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ORGANIZUOTI DARBININ 
KAI DAVĖ ŽANDINĘ 

KOMUNISTAMS

lai Ladies 
darbda-' 

ivo kontro- 
20,000 dar- 
bkpai>dar- 
Uso prie u- 
^mažesnese 
'Iii • ~ ’ • -V*tujos Verši
ukai bando 
g pritraukti 
b Streiko ir 
joti darbi-
Ęr t*x» "» ■ a •

Bandys ge-

g^L. nebus galima pataisyti 
tnuiimo, tai galima tikėtis

- KAUNAS. — Šiomis dieno
mis laukiamas pasigailėjimo

s savai- 
s sutar-

L AIMĖJO PENKIŲ DIENŲ 
DARBO SAVAITĘ z

Jamestovvn, N. Y. — Prie 
namų statymo darbininkai 
čia laimėjo penkių dienų 
darbo savaitę. s Pasirodo, 
kad penkių' dienų darbo sa
vaitė greit bus priimta vi
sur., Darbininkai turės dau
giau laiko šviestis.

Amerikos Darbo Federa
cija pirmiausia įvedė savo 
darbininkams "penkių dienų 
darbo savaitę.

X -

tų darbo

East St. Louis, Mo.—Vie
tos amatų ir darbo unija iš
nešė griežtą pasmerkimą 
prieš komunistus, kurie su
sibūrę į taip vadinamą 
“Save the Union Commįt- 
tee” ir renka aukas suardy
mui angliakasių streiko.

Lokalėms unijoms ši cen- 
tralinė unija patarė praša-

PACIEIKO LAKŪNAI LE
KIOJA AUSTRALIJOJ 

Sydney, Australija. Skers; 
pacifiko . orlaivis Southern 
Cross tai vienur tai kitur 
pasirodo Australijos padan
gėse. Birž. 13 keturi lakū
nai nulėkė Souffiėm Cross 
orlaiviu į Melboutne. Vi- 
sdr juos triukšmsngai ir mfrJ 
Joniai patinka ir priimat.

Abu Amerikos lakūnai su^ 
tiko ; dar penkias dienas pa-į 
būti Australijoj. 3 į

BOSTONIETž LAKŪNE ; Kamšas City, Mč 
/ KELIONĖJE PER publAmnu konven 

^ATLANTIKĄ -
New York, birž. 17.—Ra- 

dio žiniomis Bostonietč“ la
kūnė p-le Earhart sų dvjejn 
draugais lakūnais išlėkė, or
laiviu į Europą. Tikisi, kad 
laimingai perlėks per Aftan- 
tiką. Pirmadieny, birželio 
18 d. turėjo būti jau-Airi joj.

' J' . ' '* , ,
Sulig pereito seimo ir centro valdybos nu
tarimo ši uom i skelbiame Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos Seimą

* y- ■ ' . ■ . ,*i'/• • . * . *'
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Hartford, Conh. S

- smarki audra visai su
- no vieną kaimelį, ięji 
i šeimynų neteka namų, 
r fių nė maisto. ' < 3 j 
i Sako, kad vietomis
- vandens prili ję nuo > < 
? iki dešimties pėdų. “

LIUOBAI TURSA VOTĮ 
DARBININKAIS

’ ’’ ’ * i — -5-37—AT--“ 

yŲąstington, D. CL—Jung. 
Valstijų Aukščiausias ter
mas nusprendė^ kadjvalsti- 
ja negali nustatyti atlygina
mo už patarnavimą samdy
mo agentams.

Sulig šio- nuosprendžio, 
leido samdymo darbininkų 
agentūroms lupti nuo darbi
ninkų, kiek jie nori.

Teisėjai balsuojant pasi
dalino, 6 prieš 3. A
' Prieš ^alsavo teisėjai 

Stone, Holmes ir Brandeis. 
>• Šią bylą iškėlė Rupert 
Ribriik iš New Jersey, sam
dymo agentas,* kuris paduo
damas aplikaciją pridėjo aU 
lyginimo lentelę už patama- 
vimus.
Darbo Komisijonierius ap-. 

likaeiją atmetė dėlto, kad 
atlyginimas už kaikuriuos 
patarnavimus buvo per di
delis. : ; ' j. _

'Neyr Jersev teismas palai
kė komisijonieriaus pusę ir 
Ribnik apeliavo Į Jūng. Val
stijų Aukšejąusiąjį teismą,’ 
kur ir laimėjo.

DABAR VISŲ AKKĘ
KREIPTOS Į DEM0Kk| 

TŲ KONVENCIJA^!
* ■ :3gĮĮĮ

Smith jau turįs 688^ 
j baisus• /-Jį
-Jaahington, D.;C, 
sibaigus Republikonų /k<® 
vencijai Kansas City daba 
visi ldukia Demokratų kbi

• - y 4- f

vencijos Hortston.. Tgsa&Cž
Demokratai išrink^^M

* 1

j;
, įjas palaiko tamsūs ir ne- 
susipratę darbininkai.. Jie 

\ yra šmugelninkų komunistų 

1 vergais. . Dirbkime, kad pa- 
’ I iuosavus juos iš vergi) vW- 
j' gijos. : “b; • <r Zt .• t

- r t

L.D. S. Apskričiai ir kuopos kviečiamos 
anksto Išrinkti atstovus.įrpagaminti 1U 
dingų organizacijai sumžftyfnų.

. • -v' A. f
Pageidaujama, kad visi sumanyta* wl 
organe ‘‘Darmnbifce’į dar prieš seimą. •

mstus ir jiems neduoti nė 
sudilusio cento. '
j' J ' ■ - • •••* k •

- Pasmerkimo rezoliuciją 
patiekė p. Jimmerson, vir
šininkas Tarptautinėm Mėsos 
Mhpofojų ir pardavėju Uni
jos, kuris tarp kitko pasd: 
kės

“Aš manau, kad tai yra 
gėda; kad šis būrelis triukš
madarių apgaudinėja visuo
menę nuoduodami būk jie 
dirba naudingą darbą uni
joje. Jie neturėtų gauti ne 
dešimtuko šiame mieste.”

iKbmilifistūs'pash^kč it 
kiti unijų Vadai, prilyginda
mi juos prie pa 
laukinių kačių.

. v STREIKUOJANTIEJI 
AUDĖJAI KOVOS

IKIPERGALĖS
\ Augusta, MePj^Villiam 

Batty, sekretorius streikuo- 
, pančių audėjų New Bedfor- 
. dė, -pareiškė Maine Dąrbo 
i Federacijos- - suvažiavime, 

kad 30,0Q0 audinyčių darbi- 
. įlinkai, kurie jau devynios 
. savaitės kaip .streikuoja ne- 
. grįš prie darbo iki bus išpil

dyta jų. reikalavimai.
Thomas McM^ihon iš New 

Yorko, prezidentas Tekstilės 
Darbininkų unijos sako, kad 

' ši unija niekados dar taip 
■ stipri ir galinga nebuvo, 

kaįp kad yra dabar,. Jis sa- 
ko kovą >irime laimėti ir 
laimėsime. . .. '

VrriT f i JŲBŲTlr įį

Detroit,' Michi. — Jungt 
Valstijose vis daugiau pra- Ą 
deda įdomauti lekiojimu or- ; 
laiviais ore. Birželio 30 d. 
iš . Detroito pakils 20 oriai- ® 
vių su apie 100 žmonių 6000 
mailių kelionėn. Aplankys 
21 didžiųjų miestų ir dau- 
giau nė 13 valstijų.

Alassachusetts senatas pe^- 
leido bilių, sulig kurio duos 
atlyginimą valstijos ~ kalėj 1- 
mo kaliniams, Concord pa
taisos kalėjime dėl vyrų ir 
moterų. Jeigu gubernato- 
rius šį bilių pasirašys,/ tai 
bus įstatymas ir kaliniai 
gaūs atlyginimą Už darbą.

gis, “Pažaislio^Vienuolyno 
kapelionas. .< z <

Taipgi birželio 30 d. lai
vu “Mauretania” iš New 
Yorko išplaukia .Europon 
Lietuvos Katalikių Moterį) 
draugijos' atstovė p. F. Pik- 
įčilingienė. . ■ x

Linkime^ laimingai sugrįž
ti tėvynėn; u

balsais prieš' 227 noęiįgįį 
vo kandidatę į prėži&pg 
Herbertą HooverĮ ir 
prezidentus Curtis-KiM® 
ei ja užsibaigė penktądie 
birželio 15 (t 1. .

Partijos programoje-s 
ko naujo. Hooveris -kaip 
Burtis darbininkams sv? 
mi. Kaip vienas, taip4 ^ 
tas yra stambūs biznierii

Žinoma, įejHiblikOnėi 
neturėjo tinkamesnio kan 
dato už Hooverį, kaip ja® 

įsame nekartą pasakę. v<1.’

. J* |
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Lietuvos

Astravo d va

4-tam de-

n:»Romano ' »■■■< sumažins.
, Kita pra 
n. Romanui 
pz M.. Yčas.

t ji cm

PENKI PLEČKAITININKAI

KAUNAS 
marklinijos rajone ties Lo- 

perėjo 
iš lenkii puses demarkliniją I 
5 plečkaitininkai. Pamatę 
mūsų sargybą iš jų du pa
bėgo į Latviją, o kiti 3 (A. 
Neselbergas, Ant. Pitinas ir 
Juozas Ziursa) policijos 
suimti.. Pas juos'i-asta Pleč
kaičio literatūros ir laiškų, 

į zPlečkaitininkų veržimasis 
ii Lietuvą pastebėtas ir ties 
i kitais demarklinijos rajo
nais. Iš viso paskutinėmis 
dienomis visoje Lietuvoje 
suimta apie 30 žmonių, pas 
kuriuos rasta inkriminuo- 

| jančios medžiagos.'

DEGTINĖS IR SPIRITO 
GAMYBA LIETUVOJE 

. Kaip rodo valstybinio deg
tinės monopolio statistika, 
per kovo mėnesį buvo paga
minta 558^375 litrai degtinės 
ir 24,190 litrų spirito^. Pe
reitais metais kovo menesį 
degtinės buvo pagaminta 
520,281 ltr., o spirito 16,915 
ltr. Taigi žymiai mažiau. 
Iš viso per pirmąjį šių metų 
ketvirtadalį degtinės paga
minta 1,68(1,^65 ltr., o sjįiri-* 
to-81,379 ltr. Sulyginus su 
pereitais metais per tą patį 
laiką, šįmet degtinės buvo 
pagaminta 23?,915 ltr.,, o 
spirito 26,919 ltr. daugiau. 
Per tą patį laiką, Šįmet deg
tinės ir spirito buvo paga
minta už 12,174,698 litus, o 
pereitais metais už 10,359,- 
174 litus.

5. Meile uždegta krūtinė____
6. O pažvelgti _________ ______
7. Visuomet širdis surakinta__
8. Penkios linksmos dainos_

Duetai
9. Moterų Sąjungos hunas —

10. Skrenda, lekia musų mintįs 
1L Trisdešimt dainų *___

•» ' < Ifišram Chorui
12. Ginkim ĮalįLie tu vos_____
13. Giesmė | šv. Kazimerą _.__
14. Lietuvos Vyčių lianas___
15. " Pirm yn J kavą
16. Mes grįšiųi ten---------------
17. a) Išauš vasarėlė, b) Tu m«

ri^t their ivronga ijęfore they rebelled? a
A. In tįe woxtb .of the Pęelaw#tion the Colonista

made their appeal to the vrorid: “ JiĮ every stagė o f si 
these oppressions we have petitioųęd for redrešs in' n 
the juost humble terms; our reOeated petitions have3 ? 
been answcred onlybyrepėa'' “““
i i »■

DEMARKAGOTS UNIJOJE 
SUŽEISTĄ^ KARININKAS

Gegužės 15. d, Druskinin-' 
dųinkij rajone tie/ demar
kacijos linija' lenkų pusėje 
kilimuose mūsiį pašieniopp- 
bcija. rado suostą, žmogt^ 
kuris, kaip paaiškėjo iš do
kumentų, yra mūsų karinin
kas Atšųkaitis.-

NAUJAS LIETUVOS GENE 
KALINIO KONSULO AD

RESAS LONDONE '

LONDONAS T./.-.-., ■ __
generalinis konsulatas per- Karaliaučiuj 
sikėlė į kitą vietą. J o adre
sas dabar yra' toks: “Cpn- 
sulate Generąl of Lithuanią, 
15 Endsleigh Str. Tavistock 
Sq. London W. C. J.”

VAINIKAI PRIE “ŽUVU- 

SIEMS UŽ LAISVŲ” 

PAMINKLO

KAUNAS. — Gegužės 15 
d. 18 vai., Karo Muziejuj 
prie “Žuvusiems už Laisvę” 
paminklo .sudėjo vainikus: 
Latvijos užsienio reikalu 
ministeris ir buvęs Latvijos 
ministeris Lietuvai p. A. 
Balodis, Suomijos nepa- 

[ prastas pasiuntinys ir įga
liotas ministeris Pabaltės 
valstybėms p. Įdman, Latvi
jos karo atachė pujk. Indan# 
ir svečiai amerikiečiai eks
kursantai. . Į.

