
žinios iš

Už

T UJOV'T kMV.XAXX«TV ‘ CAX fJl l I ČXZ.V 7 'll L Cl I 
tį Amerikos Prancūzijos su
tarties pavyzdžiu.

" «e

Blogas būtų tas, kad įvai
rių lenkiškų kultūrtregerių 
priristų Lietuvoje kaip ark^ 
io pauodegy “robokų.”

Sp. Koresp.

- UŽDRAUDĖ PIRMOS DIE 
NOS GEŲUŽĖS PARODĄ 

MONTREAL, Kanada.—
Čia policija uždraudė viešai-• , v

LENKIJOSLAKŪNAL PLA 
NUOJA LĖKTI ORLAIVIU 

PER A

Tarptautine Komisija pasmer
kė komunistus už ardymą 
angliakasių streiko.

VIENYKITĖS!

*

EINA NUO 1915 METŲ

Derybos su Lenkais
Tikimasi kad galų gale 
įsitais.—Žydai sako, kad 

nuo ta trumpąją laikui pa- 
• kils visoks biznio judėjimas 
kokiems dviems' metams o 

"po to Įvyks dichnpstagTiaci-j NUBAUSTI “ŪKININKO

Tautininkai tikisi iš dery
bų didelių pliusų ir kol tos 
derybos nebus užbaigtos ne
mano nė seimo šaukt nė* re- ' 

^ferendumo daryt—nor turėt 
nevaržomas rankas derybo
se—o šalį ir sušauktą seimą 
pastatyt prieš įvykusį fak
tą—prieš kurį nebūtų kaip 
kovot.

Biznieriai—ir gudrūs biz
nieriai’saka kad viena kvai
lystė padaryta reikalaujant 
už ‘‘‘želigovskiadą” 10,000,- 
000 litų atlyginimo. Sako 
reikėjo reikalaut tik atlygi
nimo—bet sumos dabar ne
nustatinėti. Ta Suma yra 
juokingai menka, jos padi
dint -nebūsią galimybės ir 
lenkai galėsią patiekti ata
tinkamus prieš ieškinius kas 
visus,lietuvių tų derybų ga
limus laimėjimus anuliuos.

Partijos visos norėtų kad 
:sū lenkais šiokis tokis mo- 
dus vivendi įvyktų—bet kad 
tik ne su perdidelėmis Lie
tuvai ^skriaudomis.

Lietuvos lenkai džiaugia
si, jie tiki kad Lietuvoje su- 
stiprėsianti jų padėtis ir 
galėsią lenkiškumo ir len
kinimo propagandą laisviau 
ir pasekmingiau vesti.

Social-demokratai irgi ma
to tose derybose’ pliusui—esą 
žingsnis prie internacionalo 
sustiprėjimo ir Plečkaičio 
avantiūros likvidavimo.

Galima tikėtis kad peril- 
giausia nesiderės... ir už
baigs dervbas... be Vilniaus 
gražinimo Lietuvai... Vil
nių esą. atkovosime savo e- 
konominiu stiprėjimu ir pa
vyzdingu tvarkymosi?..

Studentija ir šauliai pro
testuoja. .. telegramomis!..

Jeigu pavyktų p. Volde
marui daug maž pakenčia
momis sąlygomis su Lenki- 
ja ginčą likviduoti, tai bū
simais seimo rinkimais lai
mėtų tautininkai. Nes visi į 
nori ramybės — jau nervų | 
perdidelis įtempimas visiems- 
iki gyvam kaului įkvrėjo, 
bet ar tas jiems pavyks tai 
didelis vra klausimas.

Lietuva iš to ginčo likvi- 
davimb fųfrėtų tiktai tiek, 

, kad nervai gautų nuo įtem
pimo atsileisti ir šiek tiek 
atpigtų Lenkijos gaminiai— 
daugiau naudos nebūtii.

IR “RYTO” REDAK
TORIAI

Kauno karo komendantas, 
už nesilaikymą spaudos cen
zūros taisyklių, nubaudė 
“Ūkininko” red. pil. Savic
ką 50 litų pinigais arba sep- 
yniomis paromis arešto ir 
“Ryto” atsakomąjį redak
torių pil. Jakubauską pini
gais 200 litų arba vienu mė
nesiu kalėjimo.
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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K ŠV. JUOZAPO DARBININKŲ

AMERIKA S

Jungtinių Amerikos Val
stybių užsienių reikalų mic 
nisteris Kelloggas įteikė 
laikinai einančiam Vašing
tone- Lietuvos atstovo parei
gas notą, kuria siūloma Lie
tuvos vyriausybei sudaryti 
su Jungtinėmis Amerikos

SĄJUNGOS ORGANAS
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jų, kuriu tikslas yrte 
skleisti raudona J 

r- 

politiką Amerikoje, 
mis organizacijomis, 
komisija, pažymejd 
tional W«rkers D( 
Workers Pai ty 
yra lygiai raudonos.

Šis didžiosios angliji 
United Mine WoriūE 
America unijos nu 
ir persergėjimas turį 
svarba ir mūsų darhįjn 
gyvenime. Ar maž 
lietuvių darbininkų verj 
ja bolševikų vergijoj 
maža mūsų lietuvių/ 
ninku dolerių nuėjo' 
bolševizmo pro 
skleidimui ir žydeliai 
še vi kams rojalis., 
mes steigimui ? I 
bai daug dar yra 
kų. kurie duo/lasi 
kams išnaudoti ir ą

Mūsų bolševikų r- 
“Laisvė" drąsiai rėš 
mokslus savo vergams, 
neklausytų tų kurie 
gėja darbininkus nuo 
dotojų kapitalistų- if -; 
lygius iš antro galog-l 
kų*

l , , J f r I, 'f'- -%
Fas raudonlapeliu agi 

ja, kad lietuviai d 
streiki(>riąiHs; .ąulsąs 
per Pįttstyirge susiotgJ 
yusį. I i etuyįų. j skyrių 

fOhV>7p< nnsylvąnijos 
nierių Šelpimo Komitefi 

tas komitetas “v 
kas pih'duoda Ohio^ęijp^ 
vonia Relief KorųitetuL^

Dabar aiškiausiai 
me, kad tas Pittsburgho 
tuvių bolševikų slą 
tik agentas bolševikiški 

’mitetė. kuri paši 
United Mine Worl 
ir uždraudė darhininfc 
ją remti.

• ♦ • 1

Darbininkai nemeti 
vo sunkiai uždirbtų e 
bolševi kų propagandai j 
atiduokite kovai už bi

. ’ t M

Turime .organizacijų* w 
nijų, kurios veda d 
kus prie šviesesnės a 
Jų laikykimės ir per j£į 
likime visus reikalus. S* 
kuojantiems angliakt 
aukokite ĮM»r savo o 
cijas.

. įlenki jos 
valdžia jau nuo senai daro 
pianus, kad paleidus savo 
lakūnus lėkti orlaiviu per 
Atlaųtiką į New Yorką. Jau 
yra paskirti?ir' lakūnai: L: 
Idzikowskr ir Kabala. Jie 
buvo pasiųsti į Franci ją 
specialiai pasilavinti lekio
simo orlaiviu. Sako, kad da
bar jie jau yra prirengti ir 
jeigu tik bus patogus oras, 
tai gegužės, mėnesy pasileis 
kelionė.

kelti demonstracijas ir pa- 
roduoti gatvėmis gegužės 
pirmą dieną.

Bolševikai labai nusiminę, 
nes jie tikėjosi nors čia ap
laistyti raudonai gegužės 
pirmą dieną.

Dabar turės pasitenkinti 
paprastais ųjitingėliais.

LAKŪNAS BĘNNETT PA- 
„ LAIDOTAS NACIONA- 

LĖSE KAPINĖSE

WASHINGTON, D. C.— 
Baland. 27 d. čia palaido
tas garsus Amerikos lakū
nas Flovd Bennett. Jis mi
rė Quebec, Kanadoj plau
čių uždegimu. Jo kūnas iš
kilmingai palaidotas nacio- 
nalėse -Ąrlingtono kapinėser 
šalę šiaurės ašigalio atradė
jo Peary. .Laidotuvėse da
lyvavo ir vokiečių ir airių 
lakūnai, kurių gelbėti lėkda
mas Bennett susirgo.

I

darbą.

nes

ei-

Maskva Laukia Karaliaus

*

karaliųganistano
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Praneši - 
maršalo 
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mėjus seimo pirmininko 
rinkimus, vokiečių atstovai 
prisidėjo prie kitų prieš 
Pilsudskį nusistačiusių 'tau
tinių mažumų.

ROMA. —>ltefani prane
šimu, Popiežius priėmė Lie
tuvos pasiuntinį prie Vati
kano dr. Šaulį.

IšBykai mat nepaken- 
uio^angliakasiai ramiu

LONDONAS. — Praneši- nullah. Jį sutiks ir pasvei
kins vyriausybės nariai. Bemu iš Maskvos, rusai ruo

šias iškilmingai sutikti Af to, jam pagerbti bus sunioš- 
Ama- tas kariuonienės paradas.

BERLYNAS.,

r j

DR. ŠAULYS PAS 
<< POPIEŽIŲ y

KOMUNISTAS BELĄ KUN 
PAKLIUVO

Vengrija Reikalauja JĮ 
Išduoti

Jis Tūri Atpakutavoti 
Budeliškus Darbus

J- J . - - i. »>— • •

VIENNĄ, Austrija,
29 d. — 'Čia areštuotas
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LENKŲ ŽURNALISTAI 
KAUNEz

Iš Karaliaučiaus atvyko į 
Kauna keli lenku laikrašti- v 
ninkai: “Slo\vo” red. sekre
tai us Mackievvicz, “Dzien 
Polski” red. narys p. R. 
Milli ir žydų “Moment” 
bendradarbis M. Turkov.

Kasyklų savininkai prisiren
gę ginkluoton kovon

WASHINGTON, D. C.— 
Senato komitetui betvrinė- 
jant anglių kasyklų padėtį 
teko sužinoti dar vienai 
faktas, kad kasyklų savinin
kai yra prisirengę darbiniu- 
kus šaudyti, jeigu tik jie ei
tų artyn prie kasyklų.

Kasyklos yra kaip kokios 
tvirtovės arbagtnklų^andė- 
liai. ’ . _

Tą prip^Žųi>< Įl?i^y^ylva-: 
nijos, Wes"t Virginia ir Ohio 
kasyklų manadžeris. Jis sa
kė: . .' . ■

. “Mes prie kasyklų turime 
kulkosvaidžius. . šautuvus, 
garstyčių bombas ir revolve
rius, kurių šoviniai yra su 
nuodingomis dujomis. Mes 
esame visuomet pasirengę 
ginti nuosavybę." Kokią 

"jjuuosavybę ? , Kasyklų . dar- 
P|bininka,i juk nenusineš? Aiš

ku. kad jei darbininkai išei
tų pikietuoti, tai kompani- 

ITALIJOS ŪKININKAI NE- jos fuos ainklus paleistu i
BEPATENKINTI VIENOS ' 

PARTIJOS VALDŽIA

Pietų Tirolyje, miestelyje 
Tuela ūkininkai atsisakė 
mokėti mokesnius. Valdi
ninkai, atvykę išieškoti mo
kesnių, buvo išvaryti susi
rinkusių ūkininkių. Ūkinin
kai jiems pareiškė: “Vienos 
partijos pastatytai valdžiai 
mokesnių nemokėsime. 

nl|mūsiĮ organizacijų atstovų 
nenori įsileisti prižiūrėti, 
kur mūsų sudėti pinigai 
na.”

seniai -pagarsėjęs budelis-j 
tais darbais komunistas Be- 
la Kun. Jis begyvendamas | 
Vengrijoj, kaip pranešą, y-l 
ra praliejęs sukilimuose 
daug nekaltų žmonių krau
jo, kad įvykdžius savo dik
tatoriškus nusistatymus.

Ar Austrijos valdžia jį iš
duos Vengrijai ar ne dar ne
sužinota, bet vistiek jam ir 
čia bus ne piragai, nes rado 
daug bolševikiškų raštų 
kurstančių gyventojus prie|5 
sukilimų.

. Bandymai Nepavyko

PARYŽIUS,, bal. 28. — 
Lenkijos lakūnai darė ban
dymus besirengdami skers- 
atlantiko kelionėn. Jiem 
bandymai nepavyko. Buvo 
priversti nusileisti dėl van
denę bėgimo per vamzdžius. 
Taigi dar tolf gražu kol len
kai atlėks Amerikon.

/i* ■ TJ
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• R E ADING; 'Pa. —; Čia 
sustreikavo trisdešimts pen
ki karpenteriai, kuomet 
kontraktoriai jiems nukapo
jo algas nuo $1.00 iki 80c. 
į valandą. Šio miesto val
džia yra socialistų rankose. 
Darbininkai dirbo prie nau
jos miesto mokyklos namų. 
Nukapojo algas ir papras
tiems darbininkams.

Taigi pasirodo, kad socia
listai statosi darbininkų

prięteliais iki juos išrenka, 
o paskui gavę valdžią darbi
ninkus dar smarkiau spau
džia negu kiti kaip jie vadi
na atžagareiviai. Didesnių 
atžagai-eivių ir mulkintojų 
tur būt nėra kaip socialistai.

> ..j_____ 'L, —' 1 ;

Šventino Lietuvių Pirmos 
Ligonines Kampinį 

Akmenį
URACHAS MIRĖ

Lietuvos laikraščių prane
šimu mirė hercogas Vilhel
mas von Urachas, kuris per 
pasaulinį karą buvo kandi
datuojamas į Lietuvos kara
liaus sostą. Mirė Rapalle 

i turėdamas 63 metus.

PASKELBĖ KARO STOVI 
L___ BULGARIJOJ

Praneša, 
kad tose yietose Bulgarijoj 
kur palietė žemės-, drėbė j i- 

Lmas paskelbta karo stovis. 
-[Uždrausta vaikščioti palei 

sugriautus namus po 9 vai. 
vakaro.

Gyventojai atsirado di
džiausiame skurde ir varge. 
Jei ne užsienis, tai didžiuma 
turėtų mirti badu.

UŽSIMUŠĖ AUTOMBILIŲ 

LENKTYNĖSE

DAYTONA BEAČH, Fla.
— Frank l^M-khart. vienaĄ 
iš įžymiausių automobilių 
lenktynėse sportininkų, /ia 
užsimušė važiuodamas auto
mobiliu 200 mailių į*"valan
dą. Jis norėjo sumušti grei
tumo rekordą, kuri nesenai 
padarė Ray Keech, 21 metų 
amžiaus.

Keech specialiu automobi
liu padarė pasaulinį greitu
mo rekordą, važiuodamas 
207.55 mailias į valandą.

• » ■■ ■ —
IR VOKIEČIAI PRISIDĖJO 

OPOZICIJON

BERLYNAS. - 
mu iš Varšuvos, 
Pilsudskio vyriausybę re
miančios partijos susilaikė 
nuo balsavimo, renkant len
kų sefiho viee-pirmininkus, 
kuriais'ištrūkti trys socia
listai, vienas ukrainietis ir 
vienai nacionalistas. Vy-

CHICAGO, III. — Balan
džio 29 d. J. E. Kardinolo 
Mundelein įgaliotinis prela- 
as Krušas pašventino pir

mos lietuvių šv. Kryžiaus li
goninės kampinį akmenį. 
Šiose pašventinimo iškilmė
se dalyvavo katalikiškos 
draugijos ir kuopos. Iškil
mių papuošimui grojo benai. 
Po pašventinimo ir pamoks
lo pasakyta gražių kalbų. 
Vadotavo adv. B. Mastaus- 
kas. ■ x
' Šią ligoninę stato Labda
ringoji Lietuvių Katalikų 
Sąjunga. Jos pastatymas riausybės partijoms pralai- 
be įrengimo kainuos $340,- 
000.00. Tai bus gražus ir 
neišdildomas paminklas ne 
tik Chicagos, bet ir visiems 
Amerikos lietuviams. •

‘ nia ir Ohio gelbėjimo gru
pės nariai ir pasekėjai yra 
padėti į kategoriją tų, kurie 
bus išmesti iš unijos už gel
bėjimą kasyklų savininkams 
sulaužyti streiką.

WASH INGTOtf, D. (’. — 
Pereitą savaitę streikuojan
čių angliakasių unijos Tarp
tautinė komisija padarė 
griežtą žingsnį prieš komu
nistus, kurie yra pasiryžę 
suardyti streiką.

Komunistai jau ir 1920 
metais norėjo suardyti uni
ją ir darbininkus jmsikin- 
<yti Maskvos naudai. Stfsi- 
_>rate darbininkai raudon- X *• ' k

<a k 1 ius^bolše v i k us pasiunt ė 
Trockį..

Per paskutinius kelius 
mėnesius bolševikai vėl puo
la uniją ir darbininkus, ku
rie jų neklauso.

Kadangi bolševikai su sa
vo raudona propaganda nu
ėjo per toli, tai ..United Mine 
■W0rkcfl5 of jAmerica jinjja, 
ėmėsi griežtų ' priemonių 
prieš bolševikus ir jų pase
kėjus. Savo konferencijoj, 
pereitą savaitę, nutarė iš
mesti iš unijos visus bolševil 
kus ir jų pakalikus, jeigu 
tik jie nesiliaus šmeižę ūnir; 
ją, jos vadus ir streiku<>jan- 
čius darbininkus.

Bolšl 
arta, ka 
būdu baigia nulaužyti ragus 
kasyklų savininkams.

Ulinois valstijoj jau ke
lios kompanijos nusileido ir 
pasirašė sutartį. Tas pats 
pramatdma ir kitur.- Botše- 
vlkai, kaip" tik slico įiitido- 
.na agitacija, pasitarnauja 
kasykliĮ savininkams.

Tad, kurie tik prisidės 
prie bolševikų gnipių užvar- 
dytų “Save the Union” ir 
“ Pennsylvania ir Ohio Re- 
lief Committee,” bus skaito
mi organizuotų darbininku 
priešai ir kaipo tokiems nė
ra vietos unijoj. /

Be to. Tarptautinė unijos 
komisija persergėjo organi
zuotus darbininkus ir nuo 
kitų raudonųjų organizaęi- 

1 1
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Ties Tilže plačiai išsiliejo 
Nemunas. Apsemti Pagėgių 
apskr. Panemunė, Nausėdai, 
Užpirdžiai ir dar keletas 
kaimų šioje Nemuno pusėje. 
Klaipėdos krašte Nqmuno 
krantas atrodo kaip koks di
delis ežeras, kuriame kaip 
kokios salos iš vandens kv-

šo kaimu trobesiai ir 
tešnės. . kalvoj Bij< 
kad-.iš N(*mu«o išs 
dai i neJhj pM* f 
krašto pievas, todė 
pusi ruošta potvriiio 
jui (mšalinti. 
rojus gręsin ir a 
muno Tilžės miestui.
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b Kariuoiifenės teismas iš
nagrinėjęs 9 pučistų bylą 
nuteisė: Armalį, KanaSaus- 
ką ir Stanevičių po keturis 

priklausančiu ™^
iš Klaipė-!J"“0' • ^Ulevičių Ka- 

Pateliu! tarp Saanaųdų, Žiuri!,

ąfklhiirtkn sugedo *,-{«>**«*» ' Mačruską, 
rilio vairas ir i>s smar- ‘™><staut apkaltinamosios
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rikietis Vi
Bėručių kaimo, 1 

rastas nužudytas savo bute.
IHktAdhriai itešusekti

k«j
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AU^^t korneįdairi 

a praneša, kad iš T ba
landžio į 8 ir iš 8 į 9 gali
ma netari&tfnai vaikščioti 
pęr visą Kaktį.
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v & K K^tioą kitokios aiktybfc yra praktikuoja
mos parduodąat?

A. Nuduoti ir padirbti kartais dalykai vartojami 
pardUodaiii. .-f. Lt,t

10. K. Kodėl tai yra netOi ‘
A. Nes nuduoti ir padirbti daiktai gali būt pažin. 

ti tik ekapęrtų ar žinančių kaip jie daromi ir jie nė
ra tais, kuriais jie WtihamL v ' •”

■ ' : '• v į. <■ z ; • ’ - -- < .

v Pamoki 2.
».'< t > ■f '’ i v •’ •** ' , ■

1. K. Kas yra bankas?

A. Bankas yra vieta, kurioje žjųoues gali paloti 
savo pinigūs ir turėti juos apsaugotus. ,

2. K. Ar bankas naudingas žmonėms?
■A Taip, jte daro šmohėms žyriiiį patarnayimą, 

nes saugoja jų pinigus, daro jiems pelną ir parūpina 
priemonių,'kuriomis varoma visuomenėj reikalai *

UŽSIENIN
u Lietuvos Žinios” 71 ii-ry 

rašo, esą g Marčiulionis ka
ro 15 d. išvažiavo užsienin 
ir sąryšyje su jo išvažiavi
mu kalbama apie 100,000 li- 
iij; Jani advokatii taryba 
atėmė teisę ligi gyvos galvos 

- pralrtilrųnii už gnkčiavimiis.. 
Sako jisai vj-ksiąs Brazi

lijon, o kol kas apsistosiąs 
Paryžiuje. < ■ ■

~ z'
RAGUVA, Panevėžio ap.’ 

Čia vieno ūkininko karvė 
atsivedė iš karto keturius 
veršiukus. Visi veršiukai 
sveiki. Tai bent prieauglis.

■ HM

9. Q. Wnit other frauds are practioed in selling 
goods?

A Irtiilations Vr sttbštitūtes are sometimes used
& sfeHlifg ; r 'b-. * ■ •' 1 ,

10. I®. Why is this unf&ir dealing?
A Because imitatięns or snbstjtutes can only be

seen by an «xpęrt or one who knows hpw the goods 
are made, and the goods are not what they are said 

to be. ‘
-.r.r.-.j ,i . _ ■

D Lesson 2.
1. Q. wKat is ą bank?

it--. » J T < • ' t

k. A bank įs a placc \vhere people may. leuve 
their money and have it proteeted..

