstybes' ir atstatė 
draugingumo ryšius.

/ - ------ ------ :-------— > ;

vadovauja
JC5KSIK0SMAIŠTI-

NTNKAMS
' ’ * T ' 4 k-.

MEK.IC0 CITY.—Colono 
■distrikte. susekta, kad moti.^ 
ris pasivadinus pulkininku 
vadovauja maištininkams. 
Ji yra žinoma vardu Agi- 
-pmm~-Su savo būriu -ji puo- 
lė Los Lobos rančą irųiuga- 
lėjo.

Sako,' kad prieš ją kovo
ti pasiuntę daugiau kariuo
menės.

TEISME ,

Namų statytojas sako namų 
darbininkui:

— E, tinginy, kodėl neneši 
plytas!

— Ponuli, kad sergu, šaltis 
krečia.

— Tai eik smėli sijotu o nes 
stovėk be darbo.

; Mažą
yra mano mani/

Darnėlesnę i

mano mainytės vestuvės jau se; 
nai atsibūva -■ č
• -z ■ . i . ■ •

•< {,. • - 1 ........ .. ,wit

Klebonas atvykusiems j jung 
tuy±aJaupaY<?džianbs;

— Jūs gi pranešėte, kad į 
šliūbą atvažiuosite rytoj?

— Dovanokit klebonėli, gal 
galėtumėt duot šliūbą šian
dien; mat, ryt mums visokios 
kliūtys.

— Na gerai. Šį kartą dova
nosiu, bet kitą syk atvažiuoki
te laiku. “M. R.”

Mažoji mergytė 
iad yisi namiškiai sumigo,- 
siėmė savo lėlę 
jas su ja, bet motina p 
sako:

“Ką-gi dabar lėlytei nori.jte? 
daryt Juozyt?”

. Juozytė atsakė, rimtai: 
jai plaukus numiau, bet dai 
negaliu.”

i

...Beje, rūkyk Old Gold 
garėtus—nėra nė kosulio ved 
me. Šiame laikrašty n uola 
pa komiški skelbimai į 
kartumėte -Briggco Solr jum 
skaityk juos ir persitil 
kad Old Gold Cigaretuose “ 
ra Nė Kosulio Vežbne.”

GERA PROGA BIZNY
Žuvų ir daržovių markeles. 
nis -Įsteigtas per 40 metų. T 
Parkway 4136-M. - (B.-

PARSIDUODA -
Trijų šeimynų namas. Labai g 
vietoj. Taipgi yra 3 karų 
džius ir didelis plotas žemės 
bai pigiai. Priežastis pardaviuiv— 4y7-(, 
išvažiuoja iš Suv. Valstijų. '
Parkway 2562-J. (B,-17Į^/’

VALGYKLA-RESTAURACIJA*
Gera proga dėl geros Lietuvė 
spadinės.’ Biznis eina gerai, 
labai patogi. Renda nedidelė, 
duos ant lengvų išlygų. Prašo 
$1200. Cash $500. Matyk: 
brose, 395 Broadway, room 2/ 
B. 0897. :

KEPYKLA-BAKERY
S. Bustope„parsiduoda kepykla 8Q~ 
namu arba be namo. Biznis išdirir< 
tas per 20 metiĮ. Mirtis šeimynbjė-^ 
verčia parduoti. Duos geras išly-5'“^ 
gas. Namas yra be mortgačių. 
šo $8000 už viską sykiu. Matyi 
Ambrose, 395 Broaduay, S, Bafi- 'V; 
ton 0897. -■ ------ * - -•

CITY POINT

— Jonai, kaip tau nė gėda. 
Kiek jau laiko, kaip paskoli
nai 300 litų iš Bubnių Jurgio, 
o atiduot ir nemanai?

— Aš jau pakankamai prisi
rūpinau, kaip man pasiskolin
ti; dabar lai jis pasirūpina, 
kaip juos atsiimti. “M. R.”

VĖL VILNIŲ VALDYS 
MEIŠTAVTČIUS

VILNIUS.
Wilenski” praneša, kad Vil
niaus vaivada Račkievieius 
bus perkeltas į Poznanę, o 
jo vietą turįs užimti dabar
tis, teisingumo ministeris 
Meištavičius. •
- Kaip žinoma, Meištavi- 
čiaus valdymo Vilniuj metu 
iš ten buvo ištremti 33 liė^ 
tuviai ir gudai.