.s . -
Vėliavos nuleidimo metu, 

Suomijos ministeris p. Id- 
man karo invalidus Miką 

ĮKaūšakį ir Joną Čiinalins- 
ką apdovanojo Suomijos 
“Baltosios Rožės” I-rno 

Į laipsnio medaliais. .
Į 'Vėlią vos nuleidimo' metu, 
sukomaųda vii s “ginklu 

Igefblp’ Latvijai, - Suomijai 
ir j Jungt Amerikos valsty- 
bėįns, orkestras stigrpjo tų

> - . .
Belo, vainikus sudėjo dar 

šie užsienio svečiui: Vokie
čių karininku ęfe]6gaęijos 
v^rdu pulk. Šn'deris, Ame
rikos-. Raudonojo Kryžiaus 
at4tūvę^ p. Ipendeisionasiir 
įu^/kįtų/kūriė/fuo tarpu 
dar nėra suregistruoti.

7"?
VOKIEČIAI NORI PERKAS

TI KURŠIŲ KOPAS

' ' Klaipėdos spauda* reiškia 
didelio susirūpinimo £ėl 

j keliamo pro
jekto statyti naują uostą 
ties Krancu, perkasant Kur
šui kopą ir sujungiant Kur
ilų įlankos pietinį galą-su 
jūra. Toks kopų perkasi
mas sudarytų labai didelĮ 
pavojų Klaipėdos uostui, 

, nes tada negalima būtų iš- 
’ gelbėti nuo užslinkimo Kur
šių įlanka ties Klaipėda.

LAULĖS” MERGAIČIŲ 
GIMNAZIJA

» į save dėmesio 
►v -Kauno aukštesniųjų 
ryklų “Saulės” mergai- 
ygįmnazija, kurioje per 
iŠ mokslo metus beveik Į giškių k., Smaugų 
ko .bausti mokinių— j 
gaičių — toks jų buvo 
18 elgesys ir stropumas, 
r gimnazijos pasisekimas 
eina nuo jos mokomojo ! 
sonalo, kuris daugumoje 
deda iš Šv. Kazimiero■ v w > <irų. ir yra vadovaujamas 
etikos lietuvaitės, baigų* 
r du fakultetu. Mdkvto-* 

paskiausiuosiūs 
agogikos metodus. Šią 
Dsaziją mergaitės ir jų 
ai taip pamėgo, kad jau 
ar plaukia prašymai pri- 
i į ją naujų mokinių.

, A. By it the Colouists^mit aff aU bope (if rx^ ' , Ą Ja kolonistai nukirta visą viltį suaitaikyifln w 
coneiLįątipn wįth Rnglapd and węre eucourąged-to 
continue the fight for įndepeudenee.

8. Q.,What nation in particular wąs quįck to re- 
cognize the new goverument adopted by the Col- 
onists? ■ .

A. France speedily necognized the new fedcration 
and sent men and shipp to. help thęir eause. Other, 
nations of Europe followed the esample of Franęe, 
and many lovers of liberty crossed to Amerieato 
enlist in the American army. ... .

ū. Q. What ęvęnt brought about English ręęOfUd- 
tion of Ąmerica’s ipdępepdence?

A. The sųrrender of Cornwallis ąt Vorktotyp, 
Virginia, forced England to acknowledge the t?ee- 
dom of her American colonies. ’ ;

10. Q. When did t£e federatįon o^ the thirteen 
Colopies become the United Statės of America?

A. By the adpption of the Ąrticles of Confedęrą- 
tion in 1781. ’ ?'

KOMP. TALLĄT KELPŠOS DAINOS
L ą) Eisiu į girelę, b) Ui, ui, ui. Dieve .25
2. a) Aš pas tėvelį, b) Močiute mano .25
3. ' a) MergąvakUrio daina; b) Ei, Tė- , 

veli, Tėveli _J2^
IT ą) Močiute, miego ųotiuj„Įi)#Qi, 

varge, varge------------------—į— 35-
5.. a) Aš toli nuleistą; b) Tris drie- 

naą (dzūkiška) ----------- -—-- .25
6. a) Kad aš buvąp mergelė; b) Ir at*

l$kė sakalėlis _______25
7. a) ©i tu, lalptingėlej b) Vanagėlis

tuįėjd ------ .—i--------- -—1 .25
8<. Tąrt»ki šokiai I. _________ ’_____ .40
9. Tautiški šokiai --------- ;________ =. .40

KOMP- M. PETRĄUSKO DAINOS 
j. Apvesdinkite mane — --------- —1$0.0
2. šių nakcialy (dzūkiška) ________ .30
8. Jojau dieną (auriftaių balsui)____ .'GO
4. Ko liūdit sveteliai ---- J_______ ; .20
5. Siuntė manę motinėlė -'...„„J------ - ^O
6. Vai aš pakibčiau---------------- ------- 20
7. Saulelė Raudona .....  . „ ... -25

KOMP. V4WUW> D4JNOK
J. Jau kelias Lietuva!------------------- 30
2. Dvi dainos________________.40
3. Mfląą ŠoW I. ----- - --------- L------ .30
A Mūsų šokiai, II.------------- '_______ _ .30

' GUDAVH^IM^

1 Astuonios įvairos^Įebioe .50
2. / Trys dainos---------------- .................- .Mi

vĄjNiKuęrag
į, M

tinetos Sainos fcalitpa gauti “Darbininku” Knygyne. Siųsdą- 
drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuokite taip:

ifnannTNniiras” 5-.;t -

A MAŽAS NĄVJAS AUĘSQ ALTORIUS 
'iR^ODOS (prastais minkštais viršeliais)— 
\ jftjODOS (prastais kietais viršeliais)—_____ _—

JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)_______
į JUOD0S Agoros odos viršeliais)__________ ____
1 BALTOS (celuloidos viršeliais)__________________
^ĄI TOS (celuloi<k>s viršeliais, su kryželiu)___

Str -Irisus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

Šri nors naudinga visuo- 
lieiiės įstaiga. O dabar jie 

apleisti. Parkas ker- 
Hhas, kai kurie rūmų lau- 
ąi išdaužyti, kiti dygiom 
ielatų ar leulom užkalti iiv 
pskrifai. viskas paliekama 

ir orui naikinti. O 
ter’rmnai labai verti, kad jie 
Uju -išsaugoti: jų sienos iŠ- 
ĮUoštos įvairiais ornamen- 
ais, lubose išrašvti Lietu- 
es ir'kitų valstybių ženk-

MMNEODrOt VYKDYMAI 
. KAMAS—Vykdant pa
skelbtą amnestiją jš Kauno] 
sunkiųjų darbų k^čjimo pa-] 
leisti/, 106 kaliniai, jų tarpe] 
16 moterų, daugiausia kri- 
minalistų. . ‘

. Baug taip pat paleista iš 
provincijos kąlęjimų. . _ J

LIETUVOJ į

įlžerėnų apylinkėse vietosi 
savi vąldybė rado patogią 
vietą kurortui ir vasaroa-. 
miams įrengtu

Tam klausimui rūpintis 
Ežerynuose suštdarė specia- 

savivaldybes 
ir vietos veikėjų, kuri grei
tu laiku vyks į Kaimą ir 
prašys p. Vidaus reikalų mi- 
pisterį, kad dėl naujo kuror
to-būtų pasirūpinta ir kad 
jam būtų paskirta subsidija.

< J ’

»ojo pil. Klementinu Ki- 
diūtė^—Rugienienė, 14<ųri 
įr i9|6ip. ištekėjo Ąmerii 
įe už Jono Rugienio ir a- 
b naująsias vyro jųngtu- 
B pranešė policijai.' KąU-
Metropolijos -Tribunolas 

rmąsias jungtuves pripa- 
lo teisėtomis, o antrąsias 
-išteisėtomis. Jonas Ru- 
Bnis prisipažino, kad jis, lė komisija-iš^ 
darnas vedęs, priėmė aut- 
štiūbą, tik vertė kaltę są- 

t -pirmajai žmonai, kad ši 
lįUSL girtaut ir jis turėjęs 
ja skirtis. Skirdamasis 

ą palikęs jai turto vertės 
<1 tįblerių. Bet Kauno A- 
rgardos ’ Teismas vis dėlto 
įskyrėį Bugieniui bausmės 
eną paėnesį paprasto kalė- 
po ir eidamas dabartinės 
Ūsųr-Vyriausybčs išleistu 
gožės 15 d. Amnestijos “į- 
atymu” bausmę sumažino 
enu ketvirtadaliu.

‘APLEISTI RŪMAI y/T*-.- •>' ■' • ~a '<

BIRŽAI 
k.gTO¥O Tiškevičiaus buvu- 
ejį rūmai yra-visos Biržų 
zyliukės pažiba. Tuose rū- 
UOse galėtų būti įtaisyta

- IŠKILMĖS PAŽAISLIO 
VIENUOLYNE

Gegužės 17 dieną Pažais
lio vienuolynan netoli Kau
no buvo nuneštas Šv. Mer
gelės ’ paveikslas, nesenai 
grąžintas į Lietuvą iš Rusi
jos, kur jį karo metu buvo 
Išvežę nišai. Į atlaidus bu
vo nuvykęs Resp. Preziden
tas A. Smetona, lydimas mi- 
nisterių. Po pamaldų sesers 
kazimįerietės aukštuosius 

i svečius pakvietė vaišėms. 
Atlaiduose dalyvavo labai 

įdaug znroniiį, ypač iš KauH 
no. &

I ' -
NUSIŠOVĖ DVARININKAS

TIRKŠLIAI. — Gegužės 
pnėn. 8 d., savo namuose re- 
[ tblvėrio šūviu nusižudė Pa- 
I serkšnės dvaro savininkas p.
Adolfas Otaukis.

Velionis A. Otankįs mėg- 
Idavo dažnai iŠUgerti, po ko 
I pridarydavo daug trukšmo, 
ir jis visur laisvai jausdavo
si, nes niekas negalėdavo jo 

I nuraminti — buvo . vienas 
I drūčiausių if stipriau apy-- 
I linkėję vyri)/

■V ” i ! J

direcpy to the

J X The Colonįsts repeatediy iadvdsed the British 
PąrŲament of the wrongs they w«re enduring, and 
ąppealed to ite sense of justice and to the ties of 
ielątionąhip whieh bpund them logether to dj$avow 
the acte of the Cw>wn, ūut td ad avail.' ...

6. Q. Had Ameriea no - diatnpioną ąųjoijĮj the 
British statesmen? .

; A Some leading Ęng'ishųien and mist of the 
ĮrisK membera. oi Padiament openly justified the 
aetion of the Colonists įą rehcįling.

7. Q. What was the imuiediate resuH af th«
Bęclaratian ųf Independence? *

MIRĖ AMERlEaETĮS , L
LIETUVIS KAUNE

Gegužės 24 d. Kąųno ^mies
to-ligoninėj po operacijos 
mirė amerikietis 'lietuvis 
Baublys Petras apie 40 me
tų turįs. Jisai buvo grįžęs 
nesenai iš Amerikos. Amer 
riko j e yra likę jo du broliai.

jos tmtyąHŠ ją ' • >1' 111S - K i t n ifĮ
Ą. Kolonistai pakartotinai skelbdavo Britanijos>' | .

Parlamentui apie skriaudas, kokiaą Renčia ir sąuk^|f 7 f ' 

jų teisingumo- jausmą ir į giminyątSs ryšius^
; uos riša sykiu atmainyti karaliaus aktus, bet veltui.

6. R. Ja nętųręja aaxp ųžtąriją fcrp
Britanijos valstybininkų? ? .v \ /

A. Kekurie vadovaujantieji anglikai ir dauguma 
ainį, parlamento narių, atvirai teisino Kolonistų su, 
kilimą. ' . »

7. Kp^to buvę hėtarpįnėa Meprigubnyttk ®a- 
skelbimo pasekmės?

Angliją įr buvo padrąsinti kovoti toliau už savo na- ■ j; 
ppi?ulmjhę.; >

A K. Kokia tauta ypač pasiskubini pripąžmti 
naują valdžią, Kolonistų sudarytą? * ' >

A Frakciją greitąi pripažino naują fedęrąęiią Į 
įr pasiuntė žmones ir laivus jiems padėti. Kitos Rut 
pppos tąųtoą §ekė Franciją įr 4|ugyJ>f Įąįsyfs mjdū-„y ’* 

įojų ątke]įavę Amerikon, įstojo amerikoniškon ar-. 
mijop..../-. .y . •; ..

9, K. Kokios apliiftybės privertė ĄpgUją
Šinti Amerikos nepriklausomybę? b ?. *

A. Pasidavimas Corh^aįlis’o ¥qrk ta\^u’-ę, Vir
ginijoje, privertė Angliją pripažinti Amerikos kolo- ' :- 
nijų ląįąvę. .

10. K- Kada 18 kolonijų federacija pasiliko $hxv.
Amerikos Valstybėmis? - <

A: Prięmus Konfederacijos Punktus 1781. *

SKYRIUS XVII " ' 5

SUVIENYTŲ ĄMERĮKOg VALSTYBIŲ 
KONSTITUCIJA y r

' Pamoka 1

1. Ę. Ųelko Amerikiečiai priėmė antrą Kanstitu-

Ą. Konstitucijos prakalba išaiškina to priežastis 
—"■ . • ' ...