2. Q. įs a bank useful to the peoįtie?
A. Yes, it is of great serviee to tKe people because 

it proteets their money, ėarus iriterėst for thėin, and 
provides'the mėans by Avhich the būsiness of the 
cammnntiy is run.

KUO

Dirželio 11 d. Klaipedbš 
kraite įvyks visose trijose 
apskritysę — Klaipėdos; Šri 
Ititės.ir Pagėgių—apškriČiU 
tarybų rinkimai.

SUGAVO GYVĄ BRIEDĮ Į GENEROLAS^-POPU

Kaltįnėnų valse., Nutimn-1 Buvusis rusų gen. Gan- 
kų ,kaiine ūkminkų raukiio-|t|ucj1į1^ dabartiniu laiku gy- 
se pasiit)dė briedis^'kuri šu-' 
nes užvijo ant ledo. Ūkinin
kams pavyko briedį sugauti.

Briedis apgyvendintas vie
no ūkininko kluone. Pa
kviestas apskr. medžioklės 
dr-jos pirmininkas.

Jei pasirodys, kad briedis 
mažai tėsužeistas- manoma 

paleisti.

Grajauskų \ ir Mačinską,

^Suktelėjęs į šoną nuriy-
Monteris nt-bepa- 

HMi iššokti, ir jį autonio- 
Įs Vapvožė po savim, pri
lupdamas jam pilvą su 
□įt ir. šonu — dieniąją 

Taip prislėgtas, kęs- 
įaas didžiausias kančias 
^išgulėję visą valandą, 
^^Įrpatėmijo pro sali va- 
i&tamas vienas Karki i- 

kaimo gyventojas.
'V ę * *

^pajėgdamas vienok vie- 
9 pakelti automobi-
tr .i^iuosuoti nelaimingą- 
;J»ivis Ši(*k tiek paliuo- 
fręs iparamstė automobilį, 
ipąts skubiai pakvietė iš 

kaimo žmones; ku- 
jfttsiskiibinę galų gale 

ftįosavo nukentėjusi iš po 

įoniobilio. laimei; jo su- 
fliiriai pasirodė nepavo- 
fci it,tikimasi kad jis 
ėitęjis veiks. > j

_____________ h______________ • ■

ASIRODe kaip jaunas 
I jfcĖNUO IR DINGO 

YLAKIAI, Afc&eikių aps 
įfeŠ pora mėnesiu i Yla- 
tts is kažin kur atvvko žv- 

dantį]. gydytojas. • J is 
O.Tčųie aktingai dalyvauti 
§įiyi||risuonw‘n’nkune gyve- 

iri bematant visur igft:T 
fjiagarbos ir pasitikėjimo, 
suturėdamas pasitikėjimą, 
^ipąsištengė jį ir išnaudo- 
t nes iš pacientu jš anksto 
ięines keletą šimtu litu už 
hiyfcią ir jų nepagydęs ir 
iėkam nė sudiev nelrepasa- 

išdūmė iš Ylakių. Jo 
įgautieji pacientai baisiai 
Ėpykę ir vargas jam.-Jei 
Sieks kada į ju rankas.

------------
'BASANAVIČIAUS 

POMIRTINĖ KAUKĖ

-Siianis dienomis Petras 
iKčiūiias gavo iš. Vilniaus 
sčJBashnavičiatis pomirtinę 
rafe’kurią yra padaręs jo 
latžįs^amas skulptorius Ra- 
įjfitexj£akimavičius.
££oji kaukė yra originalas 
BtV&nintėlė.

jjvosAktorius Rapolas Ja- 
htavičilis, nuolatiniai gy- 
efia Vilniuje ir yra žino- 
Į&nė tik Vilniaus lietuviu 
TOsfiį betir visoj Lenkijoj, 

dar jaunas žmogus.
B* jau daug pasižymėjęs sa- 
re įnėno darbais. Be "kitų 
ppęsnių kūrinių, Rapolas Kur

-ęz,-

medžiagos, teismas išteisino.
-----r
✓

<
;1
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DOLERIŲ MEDŽIOKLĖ

Balandžio 1 d. apygardos 
teisinas nagrinėjo Jonavos 
pašto laiškininko Ignatavi
čiaus bylą už medžioklę do
lerių amerikoniškuose laiš
kuose.

Laiškininkas Ignatavičius 
1924 metais vežiojo pašt
korespondenciją iš Jonavos 
į Ukmergę. Ukmergėje pe
rimant korespondenciją pa
stebėjo, kad nors maišai su 
laiškais yra užantspauduoti, 
bėt amerikoniški laiškai yra

— v

♦

venąs Kaune, Yskilniirigai į- 
šventintas į vienuolius. Pa
šventinimo iškilmės atliktos 
prieš porą dienų.

• 9 1 -----
SMARKIAI EMIGRUOJA

KAUNAS. — Tik pa va* 
saris artyn, šimtai jaunų 
vyrų ir moterų įuja iš Lie
tuvos. Pastarosiomis dieno
mis emigrantų skaičius žy
miai padidėjo. Jų eilės tik 
stovi apgulę vidaus reikalų 
ministerijoj pasų skyrių ir 
emigracijos referehtų. Prieš 
kurį laiką tik per vieną die
ną iškeliavo daugiau kaip 
šimtas emigrantų. Emigran
tai daugiausia vyksta į Ka
nadą. Pablogėjus gyvenimo 
sąlygoms Argentinoj, į ten 
lietuvių emigrantų skaičius 
mažėja. ■ ■ ■

4o put your

> rT-’ - ~
šiuinkas trečia karta paste- 
bėjo tokią netvarką, tuojaus 
padarė pas Ignatavičių kra
tą ir rado 27 dolerius. Pa
tikrinus atplėštus ameriko
niškus laiškus pasirodė, 
kad juose buvo siųsta dole
riai tokiais pat banknotais, 
koki rasta pas Ignatavičių. 
Ignatavičius jau būdamas 
kalėjime norėjo su tuščiais 
indais perduoti saviškiams 
dar 20 dolerių, bet kalėjirrto 
prižiūrėtojai sugavo.

Iš karto Ignatavičius tar
domas prisipažino išvogęs 
dolerius.

Teisme Ignatavičius ne
prisipažino kaltėje. Teis
mas Ignatavičiui davė pus
antrų metų sunkaus kalėji
mo ir tuojaus nuvarė kalė- 
jiman atlikti bausmę.

Uavičius yra laimėję? 
kursų, būtent: už 

ojektą koplyčiai Kalvari- 
ri jiš yra gavęs pirmąją 
ttniją, už projektą arkiv. 
ę^Aiako paminklui — nnt- 

už pannnklą A: Micke- 
Sni bendrame lenkų kon- 
įfcė—iigi antrąją. Ypač 
Į^nrtinisrR. Jakimavičiaus 
^uoya be galo yra gražus 
|&go autoriaus vardą pa- 

polisą Lenkija. Da- 
Ir. Jakimavičius dirba 

.vičiaus paminklui 
‘ Z *■ r . '

*■——----- A---------.

i

money?
j A. Yes, because it is eonstantly looked after by 
the Government. •* .’ ■ \ i

4 Q. Are laws passed to punish pebįflė tvtio prač- 
tice frand throiigh the banks?

A. Yes, laws are passed to punish men who ūse 
the beaks to coiųmit fraud.

5. Q. Are there good banks in every community?
A. Yes, there are pienty of good banks, būt if any 

į one is in doiibt Ee- shoul'd gėt* the advice of a good 
būsiness man. • • <

6. Q. What banks have the people provided for
themselves? . ,

A. The people have establi^hed the postai savings 
Ibank where everyone may safely deposit bis money.

7. Q. What are blne sky frands? v

A. Blue sky fraūds is a name giv^n to, the sale pf 
| falše stoeks, bonds or lands *vhich do not esist. . > -

7 - • • • ♦ » ’ I
I 1 '
1 8. Q. Are men always dishonest who sėli thesė?

I • » \ • į » • 1 * • ‘
A. Not aluay?. There have beeh ęases of męn 

|who were not intentionallv dishonest, "būt who <Ud 
i nor have good būsiness judgement, and; whoše plaus 
| did nojt work out ps they .,expected, • J ; '
I 9. Q. Are there laws,always able to protect peoįtle 
| against thesfe frauds? ' < > , ;

A. Šometimes clever men gėt around the law be- 
Jfore thėv are fdilnd out,'Srfd šo ėvery one mušt take 
| care to have good advice about1 his investments.

10. Q. How are men somėtiines chėated loy othets

J A. Sometimes men are cheated by others 
Ipretend they can s^eure work for them by paynient 
Į of part’ of their weekly vageš, or that they. can have 
I a man discharged nnless hė phys thtein njonev.

11. Q. What other ways of frand are there?
A. Selling falše steamship or railroad tiekėte 

j.charging more than they are worth arė ways 
Ipracticing fraud. <' . •• į
I • • s

pinigus? ♦
A. Taip, neš jis nuolat yra Valdžios prižiūri

mas. , .
4. K. Ar yra išleisti Įstatymai bausti žmdnes, ku

rie per bankus daro, suktybes? '
A. Taip; ytorišleisti įstatymai bausti tuos, kurie 

per bankus bindd nukukti.
5. K. Ar visur yra gerų bankų? x

’ A. Taip, gerų bdnkų yra daugybė; jei kuris yra
abejotinas, jfe turi ieškoti specialisto patarimo.

6. K. Kokius bankus įsisteigė sau patys žmonės?

I

KAUNAS. L. Krikščio
nių Demokratų Partijos C. 
Komitetas partijos pirmi- 

mku Išrinku dr. Bistrą, ku
ris netrukus grįžta Libtd- 
von. D-iAs P. Karvelis par
tijos pirmininko pareigas ė- 
jo laikinai iki sugrįš d-ras 
L. Bistras.

JANKAI. Šakių apskr. 
Kovo 10 d. Beržupių kaime 
ūkininko Kabišąičio sūnus 
Aleksandras nužudė savo 
tėvą. Galvažudys gyveno 
skyrium, bet lą dieną atėjo 
tėviškėn ir pasislėpė tvarte. 
Kai tėvas atėjd vakare ark
lių šerti, sūnus smogė jam 
tris kartus į galvą ir užmušė
vietoje. Galvažudys suim
tas.

Ukmergės komendanto pa
rėdymu, Jurgis Baltenis iš
siunčiamas 6 mėn. į 
ceht racijos stovyklą.

• v

kon-

AREŠTUOTI
Policija Panevėžy suėmė 

Aleksandra Dubinskį ir 
Šiauliuose Olandą Sūrelį ir 
Sperskį, kurie kaltinami, 
kad platinę Plečkaičio lite
ratūrą.

APSEMTAS MIESČUKAS

Skirsnemunės miesčiukas 
apsemtas vandens. Vandens 
esą apie 7 metrus. Vanduo 
pamažu jau slūgsta; nuslū
go apie pusę metro.,

SUĖMĖ KOMUNISTUS
♦

Radvilišky suimti Kainas 
Jankelis ir Sorė Teigytė už 
platinimą komunistiškų pro
klamacijų.

REVOLIUCIJOS TIKISI

Buvęs Seimo narys Juo
zas Paplauskas, dabar orga
nizatorius emigrantų ka
riuomenės Vilniuj, prisiuntė 
Alytaus apskrities žemės re
formos komisijai pareiški
mų, kuriame grasina už atė
mimų iŠ jo sklypo žemės. 
Sako atkeršysiąs. Drauge 
protestuoja prieš tų “niek
šingą smurtų,’' ir liaudies 
revoliucijos metu, kaip sa
kosi, atatinkamai į tai im
aguos.

Matyti, jis dar tikisi re
voliucijos keliu grįžti į Lie
tuva ir atkeršyti.

UŽPALIAI, Utenos ap. 
Per sausio ir vasario mėn. 
Užpaliuose išgerta degtinės 
nž 12,208 litus. Tur būt dėl 
tos priežasties, kad' užpalie- 
čiai taip smarkiai geria, 981 
valsčiaus pilietis nesumokė- 
ju mokesnių už antrąjį 1927 
pi. pusmetį viso labo 25,482 
lt Sausio ir vasario mėn. 
policija išieškojo iš 892 j»- 
liečių 23967 lt.

KAUNAS. Sveikatos de
partamento direktoriaus į- 
sakymu, Dr. EI. Draugelis 
pašalintas nuo eitųjų parei
gų Kauno miesto ligoninėj, 
kur jis dirbo kaip gydytojas 
ordinatorius.

NUBAUSTI RIAUŠININKAI

Kariuomenės teismas Ma- 
riampolėje nagrinėjo šešių 
asmenų bylų, kaltinamų su
kilimo ruošimu Alytuje pe
reitų metų rugsėjo 8 <L

Teismas visus kaltinamuo
sius pripažino kaltais ir nu
teisė visus kalėti po šešis 
metus sunkiųjų darbų kalė
jimo. ;

ORLAIVIO NELAIME

MARIAMPOLĖ. Kovo 
22 dieną 13 vai. 45 min. su
degė orlaivis. Orlaivs žu
vo nusileidęs už kareivihių 
ant aikštės, vadovaujaht ka
pitonui Januškevičiui. Tą 
dieną buvęs didelis vėjas. Iš 
karto orlaivis pakilęs ir 
staiga visu smarkumu kri
to žemėn, užkliūdaniAs Už • * tvoros. Nežiūrint
lentų tvora buvo stipri ir 
iš kitos pusės keliomis eilė
mis spigliuotų* vielų sustip
rinta!1, orlaivis ją išlaužė i 
pavažiavęs kokią 15 metrų 
visiškai ^sudegė. Kariuorrte- 
nė išgelbėjo taip pat ir mo
torą, nuvflkdama toliau de
gančius sparnus ir priešakį. 
Kapitonas Januškevičius su
žeistas irapdege kojas, o pa
lydovas išliko sveikas.

or 
o'

A. Žmoinfs įsisteigė paštų taupymo bankus, lcu-. 
riuose kiekvienas šaūgiai gali laikyti savo pinigus.

7. K. kas tai yra blne sky (mėlyną padangiiį) 

suktybes?;
A. U|uc sky suktybėmis vadinama pardavinėji

mas neteisingu šfcrą, bondsu ar žemės, kurių visai 
nėra.

8. K. Ar visuomet yra sukčiais tie, kurie juos 
parduoda? .,

A. Ne visuomet. Būva atsitikimų, kad žmonės 
netari intencijos nusukti, tik nežino užtektinai daly
ko, kurio imasi »r kurią planai neišsipildo taip kaip 
buvo laukiama.

9. K. Ar visuomet gaM įstatymai apsaugoti žmo
nes nuo tokių, suktybių?;

A. Kartąis atsiranda gudrių žmonių, kurie moka 
apeitj, įstatymus, todėl kiekvienas privalo gerai iš. 
tirti, kur įdeda savo pinigus.

16. K. Kaip būva kariais nusukami samdininkai 
&vo darbe?. _ _____ ______ _____ ;__ _________r __

A. KaiįJ kada darbininkai būva sukami kitų; ku
rie nuduoda gralį užtikrinti nuolatinį darbą, jei jiems 
bus mokama dalis uždarbio, arba! kad jie galį praša
linti nuo darbo, jei jiems nebus mokama.

11. K. Koki suktybių budai da yra?
A. Pardavinėjimas neteisingų laivo ar gelŽkclio 

bilietų, arba ėmimas už juos daugiau negu verti, tai 
vis sūktybhj budai.

(Bus daugioų)

KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS
1.
2.
3.

“STEBUKLINGAS 
PONAITIS” 

ŠEDUVA. Priėjusiais me
tais į Šeduvos pieno perd. | 
b-vę sąjungos parėdymu bu-j 
vo prisiųstas pasipraktikuo-.j 
ti ir įsigyti pienininke 
laipsnį “stebuklingas ponai-! 
tis,”- kuris ir pieninei su-! 
stojus veikti žiemos metu 
slankiodavo po visas ŠedU- 
yos įstaigas. J

Pradėjus sausio pabaigo-| 
je pieninei .vėl veikti, ponai-1; 
tis'tęsia praktiką, tiktai, ži-l 
norta, savarankišką, nes pie-l; 
nininkas nedaSisverias po L 
kurio laiko npie 20 klgr.l 
sviesto. Policijai paddriūsl 
kratą, pta stebūklirtgąjį j 1 
ponaitį” rado keletą feahi-Į 
lų pieninės sviesto. Susta- 
tyta protokolas ir byla per-; 

lydovag išKko sveik®! - duota teismui. • ; .]
r . , A . ” _ v . * - .

KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS
Vienam Balsui Prie Fortepijono

Ak, myliu tave_____________
Bemužėl, nevesk pačios ___
Graži čia gimža- __
Meilė ______________________ _
Meile uždegta krūtinė____ l

O pažvelgki ----- 
Visuomet širdis surakinta__
Penkios linksmos dainos__

/ T Duetai 
Moterų Sąjungos Imnas 
Skrenda, lekia musų mintįs. 
Trisdešimt dainų- _____

< ifisram Chorui 
Ginkim šalį Lietuvos _ _____
Giesmė į Šv. Kazimerą____ 1
Lietuvos Vyčių tomas .. : ... 
Pirmyn į kovą------------- :—
Mes grįšim ten-------------  —
a) Išauš vasarėlė, b) Tu mano mer
gelė,' c) Išbėgo mergyt?--------------
a) Kaip aš buvau jaunas, b) Žiu- 
rau anksci rytų, e) Aš užganiau

< Lietuvoj__
19. a) Eikš mano mergele,, b) AS suti

kau žydelį,'^) kam a&ėci kelcis .50
20. a) Miete tėteli, b). Oi skauda .gal- ■ -i 

yelę» Atsigėriau žalio vyno —.50
, 21. Oi džium-džium, b) Už jūrių, e) ’ '

: j kalbirt jaunas benrtžėlb, d) Aš tu-

' 22.
L*'*'. *
I*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
II.

12.
13.
14.
15. 

.16.
17.

.75
— .50
-__£ 

___- .65 
____ .50 
____ .60 
—$1.00

Ao 
:____ .75
____$1.50

t

• /

a) Eisiu į girelę, b) Ui, ui, ui, Dieve .25 
a) Aš pas tėvelj, b) Močiute mano .25 
a) Mergąvdkario daina; b) Ei, Tė- 
vėli, Tėveli __l

4. a) Močiute, miego noriu; b) Oi,
varge, varge —„-------------- —
a) Aš toli nuleista; b) Tris dzie- 
nas (dzūkiška) --------------------------
d) Kad aš buvau mergei?; b) Ir at
lėkė sakalėlis —-------------------------
i) Oi tu, lakštingėle; b) Vanagėlis
tupėjo_______________ —________ . .25
Tautiški Šokiai I. ---------------------- .40
Tautiški Šokiai-------------------------- .40

5.

6.

25

.25

.25

.25
7.

. i* 4 •

8.
S '* • 9

j50
50 KOMP. 5L PETRAUSKO DAINO8
3$ *■--i. Apvesdinkite mane------------------- l$0.0_ __----- y

.60 

.20 

.20.

.20
25

59 
.75 
y

,6b

2. Šių nakcialy (dzūkiška) —-------
3. Jojau dieną (austam balsiu)—
4. Ko liūdit sveteliai------------ :—
5. Siuntė mane motinėlė --------------
6. Vai aš pakirsŠau--------------------
7. ' Saulelė Raudona-------- -----------

. KOMP. VAIČIŪNE DAINOS
1. Jau kelias Lietuva!------------—
2. Dvi dainos _L_^~
3. Mūsų Šokiii i. u.------------- --------- t
i. Mfesų Šokiai It. —,—— 

dtjbiHdiič8 b Atiids 
AŠtuotikn įvairios dainos —.— 
Trys dainos -----------------------

VAISIKUOmBS
Mūsų šokiai .

’ J, • ' - . .
Visos virš paminėtos dainos galima gauti “Darbininko” Knygyne. Siųsda
mi už^ikynnrt drauge prisiųskito iri įlinigus. Visuomet adresuokite tdip:

36eWvBr oadway
kr Tft

18.

■

.30

.40

.30

.30 *,

___ jirt jaunas benrtžėlh,d)Aš tu
rėjau vištą----------J50
a) Tykusis .rytelis, b) Oi laksto va
nagėlis, c) Kur Nemunas, d) Oi Su- 
Sa-llulia____ ____________ —- .50

J“' • ■ ~

1.
2.

L-

... ’? «. . v

.50 
<40

.20 *■
\ *

T '"fe ‘ . §
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Yra anabapt*stųjr baptis- 
Liuteriui atsimetus nuo 

Katalikų Bažnyčios 1517 
metais, du jo pasėkėjai' 1521 
metais atsimetė nuo jo. 
Tuodu buvo: audėjas Mika
lojus Storch ir pamokslinin- 

| kas Tarnas Munzer. Juodu 
savo naująjį mokslą ėmė 

A- skelbti Saksonijos mieste
' v- Zwickau. Drauge su kitais

keliais jupdu vadinosi 
—^Ztrirkduo pranašai?? Liu- 

teris smarkiai pyko ant tų 
pranašų, bet prie jų prisidė
jo taipgi Liuterio pasėkojąs 

— 'eurlstadt, paskui prisidėjo 
buvęs vienuolis Pfeifer’is. 
Muezerhs su Pfeifęr’iu ir 
kitais sukėlė taip vadinamą 
ūkininkų karą, bet nelaimė
jo jo, o pralošę kovą pateko 
nelaisvėn ir, kaipo maišti
ninkai, buvo nuteisti mirti. 
Muezer’is prieš mirštant 
šaukėsi katalikų kunigo ir 
darydamas atgailą atliko iš
pažintį. Pfeifer’is atgailos 
nedarė. Abudu žuvo iš bu
delio rankos 1525 m.