Muzikantas. — Man rodos, 
Tatmdtt esi apsirikusi. Tiesa, 
aš—daktaras, bet tik muzikos.

Ligonė. — Taip, taip! man 
to ir reikia: man ausyse tar
tum kas groja-. “V-bė”

Ponia. — Na, vaikiukai, gal 
judu liausitės besimušusiu, jei
gu aš*duosiu judviem po 10 
centų?

Vienas vaikėzas. — Geriau 
duoki Tamsta nugalėtojui 20 
centų! ------- 1——“V-be”

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

Moterų Sąjungos Mašs.rMe. 
ir N. H. valstijų apskr. suva
žiavimas įvyks gegužės 13-Ią 
d., 1928 m. šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėj, Worcešter, 
Mass. Pradžia lygiai 1 vai. 
jm> pietų. Prašome delegačių 
nesi vėluoti, nes turime užbaig
ti posėdžius prieš penktą vai., 
nes vietine kuopa turės savo 
vakarą su programų. Šis sus. 
yra metinis įj- svarbus. Turė
sime aptarti būsiantį išvažia
vimą. Šiame suvažiavime da
lyvaus mūsų brangi viešnia L. 
M. Dr-jos atstovė ponia F. 
Pikčilingienė. Prašome pri
siųsti gausiai atstovių. Pri
mename skolingoms • k-poms 
užsimokėti duokles į aps.

t Aps. Valdyba

ISPANŲ KONSTITUCIJOS 
AUTORIAUS ŠUKAK- 

GUVŽS

PARYŽIUS. Šiomis die
nomis Ispanijos akademijo
je buvo didelės iškilmes, ku
riose buvo minimas 100 me? 

jubiliejus gimimo dienos 
Antonio Kanovaso dėl Kas- 
tillo. Kanovaso dėl Kastfllo 
buvo žymus Ispanijos vals
tybes vyras ir 1876 m. kon
stitucijos kūrėjas.

Ši konstitucija gyvavo Is
panijoje ilgą laiką, ir tik

PADIDINS SARGYBĄ 
PASIENY .

ST. ALBANS, Vt—Pra
neša kad Jung. Valst. val
džia padidins palei Kanados 
rubežių sargybą. II. R. Lan- 
dis, Jung. Valst. immigra- 
cijos komisionierius ' buvo 
Kanadoje ir tarėsi’ su tos 
šalies valdžia apie immigra- 
ciją. Padidinus sargybą su
mažės ir nelegalių imigran-

CHORAS RENGIASI PRIE 
KONCERTO

Šv. Petro,lietuvių parapijos 
choras, p. Kąrbauskui vado
vaujant smarkiai ruošiasi prie 
koncerto, kuris įvyks balan
džio 29 d. Municipal Building 
svetainėj. So. Bostone.

Šio koncerto žvaigžde bus 
Rapolas Juška. Choras jam ei
na į pagalbą.

Dainininkui Juškai turėtų 
eiti į pagalbą ir visa mūsų vi
suomenė ir padėti jam atsiekti 
užsibriežtąjį tikslą. Jis yra 
vienas iš geriausių mūsų art - 
dainininkų.

Tad visi' ruoškimės Į jo ir 
mūsų choro koncertą. K.

ANT PARDAVIMO >

ŠiauČių krautuvė su Uhited 
Shoe mašinerija. Parsiduoda 
už žemą kainą. Kreipkitės ant 
pirmo aukščio. 17 Morris St., 
E. Boston, Mass. (B-20)
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Kės. Telx Nobvoou 1130-W 
Lietuvis Advokatas

BENJAMIN G. SYKES
(SINKEVIČIUS) g

1134 Washington Street ;;
Norwood, Mass. ..

Ofiso Tel. Norvood 0830 J J

LINKSMAS PRANEŠIMAS 
BALANDŽIO-APRIL 19, S. M 

tai yra Patrijotų Dienoj

LIETUVIŲ ŠVENTO PETRO PARAPIJA 

rengia

LINKSMA BALIŲ
' NUOSAVOJ SVETAINĖJ ,

492 East Seventh Street South Boston, Mass.

Balius prasidės 4-tą valandą po pietų ir trauk
sis iki 11:30 vaL nakties. • \

O kas link orkestros tai nėra reikalo nei kal
bėti, nes pati už save kalba, nes yra geriausia vi- 
'soj apielinkėj. Gal ne vienam teko būt Montelloj 

y ir girdėti grojant ir gal ne vienas šokobpo ta 
< / orkestrą, tai brolyti tik šok ir norėk. Ir graija 

Visokius šokius: lietuviškus* ir angliškus ir kas 
kaip norės taip tas šoks.