, . “Męs Suvienytų Valstybių žmonės, kad sudarius 
tobulesnę Yienyhę, įvedus teisii 1 gumą, užtikrinus na- 
mine ramybe, parūpinta I^raątą. Apsaugą, pa^tur, į 
Tnejus abelną Gcrlnfvį. ir užtikrinus Laisvės palairaąi l- 
sau ir savo ainiams, sudarome ir įsteigiame Su v. A- 

' \ . Ir-—' 'T. ■
merikos Valstybių Konstituciją.”

2. K. Kas yra Konstitucijoje? ,
A. Joje_yra septyni punktai ir 18 pataisų. Pir- ' 

mųjų 10 pataisų pasiliko Konstitucijos dalimi 17-91. 
Kitos priimtos po to. .

(Bus daugiou) _ - t - ’

nw amnažįnti 
irom#/padavęs

CHAPTER XVII,

THE UON8TITŲTION-OF THE Ų. S. OF AMERIKA

Lesson 1. ■ /
. / . w ' .........

1. Q. Why di| the Amerięans adopt a second
Constitution? - ,

A. The preamble or foreword of the Constitution 
esplains their reasons as follows:

“We, the People of the United Statės, in order 
to form a more perfect Union, establish Justice, ux* 
sure domeątįę TranąuiUity pruvide for the common 
Defcnce, pVomote thp general Wclfąre, and seeure 
tbe. Blėššsmgs of ljil)erty td ‘4>umdves and _joag 
Posterity, do ordain and establish tliis Constitution 
for the United Blatt-s of Ameriea.71

2. Q. What hoes the Constitution contain?
A. It contąins seven articles and eighteen amend- 

ments. The first then amendments beęame a part of 
the Constitution in 1791. The others have been ad
opted since that time.

PABĖGO NUTEISTAS
RASEINIŲ PUTČISTAS

Iš Raseinių kalėjimo ge
gužės mėn. 13 dien^ pabėgo 
nuteistas prieš dvi- dienas 
kalėti Raseinių ~pūtčo' Haly< 
vis socialdemokratas’ Liudas

» z

Petraitis. „ v

PRAŠO SUMAŽINTI P-NVI 
ROMANUI BAUSMį

Amerikos lietuvių bendro
vės w darbininkai pasiuntė 
pas Prezidentą delegaciją 
prašydami sumažinti baus- 
nę buvusiam direktoriui pv 
3oimmui. Pręeidentas pa
reikalavo iš teisingumo mi- 
bišterio p.' Romano bylos do- 
nunentn. Nors galutinis at
sakymas neduotas, bet dar
bininkų įgaliotiniai tikisi, 
kjftii Prezidentas pasigailės 

bausmę

1
I

rM1 1u



tori tais metais, viršminė-

» -

>

» v: t.i

ir

JTUrlC I

- Žfetą diąną .ąbų-htyėdimas įvyko 
Butai;priėmė t .

į tauta kvota m-,'noms rodo’ kad aPS*gyw- nę ateiviai neturės išpilai

tiniai immigfrantar, 
yra sumanūs žemdirbiai, jų v? ..E> 
žmonos, Ar ‘ vaikai neturibti . 
18 metų amžiaus, kurie su, 
tėvu arba pas tėvą važiuoja. 

. ((2) Liekama. dalis, kiek
vienos tautos kvotos,, pridė
jus kiek lieka Ano viršminė- 
tė 50 nu<

Į ’ palengvini- 
ynisioms šėi- 
sti»: vfostijiį 
įsirašė po tilo 

(gegužės29-tą dieną, 
karią nuo priėmimo 
.‘ Immigųacijos Įsta^ 
gai’ laukiamos per- 
įVyko. ' '
Pirmenybę Teikiama 

įgyvenusių Ateivių;
Šeimynoms

ašlink persiskyrusių šei
mynų, svarbiausia pėrmai- 
na įyyksta Inmugraeijos Į- 

^l’ štaiymo čootoj sekcijoj, kiū 
K ri Kečia pirmenybę'Kvotoje, 
į: Sulig 1924 m. įstatymo pir- 

menybė duota kvotiniam im-* ... . . - 
migrantui, kuris nėra/vedęs,

| neturįs 21 metų amžiaus, tė> 
§ vui, motinai, vyrui' arba 
i žmonai Suv. Valstijų pilier

Čio, turinčio 21 mėtų am
žiaus ar daugiaus ^ ir kvoti
niam imnrigrantui, kuris y- 

sumanus .žemdirbys' jo 
žmonai ir vaikui neturį 16 
metų amžiaus, jeigu jię su 
juom arbax pas jį važiuoja.

't- įleisti nuolatiniam apsigy vė- 

nybės. Jie turėjo'vykti kai* 
’po ..reguliariški,- arba įa- 
- prasti, kvotiniai immigran-

■ tai, kad nors giminė Suv. 
.z--*Valstijose—pareiškė—norą 

tapti Suv. Valstijų piliečiu. 
Ir kadangi daugelio šalių 
kvotos yrą tokios mažos, ir 
kadangi tūkstančiai aplika* 

—cijų įplaukė, šie paskutiniai 
A turėjo laukti ilgą, ilgą laL 

ką.
•.>c- >■ .V >.■ - tKaip dabar pertaisyta ir 

einant gajėn nuo liepos 1 d., 
192$ m., sekcija šešta skav 

6 ■ ■ < *. ■

, ■ “Sekcija 6-ta. (a) Immi-
gracijos vizos kvotiniams 

X? immigrantams bus išduoda- 
mos fiskališkais metais se- 

flmnčiai: ; <
(-1) 50 nuošimtis kiekvie- 

nos tautos kvotos išduotas 
^ sekantiems - immigrantams,' 

nekreipiant dtydos tarpe 
khasų. •

_ (ąj? /Kvotiniams_ immį-
^grajrtamsį— kurie/ yra Suv. 

V^sti jų piliečių, .jurinčių 21 
metų amžiaus arba dau- 
giūųs, tėvai arba ; motinos, 

... arba vyrai piliečių kurių ap-

5Philadelphijoė/L. Katkfi-
Pirnioji Konferėpcija vyko,"* 

nų.šv.Kar

į turės elgtis' ių šįta ;nąu- 
ja - pirmenybės grupe- kaip 
jie. elgžai su taip < vadinama 
“žemdirbystės”- pirmenybe.
:.. > v ■/: . .-'i - . : t '

I Dąugybė žmonų ir vaikų 
Suv. Valstijose apsigyvenu-

likanj6?v,yra 'priedermė 
lėti vaiką netric* duo<~ 
mokslą^ bęt lygiai į 
tikėjime ir doroje, to 
vienas" kątaHkas lietuvis5^ 
Būtinai leisti sąvo vąįką 
talikfeką mokyklą kaip į 
dinę taip irų aukštesnę? 
vi - ■

3< Kadangi /jaunikaiti^? 
gerbti pažinęs savo 1 
myįa savo tautą,-’te 

nai reikia Įeisti 5iai 
tuvišką katalikišką .luoky 
kutj tąją kalbą jis 
išiąokti. • <

^/Kadangi mūsų'jauniui 
einą ten, kur jis ~ 
gų, tad reikia kur 
ti dvasinės draugijks J 
Vardo, Sodaliečių, Altarist 
ritąs po priežiūra vietinių/ 
nigų. ' ? •

5. Kadangi prąktika 
kad mūsų, jaunimas buriasi tik 
ten kur "gauna pasilinksirtini*. 
mų ir sporto, tad peikia ste 
ti prie virš užvardytų draugi 
jų sporto ratelius, 
pimo vakarus. •

6. Kadangi mūsų jaunimas/ 
eina ten kur suranda 
linksminimo klubus; xtan 
siak eina pas sveti: 
kurie turį* pilniausius kinį 
įrąbkių, tad mums ? 
stengtis kai* aplinkybės leič 
neruošti? atatinkamus 
kius/

10 minutų pertrauka, "
Įnešimų komisija patiek 

kančius ^įnešimus nuo Moti 
Sąjungos 10-tos kuopos į 
ferenciją. Stęigtį kiekvienoj 
parapijoje namu ruošos vaką 
rinius kursus. Konferei^® 
užgyrė ir patarė kad tas nę 
Šimas būtų vykdomas dėl? 
auklėjimo mūsų mdrgaičjų $??* 
romis šeimininkėmis. į- 
& Įnešama ir Svarstoma i 
ka^ga immis tinūtr Phi 

phijoje kiekvieną metą R. 
talikų konferenciją Viei 
šiai nutarta kad reikalinga^ 
ateinančią konferenciją laikyk 
ti vasario 22, 1929 m., šv.- An 
nejaus parapijoje. Rengti ati 
nančią konferenciją įgaliotas 
Phila. . Lietuviu Krikščiori 
Dr-jų Sąryšio KoBMtėtaž&

^Konferencija išrinko ga 
pirm. kun. J; J. Kaulakį, 
kun. J. Ki Čepnkaiti, rice-piR* 
mininkaisikun.' E. Taukštą P 
P. JaneĮiūnąf rašt. M. GriĮ! 
liūnienę; ižd. St. Bairrfi 
•/Įgaliota kun. X Cei 
ir "M? Grigaliūnienė dar 
daugiau, agitacijos Penns 
nijos kolonijose, kad

ipijoje. -y 
prasidėjo 10 v.

rtą su iškilmiągomis Av. lut
ėmis, karias laikė kun. S. 

Is; asistavo kun. L
ąblys ir. kun. M. Dauman- 

kslą'sakė kuą. S.

Konferencijos sesijos prasi
dėjo 10:30 vai. ryte'šv. Kązi- 
—pž^pijos' svetainėje:' 

jįją atidarė kun. M. 
apmantas su. maldą' pasvei- 

kinimu ir linkėjimu- nuo šv. 
iš pampijos. .. .. , v
Valdyba liko išrinkta: pirm. 

Petras Janriiunas; vice pirm. 
St. Baironas ir Juozas Čep- 
linskas; rašt O. Unguraitė ir 
M. Grigaliūnienė; rezoliucijų, 
spaudos ir įnešimų komisija— 
kun.; J/Čepukaitįs,. kun. M. 
Daumantas, - J. Pranckūnas;' 

landatu komisija — J. Brą- 
ainiš, Alek. Samčius; ženkle*- 

rų būklė Lietuvoje medeginiu |fius prisegti — D. Baubi aite ir 
žvilgsniu yra dar sunki ir k&d A Mažeikienė. 
jos ląbąi reikalingos pagelbos; Į Atstok užsiregistravo 70. 
nes jų bažnyčia ir Vienuolynas Į Toliaus-priimta dienotvarkė, 
dar toli ne visai pataisyti ir Nutarta * siųsti pasveikinimą
be to, joms daug kaštuoja sa-1 J. E. Kard. Daugherty. Nuo 

lą 'geidimas ir paruošimas iš 
jų gerų mokytojų katalikiš
koms .mokykloms. . ‘

Todėl drįstu prašyti Ameri
kos lietuvių visuomenės atsi
minti šv. Kazimiero Seserų 
vienuoliją Pažaislyje, darant 
testamentinius palikimus ar 

|šiaip norint aukoti. ‘

Kas savo auka šelps Pažais- 
lįo vienuoliją, ta§ rems kata-

o^jmČia (pirmame sių ateivių jau dabar užsira-< 
paragrafe),rkurie nesųvar- šę konsulo ofisuose. /Tuos1 
toti tais metais, rirsminė-konsulai ims paeiliui nuo sa- 
toms ypatoms, bus duoda- .vo surašų. Konsulai pertik- 
mos tais pačiais metais, AosĮ^b 
tonto* kvotiniams* į-Įsitikimues^p iurės patikrinti
grantams, kurie yra legMįšką įleidimu į Šuv.‘
kėjęvaikai, neturintį 21W| Valstijas vyro arba tėvo, 
tų amžiaus, arba žmpnėms, 
apsigyvenusių Šuv. Valsti
jose ateivių, kurie legališkai 
buvo įleisti į Suv. Valstijas 
nuolatiniam apsigyvenimui.

..-V ■ i V.(3) Ta dalis^kiekvienos 
tautos kuri nesųvartoja im- 
migracijos vizoms viršminė- 
toms pirmame paragrafe y- 
patoms bus duodama tos 
tautos ‘ kitiems kvotiniams 
immigrantams.