Bet anabaptįstų liko. Mun- 
sterio miesto gyventojai, 
pirma ipaklausę Liuterio, 
paskui prisimetė prie ana- 
baptistų. Munsteris tada ė- 
mė vadintis “Nauja Jeru
zale” ir tikėjosi užkariau
siąs visa pasauli. Leiden'o 
Jonas valdė miestą, pasižy
mėdamas žiaurumu ir pa
leistuvyste. Jis turėjo 16 pa
čių tuo pačiu laiku ir, apsi- 
garsinęs. “Naujojo Sijono” 
karalium, žudė visus kito- 

------ kttr pažiūrų 'žmones.
1534 m. miestą apgulė Pran
ciškaus von Waldeck'o ve
damoji kariuomenė. Jis pri
ėmė Munster'į 24 birželio
1535 m. “Naujojo Sijono 
karalius” pateko Į kalėjimą 
ir teismo nusprendimu už 
pusės metų buvo nubaustas 
mirtim.

AnaptistaiJirikštydavo už- 
augusius žmones antru kari, 
sakydami, kad mažų vaikų 

'krikštas neturįs galios. Grai
kiškas žodis anabaptydzein 
reiškia antru kart krikštyti. 
Iš to ir yra anabaptįstų var
das. Jie draskydavo pa
veikslus, daužydavo stovy- 
las, ir buvo l>e galo žiau- 
riis. Jų klaida gana greit 
visai susilpnėjo, bet šiek 
tiek sušvelnėjus išliko iki 
šiol kai kuriose Saksonijos 
vietose.

NUGA-TONE PADAUGINA 
STIPRUMA Į KELETĄ 

. š DIENŲ 
t *
Vyrai ir moterys, kurie vartoja 

Nuga-Tone tikrai nusistebi, kaip 
greitai jie pasijunta sveikesniais 
ir stipresniais ir kaip jų stipru
mas pasidaugina, kaip kada net j 
keletą dienų. Tas yra paprastas 
apsireiškimas milionuose žmonių 
ir paskutinius 35 metus ir tas pa
tvirtina jų neabejotiną vertę kai
po sveikatos ir stiprumo būdavo- 
To jos.

Nuga-Tone suteikia turtingą, 
raudoną kraują, stipresnius ner
vus—padaro stipresniais ir svei- 
kesniais vyrus ir moteris. Varto- 
kit jas jei turit, silpną kraują, sto-

/■
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Baptistai yra panašūs ana- 
• baptistams, bet iš kitur ki

lusi ir gana veikli kalviniš- 
koji sektai Ji atsirado An
glijoje ir tai dvejopos rū
šies. Vieni baptistai tikėjo, 
kad V. Jėzus mirdamas at
pirko visus žmones, kitiems 
rodėsi, kad atpirkti tapo 
tiktai tie, kuriuos Dievo Ap-j 
veizda prieš amžiams prasi
dedant buvo paskyrusi į ąm- 
žinąjl laimę, kiti gi žinonėg 
esi skirti pragarui ir nebu
vę Kristaus atpirkti. Pir
mosios rūšies baptistai vadi- 
irosU visuoliniėji,' angliškai 
“General Baptists.” Jų va
das John Smyth mirė 1612 
m. Antrosios rūšies baptis
tai vadinosi dalinio j i, ang
liškai “Particular Bapt
ists.” Jų vadas buvo John 
Spillsbury. Ilgainiui visuo
tinieji su dalinaisiais susi
vienijo ^891 m. Šio XX 
anižio pradžioje susivieniję 
Anglijos baptistai sudarė 
stambų pinigų kapitalą, va
dinamą Dvidešimtojo Šimt
mečio Fondu (Twentieth 
Century Fund), kurio nuo
šimčiais) platina baptizmo 
sektą įvairiose.šalyse.

Amerikoje tuo pačiu bap
tistų vardu pasivadino kita 
kalviniška sekta. Anglijos 
protestantų dvasiškis Ro- 
džeias. U.lijams (rašosi Ro- 
ger AVilliams), negalėdamas 
sugyventi su savo vyskupu, 
1631 m. išbėgo į Ameriką ir, 
nusipirkęs nuo raudonvei
džių žemės, įsikūrė toje vie-

Bet toje, kur dabar stovi mies-

skaitomų narių 1907 metais 
buvo 5,736,263.' Dabar jų 
gali būti kiek daugiau..

Beveik viisems baptistams 
rodosi, kad: 1-a yra tik du 
sakramentu, būtent: Kūno 
ir Krąujo>.Sakramentas .ir 
Krikštas, 2-a 'abudu sakra
mentai nėra sakramentai, o 
tiktai apeigos primenančios, 
ką Jėzus mokino ir veikė; 
3-a Dievo malonė gauųąma 
vien tik užaugusio žmogaus 
protingais veiksmais ir dėl 
toj 4-a neturinčių išmanymo 
kūdikių—krikštas esąs—be
reikšmės.

Per ilgai užtruktume, jei 
imtume nuodugniai išrodi
nėti baptistų klaidas. Bap
tistų klaida kilo iš Liuterio 
ir Kalvino klaidų. Tuodu 
sakydavo, kad nesą Dievo 
apreikštų tiesų, neužrašytų 
Šv. Rašte. Bet juodu klydo, 
nes vėliausiai parašytoji. Šv 
Rašto knyga, būtent šv. Jo
no Evangelija, baigiasi ši
taip “Yra dar daug ii* kitų 
dalykų, kuriuos Jėzus pada
rė. Jei kiekvienas iš jų bū
tų atskirai aprašytas, tai 
manau, kad ir visas pasaulis 
negalėtų sutalpintu /visų 
knygų, kurios reiktų para
šyti ”(Jon. 21, 25). V. Jė
zaus veiksmai, kaip ir Jo žo
džiai, mokina mus apreiški
mo tiesų. Taigi ne visas Jo 
mokslas surašytas Šv. Raš
te, o yra dar ir Šventasis 
Padavimas. Atmetę Šv. Pa
davimą, ahabaptistai paste
bėjo, kad Šv. Rašte nėra nie
ko (pasakyta apie vaikų 
krikštą, dėl to ir paneigė jį. 
Eiuteris-su Kalvinu vaikų 
krikštą -pripažindavo,- -nes- 
tas krikštas yra buvęs krikš
čionijoje iš pat pradžios. E- 
rezija susipainioja pati savo 
klaidose. Liuteris su Kal
vinu Šv. Padavimo nepripa
žino, bet pripažino vaikų 
krikštą, kuri gauname pa
tirti iš to Padavimo.

Baptistai taip pat susi
painioja Jie -tepripažįsta 
tik du sakramentu sakvda- ** • *mi, kad tik juodu tėra mi
nėti IŠvf Rašte. Tečiau šv. 
Jono Evangelijoje yra pa
sakyta, kad V. Jėzus, atsi
kėlęs iš numirusių, atvyko 
pas apaštalus ir vėl j įpins 
tarė: “Ramybė teesie su ju-

\
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Degtinėle prakeiktoji, 
įsikur tu.atėjai f 
Tegul; tave išnešioja 
Viesulai ir vėjai.

I

f * ~

Karcidmėlėj- sėdėdama 
Kožną priyiįoji, ;
Išsivedus patvorėly - 
Padalą pakloji.

Padainavo E. Žitkevičiene

(“Sargyba”)

mis. Kaip Tėvas mane siun- 
tė, taip jr aš jus si y oriu. Tai 
pasakęs jis kvėpi i juos ir 
jiems ■(•■•r: Im' iie šventąją 
Dvasią. Kam nuodėmes a>-

Jo sutvėrimu, 
tais kūniniais

ĮVAIRIOS KNYGOS
- * r V ? 7 P < ‘ ‘

Mandagumas—įvairūs pata
rimai užsilaikymo draugystė- . 
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A, Staniuky- 
nas..:._.-------- - ----------------------- 20c.

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

Tretininkų Jubiliejus — 700 
metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Švento Pranciškaus 
venuolijų ir 3 vienuolijij įsta
tai

Išganymo Apsireiškimai—#
jimas ir gyvenimas ant Žemi 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimi 
su gaidomis

Dangaus Į . . ,r ...
ko Kun. M. Gavalevičius; ;be 
apdarų 75 centai, su apdarais!

Legendos ir Pasakpjimai a- |a 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kum, 
V. Kulikauskas ____________

žmogus ir Gyvuolys. Parar '
šė kun. P. Bučys_______...r__1.30e. »

Elementorius ir Vaikų Skai- JgS 
tymėliai. Išleido M. Paltana-2’g^j 
vičia ............ .... .. .......... . ... ...

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

' Socializmas ir Krikščionybė.. *3 
Prof. V. Jurgučio __________ 10c,..',
/ ...

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis ........ Į..... ......... ......

Maldos Galybė. Istoriškas' jS 
piešinys IV-to šimtmečio krik-y .jjfi 
ščionybės. Lietuvių kalbon iš- 'V4jį 
guldė P. B. . ... .. .........  ■

. Apie Apdraudą Parašė
S. Vasiliauskas..... . .........  —

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi ' 13 
apysakos. (B. Vargšas)_ _____ 15e.tl

Trumpa Apologetika arba Jį®
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa-< >.-* 
rašė kun. V. Zajančauskas.—50cd|

Apsrikimų Komedija. Atsi- 
tikimas iš Amerikoniško gyvo- 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai- 
kas............. .-.........    lOe ’̂f

Moterystė ir Šeimyna. Vertė '
J. Gerutis......................... ^40c.

■

Limpamosios Ligos ir. kaip
nuo jų išsisaugoti? Parašė Dr.,.vB 
A. Vileišis........... ____ ________ 50c.-l

Gamtos Pradžiamokslis—ne- įg|
gyvoji gamta: žemė, vanduo, *^® 
oras. Parašė J. Baronas   _.5(Ji 
• -.A;.

Mūsų Laikų Šventoji, Šv. Te
resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji - 
Gėlelė. Vertė Juozas Stankėvi- J 
čius ........ ...........x-.....;___

Se.

Krikštas tam yrą kad at
leistų gimtąją nuodėmę.* Ta 
nuodėmė tenka žmogui visai 
nieko nemintijant, nei neda
ranti Kaip gimtoji nuodė
mė pakenkia kūdikio sielai 
be to*, kūdikio kaltės, taip ir 
Krikšto ^akrąmentą V. Jė
zus sutlvąrkė taip,'kad gim
tąją nuodėmę panaikintų be 
kūdikio prisidėjimo. Bap
tistai nesupranta sakramen
tų reikšmės dėl to, kad jie 
neganėtinai įvertina Dievo 
santykį su 
būtent ’ su
-daiktais, kurie nudaro 
kramentų medžiagą.

Vanduo Krikšte, aliejai 
Patvirtinime ir Paskutinia
me PatepūnieT"duona ir vy- 
nas Komunijoje, žodžiai at
gailoje ir moterystėje, ran
kų dėjimas ir šventieji in
dai kunigystėje yra kūni
niai daiktai. Tie daiktai y- 
ra sutverti to paties Dievo, 
kuris duoda atgimimą ir sie^ 
loms. Kai}> sielos gyvena 
žmonių kūnuose, taip sakra
mentų medžiagoms Dievas 
davė dvasinės galios teikti 
atgimimo arba stiprybės 
malonę sieloms.

Baptistii turimasis Dvide
šimtojo šimtmečio Fondas 
prieš karą smarkiai veikė 
Rusijoje ir daug žmonių 
atitraukė nuo pravoslavijos. 
Po karui Anglijos ir Ame
rikos turtingi baptistai gali 
imti veikti ir Lietuvoje. 
Vietomis jau numanu tas 
veikimas, čiū mano jiarei- 
ga yra persergėti savo tau
tiečius katalikus, . kad už 
Anglijos ar Amerikos pini-

■sa=--
Huckleberry Pianas — labai 

įdomi apysaka --------- -- -------75c.

Patarmės Moterims—pamo- ’ 
HnimasrmotertMBs jų asmenį- 
niame, šeimyniniame ir vlsuo- , 
meniniame gyvenime. Parengė 
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

kam sulaikysite, jos sulai
kytos” (Jon. .. 20, 21-23). 
Aišku, kad tais žodžiais yra 
{steigtas nuodėmių atleidi
mo sakramentas. Apie ki
tus keturis nekalbame dėl 
to, kad skubinamės baigti ši 
rašvma.• * Z

Klaidinga yra baptistų 
nuomonė ir apie tuos du sa
kramentu, kuriuos pripažįs
ta, būtent apie. Krikštą ir 
Komuniją. Baptistai' sako, 
kad Šv. Sakramente nesą 
Jėzaus Kūno ir Kraujo, o e- 
santi tik apeiga, primenan
ti V. Jėzaus mirtį. Tačiau 
kiekvienas Jėzaus mirties 
paveikslas ir kiekvienas 
kryžius daug geriau prime
na ta '• mint i "negu duonos ir’ 
vyno valgymas, bei gėrimas. 
Bet svarbiausią kad*V. Jė
zus apie Komuniją kitai}) 
kalbėjo negu 1 baptistai. “Jė
zus ėmė duonos, palaimino 
ją, ir laužė, davė savo rn'oky- 

-Umttm* if tdretyšfahkitv {vr 
valgykite :‘.t ai* y ra mano kū- 
rias. Jis ėmė ir taurę, dėko
jo ir jiems 'davė, sakyda
mas: Gerkite iš jos risi, nes 
tai yra mano kraujas nau
josios sandoros.'kurs bus iš
lietas už daugeli nuodėmėms 
atleisti (Mat. 26, 26-28).
Viešpaties Jėzaus žodžiai 
aiškiai pabrėžia, kad Komu
nijoje yra tas pats Kūnas ir 
4as pats Kraujas, kuris žmo
nes atpirko, o ne viena tik 
apeiga.

Manydami, kad sakramen
tai tėra tik apeigos, kad 
Dievo malonė nebūva suriš- <
ta su matomu vandeniu kri
kšte ir matoma duonos išr 
vaizda Komunijoje, baptis
tai protaują jog sakramen
tas tik tada teturi galios, 
kada jį priimantis žmogus 
tą galią supranta. Kadangi 
kūdikiai nieko nesupranta, 
tai baptistams rodosi, jog ir 
kūdikių krikštas neturi ga-

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 ...............45c.

Turto Norma,—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis....... 45c.

Kelionė Aplink Pasauli per 
80 ienų—apie vienas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai kelio
nės per įvairius kraštus. Pa
rašė Julius Verne. Vertimas 
J. -Balčikon io_______ _______ $1 00

Pramoninės Demokratijos Pa
grindai—parašė Uosis............ ...75c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914--16 metų. 
Parašė P. Žadeikis ................ 75c.

Gerumas—aprašymas apie ge- 
n rn T"ua Vilini
ną. Vertė Kun. P. L. ...----------1§C.

Tabakas—Nuodai—rūkymo 
kenksmas; pagal d-rą Nikols- 
kį parengė S. Kaimietis......._... 15c.

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

Katalikų Bažnyčia ir Demo
kratizmas.— Parašė kun. Ta
rnas Žilinskas ...... . ......... 50c.

Apaštalystės Maldos Statu- 
'tas.—Vertė Kun. P. Saurusai- 
*tis . ... ......   25c.

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Žadeikio. Kaina _........ . ..............50c.

Aritmetikos Uždavinynas... 25c.

Vaikų Darbymečiui—Rinki
nėlis kalbos mokslui   ___ 50c.

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

Bolševizmas—Kais tai yra bol
ševizmas ir jo vykdymas Rusi
joj. ___ _______________________ 15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis    ____________ __ __ 50c.

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

Mūsų Tikėjimas—Išaiškini
mas pagrindą mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvinta.'  50c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis ___ _____50c.

Lietuvos Ženklai.—Išleido J. 
ŠeškeviČiuk ir B-vė, Kaunas....40c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas_____ 30c.

" Graudūs Verksmai. — Vertė 
Vysk. A. Baranauskas--------- 10c.

Euchariztiškos Stacijos.—Sn- 
lituvino Nūn. P. Juškaitis____15e.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge- * 
gūžio, Birželio ir Spalių mėne
siams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys_;________________________ 25c.

»

gus ųeparduotų V. Jėzaus ri 
apreikštos tiesos, kurią sau
goti V. Jėzaus pavedė Kata
likų Bažnyčiai.

Kun. P. Ii u ėif s
(Iš “Šaltinio”)

-• Jtroznkas

TEATBAI - ';<|j

Giliukingas Vyras—2 aktų 
komdija; parašė S. Tarvydas 25feį|l

. Elgetų Gudrumas. 3-jų veiksi, 
mų komedija. Parašė Seirijų , -' d

' Ubagų Akademija ir Ubagų
Balius—komedijos po 1 aktą, 
Paraše Seirijų Juozukas. 2,__ ~

. • ' *
Sniegas—Drama 4-rių aktų. 

Vertė Akelaitis................ ...

Esumas—3-čia dalis dr; 
I “ Gims Tautos Genijus. ’ ’ 1. 
Įšė Kun. L. Vaicekauskas-----

Žydų Karalius—drama 4 ak- ■ 
tų, 5 pav.‘ Vertė J. M. Širvin
tas .............................•.........   30c..

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz- • 
delis; parašė F. V. ----- ----------10ą

Patricija, arba nežinomoji * 
kankinė—4 akti] drama. Ver- rf 
tė Jonas Tarvydas .’____ • i.:.

Piloto Duktė — 5 veiksnių 
drama. Vertė Jonas Tarvydas 35ec

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo. į
Stebuklas—4 aktų; parašė J. 7^ 
Tarvydas ______ ___ _______ L65C,1

—Vaikų Teatrai: dalis I: J) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono > 
laimė; 3) Pasakyk mano lai- 
mę. Surinko S. K., D. ir N, .Ižjfe

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu- 
Surinko S. K., D. ir N. —__ j

MALDAKNYGfiS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3L<M

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais)_______________ 50<

Bfažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais C 
viršeliais)

Mažas 1 
rius—juod 
tais viršeliais),

Bfašae Nauja 
rius—juodos (geros 
sėliais) _________ —

Malas Naujas Aukso 
rius—baltos (celuloidos 
liais) —________ —

Mkžaa Naujas Aukso 
rius—baltos (celuloidos virte- ( 
liais, su kryželiu)

t;rs Providence valstijoje 
R bode Island. Williams 
pradėjo visai naują savotiš
ką sektą, kuri su Anglijos 
baptistais turėjo bendrą 
vardą i r bendrai nepri pragin
davo kūdikiu krikšto. Ilgai
niui baptistai praplito po A- 
tneriką ir tirščiausia jų pa
sidarė Filadelpfijoje. Pas
kui jie suskilo j tris šakas; 
šiaurinę, pietinę ir juodųjų 
baptistų.

Šalia tų stambiųjų baptis
tų dar yra žinoma dešimts 
kitų smulkesniųjų sektų, tu
rinčių. baptistų vardą, bū
tent: 1) Baptistinė Kris
taus Bažnyčia, 2) Kristaus 
Mokiniai, arba Campbelli- 
tai, 3) Merkiamieji (angliš
kai ~ 
sos valios 
nieji dviejų Šv. Dvasios sėk
lų predestitiatiniai baptistai, 
S) Pirmykščiai baptistai, 
arba Senoji Mokykla, 7) 
Skirtieji ir Suvienytieji 
baptistai, 8) Septintosios 
dienos baptistai, 9) Šešių 
Pradų (Six-principles) ba
ptistai, ir 10) Dievo Bažny
čia, arba Winnebrenneriniai 
baptistai. I

X’ je 
» '-ų'jsi 

J.

.X - ; - # 
rainos > į 
Para-
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MOTERŲ SUVAŽlJ^IMAS^

Moterų Sąjungos Mass., Me. 
ir N. H. valstijų apskr. suva
žiavimas įvyks gegužės 13-tą 
d., 1928 m. šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėj, Worcester, 
Mass. Prądžia lygiai 1 vai. 
po pietų. Prašome delegačių 
nesiveluoti, nes turime užbaig
ti posėdžius prieš penktą vai., 
nes vietinė kuopa turės savo 
vakarą su programų. Šis sus. 
yra metinis ir 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.

. Aps. Valdyba

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ”

i (Drunjęards), 4) Liuo- 
j valios baltistai, 5) Se-

A »
r .

į,^
M - -
>*
•5 •

V

F- |

1

1

l;os Svarume arba stokos apetito, 
nerviškumo, gasų viduriuos^, nu
silpusių kepenų, pūslės trobelių, 
silpnų^ nervų ir kitų svarbių kū
no organų, kurie suteikia abelną 
nusilpnėjimą ir negalę. Paban- 

- dyk Nuga-Tone šiandie. ■ Jūsų 
’ vaistininkas parduoda jas su ab- 

soliutiška gy^Srrtija, kad pagel- 
7 jei ne, pinigus grąžins. Ne

imkit pavaduotojų

“TIESOS AIDAI”
Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian

tis dienos klausimus.
Prenumerata metams...........  *
Atskira knygelė

" Adresas: “TIESOS AIDAI” 
1624 E. Talis St,

..$1.20 

.. .10c.

• . . &• __ .

' Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėljai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. < Įvairumėlial Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai

. iš popieriausjuolio ir kitokį Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 doL Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai Lei- * 
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui 

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke
; . .
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Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite 
_____ _ _ A g

366 West Broadway
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[pasauliui, kad ji pati moką 
tvarkyti savo namą, pati 

[jnoką šeimyninkauti, moka 
[tvarkingai pareikšti savo 

iI*M Į valią, sugeba savystoviai gy- 
itįdąĮventi. '

Pirmas žingsnis į-laisvę 
‘fjįįĮir nepriklausomybę buvo 

padarytas 16-tą ■ vasario.
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V adubti Sąj ungos 
Tryškių miestelio

2 J IUI 1 . 111

Garbe, Kars 
. ir Meile

Išlėkdami iš Airijos 
kiečių-airių .lakūnąi Koehl, 

pasisakė nuskrisiu arba į 
Mitchell Field Ne\v Yorke, 
arba į dangų, bet nepataikė 
nė vienur, nė kitur. Nutūpė 
ant Greenly salos ir gavo 
laukti, kol juos iš ten nepa
ėmė Fordo aeroplanas ir ne- 
iiugabeno į New YOrką. Iš 
ten jie traukiniu nuvažiavo 
į Washingtoną—į šermenis 
lakūno Floyd Bennett, kars 
beskrisdanias Fordo aero-

l* ? ♦
i)

vo-

-

37' Fit^maurice #
• « — -•>•■*•!«* *. .*,

DAR B.I KIBK AB9 ’. > . Idžiais tautos valia būti lais-
ay SoutK BoSton, Mass. Iva ir nepriklausoma. Ant-
Telcphone South Boston 0620 (ras žingsnis padaryta Gegu

žio 15-tąĮ kuomet tautos iš- 
rinktieji šeimvninkai, Stei
giamasis Seimas, susirinko 
ir jau nė žodžiais, bet dar

g t_____ _ <^_ jC
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igįūo reikalu. Veiklesnios L. 
riJJriS, kuopos atsiliepė ir 
^kiek įstengdamos šelpia var- 
^g^-ir badą kenčiančius strei- 
Š Jęųo^žinčius mainierius. To 
' negana, beužtenka, kad vie- 
Ęjaa-kita kuopa' pripuolamai 
j-surinktų ir pasiųstų strei- 
£3deriams vieną-kitą dolerį. 
^Btrėikieriai turi valgyti ne 
£ Pripuolamai, bet kasdien,— 
r todel ir pašalpos jie yra rei- 
s kalingi nuolat.

