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Voldemaras

NEPATAIKĖ FAŠISTUI

komunistus

DRAUDŽIA SIUNTINĖTI

APŠAUDĖ AMERIKOS
WASHINGTON, D. C.-į 

Federalė Valdžia draudžia 
siuntinėti ginklus paštu* I* 
leidimo. Šis Įstatymas įeina 
į galę nuo gegužės 10 d.

a, «a _______• v V* • ■ a

KAUNAS, Balandžio mėn. 29 d. — Elta praneša, kad ka
ro teismas už sukilimo ruošimą pasmerkė mirtim Pajaujį, vy
resni leitenantą Tornau ir karo raštininką Žemaitį. Devynis 
kitus kalėjiman nuo pusantrų iki dvylikos metų. Dešimt iš
teisinta.

- Respublikos Prezidentas pirmiems trims mirties bausmę 
pakeitė kalėjimu iki gyvos galvos.

Nepasitikėjimas Konstitu
cijoje numatytas. Jį pareiš
kus, vyriausybė turėjo arba 
pati pasitraukti arba paleis
ti tų Seimą, kuris jai pa
reiškė nepasitikėjimą. Ji 
pasirinko antrąjį kelią ir 
dėl to pareikštas nepasitikė
jimas neturi reikšmės.

Tas pat, ar labai panašu 
vra’ir su p. Pajaujo paliuo- 
savimo rezoliucija. Seimo 
priimamos rezoliucijos turi 
tik politiškos, o ne juridiš
kos reikšmės, jos yra Seimo 
įrankis veikti į vyriausybę.

LATVIJA RATIFIKAVO 
MUITŲ UNIJĄ SU 

ESTIJA
RYGA. — Balandžio 8 d. 

latvių seimas vienu balsu ra 
tifikavo muitų unijos sutar
tį tarp Latvijos ir Estijos.

VARŠUVA. — Lenkijos 
diktatorius Pilsudskis, . so
cialistas uždraudė gegužės 
pinuos dienos demonstraci
jas. Socialistus ir komunis
tus, kurie pasipriešino Pil
sudskio patvarkymui arešta
vo ir kimšo į kalėjimus.Reiš- 
kia socialistas socialistus 
smaugiu. Aišku, kad tą da
ro iš prityrimo;

ŠV. TĖVAS ĮŠVENTINS DU 
NAUJU KARDINOLU • 

RYMAS. — Sulig gautį, 
žįnių iš Vatikano. Šv. Tevis 
jiabaigoje gegužės mėnesiu į- . 
šventįs du nauju kardii^h^,*

BOLŠEVIKAI NEPRALEI
DŽIA JUNGT VALSTIJŲ 

ADMIROLO

. MASKVA. — Sovietų val
džia neišduoda vizos Jungt. 
Valstijų Admirolui Mark L. 
Bristol’ui pervažiuoti Rusų 
teritoriją kely į Kiniją. Bol
ševikai pareiškė, kad jie tą mą 
darą dėlto, kad Jungt. Vals
tijos nepraleido, jų ponios A. 
Koltontai, atstovės Meksikai
•. 7
ir neįsileido komisarų Sokol- 
nikoff ir Piatakoff.

Dvidešimts bolševikų buvo 
nuteisti sušaudymui ir baus
mė atlikta.

Visi jie^uvo suimti da

rant. kratą Rusų Ambasado
je, bal. 6 d. Maršalo f'ang 
Tsolino i sakymu.

daly Vidalijos, vanduo uzIi^T* 
maždaug apie 3100 ketvirtai
nių mailių žemės plotą su 
kaimeliais iš kur žmonės bu
vo priversti išsinešdinti.

Apie 70,000 žmonių neteko | 
pastogę* ir lurto vertės dąa- 
giau nė $30.000,000.

Daugely vietų potvinvs 
grasina gyvybėms pavojus. ' 

------ :---------
$5,000,000 NEUŽTENKA

AVASHINGTON, D. C,— 
Sekretorius Hoover reko
mendavo Amerikos Raudo
najam Kryžiui prašyti Ame
rikos žmonių sukelti mažiau
sia $10.000.000 šelpimui nu
kentėjusių nuo potvinio.

-Raudmmsls. Kryžius Jau. 
virt paskelbęs rinkliavą ir 
baigia surinkti $5,000,000, 
bet aiškiai mato, kad to ne* 
užteks ir neišgalės aprūpin
ti nė pusės gyventojų nuken
tėjusiu nuo potvinio.

NEW YORK.—Ellswortli 
M. Statler, 64 metų amžiaus 
viešbučių magnatas apsiže- 
nijo su savo sekretore, p-le 
Alice M. Seidler, kuri vra

SUSIRĖMIMAI LIETUVIŲ 
SU LENKAIS

VARŠUVA.—Lenkai skel
bia, kad juos užpuolę lietu
viai ir perėjo demarkacijos 
liniją. Susišaudymuose su
žeista keletą partizanų vie
noje ir kitoje pusėje.

Kadangi ši žinia išeina iš 
Varšuvos, tai aiškiausiai bus 
lenku propoganda pasigar- 
švti.

TETRAUKĖ MIŠIAS, KAD 
DAVUS PASKUTINI 

PATARNAVIMĄ
E. LONGMEADOW. —

t

Tūla p-lė Marienna Pąge- 
’ottc, kuri užlaiko savo 90 die
tų senumo močiutę buvo be
veik užmušta automobilio, Rfgrs Van Roev, Mali 
kuomet ji ėjo į šv. Mykolo 
bažnyčią.
Nelaimė atsitiko netoli baž

nyčios. tai kunigas pertrau
ko šv. mišias ir davė pasku
tinį patarnavimą.

SMERKIA BRITŲ ĮSTA
TYMUS

AVASHINGTON, D. C.— 
Anglijos valdžia įstatymais 
suvaržė valdiškų darbininkų 
[Unijas. Prieš toki suvaržy- 

išėjo Amerikos Darbo 
•Federacijos prezidentas. Jis 
sako, kad valdančioji parti
ja pravešdama šiuos Įstaty
mus padarė didžiausią kvai
lybę ir save nuplakė. Darbi
ninkai visus tuos varžymus 
nusikratys ir tokią partiją 
pasmerks ant visados.

Bet jei suprasti, kad susi
tarimas yra nustatymo^ 
bendros linijos Lietuvos rei
kalais tarp įvairių grupių— 
tokį susitarimą vyriausybė 
pripažįsta.

’** — Paklausus konkrečiai' 
dėl rinkimų p. Minist. Pir
mininkas pareiškė:

—‘ "Esamomis sąlygomis

■ Po to, kada ginkluoto su
kilimo keliu norėta nuvers
ti Vyriausybe — leisti agi
taciją, (o be jos rinkimai 
neįmanomi) būtų lygu stip
rinti nerimą ir netikrumą

. LAIVĄ

SIIANGHAI, Kinija. —
šūvius iš

KOMUNISTAMS (STRIUKAI Į PEKINAS.—Skelbia, kad 
PARYŽIUS. - Praneša- ja^faiotus bolševikus Kini- 

ma, kad Praneijoj komunis-ii°i’ teisS sPec,alls te,smas- 

tai pradėjo smarkią agitaci
ją prieš valdžią. Savo rau
doną propoganda skleidžia 
ne tik tarpe gyventojų, bet ir 
tarpe kariuomenės.

Valdžia išleido įsakymą 
areštuoti komunistus, kurie 
tik mėgins skleisti propogan- 
dą. Taipgi uždraudė viešas 
demonstracijas. • '

ŠAT.TUKATAT.nTAJ 

IINKAI VIENYKITĖS![R ■ ■ nr h----- Į—--- ft

kivyskupą ir Aug. Hlon^ 
arkivyskupą iš Lenkijos. 
--------------------------------- -JU

Visoks pnlikiniMR 
na. išskyrus palikimą vaikų 
tėvams.—Midrašch. —

viejų vestuvėse dalyvavo 
daug svečių. Medaus mėnesį 
praleidę Atlantic City ir 
Great. Neck, N. Y.

?■ MAŽINS (LAIVYNĄ Į

TOKYO. — Sulig gautų 
žinių Japonija, kad atsipei
kėjus iš fajansinio krizio ma
žins armiją ir laivyną, nes jų 
laikymas veda šalį prie bnh- 

I kroto.

Į
Lietuvos Pasiuntinybė Amerikai

■ ■■□g

NUŠOVĖ JUODUKĄ
VTCKSBURG. Mis?.—Su- 

siginčijus dėlei nešimo daik
tų nuo laivo šelpimui nukęri- - 
tėjusių nuo potvinio- Missi- 
ssipi, valstijos milicijautas 
ntiŠovė juoduką

Pasikalbėjimas su Ministeriu Pirmininku Prof. Voldemaru
* * _ ;• ■ • '

BaI7 13 d. p. Ministeris Į buv. Seimo priimtą re 
rt Pirmininkas malonėjo pri-fzoliuciją Vyriausybė atsak 

imti “Ryto” Vyr. Redakto
rių p. E. Turauską ir jam 
atsakyti į kai kuriuos šiuo 
metu visuomenei rūpimus 
klausimus.

Į klausimą, ką vyriausybė 
galvoja apie Seimą, apie jo 
rinkimus ir kokios reformos 
numatomos sąryšy su tais 
rinkimais; p. Ministeris pa7 
reiškė.

— Vyriausybė stovi prieš 
faktą, kad daug žmonių 
krašte nenori rinkimų, bet 

_ ji pati taip negalvoja ir Sei- 
\ mo reikšmės neneigia. Bū

simus Seimo rinkimus vy
riausybė riša sų>konstituci
nėmis ir administratyvėmis 
reformomis, kurios numaty
tos vyriausybės deklaracijo
je ir kurių buv. Seimas įgy
vendinti nenorėjo.

Reikia pasakyti, kad mū- 
?> sų Seimas yra perdidelis ir 

atstovų^skaičių. Taip pat

kilau kontigentą pakėlus am
žiaus cenzą, kad rinkti ga
lėtų tik pilnai subrendę pi- 

/ -iiečiai.
Dėl numatyti], reformų 

vykdymo būdų tuo tarpu 
. sunku ką pasakyti, tai atei

tis parodys. Viena galima, 
pabrėžti, kad vyriausybė ne-, 
gali eiti tuo keliu, kad tau
tinės mažumos galėtų nu
lemti gyviausių valstybės 
reikalų sprendimą pačios 
vyriausybės likimą, kaip tai 
buvę, norėta padaryti ir ba
landžio mėn. 12 d. Vyriau
sybė mažumų teises pripa- 

. žįsta ir jas saugos, bet Lie- 
' tuvos reikalų sprendimą ji 

fT~^^Jjoms palikti negali
Be to, refoiiuir reikalu 

numatoma platesnė visuo
menės konsultacija.

“R-to” Redaktoriui pa
klausus, kaip vyriausybė 
žiūri į paleistojo Seimo pa
reikštą vyriausybei nepasi
tikėjimą ir į priimtąją rezo
liuciją dėl grąžinimo p. Pa
jaujui laisvės, 
Pirm, pasakė:

Seimo paleidimu ir tuo pa
čiu toji rezoliučijU nustojo 
savo politiško privalumo vy
riausybei, kuri į ją tokiu 
būdu raportavo.

Į klausimą, kaip vyriau
sybė žiūri Į ūk. partijos ats. 
p. Skipičio pareiškimą Sei
me ir jo solidari] balsavimą 
su liaudininkais ir k., p. Mi
nisteris Pirmininkas pažy
mėjo, kad tai esąs ūk. part. 
vidaus reikalas. P. Skipitis 
taip-elgtis Seime nebuvęs 
partijos įgaliotas ir prieš jo 
elgesį ūk. partijos nariai — 
ministeriai p. p. Aleksa ir 
Jankevičius protestavę cen- 

. tro partijos organuose apie' 
ką informavę ir p. Min. 
Pirmininką.

'■šaly, juo labiau, kad suoked- 
'bininkų byla dar nei nepra
dėta svarstyti Teisme. (Jau 
dabar suokalbininkų byla iš
spręsta. “D-ko” Red.j

Dėl šios bylos kvota jau 30 metų jaunesnė už jį. Jud 
baigiama ir ji buvo vedama 
Kariuomenės Teismo Val- 
stvbės Gynėjui dalyvaujant.

" (“Rytas”)

PENKI MILIJONAI NEMOK- 
’ ŠŲ AMERIKOJ

Jung. Valstijos iš eilės dešimta 
šalis tarpe pasaulio tautų.