(a) Pirmo ir antro p3ra-

nos tautos kvotimų immi- 
grantų atsitikimuose, bus 
duodami tame ^mėnesy kuo* 
met pirmenybė darodyta jei
gu skaitlius immigracijos vi
zų kurios išduotos per mėne
sį—kvotiniams—immigran- ——7^----- j----------~——• > . -.M . ., v naujo įmmigracfrjos jstaty-tams, neisgibaigęs; kitaip se- ” •, . J- mo permainą. >kanciame menesy. * . . . j. \ 1 .
Vaikai, Neturinti 21 m-ir Sulig Amėnkos piliečiai, kaip ir jhr^1£r^ Alass.: ,

mi kaOJų giminės,.neferotyj^-^^10" »
Immigracijos Įstatymo ke-1 iriai ir kuriems pirmenybė į VInf UJP,x

tartoj sekcijoj ’ irgi įvyko Įduodama būtų prisMtytos^ĮįT^ 
permainos. *Ta sekcija lie- * * ‘ * ' ” ’ ' -
Čia nekvotinius immigran- 
tus. Iki šiam laikui sekan
tieji immigrantai skaitomi 
nekv'otiniav Amerikos pilie
čio nevedęs .vaikas neturįs 
18 metų amžiaus; pertaisy
tame įstatyme neištekėjęs 
vaikas, neturįs 21 metų, ga
li atvykti kaipo nekvotinįs 
immigrantas. • Nekvotinis 
stovią teikiamas Suv. Valsti
jų pįlietėsvyruįjęiguąpsi- 
vedimas įvyko prieš- 
1 d.: (Reikia atsiminti kad 
-kurių apsivedimas“ įvyko po 
gegužės 31 d. 1928 m. tie tik 
gauna pirmenybę). *.

• Meksikos de
prie gražiausio i 
džiaf at$me ir kol 
Tai įjįs baisus ižįi

ipięro

Puotoje vadovavo gen. Amaro
imas D ievo namų. '

-- */.

pas 'kurį immigrantai va
žiuoja. Jeigu konsulas, ras 
kad ištiknjjų immigrantai 
priguli . prie tos kliasos, ir 
jeigu kitaip įleidžiami, geroj 
sveikatoj, fiziškoj ir protiš
koj,* gerą morališko būdo —- 
jis jiems išduos immigraci- 
jos vizas. Jis tas vteas ap- 
likantams išduos paeiliui — 
‘epirmiaus; atvykęs pirmiau 
patarnavimas teikiama? Tik 

f [svarbu atsiminti, kad apsi
gyvenusių ateivių žmona Ar 
vaikai turės kuogreičiausia 
užsirašyti pas konsulą. Kiek 
dabar numatoma, apsigyve
nusiam ateiviui, yra svarbų 
pasiųsti užlaikymo afidavi- 
tą žmonai arba vaikams,' ir 
jiems tuoj pranešti-apie šią raviČiui. Amsterdam. N. Y. t J.« <t *

legališkai grafo pirmenybės, kiekvie- 

r R uimui negavo jokios pirme- 
M

fsįiį9į^_
Išvažiuodamas iš 

ir grįždamas Liefm 

Yeiškiu gilios pagarbos ir dė- 
kingumortiems Amerikos lietu
viams kunigams klebonams ir 
jų parapijiečiams, kurie nuo
širdžiai parėmė mano rinklia
vą, kmį buvo daroma sv. Ka
zimiero Seserims. Pažaislyje, 
Lietuvoje. Ypač ąšu dėkingas 
G. G. Klebonams, kurie gau
siai aukojo minėtuoju tikslu ir 
pas kuriuos man teko naudoti^ 
ilgesnį laika jų nuoširdžiu vai
šingumu, būtent kunigams: J. 
Dumčiui. Shenandoah, Pa..- J. 
Kuriri.. Scranton. Pa., -T. Žida-

Čepnkaičiui, Philadelphia, Pa.; 
K. Urbonavičiur.-^So. Boston, 
Mass.; P. Juškąičini. Cam- 

£L AmbflAui,

yo, kandidačių į aukštąjį moks-|zj. ?E. gauta atsakymas, kuris 

dėkoja, sveikina ir linki ge
riausių pasekmių mūsų konfe
rencijai. -

Kun. E. Paukšte, Chėster, 
Pa: klebonas referavo .apie ka
talikų spaudą ir laikraštiją. 
Nurodė labai plačiai kokią 
propogandą gali varyti ir. varo 
bedieviški laikraščiai su mūsų 
katalikų liaudies pinigais^ Pa- 
-ftiūlą ri'ftkti komisiją, kuri tv- 

.. v . T.x . .rinėtų apie, išleidiiąą naujo lai- 
likiskąjj švietimą Lietuvoje. Įkraščio Phdadelphijoje.

Rezoliucijų komisija pasiūlė 
konferencijos atstovams per- 
;raukti sesias pietums. Sesi- 

-fos TtTbaigfcre Į vai . :
_ T’opTetines: ^sijo^prasidėjo 
2-rą vai. su malda. Sekė svars- 
ymai patiektos iš referento 

rezoliucijos. Konferencija už
gynė jo rezoliuciją ir įgaliojo 
komisiją iš sekančių asmenų: 
kun. J; J. Kaulakio, kun. y. 
Čepukaičio, kun._E, Paukšte, 
M. Grigaliūnienė, P. Pūkas, 
A. Valentas, J. Pranckūnas, A. 
Ubis ir-A, Liniauskas, kąri 
nuodugniai apsvarstys aplin
kybes ir galimybes išleidimo 
naujo laikraščio Philadelphį- 
joje, arba' pasirinkti vieną iš 
einančių katalikiškų laikra
ščių. Komisijos darbuotė busi 

visuomenės priimta.
Kun. M. Daumantas patiekė 

rezoliuciją remti ^katalikišką 
spaudą, būtent *.Darbininką,n dalyvautų ateinančio 
“Garsą, ^^l^angą;” “Moterų 
Diryą,” “Vytį,” “Laivą.” 
Rezoliucija vienbalsiai priim
ta. ■

Skaitytas laiškas nuo Phila. 
Liet Krikščionių Dr-jų Sąry- 
šioi, kuris- sveikina konferen
ciją su anka $10? Išreiškė pa-, 
geįdavimą* išleisti naują laik
raštį Pįiladelphijoje.

Kadangi kun. A Šmulkštys 
nepribuvo į laiką su referetu 
apie Lietuvą, tai kun. M. Dau
mantas referavo apie mūsų 
jaunimą-ir mokyklas. Savo- tu
riningoje paskaitoje • nurodė 
koks mūsų jaunimas šiandien 
yra. Jaunimui trūksta mūsų 
parapijose sportų įrankių, pa- 

/ silinksnrinųnų ir tt Konfe- 
rencija po išklausymo refera
to reikale mūsų jaunimo.ir 
mokyklų, nutarė -priimti se
kančiu rezoliuciją: r .

ls Kadangi mokslas yra be* 
galo svarbus ir reikalingas ne 
tik mūsų laikais, bet taipgi ir 
ateinančiai kartai, tai kiekvie
nas katalikas tėvas ir motina 
tartų stagtfe Hek galta 
duoti savo Pailsins kuogeriau- 
jg: 
«Au- 

‘menei 1

»

gera-

k .

>>

€t*ę
Oi ■■■■

♦ r v.,

- jT'*

,;>7*

...^......... ....
gruntais

Litkuania, -į-/;- ? X —

Su tikra pagarba,

Kun. V. Dargia
t į -

L. D. S. NAUJOS ANGLIJOS 
APSKRIČIO SUVAŽIA-

4Ux

m

' . . ■* '■ *- • "
Ar užrašus-testamentus da

rant, ar šiaip aukas siunčiant, 
reikia dėti šitokią adresas: ^v. 
Kazimiero Seserys Pažaislyje^ 
Pašto dež^^44^Kadūė.“Eur5pe7

A. J. KUPSTIS
R-^srVssr broadway

B
lį/’

—

ž?
REAL ESTATE ANT 

PARDAVIMO .
So, Boston, Mass.

V Dviejų šeiinynų kampinis namas 
į ir krautuvė, su įtaisymais.

■? . Šešių šeimynų namas su dideliu 
kiemu, elektra, gasas, skalbynės. 

Trijų šeimynų- medinis namas 
?.• 344 kambariai, su įtaisymais.
'/ •. Naujaš dviejų šeimynų namas 

naujausiais įtaisymais graŽiau- 
vdetoj ant Marine Road.

Medford’e
ų šeimynų namas, su vieta 
dviejų garadžių ir nanjau- 
įtaisymais . '

ReadviUe , , < 
šeimynų namas su įtaisy 

vištininkai ir daug žemės.
\ ■ . -Randblph

r Aituonių kambarių namas su visu 
iumi, ir šeši akeriai žemės. 

E. Bridgewater 
i, 50 akefių-žemės, 22 kar- 
bulius, ą4Ays ir 10, kam* stuha, vfaffię ftmęor maS-

ss.i K*. Variui,

Noti^rPs > X Tn- 
tčifirai. Kingston. Pa. r J. Kas«- 

prie naujo stovio. Dabar jjnęvinskni. Tamėoua, Pa. S.

vartojama Form 633, nereikiMozūrui. New. PMladelplva. 
ją permainyti. r ’ >• |Pa«* .T. Karaliui. Minersville.
■T JŲ 1 1 - iPa - K kitiems. "

Ir dabar nereikalaujama, | == , v- -į
. . ... _. Tegul Viešpats -Dievas įieins

ad luomet Amerikos mhe- ir visiems ^.1

siausiai laiminą užtariant Ste. 
būklingajai Švč. Panelei Mari
jai Pažaislyje; ?. , ; .

Visą-gi G. G? Klebonų, ku-‘ 
rių parapijose neteko man at
silankyti su rinkliava,‘šiuomi 
prašau patiems.malonėti pada
ryti rinkliavą Pažaislio Sese
rų Kazimierięčių naudai. Jos- 

ir 2Lmetų amžiaus, ir Ame- gausiai už, tai atsilygh gera- 
dariams savo karštomis' mal- kad visos kuopos-būtų atsto* 
domis, • '
'Šia proga taipgi noriui at

kreipti Amerikos lietuvių ų<a-

kad kuomet Amerikos pilie
čiai prašo vizų giminėms, 
kad tas pilietis gyventų Suv. 
Valstijose kuomet pasiunčia 
form 633 nekvotiniams im- 
migrantams.

I • *• ‘*4-

Ąiųerikos pilietis, > kuris 
jau padavė peticiją dėl ne- 
ištekėjusio vaiko, tarpe .18

rikos pilietė kuri padavė 
prašymą vyrui atvykti ir 
kuriems jau tavo praneša, 
kad tokioms giminėms iš
duota pirmenybės stovis, ne
turi pasiųsti naujas .petici-

• * • stovio. ,Konsulai automatiš
kai perkels juos į nekvotinį 
stovį. Amerikos konsulai 
patys tuoj praneš visiems 
laukiantiems apie naujo į- 
statymo permainą ir išduos 
jiems nekvotines immigraei-

r-

SOUTH BOSTON, MASS. I jas prašydami nekvotinio 
Telephone South Boston 1662—1373 . 1 « . - . ,.v -

Į LIETUVĄ IR ĄTGA1.
Užlaikau

Laivakorčių pardavimo ir 
pinigų siuntimo skyrių.

. • Inšiūrinu tik Mass. valstijoj 
Nuo ugnies ir nelaimės: au
tomobilius, forničius, gyvas-.. . . . ..- . ..tį, namu? stiklus, /reikatfl J08 vl,zas
• * • galės daryti. ./ <

f 1 \« v. . ■
. ' . <■ W . i - 4

ir t p.,
ANGLIS ATPIGO—PIRKITE 

DABAR/
Pristotam ir malkas netoliau kaip 
12 mailių nud Bostono.

’Turin
Daugybę namų, farmų ir 
kraūtįvių Ant pardavimo ir 
mainymo, kurių čia negali
ma suminėti.

Galima Kreiptis

ofisą Valandos
Nuo" 9 M1 tyto i)tf 9 (fa* 
vakaro. . ' ; ■

' 5

’VIMAS

Sekmadieny, liepos 22 d., 
Aušros Vkrtų parapijos sve- 
tafhėj, Worcester, Mass., 1 vaL 
po'pietų įvyks LDS. Naujos 
Anglijos Apskričio suvažiavi
mas. X ' .7

Kuopos išanksto išrinkite at
stovus ir pagaminkite įneši
mus; —Šie suvažiavimas^ bus 
priešseinfinis., Pageidaujamą

vaujamos. . -
L. D. S, Gaujos Anglijos 

ApskričioValdyba

PARSIDUODA 1
Ant kampo D ir Tudpr gatvių, 156 
D'St., dviejų apartmentų namas 
su-9 kambariais: Elektra, 2 toile- 
tai, geroj vietoj ir, viskas gerame 
stovy. Parsiduoda labai pigiai. 
Tikras bargenaa THOMAS O. Mc- 
ENANEY, 23 Meridian St., East 
Boston. TeL 0355. (B.-12)
L------------- --------

PARSĮDtTODA
Dviejų šeimynų namas su vi
sais įtaisymais/ Kaina. $6,300.' 
Ineigų į mėnesį $65.06. Kreip- 

"" 3 St, So. Boston.' J 
(Ė.-19)- ,j7b- .?
__________ r

racijoje. ~ -..
Nutarta spausdinti b 

Įėję kun. E. Paukštės' 
apie katalikų spaudą ir* 
raštiją.- ~

Atsiuntė jiasveikinimą J 
Lietuvninkas iš Baltim 
Sveikinimai su auka po $5 
buvo nuo Tretininkų ir šv. 
nos draugijų. '

Sesijos užsibaigė 6vatv 
kare.