T? ••

Kas juos šelpia ? Visų- 
irinA—jų pačių unija. Bet 
rėįkas tęsiasi jau taip il- 

kad unijos lėšų šaltiniai 
; jau išsekę. Padeda A- 
rikos Darbo Federacija,

Jau ne syki esame rasę

■

T _

♦ - l \

> Lietuvos delegacija tebe- Vilniui 
galina daug rezoliucijų išį- 
vairiij Lietuvos orįšriižrici-
/‘.i i K .1 « * ■jų rysv su einančiomis lae-
.»••• v • »» • 4 T' ' —w j > * Ii * ■

tuvos Lenkijos derybomis. 
Rezoliucijas da siuntė Šiau
lių miesto visuomenės' orga
nizacijos, Vilkaviškio aps
krities visuomenės organiza
cijos, Šeštokų šaulių būrys, 
vaižiuotėš tarnyba ir apylin
kės gyvehtojai. šeštokų kė- 

■+«-------- —— i-».: į i. > .j——
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ietuvos Visuomenėękrido . draugams pagelbsti. 
Visai___ vietoje Amerikos
spauda kartoja, evangelijos 
žodžius, kac 
mo darbo? 1 
gyvastį už £*• •

• i f"' ’ • - ■

i)dtą§ Poli
■’ 7'- -u — , 'tikas
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Nesenai mįręs kongresme
nas, James A. Gailivan pa
liko tik 2 tūkstančiu dol. pa- 
likimo! Velionis buvo ai rys 
katalikas iš So. Bostono.

- J * . •

Kongrese j iš atstovavo savo 
distriktą . rodos virš 16 metų, 

ę kad jis tepali-

aip padi ;■*< „Ji. •augų.
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skyrius,
ir valsčiaus organizacijos ir 
gyventojai,. Raudėnų vals
čiaus organizacijos i^, visuo
menė, Panevėžio, pašto tar
nautojai , Papilės. miestelio 
ir valsčiaus gyventojai, Lie
tuvos agronomų sąjungos 
suvažiavimas, Kulių pavasa
rininkai ir šauliai. E£

■ i i. i, ■ r t i 'wif •

PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI
----------•------- ---------- -- -------- *-------- “ 4 ' - - -■

lio ruožo geležinkelininkai,
< • '• *

Pakrojaus apylinkės visuo
menės organizacijos, Vilniui
Jfrdnnti Sąjungos Siatt)wĮp^“k7^

Tinginys geria, visi jį gi
ria.

Girtuoklis už degtinę —"odė pąsaulini, kad .planu jiems i pagelbą. siisir-
^nirr»v» t ,V* iV-V _ • • ' •Lietuva pradeda pati šeimy- 

ninkauti savo namuose, kad 
faktinai yra laisva ir nepri
klausoma, demokratinga.

Šis antrasis žingsnis turi 
daugiau svarbos net už pir
mąjį. v Ne taip jau sunku 
[pasiskelbti nepriklausoma. 
Pasiskelbė nepriklausomais 
pa v. Lietuvos kaimynai, 
baltgudžiai, bet, deja, nepa
jėgė nepriklausomybės įgy
vendinti. Skelbta Lietuvos 
nepriklausomybė Januso 
Radvilos, lenkmečio laikais, 
bet nieko iŠ* to neišėjo, nes 
trūko tautos valios.

Į Dabar Lietuva nepriklau- 
kėtų palikti komitetų nuo-[soma, nes to norėjo tauta, 
žiuriri ir kolonijų apysto-|Tautos pasiryžimas panau- 
voms. Mūsų manymu ko-|dojo pirmą pasitaikiusią 
mitetų centras, per kurį au- įprogą, pergalėjo visas kliū- 
kos eitų, būtų nereikalingas I tis ir tauta laisva, nepri- 
ir nepraktiškas. Vis dėlto J klausoma. Pradėjo laisvės 
reikėtų šelpimo darbą su-1 ir ^nepriklausomybės darbą 
tvarkyti taip, kad vieniems Į vasario 16-tą 1918 metais 
mainieriams netektų per- pasiskelbdama nepriklauso- 
daūg aukų—kitiems nieko. ] ma ir apvainikavo jį Gegu- 
Reikalingas būtų koks nors, žio 15-tą 1920meta is. Stei- 
jei taip pasakysim, clearing giamajam Seimui susirin- 
house,-L y. Ifomitetas, turslkus. Vasario 16-tą Lietuva 
turėtų žinoti ir apie surink- nusikratė despoto,—Gegužio 
tas ir apie įtęiktas atikas.115-tą įkūrė- demokratingą 
Bene geriatišia viela tokiam [tvarką.
[komitetai būtų Plttsburgh,Į Apvaikščiojome iškilmin- 
[arba kur Pittsburgho apy-|gai ir džiaugsmingai visiems 
linkėsė. Tas komitetas nu-1 mums brangią Vasario 16- 
rodytų spaudoje, kur aukos [tos šventę, kuomet Lietuvos 
yrą dauginusia reikalingos laisvė
ir kašj kur ir kiek yra ga-]gimė. Dar iškilmingiau'rei- 
vęs. Aukų siuntėjai turėtų ketų apvaikščioti 
pranešti tam komitetui, 115-tą, kuomet jos 
kairi, kur ir kiek aukų siun- nepriklausomybė, 
čia. Tuo būdu aukotojai bū
tų infottfrtatjami, kur aukos 
labiau Hikalingos. Iš kitos 
vėl pusės aukotojams būtų 

I palikf& |>ilUa laisvė siųsti 
[jas, kur ir kam nori.

’BŠfų gertH, kad pittsbur- 
Ighieciat atsiliėptų šiuo rei- 
Į kalu, t Gaį iniciatyvos pasi- 
[imti panorėtų gerb. kun.
Urbonas, ar A. Jurgutis ar 
kas kitas gerai LDS. na
riams žinomas asmuo.

ai- daug tereikia, kad darbi
ninkas atsidurtų tokioje, 
kaip mainieriai padėty ? Va
kar joje atsidūrė mainieriai, 
šiandien New Bedfdtdo ati
dėjai, o rytoj gal tu atsidur
si. Šiandien tu sušelpsi, o 
rytoj gal pats būsi reikalin
gas pašalpos.

Taip dalykus nušvietus ar 
tai per prakalbas, ar tam 
tikrais lapėliaiš ar tiesiog 
einant per namus, ar kokiuo 
kitokiu būdu, darbininkas 
neatsisakys ištiesti pašalpos 
ranką vargstančiam mainie- 

• • onui.
Į Aukų rinkimo būdas rei-

go plaučių Uždegimu ir mi
rė. U

Tiesa patys jie į dangų ne- 
nuskrido, bet nenoroifiis/bu
vo kito lakūno išsikrausty
mo iš šio pasaulio priežas
timi. Vietoje iškilmingo, 
jiems New Yorke ruošiamo, 
sutikimo, jie lydi Washing- 
tone draugą lakūną į kitą 
pasaulį. . .

Daug lakūnų, garbės ieš
kotojų, išskrido iš šio pasau
lio jos beieškodami. Dabar 
giltinė dar sykį primena, 
koks yra garbės galas, bet 
sykiu atidengia pasauliui ir 
velionies širdį, kurs, nors

' Tas
ko vos.2,000 dol., stebina vi
sus ypač dabar, kuomet kan
didatai' ' išleidžia milijonus 
dolerių rinkimams. Jei ne 
milijonus, tai išleidžia tan
kiai šimtus tūkstančių, kad 
gavus “džiabą” su metine 
alga 10—12 tūkstančių! At
rodo, kad rinkimams išleis
ti pinigai, grįžta su nuošim
čiais, nes Amerikoje niekas 
tyčia ne “inyestina” šimtus 
tūkstančių, kad iš jų gavus 
tik desėtkus.

. Juo labiau tad metami į 
akis tokie pavyzdžiai, kaip 
a. a. Gallivano.

skyrius, Kartenos' valsČiaus- 
ūkininkų vienybė, Šiaulių 
gyventojai Ramančionis, 
Butkus ir Balkus; Lietuvos 
Universiteto studentų susi
rinkimas, Kalvarijos miesto 
ir apylinkės gyventojai, 
Kuršėnų miesto ir valsčiaus 
gyventojai, Panevėžio giin- 
nazijos šauliai, Tauragės

Už tabokos lapų, gauni 
vyrų kapų.

Bėda bėgančiam, bėda ve
jančiam.

Žydas ne brolis, kiaulė ne 
teta.

Su burlioku kalbėk ir ran
koj akmenį turėk. r”

-J fe... .u. -į

Pasikoręs Judas Iskarijbtas

Baisų, juodą veidą platina
Prakaito lašai,•

; Rankos plėšo plaukus, rauna, 
Burnoje garai...

jau išsekę. Padeda A- 
s*»erikos Darbo Federacija, 
* bei ir to toli gtažu neužten- 
^Ka. > Yra įvairių šelpimo ko- 
^mitetų, bet jų tarpe yra ne- 
^nįažai tokių, kurie tikrumo- 

je yta ne šelpimo, bet rau-Į 
^^anosios propagandos komi- 
> tetai ir iš jų surinktų pini-| 

tik nuotrupos tenka ba-j 
s dkujantiems mainieriams.

Amerikos tiirfiiolifti lehg- 
ri 'fcŠd sudeda ne tik milijonus,! 
^'bet'ŠHptus milijonų tokioms! 
^labį&rybėms, kurios j; j ienžs 
l^jjMrankaL Šelpti mAihierius | 

tuos mainierius, kurie ko-l 
yoja su turtuoliais išnaudo- 

§;tojĮ^&—jie nenori ir nešelps. 
^ Vferiintėlė mainierių viltie 
^.Sr-iai jų broliai, darbininkai,! 
£ ;ję,iarpe ir LDS. nariai. I 
į; v Kaip jau minėjome, kai! 
iį? kurios LDS. kuopos yra su-1 
į sirūpinusios šiuo reikalu, 
pyisos LDS. kuopos privalo! 
I* įsikinkyti į tą prakilnų dar- 

Negana, jei nariai pa- 
tz lys .suines kiek aukų ir paJ 
b-siųs jas streikieriams. Ne- 

girna surengti tani tikslai 
yibią-kitą!‘pramogą,” iš ku-

* pabrastai fiodaiig pelno 
t. telieka. Kuopa turėtų pa-l 
pimti iniciatyvą tame darbe,!
5 išjudinti nepriklausančius į 
^kubpą kolonijos darbinin- 
į- fets ir įkinkyti jilos į darbą.

Vistipirma kuopos ttttetų 
pasirūpinti suorganiztioti 
kiekviena savo kolonijoje 

^ streikuojančių Angliakasių 
&riSįfelpimo Komitetą ne butl- 
ri nai' tik vien iš kuopos narių, _ 

bei įiakviečiaht į jį ir šiaip I ščiojoffle Vasario 16-tą — 
£ reiklesnius turinčius visų Lietuvos Nepriklausomybės

6 pasitikėjimą kolonijos
(tik ne bolševikus). Į skelbę pasauliui, nebesanti [slaptis. Jie nieko negali—tiesiog-nesupranta

į” 'Toks komitetas galėtų ix^| tauta—vėt^e,- hebepriklatl-[paslėpti, užlaikyti savoje. Sekretas arba pa- 
įy įeiti per namus it parinkti santi rusams ir esanti pasi-[slaptie jiems nežinomas, nesuprantamas žodis. 

Jie mėgsta draugus ir draugiją, žinoma links
mą, pilną gyvumo, kaip ir jie patys. įsigilinti 
savyje ilgesnę* valandą jiems per sunku, paga- 
[liauš jie neturi, tam laiko. Būti vienam, praleis- 
!ti; ląįkąi sayo dvąsios gyyanimb’ į4ėA[ir ‘ ‘ *’
[to negali; nepajėgia. Šio tipo žmones

<r - .

ir nepriklausomybė

r

4:

na- 
ife (tik ne bolševikus).

_ /

kant, pribrendo, 
atėjo.

Ir apvaikščiosime.

Gegužio 
laisvė ir 
taip sa- 
i metus

Nepersenai dar apvaik-

TAUTOS DVASIOS BALSAS
Šiais mūsų laikais tautos 

dvasių, be abejo, geriausiai 
pareiškia aukščiausias Lie
tuvos mokslo židinys — U- 
ipversitetas. Čia beveik 4000 
studentų; susirinkusių iš vi
sos Lietuvosr Nėra Lietu
voje didesnės parapijos, nė
ra valsčiaus, iš kur kasdien 
Almne Mat ris sienose nesi
matytų keletą ar keliolika 
studiozų. Švenčių ir vasaros 
atostogas studentai daugiau
siai praleidžia savo gimti
nės kampeliuose. Tat mūsų 
tautoje ir mūsų studentijoje 
tas pats tautiškos gyvybės 
pulsas plaka, ta pati tautos 
sąmonė reiškiasi.

Ir baltajam arui išskėtus 
riestąjį snapą, kad suduotų 
į Lietuvos kūną naują smū
gį, mūsų studentija, instink
tyviai griežčiausią tautos

nusistatymą atjausdama, ne
galėjo vienbalsiai 
derybų delegacijoms ir vi
sam pasauliui nepareikšti, 
kad visa lietuvių tauta su 
lenkais nepradeda derybų 
ioį kol lenkai atstatys Su
valkų Sutarties sulaužymą ir 
grąžins Lietuvai sostinę Vil
nių ir kitas užgrobtas Lietu
vos žemes. Šitą tautos dva
sios balsą pareiškė visa Stu
dentija vienbalsiai sušauk
tame kovo 30 d. Universite
to salėj susirinkime. Be to, 
susirinkimas vienbalsiai iš
rinko ' delegaciją (įgaliojo 
susirinkimo prezidiumą ir 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
Universiteto skyriaus valdy
bą) šį-studentijos griežčiau
sią nusistatymą pareikšti p. 
Prezidefttui ir pasiųsti tele
gramą Lietuvos delegacijai 
į Karaliaučių. “Rytas”

■ ..........................................-i ■ . V""

Dvi išpūstos akys merkias 
Raukšlėtoj kaktoj;
Jis nekaltą žmogų smerkia— 
Kas jam bus rytoj?.:

f

“Tai dalykas yra tavo, 
Imk ir eiki sau!”— 
Tarė žydai, o jis gavo 
Sidabro  ̂daugiau.

•
Bet negali numalšinti 
Suterštos sielos, 
Jam geriau būtų negimti 
Žemėj niekados...

Kratos drebulės lapeliai 
Blaivame ore,
Linksta sveriamos šakelės—
Juda pasikorė...

h

x< Numestas sidabras smerkia, 
Juokias iš šalies...
Judai skirtas medis verkia 
Dėl savo dalies...

Šiauliai, Lietuva.
* . "T4(.-' t

j. M.

». *. :i

, Kun. A. Daugis

PROTO TIPAI

JŲ LAVINIMAS
(Tęsinys)

, VI. IŠSIBLAŠKYS TIPAS
Šio tipo žmonės pasižymi savo gyvumu, veik

lumu. Akcija-veikimas jų visiškai nealsina, ne
išsemia jų spėkų. Jie gali bruzdėti, judėti iš
tisas ilgas valandas ir, nežiūrint to, jaučiasi ne- 
pavargę-nenuilsę. Jie retai skundžiasi gyveni
mo sunkumu ir aplinkybių nemalonumu. Dar- 
-bo vienodumą jie ieško pamiršti rekreacijose ir 
[linksmybėse. Visas pasaulis jiems šypsosi,.šyp
sosi ir jie. Visiems jie užsitiki ir noriai jiems

* • s .»

< - :/

veninio siekis. Jie žiūri į pasaulį su giliausiu 
pasitikėjimu ir viltimi saulėtos ateities. Užsi-

Tikėjimas jiems mažai pažįstamas ir, tiesa 
sakius, juos mažai ir apeina. Šiuo žvilgsnių jie 
užsiganėdiną paviršutinėmis tikybos formomis.

; teiti per namus it parinkti santi rusams ir esanti pasi-
* Jukų ne tik pinigais, bet ir ryžus būti laisva ir iiepri- 
drabilžiajs. Pirma tai da- klausoma visuomet, ginti 

reikėtų gal surengti nuo irisų savo laisvę ii- rię- 
prakalbas tikslu išaiškinti Įprkjausornybę. Brangi mums 

streikiidjanČiiį Į visiems yrį Vasario ’16-ta 
ierių vargiiigą ^aBet|.ĮdienM. ' *• ; *
prakalbose reikia ypač Bet negana nusiktatyti Į vos ieško .naujų draugų,, naujų linksmybių ir [ 
centuoti darbininkų so- svetimo jungo, negana iŠ-'sensacijų. B(tti linto^ ir su linksmais mu-

♦J

įkalbas tikslu išaiškinti jprkjausomybę. Brangi mums
[■ .i * - • ■ ■ * . ... ■ - .... . . - • - - -

Onertis i

* 
vilimas ir nepasisekitnas jų visiškai nebaido, 
nes tai, jų supratimu, paprastas gyvenitne nuo- Tiesa, kart-kartėmis jie atsilanko į bažnyčią, bet’ 
tikis. Jie pilnai tiki, kad rytojus jiems skiria 
geresnę, šviesesnę ir linksmesnę dalį. Šiuo 
žvilgsniu jie tikrai vra dievų mimylėtiniais ir 
pavadinti vardu “optimistai.” Draugijoje jie 
paprastai• gyvi it linksmi; jų kallia meili ir 
švelni; jų šypsena—juokas užžavi, užkrečia vi
sus; jų šokis lengvas, ritmiškas, gražus, nes jie 
jį taip myli.' Jie turi eibes draugų, kurie juos 
kviečia, laukia savo tarpe. Jie suranda laiko 
visur būti, visus patenkinti.

• Šio tipo žmonės labai rūpinasi savo rūbais 
ir išžiūra-isvaizda. Jie nori žibėti, visus už
žavėti, nes tai kutena jų širdies tuštybes. Jie 
yra tiktais flirtais, pirmos klasės romantikais.

Jie nemėgsta kivirčių ir barnių. Iškilus-ne- 
susipratiniui, jie greitai atsiprašo už savo klai
dą ir toliau gyvena su visais ramybėje. Ki
tiems susivaidinus, jie stengiasi iš visų jėgų 
juos suiailcinti, suvesti vienybėm ' Tat ir šeūny- 
nis jų gyvenimas ramus, taikus. Jie stengiasi -gyvenimo kelio, kad kitiems smagntno valandų
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įtikti visiems jos nariams, bet liupsą laiką su

-monotoniškas Ael jųjų poilsis. Jiems rei
kia bnūsdejimo—smagumo, kurio jie ieško drau~ 
gijoje sau panašių žmonių. Tad dažniausia jų 
neesamĄhaii^.^^f^; .S-L
pjojei

Į i

tad dažnfaus ne iš pamaldumo, tik tam, kad sa- 
vę parodytų ir kitus pamatytų.

Atsidavę gyvenimo saldybėms ir linksmy
bėms, šio tipo žmonės labai mažai, dažninus vi
siškai neturi laiko savo proto gabtimų lavinimui 
ir dvasios jėgų vystymui. Todėl jų erudicija—- 
apsišvietimas yra tikrai inėhkas; jtį proto ga
bumai apleisti snaudžia. Taip lygiai ir dvasi- 
ids i1! gyvenimas. Arčiau, giliau savę pažinti j 
savo trūkumus suprasti, lavinti ir tobulinti sa
vę dvasiškai jie nė tik nenori, bet tiesiog nega
li. Visos jų mintys sukasi apie tai, kad kielę 
galint daugiau saį gyvenimo Smagumui ir sen
sacijų davus. Jotgensen viename savo veikalų 
tap vaizduoja šio žmonių tipo dvasią; “Tai be- 
dugne^ išpuošta įpžėmis, gausini Šampanu wu« 
laistyta gvenimo Iiachanalija, kur figunioja j- 
tariamos nimfos!.. Kurs neįstengia užmokėti 
už tas gyvenimo rožes, putojantį šampaną ir 
gražias nimfas, tas turi skubinai trauktis i§

O.' ■     — 7 .    —— — X 
neapkartinus. Vienu žmogumi—vienu atomu 
magiau t,. Tai nieio nereiškia ! Gamta amįHtąų

J
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geidūlių agnis negęsta. Sdulė Ras lytį užtek® 
ir nokina naujas vykuogiiį f 
kius, naujas rožes, naujas 
bmsluge und Lebenswahrheit >

ir nokina naujas
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lietą iu&M t tikrą Ktt- 
delę, kambario užpakalį, 
kur.privatiškąi gali išpildy
ti. Jeigu negerai išpildo ga
li gąuti antrą ir net trečią.