WASHINGTON, D. C.— 
Sulig surinktų žinių pasiro
do, kad Jungt. Valstijose v- 
ra 3,000,000 suaugusių žmo
nių nemokančių nė rašyti nė 
skaityti. Tai dešimta šalis 
tarjie pasaulinių tautų.

'Generole Moterį] Kliubų 
Federacija rūpinsis nemok
šų skaičių sumažinti iki 1930 • * * 
metų gyventojų sąrašo;

Prezidentas mirties bausmę 
pakeitė kalėjimu

3,100 ketvirtainių mailių plotas 
>— apsemtas Loųisianos 

teritorijoj

NEW ORLEANS.—Loui- 
sianos valstijoj jaučiama, 
kad potvinvs yra didžiausias 
kokis gali būti. Kaip prane
ša, tai užliejo daugiau nė 10,- 
000 ketvirtanių mailių teri
torijose ir daug miestų-ir 
miestelių, kaip tai Arkansas, 
Mississipi ir kitose klonio 
|valstijose i-šiaurę._ -

Išsprogdinus dar ketnrio'

Bet sąryšy su minėtu p. 
Skipičio pareiškimu galima 
esą laukti ir kai kurių ^pa
sikeitimų vyriausybės sąsta
te. Po tokio p. Skipičio pa- 

i^alįnga sumažinti ir rinr reiškimo ūk. part. frakcijos 
’ ’ ' vardu, p. Min. Pirm, nuo

mone, esanti dvejopa gali
mybė — arba pašalinti p. 
Skipitį iš ūk. partijos, arba 
p. p. M-riai Aleksa ir Jan
kevičius patys turi išeiti iš 
partijos, arba iš kabineto.

- Dėl tolimesnių pakeitimų 
Vyriausybėje gali parodyti 
tik ateitis. Vienok jie gali-

Kas dėl pasklidusių net 
spaudoj gandų apie pasi
keitimus vyriausybėje, p. 
Min. Pirm, pasisakė, kad 
nei p. Prezidentas nei jis’a- 
pie jų pagrindą nieko neži
ną. Jie greičiausiai bus kilę 
Kaime1 sąryšy Su la ūki amu 
nepasitikėjimu vyriausybei 
iš buv. Seimo pusės.

— Paklausus su kokiomis 
grupėmis vyriausybė ketina 
toliau bendradarbiauti — p. 
Min. Pirm, pareiškė, kad 
vyriausybės idealas būtų vi
sų lietuvių vienybė; bet šiuo 
metu šis idealas neįvvkdo- 
-mas. Todėl vyrimtybė ma- 

’ no ir toliau dirbti su tomis 
grupėmis, su kuriomis iki 
šiol dirbo.

— Pasiindom.lvus ar tą 
bendradarbiavimą vyriausy
be ketina atremti į susitari
mą ar į pritarimo principą 
p. Min. Pirm, pasakė: visa 
priklauso kaip susitarimą 
ar ,pritarimą suprasti.

Jei susitarimą suprasti 
kaipo derybas dcl atskiri] 
konkrečių dalykų (portfelių 
ir t. L) kaipo išsiderėjimą ^Kiniečiai paleido 
tam tikri] kompansatų—to- miesto Shanghai į Amerikos j Prasikaltę prieš šį įsfaty- 
kio susitarimo vyriausybė j'Jaivą “Lincoln” ir kiek ap-.mą bus baudžiami $1,000 ir 
nepripažins. draskė, bet nieko nesužeidė. Idviem metais kalėjimo. >

» - *

MILAN, Italija. — Neži
nomi piktdariai metė bombą 

fašistų organizacijos, bet ne
pataikė. Nužiūrėti asmenys 
areštuoti.

ŽUVO 15 DARBININKŲ 
KASYKLOSE

FAUfcMONTj Va: - 
Pranešama, kad Everi^tsville 
kasyklose 9 darbininkai su
žeisti ir 15 rasta užtroškusių. 
įPer 24 valandas mėginta už
gesinti ugnį kasyklose ir iš
gelbėti darbininkus, bet kol 
kas dar nepasisekė. Tad ir 
žuvusių skaičius turbūt pasi
daugins.

I
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visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A. Stamukynaa......... an«_ . . . -
’bos^jos~
—Parašė

Jw>: 
sirbde, jog arba nurodvtoi ZZ'sukę 141.4—.4.1

• lt,.: gauta grvnd-pelno 2,- 
krautuvej tokių prekių

T- ' '

ĮVAUIOS KMYGOS
MAKDAGUMAS->-~įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir

priedermės.
f . » . ; - : - ■ ——_____ 30e.

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti 
' apraŠvibas gv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų Įstatai__ 8c.
IUCKLEBERRY ETNNAŠ^-labai Įdomi apysaka ■ ■ IK*

PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia
me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun. 
V. Kulikanąkas ........ .,??*•

BEN-HUR—Istairjos apysika iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir pl^ai žinomą knyga, (audiniais apdarais). Vertė Jo- ' 
nas Montvilą ..." '. ' . . , < 1 50

N AUMIESTIS N (^ąL). b-vč 1926 m. turėjo pelno' į 
Vartotojų bendrovės ' “Viė- 14,000 lt.,’ iš kO*duota įphs ! 

!ys-Jąybė” metinis -narių susirin- kinio prefoijoms W% ' ir 
■Steigiama įvairios piaban- 
gos, kaip tai radio ir kitaj

> 1 < r
PAVY

ETAI.—Tsaitšns^pa-
ui, vietiniai inteligen- 

rimtai susirūpino su-
i ir pagražinti - savo 
į. Tani tiksliu- susu t 
kiekvieną šventadienį ;Atvykę kriminalinės poĮici- 

lisi vid. mokyklon ir svars- Atvykę kriimnalinės poliei-
•italėtu kultūrinius trū- * jos valdininkai apžiūrėję la- 

—- konstatavo, jog abi Tfį ten Pat‘kn”«s««

•Kovo 24 d. Liudvinavo
• J.

msL, MariaiHpolės .apsfrr.; 
savo bute buvo rastųs negy
vos Šapirienė Basė, ' 

.^;;ąmz.T ir j

tėisind^Rįi tegalėjo pasakyti ’ 
tikjtiek, kad: “nebuvau, ne 
mačiau^ nesmaųgiąu, 
nežinau.” 
Mp je prekių 
kę tai vieno j, tai kito,

i|>

APIE KATALIKŲ TIKYBOS
. priv

VABALNINKAS. Lietu-* 
vojeje, tur būt, nėra slapes
nes apylinkės kaip Vabalnin
ko. ; ■ Vašarą į Panevėžį va
žiuojant galima buvo pasi
gauti žuvies vieškelio grio
viuose. Sulaukus pavasario 
vandenų, pasidarė net vieto
mis ežerai, iš tų ežerų pava
sarį ūkininkai pasidaro ga
nyklas ir pievas. Is tokių 
pievų ir ganyklų yra maža

ziti
ėšimp> bet pasi- i kimas įvyko kovo 27 d., kū- 

; Jrįame iš 224 b-vėsjuarių dd- 
įlvvaro ^te^je t

eną Naų

iab 
’apyvąįta |1 siekė141.422:49

359.Šl?lt.; išlaikymo išlaidos 
apie 19,000- lt„* i(tarnaiįto- 
jams išlaikyti *fl,38i Tt.). 
Narių įstojo tik 4., Pelno di
desnė dalis suvirš 1,600 lt. 
paskirta narių įpirkimo pre-

siškai nėra, arba jie visai 
nebuvo pirkę-. Iš viso jie 
tokių prekių tiek negalėjo 
turėti, nes labai vargingai 
gyvena.

Ši žmogžudystė neabejo
jamai padaryta 
Antano dr Juozo Gelbudų, 
kurie pasodinti kalėjiman, o 
kvota perduota teismo tar
dytojui.

žymės. Gyvas paliko tik Ša
pirienės 12 metų sūnus Sro- 
lis, kurį išklausinėjus paaiš
kėjo, kad plėšikai išnešė 
šiuos daiktus: 1) 70() litų 
pinigų; 2) 15 rublių rusų 
auksu; 3) pliušinę raudoną 
staltiesę; 4) moterišką ilgą 
juodos spalvos paltą su juo
dais kailiniais ir kotiko api-

lnijoms, kurių susirinkimas liaud°s> JŲ pagerinti be 
_ ’ ‘ • neįmanoma,

tik 2%) ' Čia jau priseina prasyti, kad
ateitų valdžia į pagalbą, nors 

Busimam koperątimnkų guvlj išgaudyti iš griovių, 
suvažiaviman Kaunesusi-^pa(Įa galės, ūkininkai geriau 

savo ganyklas ir pievas tvar
kyti ir iš jų daugiau naudos 
turėti.

už įvairius yra-

i
✓

1

%

15c.

. I*

žemėje yra žmogaus siela.

3

asme- 
sumo-

būdu 143 
pabaudas

riąi 
Žų, 
do

Kriminalinė ir politinė poli
cija sujungiamos į vieną. įstai
gą, kuri turės pirmosos var
dą. Įstaiga bus p. Budrio

Tai pirma ii?'viexmltefe Sla
vikuose salė. Ja naudojasi 
ne tik minėtosios orgariizaci- 
jos-įstaigos, kurių ir raštinės 
randasi tuose namuose, bet

j''.:.''

KIEK NUBAUSTA

Per kovo mėnesį karo ko
mendantas

pliušinį paltą; 6) moterišką 
sidabrinį laikrodėlį su tokiu 
pat ilgu retežėliu (nešioja
mas ant kaklo) ; 7) 12—15 

Vėl št. baltinių; 8) p<TT2 štukų

SLAVIKAI (Šakių aps.).
Čia gyvuoja keletas ekono
minių organizacijų, kaip U. 
,8. skyrius, liaudies bankas, 
vartotojų bendrovė. Visos 
tos įstaigos gerai gyvuoja.
Bet kas svarbiausia—tos or- valdyba pelno paskirstyme 
ganizacijos dirba draugiš
kai,, yra labai susiartinusios.

Prieš keletą metų vartoto
jų bendrovė pasistatė namus,

* Adresas: Kaunas, Nepriklau.*>- 
mybės Aikšte, °Kario” Redakci
ja.

ką darai; 2) Jono lai-
K, D. ir N. c I&l 
mkoi; 2) AntW 
Kirft.__

? *
apdarais ir 98.50 

uoąaeFadresuokite taip: .
8 

r South Boston, Mms.

FtHNSYLVAHIAEXCHAN6EBANK
(buvęs po. vardu Balt it Statės Bankas)

NEW X0RK, N. T.

Javo; įsileisdavo tik gerai 
pažįstamus. Kaip matyti iš 
palikti! plėšikų pėdsakų, jų 
ateita i Šapirienės krautuvę 
per kiemą, t. y.’ užpakalinį ir kitos kultūrinės organiza-

mė; 3) Paąakyk mano laimę; 
VAIKŲ TBAtRAI: dalis H : 1) IštiM 

našlaitis;3) Mėginimas.1 (SurinkoSl-

kalbamu išstatė 5% (buvo siūloma llusausmim0

Kiekvienas, kam tik rūpi žinoti, 
kas dedasi mūs kariuomenėj, kam 
rūpi krašto gyvenimas, Vilniaus 
atvadavima&jr kariuomenės su vi
suomene susiartinimo idėja, priva
lo užsisakyti kareivių laikraštį

.25c.

.15e.

.5.00

.30c.

.20c.
20c.
,30c.
.10c.
,10c.

mIm

a: r> ta

’ ------ ----------------------------------------------- l ---- --------------------------- «r 7 -/ X -- ---------------- -----------------------------W ---------------------------------------------------------------------S------------------ A

kta komisija, — direk-Įsidabrinių šaukštų, šakučių sižengimus nubaudė admi- 
tdHus p. Urbietis, mok. p. ir peilių ir 9) iš krautuvės nistrąciniu

-------  - - - - i • Tv *

ms. Is^ j ij 
kėjo 83.

^Janušauskas ir p. Matulio- 
is — kuri su pagalba savi

valdybės ir administracinių .sockio, 
organų energingai tą darbą

įvairių prekių, k. ±.._ papiror_ 
su “Bafra.” arbatžolių “Vi-

” saldainiu “Slv- 
‘ 9 k

vos,” cukraus,- muilo ir kiek 
sidabrinių Jjtų.