Maldą atkalbėjo kun< J. i 
pakaitis.

i

>G f *#»«•*,

nervuotl ir tart menka



!L1

tik ne Saklatya-

nuteisia, mirti ir

stovime darbininko

Norėdami tinkamai suprasti mūsą problemas, privalome 
relgti į kitų organizacijų ir jų spaudos patyrimus  ̂jų klai- 
ir geras jų darbuotės puses. Neužtenka rūpintis tik tais 
į bėgančiais reikalais, kuriuos mums pats gyvenimas pri- 
>. Pasidairę po kaimynus, pastebėsime nemažai keisteny-

isvėlpasiuntėįpai’- 
li.betir Stoo ji 
ento didžiumai pe^

1*368 protiniai
- lU^mitinįi^

minėtą, paižg
yra tai leidžiama elgi

kUųso^omunistų. partijai it 

sulig w Mg

s ‘ popiežium” .faktinai yra 
parlamentas, kurio nariai

da įdomių apibudinimu apie 
sovietų teisingumų.

Jei pasakoma žodis “so 
vietų teisingumas,” tai visi 
mano apie tokį kraštų, kur 
ris, palyginus su viso pašau- 
lio tautomis ii* jų teisės, ir 
teisingumo supratimu, atro
do esąs ant kokios nors ne- 

į žinomos, toli nuo žemės nu- 
Į tolusios, planetos. Leninui 
viešpat au j ant, sovietų Rusi
joj' buvo .sakopįai ^įSvarr 

[blausiais • teismo' uždaviniais 
nėra teisėtumas ir teisingu
mas, net be atskirų asmenų 
ir luomų priežiūros, bet tik

» eme pirmykštį sapnų mini.
| V*’. V./'; - '■ .
I ^gadynių žaizdos,

pavyzdžiui, išeikvoja 
bės pinigus kažkokiems 
slaptiems ir 
miems rel

Tačiau jei komunistų 
tijos;narys papild^cį

Jte tik Mestai, bet trlaįkrafctoltaM 
itiiaaikytis.arredakt^ 
įrfr jo nepriprasjo aepamylės. žinoi
* ^ * * <r* w- . X** . ■ « ■.

iš to, kad, nužudžius sovietų 
pasiuntinį Varšuyojį šoyMeĮ 
tų Būąįjoje “G. 3?Cę?? W 
kėlė- „masines ^ųk^djdies. 
Taipgi tos pat įstaigos 44G. 
P. U.” yra suprovokuoti ir 
DonečO vokiečių ipžįnieriai, 
kurie dabar laikomi areštuo
ti įr pasodinti į kalėjimų be 
'jokio tęįsnio įsakymo.; ,

Nemažiau ryški charakte
ristika įoyiętų teisingumo 
bus ir su valdininkų atleidi-1 
mų. Soy, Rusijoj visus vai-: 
dkunkus seka “G. P. 
šnipai ir pakanka 44aigu- 
mėptų** į paliuosuoti valdi
ninkui, jei priešz jį žvalgy
ba viršininkui pateikia slap
ti}, žinoma, dažniausiai - tik 
pačios žvalgybos sufabrikuo
tų parodymų. ’ ...
' Žvalgyba, sučiupusi tokius 
4 4 kriminalistus, ’’ pasistengia 
pilnai pritaikinti aukščiau

toli gražu ne visi, yra ang- n 
likonų tikėjimo. O vis dėlto p 
jiė savo balsais nulemia p 
grynai tikybinio pobūdžio g 
klausimus! , Ar ne keista, e
kuomet apie anglikonų teo^ č 
logijps klausimus sprendžia, į 
sakysim, \toks komunistas s 
Saklątvala, kuris greičiau- g 
šia yra bedievis, o, jei ir ne s 
bedievis, tai gal Bųddos, ar- t 
ba Bramanų, o gal Mahome- I 
to tikėjimo! į. > v •> t 

L; Anglikonų bažnyčios kebli 1 
[ir keista padėtis dar sykį1 r
& . ' z A

... ■>. ——'——

Rępublikonų Platforma ir 
r Darbininkai; :

miems reikalams,J 
tai niekas nežino iy skaito- | 
ma, kad teisingumas tvayį'įįj 
koje ir “doras žmogus,” Bet 
jei doresnis žmogus atsiran
da ir tai visa iškelia'aikš
tėn, tadakomųnistų parti* 
jos centro komitetas arba ir ' 
revkomai apšaukia jį 44kri- . 
minalistu, ” sudaromos jam 7 
“kriminalines bylos/? trau- i , 
kiama teisman ir behg 
Įtęįsmo,. žvalgybos 
pnu, zį>k^d ’4 4 nepaklusnūs- 
žmogus” ištremiamas iš vai- ;. 
stybės ribų arba sušaudo- 

rmas. O jei kartais patenka r 
I irįteismą, tai jaukoniunis- 
tų partijos nariai žino iŠ 
anksto, kad jis bus “kaitas^, 

[ir.; pąąako,'. kokia bausme jį 
laukia.. Įš

[vietųdse teismai yra tik^p^A^ 
Į forma. .6'jau pati^^eisiūmit-j 
Į mį ąr' neteisingumų’
džia komunistų partijos or-

' '.woB

liui tektų atsidurti “sten- t 
kia.” Spaudą, kurios, išsky-^ 
rus komunistinę, kitokios ir ’ 
nėra, negali irgi nieku pasi- 
priešinti. Komunistinė spau
da, atradusi viršuj minėtos L 
rūšies J4 kriminalistų, ” ke-, B 
lias dienas paveda daug vie- 9 
tęs savo skiltyse apie taria-', 9 
mai įsigalintį teisingumą. - 9

Piliečių teisės nors prie S
caro valdžios" buvo žymiai Jį
siauros, tačiau prie korini- 3
nistų partijos diktatūros re- .1
žimo piliečiai pasiliko be, jo- |
kių teisių.. Padaryti kratą s
arba suareštuoti nekaltų a
žmogų, tai sovietų teismai 3
'nemato tome nieko prieš i n- |
go te&ngmimi.

,Prie tokio 4 4 teisingumo” ^3 
sovietuose, ypač viršūnėse! 1 
yra Įsigalėjusi kuo žiauriau- 
šia korupcija. Ąįikštiejiken 
mishrai spekuliuoja žmonių . 
turtu, gerai žinodami, kad g 
prieš teisiną nereikės atea- "C 
kyti. Todėl veltui būtų dar- J 
bas, jei kas pradėtų kontro
liuoti, kaip sovįetų komisą- ,. 
rai aikvoja žmonių sumoka
mus i>inigus. Šimtais tūks
tančių červoncų penimu ko-



rexas Respųb

mažieji

■iotį^ 
norėjau

irA-menKc^^entruosesavo 
klūbųs, turtihgaš skaityklas, 
kuriais nariai gal naudotis. 
« Ęederacija jeikia’ stipen- 
dijas specializuotis moksle, 
duoda pašaipu kelionėms, 
skilia premijas už žymius 
mokslo ir meno srityje mę-

- AI ūsų jaunoje valstybėje, rogrado jurid. fakult. Jac- 
panašiat, kaip Latvijoje, pi- 

Ijįęčiai .^kultūrėja 
^gręitų tempu... Reikia kom 
jęfentruoti jėgąa.irpastaugas

^tos kultūros vagos gilinimui, 
^įįps paviršutinė kultūra pąe- 

udo-kultūra gimdo purkštu 
? ęgoizmą, greito pjaturtęjti 
'■mo norą, kitų išnaudojimą, 

naikina sodžiaus gilios, kuk
lios kultūros-aristokratiškus 
pradmenis.

Paaiškėjo visiškas i ndife- 
rentizmas gana didelio ntįo>- 

į~^į' • į. ^&St:

republ
amšJ&s

Hansas Cite 

nėj, kuri gal 
000. žmonių..
i. .4 J V- SvV t

Wbmęri” įkurtą 1919 m. Ar' 
merikoje)^ Į šitą federaci
jąšiuo momeųiu’įeina 2Š-įų 
vaistytų moterų \ sąjungos.

tos ''simpatijas1 ir atskirų 
valstybių organizacijų savi
tarpinis šelpimas;

b) kelti kultūrą ir apšvie
timą Lietuvoje;

Į c) paskatinti moteris prie 
įintelektualio darbo ’ ir remti 
jų pastangas šioje kryptyje;

bąK bažnyčioje erdva, žmonės nesistumdo,' ra
miai Dievą garbina, gražu- iv visiems patogu. 
[Bažnyčios bokštus viena kondignaeija ankštyn 
pakėlė, viduj bokštų lėšomis notaro Ba&^įftiį&ta 
Nekalto Prasidėjimo,Paneles
vylų pastatė, rasit ir gynė Nekaltai Pradėtoji 
Marija bažnyčią kad granatos nekliudė, salia 

Iptašyilpč-rB*? įor .daug baįmytititų: rūbų,

|tai: ąmotų, kopų, ulbų, kamžų, stulą pripirko.

pas su keistu parašu stovi: “Kalėjimo gri; 
šisedraudžiama vaikščioti; lyg ten būtų j 
turtai, paslėpti. Vaikščioju, vaikščioju P
gatve ir triūsiu, tartum Mavįjus kada 
taginos griuvėsius- vaikščiodamas raudojo, 
desys ir mane ima, net verkti norisi, manau 
kai ilgi, sunkūs, brangūs žmogaus 'trių^S 
kais virsta. Man taip bevaikščiojant ateitim 
Kalvarijos geresnius laikus ^— kada prieš 1 
buvo čia apskritys, žmonėm gatvėmi^^įl 
krutėjo, kariuomenės, pilna, judėjimas d 
žydų dideli, aukšti sunkūš yežimaiSraži^j^l 
.linkės ūkininką javus Kihartų stotin, iš4et 
ba iš Kąuim daugreikiamųjųprekių bįįiį 
vo, dabar r to viso nesimato* nei girdėti, til 
senovei varnos krankštėdamos neramiai lęk 
rudens darganą lemifi, kregždutės greitai7 S 
tei), tartum, kulkos, kkiodamos sau maistą 
da, žvirbleiis.-habagėlis, nieko nebijodamas 
nūai gatvėse maiste ieško, dienas, kitarra 
liukas prilėkęs kabinasi, nori maistą atimti 
neduoda, daugiau drangą atlekia, ima t 
čirškėti ir visi lyg susikabinę į krūmusJbjE 
tri^ alutį daro., Taip motinos mažiem n 
pasakoja. j-...: - L-' g ’ T*

Per ilgai Kalvarijoje švenčiu, taipųi* 
užtrukau, ačiū Dievui, jau 19 rusinėjo d^ 
šiandienMąrijaiųpoIėš apiriinkės ūkinininfc 

paroda Marijanųtolėjc, ngm jioM riigu 
tfievą j^vapjos^pteno,lelijos* mtUomo%| 
&os, pekaltos širdys, su Diev Kalvarijos ki 
kalneliai, pakalnes, kloniai, au.Diev upelei

d., 1920 m. turėjo 24,7: 
timšalių, iš kurią 13$ 
vo naturalizuoti. IA a ■ - 1 e
svetimšaliu Houston, 
Apie 5,000 buvo natuįį 
ti piliečiai. 'T

turi 256,000 gyventi 
galima laivais priri 
Kasmd^ J3
šiaiJa|yą. įvažiuoja i 
šiuoja iš'Houstop.

Deį ekotiomišką& 
ką .priežasčių Houst 
labai tinkamą / yiri

brangintinų) “silpnesnio 
gražaus padaro” palinkimai 
pradeda' stipriai reikštis ir 
stelbti moteryje “žmogų.” 
Tai regresas. Liūdnas ręiš- 
kinys, %

Paaiškėjo moterų solida^ 
ritino reikalas: kaip dažnai 
savaranki Įet jiri aukštąjį 
mokslą puikiai išėjusi mo
teris, paskęstavisokenopų 
jai atmestų pareigų nepa
lankioje aplinkumoje, nepa
reiškus savo gabumų, savo 
kūrybos., Tokiai moteriai 
reikia suteikti moralės pa
ramos, reikia sužadinti savi
garbos, ambicijos, savo tei
sių gynimo jadsmą.
f O ,ką nuveikė ; Lietuvos 

moteris tarptautinėje plot
mėje? *

Kultūringose valstybėse 
motęris čia daug sąvo yaį- 
stybei padeda. Alės turime 
labai maža- gabių diploma
čių. Reikia pasimokyti. Rei
kia. užmegsti ryšius su už
sienių moterų rimtomis or
ganizacijomis. Kiekvienas 
sųšidūrimas šu svetimšaliais 
bus proga Lietuvos vardui 
keiti;—geriems; santykiams 
užmegsti, taikos įdėjai, kad 
iktolimai^ patarnauti,- r

Taip. Daugeliui moterų 
paaiškėjo, kad yra prasme, 
pamatas .Ari^rieikuW^W^

Kevičaitė, Berlyno ir Petrori 
labai grado 'univ. med. d-rad S. Į

Kainberaitė, Berlyno univ.j 
med. daktaras Lietuvos "un.l 
med. fakult. ąsistentė P.| 
Kaįvaitytė ir baigtai Aukšti 
Moterų Bestuževo ? Kursų 
iator. fiįolog. fakult Z. Mak- Į 
rimjpva.