Didėliuose mieštuose bal
savimo mašinos yrą varto
jamos. Jos panašios į pini
gų registrus.” Ji' yra taip 
padaryta, kad galima bal- 
sūoti tik už vieną kandidatą 
kiekvienoj vietoj ir tik tada 
įuomet vieta kur mašina lai-

Ateinaiitį rudenį bite reti- 
karnas Siiv. Valstijų prezi
dentas. ; \ ;

Prezidento rinkimai pa
puola kas ketvirti metai 
lapkričio mėnesį, pirmame 
antradienyje^ Tą patį mėne
sį yra renkami Atstotų Bū- 
to nariai ir beveik trečia da- 
lis senatorių; ;

Pirm balsavimo, balsuoto
jas daug girdi apie kandi- 
dato, kurie bua nominuoti. 
It kuomet ima pirmą balsa
vimo žingshį jau žino kan
didato kvalifikacijas.

- Beveik visos valstijos tu
ri kokį nors balsavimo rei
kalavimą. Tikslas to, yra su
rasti ar balsuotojas ttiri tei
sę balsuoti ir sulaikyti ne
teisingus žmones nuo balsa
vimo į daugiaus kaip vieną 
vietą.

Konstitucija duoda balsa
vimo teises kiekvienai vals
tijai. Todėl sunku sutrum
pinti įvairius balšifvimo tei- 
kalavinniš? Visose valstijo
se balsuotojas turi būti dvi
dešimt vienų metų amžiaus. 
Beveik visos valstijos taipgi 
reikalauja kad balsuotojai 
būtu piliečiai. Toliaus rei
kalauja paskirto laiko rezi
denciją valstijoj, nuo trijų 
inėriesių iki dviejų metų, ir 
mieste, nuo vienos dienos iki 
vienu metu. **• *

Prasikaltėliai, ubagai ir 
nepilno proto žmonės negali 
bklsižbti.

Kiiomet balsuotojas užsi
registruoja turi paduoti 
vaidą, senumą, gyvenimo 
vietą, kaipjlgai gyveno Val
stijoj ii- rinkimų disiriktą.

Rinkimų dienoj, balsuoto
jas turi eiti į balsavimo vie
tą savo distrikte. Rinkimų 
vietos yra patogiose vietose 
ir visi patogumai teikti bal
suotojams. Rinkimų ofise 
yra raštininkas, kuris užra
šo balsuotojo vardą ir .adre
są ir gali sužinot ar tinka
mai užsiregistravęs ir ar ga
li balsuoti. Jeigu gali bal
suoti, tai paduoda balsavi
mo bilietą. Pasiėmęs tą bi-

bridge Geny viee-preziden- 
tu. 1816 metais, prezidentu 
išrinktas Jatnes Monroe, vi- 
cę-prez. Dąniel Thompkins. 
Monroe istorijoj girtinas 
kaipo autųrišils Monroe 
Doktrinos. 1820 m. Monroe 
ir Thoriipkins vėl* išrinkti. 
Tuomet Monroe gavo beveik 
visiis renkamus balsus, iš
skyrus vieną, kurį balsuoto
jas' jam nedavęs dėlto, kad 
nebūti) išrinktas vienbalsiai 
1834 metais prezidentą rin- 
ko 'kongresas dėlto kad nei 
vienas iš kandidatų negavo 
daugumos balsų.

soma yra uždarytai
Prezidento alga yra $75,- 

000 į metus. Apart asme
niškos algos prezidentas ap
rūpintas gyvenimo vieta, eg- 
zekutyviais ofisais ir kitais 
aprūpinimais.

Pirmutinis Su v. Valstijų 
prezidentas buv? didysis ge
nerolas, Jurgis Vašingtonas, 
šios šalies tėvas, kuris buvo 
išrinktas be jokios opozici
jos 1789 m. balandžio 6 cL 
Jis gavo 69 renkamus bal
sus. Tuomet buvo dar 11 
kandidatų kurie tikėjosi pa
sekti antron vieton, nes toks 
tapo vice-prezidentu. John 
Adams kuris gavo 31 balsus, 
liko vice-prezidentu. 1782 
m. Washingtonas vėl prezi- 
dentil išrinktas, o John 
Adams vice-prezidentu. Tre
čiu kartu tVashingtonas at
sisakė kandidatuoti.

1796 m. John Adams iš
renkamas prezidentu, o Tho- 
mas Jėfferson viėe-prėzi- 
dentu. Pastarasis vyra ne
priklausomybės deklaraci
jos autorium. 1800 metais. 
Thomas Jeffersonas ir 
Aaron Burr gavo lygiai bal
sų. Tuomet prezidentą rin
ko kongresas, kuris Jeffer- 
soną išrinko prezidentu, o 
Burr’ą vice-prezidentu. Po 
to įvykio, išėjo naujas įsta
tymas. kuiruo buvo renka
ma prezidentas ir vice-pre- 
zidentas. Nuo to laiko at
skirai reikdavo balsuoti už 
prezidentą ir vice-preziden
tą. 1804 m. Jeffersonas vėl 
išrinktas prezidentu, o 
George Clinton vice-prezi- 
dentu. 1812 metais, Jąmės

Kongresas prezidentu iš
rinko Johii Quincy Adams, 
o vice-prezidentą John 
Calhoun. Pastarasis patapo 
populiariu kaipo laimėtojas 
New Orleans Mūšių, kuriais 
nugalėjo Anglus. John Cal- 
houri buvo vice-prezidentu. zidentu 
1832 metais Jacksonas vėl 
išrinktas o Van Būreli vi- 
ce-prezidentas. Pastarasis 
prezidentu tapo 1836 m., o 
vice-prezidentą Richard M. 
Johnson išrinko senatas. 
Harrisonas prezidentu iš
rinktas 1840 metais, bet pra
ėjus mėnesiui po inaugura
cijai mirė. Vice-preziden- 
tas John Tileu* tapo prezi
dentu Ja'mes Polk preziden
tas ir George Dalias vice
prezidentas išrinktas 1844 
metais.

1848 metais prezidentu iš
rinktas generolas Žachary 
Taylor ir Millard Fillmorė 
vice7prezidenfu. Taylor mi
rė, jo vietą užėmė vice-pre- 
zidentas 1850 metais. 1852 
metais 'Fran^fin Plerče pa
tapo prezidentu, o William 
Rufus King vice-prezidentu. 
1850 metais James Eucha- 
nan ir John Breckenridge 
buvo išrinkti.

Nuo Civilio Karo pradė
jo partijos formuotis ir tvir
tėti. Iki tam laikui politi
nės partijos kovojo už lai
mėjimą po įvairiais vardais. 
Federalistai priešinosi anti- 
federalistams ar į-epubliko- 
nams. Pirmieji republiko- 
nąi tikrenybėje buvo ką da
bar vadiname demokratais. 
Demokratai priešinosi tauti
niams republikonams. 1856

- ; 
metais susiformavo moder
mne republikonų partija, 
■kuri apsivainikavo laimėji
mu 1860 m. kuomet Abra
kam Lincoln išrinktas pre- 
zidentu-ir Hannibal Hamlin 
vice-prezidentu. Lincolnas 
v.ėl išrinktas 1864 m. su 
Ąndrew Johnson vice-prezi
dentu. 1865 metais balan
džio 15 d. mirė. Andre w I 
Johnson pasiliko preziden
tu. , Po Johnson buvo iš
rinktas generolas Grant, Ci- 
vilo Karo veteranas; vice
prezidentas išrinktas Sčlitiy- 
ler Colfax, 1868 m.

1872 m. Grant vėl išrink- 
tas su Henry Wilsou, vice-
prezidentu. 1876 m. repu- 
blikonų kandidatas Ruther- 
ford Hayes išrinktas prezi
dentu ir William Wheeler 
vice-prezidentu. 1880 metais 
republikonai vėl laimėjo 
Jam'es Garfield patapo pre- 
______i o Čhester Arthųr 
vice-prezidentu. Garfield 
mirė 1881 m. rugsėjo 19 d. 
Jo vietą ,užėmė Arthur. De
mokratų partija pirmutiniu 
sykiu po Civilio Karo lai
mėjo 1884 metais. Preziden
tu buvo išrinktas Grover 
ęieveland, o vice-prezidentu 
Thoinas Hend rieks. ' 1-888 
metais išrinktas republiko- 
uų kandidatas, Benjamin 
Harrison, ir Levy Morton 
vice-prezidentu. 1892 me
tais, rinkinius laimėjo demo
kratai išrinkdami Clevelan- 
dą prezidentu, ir Stevenso- 
ną .vice-prezidentu.

1896 metais laimėjo repu
blikonai su William McKin- 
lev ir Garret- Hobart. Mc- 
Kinley vėl išrinktas 191)0 m., 
su Theodore Rooseveltu vi- 
ce-pmidentu. McKinley pa
šautas' 1901 m. rugsėjo 6 d. 
o mirė rūgs. 14 d. Roosevel- 
tas pasiliko prezidentu. 
1904 metais išrinktas Roose- 
veltas su Charles Fairbanks 
vice-prezidentu. 1908 metais 
išrinktas W. Taftas, su 
James S. Sherman. 1912 m. 
išrinktas Wilsonas ir Tho- 
mas Marshall.- Taip pat ir 
1916 metais tie patys demo
kratai.

1920 metais laimėjo repu
blikonai išrinkdami Hardin- 
gą su Calvin Coolidge vice
prezidentu. Hardingas mirė

Žagarės miestelis Šiaulių 
aį>sk_ yra 0,5 kilometro nuo 
Latvijos pasienio. Per vi
durį jo teka upė, vadinama 
Švėtė. Vienoj pusėj Š vėtės 
esanti dalis (prie Latvijos 
pasienio) vadinasi Senoji 
Žagarė, d antra — Naujoji. 
Prie pat miestelio, yra dide? 
lis Nariškino parkas, ku
riame yra graži Nariškino 
pilis. Žagarės miestelio a- 
pylinkėje yra aukštas kal

inas, kurifr traukiasi iš-žū>
mos vakarų. į vasaros rytus, 
vis aukščiau pakildamas ir 
prisiartindamas prie paties 
miestelio. Ant to kalno, prie 
vieškelio; yra bažnyčia, ties 
kuria yra vadinamas But- 
Iheriaus prūdas. Apie šito 
kalno atsiradimą yra tokių 
padavimų. Kalno vietoje 
seniau buvęs dvaras, kuria
me gyvenęs kunigaikštis. 
Kunigaikštis buvęs stdbmel- 
dys, o jo dukteriai Barborai 
labai patikęs katalikų tikė
jimai Vėliau ji apsikrikšti
jusi ir buvusi uoli katalike. 
Ji nešiodavusi į Žagarę val
gio elgetoms. Tėvas labai 
užpykęs ir ją nužudęs. Die
vas, bausdamas kunigaikšti, 
pasiuntęs iš žiemos vakarų 
vėją, kuris, nešdamas nuo 
Baltijos jūros smėlį, užpylė 
dvarą, kur dingo kunigaikš
tis su visais savo turtais. 
Nustojus pūsti, toj vietoj 
buvo suneštas kalnas. Po 
kai kurio laiko kunigaikštis 
Žvalgotas pastatęs ant to. 
kalno pilį. Kartą, jam ne
sant namuose, užpuolė tą .pi
lį kalavijininkai. Tačiau bu
vusieji pilyje lietuviai prie
šų neįsileido, koi kunigaik
štis sugrįžo. Kalavijininkai 
bėgdami padegę pilį. Žval
gotas buvęs palaidota.*? ant
roj pusėj Švėtės ir ant jo 
kapo supiltą kalnelis. Vė
liau ten buvo katalikų ka
pai. Vieną kartą, bekasant

Kaip /įnoma^ Ąt^! 
lietuviams priimti 
pirmininkas generolą^ 
gevičius nesenai kreip 
Kauno žydų rabiną Ša 
kviesdamas jūbš , 
prie šio reikalo,. kacb*l 
sutikus jr Amerikoj^] 
naūčius iš Lietuvos aųl 
žydus. į?
—šiomis drenomis 
kalu pas Kauno rabiiii 
pirą įvyko platūs tuo 
kalu pasitarimas, kui

Naujosios Žagarės bažnyčią, 
tačiau ji kitą naktį vėl grį
žusi atgal.

Vienais metais, per me
džių sodinimo šventę, kasant 
medeliams duobes, buvo ras- 
a plytų ir šiaip senų pagra

žinimų. Kitoje duobėje ras- 
a durklas ir peiliukas kail
inėmis kriaunimis. Kitose 

duobėse buvo rasta sėdėju
sio žmogaus kaulai, užversti 
akmenimis, prie tų'kaulų e- 
są rasta daug visokių pa
puošalų, iš kurių vieni buvo 
panašūs į mažus karolius, 
riti — į pinigus. Vienoje 
duolpėje buvo rasta įvairių 
žiedų, pavidale geležies iš- 
gražų.

Platesnių žinių galėtu su
teikti Žagarės miestelio in
teligentai ir vidurinės mo
ty k los mokytojai, o arclieo- 
ogų ši vietovė laukiamą.

> “Rytas”

pirmoji . , ■ yįl 
IŲ DARBININKŲ | 
IĄJUNGOS .

PUIKIAUSIU IR GREIČIAUSIU LAIVU
-LT JT

■i ‘V S''4!

■

v .< i
A-

į??
■■

F į
■' ■ f

./VĮ

74). 'Kodėl jie taip gyvena? Ant to štai kaip 
atsako Ewald’as: “Nervingas blaškimasis,’’ sa
ko jis, “tai mūsų laikų žymė. Ir užklausus vie
no kito ttį, kurie galvatrūkčiais metasi gyveni
mo vcrpėtūosna, ko jie galų gale nori atsiek
ti, dahžiausiai nustebusiomis akimis pažvelgs į 
tavę ir lyg fileko nesuprasdami sukstai ką 
gi?” (drunJė und Algrunde. Berlin 1909. S. 
230).

Iš aukščiaus pasakyto-aišku, kad šio tipo 
žmonės turi smarkią, pilną pajėgi) individualy
bę, liet labai klaidingą pasaulėžiūrą—vienpusiš
ką gyvenimo idealo supratimą. Pasak jų gy
venti reiškia tą patį, ką ir gėrėtis, džiaugtis gy
venimo malonumais ir kūno geismais. Tokių 
žmonių gyvenimas tragingas, pilnas nusivyli
mo. šis gyvenimas tą jų smagumų alkį nesten- 
kifi humalšinfi, iiėš šlatrfė gyvenime p$rinažai 
džiaugsmo valandų ir tie patys džiaugsmo ir 
Malonumų šaltiniai greitai išsenka. Tad jie, 
.jais nepasisotinę, galų gale prieina prie juodo 
j>esimizmo ir saužudystės. Tatai- jų lavinimas 
glūdi tamb, kad jiems nurodyti tikrą neklaidin
ga gyvenimo siekį-idealą ir įmones šio idealo;— 
gyvenimo pilnybės atsiekimui reikalingas. 
Jū’ms reikia nurodyti, kad protingos ii’ žmo
gaus esybėj tikrai vertas gyvenimas nėra išsi
blaškymas, smagiiinų gatidjfnas, bet protu sie- 

ir sielos j^ų vispusiš- 
♦Tiems reikia ^rodyti?

ub, j>aeinąs iš kūno gei-

kimūs gyvatos gelmių
; kas vysimas—lavinimas, 

kad džiaugsmas-smagum

dulių padugnės, apsunkina sielą ir trukdo auk-, 
štesnį, tikrai žmonišką ir dvasišką jos veikimą. 
Reikia juos pertikrinti, kad atsiturėti nuo kūno 
geidulių ir Šio pasaulio smagumų nereiškia slėg
ti savo kūną, jo pajautimus bukinti, bet reiš
kia-—savo gyvenimo tikslu nelaikyti daugiaus 
kūno ir šio pasaulio linksmybių; reiškia—savo 
širdies nerišli prie išnykstamų žemiškų smagu
mų, bet anot šv. Augustino betariant, kelti ar
čiaus prie Dievo. Reikia juos pratinti prie 
minties, kad atsižadėti smagumų reiškia nebe
laikyti jų alfa ir omega 
laimės ir savo gyvenimo; kad žmogus turi ne
pamiršti augštesnių gerybių ir aukštesnio regė
jimo punkto, sulvg kuriuo įvertinama žemiško
sios smagybės ir gerybės. Negalima irgi palik
ti jiems nepriminėjus, kad mokslo tyrinėjimai

• ii--kasdieninis prityrimoe -rodo, jog neigsival- 
dymas, lepumas, girtybe ir paleistuvystė dildo 
kūną ir pirm laiko jį varo į kapines; susival
dymas, blaivumas, doros skaistybė palaiko kū
no sveikatą, stiprina dvasios jėgas, teikia gerą 
ūpą ir džiaugsmą. Kaip naudingai į kūno svei
katą veikia susiturėjimas, blaivumas ir papras-

, tumas matome iš Danieliaus pranašo aprašymo,
■ kaip trys jaunikaičąi modami vien dhržovėipi^
■ duona ir vandeniu sveikiau ir gražiau atrodė
• už tuos, kurib buvo lepinami karališkais vai-
- giais.
, Klaid
- daryti'«!

•tikslu ir galu savo

yra manymas, ii galimapa

mainyti jųjų psichiką, t. ., norą, prisirišimų ir ; 
įpratimą prie smagumų ir linksmybių. Papras
tas kelias padaryti perversmą protavimo ir gy
venimo eigoje tai pamažėl, bet nuolat lenkti 
protą, mintis, ir norą prie tam tikrų pažiūrų. 
Tatai dažnai ir labai dažnai į-eikia jiems pri
minti, kad žmogus, kaipo protinga esybė, turi 
vadovautis gyvenime ne jautuliais ir kūno geis
mais, bet protu, kame apsireiškia jo asmens di
dybė: kad jis—žmogus gyvena tam, kad savo 
įgimtas jėgas tam tikroje pakraipoje išplėtotų- 
ištobulintų, įgyjant tokių gerybių, kokios atsa- 
ko-jo prigimčiai. Tų-gi gerybių-tobulvbių įgy
jama. vedhrft dorą gyvenimą, sąžiningai einant 
savo luomo pareigas ir gerai atliekant sociales 
savo priedermes. Čia daug, labai daug gali nu
veikti re ligi ja-ti kybą, kadangi ji reikalauja iš 
-savo.sckėjip kad jie nuolat turėtų prieš akis gy- 
venimo tikslą ir savęs klausti): kam ant žemės 
esu aš leistas? Ji tat gerinus už viską nurodys 
jiems tikrą, neklaidingą gyvenimo tikslą, nusta
tys jų pasaulėžiūrą ir suteiks priemones tą 
tikslą atsiekti. Iš tos tai priežasties būtinai 
reikia čiepyti juose tikybą it jos dėsnius ir ug- 
dinti juose gilų jįj supratimą. Religija atsilie- 

i į .gUityisips,, sielos aspiracijai ir neleidžia 
i žnMigūi • užmiifšti aukštesnio'jo siekio. Ji ne- 
• retai sulaiko begriūvantį žmogaus gyvenimą, da- 

rt> didžių atmainų sielos gelmėse* ir sudievina
- žmonių ‘ r-'.
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Ekskursija veda

ANTANAS F. KNEIŽYS
L. D. S. Sekretorius ■
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TIESIAUSIU IR GERIAUSIU KELIU Į KiU 

Jokio Persėdimo iš Laivo į Laivą Kebui
■ 4 • ■ **.€.*'*

Iš laivo pasažienai pasodinami į tVAUl 
kuriuo vežami iki pat Kauno.