Tyrinėjant nustatyta, kad 
•darbas atliktas . nemažiau 
jkaip dviejų asmenų, ka
iriuos nužudytosios turėjo 
•gerai pažinti kaip savo kli- 
•jentus, nes po padarytos 
|1925 iu. pas Šapirienę va
gystės, pastaroji buvo labai 
atsargi ir vėlu laiku pas sa
ve nei į butą, nei į krautuvę; o šįmet ir salę juose įrengė.

Tolimesniems darbams: 
sstelio grindimui, šaly 
uų sutvarkymui, gatvių 
iškabų sulietuvinimui, 

miestelio pagražinimui, gais- 
i įkūrimui ir t. t. bus ■ * -*■ e I

amos atskiros komisi- b
M8į kurios ir privalės tuos’ 

bus atlikti. I

_ AMERIKĄ UŽ 90U^V , I pašalinių asmenų neįšileis- 
: KAUNAS. Kazys Murza-Javo; įsileisdavo tik gerai 
ir Jurgis Povilaitis, pasiva
dinę “Samburg Amerika 

es” emigracijos biuro
ay ■ tl_________ 1,____ J_____. __
agentais, pasisiūTė emigruo

jančius iš Lietuvos piliečius 
i labai pigiai, tik5 už 90. 
iki Amerikos, sutikdami 

ios sumos^'palaukti iki 
antas pasieks Anieri- 

Ėąįtuo tarpu kai visi emi- 
ijos' biurai veža dešim- 
>pai sunkesnėmis sąly- 

Šie agentai jau su-
iš visos eilės piliečių prieš nužudymą, veik kirk

ti po 90 lit., žadėdami 
■ išvežti. Emigrantai 
ėn vis vaikščiojo, rei- 

udami, kad vežtų, o 
ntai” atsikalbinėjo, jog 
nesą reikalingo skai- 
. Sužinoję apie tai vv- 
sybės organai įsikišo ir.

SĮjąre tardymą patyrė, kad 
ti “agentai” yra afe-‘ 
i, tik žmones apgaudi- 

neatstovaudami jo- 
biumi. Suėmus juos, '“būta aukštesnio, kito žemes- 

berasta tik dalis. Už 
teisėtą darbą karo ko

litas nubaudė Murzą 
ovilaitį po 300 lt. pini- 

baudos arba po 3 mė-
Kalėjimo.

rinkimas išrinko parduotu,- * 
vės vedėją Pr. Naujokaitį^! 
kuriam pavesta suvažiavime' 
stovėti už tai, kad centras 
išmokėtų nariams (b-vėms) 
pajų dividendą, kurio “Vie
nybė” privalo gauti apie 1,- 
800 lit. Naujon valdybon
išrinkta: kun. .-Švelnys, vadovybėj. Sujungiant ūkio 

ir kitus bendruosius reika
lus visas aparatas sumažės.

mokytojas P. Barkąuskąs, 
p. V. Tamašauskas, p. Gus
tas, p. J.- Išgąnaitis. Seno
sios valdybos metų darbas 
susirinkimą patenkino, ir 
jos keli nariai išrinkti nau- 
jon valdybom Viena tik su
sirinkimui nepatiko — kad

įėjimą. Krautuvėje jų pa
imta 7 silkės ir papirosų 
“Bafra.” kurie ant stalo 
krautuvėje ir palikta. Čia 
pat krautuvėje .už bufeto 
pasmaugta Šapirienė. o gre
timame kambaryje irgi už
smaugta Vinsbergienė. Pa
nko nustatyti. kad trumpai

vieną, vakarą ateidavo į Ša- 
pirienės krautuvę pirkti pa
pirosų žinomas Liudvinave 
vagis Gelbudas Antanas, ku
ris jau buvo Įtartas 1925 m. 
kaip apvogęs kalbamą Šapi- 
rienę. Be to, kai kurie Liu
dvinavo mst. gyventojai po
rą dienų prieš žmogžudystę 
pastebėjo apie 23. vai. slan
kiojančiu apie Šapirienės 
'namus du tipus, kurių vieno

eijos.

Nesenai nutiesus telefono 
liniją ligi Slavikų, vartotojų 
bendrovė įsitaisė telefono 
aparatą, o dabar Ū. S. sky
rius baigia įrengti salėje ra- 
di<T aparatą su ruporu. Tai

nio. Kaip įtariami buvo su
laikyti broliai Antanas 21 
mt. amž. ir Juozas 22 mt. 
Gelbtidai. Kratos metu Juo
zo Gelbudo lovoje ]m> Čiuži
niu rasta saldainių “Sly-

...............

t ■ nd'i i-
\ PAPRASTOS PERLAIDOS

čiame perlaidas ae tik Lietuvon dolariais ir litais,-bet iš- 
Amerikos dolerius fa- Lenkijoj, Latvijoj, Rusijoj ir Vokieti- 

iipir Pietinės Amerikos valityMse: Argentinoj, Brazilijoj, 
irti %

ryžiai užsienyj suteikia galimybės dkstatyti perlai- 
be jokio bereikalingo nžvillonimo.

buvo numačiusi dovanų: sau 
500 lt. ir revizijos komisijai 
100 lt.- x Tačiau senajai val
dybai nuo dovdnu teko atsi-

> •'. ® - *•

sakyti, ir kol nebus galima 
duoti nariamsriįpirkimo pre
mijos A)%-—-būsimos val
dybos dirbs koperdeinei idė
jai. Revizijos komisiojs var
du mok. M.. ŠventiŠkaitė 
konstatavo labai gerą par
duotuvės ir bendrovės vedi
mą.

B-vė “Vienybė” įsikūrė 
1919 m. Iki 1923 m. b-vės 
reikalai visu kuo kilo (prie 
markių). 1913 m. vos-ne- 
vos išliko gyva. 1924 m. ge-

Dažnai žmogus gyvenimą 
supranta tik tuomet, kai jo 
gyvenimo laivas kūną sudu
žęs i uolą ir tik skeveldros 
V.plūduriuoja vandenyne.

V. Fersteris 
_____ <________

V W r J V K*. • v,,

bus Slavikų apylinkėje, be- vokai atsigavo ir jau 1925 
ne, pirmas.

Prieš imlumus į III Sei
mą dauguma Ū. S. skyriaus 
nariądmvo susirūpinę- pieni- 
nės steigimu.. Buvo jau gau
ta iš parceliuojamo Žiurkal- 
nio dvaro žemės ir dalis tro
bų. Tačiau po rinkimų “de
mokratiškoji” valdžia tą 
darbą pertraukė: neišdavė 
nei žemės, nei trobų. Tik da
bar ūkininkai pieninės rei
kalais vėl gyvai susirūpina, 
atgavo pažadėtąją ir praras
tąją žemę ir trobas ir mano 
neužilgo susilaukti pieninės.

PažvTnėtina, kad šioje a- 
pviinkėje į ekonomines orga- 
nizacijas-įstaigas dedasi ne
maža dalis ir lietuvių evan
gelikų, kurių čia yra nema
ža. Tačiau tas narių įvairu
mas savitarpio sutarimui vi?

msrifi

J

aipąi siunčiame ^riaMas kabeliai* ir čeki a b- parduodam lai- ■ hrai
a, keleiviuičekius, svetimų valstybių pinigus ir bonus. Bci-

.... mŪRn kurso. x . ..rt.. _

ĖpecialM "Sąskaitos 4-tas Nuošimtis į Metus •

m., o ypač 1926’ m. visai gra
žiai klestėjo. .

Koperacijai daug kenkia 
švenčių įstatymas tikriau — 
ne patsųsfafyina^’he^*) ne
silaikymas. Šventadieniais 
privačios parduotuvės pre
kiauja pro užpakalines dū
lis. koperatyvas to negali. 
Mylimas privačių krautuvi
ninkų mūsų ūkininkas neš 
kokį dalyką koperatvve nu
sipirkęs, ir išgirsta komple- 
mentų: “Ui, kodėl pas ma
ne nepirkai, ar ten bene pi
giau. koks tu Juozai patrio
tas pasidarei,” ir t. p. Žmo
gus nenori netekti tokio 
krautuvininko Toskos.’ kad 
būt galima miestan pamal- 
dosna at važiavus arklius pa
sistatyti kieme.

Be koperatvvo, Naumies- 
yra dar kelios, lietu viii 
uotu< Koperatyvas 

~ kainų reguliatorius. Tik

sai ųeįkliudo.
I

« nuimi j i Kimoįvi iuo« j. ■ iv

Y^yiRŽfiNAT (Krėtin-jgaila. jęad manufaktūros 
•gos ajl<.). Pradėjus linų kai-Įparduotuvės visos -ncliėtu- 
nonū% kilti, kai kurie ūkinin-prių rankose. Jopis kainų ne- 
kai;dunianė apgaudinėti linų (nustatoma, lupa net į 50%. 
pirkėjysį dėdami į linus ak- Tokiame mieste pastaruoju 

rtnėlio, kad tuomi dar1* 
brangiau gavus už linus. Ke
lis kukius apgaudinėtojus po

licija susekė ir sustatė protdT’Į 
kotas.

laiku atsirado ‘net 5 manu
faktūros parduotuvės.

Daug geriau koperacija
Pavyzd

Slavikų ^vartotojų

“Karys” rašo ne tik apie įvai
rius Lietuvos kariuomenes reika
lus, bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir iš užsienio. ~ . -

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Karį,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštų, 
įvairenybių iš naujų mokslo išra
dimų. Kariuomenės švietimo ko
misijos “Kary”, skelbia savo pra 
nešimus apie kariuomenės švieti
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

“Karys” praneša, ką valstybės 
veikia karo sritvj, kaip jas 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 
įv.vkdyti savo amžiną troškimą — 
Vilniaus Gedimino pily pakeltir 
Lietuvos vėliavą.

“Karyj” vra daug paveikslų, 
reginių, .apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų ir 1.1.

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

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

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

Kur tik yra susikūręs koks nors 
jaunimo ratelis, ten būtinai turi 
būti "Karys,” nes jis be kariško 
aukojimo rūpinasi kiekvienam

" prenumeratom 
ar™-, 
len-t 
lar-;

sura-f 
eji lietuvių gm- 

pkt irnovės.

TEN GERAI KUR MČS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas -___________ 50c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T, Vyniauskas. Vertė P. B._________________40c.

TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas______________ 45c.

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai Parašė Uosis_______ 45<\

KELIONĖ APLLNK PASAULf TER 80 DIENŲ—apie vienas de
rybas bė galo Įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus.
Parašė Julius Verne. Vertimas^J. Balčikonio ~______ L00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75e. 

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;.
Parašė P. Žadeikis.__________________________________ _—.75c.

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiuą.-
Nertė Kun. P. .L.___________________ 15c.

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą NikolskĮ 
pabengė S. Kaimietis_____________    15c.

UŽKEIKIA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 
' a p y s a k a___________________________________________________ 15e.

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku-
. nigas Tarnas Žilinskas -...t...— ------------ -----—r. 50c.

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikįo ___________________ - - 50c.
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS_________________ ;__________„25c.
VAIKŲ DĄRBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui_________ __50c.

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas_______15c.

BOLŠEVIZMAS -v- Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas'
Rusijoje \_______________ _____________ _____________ -____ 15c.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybes vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis __________________________ 50c.

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus______ ______________________ 50c.

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver
te Jonas M. Širvintas_________________________________________ 50c.

BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis--------------- ■.-------50c.

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

rašė Juozas V. Kovas. Kaina------------- ------------------ ----------- ----- 30e.
GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas---------- »—10c.

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis—15c.

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos. Graudūs Verksmai Maldos Ge- ■
gūžio, Birželio ir Spalių mėnesiams. Išleido kun. K. A. Vasys—25c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemėą 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis________________ 75c.

DANGAUS KARALIENĖ. Surink%Kun. M. Gavalevičius; be ap
darų 75 centai, su apdarais------------------------------------------------- $1.00

POEZIJA, DAINOS IR EILES
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius _________
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko _______
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko. 
ŠIŲ NAKCELY_______________________________________
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ___________ 2____________
VAI AŠ PAKIRSČIAU___________________ __L_
UŽ ŠILINGĖLĮ_______________________________________
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ _____________________ ________
LIGHO (latviška) _ ____________ ;______________________

TEATRAI,
GILIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas__25c. 
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas — __________________ ... SS*
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak-
' tą; parašė Seirijų Juozukas____________________ ;__________ ___35e.

SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis______ _____________40c.
ESUMAS—3-eia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė

Kun. L. Vaicekauskas____________________________________ __10e.
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. žirvintM 30c. 
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė V. . ______ 10b.
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo

nas Tarvydas___________________________________ ' lOe.
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas___.35e. , 
DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebuklas 

4 aktų; parašė Jonas Tarvydas___  . .. '_________________ 65e
VAIKŲ TEATRAI; dalis I: 1) Pa

mė;3) P« * '

vana
Ivno
Kai

bo, uoėt 
Ryti jame ž 
klo nugalėj 
ligi lit? dienų.

“Klrį” redaguoja pulk, kh.: 
B n r h k a a.

-•'Bario” kaina metams 15 litų, 
puMnfčnii 8 litai, 1 mės. 1.50 et.

l

PULKIM ANT fcĘLIŲ—"D-ko’N 
Siųsdami Užsakymus arba pi 

b A B ri N
3&6 VTesLBroadvray
........... Ii -

Veltui statysite bažnyčia^ 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite < visokios 
nMM0 gecos darnus — vm# 
ųj rūpesčiai eis niekai^ jei no* 
mokysite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiškos spaudos.—Pijus X

_Ž^hių n&ddfetaęs mes iš

rašome į'metalą, o jų prakil
numą mes piešiame ant van
dens. — Shakęspeare.

• • •

' Didžiausia Dievo bažnyčią
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. Blogas dalykas yra kerš
tas, ir ji, apart* socialistų įr džiąų-p išmaldas4r--dešimti- pučiąs veidmainiavimo

Ug
lis

mel- taip regimai nenubaudžia,

4-1'1 i
vinms, pasninkaują,

Trpą diimlą. bet'tą vi>ąį. >loi»-j pasekmes mes matome kas- 
o ypučklri žmonių akinio šrrdyje-Mumjniame mūsų gyvenime, 

krikščionys sinerkiAT viai ką Tiiitą maną -i-* žodžiu ir mes. visTjnioĄn
-kitaip ištikfiijū tai buvo veidmainiąi, kurie mes visi po jų našta vaito- 

< i jame, u ta. našta ne tik kad

-s a į mininkEms kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

rie bus indomus kožnai Lietuvei šeimininkei.

TRAUKINYS

■M4

.I>olševikiu^vksi ųiasaldio geri- 
------ ir p n >t ingi žmonės, -4

visi
__ Taip, o ne ?

h1 turi būt. ~Gjei‘ani.ąnogui 
negana yra nekerštiuit; J^en- 
dradarbiaut, liet- dar reikia 
teisingu ;)ųnaut , iieyejdmai- 
niaut, oiės veidmainystė vi
suomet bendradarbiavimo 
paminoj sugriauja. '

Veidmainystė yra tame, 
kad žmogus vieną manyda
mas daro ką kitą, vienaip 
kalba o kitaip daro. Kad nu
duoda ne tą kuomi ištikrnji) 
jisai yra.

Lietuvio kataliko turi būt

vienokiais lntvo -(+ kitokiais 
stengėsi, atrodyt i, ,ųž tai juos 
Viešpats tau) baisiai. _įr pa
smerkė. ,, ■ ,

Didžiausiu iš žinomų veid
mainių turėt bus buvęs .Tu-- 
das Iskarijotas apaštalas. 
Nuduodavo labai uoliu varg
šų užtarėją. Kuomet Mari
ją Magdąlena, vieną kartą 
brangius tepalus atnešusi su 
jais Viešpaties kojas tepė, 
Judas murmėjo: “Ar nege
ri aus būtų tuos brangumy-

i

misistatvmas visuomet kai-i»»s parduot ir išdalvt varg- 
bėti tiesa ir elgtis teisingai,sušelpimui... ” Jis taip 

Pirmieji krikščionys vi
suomet kalbėdavo tiktai tei- 
svbe. Mūsų bočiai senovės i

• ■ * i .

lietuviai irgi pasižymėdavo 
savo tidsingumu ir duotojo 
žodžio išlaikvmu.

y •

Kaip biaurus yra veid
mainiavimas galima spręsti 
ir to, kad Viešpats Kris
tus kurs gaileširdžiai priim-! 
davo net didžiausius nusidė- 
jėlius įr.'jicjųis yįsuomet ras
davo suraminimo žodį, kaip 
paleistuvystėje sugautai ir 
žvdu nuteistai, akmenimis» * 
užmušti moteriškei, kurią 
Kristus iš karto- neišteisino. 
1x4 žydams tarė r “Kas iš 
jūsų yraJx' nuodėmes, tegul 
pirmas meta akmenį jį tą 
moteriškę” — ir niekas ne
išdrįso pradėt akmenimis 
mėtyti...

.Mariją Magdalietę, kuri 
nors buvo didelė nusidėjėlė 
Viešpats.prileido prie, savo 
kojų ir jinai su laiku tapo 
didelė pakūtninkė ir šven- 
ioji..

Muitininką maloniai pri
ėmė Kristus, kurs išpažino 
savo nuodėmes ir už jas gai
lėdamasis prižadėjo visas 

-skriaudas atsiteisti ir dau
gybę kiti) Įvairii) nusidėjė
lių Viešpats maloniai sura
mino ir netarė jienls aštraus 
pasmerkiančio žodžio, 1x4 
prieš veidmainius parizėjus 
V iešpats pavartojo aštriau
sius, skaudžiausius išsireiš
kimus: “GiniiiuL-driežų... 
grabai pąbąltyti iš .viršaus, 
viduje gi pilni bjmuvbių.f. 
nebūkite kaipo parizėjat 
veidmainiai.’”

Kas-gi buvo tie pariziį; 
jai? — paviršutiniai žiūrint 
buvo tai žmonės mokyti, pil
dą senojo įstatymo reikalo-

Jis taip 
kalbėjo, bet. širdyje manė 
visai ką kitą, jis buvo go-
dus pinigu ne pavargėliams, 
bet sau. jis'net pati Kristų,

• v

i čia paiodOĮgraaąusi Balta
rusių gmmiKnĄ traukini,' ku
riuo patarnaujama šiauriečių 
armijai Kinijoj. Kanuolė pri
taisyta katile.

Lietuve -šeimininke Amerikoje visados trokšta gauti patarimu 
pagerinimui jos žinojimo atlikinejant pareigas kaipo šeiminio-

nemažėja, bet • |tas kart di
dėja ir eina sunkyn.' .

Veidmainiauja valdinin
kai neatlikdami taip kaip 
reikia darbo ir pareigi), 
veidmainiauja pirkliai ne
duodami tokių kaip reikiant 
prekių, veidmainiauja amat- 
niukai nepadarydami taip 
kaip sutarta darbo; veidmai- 
nūmja vyras moteriai, žmo
na vyrui, vaikai tėvams, tė
vai vaikams, giminėms, pa
žįstamiem, kaimynam, drau
gam. ..

Iš to kyla žmonėse vieni 
kitais nepasitikėjimas. San
tykiai šeimynose, draugijo
se, organizacijose blogėja, 
i ra, genda.. . Senesnieji dar 
atmename tuos laikus kuo
met duotas žmogaus žodis 
būdavo taip svarbus kaip 
auksas. Kuomet jei kas kam 
prižadėjo tai ir ištesėjo, 
nors jam dėlto ir labai sun
kiai nukentėti reikėtų. O 
dabar ką mes matome? — 
dabar daugiausia tol žodis 
telaikoma kol matoma sau 
iš to pelno. Ar tai čia ne 
veidmainystė? Dabar raš
tiškos sutartys, pasižadėji
mai, vekseliai, — siilaužrt, 
nepildyt, apeit, susukt, di
džiumoje priskaitoma prie 
bizniškų gabumų, prie gud
rumo, prie geros galvos..^

Dabar didžiausias apgavi
kas,-niekšas. žmonių skriau
dėjas, kurs žyijipijĮ knivino-

RODYKLŽ No. 79 
VirimoReceptas 

k Vienas iš popuiiariškiaushi pa-
į kokius šiandien daro yra koko- 

inutų smetoninis pajus. Nuolat to 
. j valgio reikalaujama nežiūrint kur 
leisi. Saldus riešutinis skonis pic- 
'nuoto kokonuto turi patraukti ir 
•{sultingą skonį burnoje. .Jeigu ko- 
konutai ne sezone, juos galima 
gauti pirkti kaleliuose arba dėžė
se bite geroj grosernėj. Išmokit 
kaip padaryt skanų kokonut sme
toninį pajų.

Kokonut -Smetoninis Pajus 
dėžė Kokonutų 
puskvortė pieno 
kupinas šaukštas komų 
kmolo 
kiaušinių baltiniai 
pudduko cukraus 
šaukštas sviesto 
šaukštukas vaniles.

(emery) skarulio pamarkyto tar
puti ne. • -•• • • ,

Nuvalymui palivnotų indų leng
vai, trink minkštu skaruliu pa- 
markytu kerosinc arba kreida su
maišyta su biskiu animonijos.

Deras cementas sulipdymui su- 
trūkusių stoikelių (ehina). yra 
nrišinis miltji su vandeniu. -<■•

Po valgymo prie stalo, visada 
sulankstyk savo rankšluostėlį. Pa
liktas sumankytas rankšluostėlis 
išrodo labai prastai.

Prašalinimui taukų plėtmų nuo 
odos trink su benzinu arba terpTt- 
iinu.

Grožės Patarimai
Juodgalviai puekeliai yra chro

niška Jiga _ liečianti kaktą, nosį, 
smakrą, krūtinę, pečius arba tas. 
dalis, 
nimo 
gerai, 
taipgi 
rių. Geriausias būdas gydyti juod
galvius yra niazgojant su karštu 

i vandeniu ir muilu ir paskui de
dant ant veido šaltu vandeniu mir
kytus abrūsus. Būtinai reikia vi
sai nušluostyt po kožno mazgoji- 

:inosi. Geriausias muilas yra arba 
'eastile arba labai riebus. Kartais ' 
reikalinga naudoti gerą toniką 
viduriams, tokį kaip cod liver alie- 
jus.

Ypatiška Sveikata
Mes geriam vandenį, beveik neį

manydami apie tai, bet troškulis ’ 
yra gamtos reikalavimas regulia
vimui kūno temperatūros ir pagel
bėjimui išnešt nereikalingas mede- 
gas. Kietas vanduo- turi kalkio,

, neveidmainiauti, kal
bėti teisybę ir duotąjį -žodį 
dalaikUi. Jei mes prie to 
prisipratesime, tuomet pas 
mus lengva l>endraarbiauti 
ir painiausiuose gyvenimo 
klausimuose ir atsitikimuo
se susikallx"ti ir rasti ben
drą tinkamą visiems priim- 
iiną išeigą.

Pradžią gero elgimosi duo
kime patys iš savęs, taip pat 
reikalaukime kad ir kiti ge
rai elgtūsi. iš karto gal bus 
ir sunkoka, bet ateityje iš to 
turėsime visi džiaugsmo.

F.Viralas

mis’ašaromis minta ir lė-sing'u 
bauja, net padorių žmonių 
draugijoje užima garbingą 
vietą tik už tai, kad jis turi 
pinigų ir kad moka veid- 
mainiaut, o kodėl taip yra ? 
— todėl, kad mes visi teisin
gume atbukome, kad mūsų 
širdys nėra jau taip grynos 
ir taip teisingos kaip kad 
turėti) būti.

Kol dar galutinai veid
mainystėje liesame nusken
dę pradėkime iš tos bjaurios 
pelkės kastis. Visų pirmiau
sia stengkimės neveidmai- 
niaut patys sau ir Dievui, 
tolinus neveidmainiaukime 
savo artimiesiems, savo 
draugams, kaimynams, savo 
namiškiams, savo šeimos na=- * 
riams. Gal iš karto tas at
rodys ir ne visai lengva, bet 
tolinus įprasime ir pnsi- 
džinugsime pntys iš pnsek- 
mių kurių susilnuksime.

Mesjįetuvirii būkime did
vyrių o ne ištižėlių tauta. 
Kiekviėno doro žmogaus 
kaip ir kiekvieno - didvyrio 
yra pareiga, .būti geni, ..tei-

1
1
1 k ra-

*

ri-i

.Tie paeina ai-ba nuo užtri- 
odos. nuo nenumazgojimo 
nuo stokos mankštinimosi; 
gal nuo užkietėjimo vidų-.