KandidatesKultūros” 
d-jos Moterų .seminarijos 
direktorė baig. Mot, Peda
gogijos naujų kalbų Skalo- 
110 kursus Petrograde M, ja,

spiesti, į visai apolitinę 
“Lietuvos Aloterų Sąjungą’f 
atstovaujančią visas baigu
sias aukštąjį mokslą motęris 
ir' neatidėliojant įeiti į 
“Tarptaut. Baigusių Aukš
tąjį Afokslą Moterų Pedera-i 
ei ją,” kurioje dalyvauja žy
miausios užsienių moterys.

Prieš .kurį laiką * įvyko] 
Kaune “Lietuvos Aukštąjį] 
Mokslą ^ Baigusių Moterų} 

Sąjungos” įsteigimas, jos į- 
| statų galutinas išdirbimas ir
■ aprobavimas, pirmininkau-1 

jaut susirinkimo garbės pir-
■ mininkei žinomai rašytojai 
- ir pedagogei GL Petkevičai- 
’ tei ir vice-pirmininkei tat- 
y kos teisėjui Jacevieaitei. Į- 
5 žąngos žodyje rašytoja. S» 
r Čiurlionienė nurodė aukštą- 
, jį mokslą išėjusių motetų

kandidatus į prezidentus ir 
vice-prezidentus • Houston, 
Texas valstijoj. \

” tMjssourf yį§fija įra vie
na j§ ^fvuįfaj pietinių^’ Valį 
tijų, ’tos vardas duotas bu
vusioms vergų. vatetijoi)w, 
kurios tradicijonališkai rė
mė demokratiškus kandida- 
WĘet i920įįy I92* td 
valstija baHavo už republi- 
konuš, ir gal todėl šią metų 
seimas tenais bus ‘laikomis. 
Delegatai susiriįiko toje pa
čioje svetainėje" kur buvo 
pastatyta demokratų seimui 
1900 m. ir kuris seimas no
minavo William Jennings 
Bryan į prezidęntus.

Iš dviejų Kapsas miestų, 
vienas randasi Kansas vals
tijoj ir antras Missouri val
stijoj,. bet abudu netoli nuo 
Kansas ir Alissouri upių, 
Kansas miestas Kapsas val
stijoj yrą mažesnis, kuomet 
Kansas City, Alissouri, turi 
net 383,000 gyventojų, pa- 
baigoje aštuoniolikto šimt
mečio francūzai-pirkliai ap
sigyveno kur šiandien ran- 
dasi Kansas. City? Missouri 
valtsijoj, ir ta vieta šiandien 
yra di džiausiąs žieminių 
kviečių centras pasaulyje. 
Yra didelis išdalinimo cent
ras, ir' “ vartai^į šiaurvaką^

gana, kad išsikeldamas iš Kalvarijos dėl lenkų 
ir lietuvių barnių, turtingą bažnyčią pąliko, o už 
rūpestingus nuopelnus Bą^iyeiOSvvaldžia j ka
nauninkus pakėlė ir didoką Garliavos parapiją 
su dviem Vikarais davė, kur karo audrai perė
jus 1916 m. pavasary staiga mirė it Jonučių 
kapuose palaidotas. > /

;■ Kalvarija, jiįodakute, mano lelija, dar aš 
noriu ką daugiau apie tave sužinoti ir kitiems 
pranešti, bet niekoTpatingo'nerandu,, nieku nę- 
atsižymi, išrodai kai po ilgos ir sunkios ligos iš 
lovos atsikėlusi ir pasiėmusi rankosna lazdelę 
nori vaikščioti, bet vis'klumpi ir puoli., Negrei
tai, negreitai pajėgsi bėginėti ir balsiai trypti, 
kai prieš karą kad buvo. Beje, Kalvarija turi 
realinę keturklasę mokyklą ir. praduos su pen
kiais skyriais, dar turi žydo Sąlomonoz tabako 
perdirbinio fabriką ir jgerai. sekasi., < Kadangi 
kur seniau daržuose sodindavo daržoves ir Kal
varijos dv. naujakuriai, daug tabako sodina ir 
gerai, girdim pęlni, negaliu apleisti nepranešęs, 
kad yra įsikūrusi kojinių ir žaketų'* dirbtuvėlė, 
dar Vilkaviškio dafbininkų bendrovės “Žiedo” 
skyrius*prekiauja. Visiems Dieve padėk! Tu- 

. ridamas laiko, pasiėmiau arkliuką—lazdelę ran- 
kosiia ir po senovei rioglinėju miesto gatvėmis. 
Pažįstami sveikina ir džiaugiasi pamatę, arba 

’ kambarin prašo, maloniai priima, vaišina ir dė
koja kad atsilankiau. Atpiįiyk Viešpatie nž

(fenais atsibuvo pereitais;] 
,liąis metais. Kąralįu^||| 

vįe^pataūj^
Šis miestas vfa WįĮ 
svarbiausias vatos centl 
Tik New Orleans pirmi; 
už lĮouštouą stovi cukri 
produkcijoj. Apai't.ųoj 
Houston turi k e t u r i oliką 

ii^jųri tehiy 
kąniĄ ir šiaurius.
< Aliestas ima vardą j 
Sam Houston, garsaus 
rėivid ir diplomato. H<j 
ton buvo “ baltas ” indy^ 
kurį Cherokee įndijonų 
das Oolooteka pasisavino 
jX vedė Texas gyventam 
nepriklausoniybės, karą, 
vėliaus buvo išrinktąją 
Respublikos prėziden® 
tųoihet pradėjo ’ tarybas 
Su v. Valstijoms dėl prigi 
jimo Tęxas,prįe UnijdŽ 
liaus ; buvo gubema^og 
valstijos kurią išgęlb 
Prieš prisidėjimą pfiei 8 
Valstijų Houston rniei 
buvof 
tąpile

AbųdiT seimų mįi

.1 ■ A . J- -V - • -J ,
tęrų nuveikti darbus, orga
nizuoją tarptautinius kon- 
gresusi t \ , t

Federacija turi ryšių su 
Iiiteiektualinio Bendradar- 
biavupo 'Lyga prie /tautų 
Sąjungos. Ona Mašiotienė 

i ('(Lietuvos Aidas”)

miestą važiuoja net try
lika įvairių gelžkelią, ir kas 
dien įvažiuoja įr /išyaŽLUoja 
du šimtai šešiasdešimts pa
są ži erinių traukinių., 1923 
m. buvo 883 industriališkos 
įstaigos mieste, su 23,000

d) moterų teises vykinti
gyvenime; ' '

e) .auklėti moterų tarpe
solidarumą š ir tuo būdu 
jungti moteris į bendrą šel- 
pm; * >

<f) studijuoti(moterį — jos 
psichologinius' ir fiziologi
nius savumus ir aiškinti mo
terų rolę, visuomenėje;

g) paskatinti moterį prie 
visuomenės darbo.”

1 ,v4‘ 7a a r
~ r . - »•- .» ■ •Sąjunga, kaip tik bus įre
gistruoti jos ‘įstątai, įeis į 
‘Tarptautinę Aukštąjį Mok
slą Baigusią Moterų Fede
raciją” (“Internatibilal J?e-

igiu: joms; j^K 
jau paragąū 
laikų moterų 

-jos jau neriį 
teisių brangti

........
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neatsimeni? Jeigu mainytė nebūtų mirus, pi jos, maniai r Juozelį vestis į mokyklą, ”~ 
gal šiandieną mudu geriau mokėtuva gar- yariunanči/ti pastebėjo linksma Mągdutė. 
Junti Viešpaties Jėzaus Motin? Mariją ir U'liivas'iftmos nisiiriilėio

V 4. •Mrfk i vriH&'mMa ir "»'M W“ts pasig.uįejo.
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“Mokyklos sesutė, - 
mažesniųjų mergaičių.

“Ar ji parein^įn^^ kas vąka^ų pas 
motinėlę?” — klauįšą, Magdute nedi-ąsiai.

“Tai ne mūsų sesutė. J*i Sesutė-Vienuo- 
lė?” — atsakė antjpįt

•* • j ; y> ......... .

7‘Mes einame, i‘katalikišką'parapijinę 
mokyklą,” — tarė;DnUte Šariutė. < . .

Mergaitės matė kad visos' šios informa
cijos Magdutės supratimą, nei kiek nenu- 
ŠvietĘ Po ilgo klausinėjimo, mergaitės pri
žadėjo pas.Magdutę atsiusti savo sesutes 
mokytojas, kurios ją pamokys katekizmo ir^ 
prives prie pirmos Šv. Komunijos.

. w Linksma 
dalyku ji norėjo turėti: ^ažų paveikslą ir 
sesutes savo namuose. Greitai skubinosi į 
namus. .Teta supyks. Perilgai užtruko.

Laiminga Magdutė, kaęl nerado tetos ną- 
mie. Ji-buvo išėjus.---- 1—--- į——------ >•,

Kuomet teta sugrįžo^ Magdutės žmgeb. 
durnai .turėjo.prirodyti. “Teta, ar mudu 
su Juozeliu kada nors eisiva į mokyklą?”

“Ką? dar tu tingine nori eiti į mokyklą! 
Ką tenai:tu veiksi? Tu, tinginė, greičiau 
padėk bulves ant stalo ir atnešk anglių.” 

t Magdutė paklusni mergaitė. Padarė 
kaip liepiama, “r.' • . • _

“Girdėjau, kaip Armonienė kalbėjo, 
būk Glėbienė su šeimyna išvažiuoja į Webs- 
terį gyventi,” — tarė teta Geležinienė. “Ne
turėsiu darbo daugiaus. Nuo' Glėbienės ge
rai uždirbdavau.” '

“Ar. tai ji tau nebeduos daugiau baltį, 
nius skalbti?” — klausė Magdutė.

“Žinoma, kad ne.” t : J
“Gaila, kad jį mus paliks. Negalėsiu 

daugiaus pamatyti tą gražu paveiksią.”----
“Kam tu svaigini galvą kokiu ten pa

veikslu?” — paklausė Juozelis.
“Taip! ir aš tą sakau. Greičiau šupro- 

syk baltinius,” -r- nekantriai pridūrė t^eta 
Geležinienė.- j

- afeakė viena jS

nuogai Magdutė.» ■ .7 , į .’balstt
*‘Taip/’ Įmtaiė.JųoBelis. j 7 ..J
^čia payeifcsias 'Paneles ^yeųčiausiįjį,

apie kurią mamytė mums kalbėdavo. Ar §1
> ’ _ . _ -J* . a _ . &

. ___ ......L^...^
š«;!?‘.-iitu gįį aht-arfAs itiMery<&.ln4ri.awkj^.dūsa-

’ėpisx norėjo senelei suteigti pagelbėt. >Teta 
,Qeležinienė, pakėlus galvį, manė, kąd prie 
jos stovi. Mšgdutė jr~ Juozelis; prašančiu 

VaikeHar rangūs^ atleiskite 
man už . . M Čionai ji nutifo, įJa^Uūųsi ne- 
m)ivFaš v^žftis st^vinčiiis pri/jos.

•‘J -“Teta;! atėjo Sesutėj iš šv. I^tro para-

tųųvyks- HĮį x. . 
rinkimas,, senos inokyklos 
kambąry, CongresS'Avp> Atei- 
kite visi.,, • Valdyba ~

i &??
•7H1-

melstis į ją. Žiūrėk į Vaikelio 'rankeles ir 
kaip Jo alįrs į mus.”

5 Abu pabučiavo'paveikslą. “Kad nors te
ta priimtų šį paveikslą į namus. Ji sykį sa
kė: nereikia tikėjimo! kam tie šventi pa
veikslai ?’L . #

• -X- ■

Netrukus t0ta sugrįžo į namus Norėjo 
rūsčiai ką nors vaikams tarti, bet, pamačiu
si paveikslą kybantį ant sienos, susilaikė; 
Pradžioje, greičiausia ji nežinojo, kas ten* 
per^paveikslaį Prisiartinus prie vietos, 
kur buvo naujas namų papuošalas, ji nuT 
stebusi išsitarę: “Šventa Mar...” Čionai 
matėsi ant jos veido, kad toliaus ji negalė
jo-kalbėti. Išrodė, kad ji turėjo didį šir
dies susikrimtimą. Jos veidas pasidarė bal-

Paskui veidai užsidegė kaip žarija. Akys 
pasidarė gailingos. -Ilgai nelaukus, ji par
puolė ant kelių 'prieš paveikslą, ir graudin
gu balsu sušuko: “O Marija! Nusidėjėlių 
užtarytoja, pasigailėk manęs.”