LDS. ek^kuAantai nuvažiuos į Lietuvą.^ 
gražiausi ir maloniausi laiką kada visi med 
ir žolynai bus išleidę savo kvepiančius žie<

Užsisakykite vietas iš aukšto ir pasirūpi! 
te visus reikalingus dokumentus kelionei 
vietos agentą arba rašykite tiesiog i./
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nerems mūsų lietuvišką baž
nyčią, bet dėl to, kad jų vai
kų vaikai galėtų klausytis 
Dievo žodžio ta brangia kal
ba, kuri- y ra mūsų .brangus 
paveldėjimas nuo mūsų pra
tėvių. Jęigu pradėsim įves
ti anglų kalbą bažnyčiose, 
tai męskim Į šalį mūsų spau
dą, organizacijas ir 
lietuviškas Įstaigas, 
jos bus nereikalingos, 
kuris drįsta niekinti 
kalbi), tai niekina savo tėve
lių atminti. Gali ir mainyti 
savo pavardes ir apsikrauti 
Su šios šalies pilietybės po
pieriais. Tie popieriai duo- 
da mums pilietybės teises,

E •

ET -
-v. -

gP’gLAND, Oliio. — 
p^o l5 d. šv. Jurgio 
m§je bažnyčioje kle- 
r' pirmą kartą skaitė 
lijos skelbimus angliš- 
SOdliaus skaitvš evan- 

šakvs pamokslus ir 

tas reiškia ? Atsakvmas 
US. Už poros me- 
s iš mūsų bažnyčios 
a kalba (? Red.)

fJj^rąrgas ir triūsas - kur 
Lpadėjom dėl pastatymo 
EftSteikymo mūsų -bažųy- 
j nueis kitiems ant nau- 

Red.). Dėl kelių iš- 
tėjusių nori padaryti 
Kgpgląis (?Red.) Mes- 
ftikom mūsų bažnyčią, 
(e mes galėtum girdėti 
iro žodį mūsų kalboj. An- 
įką kalba mes galim nuei- 

bile kur pasiklausvti.
£ur mūsų seneliai eis da- 
“Y kad jie galėtų suprasti 
ntą žodį? Kur jie eis 
usyti tėvvnės giesmių, 

įi jau kas metą mūs baž- 
Čioje jos eina mažyn. Net 

ir nė visuomet gieda 
,__am ant kelių prieš su- 
ŽtJ '.Užsikimš įu ausvs ir 
jįeka nesupras. Y ra .sunku 
emislyti, kad jau mes lie- 
triai sulaukėm tokiu tam- 
k dienu. Širdis drefia! 
|nitys neramios. T<xlel,.jei- 
6 padarė pradžią, galim 
bėriokas bus toliaus. Ne- 
emokins lietuviškai mūsų 
iokykloje ( ? Red.) Kur 
lies.tuomet siųsim mūsų vai
sčius mokvtis savo kalbos 
rapie tėvynę? Jie girdės 
Ogių kalioj visur ir greitai 
®auiė< užmi ridami viską a- 
^Mtėyų kalbą. Jeigu jie 
k girdės lietuviškai namie 
ii greit ištautęs. Aš žinau 

patyrimo, nes, augęs 
II-joj, kur nebuvo lietu- 
įškos mokyklos nė parapi
ja, nieko neišmokau apie 
Jūsų tėvynę ir kalbą, nes 
jvėliai, ‘ užsiėmė sunkiais 
arbais, gyvenimo reikalais, 
egalėjo mus išmokinti apie 
jyįhię. Patys vargšai 
huno suspausti, 
jogos išsimokinti 
kaitvti. Tai kaip 
ą- įkurti tėvvnės 
įiunų nepaisančių 
^svetimoj šaly ?
r-Ko lietuviai čionais atvy- 
p? Ar ne ieškodami lais- 
ės? Gavę laisvę šioje šaly- 
fc su džiaugsmu matė gali- 
Kbę pasistatyti sau bažny- 
M,-' kur jie galėtų taip pat 
Šup Lietuvoj klausytis sa- 

giesmės ir pamokslų savo 
nlboj. Dėl ko jie per tiek 
getų palaikė bažnyčią iš sa- 

sunkiai uždirbtų pinigų? 
B dėl to, kad jie galėtų pa
stoti viską keliem ištautė- 
|$iems, kurie neremia ir

į-'.-

, ca- 
neturĄo 
rašyti ir 
jie galė- 
meilę į 

sielas ir

<^se, 
^mi
kitas 

nes 
Tas? 
savo

lšmm iuĄrilrynįeitu bnany^ 
čių, tai ludihet' ldi sau tūri 
anglų kalbą, bet ta diena 
dar toli. <

Mes lietuviai turim jung
tis stipriai prieš ‘mūsų kal
bos išnaikinimą kol dar vi-a 
laikas. Nepalęiskįm iš mū
sų rankų to kas yra mūsų. 
Saugokim mūsų brangi) 
pratėvių jjaveldėjinią. inūsų 
mylimą senovišką ' kalbą. 
Jeigu mes įsileisim nors 
kiek svetimą kalbą’, tai visi 
galėsim palydėti lietuvylję į 
amžinasties kapus ir sakyti 
sudiev mūsų brangi tėvelių 
Jęalba.-------- 1------ ---------- -

£proeorac vMfli 
ne> vien' bažnv 
ganižacijose ir'
Duokim sau kad ir vyčiai ir įdyti.plaustą į gelmę ilgai ne-1

«*■’

jų organas. - Ar įmanoma, laukdami.

Pijus Ja n ūsaitis
Redakcijos Pastaba: De

dame šį laišką į “D-ko”
bet mūs tautos kraują per
mainyti negali, 
lietuvis gimęs 
būsi—tai delko 
miršti savo kalba i Mes ne- 
sigėdinom beaugdami imti 
duona iš lietuvišku ranku. 
Tai delko reikia gėdintis 
k a Iri" t i lietuviška kalba ?
Kas auklėjo mus—ar ang
lai ? Ką anglai mums davė ? 
Ką mes turim šiandien, tai 
mes patys užsidirbom. Kle- 
lxmo sena motinėlė nėra an
glė. Gal ir su juo nekalba 
angliškai. Tai delko jis.no
ri Įvesti anglų kalba į mūs 
bažnyčią ?

Tie jaunuoliai, kur skun
džiasi. kad negali' lietuviš
kai suprasti, daug • neprisi
dėjo prie bažnyčios šelpimo 
ir iš jų nieko nė naudos. 
Jeigu jie nemyli mūs bažny
čią, kad ten yra kalbama.lie- 
tuviškai, tai nemylės kad ir 
bus angliškai. Yra užtekti
nai lietuvių ir gali užlaikyti' 
bažnvčia dėl daugelio metu. 
Klebonui reikia tik kreip
ti daugiau domės i lietuvių 
reikalus. Tuomet mums ne
reikėtų bijoti ištautėjimo 
šmėklos. Kartais būna pa
kišta airių ir kitų tautų pa
davimai (tradicijos) ir.kaip 
jie gyvena. Mums svetimų 
tradicijų nereikia, nes mes 
turim savo ir dar gana gra
žiu—tik reikia jas aprašyti 
ir paskelbti pasauliui, kad 
mes esam atskira tauta, tu
rinti savo tradicijų, istoriją 
ir saro kalbą. Todėl mums 
ir nereikia vartoti svetimą 
kalbą mūsų bažnyčiose.

Nėra niekur įrašyta į Su
vienytų Valstijų konstituci
ją, kad yra uždrausta varto
ti savo kalbą- Tai dėl ko 
mes norim mūsų kalbą iš
naikinti ?

Kalbėkit angliškai ant 
gatvių ir kur jūs norit (liet 
visur kalbėdamas angliškai, 
užmirši ją ir nesuprasi jos 
nei bažnyčioje. Red.), bet te
gul būna lietuviška kalba vi
suomet . mūsų bažnyčiose. 
Kuomet mes lietuviai nega-

todėl kad 
tai lietuvis 

reikia už-

tai skęstančio šauks- 
Šiaip sakykim, ar 

bet privalome šaltai

kad kas biitų išdrįsęs'rašy
ti “Vyty” straipsnius, ko
respondencijas, šurum-bu- 
ruia etc. anglų kalba. 10-15 
metų atgal? O dabar? O 
kas bus už kitų 10 metų? 
ar daug beliks “Vyty” lie
tuviškų straipsnių,- kores
pondencijų etc. ?

Ar tas bloga ? Tas—neiš
vengiama. Ir tegul sau vy
čiai ir vy’tės kalba angliškai, 
tegul sau-rašinėja į save-ois- 
ganą anglų kalba korespon
dencijas ir straipsnius. 
SVARBU, KAD JIE JAU- 
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HUDSON, MĄSS.

Iš Katalikų Darbuotės

Balandžio 22 d. 2 vai. po pie
tų įvyko LDS. 56 kp, prakal
bos) Žmonių atsilankė virš a- 
pie. 100. Mat‘tą dieną oras 
buvo labai prastas, lijo ir sni
go. Kalbėtoju buvo Antanas F. 
Kneižys, L. D. S. sekretorius. 
Kalbėjo dviejose temose: Pir
ma apie LDS. ir darbininkų 
reikalus, o antra apie Lietu
vos padėtį. Kalbėjo plačiai 
nurodydamas Lietuvos žmonių 
reikalus. Laike prakalbų bu- 
vo rinktos aukos. Viso surink- 
ta $8.45. Aukotojams tariąme 
ačiū.

LDS. 56 kp. pabaigus žie- 
mns sezoną rengiasi prie vasa- 
ros sezono. Praeitame kuopos 
susirinkime nutarta surengti 
piknikų. Tas darbas pavestos 
komisijai. Šioj kolonijoj lietu
vių priskaitoma apie 700. Di
džiuma yra katalikai. Su lai
ku gal ir kiti susipras ir stos 
į vienybę. Čia būtinai reika
lingas lietuvis kunigas. Tada 
ir visas katalikų veikimas pa
didėtų.

Darbai eina prastai. Kurie 
ir dirba tai 3-4 dienas į savai
tę. Atvažiavusiam iš kitur dar
bas sunku gauti. Katalikas ' t

------ . ;
NEW HAVEN, COJJN

LDS. 28 kuopos 
susirinkimas įvyks, sekmadie
ny, gegužės 27 d., 
pietų, bažnytinėje svetainėje. 
339 Green Št. Kviečiame na- 
rius(es) ateiti Gera proga už
simokėti duokles. Valdyba
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s no sumos 
®esi-

.viečiame 
gausiai sueiti, nęs tukime kele
tą svarbių sumanymų. Atsi
veskite ir savo’, dfraugus(es) ; v) < 
prirašyti. .; valdyba ) A.
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Q BROOKLYN, N. Y
Gegužės 27 d. tuoj 

įvyks LDS. 10 kuojĮo^i 
nis ‘ susirinkimas;

Glevelando koresponden
tai baųdo mus įtikinti, kad 
jų klebonas yra vienas mur
dytoji). Nenorime tam ti
kėti. . Mums ištolo atrodo, 
kad tuose Clevelandb kivir- 
čiuose yra daugiau nesusi
pratimo—ne blogos valios. 
Klebonas priklauso naujajai 
kaitai ir nepažįsta “senių” 
psichologijos—ir atvirkščiai. 
Pridėk dar prie to asmeniš
kumų—o ar gali koki nors- 
kova be jų apseiti?—ir ka
tilas verda. O taip lengva 
būtų įgyventi vienybėje! 
Tiek daug būt gulima nu
veikti-! Kiek tos energijos 
Clevelande! Kas ją pakin
kys tv

_ugus(es) ;
.; valdyba; > 
*—*• * • ’ <

WATERBURY, CONN.
Gegužės 27 d., 1 vai. po pie-

T TYO • K 1-— ’__________ ;

/

tų įvyks LDS. 5 kuopos susi; ‘ 
rinkimas, senos ‘ zmol^IoĮ ‘ ‘ 
kambary, Congręss* Avė.' A^ei-1 J \ , _ 
kitę visi. Valdyba ‘ ■

*4 '---- —
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WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas < 

Įvyks sekmadieny, gegužės 13 
‘ <r, -tnoj- po -srrmosr^graptjos— 

svetainėj. Ateikite visi ir at
siveskite naujų narių.

. ? Valdyba

M< 1 a’ / 75T

IR NET TV O DIDŽIUO
JASI, KAD LAIKOSI 
KRŪVOJE. Kur tas jau
nimas, priklausąs dabar vy
čių organizacijai, būtų, be
sąs, jei būtų siaurai laiky
tasi “lietuviškumo” kuopo
se* ir-organe? Turbūt neap
siriksime s|M‘ję, kad, išsi
blaškę po svetimtaučių jau
nimo organizacijas, jie būtų 
visai lietuviškumo netekę.

Su panašia problema ten
ka susidurti ir bažnyčioms, 
ypač ten, kur nėra mokyklų. 
Nereikia pamiršti, kad pas 
mus “grinorių” jau nel)ėra. 
Visi dabar jau “ameriko
nai." Kiek tai šiandien ra- 

t

si tokių tėvų, kurie—mokė
dami, ar nemokėdami—kal
ba su vaikais angliškai. To
kių te\ų vaikus mokyti “Tė
ve mūsų" ir “Sveika Mari
ja" lietuviškai—yra kome
dija, išmokyti “Tikiu Į Die
vą”—tragedija, o išaiškinti 
lietuvių kalbą,tikėjimo tie
sas—negalimybė. Jų išpa
žintis yra komiška parodija. 
Ka su tokiais darvsi ? Nu-*■ ♦ 
siųsi pas airius i Sunday 
School—tai juos ir “peržeg
nok." Kiekvienas patyręs 
kunigas pasakys, kad vai
kas, išėjęs airių Sunday 
.School, su lietuviais papras
tai nenori turėti nieko ben
dra, net su lietuvių jauni
mu nebedraugauja ir yra 
galutinai žuvęs lietuvvbei. 
Kas gi tat lieka daryti ne
norint, kad vaikas galutinai 
žūtų lietuvybei, o labai tan
kiai ir katalikybei ? Išblaš
kę jaunimą, kam paliksim 
mūsų bažnyčias, kuomet se
niai išmirs?

Iš to, kas čia pasakyta, 
berods turėtų būti aišku, 
kad lietuvybės paalikymo, a- 
įnerikonėjimo ir amerikani- 
zaeios problemos yra kur- 
kas labiau komplikuotos, ne
gu gal kai kam paviršuti
niai žiūrint atrodo. Jos rei
kalingos šalto, objektingo ir 
visapusiško apsvarstymo. 
Deja, pas mus labai tankiai 
vietoj šalto svarstymo veda
ma karštos kovos. Retai kas 
teatskirta amerikoninimą 
nūo amerikonėjimo. Mato 
pav., kad jaunimas ameri- 
konėja ir tuoj ieško lietuvių 
kaltininkų, nore tankiai kal- 
tininkė yra niekas . kitas, 
kaip—Amerika. Ameriko
ninimą ir amerikonintojus 
tegalima tik smerkti, bet 
kiekvienas privalo skaitytis 
su amerikon^įimu, ar tas 
jam patinka, ar ne. Skęs
tame svetimtaučių bangose, 
bet patys Į jas įšokame ir

z.

BROOKLYN, N. Y.
Pirmadieny, gegužės 14 d., 

7:30 yal. vakare, Karalienės 
Angelų parapijos svetainėje į- 
vvks LDS. 12 kuopos susirin
kimas. Kviečiame gausiai su
eiti. Valdyba

Kas atiduoda savo „gyveni
mą už tėvynę, tas negali nu
mirti.—Slipelis.

* * «

Kuo gi uš turiu pasitikėti, 
jeigu ne tėvyne, kur ilsisi ma
no tėvą pelenai?—Petrarka.

skiltis, nes laiško autorius 
išlieja jame daug gražių tė
vynės meilės ir prisiršimo 
prie lietuvių kalbos jaus
mų. Gražūs tie jausmai, 1x4 
tai tik jausmai, o vien jaus
mais daug ką nenuveiksi. 
Y ra 
nias. 
taip,
pažiūrėti į akis tam neuž
ginčijamam faktui, kad skę
stame svetimtaučių bangose; 
privalome šaltai, rimtai pa
galvoti, kaip nustūmus ga
lutino paskendimo valandą 
kiek galint toliau Į ateitį, 
kad tos valandos nepasku- 
biųus. Jei paskendimas ne
išvengiamas, kaip skęsime? 
ar. išblaškysime misų vai
kus tarp svetimtaučių taij>, 
kad neliktų nė lietuvių var
do pėdsakų,—ar visi krūvo
je, kovodami vienybėje, pa
liksime mūsų ainiams lietu
vio vardą, kuriuo jie di- 
džiuosis, kuri, nors ir ne
mokėdami (lietuvių kalbos, 
jie brangjiys, kaip kad pav. 
didžiuojasi savo kilme ai
riai, brangina airio vardą?
” Bažnyčios ir mokyklos su- 
loš čia svarbią rolę. Per 
bažnyčias ir-mokyklas leng
vai galima paskubinti ame- 
rikanizaci jos procesą, bet ne 
taip lengva ji sulaikyti. Pri- 
sižiūrėkim faktams, su ku
riais. susiduriame kasdien. 
Net ir patriotiškiausi čia gi
mę jaunuoliai ir jaunuoles 
savo tarpe kalba tiktai ang
liškai. O ar daug rasi to
kių. kurte kalba lietuviškai, 
ne amerikoniškai-lietuvišku 
žargonu, tokių, kuriems ne- 
trūkstjržodžiū nuolat ? O jka 
jaiiiir įsakyti'apie mažiau 
Susipratusius ? Ir tai taip 
kalba toji karta, kuri na
muose nuo pat kūdikystės 
girdėjo -gryną lietuvių kal
bą! Jei pirmoji čia gimusi 
karta kalba tarp savęs an
gliškai ir tėvelių name, ir 
mokykloje, ir už mokyklos.- 
—tai kaip tie jaunuoliai kal
bės apsivedę? Kiek lietu
viškai temokės jų vaikai, 
kurie girdės tėvus kalbant 
vien angliškai? Verta su
simąstyti. Ar bažnyčia ga
lės juos priversti išmokti 
lietuvių kalbos? Reikia dar 
syki pagalvoti, ir tai rim- 
tal, labai rimtai, nes su tuo 
rišasi ir tikybos reikalai, nė 
vien lietuvybės. -

Kalbant apie lietuvybės 
palaikv-mą ir apie ameriko- 
nejimą reikia pažiūrėti pla
čiau Į mūsų gyvenimą. Ki
taip negalėsime tinkamai i- 
vertinti to periodo, kurį 
pergyvename. Amerikonėji-i 
mo (ne amerikanizacijos) išbristi nėra galimybes^ Tę-
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PUIKUS TEATRAS

‘VALKATA
KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMA

Rengia A. L. R. K. Moterų S-gos
' 35-ta Kuopa

SUBATOJE

GEGUŽĖS (MAY) 5-TĄ, 1928

ŠV. JURGIO PARAPIJOS
SALĖJE

207 York St., C. Brooklyn, N. Y.

< Pradžia 7 vai. vakare

Bilietai:-76e. ir ■SOe.ęvaikams 25cr 4mmbarv. Ateikite gausiai. Ne-

e C f mėnesinis
t

1 vai. po

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą 

pavyzdį visiems. Visuomet 
lankytis Į susirinkimus LDS. 
13 kuopos. Kitas susirinkimas 
įvyks sekmadieny, gegužės G 
d. tuoj po sumos, mokyklos

Kas tau sako, kad galima 
praturtėti kitokiu būdu, negu 
savo darbu ir taupumu, tas 
prigaudinėja tave, kaip pik
čiausias niekšas.-^B. Frankli- 

nas.

♦
i

Aktoriai bus pakviesti kUo ge
riausi. Prašome visus ir visas .ateit, 
nes šis veikalas šioje apylinkėje 
pirmu kartu yra statomas, o atė
ję nesigailėsite, nes yra ko pažiū
rėti. Kurie matė, tai da nori ant
ru kartu matyti Ateikite, o mes 
užtikriname, kad būsite patenkin
ti. Užprašome^ kaip vietinius, taip 
ir iš apylinkės visas ir visus.

> Kviečia SĄ.JUNGIETĖS

pamirškite užsimokėti duokles.
Valdyba

PROVIDENCE, R. I.
LDS. 11. kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadie
ny, gegužės 20 d. tuoj po su
mos, bažnytinėj svetainėj. 
Svarbu, kad visi šiame susirin
kime dalyvautų ir užsimokėtų 
duokles. Parodykime gražų 
pavyzdį kitiems. Valdyba

• • •
»

Ir klaida būna naudinga, 
kol, mes jauni, jei tik mes jos ’ 
nevelkarae iki senatvės.

— Goethe .
* * *

Tas kuris dirba, turi vieną 
velnią gundintoją, o kas tingi
niauja—turi jų tūkstantį. - (I- 
talų patarle).

* * *

„ Neturėti tėvynės yra. .di
džiausia žmogui • nelaimė. — .. 
Euripides.

* * «
f

Mada ir žemos durys: visi 
jas keikia, bet ir visi joms gal
vas lenkia.—Pirožnikovas.

♦ * * ''. ‘ U ' ‘ • f
‘ 1 k*

Mylėk gyvenimą ir mylėk 

mirtį, ir nebijok nė vieno, nė 
kito, — mirtis — gyvenimo da

lelė. • ..

:
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7.
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5.

10.
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Solo Dainos:

1. MAMYTĖ (sopranui ir tenorui, ne ' /- 
lengva)---------------------------------------- 60c.

AŠ BIJAU PASAKYT (lengvutė; 
baritonui, mezzo soprano) ________ 40c.

LITAI- (baritonui: lengvutė, tinka 
“Menas, Mokslas. Sportas” iš “Va
nago Plunksnos”)________________50c.

GODELĖS (žemam balsui: mergai
tės žodžiai “Van. Plun.”) ______ 60e.

STASYS (tinka “Barbora” iš “Va- ' 
nago Plunksnos)---------------------------60c.

DUL DUL DŪDELĖ (aukštam bal
sui: lengva, graži)------------------ • - 50e.

t -

Chorams Dainos:

i

I I
- '

iI

Vanagaičio Dainos
Kas norite išmokti gražių irlinksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžių 
rasite),

MOLIO ITZBONAS (galima sudžia- 
zinti: linksma, visiems patinka)—30c.

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

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

NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ
TA (solo arbaduitas; romantišku
mo ir meilės pilna)-----------------------

Baldaknyges
^7" “ MAŽAB NAUJAS AUKSO ALTORIUS 

k/XUt)DOS (prastais minkštais viršeliais)----------
k JUODOS (prastais kietais viršeliais),------------
- 'JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)-----------
g-JUODOS (geros odos viršeliais)------------------------
kBALTOS (celnloidos viršeliais)__________________
r Kai tos (eeluloidos viršeliais, su kryželiu)___
Į-,- Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

“DARBININKAS”
West Broadway South Boston, Mass.

• ■ 1 ’ ' , •

.50

.50

.85 
$1.00 
$1.00 
$1.15

MALDA (tinka 16 vasario giedoti 
koncerte, publikai nustojus; patrio
tiška) -------------------------------------------

11. VANAGO PLUNKSNA (tekstas su 
nurodytoms mcliodijoms ir dekie- 

VĖJUŽĖLIS (ilga, lengva, lyriška nacijoms)------------------------------------ 25c.
. .daina)  -------- - 35a. jį----------------------------------- - ---------------- 1---------------------------- ii_____

.4. MUZIKA MUZTKA (galima šokti 
galima visaip paįvairinti dainuo- 

f--------jant) ------- ----------------------- -------------—25c.

FORDUKAS (Poupnri » 14 liaudies 
dainą. Vyrų, chorui ir soprano, juoko 
daug, lengva dainuoti).