Tad gerbiamieji visi ateikit ant minėto ba
liaus: seni, jauni ir maži. Nes bus paskutinis to
kia pasilinksminimas' prieš vasarą. Tad nepra
leiskit geros progos, ateikit ir linksmai laiką pra*

PARAPIJOS BALIUJ 
GRIEŽŠ MONTELLO

ORKESTRĄ

Balanžio 19 d. (patrijotų 
dienoj) įvyks šv. Petro lietu
vių parapijos balius. Prasidės 
4 vai. po pietų. Bfūs savoj sve
tainėj, 492 E. 7th St, South 
Boston.

Jau gavome žinių iš visos a- 
pylinkės, kad jaunimas smar
kiai ruošiasi atvažiuoti. Ypač 
daug jaunimo bus iš Mpntllo, 
nes jų orkestrą griežš.

Tad ruoškitės visi, kad sve
čiai nesijuoktų už apsileidimą. 
Visi,* o visi į parapijos balių.

R.

PLAYERPIANAS 
$25.00 

SPECIALIS PASIŪLY
MAS VELYKOM .

Mes pristatysim jums ge
rą Player Pianą už $25, 
o likusius galėsit išmokėt 
pagal sutartį.

Atwater Kent Radio 
Modai No. 37—$88.00.

Matykit ypatiškai arba

B.SIMONAVIČIU8 
GARDINER PIANO CO.

122 Empire Street 
'Providence, R. L

— • •*■ • ■ >

Primo de Rivera ją panai-.tų įvažiavimas, 
kino ir pakeitė savo dikta
tūra.

Iškilmės turėjo nepapras
to pobūdžio. Už vieno stalo 
sėdėjo karalius, Primo de 
Rivera ir jo priešai buvę 
konstituciniai' ministeriai 
Romanoesas ir Santecas To- 
ka. Buvo pasakyta daug 
kalbų, kuriose *buvo pabrėž
ta, kad laike 50 metų Ispa
nija, turėdama konstituciją 
progresavo ir tik konstituci
ją panaikinus kraštas įpuolė 
į visuomeninę apatiją. Vie
nas kalbėtojas pasakė, kad 
blogiausias parlamentas yra 
vis dėl to geresnis už ge
riausią diktatūrą. .

Riverai diktatoriau j ant— 
jis dar niekuomet nematė, 
kad, jam esant būtų daroma 
tokia manifestacija už par
lamentarinę tvarką ir prieš 
jo diktatūrą. Visos kalbos 
buvo nukreiptos karaliaus 
adrfesu, nes sų Primo de Ri- 
vera liberalų lyderiai nelai- 
kp galima kalbėtis.
T* . * ■** ''

15 UŽMUŠTA, 30 SUŽEISTA 
TRAUKINIAMS

f.

iika asmenų žuvo ir 30 su
žeista (raukiniams susimu- 
šųs,’ kpriė jvaĮidvoi į anglų 
lenktynes. Ši traukinių ka- 
tastropa įvyko arti Pary- 

i.' ' '
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Vanagaičio Dainos
Kas norite išmokti gražių irlinksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžių 
rasite).
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KAS IŠ INTELIGENTŲ 
DAUGIAUSIA RŪKO?

tflHAT ANUI- 
JRoNEjit?

-97,. iš 
teisininku 
iš banki- 

profesorių

Iš muzikų rūko tiktai 45 
iš 100, o kunigai 
iš šimto.

Taigi liko tik vienas 
Tilinski, kuris 

visos sumos.
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Moo -see MV 
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Vieną kartą jam netikė
tai pakliuvo į rankas švedų 
laikraštis. Jis su nusistebė
jimu pamatė, kad. jis moka 
švediškai ir negalėjo atsi
minti, kur-jis išmoko. . At
mintis pradėjo pamažu jam 
grįžti. Jis pamatė, kad čia 
kas tai netvarkoj. Pripuo
lamai jis išgirdo tariamai

nai nepralaimės nė vieno di
delio karo, 2) jeigu viskas 
pasiliks iki 1915 m. paslap-, 
ty, ir .3) jei išdavikai bus 
gyvi. Mirus vienam, jo su
ma tenka kitiems dviem. 
Buvo surašyta sutartis ir 
kiekvienas (išdavikų gavo 
vekselį ant 46 milijonų je
nų. ‘ *

Sutartis buvo pasirašyt a 
Japonijoje, Nagasaki mies
te, kur Vorski su Teodoro- 

4»» ■

vu. buvo nuvykę kartu. De
rybas vedė vienas Vorski. 
kurs mokėjo japonų kalbą. 
Teodorovas laukė jo lauke. 
Baigęs derybas, su doku
mentais išėjo ir tuojau per
davė juos Teodorovui, bijo
damas, kad japonai pasira-

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 vaikau su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.

APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 
YRA IŠLEISTAS PUIKŪS VEIKALAS VADINAMAS

Kiekviename ‘ * Žvai gždės ’ ’ nu
meryje pilna įdomių apsakymėlių, 
dvasią žadinančių pranešimų ir ži
nių iš viso katalikų pasaulio, daug 
rašoma apie paskutinių laikų šven
tuosius, apie nepaprastą pasišven
timą naujai atsivertusių jų stab
meldžių tolimose kat. misijų šaly
se, teikiama daug rimtų nurody
mų bei patarimų krikščioniškam 
mūsų gyvenimui sutvarkyti taip 
painiais mūsų laikais, duodama 
daug atsakymų į pačius įdomiau
sius skaitytoju klausimus ir tt.

“žvaigždė’'išeina kas mėnesį. 
Ją leidžia Tėvai Jėzuitai Kaune.

Kaina: -gerb. Amerikiečiams — 
10 litų į metus; gi užsakant Lietu
vos gyventojams “Žvaigždę" me
tams mokama 8 litus, pusei metų 
4 lt.

Adresas: “žvaigždė," Tėvų Jė
zuitų Namai, Kaunas, Lithuania.

Tat ir visi, kas tik gyvas, pasi
rūpinkit, kad sušvistų ties jūsų pa
stogėmis laikraštis “Žvaigždė!"

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZMHSKAS

KAIP RUSAI PARDAVĖ 
JAPONAMS PORT- 

ARTŪRĄ
Visi vyresnio- amžiaus 

žmonės gerai pamena rusą 
—japonų karą, kuris tęsėsi 
apie pusantrų metų ir bai
gėsi visišku rusų pralaimė
jimu. Tame kare 'dalyvavo 
nemaža ir lietuvių. Tik da
bar visai paaiškėjo, kad to 
pralaimėjimo priežastim bu
vo aukšti] rusų karininku 
išdavystė. Būtent, 3 aukš
tieji rusų karininkai, Tilins
ki, Teodorov ir Vorski, par
davė japonams Portartūro 
tvirtovės ir uosto apgynimo 
planus už 138 milijonus je
nų (jena buvo lygi vienam 
aukso rubliui). Japonai 
lengvai paėmė tvirtovę, uos- 
tą, ir tuo kąrą laimėjo.'

Tačiau išdavikai savo ju- 
došiško užmokesnio negavo. 
Jie turėjo tik japonų pasi
žadėjimą raštu, kad tokia 
suma būsianti jiems išmo
kėta. Karui pasibaigus, 
Vorski ir Teodorov nuvyko 
Japonijon, galutinai susi
tarti ’del išmokėjimo. Ja
ponai pasižadėjo sumokėti 
po 10 metų, tai yra 1915 me
tais šitokiomis sąlvgomis: 
1) jeigu iki to laiko japo-

joj imus, jis nuvažiavo Sve- 
dijon pas tariamai žuvusio 
švedo gimines ir čia visi jį 
pažino. Tokiu būdu susida
rė labai nemaloni padėtis: 
švedas neteisėtai gavo dide
lę pulkininko pensiją, ne
teisėtai apsivedė ir neteisė
tai ištekėjo jo žmona už ki
to vyro. Ir švedas ir jo 
žmona iš neteisėtų vedybų 
susilaukė vaikų. Dabar teis
mams bus darbo, kol jie šitą 
mazgą išnarplios.

Daktaras Frišas sudarė 
statistiką, iš kurios sužino
ma, kad iš 100 literatų ir 
laikraštininkų rūko 99 žino-- 
nės, iš gydytojų—97,.iš di
plomatų—82, iš 
(advokatų)—80, 
ninku—78 ir iš 
—61 žmogus,__ _

žuvusio yšvedo pavardę, ir 
jam pasirodė šita pavardė 
gerai žinoma.