3 
J 
1 
1
Tštiesk gilą pajų bloke su pa

prasta tešla, iškepk ją karštame 
pečiuje per 15 iki 20 miliutų. Ka
la gatava, padėk Į šalj.

Supilk pieną Į dubeltavą virdu- ‘ • 
Ii, sušlapyk kukuruzų krakmolą 
su biskiu šalto pieno, sumaišyk i 
verdanti pieną ir maišyk nuolat 
iki sutirštės. Paskui dadėk cukrų, 
sviesta ir kokonutus. Suplak kiau
šinių baltinius iki pasidarys tirš
tos putos ir suleisk atsargiai į ver
dantį mišinį. Nukelk nuo ugnies 
ir dadėk prieskonį. Supilk tą į iš
keptą lukštą ir kepink vidutinia
me karštyje per apie 20 minutų.-i,,,d 
Duok valgyt kai atšals.

Virtuvės Patarimai _
Karštą kokį mišinį norint atšal-

savo Mokytoją iš godumo 
pardavė už trisdešimt sidab
rinių. o ką jam kokių ten pa
vargėlių gailesys bus širdy
je. ..

Į Ne vieną -ir šiandien mes 
turime iš 
darbininkų užtarėjų ir 
nėjų tokį, buliam darbinin
kai ir darbininkų reikalai 
tiek rūpi, kiek iš4jų jisai ga
li ])asipelnvti, taip sakant,- 
tiek kiek šuniui dvėselienos 
kaulas. Nors jisai ir šūkau
ja kad esąs darbininkų už- 
įtarėjas, gynėjas, už jų rei
kalus kovotojas, o tikreny
bėje iš jo vra daugiau nie
kas kaip tik niekšas, veid
mainis. -»

Palikdami visus niekšus 
veidjnainius nuošaliai, prisi
veizėkime i saviškius, i tuos 
kuriuos skaitome gerais 
žmonėmis, savo ar savo idė
jos draugais, ar ir mūsų tar
pe nėra įsišaknėjęs nelem- 
tasai veidmainvstės raugas. 
O nors ir apgaileštaudami, 
turimo su širdies skausmu 
pripažint i, kad ir pas mus, 
vienur daugiau kitur ma
žiau, bet to nelemto veid
mainystės raugo esama.

Kiek mes turime tokių 
lietuvių katalikų, kurie taip 
sakant kodylą smilkina ir 
Dievui ir velniui. Kurie bū
dami parapkįouais. prigulė
dami prie kataįikiškų orga- 
n i zacijų ir draugi jų tuom i 
pat kartu jH-iklauso if prie 
prieškatalikiškų organizaci
jų kaip “Sandaros,” “ 
jalistų Sąjungos,” “Komu
nistų partijos” ir jų globoje 
esančiu organizacijų. Ar tie 

Ižmonės nėra tikri veidmai
niai ? Ar jie gali būti tikri 
geri—katalikai? — žinoma 
kad ne.

Negali vienas žmogus kar
tu ištikimais dviems prie
šingiems ponams tarnauti, 
turi vienam iš jų būt neiš
tikimu. Tą mes matome gy
venime, toks katalikas ilges
nį laiką prieškatalikiškose 
ęrganizacijose priklausyda
mas rs palengvo atšala tikė
jime, tolinus tampa tikėjimo 
indiferentu, sako: Man vis- 
fiek ko1<s tikėjimas ir kokia 
organizacija bile aš pats esu 
geru žmogumi ir Dievą mv- 
liu. ' O/dar toliaus išvirsta 
i tikrą bedievį. Toks žmogus 
iš karto veidmainiavo žmo
nėms. tolinus pats sau, ’dat' 
toliaus Dievui, už ką Dievas

taip vadinamų 
gi-

I

ALBUMAS
. Retoj lietuvių šeimynoj ne 
rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva 
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50.
99

i t ± • -i i i' -TYK IdS \ dliUUvT l UI l
dyt reikta laikjti kur yra koks ]>as budavoja kaului, todėl geras 
pūtimas . .-^auganties vaikams, ir sakoma-y-

Tjaliai lengvas užkandis vaikui į patingai geras vvstymui geru, 
mokyklą nestis prie kitų valgių y- )tvirtu (laBtn Venla’nt daržovė 
ra nuodukyj kepta kiaušinienė. (kietai 

Kad Petraškos išsilaikytų švie- L.kon;
žios, įkišk oktelius j stiklą karšto-',‘ 
vandens kuriu reikia įpilti šaukš
tukas acto.

(tvirtų dantų. Verdant daržoves 
kietas - vanduo išlaiko daržovių 

į geriau negu minkštas van- 
'duo. Druska dalinai vandenį pa
kietina. Visi kieti vandenys gali
ma paminkštinti skalbimui dade-

Padarymui košelių (dressing) ius blskį-sodos, kas vpae pagelbš- 
nesusitraukusių dadėk į daromą ti pr5e skall)im0 vilnoniu ir pada- 

jbiski neplakto kiaušinio baliono. Tvmui jų švanais ir minkštais. Rei- 
Naminiai Pasigelbėjimai -Įkia išgert, keliolika stiklų vandens 

j Prašalinimui rūdžių plėtmų nuo per dicną. Tas labai svarbu gerai 
plieno trink su šmoteliu žvyriuoto sveikatai

Soči-.*-

<
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Ar Esate Kada Staptelėję 
Pasvarstyti Kas Ištieų Yra 

Pasaldytas Pienas?
tx

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Kiekviena šeimininkė reikalauja virtuvėje kokių nors reikmenų 

ir kiokvien gali gauti visiškai dykai jeigu pirks Standard ar Cha- 
llenge Kondensuotą Pieną ir taupys leibelius už kuriuos galima gau
ti brangias premijas ir dar prie to turi geriausi pieną ir cukrų. Visi 
groserninkai parduoda šios rūšies kondensuotą Pie^- 

Baltiko Amerikos Linij a 
OFICIALĖ LINIJA

Senorita Angelina Arduiza 
iš Havannnos, Cuba, kuri lai
mėjo vardą “Miss Cuba” gra
žuoliu konteste, Galveston, 
Texas.

IRMU žvilgsniu gal jis išrūdys perbran- 
gus, palyginus su dideliu kenu nesaldy
to pieno, arba palyginus su bunka pie

no. kurią Pieninis atveža.
Bet kenhs pasaldyto Kondensuoto pieno atsto
ja SMETONĄ—Smetoną ir cukrų. Tik persi- 
-tikrinkite savoj<ąyp je. J žadėkite vartot pasal
dytą’ Kondensuotą pieną dabar. Yra puikių 
Bordeno rūšių pasaldyto kondensuoto pieno 
pas visus krautuvųinkus. Persitikrinkite savo 
namuose, jog vienas kėnas Borden’s Pasaldyto 
Kondensuoto Pieno užkaitys ir pasaldys tiek 
puodelių kavos, kiek puskvortė Smetonos ir 
svaras ąukrąus.
O prie to pagalvok, ant kiek ištiktųjų puikesnis ir 

puodelis kavos vra. Štai delko daugo- 
lis žinomų pasakys tamstai, kad Bordon's l'asal- 

#dytas Kondensuotas Pienas tikrai padaro gerą 
puodelį kavos dar geresniu.

Taupykite Leibelius Dėl Brangių Dovanų
Kiekvienos Benlen Leibelis kaip atvaizduota turi didelę premi
ją vertę. Mlankykite artimiausią premijų krautuvę ir pažiū
rėkite kaip lengva gaiitl sidabrinių daiktų, lėkščių, laikrodžių ir 
daugeli.puikiausių dalykų DYKAI tik su lionieti leilteliais nuo 
šios rūšie* Pasaldyto Kondensuoto Pieno. Pradėk taupyt leibe
lius šiandien. Tamsta džiaugsies. Jei patogiau, reikalaukit 
DYKAI Iliustruoto katalogo, kuriame randasi dang premijų.

Mūsų Eoston’o Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarket Sq.

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVUS
FAtL R1VER, Mass. P.RTDGKPORT. <’t. PROVIDKNCB. R.T.
14—rt-nl Street 
arti Bedford St.

Įsigyk šią Stebėtiną Knygą
“Milk—and lt* usinj. Ir: coooking." parašė Mrs. Bentl.v. Tai be 
■dtepmės puikiausi knygute apie pieną ir jo vartojimą nnmnoM*. 
Tik atsiųsk savo vardą, adresų Ir kartu Pašto ženkleli ui 1Oc. 
apm<»kėjlmul pakavimo, persiuntimo ,Ir tt.
THF. ROUDKN COMPANY. RORDEN BLDG.. NEW YORK

Lietuvos Vyčių Organizacija
P T H U 6 Š 2/

KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ 

įvyks

Laivu “LITUANIA” iš New Yorko Birželio 14
TIESIAI I KLAIPĖDĄ
TIE, KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI'

Laivu “ESTONIA” Gegužės 2
VIENU LAIVU KLAIPĖDON

Važiuokit šį pavasarį į Lietuvą su Amerikos lietuvių jau
nimu. Kur jaunimas, ten gyvumas ir smagumas. Išpildy- 
kit širdies troškimus, pamatykit savo tėvynę, brolius, se- 
seris ir gimines.

I\q akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti

105-Vongress St. -If» Abom Street
nrti Main Sttvet arti VVnshlngton St.

.Kainos Stačiai į Klaipėdą:

TREČIA KLIASA_____ i____ ........... $107.00
TURISTINE: TREČIA...... ..... ................ $117.00

Kainos į Klaipėdą ir atgal:
TREČIA-KLIASA:____; _____ <________ $181.00

- TU RIŠT INE___ „J. J.   .......# 96.00
Revenue Tax ir Hoad Tax Atskirai

Sekanti Laivai Plauks tiesiai j Klaipėdą: 
ESTONIA_________________ Gegužės 24-tą 1927

•LITUANTA.................  Birželio 14-tą 1927
LTTUANTA_______________________ Liepos 19-tą 1927

Žinių dėlei kreipkitės į vietos agentus ar j 
bendrovę

BALTIC AMERICA LINE
8—10 Bridge Street New York, N. Y.
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ARBINJNKAS
1927 metų balandžio mėn. 12 d. 78-sis ir paskutinis 

____•. posėdis ' v

- •wmr- Antradienis, Gegužės S d., 1927

ileiti Tomau, raštininkų Že- ’pilna i užtektų paties Pajau-, ^^ Seimo-imleidimas.

[kad viršminėtos organizaci-1 prie sukilimo ir, kad tą suT™ l^sitikejimą, atįodė^ ljg 
įjos pryšaky stovi .valstiečių kilimą ruošė kariuomenėje.an <51 Uw

, lliaudininkų Seimo frakcijos žinoma, jis nurodė vieną-b<-’ Pla( ca svars y i
JOSBPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR Publikos susidomęjimas. Jakštaičio lietuvių koliojimai.'ųvnįg Pajaujis, kuris ir bu-įtiksi-1: ginti dabartinę 4umotvąrkes punktai
--------- $---- -—~ - - i At.ot.nyyn Po-ia-nin cnčmimn lr-Fanci-mac TTnmiciinc nKnaJimac I  A~i_____ . ,     y-v t— -- -v- +1T—bUVfl galiliia lliaHVti, kad 

riausybę nuo rasistų pasike-L . • . . ,’y.—
. . v—. , -.v 3 . t ,taip eis ir toliau, liet neti-sinnno, bet is davimų ais- . "7 . . . . , ^>7 .

7. -.—- . —T—t—,______ L^.., ketai pirnnn 1 ūkas atstovui
kiai matvti, kad buvo kitas ' .v. .------ į—.—j—

z ■ Krupavičiui valandėlei at>
ima balsą ir praneša,- kad 
gautas iš Respublikos Prezi
dento raštas, kuriuo Seimas 
paleidžiamas.