Mokykloms vadovėlį “Dainuok II dalis/’ imant dideliam skaičiuje, duoda- ’ 
me didelį iiuošimtį. Chorams taip-gi duodama nuolaida. Kreipkitės į >

South Boston, Hass.
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el trijų Veiksmų kdii
• Lingu.” 
gerai. Žmonių buvo dĮūg 

visiems. labai patiko. -Ne- 
He ir dabar dar juokiasi 

inę tą teatrą ir pagęidau- 
kad. būtų dar kartą vdidi- 

itoinąs. Lošėjai visi atliko tor- 
užduotis lapai gerai, fibrs 

rifekūrie dar primą kartį Ant 
- scenos pasirodė. Vaidino šie:

Joiįąs, girtuoklis — K. J.-Na-, 
džeika; Jieva, jo moteris — 
T. Mikaciūnienė; Marė; jos 
draugė—A. Zautruviene, Kle- 

—būnąs — V. Tamulionrs; Tra- 
nas; Jodo draugas — A. Kau- 

. helis; Antanas^ kitas draugas
—-A; ZAutrA: Baužius, ’femūkli- 

baliauskas,. Ąn- 
— J. Tanralio- 

. niutė; I Kipšas — Č. Urbonas;
II Kipšas — A. Poškus. Dai 
nava kelią dainelių A. Zaūira; 
ęilesYpasakė Ą. Poškus. Pia
nu s^mbino j. Tamulioniutėš 

Vakaro vedėju, buvę svečias 
kunigas I. Abfromaitis. Per
traukoje jis pasakė prakalbėję 

Režisieriu buvo' ir lošėjams 
pifisirehgt gelbėjo O. Bugailai- 
te ir vargoninihkas A. Šlape
lis. . P. Šlapelis dar tik nuo 

‘-Velykų pas mus užėmė vietą, 
‘ bet jau chore ir visur padarė 

atmainą. Jis žada sudaryt ge- 
Hausį korą Naujoj Anglijoj, 
įlinkime jam geriausio pasise- 
kitno. Jis yra geras muzikas 
dainininkas ' ir vaidintojas. 
Nasliuiečiai labai džiaugiasi ir 

' linki jam čia apsigyventi il
gesniam laikui. Dabar , para- 

, pijoiiys laukia tik, kad grei
čiau pasVeiktų mūsų mylimas 
Klebonas kun. P. P. Daniūnas, 
kuris buvo labai sunkiai susir
gęs. Bet jau ariu Dievui ei
na vis geryn. Dabar čia aprū
pina dvasinius reikalus kun. 
Ig. Abromaitis ir jis bus iki 
mūsų klebonas pilnai pasveiks.

■ £ Dzūkelis

čią ir už velionį aHaikį 
mišios. Labai gtažų pamoks- 

kfcfentas-kttaLKau- 
A v^ M^ 

sykį, prisirinko pil
na ia. Sunkus atsisky
rimas, nes paliko mylimą mo
terį ųu penketą vaikučių, ku
rių vyriausias keturiolikos me
tų. Spaudžią širdis nuliūdi
mas netekus numylėto tėvelio. 

Tegul būna jam lengva šios 
šalies žemelė ilsėtis amžinai, o 
vėlei tegul suteikia Viešpats 
amžinų ~atttsJ_dangūjęr’Kr_Dr

» z

te šoką; (L Vaitekūniutė a- 
kompanuojant £L Žemaitytei 
graino smuikos solo; Julė Ro- 
gliutė akompanuojant Dusevi- 
čiutei padainavo; Mikas Mi- 
klušis pasakė monologą apie 
'‘Vabaliuką” ir J. Pažaras su. 
V. Kereišiu pasakė dialogą 
pilną juokų. Vyčiiį 25-tą kuo
pa gerai pasidarbavo, ir dar 
rengiasi prie jaunimo didelio 
susirinkimo, gegužės 1-mą die
ną. -■ ■ ■' ■'

cityz pourr
Ant rendos kambariai Fourth St. kam
pas N Street keturi kambariai $20.00; 
septyni kambariai $35.00 per mėn. Visi 
hnprovementai: šiltas ir šaltas vanduo, 
paranku prie partoj, beechitj ir Jūrių 
maudyniij. l^a^eidanjama lietuviu šeb 
jmSU Kreipkitės:__ J. P TŪTNYlA.
545 Broaduay. Tek Soūth Boston 1337.

SSPSi

' ninkas—A. 
gėlas

WMĖLOj MASS.
Nėtoime

Bal. 13 d. V. Zinka patiko 
nelaimė. Jis nuo 24 įpedų ank
sčio patikėtai nukrito. Ran
ką libsilahže ir labai prijsitreh- 
kė. Jau dvi savaites kaip gu- 

{ Ii lįgonbuty. V. Z. dirbo It.
R. ŠiMith Uo. . . - ’

Šis miestelis nedidelis ir 
dirbtuvių nedaug. Didžiausia

stojo dirbus ir nesimato kada

'Vi-

yra geležies dirbtuvė H. B. 
Sniith Co. Nuo Velykų su-

ŠV. JONO EV. BL. PAi 
DR-JOS VALDYBOS.

Pinuteidkts — M. Zlote,
539 E. Seveotn St, So. B 
Telepbonė Soątii Bostoo

Apr. Panelės Švč. parapijoj 
klebonu yra kun. A. Kodis, o 
jo pagelbininku kun. J. Bal- 
kūnas. Abu yra labai prie
lankūs mūsų draugijoms ir 
kuopoms. .Kun. Balkūhas yra 
iškalbus ir veiklus. Savo gra
žia kalba bažnyčioje ir drau
gijose daug žmonių patraukia 
prie veikimo ir Dievo garbini
mo. Garbė tėveliams, kad iš
leido sūneli Į -kunigus. P.

WORCESTER, MASS.
Pašventinimas Šv. Teresės 

stovvlos ir Novenos pradžia 
buvo balandžio 22-trą dieną 
su iškilmėm^. Novena tęsės 
per devynias dienas. Per pa
maldas šv. Kazimiero parapi
jos chorai labai gražias gies
mes gieda Į Šv. Teresę. Apo
lonija Stoškiutė dainavo šias 
giesmes: “Duok Rožę, Man,’1 
Kun. M. Blunį; ir “Our Swe?t 
Mystery of Life,” Victor Her- 
bert. Per novenos pirmas ke
turias dienas iškalbingas kun. 
Pranciškus V. Strakauskas sa
kė pamoksiąs apie Šv. Tere
sės gyvenimą. Pirmą syk mū
są bažnyčioj Įvyksta Novena i 
Šv. Teresę ir atsilanko didelis 
būrys žmonių kasdieną.

• ♦ •
Labdarybės Draugijos

nesiniam susirinkime balan
džio 23-čią dieną buvo išduo 
tas raportas kiek sušelpta 
pavargėlių per Velykas. Pen
kiolika šeimynų gavo valgių 
ir rūpų per labdarybės drau
gijos pasidarbavimą. Prie šios 
draugijos dabar priklauso 205 
nariai.

* * *

Į Lietuvos Vyčių Naujos 
Anglijos šokius Bostone,- ba
landžio 14-toj dienoj nuvyko

Vlce-Pinninintas — J. Pet_____
24 Themas P. So. Bostoo, Mass. 

Prot Raštininkas — J. GųneęHs,.
5 Tbomas Pk^ Sooth Boston, Ma» 

Fin. Raštininkas — M. teikis, . „ 
. B66 Broed^ay, So. Boatoh, Maaa, 
KasteriąsJL Naudiinnas, „ ..

885 E. Broadwax. So. Boston, M&a 
Tvarkdarys —;J. ZKikis,. .. , .

7 Winffeid Su So. Boston, Mana 
Draugija laiko susirlnkiBHB kas treH| 

nedftldlenj kiekvieno menesio, 2-ra va 
landa po pistu, parapijos saMJį 492 > 
8eventb SL. So. Boston. Mana.

,*n

mė-

keturi automobiliai pilni jau
nimo iš L V. H6tos kuopos
ir ’25tos kuopos. Visi kurie

;/į|fradės dirbti.
“ numušti ir 9 vai. į dieną dife 
?ui žvalgas

Nori mokesti buvo apturėjo linksmą laiką.* *

L

Y
2.

Fer L. V. 116tos kuopos mė

i.' 
p
į.- ii
r-

11

4

Netikėta Kirtis

Balandžio 19 d. ryte stojęs 
prie dąrbo Jiioztas Kazelis pa- 

| .liko baisią nelaimę—rtiirtį. A. 
• M. J. Kazelis gyvęho 308 Bah- 

St. Jis pradėjo darbą ir

l

*

už dešimties minučių; stovint
prie mašinos kur verčia sausą 
cukrų mašina kaip ten netikė
tai lūžo ir geležis lėkdama pa-

\ tf »kė per vidurius, kad net iš- 
ynešę vidurių mėsos šmotą. A.

'“•ą. J. Raželis nuvežtas į ligon-
, toitį mirė

■- A. a. Kazelis dirbo pas W. 
X MčUihAm Sūgar Kėtittihg 

Vo^, Taskėr St. Velionis nors

nesinį susirinkimą bal. 16-tą 
dieną daug dalykų svarstyta.
Basebolo ratelis jau turėjo 
pirmus bandymus Vernon So-
dęsu gerom pasekmėm. Mer
ginos organizuoja teniso kuo-
pėlę.^L. V. 116-tos kuopos šo
kiai ką buvo Vernon salėje la
bai gerai pasisekė, .nes daug
jaunimo atsilankė. Į komisiją

SOTHrtĮPil 
.JAN0IAIS

LIA&....... jgr 
. K.8I. :■, i ' S?

. Jie styėikuoja jau antri 
ynaiai* Streiko galo nesima
to. Kompanijos vra-gefUi 
apsigihkldtę ir mažiausias 
ddrbihiiikų pasijudinimas 
gili iškelti kruviną kovą. 
Darbininkai veda kotą už 
būvį ramiai. Jie yra pasiry
žę kovoti iki pergalės ir pa- 
frddyti skriaudikams, .kad 
darbihinkaj nėra koki tešla, 
kad ją galėtų minkyti bile 
kapitalistėlis. Jie laikosi 

‘ ■ T> A 2 * 1 * A *. v

ŠV. KAZIMIERO R. K. D J03 
VAIDYBOSANTRASAI .

>
i

in 7
Pirmininkas -2 lįmas Žaroša,

225 L Street, Sooth Boston, Mat 
Vlce-Pirmininkns — Jobas Grobfnsfcan;

24 Prescott St, Readville, Mass. 
Prot Raštininkas — V. Mickevičius, •

405 Third St, Sooth Boston. Mat 
Finansų Raštininkas — M. šeikls,

366 W. Broadwąy, $o. Boston, Mat 
Iždininkas — V. Balutis,

86 Mercer Street, So; Boston, Mat 
Maršalka — P. Laučka,

893 Fifth Street, Sooth Boston, &ass 
Draugija laiko sostrlnkimos kas ahtrĮ 

nedšldienl kiekvieno, menesio, pa nU- 
vaL po pietų, Parapijos 8algj, Sepdh 
ta Gatve, Sooth Boston. Mat . ■1 • • ■ ■ ,

LIETUVOS J^TKIERŲ DBJOA 
P OGLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBOS ADRESAI
Pirmininkė — Jieva MarksienS,

625 E. Elghth St^ So. Boston, Mat 
Vice-Pirmininke — Ona Znionieng,

11 Monks St, Sooth Boston, Mat 
Prot Raštininke — Ona SiauriėDŠ.

443 E. 7th St, Sol Boston, Mm*. 
Telepbone Sooth Boston 8422-A . „ 

ln. Raštininke — Bronislava Ciunlat
20 Goold St, W. Roabdry, Mat 

Iždininke — Ona Stanlullutė, .. , 
. 105 W. 6th St-. So. Boston, Mat 

Traikdarė — Oka Mizriretlene.1512.CoIumbia Bd.. So. Bostoį Mat 
Draugija savo sastrfnkąmts laiko tM 

utrą utarnlnkn kiekvieną tėenesl 
T30 vakare, pdoažnytinej svetainei 

Visais <lr-Jos reikalais kreipkitės pas 
protonu raštininku laišku ar teistoms.

Jankaus-
krittkd

toliau keliauti, vis tik nop 
atsisveikinti ir su Boston 
Su tuo Bostonu, kūris vį 
da buvo . man palankus 
svetingas.' Mahb vifen.4Hi 
vakaras bus subąiį>j; 
žės 5 d.—LįetuviĮį;' įSve! 
nęj, nes tik tą švetaiūį 
kėši gąnti. Rengiu pats 
vo vardu, tikiuosi, “Dai 
ninkas” nebus šykštus 
rodyt man savo paramą gar- 
sinimo atžvilgiu. . Žadu af2pį* 
važiuoti į mielą man Bosto^ll 
ną antradienio vakare, o gątfįg 
trečiadieny iš ryto. Ketvir^, -.^ 
tadieny—-Lawrėnce—su 
lapija ir “D.’ S-ga rengiu* 
vakarą, o šeštadieny—-‘ąnt^ 

veiksiu Bostohe, o paskui 
kur nors toliaU trauksiu?/^

. ■ t
Vietos visuomenė turėtų,.. * 

gausiai ateiti į*šį vakarą 
pasižiūrėti gražių vaidinimų 
ir pasiklausyti gražių dainiįįį 3 
Ari. St. Pilka yra vienas. iŠ. 
įžymiausių artistų-vaidintoji 
jų. Jis savo nepaprastais 
gabumais moka pravirkdina 
ti ir prajuokinti. Neprą- /J“' 
leisk progos dar karią jį iŠį* J 
piršti ir pamatyti.

*

Tikiuosi, kad p. J 
ras suprds, kad. ši . 

yrk darohri lieWvių Idbui, d 
ib jovašitabfis įžeidimui.

Baigdapias turiu pasaky
ki, kad ir p. Jankauskas bu
vo kada gana geras daihi- 
n i ūkas. Ir dabar, nė kiek ne
abejoju, kad gali būti nuo
gas dainininkas j’ėigii pasi- 
ldvintų. K. K. K,

Šeštadieny, bal. 2$ d. 9 
vai. vakare per kadi o štoty 
WBET, Bostone dainavo 
lietuviškas daineles p. Vin
cas Jankauskas (Jetikihs). 
Jani akompanavo p-lė Tdta- 
roniute iš Lawrehce, Mass. 
Simuko solo griežė p, Kiš
kis.

r , • I

Pi Vincas Jankauskas pu
sėtinai sudainavo “Tykiai, 
tykiai, Nemunėlis teka” ir 
“Žvaigždė?’ Bet labai pras
tai sudainavo “ Jausk ir my- 

hfilmžn nrirrin

IU'

r._,daihi- 
n i ūkas. Ir dabar, iie įdek iife-

: v

darbiiiinkai jiems nepadės Į nota, 
apsiginti nuo bado, jie pa-| 
kriks ir liks amžini vergai 
beširdžių darbdaviu.

Didžiausia šmėkla ptieš 
jų akis dabar stovi, tai ba
das.
I

; Jiems reikia maisto, dra
bužių, kuro ir pastogės. Jie
atsišaukė į viso pasaulio 
darbininkus prašydami pa
šalpos. Šibje angliakasių 
kbvoje yra daug ir mūsų 
brolių lietuvių. Badauja ir 
skursta ne vien streikuojan
ti darbininkai, bet ir jų šei
mynos. Jų balsas jau pra
skambėjo mūsų spaudoje.
S Atidalykime kišenės, ir 
parodykime krikščionišką 
artimo meilę:

Tuo tikslu So. Bostone 
gegužės 3 d. yra šaukiamas 
masinis mitingas. Turėtų 
ateiti visi, išklaūsvti prane
šimus ir sudalyti šelpimo 
komitetą. .
— Sis mitingas btfe bažnyti
nėje svetainėje, prie Fifth 

z^t., 7:30 vai. vakare. Ypap 
’ LDS. nariai turėtų visi atei

ti ir stoti į pagelbą mūsų 
broliams mainieriams.

• LDS. Ik p. valdyba

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
> DR JOS VALDYBA 
rirmtotaras — Antanas Navikas,

702 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm. — Juozas Jackevičius,

92 Sawyer Avį., Dorchester.”Mass.
Prot Raštininkas Leonas švagždis.

111 Bowen St, So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas — Kazys Kiškis,

366 Broadway. So. Boston, Mass.
Iždininkas — Vincas Kališins,

67 G Street South Boston Mass.
Maršalka —Kazimieras Ambrozas,

492 E. Seventh St, S. Boston, Mass. 
Draugija laiko savo susirinkimas kas

pirmą nedčldien) kiekvieno mčnesie
antrą valandą po pietą, parapijos
salėj, 492 E. Seventh St, So. Boston,
Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DKJ08 
VALDYBOS ANTRASAI

Pirmininkas — Mot Versiackas,
694 4E. Fifth St, So. Boston, Masml 

Viee-Pirmlnlnkas — Povilas Raka,
95 G Street Sooth Boston, Masto 

Prot Rašt — Antanas Macejunas,surehgt šokius Įėjo: J. Mana- _ _ _______________
sas, D. Šimkus, ir J. Stėltm>-|FiĄr;RaSt.—Prah^ygieaąjar- 
kaitė.

450 E. Seventh St, S. Bostoa, Mato

Mato
) * * »

Kazys Viesulą, Lietuvos Vy
čių Cehtrb Pirmininkas, sakė
prakalbą per tos pačios orga
nizacijos 25-tos kuopos vaka-
r^, balandžio 22-trą dieną. Ji-

109 Bowen St, So. BcrttOri, 
Iždininkas — Andriui Zalieckas,

150 H St, Sooth Boston, Masu 
Tvarkdaris — Kazys Mikailionis,

906 E Bfoadvay, So. Boston, Masto 
Draugija laiko savo susirinktomsi tas 

antrą <2-trą) nedčldlen) kiekvieno 
mCnesfo Liętuvlą Salfij, karts R ir 
SUver gat, So. Bostotą Masto, 1:80 

ai. pa pisto Ateita
prateme ateiverti nayjg jrtrtą prl-

PRANEŠIMAS

Pranešu sdvo drnujrains ir k-M-nmie- 
riams, kad aš persikėlfaO j naujjj vie
tą, pas A. Ivas. su visai* reikalais, rei
kale reat estate kreipkitės dienos laiku 
18 Tremont St room 205 Tel. Liberty 
7865, vakarais 545 Broadway, So, Bos- 
ton. TeL S. B. 0605. V. P- TANKUS-.

Be to, programo vertimas 
į anglų kalbą yra visai neti
kęs. Pavyzdžiui dainos iiž- 
vardijimą “Jausk ir my 
lėk’*1 išvertė į anglų kalbą 
“Feel and love.” Kam da
ryt juokus iš savo kalbos ir 
dainų.

Smuikininkas p. A. Kiš
kis griežė porą polkučių. Jis 
labai gerai išpildė. Ypač 
kas, kad jam griežiant ir 
mano radi o priimtu vas' nu
stojo švilpęs ir davė progą 
"kiekvienos stygos virpėjimą 
girdėti.

P-lė Tataroniuiė skambi
no piano solo labai gerai.

Begalo svarbu, kad mūsų 
dainininkai norėdami pakel
ti lietuvių vardą plačioje ki
tataučių visuomenėje eitų ; 
tą. visuomenę apgalvotai it 
prisirengę, o ne vien bizniš- 
ku arba garbės ieškojimo iš
rūką viinu. P. Vincai Jan
kauskas tokiu pasirodymu 
su lietuviškomis dainomis 
per radio mums lietuviams 
garbės nedaro. Kas kita y- 
ra, kuomet jis taip dainuo
ja lietuvių svetainėje vien 
lietuviams. P. Jankauskas 
turėtų pasilavinti dainavi
mo arba mesti visai dainavi
mą. Balsas jo neblogas, bet 
jis jo nesuvaldo.

Būti j visai gera trio, kad 
ir iš mūsų vietinių daininin-

ART. R. JUŠKOS KONCER
TAS PAVYKO

Balandžio ^ d. Municipal 
Building svetainėj įvyko 
ari. Rapolo Juškos koncer- 
tas. Šį koncertą surengė ir 
žymių dalį įirogHmb išpil ie 
vietinis šv. Petro lietuvių 
parapijos rijriūš, p. M. 
Karbaūskųi vadovaujant. 
Progia\ha buvo gera. Gaila, 
kad klausytoji) buvo neper- 
daiigiaUsia. Tas parodo, kdd 
So. Bostone vra Jabai ina- 

' žas nuošimtis žriouių. kurie 
mėgsta,klausytis dailių.

Čia lankėsi ir koncertavo 
> {įžymiausi mūsą artistai, bet 

į jų koncertus atėjo labai 
mažas skaičius žmonių.

Tiesa, “Darbininko” me
tiniame koncerte buvo pilna 
svetaine žmonių, bet ją pri
pildė ne vien So. Bostonie
čiai. O jife tą galėtų pada- 
iyti, jeigu tik būtų noras ir 
susipratimas.

Apie art. Juškos dainavi
mą, mūsų choro padarytą 
pažangą ir mūsų vietinius 
solistus ir solistes pasižadė
jo parašyti plačiau kas ki
tas. Tad, kurie įdomaujate 
rimta kritika; ją rasite ki£ 
tame “Darbininko”’ nume
ry. Rep.

t

ART. ST. PILKOS ATSI
SVEIKINIMO VAKARAS 

. So. Bostone; gegužės 5 d. 
įvyks art. St. Pilkos atsi
sveikinimo vakaras. Girdė
jau, kad be artisto Pilkos 
programoje dalyvaus p-lė 
M. Gribaitė it kiti. Art. S.

r

Pilka to vakaro reikalu štai 
kaip rašo:

LDS1-MA KUOPA &RAŽ
- P Artriteji) rtETINį 

švaisTį
’ ■ j ** ZjįžSi

Balandžio 2J d., B :45 vai; 
ryte buvo LDŠ. 1 kp. blefe 
įieš šv. mišios, šv. Petro 
tūvių bažnyčioj, kurias 
kė kimi. F. Strakauskas. 
šiliuko gausus būrelis dar- 
bininkų į pobažnytinę sve- .. 
tainę ir iš ten visi gra^.<^;4į 
tvarkoje ėjo į bažnyčią. Kiir , 
nigas Strakaliskas pasakė '1 
darbininkams Ubai gražų ir 
turiningą pamokslu. Daf^ - ^ 
bininkai sustiprinę dvasiu X - 
ruošiasi prie didesnių daW’?^ 
bą. Organizuoja streikie^ 1 
rių šelpimo komitetą i? ? 
smarkiai rengiasi prie mefi- / 
nes gegužinės —r gegužes 30 : 
d. Žada pripildyti kelius 
bus’us ekskursantais,

* ' 1 > zr Jrta________________ ' ► -^1

ART. ST. PILKOS ATSI
SVEIKINIMO vAibt

v ’ f9 ’ ŽĮMį
. Gegužės 3 d.—La\vrence, 
Mass.