Kad galų gale išaiškinti.

Jau išėjo iš spaudos‘‘Dai
nuok” H dalis. Gražus rin
kinys dar gražesnių dainų 
dviem ir trim balsams. Mo
kykloms imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis 
nuošimtis. Dainuoki! Mis, 
kaina 60 centų. Puikiausias 
vadovėlis mokykloms ir cho
rams.
Reikalaukite “Darbininke” 

366 Broadmay, So. Boston, 
Mass. Mes turime visas Va
nagaičio kompozicijas.

Pirkite visi “Dainuok” 
ten rasite gražiausias -dai
nas, ypatingai merginoms 
dainuoti. ~

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
. P OGLOBA MOTINOS ŠVd, , 

VALDYBOS ADRESAI

imtų. Paskui įvairiais ke
liais abu nuėjo į uostą, rusų 
laivan važiuoti Rusijon. Ir 
iš tikro, einant į uostą Vors
ki buvo nežinia keno; žino
ma yaponų, nušautas. Bet 
dokumentai liko pas Teodo- 
rovą ir jis juos parsigabeno. 
Iškilus didž. karui, Teodo- 
rdvas ir Tilinski negalėjo 
nuvažiuoti į Japoniją ir pa
reikalauti išmokėti pinigus. 
Karo metu ir Teodorovas 
mirė.
išdavikų — 
dabar ieško*
Bet japonai ifbnori mokėti, 
sakydami, kad dokumento 
parašai esą netikri. Tilins
ki iškėlė japonams ieškinį 
anglų teisme. Greičiausia, 
kad jis nieko negaus. Tai 
šitoks išdavikų likimas:/ir 
savo šalį pardavė, ir vienas 
gyvybę padėjo, ir net jokio 
užmokesnio negavo.

ŽILĖ GALVON—VELNIAS 
UODEGON

Stambule gyvenantis ir tu
rintis 155 m. amžiaus turkų 
caras Algka turi savo žmo
ną 90 m. jaunesnę už save. 
Bet jam ji atrodo persena, 
todėl jis ketina su ja persi- 

I skirti ir .apsivesti su visai 
I jauna.

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

LLUPUČIUS• • « . c f - • —

251 Broadvay, South Boston 
(“Keleivio" name)

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).

iicdUd utor l;
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Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečiah- 
tis dienos klausimus. • ■

Prenumerata metams.......... $1.20

Atskira knygelė........... >............ *........... .10®.

' Adresas: “TIESO8 AIDAI” / 
1624 E. Pails pt, Niagara Pails. N. Y.

. , • ' ' ' ’ t*

B A. J. KUPSTIS
332 WEST BROADWAY SOVTH BOSTON, MASS

Telepbone South Boston 1662—1373
--------------------

> '>J ^Tūkstančiai silpną ir nusilpusiu vy- 
* rų ir motery vartoja Nuga-Tone ir pa- 
y: tyrė, kad įgavo stiprumą ir sveikatą ir 

Jps yra puikios kūno pavaduotojos dėl 
p™jį. Jąs irgi galite būti sveikesnis ir
- Mmingesnis — galit turėti stipresnius 
i&frervps. sustiprinti raumenis ir energiją 
OMnrti veiklesnius ir stipresnius kitus

svarbius kūno organus, jei tik vartosit 
F Nuga-Tone nuolat per trumpą laiką, 
k Nuga-Tone yra “Nacionalės Sveika
tytes ir Stiprumo Budavotojas,” kurios 
į? yra suteikusios daug gero milionams 
r žmonių visokio amžiaus per paskuti- 

Rius 35 metus. Jos greitai pataiso ape- 
ytitą, pagelbsti virškinimui, prašalina 
y inkstą arba kepeny nemalonumus, su- 
h ėikia pašilsianti ir atšviežinantį miegą, 
py padaugina svarumą silpniems Vyrams 
5 ir moterims. Nuga-Tone parduodamos
- sn tikra garantija, kad suteiks pilną 
į- ttžganėdinimą arba jusy pinigai bus

grąžinami. Nusipirkit butelį nuo savo 
m-' Vaistininko šiandien — tik būtinai rei- 

Kaltinkit Nuga-Tone.

Pirmininkė — Jleva MarksienS,
625 Ė. Eighth Štj So. Boston, Masu. 

Vice-Pirminįnkė — Ona Zulonlenė,
11 Monks Stv. South Boston, Mas*. 