Vaikeliai nusigando. Vienas į antrą pa
sižiūrėjo, paskui sykiu su teta pradėjo irgi 
ašaroti... ‘ x

Laike sumišimo kaž kas pabeldė-į duris. 
Afagdutė atidarė duris, ir štai stovi prie du
rų Magdutės'senai laukiamos sesutės,: Sesu-

— — —•’ J ■

, te Marija Pranciška ir-Sesuo Marija Leo^ 
kadija, abi iš šv. Petro parapijinės mo
kyklos. V
_ “Garbė. Jėzui Kristui,” — tarė viena iš 
Sesučių. Nesulaukdąmos atsakymo “per

T? „ Z1 — pasifcel- 
dama nuo aslos prabilo Geležinienė. ^Bu
vau paklydus, atsitolinus nuo viso, kas yra 
šventa ir išganinga. Marija pasigailėjo ma
nęs. .Pamačiusi Jos paveikslą susigraudi- 
nau; trokštu visa atitaisyti, jei Dievas man 
duos galimybės. '

Prisiartinus prie abiejų vaikelių apkar 
bino vieną ir antrą, prispaudė abiejų vei
delius prie savo ir tarė:

“Didis yraxDievas,.galinga yra Jo valia. 
Šiandien, Viešpats džiaugiasi, nes viena iš 
Jo paklydusių av^ių sugrįžo atgal į savo 
Tėvo namus.” . ž • •>

“Ar galėsiu su Magdiite eiti į mokyk
lą?” — klausė tetos Juozelis. ,

X *

“Taip, vaikeli, visa gausi ir turėsi. Bu
vau iki’šiol jums svetima, nemaloni, šiurkš
ti, Buvau paklydus. Dabar...”

Sesuo Marija Pranciška, prisiartinusi, 
spaudė senai tetai Geležienei rankas: “Dė- 
kok Dį&vuu”

Gražus buvo reginys tą valandą, kuomet 
teta Geležinienė, Magdute ir Juozelis klū
pojo prie Panelės Švenčiausios paveikslo ir 
meldėsi. Teta dar nebuvo užmiršusi savo 
jaunystės dienų maldas; Magdute ir Juo- 
zelis nemokėjo, bet ir jie kiek galėdamu 
'prisidėjo prie Marijos garbinimo. Prie jų 
stovėjo seserys, ir jųjų lūpose skambėjo dar 
gražesnė ir malonesnė malda: 
mano/Siela Viešpatį.» *■ *■ 
dvasia Dievuje Išganytoju j' mano; ’ ’

- vJir
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LDS. 70 kp?. 
vyks 24 d. birželio po 
tai, vai. Susirinkimą 
mn J oi iSvAATitn «ur 'riko, kuris įvyks IT d^bi^’h;J ' 

Uo. Taigi kviečiame visus na-’*1 ’ 
rius atsilankyti į šį susirinki- ” 
mą . ir užsiriokėti mėnesines.’. 
Atsiveskite ir savo draugui 
prirašyti. Nariai, kurie dar ne- r 
turite mokesčių knygučių tm. 
gausite susirinkime. '
’> S. čaikaųskas, z

PHILADELPHIA, PA
LDS. nariai turi rpdyti gėlų' -J 

pavyzdį visiems. Visuomet 
lankytifr į-susirinkimus LDS:—-^-7- 
13 kuopos. Kitas susirinkimas 
įvyks sekmadieny, liepos 1-mą 
d. tuoj po sumos, mokyklos 
kambary. Ateikite gausiai. Ne
pamirškite užsimokėti duokles.

v- ’ JValdyba.

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įv^ks penktadie
ny, liepos .6 d. 7:30 vai. vaka
re, Lincoln svetainėj, 26 Lin- 
eoln St. Ateikite visi. '

;&• ’BBOOKį^^Ė.
Birželio^ d. tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesi
nis ’ susirinkimas. Kviečiame - 
gausiai sueiti, nes- turime kele- 
tą svarbių sumanymų- Atsi« ’—— 
veskite ir savo draugus (es) 
prirašyti. Valdyba

-- ----------1—^- 
NEW HAVEN, CONN. >

fmąirinHnifitT jnLį
ny, birželio 24 d;, 1 vaL po : < 

- -- • «• •'   * «- • f i

339 Green 3t. Kviečiame na
rius (es) ateiti ^Gęra progA už
simokėti duokles. Valdyba,

VANAGW DAINOS
's—■■

j ąmžių amžipsatAmegT -4-; pasveikino ;Krife

~~ pietų. bažnytinėje svetainėje, - /
• —___ zsArt tt • v«

• v*

* ■
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Ji visuomet bus
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Paveikslas jos. Galės
I,”* VI

i

■l

z

Atsivesk

me
4-<*

r- *

“Garbina,
Ir pradžiugo mano

* JĮ

10.
■ *x ..
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i tik?.* buožei ii

nago rnmasnos; ----- ----- -i———
6. \DUL DUL DŪDELE (aukštam bal-

lengva) ----- ------------------- į.—,----- 60c.
AŠ ĘUAiKpASAKYT (lengvutė; L 
baritonui, mezzo soprano)—------40c.
LITAi (baritonui: lengvutė, tinka 
*‘Menas, Mokslas, Sportas*’ iš “Va
nago Plunksnos”)--------------------- 50c.
GODELES (žemam balsui: mergai
tės žodžiai “Vien. Plun.”) —2------ -60c.

• J* .

dainos)    ______60c.
NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ-
TA (solo, arba d uitas; romantišku
mo ir medės pilna) „-.... ’______ _60c. .
MALDA (tinka 16 vasario giedoti
koncerte, publikai nustojus; patrid-
♦«-' 2---------.2----------------- L_30e.

•AJNKSNA (tekstas su — '■ 
meliodijoms ir dekle- 
--------- — -—~---------- 25«.

•3

Vanagaičio Dainos
r * • * f t * — * * - • ■ ■

Kas norite išmokti gražių ir linksmų dairni kreipkitės į mus, o gausite sekau fc ® -*-w« -‘k..

rasite). .

tiška)

y-“r-
macijoma)

lyriSk*3Ke FORDUKAS (Toupuri S 14 liaudies ' 
— daynl Vyrų ehotui iy toprano. Juoko

Šokti ,, daug: lengva dainuoti). . .
1 a* A ' v* __ a

------------------ r  2  —~T" ' —2 2—2—2

. 2 Kazys Inčiūra
UŽ HORIZONTO JUODŲJŲ 
. '^ BOKŠTŲ

MIKAS MrtAUEKAB ^i 
<«S MMR,' i

- ■—i.’JLJafeji.- -V zJI- į’č.a?-* J < .' ** • J

< lybii r >>■>■■ inMaąy ■

a paguoda ir page1

valandose kreipsiei^”

Naujiena sVarbi. žl

a LDS. 28 kuopos mėnesinis

r.

I
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J Magdute tankiainunešdavo' 
tiiiius, ir . kiekvieną sykį jai tekdavo lauk
ti svečiir kambaryje, kol Glėbienė atnešdavo 
skalbinius. Per tai ji turėjo vis daugiau ir 
daugiau pVogos pamatyti savo mylimąjį pa
veikslą. , ,

Rytojaus sulaukus ji nunešė baltinius. 
Glėbienės namuose buvo betvarkė. -Baldai 
ir kiti naminiai dalykai suversti. “Rengia
mės, viską parduoti, ties neapsimoka taip to
li vežti, antra, naujus turėsime, ilgiau lai
kys,” — aiškino Magdutei senukė Glėbienė.

Žaibo .greitumu atėjo mintis Magdutei 
Į galvele paklausti: “Ar parduosi ir tą gra
žų paveikslą ? Kaip būtų linksma jei mano 
teta nupirkti) tą paveikslą. Bet ji negalėsi, 
nes neturtinga.”

Glėbienė linksmai nusišypsojus atsakė: 
“Ar tau tikrai paveikslas patinka? Nela
bai brangus. Tik, manau tu jį neparsineši. 
Aš tau jį atiduosiu. Tai Panelės Šven
čiausios paveikslas.”

“Ką?” -^atsiduso Magdutė. Glėbienės 
pasakymas atėmė jai visą kalbą. Negalėjo 
kalbėti, liežuvis pasidarė sausas, veidukai 
užsidegė džiaugsmo raudonumu.
.“Paveikslas nelabai sunkus.» • *» 

savę broliuką. Jis tau padės parnešti na
mon. Ateik šiandien po pietų,” — tarė Glė
bienė. j_.

“Žinoma, aš greitai sugrįšiu,” atsakė 
Magdutė, — “it aš jums būsiu labai dėkin
ga už tokią gražią dovanėlę.” - 
i- ‘‘Labai esu linksma, kąd galiu tau, bran
gus vaikeli, kąjdot» palikti atminčiai My 
lėk Panelę šv^čk ' ‘ «
tavo gyvenime rikr 
kė, jeigu prie Jos kunkiose savo gyvenimo 
valandose krei^sie^” t - Jį '

Magdute ėj6 naaTOjdjkriau sakant bėgoj 
Naujiena sVafbi. —”— ”“1
Reikia apskelbti. 
ji dabar ^iūrėti*į įį kiek panorės.

> Teta buvo Sėjas. Tuozebs Žaidė darže. 
> Ji jam^Amešėhaigjieną: “Greitai, eikime. 

Padėsi man

* *

taus vardu vįsus viduje esančius^ - 2'2
“Ar viena' esi mažyte?” — klausia Se

suo Pranciška.' \ . J/
■ > Drebančiu balsu, lyg su nepasitikėjimu, 
Magdute atsakei “Ne, aš esu su savJo bro
liuku ir sena teta.” - ’ „

_“Mes nieko’nenorime pirkt i/’ — atsa
ko Juozelis iš kampo. ' ■

“Mes neatėjome parduoti, nei pirkti,” 
— maloniu balsu aiškino Sesuo Leokadija. 
“Mergaitės mokykloje pranešė, kad šiame 
name gyvena viena neturtinga mergaitė, ku
ri norėtų ateiti į mokyklą. Kiek galėjome 
nuo mergaičių sužinoti, tai ta mergaitė dar 
nepriėjus prie pirmos Šv. Komunijos.”

Už horizonto juodųjų bokštų 
trykšta šaltinis saulės šviesos. 
Šimtai vargonų kas naktį gros 
už horizonto juodųjų bokštų...

Kad klonių narve čia neužtrok^jų 
ir nepaliktų varę vagosi— - 
už horizonto juodųjų bokštii 
saulėtos šalys broliams dienos!

. (“Rytas”) a

čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną ” ten žodžių • 
rasite). '. ■ ~ ■ ■ ' , - ‘ '

Solo Dainos: - —
> • ■ z •

1. MAMYTE (sopranui ir tenorui, ne

2-

- y ■ * X

galima visaip paįvairinti dainuo
jant) - ------------ «----------------- ------- _25c.
8-NICS LIAUDIES DAINOS (dau
giausiai dzūką: tinka solo, dviem ir 
4 balsam) __— ---- ---------------- ____ ,40c.

8. “DAINUOK” H Dalis (moEyHoma 
t, ir chorams: grąžąs duetai, svajonių

9.

MOKYKLOMS
Jau Išėjo iš spaudos “Dai

nuok” II dalis. Gražus rin
kinys dar gražesnių dainų 
dviem ir trim balsams. Mo
kykloms imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis 
nu^imtis. Dainuok II dalis, •
kaina 60 centų: Puikiausias s
vadovėlis mokykloms ir cho
rams.
Reikalaukite “Darbininke” - 

366 Bfoadnag, So. Boston, 
Mass. Mes turime visas Va- 7 
nagaičio kompozicijas. \j~~ 

Pirkite visi “PatnaGV’ 
ten rasite gražiausias daf- j 
nas, ypatingai merginoms

■ ■■ i,

NE —- fešu aktų operf, a- 
auodanmc Bortonui
miešti} remdjMu, psrauoaii 

: j%-vieton DEŠIMTIES dol.M J2 ,V-

Papiginimaa tfm Ha 1 C, 7
: Kepo®, LC 
!, septintas stsnrvmis 
.CBOm—Vtaaa Dotato. i

OPEROS
Su padėka Clevelandl re-

JMUrduOclTl 11&UCI168
\xperą BIRUTĘ po VIENĄ 
dolerį.

lengva, gr«£) - -----f
Chorams Dainose

-2. VEJŪŽEMS (ilga,
.■ daina) - _—

>; 4. MUZtKĄ MUZIKA (___ v -----w -------------------- .. ..
Mokykloms vadovėlį ^‘Dainuok U dalis,” imant dideliam skaičiuje, duoda- 

dic^Įnuošimtį., Choiįmas taip-gi duodamaj?gįįąidL Krcipkitča į

Broadway, <' South Boston, Moss.

i
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^ętepane- 
1UOS. Apie- 
&.Ale<įkų 
’ viskį kas 
į pamatyti

amžiaus,1gyv.po>®ilmeriu553

dirbipepmų “mun|aino” ir 
gayų du mėnesiu į pataisos na- 
OU8 'ir piniginę bausmę $200, 

i kultų uidėjtbUjifiūjae Lwgąą S-

ant Cįarter
^Paękas atsidaryi

ir jono, tai -jis jums parodys kur 
“paparčio žiedas’’ žydį įydau
gel kįtokių pasilinksminimų.