Gegužės 5 d.—So. Bosto^į* 
Mass. ,

Gegužės 11 d. — Amster*/; 
dam, N. Y. • ;

Gegužės 19—21 d.—

iš priežasties savininkų sena! 
didelė 218 akerių tarini; 501 
rlą (ftrttoidA iemfe,'' TSR aR 
gražaus miško ir ganyklos. M! 
malkoms yra virš 1000 kort 
lentoms yra virš 3000 dolerių 
tM Kaip vanduo taip įtekti 
ra įvesti j namus ir j tvartus, 
riUose yra vietos dėl 30 ka 
Karma randam viena milto 
miestelio Pptęrsham, Masą, 
milto® hdo Athol, Mass., šaly 
kelio. Parriduoda visai ^iar 
už 10,000 dūlei 
kreipki tfis prie:

JuLIU

£

. rrfllw Aįt 
ladelphia, Pa.

Gegužės 24 d.—Baltimėręį I 
Md.

Apie kitas kolonijas Btas 
pranešta vėliau.

Kviečiame visus atsiimi- 
kyti į šio visų mylimo 
tįsto parengimus.

f A* eapp' tirpsta iš MioĮK.-' Pr
Vienoje, tai kitoje vtetoje išbbmtita(Wh> 

atvykęs į kitą miestą ir ' “ *

u
oraugijotoražjm prie Brasą

lies. Tėl. Korvodd 1130-WStaiga pasimirė, bet dar prieš 
Ibirtį Suskūbo pašaukti kuni-

Mi pavyzdingas jatMluolis vei, 
kėjas ir atlieka savb pirniinin- 
kystės pareigas labai gerai. 
Kun. ^Pranciškaus V. Stra^ 
kausko, svečid-iš Bostono kal

a]

t
I

I i.

feėlį, kuris likos aprūpintas 
šv. Sakramentais. Paskutinį 

viiftį. suteikė klebdhas 
J. Raulakis. Laidotu

me* įVyko balahdžio 23/<čL A 
1 JI fc&mš btarti ŠI-

ba ypatingai užimponavo vix 
mis atsilankiusius. Pirmiausia 
Marijos Vaikelių sporto sky
rius sulošė drilių. Vėliaus 
įrograme Buvo: Mikas Miklu- 

sis ir jonas saKaras pasuKc -- v- — —r —------- . . a. -

fefetmgs Adyokirtas

BENJAMN 6. STKB
(SINKEVIČIUS)*
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bažnyčios, gęlžHęlip stotis, paštas, AukiSjimO rūpinasi kiekvienam

i f

i

X * <

Parsiduoda gera farma už pusę 
kainos

hnai nuo pat senovės 

Kauro” kaina metams 15 litu, 

Užsieny $2.50.

Adresas: Kaunas, Nepriklauso
mybės Aikšte, “Kario” Redakci 
ja ■ Į.

lVICIUS)
So. Boston 

landos: 
B nuo 1:30 Iki S 
Brakare. Ofbsaa 
Kakarais Ir ne- 

iredomla nuo

žmona,

Fursovas.

DARBININKAS”

rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti.

rikoj.

t rieše.

pa-

ra

ro nuosavybę1

LIETUVOS ALBUMAS

Kaina $3.50

I I
I

BAISUS ĮVYKIS

voj gyveno laimingai
entas Aleksėj e vas su sa-

žmoną, turėjo tarnauti 7 
metus.' Taip pat ir už ki
tas žmonas Jokūbas po tiek

Vaikinas gerai valdantis var
gonus, geras chorvedys, ieško 
vietos;. v Reikale malonėkite 
kreiptis į ‘‘Darbininko” Ad
ministraciją. {G.-8)

t LIETUVA
ŽENKLAI

irgi studente. metų tarnavo.
gauna telegramą, kad

ryksta jo jaunatvės drąu-
Sutiko jį sto-

Neleido apsigyventi vies-

/{Pradėjo gyventi
JSaug filosofavo, ginčydavo-

h Greit Alcksėjcvicnc
o Fursovą. 'Tai pamatęs

z Vėlesniais laikais germa
nų ir kitų giminės tautose 
buvo įvestas paprotys žmo
nų sau pirkti arba tam tik-

ląikotarpį atitarnauti. 
Jei pirkdavo, tai buvo mo
kama gyvuliais. Nupirkta

■^Afcksėjevas- apie tai--prant> 
še draugui. Nutarė mote- 
rįai pavesti išrinkti. Ji iš
sirinko Fursovą

<1 
kambari. Po kiek laiko ten 

Įėjėjo Fursovas ir jį nušovė, 
y-“ Laimė ne veltui duoda- 
jna. Gyvenimas priįj^hso 
drąsiems,” tarė Fursovas. 
Kad paslėpti nužudymą, jis 

'•? Supjaustė Aleksėjevą ir su
degino krosny. 'Apsikabinęs 
su Aleksė ievo žmona įie abu 
žiurėjo, kaip ugnis naikino 
dar prieš kelias valandas 
gyvąjį žmogų buvus.

,* Praėjo penki metai. Ju<>- 
dū susituokė, baigė abu uni

versitetą.
Tik staiga sumanė, nel)e- 

rimo, stojo prieš teismą ir 
į prisipažino.

Teismas nuteisė Fursovą 
0 meti) sunkiųjų darbų ka- 

įėjimo, o jo žmoną 3 metams 
Jiklėjimo. “Ūk. Balnas” 
' v

•: >V
' t. KUR KAIP BRANGI 

MOTERIS?
Iš šv. senojo įstatymo is

torijos žinome, kad Jokū
bas, kol gavo Rachelę už 

B‘ “ŽVAIGŽDĖ”
Kiekviename “žvaigždės” nu

meryje pilna įdomią apsakymėlių, 
dvasią žadinančių pranešimą ir ži
nių iš viso kataliku pasaulio, daug 
rašoma apie paskutinių laiką šven
tuosius, apie nepaprastą pasišven
timą naujai atsivertusiąją stab
meldžių tolimose kat. misijų šaly
se, teikiama daug rimtų nurody
mų bei patarimų krikščioniškam 
mūsų gyvenimui sutvarkyti taip 

‘-painiais mūsų laikais, duodama 
daug atsakymti į pačius įdomiau
sius skaitytoją klausimus ir tt.

“Žvaigždė” išeina kas mėnesį. 
Ją leidžia Tėvai Jėzuitai Kaune.

Kaina: gerb. Amerikiečiams — 
10 litą į metus; gi užsakant Lietu- 

| vos gyventojams “žvaigždę” me
tams mokama 8 litus, pusei metą 
4 lt.

Tat ir visi, kas tik gyvas, pasi
rūpinkit, kad sušvistą ties jūsų pa
stogėmis laikraštis “žvaigždėr”

Adresas: “Žvaigždė,” Tėvą Jė
zuitą Namai, Kaunas, Lithuania.

ii■
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žmona buvo jau visiška vy

senovės 
tautoms ne visur buvo žino
mas ir praktikuojamas.

Žmonų pirkimas jau da-

siliko tik pas kai kurias ne
kultūringąsias Azijos taute
les. Ten gauti žinomi, pri
sieina vyrui pas merginos 
tėvus tarnauti keli motai. 
Taip per visą 'savo amžių 
tarnauja ir vis renkasi di
desnį skaičių žmonų.

Kalmukai jau tam tikrais 
įstatymais yra žmonai pirk
ti mokesti nustatę. Pasitu
rįs tėvas už savo dukterį 
reikalauja 30 kupranugarių, 
50 arklių ir 400 avių. Gi 
biednesnieji—tik 10 arklių, 
4 karves ir 15 avių."

Kitose vietose reikalauja
ma 2 karvės, 2 šmotai gele
žies ir 200 obuolių arba ki
tu vaisių.

Malakoje tik daiktai pa
keisti pinigais. Čia už žmo
ną mokama nuo 12 ligi 150 
dol. Bet už visus keisčiau^ 
sias pirkimo būdas tai pas 
indiėčiuš. Ten perkąs sau 
žmoną privalo pasiimti jos 
^ėvo visas nuodėmes ant sa
vęs.

KIEK ANGLIAKASIS PRO- 
- DUKAVO ANGLIES Į 

DIENĄ

Per 1926 m. iš viso, Suv. 
Valstijose, produkuota ang
lies 573,4OO.(XX) tonu minkš
tos anglies ir 84,500,000 to
nu kietos anglies. Apie 72 
nuošimtis mašinoms suskal
dyta ir apie 16 nuošimtis 
rankoms.

Anglių kasyklose dirbo 
759,000 darbininkų, kurie iš
dirbo apie 221 dienas per 
metus. Kiekvienas darbi
ninkas produkavo apie 4,5 
tonus minkštos anglies ir 2 
tdnu kietos anglies į dieną.

F. L. I. S.

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyrų ir motoro. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytas vy

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame

IŠ ANO PASAULIO

“N. W. J.” aprašinėja 
nuostabų atsitikimą su vie
na ponia, kurios pavardė ir 
adresas redakcijai esąs ži
nomas.

Važiuojanti ponia į Vie
ną, kur laukiąs jos vyras. 
Ji viena II klasės coupe. 
Pridengia šviesą norėdama 
kiek užsnūsti. Tačiau greit 
jai pasirodo, kad coupe ka
žin kas yra. Greit pašoks
ią,-nori atidengti šviesą, btd 
tuo metu prieina prie jos 
jaunas vyras ir sako: “Ne
reikia . šviesos. Traukinys 
greit sustos ir Tamsta išlip
si.” Ji vis dėlto atidengia 
šviesą ir pamato, kad... nie
ko nėra., Vagono koridoriuj 
taip pat tuščia. Nutaria, 
kad tai buvo sapnas. Bet 
nuostabu, kad visa buvo 
taip aiškiai.1 Ji prisimena, 
kad tas jaunas vyras, kuris 
buvo pasirodęs, seniau ja 
buvęs susidomėjęs, o vėliau 
išvažiavęs į užsieni. Trauki-4. Z 4.

nys sustoja. Ji prieš savo 
norą, lyg kieno stumiama, 
išlipa iš traukinio, trauki
nys nueina toliau, o ji lie
ka tamsiame perone. Pri
ėjęs stoties viršininkas klau
sia, kodėl ji pasiliko. Ji no
rėjusi telegrafuoti. Jai gė
da pasisakyti, kad taip kvai
lai atsitiko. Stoties virši
ninkas praneša, kad stoty 
privatiškų telegramų nepri
imama, o miestelis nearti, 
visa valanda kelio. Kur ji 
.dėsis. Vyras ateis pasitikti. 
Jos nebus. Kur pernakvoti. 
Naktį galima nežinomoj vie
toj ir paklysti. Vežiko nė
ra. Akyse pasirodo ašaros. 
Stoties viršininkas tai ma
tydamas susigraudina. Jis 
mano, kad tai dėl telegra
mos.* Ir, nors ir draudžia-

Palaikymui puikių 
plauku naudok

ma, 1x4 sutinka padaryti iš
imtį ir pasiųsti telegramą.

Tačiau pasirodo — apara
tas sugedęs. Skambina tele
fonu—niekas neatsako. Vos v 
spėjo stoties viršininkas su
sivokti iš nusistebėjimo, 
kaip suskamba telefonas. 
Greit pribėga ir išgirsta ži
nią, kad traukinys, nuo ku
rio ponia , liko, susidūrė su 
prekių traukiniu ir daug ke
leivių užmušta.

Kai ponia kitą dieną nu
važiavo į Vieną, tuojau ėmė 
teirautis apie tą žmogų, ku
ris jai buvo pasirodęs. Ir 
sužinojo, kad jis užsieny ne
seniai miręs; • ; “L. A.”

f ,, ~y(------- ■---------------------- -—’ z f ’

PENKTĄ DALIS ŠALIES 

GYVENTOJŲ LANKO 
MOKYKLAS

Beveik penkta dalis Suv. 
Valstijų gyventojų lanko 
mokyklas:' visokias mokvk- * . * 
las — mažųjų vaikučių mo
kyklas^ (kindergarten), va
karines mokyklas suaugu
siems ir universitetus.
> Jungt. Valstijų Apšvietos 
Biuras rokuoja, kad su ati
darymu kaimyniškų mokyk
lų spalių mėnesy, iš viso a- 
pie 27,000,000 studentų pri
sirašė moksliškose įstaigose 
šiais metais.

Beveik 21,000,000 studen
tų randasi pradinėse ir vie
šose mokyklose. Aukštes
nėse mokyklose užsiregis
truota net 4,000,000. Priva- 
tiškose pradinėse mokyklose 
yra 2,000,000 studentų, ir 
privatiškose augštesnėse mo
kyklose yra 250.000 studen
tų. ., ' , '

Kolegijose ir universite
tuose net 1,000,(XX) studentų 
užsirašę. Mokytojų lavini
mo mokyklose; yra 30,000; 
tik biznio kolegijos parodo 
mažėjimą studentų| skait
liams. F. L. L S.
...................... .■■■■— I ........................

VYRAI,* ŠIČIA JŪSŲ 
LAIMĖ!

105 akrai žemės, 70 akrą dirbamos, 
35 akrai ganyklos, eemė labai’ ge
ra, viskas puikiai auga. Pyčią so
das 5 akeriai, taipgi yra ir kitokią 
vaisinių medžią.' Budinkai geri, 
bamė su skiepu,' 7 kambarią stu- 
ba, vanduo stabo j, barnėj, ant por- 
čių ir palei barnę. Farma randasi 
tik 1 mailė nuo miestelio, arti mo
kyklos, žemesnės ir aukštesnės, 
i..........
vieškelis, pirmos klesis marketai— 
viskas arti prie farmos, tik viena 
mailė. Ant farmos yra 2 arkliai, 
15 galviją, 150 vištą ir kitokią 
paukščių. Parsiduoda viskas sy
kiu, su mašinomis ir "įrankiais. 
Taipgi sykiu parsiduoda ir stubos 
i-akandai. Pardavėjas paliks vis
ką, kas tik ant farmos randasi. 
Priežastis pardavimo—savininkas 
neturi gyvenimo draugės, o vie
nam ant farmos gyventi labai ne
smagu. Antra priežastis—noras 
važiuoti j Lietuvą. Viskas parsi
duoda už-5,000 dolerių. Įnešti rei
kia-2,500 doL, o likusieji pasiliks 
banke ant 5 procento. A (G-l)

FRANK BARTEICH
R. F. D. 4, Ulster, Pa.

VANAGAIČIO DAINOS 
MOKYKLOMS

ANTRENBOS
“Darbininko” name, prie E 

gatves, ant rendos didelė krau
tuvė. Tinka sandėliui, dirbtu
vėlei arba šiaip kokiam bizniui 
Remia prieinama. Klauskite 
"Darbininko” Administracijoj 
368 Broadvay, So. Bosfin. Tel 
C H AAOft *

Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai
užimti paveikslais

Užsisakykite

DARBININKAS**
666 West Broadway South Boston, Mass.

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

c

> .' Geras tėvyąaluls privalo 
turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra lndomu su jais
susipažintL Juos galima

vinyje, lflvlso yra 40 ženklų.
Kaina 40 centų

“Karys” rašo ne tik apie įvai
rius Lietuvos kariuomenės reika
lus, bet ir duoda žinią iš Lietuvos 
ir iš užsieniOj .

- VisienM šviesesniems žmonėms ■ 
svarbu skaityti “Karį,” nes ji* 
spausdina bendro lavinimo raštą, 
įvairenybių iš naują mokslo išra
dimą. Kariuomenės Švietimo ko-

. mįsijosTiKary” skelbia savo pra 
nešimus apik kariuomenės švieti
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

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

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

“Karyj” yra daug paveikslą 
reginią, apysaką, eilią, įvaireny- 
bią, juoką ir 1.1.

“Karys” deda daug atsiminimų 
iš Lietuvos kariuomenės kovą ir 
kūrimosi, kurie kiekvienam < skai
tytojui parodys, kiek lietuvią taū- 
ta turėjo pakelti vargo ir auką, 
kol iškovojo nepriklausomybę. 
i Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “Karį,” kad iš anksto su
sipažintą su kariuomene. Toks jau 
nuolis patekęs kariuomenėn iš kar
to jšusiš pažįstąs ją ir pasiruošęs 
tai garbingai tarnybai.
- Kiekvienas sportininkas privali
skąityti “ Karų, neB jis paduoda 
daug sporto žinią iš Lietuvos ir 
užsienio: -r '"'- - '

Kur tik yrą susikūręs koks nors 
jaunimo ratelis, ten būtinai tūri 
būH “^Karys/’ nes jis be kariško

L • _____ .ai* t w . Lr_l-'i

jaūnūoliui įdiegti tėvynės meilę.'
Metiniai “Kario” prenumerato

riai dovanai gkųna priedą — grą
žą^ spalvuotą sieninį Karią Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo, papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat senovė 
ligi šių'čtiėną

“Kauro” kaina rietams 15 litų, 
pusmečiui S litai, 1 mėn. 1.50 et.

366 W. Broadwa/ 
S. Boston, Masa.

t
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Tel. So. Boston 0823
NAUJO JEVIETOJE^ — 

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M\V. CASFER
(EASESJt.A

511 Brodaw\v 
Ofsio dl 

ūuo 9 iki 12 ryte 1 
ir nuo 6 iki 8 vai; 
uždarytas subatos 
dSldieniaia, talp-gi

12-tos dieną i

I

J LIETUVIS DENT>TAS

DR. ST. A. GALVARISKJ
(GALINAUSKAS)'

|414 Broadvay, So. Bostob
Tdephone So. Boston 2300

1 Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 ryto, 
g nuo 1:45 Iki 5:20 po plet tr nuo J 
į iki 9 vakare, ftventų dieną pagal ra- 
g sltarlmą. ~

TeL Brockton 5112
DANTISTAS

DR, A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

705 Mato St., Montello, Mass. 
(Kampas Broad Street) 

Ofisą valandos: . ri . ,/' 
' R y t er nąo 10‘ iki 12 vai.
* Dieną’nūo 2'iki 5 vaL 

Vakare nuo 6 iki 8 vai 
Sekmadieniais pagal sutarties.

*«: »

TeL So.- Boston 0506-W: - - ■ “
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
' • - - ♦- n - -

251 Broadway, South Boston 
(“Keleivio” name) ’ 

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—-6 ir nuo 6 ;30—9 
vakare. SeredSffig nuo'9— 
vai. .dieną. Subatomis nuo 3 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).

Jau išėjo iš spaudos “Dai
nuok” U dalis. Gražus rin
kinys dar gražesnių dainų 
dviem ii; trim balsams. Mo- 
kykloms -- iniasit7 didesniam 
skaičiui, nuleidžiamadidelis 
nuošimtis. Dainuok II dalis, 
kaina 60 centu. Puikiausias 
vadovėlis mokvkloms ir cho--
rams. ,
Reikalaukite “Darbininke”

366 Broadway, So. Boston, 
Masi. Mes turi me visas Va
nagaičio kompozicijas.

Pirkite visi “Dainuok,” 
ten rasite gražiausias dai
nas, ypatingai merginoms

A. J. KUPSTIS -4
332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Tefepfione South Boston 1662—1373 • r ■ v
— — . ♦ / “ V* ‘

f Į LIETUVĄ IR ATGAL
. * : < Užlaikau f-i. '' i

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 
Malkas

Pristatom netoliau kaip 12 
mailių nuo Bostoną

Turiu
Daugybę namų, farinų ir 
krautuvių ant pardavimo ir 
mainymo, kurių čia negali
ma suminėti. •

. Galima Kreiptis^ 
Ypatiškai, laišku arha pįr 
telefoną. ., . . , -r

Ofiso Valandos
Nuo 9 vai. ryto iki 9 vąj. 
■vakaro.-------- --------------- H“

REAL ESTATE ANT 
PARDAVIMO

'■ So. Boston, Mass.
Dvieją šeimyną kampinis namas 
ir krautuvė, su įtaisymais.

ŠežiąAeimyną namas su dideliu 
kiemu, elektra, gasas, skalbvnės.

Trijų šeimyną medinis namas 
3-4-4 kambariai, su įtaisymais.

Naujas dvieją šeimyną namas 
su naujausiais įtaisymais gražiau
sioj vietoj ant Marine Road.

Medford’e
Dviejų šeimyną namas, su vieta 
delei dvieją garadžią ir naujau
siais įtaisymais.

Readville
Dviejų šeimynų namas su įtaisy 
mais, vištininkai ir daug žemės.

' . Randolph
Aštuonių kambarių namas su visu 
forničinmi, ir šeši akeriai žemės.

E. Bridgevater.
Farma, 50 akerių žemės, 22 kar
vės, 1 bulius, arklys ir 10 kam
barių stuba, visokių farmos maži-

kJ • ra** wrav,
—--------------------- -------------------------- --------------------r, tMSSH.—rT----------------------------------------
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. P. J. AKUNEV1ČIUS
Lietuvis Graborius

820 E. SIYTH ST., SO. BOSTON
•

TeL & & 4488

i

. -

Beaidencljoa Telephonaa: 0779-H. K 
Ofiso TeleKnas So. Boston 0779-W

S. BARDSEVIČIUS
268 W. Bro*4way

J. PETRUŠKEVIČIUS 
Laisniuotas Graborius 

Laikau automobilius dėl veseli- 
jų, KriKStyiHj ir šiaip p&sivazi- 

nėjimo, pigiau nė kiti.
162 Broadvay, 8. Boston, Mass 
Ofiso TeL So. Boston 0304-W 

Rea Tel. S. B. 0304-8,

E. V. WARABOW
(Wrubllau«kas) 

LTETUVIR GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS • 

1179 Washington Street 
Nonvood, Mass.

> Tai. Nonrood 1508
MONTBLLO OFFICE 

104 Amra Street 
Telephone Brockton 1644-J

I

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir B&lsamuotojas
877 ir 448 Cambridn ®rwt 

OiaMd^r“ 
Telephone Univera 

■Mm