Kito Seimo rinkimai bus 
paskelbti atskiru aktu. Grei
tu laiku iš 75 dalyvavusių, 

i o iš viso 85 Seimo narių nė 
Į vieno nebeliko ne tik Seimo 
kėdėse, bet ir visai laikinai 
atsisveikino su Seimo nario * • 
mandatais.—“Rytas”

(THE W0RKER)
Published every TUESDAY and FRIDĄ Y

v

_______---------------- by-----------

[niaičio ir Mockevičiaus pa-‘jo prisipažinimo, kuris aiš- 
;rodymais, buvo nustatyta, kiai rodo, kad jis ruošėsi Apie išreikštą vyriausybei

| Ziaifdi’ninfcų Sei

“Entered as second-class matter Sept 12,1515 nt the post office at Boston, Mass. 
under the Act of March 3, 1870”

j »
. “Acceptanee for muilins at speeial rate of posfcige prorided for in Section 1103 

Act of Oetober 8, 1917, authorized on July 13, 1918”-
SUBSCItIPTION KATES:

į Zkiarly ................................................ $4.50
BcstOn and suburbs .......................$4.50
Vareign countries yearly..............$5.50

“DARBININ K AS”
B66 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

VKIV3 SOXVHSrcnK3Hd
Metams ...................................... $4.56
Boston’e ir apylinkėse.................. $4.50
Užsieny.................................................$5.50
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Ar Pražudys Lietuvą?

— ~------------------------------------------------ *------------------- X---------------- 1!

Atstovo Pajaujo suėmimo klausimas. Komisijos pranešimas. 'vo sekamas. -
Ministerio Pirmininko ats&kymas^į valst. Jiaudininkų inter- 
peliaciją. Nepasitikėjimas vyriausybe. Nutarimas p. Pajaujį 
paleisti. Seimo paleidimas.

Sąryšy su atst. Pajaujo ryšyje 
suareštavimu ir del paduo- 
tos valst. iaudininkų* inter
peliacijos^ visuomenė Seimo

v*.
Š. ra. batandžio men. gau

džioj buvo išvykęs į Šiau
lius, kur dalyvavo valstiečių tikslas. Aš tų davinių nelic 
liaudininkų apskrities šuva- siu,-bet is to, kas buvo pra- 

'žiavime. Po minimo suva
žiavimo Pajaujis turėjo

su Seimelio rinki
mais.

Vienoj vietoj esti taip už-
pTotokoluota: “Mes klaipė-1slapti} pasitarimą su “Lie-

posėdžiais labai susidomėjo, diečiai, nors ir įėjome f po-jtuvos Respublikai ginti ko- 
■To„ a i-.,. zįcįją> iet niej.o aj^yviai ne- miteto” 5 baro valdyba, bū-

svečių. dirbome, nes pirmiau nore- tent, Švambariu Juliu, Pet-

į. Pajaujo incidentas ir su juo surištas Seimo paleidimas dar 
g sykį parodė, kaip “demokratinga” yra mūsų Lietuva, arba, 
! tikriau sakant, kaikurie jos gaivalai. Seimas prieš mirsiant 

t. paskelbė naujausią demokrato atstovo “teisę”—galima būt ją 
| pavadinti meksikoniška teise—teisę suokalbiauti prieš valdžią, 
s Čia padaryta aiškus žingsnis pirmyn ... į Lietuvos pražūtį. 
| Pirma partijoms buvo pripažinta pilniausia teisė rietis tarp sa- 
| ves, statyti savo partiją aukščiau-už valstybę ir kliudyti val- 
| stybės darbą. Dabar pasirodo, kad toki taktika buvusi per- 

F švelni. Jei negalima įsiveržti Į valdžią įstatymo nustatytu ke- 
| Jrii, tai reikia griebtis ginklo. Kur tas progresas Į anarchiją 

| baigsis, sunku pasakyti. Vienas tečiau aišku, kad, jei tas 

^/‘progresas’ nebus sustabdytas, ir tai tuoj, neilgai Lietuva te- 
£ bus nepriklausoma.

Katra čia partija kalta, yra bergždžias klausimas. Tuščia 
? būtų klausti, katra partija Meksikoje yra kalta, arba, katra 
A prtija pražudė Lenkiją. Priežasčių reikia ieškoti giliau. Vi- 
| soms partijoms bendras yra tas pats prieš nieką nenusilenkian- 

tis, niekam ncužsilejdžiantis, viską, kas ne savo partijos, smer- .
7 kiantis lietuviškas partinis peštukizmas. Nė viena partija lig- 

šiol nebuvo nuo jo liuosa. Neseni dar tie laikai, kuomet parti- pįpj^įjįįjįięoJ ai‘ ž

Jau prieš 9 vai. pilnas ka- 
ridorius pristojęs ;
Pastebimas visų nekantravi
mas ir laukimas kažko ne
paprasto, netikėto. Svečių 
vieta užpildyta sausakimšai. 
Publikoje matyti žymių as
menų.

Seimo narių dalyvauja vi
so 75 atstovai. Posėdi Sei- 
ino pirmininkas p. Stulgins
kis atidaro 9 vai. 40 min.

Sekretorius paskelbia gau
tąjį Ūkininkų S-gos Kon
stitucijos pakeitimo pręjek- 
.tą, kuris perduodamas Tei- 

iii ir Redakcijos komisijai. šaiįn> j Berlyną...).

1.
atsakymas į atst. Jakštaičio1^ 
paklausimą.

j Atstovas Jakštaitis (Kl. I Jaį|taięio Spėriu” č;

kr.) Įteikė vyriausybei pa- ų, - -
klausimą, kuris liečia Kiai- - ’ ' -
pėdos krašte karo cenzūros ^’ kad"panašiu dalvkij Jis
veikimą. v

i

| Paklausėjas klausia Min.

ziciją, bet nieko aktyviai ne- miteto” 5 baro valdyba, bū-

joine pažinti savo priešus rausku ir kitais. Kadangi 
(Iš vietoj: oho!). aisti Pajaujis, jį. sekant, bu-

Prof. Voldemaras ir pa
brėžia, 
ateiną studijuoti tik savo 
priešų, bet ne dirbti.

Toliau cituoja Min. Pirm.: 
“Mus pozicija su savo pažu-' 
dais apgavo. Tą padarė mi- 
nisteriai ir taip yra viskas 
Lietuvoje....... Seime mes ne
daug kalbėjom, tik observa- 
vom tuos aziatiškos kultūros 
žmones.ir t. t. (Iš vietos:’

i kad klaipėdiečiai

Ministerių pirmininko

vo pastebėtas laikantis save 
labai konspiratyviai, norė
damas paslėpti savo^prieš- 
valstybinį darbą ir buvo į- 
tariamas, kad jis gali išva
žiuoti iš Lietuvos užsienin, 
todėl jis š. m. balandžio mė
nesio 3 d. tapo Šiauliuose 
sulaikytas ir pristatytas tar
dymui politinės policijos 
skyrium”

Šis raštas buvęs pąsiųstas 
j p. ministeriui pirmininkui, 
b pastarasis pasiuntė p. Sei
mo pirmininkui.

Dėl atst. Pajaujo.prisipa- 
ižinimo kaltėje, kaip buvę 
pranešta p. vidaus reikalų 
ministerio, kad jis ruošęs

Prof. Voldemaras pa'žy- 
i, kad p. Jakštaitis savo 

T~~ į raporte dar ir daugiau ko
jis negalįs visų p.

j” čia paci
tuoti, kurių.esą tame rapor-.

~te gana daug, todėl ir nesi-isukihmą prieš dabartinę 'vy-

i

cenzūra nepraleidusi. laikęs Ministerių Kabinetą
Lietuviar nenori persekio- P* oldemaro vyriausybę 

i aiui utuu»u i;uu ju iiuvM. uai Ue mumh, kuumci vx- pjrmįninijO ar žadas panai- ti klaipėdiečiu: jie tik nori legalėmis ir konstitucinėmis
; ja, kuri dabar turi savo rankose valdžios vairą, buvo opozici- tinti Klaipėdos krašte karo 'su jais būti lygiais. Esąs vi- 'įstaigomis ir prieš jas nevei-
r joje. Kaip jie tuomet puolė krikščioniškąsias partijas, kurios stovį ir kada? Be to, ar sai normalus dalykas, kad-k(?s5 kad -jis ir kon'
. tuomet buvo prie valdžios! Nieko gero jose tuomet nematė, duosiąs parėdymą, kad ka--Seimo atstovas kursto visą lakt;l ir užmezgęs rysius su
| Dabar sykiu su tomis pačiomis partijomis dirba ir mato, kad *‘<> cenzūra būtų aprėžta ir Klaipėdos 'kraštą prieš ikai kūrials kai-minkais tik 

lygiai taikoma visiems kraš- “Grosslitauerius.” 
to organams? " Kol eisianti tokia prieš

Minist. pirmininkas prof. 'Otavos interesus propa-

|Voldemaras prieš, paliesiant 8anda’ to1 "egaliraa •>“- 
I kreipti viso gyvenimo į nor
males vėžes.

2. Atsakymas į valstiečių 
bandininkų interpeliaciją ir 
atst. Pajaujo suėmimo klau
simas.

Šį labai svarbų klausimą 
Komisijos vardu referuoja 
atst. Toliušis (y. 1.), kuris, 
liesdamas ats. Pajaujo su- 

ropoje netrukdavo ir dabar gmjino klausim.}, pažymi, 
netrūksta. Tie gandai yra j^g įvykis esąs pirmas 

įleidžiami arba interesuotų, mūsų parlamento gyvenime 
kuriems rupi patirti, kaip į;iratst. Pajaujui, kaipo Sei-. stačiusi. Atst. Pajaujo by- 
tas paskalas atsineš'viešoji j z • • • - • 77 . _ . • ,

, 'UtritralriT valstijų opinija,sr- tdšėšz'VyTiausybėpaniekį-
Sakoma Kaikuomet, kad visi lietuviai yra apsigimę aristo- ba tiesiog yra neatsakomin- nusį Seimo nario imunitetą

•

Kol eisianti tokia prieš
nėra tokios juodos, kaip kad tuomet jas “maiiavodavo”

gvo partijos organe.

Neperseaai Anglijoje valdžia buvo mažumos, Darbo Par
tijos, rankose. Opozicija—Konservatistai ir Liberalai—leido . .. v. pati karo cenzūros laikras-1

^riHedams valdyti šalj net ga tolti ■faerim. Ar galima į. fjlJ- varžym() fakti!> padar0 

sivaizduoti ką nors panašaus Lietuvoje? Ar leistų mažumai keletą ištraukų-iš p. Jakš-

‘ valdyti šalį nors per tris valandas? jtaičio kąįbo^ užprutokuluu- <
;■ Skaitant Lietuvos opozicijos spaudą visųpirmiausia į akį viename susirinkime są-

f metasi ne straipsnio idėja, bet straipsnio, arba, tikriau sakanti 
straipsnio autoriaus “ūpas,” caluninis ūpas. Tokiame karsti-

| niame straipsny veltui ieškosi bešališkos kritikos, tokios kriti
kos, kuri peikia, kas peiktina, bet taipgi pagiria, kas girtina.

. Gauni Įspūdžio, kad jei A' partija pabus prie valdžios dar po-

? rą- savaičių, tai trečiosios savaitės bėgyje jau^ Lietuvos nebe- 
bus^ čia kalbame ne tik apie esamą opoziciją, bet abelnai a- 

pie visas—buvusias ir esančias—opozicijas. Jų tonas visuomet
^tas pats,

f
. ...... ......................... ..........................

( kratais. Kiekvienas lietuvis, ypač gi kiekvtena jų grupė skai- SJi korespondentų padaras. jr į f 
įMasavę geriančiais—aristokratais. Kiti vėl tvirtina, kad lietu- Editorijaliai kalbėdamas a-j Komisija padariusi nei. 2 
g yiai yra filosofai:, idėja jiems brangesnė už viską kitą. Jie no- tubs nepamatuofus gan- savo posėdžiu, kur visą me- 
| ri savo idėjas dc tik apginti, bet ir įgyvendinti. Ginčai esą ne-,<lus “Boston Herald” tarp Jžiagą, liečiančią atst. Pa- 

išvengiami, kuomet lietuviai-filosofai visi taip karštai tarnau- kitko patėmija: 
ja kiekvienas savo skirtingai idėjai. Gal taip, gal ne. Neap-

VARŠUVOS GANDAI
Ko ko, bet karo gandu Eu-

tuo tikslu, kad, jeigu Lietu
voje kiltų judėjimas prieš 
konstituciją, būtų mėgini
mas Lietuvoje padaryti fa
šistinį perversmą bei įvesti 
diktatūrą, įmtų galima pa
sipriešinti (dešinėj juokas).

Baigdamas p. Toliušis per- 
iskaito Komisijoj daugumom 
priimtą rezoliuciją, kur pra
šoma Seimo, tą klausimą iš
sprendus, grąžinti p. Pajau
jui laisvę.