L Širdingai kviečia j
M' Par. Komitetas

• P. S. Nepamirškite. Hart
ford, Conn.Charter Oak Park 

"jarba Connecticutt Statė Fąir

lird žilis

Birželiu 10

liu. Abu Lovelliečiai- 
Linkime jaup^g 

laimingo gyvenimo, s 
geras, Uę|ųvi^T ^a 

Dievo Kūno frventę pral

Birželio 10 d. Dievo Kūno 
dienoje šv. ^Jūęoapo .lietuvių 

bažnyčioje Įvykft - ĮikjlĮningŪg; 
pamaldos ir procesija apie baž-

apsivesti. Jautur būt toks li
kimas. Paimkim Leonų Bla- 
žonj. Vyras kaip ąžuolas ir 
damuzikasįr jį tas p&ts iiki- 

1 mas paliečia. Arba imkim Jo- 
kūbų, Tvaskų. Buvęs caro ka
reivi^ ir dar visai jaunas iŠ- 
'rodo. Pernai ir Lietuvon ar 
i tik ne su tais reikalais buvo 
LI V - ‘ . i • < .:’

JpbpndradarlAs b^ar^ypas 
Tamulevičius, rastas kaltu ir

~ ’ SW policisto parodymų 
Tamulevičius tik kų atsėdėjo 
du mėnesiu aut Deer Islandus 
peržengimų prohįbįoijos įstaty-

,beiįd

jo'bylą atidėta.

i £

L. p. g. FIRMOS KUOPOS 
- • gitflrarhncTMAR *

' *> ' • J» >4 ’ & » z ;
Antradieny, birželio 19 d. 

t yai- vakare, parapijos gvį' 
tai nė j įvyks LDS. 1 kuopos u- 
sirinkimas. Ateikite visi. Bus 
daug naujų ir naudingų klau
simų pakelta svarstymui.'. Be 
to, b^r gera proga atsilyginti 
MŠ prgįęą “ĮUlfei«W,*''Vį

• "-'S.-' ,; ’ - • •
:»?' F1 a4" *f ==

IŠ ĘUŠŲ LAIKŲ METBIKŲ 
ĘĄ^YMO ISTOBIJOS

(tikri atsitikimai)

Ęusų laikais inptrikų knygos 
nebuvo tokios, kaip dabūr? 
Tada kiekvienų aktų reikėjo 
sustatyti sekretoriui : dau- 
giausia vargonininkui — pud 
pradžios iki galui iš - galvos, 
nes jokių rubrikų (nurodysiu 
pacįoje knygoje) nebuvo, q ka
dangi vargonininkai ne visi 
gerki mokėjo rusiškai, tai ir 
pasitaikydavo juokingų ir 
klaidingų užrašų; . Štai keletas 
tokių atsitikipių: ' .

i n w-

Kad pasiekti turto r^BB-Į 

ii taWūmo.-FraęldhiM. -

Kęsk nelaimę, kad galėtum

1S10S nyj” (beraštis). Paprastai ąk- 
\ . tų turėjo pasirašyti pranešėjas
Hpai (tėvas), liudytojai ir klebonas. 
O1' Bet pranešėjai ir. liudytojai 
v^” dažnai nemokėdavo rašyti ar- 
5°®- bų labai prastai, tai gale akto 
k reikėjo tų pažymėti žodžiu 

“negramotnyj” (berašti^). Pa- 
)X1ab- sitaikė, kad mokytojų pranešė- 

jų taipgi užraše “negramot- 
IU’J0S nyj” (beraščiu). ♦ 
raka- py Vaikinas 15 metų, o tik 
vai | vakar gimė. [Ęūlain vaikinui 
’ negurašė. akto, kada krikštijo, 
® tik tada, kaip jau turėjo 15 
s - metų. Užrašęs akto surašy- 

mo diena ir metu,- gimimo diė- 
^zus- pų-pažymėjo “včera” (vakar).

Mat, kad sutrumpinus aktų, 
lie_ dažnai užrašydavo tik akto 

ara.S^ surašymo, dienų, o gimimo pa- 
-P- žymėdavo žodžiu “sievodųia” 

(šiandie) , arba “včerą” (va
kar ),nors ir nęvisada teisin- 

i va- ——--------------—-——————
ipijos PIROPĄ
ridge Du Magee pečiai, didelis šaldy- 
msiai tavas, galinis pečius, side- 
įemet board ir dinning room stalas, 
senai ^-;B. 0905-M. 24<GpldSU^o.

- Boston. (B.-26)
, .. 7/ ' ... ■ t ., .IJ» v ,

aooouflįoyo ą a y 05<|>JW*g
Kad tamstos vaikai !

gai; taip,atsitiko ir anksčiau 
minėtame akte, ir išėjo, .kad 
15 metų vaikinas tik vakar gi-

3) Ątn$u tėvsą i
10-15 metų, o tik vakar snsi- 
Įa^ke kūdikį. Atėjo' pėdžiai 
užrašyti kų tik pakrikštytų 
kūdikį.' Vargonininkas klau-- 
sĮą: kųip tėvo ir motinos Var
dus, uftyųrdė U L..tt 
—Bodis pasako Savo iau senai 
mirusių tėvo ir plotinos vąrdus- 
įr jiems vargonininkas užrašo 
pakrikštytų kūdikį. įjį ; \

Čia. jau žioplumas vargoni- 
pinko, nes jam reikėjo klaus
ti: .kaip kūdikiptėvo ir mpti- 
nos vardai ir tt. — Laimė, kad 
klebonas pasirašydamas klai- 
daą pastebėjo ir atitaisė.

> • . (“Šaltinis”)

PAIĘŠKAU vietos, galiu būt ir za
kristijonas arbą jr pašalinį darbą 
dirbdamas eiti vargonininko pa

reigas. Kaipo vargonininkas save 
ąmatą suprantu ir myliu. Turiu 
klebono paliudymą. Antrašas 
“Darbininko” Administracija.

Rus.- TeL Norwood
Lietuvis Ad

b***? i*
L??»- // * aaa/ ■IgTTVJ <«

v ■ ‘ * Y . \XSau.»r.l*.. ai teJH?

M MOTINOS $

valdyba <

raiyti orte orasu (ttBOiUdk 
“ J, -

'Kiekviename “fcvai 
meryje pilna įdomių a]

t



Vaikui

darbui

1644J

—apie vienas derybas 
ūmaus nuotikiai kelio- 
įvairius kraštus. Pa

lus Verne. Vertimas 
Aįp_______________ 41.00

dideles vietos- didėlių me-
■ /’ o

Kasmet SuV/Vąlsti jose 
produkuota net 24,300,000 
kubiškų l>ėdų medžio,' arba 
43.27a pasaulio produkcijos, 

skait-
^469,475,000 akrų.. Seniau 
~ 7 7 y ■ *■ . .

šiaurrytinėse valstijose-bu- 
^^vjėn tik girios. Bet ci- 
yilizacija žymiai išbaigė šių 
valstijįj. girials. Pav. New 
į^drkas. su savo 30,498,560 
aferužemes turėjo 30.080.000 
^|rų giriuotos žemės, bet da- 
bprtįniu Iaikujik 12,000,000 
akrų yra giriuota žeme? 
^Mmecttcūt valstijos 96% 
buvo giriuota bet šiandien 
tik apie 45-% visos žemės y- 
ra giriuota. Pennsvjvanijos 
28^160,000 akrų, iš 28,692,480 
Akrų buvo girios bet dabar 
tik 12,(500,000 aklį giriuota. 
^ptfe^žių prodųkeiįčj Ore- 
gon užima pirmą svietą su 
^^275,000 akrų. Arkansas, 
jj^lhbama, Georgią ir Miiine- 
Mfclj. visos turi daugiaus IIHĮp 20,000,000 akrų girių. 
JSiehigan; North Carolma, 
Jftorida ir California turi 
Įgfevirš 18,000,000 ak. Maine, 
jbVisconsin, Jjouisiaha, Tex-

s Išganymo Apsireiškimai—atė
jimas ir gyvenimas ant 
Jėzaus Kn^ahsm Vaidinimas 
su gaidomis ---------- ž

būtų sudėti. Jo kambarys 
turi būti apsaugotas nuo 
musių. Muses patraukia vafc 
gis. Atsargios šeimininkės 
kurios užlaiko' savo namus 
švariai ir tvarkiai, turi ma
žiausia.-bėdos- su musėmis. 
Musės neša ligos perus savo 
plaukuotomis kojomis ir 
limpančiais snukučiais ir 
taip užkrečia nevienų mažą 
vaikų. Jos užlekia ant pie
no kurį prirengi vaikui ir 
ten palieka tuos perus kurie 
yra vidurių suirimo priežas
timi. Apsaugok savų mažy- 

' tį nuo jų. Apsisaugok ir sa-

'Reikia stengtis kiek galima 
kad “ apsaugojus juos nuo 
karščio. Reikia labai leng
vai apFengti. ' Kasdien 
prausti perkelis sykius ar 
daugiau tuomi atvėsinant jo 
kūnelį. ^Vasaros laiku rei
kia jam duoti daug daugiau 
vandens^erti negu kitais 
meto laikaiš. Jeigu.galima, 
reikia jį laikyti tyrame o- 
re, nors porą valandų kas
ti saulŽ^^^tSSs^itiu- 

ti tiesiog aut jo.
Kitas pavogus kurio lar 

blausiai reikia bijoti tai tas 
kuris paeina nuo' maisto; 
Jei vaikas yrą maitinamas 
bonkute, vfa persivalgymo 
pavojus pačiuose ' karščio 
laikuose. Tuorųet reikia su
mažinti valgį bent ant pusės 
ir duoti daugiau vandens.

» ' . "-'C

Reikia atminti, kad netik 
kad noras valgyti siftražęja 
bet ir, vaiko virškinimo jėga 
sumažėja. Xa atmaina kar- • % v
tais yra maisto suregimo 
priežastimi. Sustabdo vei
kimų viduriuose taip kad li
gų p^rai kurie įsigauna su 
maistu pradeda daugintis ir 
plėtotis. Patartina duoti 
gerti apelsinos skystimo, ge
rai jį persunkus. Jei tinka
mas maistas bus duodamas, 
tai apelsino skystimas grei
tai sureguliuos -vidurius.

Ką tik išėjo iš spaudos! 
Artisto

' STASIO PILKOS 
Nauja/Knyga

“JAUNA KŪRYBA” 
z“ , ..

z ' su paveikslais
Daug rimtų iri juokingu pasi
skaitymų, dainelių, detflemaci 
jų.
-Verta kiekvienam turėti na 
muose tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c. 
prisiųskit už'

gįKTors ąžuolui ir kaštanai 
auga įvairiose dalyse, bet 
daigiausia Mississippį klo- 
*&yje; beržai, bukai, Ameri-. 
kos riešutys ir medliepiai 
centralėse valstijose; rau- 
"aonmedžiai vakarų krantuo- 
Ae; . ^eglės, pušys Rocky 
J^ountain valstijose.

viso, 158,759,210 akrų 
mūsų žemės yra tautįškod 
■==========================

Už persiuntimą. 
į5ę. pašto, ženkle!

į “DARBININKAS”

suprasti svari
linių reikia atsiminti kad. 
Suv. Valstijos turk mažiaus 
girių negu kitos pasaulio ša
lys. Visame pasaulyje yra 
7,488,000,000 akrų girių. Iš 
tų, Azija? turi‘2,096,000,000 
akrų, Pietų 'Amerika 2,1992, 
000,000 akrų, Afrika 797,- 
000,000 akrų, Europa 774,- 
000,000 akrų. Iš Šiaurės A- 
merikos 1,442,957 akrų, Ka
nada turi 569,746,000 akrų. 
Europoj gaminama tik 17,- 
000,000 kubiškų pędų me
džio, arba 30.2%.

Iš viU, 100,000 malkų 
sieksnių išimta iš Amerikos 
girių' kasmet, apart 4,250,- 
000 kuolų, 37,700,000 pėdų 
lentų, 70,000,000 gelžkelių 
balkių, 9,000,000,000 namų 
gontų, 5,000,000 minkšto 
medžio sieksnių popieros ga- 
minimui, 2,000,000,000 sta
tymo lentelių, ir tt. Vertė 
tų medžių dasiekė $2,232,- 
000,000^ .. .C 

15s000-000 ąkl^[^ ' inti>.
taip - ir Amerikos (medžiai 
baigiasi, v- ? ’ *. ”• ridi'*

Tik pereitais metais su
virs 15,000,000 akrų giriųjš- 
degė. J 1

■ Kas met ftieš praleidžia
me net $17,000,000 girioms, 
t. y., prižiūrėjimo darbui, 
insektų kontrolės 
apsaugojimui ir tt.

F. L. L S.

[’ Kad palaikius sveikatą ir peratūęa., Labai šiltas oras 
gyvastį mažo vaikiu vasaros kenkia mažiams vaikams, ir 
laiku reikalauja daug pri-Zjie negali apsiprasti su juo. 
žiūrėjimo, kantrybės, suma
numo ir ypatingai žinojiiho 
visų pavojų kurių reikia 
vengti vasaros laiku. Be 
abejo vienas iš svarbiausių 
šių pavojų tai paprasta mu
sė, kurios priežastimi miršta 
daug mažų vaikų; Kur tik 
ji sala, visur užkrečia ligos 
perais. Žinoma, kiekvienas 
namas turi turėti tinkamus 
sietus, bet ten kur randasi 
mažas vaikas, reikia žiūrėti
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