<Tot Raitintnkė — Ona Slaurienft.
443 E. 7th SU So. Boston, Man. 
Telephone Sauth Boston B422-R.

In. RafitinlBką — Bronialava Cinnlmr

GYVAS NUMIRĖLIS 
'^Anglijoje nesenai buvo šį- 
jtoks atsitikimas.

Vienas švedas dar prieš 
f&arą įstojo anglų kariuome- 
^BSn, tarnavo anglų koloni- 

o didž. kąro metu kari- 
>įriąko laipsny, kovojo prieš 
Vokiečius. 1918 m. vasarą r v 
prancūzų fronte jis sėdėjo 
'.apkasuose ir kortavo supul- 

vadu ir kitais karinhr- 
.kais. Kadangi buvo karšta, 
lai visi sėdėjo nusivilkę. 

^Staiga pranešta, kad vokie- 
yčĮai. pravedė ties ta vieta mi- 
iąą ir ji galinti kiekvieną 
-akimirksni sprogti. s Kari- 
yrihkai meta kortas, griebia 

’įtiėk v ienas "paktmvusius TKT 
■ranka rūbus ir bėga. Bet. 

tespėjo pabėgti; Mina spro- 
;%<d ir visi žuvo. išskyrus šve- 
jdą. Jis liko, bet sprogimas 
klasiškai. jam atėmė atminti. 
^^Beskubėdamas jis susi- 
keite sir pulko vadu savo rū- 

į-^bais. Pulko vadas žuvo. Ka- 
jdangi jų niekas iš veido ne- 
Spažino, tai jų asmenybes 
Reikėjo nustatyt i iš rastų rii- 
buose popierių. Tokiu būdu 
švedas buvo paskaitytas pul- 

įiininku, o žuvęs pulkinin- 
’-^as—švedu.

Švedas buvo vedęs, o put- 
t'Jfcįninkas—ne. švedo žm<y
/na, sužinojusi apie vyro mir- 
tį, ištekėjo už kito, o tarią- 
inas pulkininkas, grižes An-

------------------ ----------

_  -_ <

glijon, kur neturėjo nei gi
minių, nei pažįstamų^ nes 
buvo kilęs iš Kanados, išgi* 
jęs apsivedė ir gyveno sau 
rainiai. A;

Į LIETUVĄ IR ATGAL 
Užlaikau •

Laivakorčių pardavimo ir 
pinigų siuntimo-skyrių.

Inšiūrinu tik Mass. valstijoj 
Nuo ugnies ir nelaimės: au
tomobilius, fomičius, gyvas
tį, namus, stiklus, sveikatą 
ir t. p. “ ' ■

Parduodame Anglis ir 
‘^talkas

Pristatom' netoliau kaip 12 
mailių nuo Bostono.

Turiu
Daugybę namų, 'farmų ir 
krautuvių ant pardavimo ir 
mainymo, kurių čia negali
ma suminėti. -

Galima Kreiptis 
Ypatiškai, laišku arba per 
telefoną.

Ofiso Valandos
Nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro. —-

teL So. Boston 0828
NAUJOJE VIETOJ^ - / 

LIETUVIS DANT1ETAIF "~

X" REAL ESTATE ANT 
PARDAVIMO

So. Boston, Mass.
Dviejų šeimyną kampinis namas 
ir krautuvė, su Įtaisymais.

\ Šešių šeimynų namas su dideliu 
kiemu, elektra, gasas, skalbynės. 

šeimyną medinis namas 
.^■44 kambariai, su įtaisymais.
S Naujas dvieju šeimynų namas 
-su naujausiais Įtaisymais graži^u- 
>rioj vietoj ant Marine Road.

- — - Medford’e--—;—- 
*"flt>vlejy šeimynii namas, su-vieta 

dfelei dviejų garadžiu ir naujau- 
'čAiais įtaisymais.
Jį’ ReadviUe

’Dviejų šeimynų namas su įtaisy 
, jteais, vištininkai ir daug žemės.

. Randolph
„Aštuonių kambarių namas su visu 
Y-^omičiumi, ir šeši ak oriai žemės.

E.. Bridgewater
L J^arma, 50 akerių žemės, 22 kar- 
• WS, 1 bulius, arklys ir 10 kam- 
gMkriil stuba, visokių farmos maši-

- a. ' . i e f - * . 1 - v. • _ _- j?. •, a* ..** ■ ■ < Z. i « .*-4- ‘T’
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