Komisijos mažumos var
du kalba atst. Karoblis (ū. 
s.). Sųtnimpiuę jo kalbą 
paduodame: 4 ‘ Komisijos 
mažuma v*^ai kitaip nusi-

V

nešta, aiškiai matyti, kad * 
nusikaltimas vra labai svar-iv ! 
bus ir jokiu būdu, mažumos 
komisijos nuomone, ats. Pa
jaujui negali būti grąžinta 
laisvė.”

Sąryšy su atst. Pajaujo 
uėmiinu ilgai kalbėjo min.

pirmininkas prof. Voldema
ras. .Jis sumaniai atsakė į 
visus atst. Toliušio užmeti
mus ir pabrėžė, kad ir Sei
mo atstovas, kaip ir visi ki
ti žmonės gali būti suimti, 
jei tik policija (vyriausybė) 
turi pagrindo.

Tuo pačiu klausiniu kal
bėjo dar atst. Dailidė (v. ].), 
atst. Toliušis.

Po diskusijų buvo patiek
tos 3 pereinamosios formu
lės.

Prieš balsuosiant, kalba 
p. Dailidė, kuris valstiečių1 
haudininkų frakcijos vardu i 
reiškia vyriausybei nepasiti-< 
kėjinią. f

Be to už nepasitikėjimą 
vyriausybei kalba p. Gižins- 
kis (l.f.) taut. mažumų var
du, p. Skipitis (ūk. p.) savo 
pusės frakcijos vardu (ūki
ninkų partijos tik du atsto
vai).

Prieš balsavimą atstovuo
se pastebima vis didesnis ir rolo Želigovskio armija metė 
didesnis nervinimasis, 
atmosfera labai Įtempta.

Bal šuo j ant pereinamąsias 
formules, paaiškėjo, kad už 
pasitikėjimą vyriausybei 30 
balsų, o prieš — 45. Vy
riausybei išreikštas nepasi
tikėjimas. Daroma 5 minu-> 
tems pertrauka^

Po pertraukos posėdis tę- 
sianias ir svarstoma algų 
nustatymo kariams įst. pa

keitimas karininkų kėlimo 
ir atlvginimo istatvmai. Re- 
feruoja atst. Krupavičius.

Socialistų balsais jie at- ; 
mesti.

2—8 Gegužės mėn. Lowell, 
Mass. Kun. Urbanavičius.

2—8 Gegužės mėn. Nashua, 
N. H. Kun. Vaitkevičius.

9—15 Lawrence, Mass. Kun. 
,Urbanavičius.
; 915 Lowell, Mass. Kun. Vait
kevičius. ' - •

16—22 Lawrence, Mass. Kun. 
Urbanavičius.

• 18—21 Shirley, Mass. Kun.
Urbanavičius.

Į 30-V—5-VI Haverhilk Masst 
, Kun. Urbanavičius.

ISTORIŠKS ŠAUTUVAS

Bėgdama smurtininko-gene-

I

nes ką tik turėjo, net ir ginklus; 
pats generolas Želigovskis pa
liko lietuviams «avo vokišką 
karabiną.

šitas.šautuvas dabar randa
si pas šaulį Dorą Joną, gyve
nantį Šiajulių apskrity, Radvi
liškio miestely, Šiaulių gatvėj 
46 nr.-------- i- . ■ _______

/
Karo Muziejaus vyriausybei 

vertėtų pasirūpinti tuo ginklu.

tas paskalas atsineš viešoji mo narnii, siaurinamos ja

<

un spręsti Matome tik neužginčijamai, kad pešasi, pešasi 
ir pešasi, ir mums labiau rūpi to peštukizmo pasekmės, ne ja 
šaltiniai.

Jei ir toliau lietuviai tesugebės tiktai peštis, nieko gera 

ateitis mūsų tėvynei nelemia. Tas vaikiškas peštukizmas turi 
is ir tai baigtis greitai. Mūsų, amerikiečių, patirimas duo- 

» mums pamato sakyti, kad tas nelemtas peštukizmas nėra 
iams įgimtas, bet yra tik laikinas reiškinys. Tautai kul- 

turėjant jis pranyks. Dar neseni tie laikai, kada mes čia pes- 
vomės su visu įnirtimu. Ir kur tik mes nesipešdavom? Drau- 
jose, parapiiosfr . . . o iau seimuose! apsaugok Viešpatie! O 

į partijos! Iriek ten buvo asmeniškumų, užgauliojimų, ko- 
liojimų!.. Ir vis tai ryškiai atspindėjo mūsų spaudoje. Dabar, 

s tik raudonuosius, tie karšti, asmeniški, dažnai cha- 
i gifičai ūcbeturi vietos mūsų spaudoje.

Mums rodosi, kad Lietuva pergyvena tokius pat vaikiško 
įzmo laikus, kokius mes jau atgyvenome. Nereikėtų tuo 

ftbai susirūpinti, jei ne pavojinga išorinė padėtis. Pavojui iš 
ynų gresiant, lietuviai turėtų liautis peštis ir dirbti išvien, 

ihes arba pražudys Lietuvą, arba geriausiam atvejy susilauks 
viško Mussolini. Mnssolini bus geresnis už Lietuvos žuvi-

loj nėra teismų organų ak
tų;- nes- jįbkvotė -ne. teismu 
organai bet politinė policija 
ir ji elgėsi sulig nustatytos 

Komisija padariusi net 2 tvarkos. Apkaltinimas buvo 
labai aiškiai suformuluotas, 
inbrėžti baudžiamojo statu- 

jaujį, ištyrusi ir priėjusi to §§ ir straipsniai, kurie 
“Nieko nenustosime pa- prie atatinkamo nusistaty- (buvo taikomi p. Pajaujui, 

laukę, kol gandai iš Varšu- >no. 
vos apie lietuvių užpuolimą j Pirmame posėdyje buvo darbą bedarant vietoje 
ant lenkų šių valstybių pa- nagrinėtas politinės polici-Jne, ‘r:“
rubežy nebus patikrinti iš ki-rapOr|aSp> vjdausreiką- Tik svarbu ar yra Seimui

Del suėmimo nusikalstamąjį
ar

mums visai nesvarbu.

tų šaltinių. Niekas negin
čys, kad susirėmimai pam- 
liežy nėra negalimas daiktas. 
Mes žinome, kad lietuviai te-

lų ministeriui iŠ balandžio pamato grąžinti jam laisvę, 
kuris skamba šiaip: Nusikaltimą vietoje vieni 

Esamomis* politinėje poli- gali aiškinti vienaip, kiti — 
beatjaučia sayo senosios so- cijoje slaptomis žiniomis, kitaip. Mūsų įstatymai kai- 
stinės, Vilniaus, užgrobimą gautomis š. m. sausio mėn.

mėn.,

po atskiros nusikaltimo rū- 
atliktą gon. Želig6wskio ir j vidury, buvo žinoma, kad y- sies nenumato. Seimui tik 
jojo lenkiškosios divizijos. |ra susitvėrusi koki tai orga-.turi būti svarbu ar p. Pa jau

jui laisvę grąžinti, ar ne.
Iš tų davinių, kurie buvo 

patiekti Seimo komisijai.

T^abai gaišinąs daiktas, kad 
buvo lietuvių užpuolimų ant 
lenkų teritorijos, plėšimų, 
sandėlių padegimų ir krūvi-

nizacija, kurios tikslas: nu
versti esamąją valdžią. Iš 

IJ’ pradžių buvo Manyta, kad
susirėmimų. kaip kad ,tai VaPra*ta bolševikų agi- man rodos, kad negali būti

VarSnvit tvirtina, Imt mums tacija, bet. vėtomu prane-1jokios aliejonės, jog jam 
' • » • _ » . « 1 W • * ■   M B . ■ fe »

norėtųsi išgirsti Kauno ver- 
. sijo. kol patikėsimo, kad pa

lietis yra taip bloga, kad gro
sią Baltijos valstijų taikai.”
Visai teisingai charakteri- šituo buvo 

,____ —-------------- --------- —7-----------»----------------------------------- plojama lenkų karo gandų areštai ir. v
mą, bet užvis geriausias yra sutartinas demokratingas darbas, šaltinių patikimumų.
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šimu paaiškėjo^ kad čia ne laisvės grąžinti 
koinunistii veikimas, bet 
kurių valstiečių liaudininkų 

 

partijos narių] Sąrj’šv su 
daryta keli 
nt kvotą su- 
ų pulko vyr. 

I . : 
f-

laikytų, I

i negalima. 
'Čia p, Tolinsiu buvo mini’ 
mos ištraukos iš nurodymų 
keturių liudininkų, kurie 
aiškiai kaliui apie p. Pajau
jo nusikaltimą. Bet. jei ir 
tų parodymų nebūtų, tai

t

’ar
*

t

, t

Šeimyninio židinio dūmai 
yra mielesni už svetimą ug
nį. (Lotynų priežodis)

"Gražiosios Beždžiones"
Nors paprastai kits kitanr“ nesigaili tokių epitetų, kaip 

“svolačiai” ir “smalaviriai,” šį sykį “Laisvė” ir “Keleivis” 
pūstelėjo abu į vieną dūdą perskaitę mūsų editorijalą Velyki
niame “D-kc” numery apie Kristaus Kryžių. Jiedu negali pnt- 
eiti pro Kryžių nuodų nespjovę.

“Laisvė” pakartojo Kajifos patarimą: “Kajifas buvo tas 
pats, kurs buvo pataręs žydams: Geriau esą, kad vienas žmo
gus mirtų už tautą.” (Jon. XVIII, 14). “L-ve” pataria mums 
džiaugtis su Kajifu. Džiaugėsi Kajifas, džiaugėsi Judas Iska- 
rijotas, bet paskui . . . pasikorė. Nelinkime “L-vei” pasikar
ti, bet užtikriname laisviečius, kad ateis laikas, kuomet jie 
tars su Julionu Apostatą: Galilėjieti! pergalėjai! Tas laikas jau 
nebetoli. -

“Keleivis,” perskaitęs mūsų editorijalą, pasiryžo apginti 
Kristaus kryžių . . . nuo kunigų, nes jie, girdi, Kristaus ne
pažįsta! Anot “K-vio:”

“J< igu imi U Kristus šiandien ateitų ant žemė?, ir pra 
dėtų skelbti tą. ką jis skelbė 2,000 metų atgal, tai mūsų 
kunigai jį taip pat apšauktų ‘bedieviu’ ir ‘bolševiku.’ ”

Įdomu, kuo Jį Spšau&ų “K-vis.” Turbūt apšauktų Jį ka
taliku, išvadintu parisėju'ir kovotų prieš Jį lygiai taip, kaip 
dabar kad kovoja prieš Jo Bažnyčią. Jo mokslas dabar nebūtų 
kitoks, kaip prieš 2,000 metų.

Kristaus ginėjo rolėje “K-vis” yra juokingas. Jis mums 
primena Krilcvo pasakėčią epie beždžionę žiūrinčią į veidrodį 
ir sakančią: aš pasismaugčiau iš širdgėlos, jei būčiau nors kiek 
panaši į tą bjaurybę veidrody.

“Laisvė,” “Keleivis” ir kiti jų sėbrai žiūri į veidrodį ir 
įsivaizduoja sau, kad ten mato kataliko ir kunigo “feisą?” Ir 
keikia... patys savę!

#

ki



ninkėlis” arba, kaip dabar

je pačioje kalvoje pasistatęs 
trobelę, bet jo jau šaltoji ge
ležinė ranka nebaidžiusi. 
Greta trobelės, toje kalvoje 
maujasai gyventojas kasęs 
lenu sluoksnius.- _ (B. d.) 

(“Trimitas”)

Vaikai gimdytojuose ma
to praeiti, gimdytojai gi vai- . 
kuose mato ateitį; jeigu mes 
gimdytojuose visuomet su
tinkame daugiau meilės link 
savo vaiku, negu vaikuose 
link tėvų, tai yra liūdna, Seifi 
kartu ir įgimta. Kas gi la
biau myji savo atsiminimus^ 
negu viltis.—-EotvoSr—-----

kalnį. Priėjęs prie jo, pama
tęs nepaprastą reginį: tame^tcnka papasakoti dar

Vyčiui iš Youngstown’o. «— 
Viešo atsišaukimo į vyčius ne
talpinsime. Geriausia būtų, 
kad Tamista tuo reikalu kreip
tumės į tos organizacijos cent- ' 
FU.

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

j r šventu vandeniu šlakstės, 
,ir kunigą kelius kartus ve- 

daug senesnis, neg Algirdo ,žęs šventinti, bet niekas ne- 
1 .Z~1 _ i? — j]' f ± 1—» 1 I 11—• V • V • 1 j w

siliauskas. Jo troboje, atė- 
persigandęs, jus nakties dvyliktai valan

dai, neapsakomai baidyda
vęsi. Kiekvienam, kas tik
tai būdavęs lig to taiko ne
užmigęs, -vienas gulėdavęs, 
ar dviese gulėdavę, visada 
karkas šalta geležine ranka 
per veidą braukdavęs. Kas 
būdavęs užmigęs, tam nieko 
nedarydavę. Kiek tas žmo-

(Šiek tiek medžiagos archeologijai)
■X ._____  • * .

Mini jai.peržengiant buni-'Minijoflkrantc^atkalTffi&e^ Kada vaikai einapriepir 

šią vokiečių nišų'sieną, be- aiškiausiai matomi buvę 
veik prie pat Tos sienos, de- Žmonių rėžiai. Nors nuo ne
šimajam jos krante, stovi su atmenamų laikų tą žemę val-

. dviem tūkstančiais gyvento
jų Gargždų miestelis. Garg
ždus su kairiuoju Minijos 
krantu jungia 1925 m. pa
statytas geležies betono til
tas. Jeigu? tą tiltą peržengę 
nekeliausime plentu Vėžai
čių linkui, bet tuoj po kai
rės pasuksime į lygiąsias 
Minijos landas, tai pirmiau
siai kris į akis apaugęs auk- 

V ščiausiais skroblais ir ąžuo
lais kairysis krantas. Iš to 
kranto du mažu iš laukų tę-

* kančių upokšniu išrėžia ne
labai didelį, taip pat ąžuo
lais ir skroblais apaugusį, 
kalniuką. Tas kalniukas, tai 
ir bus Gargždų piliakalnis.

- Piliakalnio šlaitai į tuodu 
upokšniu labai statūs ir va
saros metu, dėl tų upokšnių 
smuklingumo, beveik nepri- 
einami darosi. Kiek nuolai
desnis šlaitas yra Minijos

žiausiais vartais ir daugybe 
puikių medinių kryžių pri
statyti. Už kvietinių kapų 
kiek į lytus stūkso milčio 
kalvos. Žmonės pasakoja, 
kad kadaise tose kalvose bu
vusi bažnyčia, bet vėliau nu
grimzdusi žemėn. Ir dabar 
tik retkarčiais beiškylanti į 
viršų. Kai kam ją esą-tekę 
net matyti iškilusią.

' Vienas Kvietinių kaimo ū- 
kininfcas gyvenęs ant pat 
kalno krašto Velykų šešta
dienio vakarą, besišeriant jo 
žmonai gyvulius išbėgę jau
čiai. Išėjusi ji jaučių parsi
varyti ir pradėjus leistis pa
kalnėn, netoli tų kapų pa
mačiusi puikiausią bažny
čią. Aplinkui tą bažnyčią 
su vėliavomisUbaldakimu ir 
kunigu ėjusi procesija. Tas 
.niekad šioj vietoj nematytas 
•reginys labai ją nustebinęs. 
Pėrsiganduš moterėlė greit 
parbėgo namo. Bet-kuomek 
ji vėl išėjusi žiūrėti savo 
jaučiu, taikau bažnyčios ne

mos komunijos, tėvai kelia 
didėlius, su šių laikų gėri' 
mais, triukšmingus. balius. 
Taigi ir mūsų vaikutis šį
met eįs neužilgo piąe komu
nijos, ir aš suku galvą, ne
žinau, kas daryt: pamylėt 
draugus, ar laikytis doros 
taisyklių? Vis lyg ir kas sa
ko man, kad negerai tie ba
liai katalikams, kada vaikas 
priima Šv. Sakramentą. Tai 
kaipo į katalikišką laikrašti 
ir kreipiuosi į “Darbinin
ką” šiuo klausimu ir iš kal
no sakau ačiū ir sudiev.-

Alb. Melynienė 
Cleveland, Ohio.

* Rausyk. d •

Kuomet vaikelis priima 
pirmą šv. Kęųauniją, Išga
nytojas meta į jo širdelę 
meilės sėklą, tokios meilės, 
kuri yra net ir už motinos 
n^eilę gražesnė.’ Tą sėklelę 
balius gali labai lengvai nu- 
lopintiK Tamsta, motin, lais

tyk ii- auklėk tą meilės sėk
lelę uoliai be balių. »

Pirmasis šv. Petro įpėdi
nis buvo Romos Vyskupas 
Linus, toliau Kietas, Kle
mensas. .. iki dabartinio Pi
jaus XI.

Kristus reikalauja, kad 
visi Jo Bažnyčios valdžios 
klausytų: Jei kas “Bažny
čios nepaklausytų, . tebūna 
jis tau kaip pagonis ir mui
tininkas” (Mat. 18, 17), — 
vadinas, tas nebepriklauso 
prie Kristaus Bažnyčios, ir 
negali gauti išganymo.

Siųsdamas savo mokyti
nius, Kristus jiems kalbėjo: 
“Kas jūsųjklauso. tas ma- 
nęsrklauso; kas jus niekina, 
tas mane niekina. Kaszgi 
mane niekina, tas niekina 
tą, kurs yra manę siuntęs” 
(Luk. 10, 16). Dievo niekin-

gui prisėję eiti per tą pilia- kajna belipant.
kalnį. Priėjęs prie jo, pama- Kalbant apie Kvietinius, 
tęs nepaprastą reginį: tame tenka papasakoti dar vienas 
kalne ėjus? tarp, dviejų ka-gidėtas pasakojant atsiti- 
riuomenių labai smarki ko- Įkimas ar pasaka. Seniau Si- 
,va — raiti, pėsti bėgioja, tam kaime, ant nedidelės 
laksto, kapojasi kardais ir kalvelės,—gyvenęs “trobel- 
badosi durtuvais. Tik visi
tie kareiviai buvę permato- vadinama, sklypininkas Va- 
mi ir panašūs .į šešėlius.
Baisiausiai
kiek tik jėgų turėdamas 
žmogutis nudūmęs atgal į 
Gargždus.

Istorijoje Gargždai _yra 
minimi kaip stipri pilis, ku
rią Algirdo laikais nedidelis 
žemaičių būrys kelis kartus 
narsiai apgynės nuo kry- 

. žiuočių užpuolimo.
Iš labai primityviškos pi- gelis nevartęs, Jcą nedaręs, 

liakalnio statybos technikos ’ “ ’ ’ ’
galima spėti, kad jie yra

MIŠKAM CHORUI
12. Ginkim šalį. Lietuvos ....’.................... .50
13. Giesmė į Šv.- Kazimerą ............ .50
14. Lietuvos Vyčių Imnas .............................. .25
15. Pirmyn į kovą ................... .<.................... .50
162 7. 'A;: . .\ . r< .75-
17. a) Išauš vasarėlė, f

b) Tu mano mergelė,
c) Išbėgo mergytė ............................. 50

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

19. a) Eikš mano mergele,------ -------------- •
b) Aš sutikau žydelį,
c) Kam anksci keleis..........................   .50

20. a) Miels tėveli,
b) Oi skauda galvelę,
c) Atsigėriau žalio vyno.*........................50

21. a) Oi džium-džium, (
b) Už jūrių, __ -

• c) Kalbin jaunas bernužėlis,
d) Aš turėjau vištą ............   .50

2fe. a) Tykusis rytelis,
b) Oi laksto vanagėlis,
c) Kur Nemunas, d) Oi Čiūčia-liūlia .50

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

’ f in •->TLTLstLiir - ra ii

AR BAŽNYČIA IR JOS VAL
DŽIA PRASIMANYTA '

Laisvamanis: Kristus ne
įsteigė jokios Bažnyčios ir 
jokios valdžios*. Tik patys 
katalikai prasimanė Bažny
čią ir Popiežių. “Lengviau 
išspausti kraujas iš akmens, 
negu iš Kristaus dvasios no
ras valdyti.” T

—-i
Atsakymas: O bet gi Kris

tus valdė,} — ir tai laisva- 
manių nesiklausęs. Tik Jis 

vaikutis nevaldė tuo būdu, kuriuo 
valdo pasauliniai ^valdovai. 
Jo valdymas buvo tarnavi
mas valdiniams. O valdžią 
Jis turėjo ir f reikalavo pa
klusnumo. Jis turi valdžią 
kaipo Dįevas ir-kaipo žmo
gus. Jis ir Įstatymo Viešpa

čiu save skelbė (Mork. 2, 
>28; Jo. 5, 18"ir k.), ir savo 
j įstatymus leido- (Mat. 5-7),

' ’ paklusnumo reikalavo 
' (LulclO, 16), ir savo Apaš
talams įgaliojimus davė, ir 
Bažnyčios orgamsaciją nu- 

' statė. Kas Kristaus neklau
so, tas Dievo neklauso (Luk. 
10,16).

Kristus sako:’“Man duo
ta visa valdžia danguje ir 
žemėje” (Mat. 28, 18), — o 
laisvamaniai tą Jo valdžią 
neigia. Ar Kristui tikėsime, 
ar laisvamaniams?

Kristus įgalioja ir siunčia 
Apaštalus mokyti: “Eikite 
ir mokykite visas tautas.. - 
mokydami Juos laikyti visa, 
ką tik esu jums įsakęs” 
(Mat. 28, 19-20); įgalioja 
Apaštalus įstatymus leisti ir 
teisti: “Ką-tik jūs surišite 
žemėje, bus surišta ir dan-

,do Gargždų dvaras^ kuris 
leido tuos rėžius pavirsti 
pieva ir užaugti storiausiaįs 
medžiais. Kaip dvaras tuos 
Žmonių rėžius įgijęs — nie
kas nebeatmena. Gal būt 
baudžiavos laikais yra bu
vę išmėčioti vargšai bau
džiauninkai iš gimtųjų tro
belių; ar gal būt maro lai
kais, išmirus žmonėms, jų 
žemes pasisavino koks atei
vis dvarininkas.

GERDUVĖNAI IR KVIETI
NIAI:

| Už keturių kilometrų nuo 
s Gargždų, kairiajame Mini
jos krante, ant kabio, yra 
Gerduvėnų kaimas, o deši
niajame — Kvietinių. Pa
kalnėje tarp tų kaimų, abe
jose Minijos pusėse, guli 
dveji kapai, vieni — Gerdu
vėnų, antri—Kvietinių. Pir
mieji nedideli — parkanė- 

pusėn. Nuo laukų pusės, tą hiais aptverti, o antrieji kur 
piliakalnį saugo du nelabai kas didesni—kūlių volu (ak- 
aukstu pylimu. Netoli tų Įmenu tvora) apvesti, su gra- 
pylimų, trmkinant kojomis! 
į žemę, darosi kaž koks ne-

- paprastas bildesys. , Iš to 
bildesio galima spėti, kad 
piliakalnio vidus yra tuš
čias. Senieji žmonės pasa
koja, kad jiems dar atme
nant, rytinėje piliakalnio 
pusėje buvęs plytomis mū
rytas urvas, kuris vedęs pi
liakalnio vidun. Viduje gi 
esą paslėpti neišmatuojami 
turtai, kuriuos saugojąs tos 
pilies ponaitis,, su juoda* 
skrybėlaitė — vokietukas. 
Prieš karą, tą piliakalnį bu- 
ves pradėjęs kasinęti/ kaž- 

, koks Gargždų kunigas*. Bet 
- tą jo kasinėjimą rusų val
džia uždraudusi. To kasinė- 
jimęįžymės dar ir šiandie, 
tebėra matomos. Žmonės tą 
piliakalnį laiko “baidyklių” 
(vaiduoklių) vieta, kurioje 
labai dažnai baido. Vieną 
tokių baidymų teko ir man 
girdėti. ~~~—ty

Karbr ankstu migloto pa- 
vasario'rytmetį iŠGargždų 
miestelio kaž kokiam žmo- mačiusi, o jaučius sutikus r

kaltę nepažįsta, ir todėl 
Bažnyčios neklauso, tas yi&~ 
Dievo^niekintojas,'irnegaiU 
gauti išganymo.
> Bažnyčia turi Kristaus Į-’; 
sakymą skelbti Jo 'mokslą? 
“Eikite ir mokykite... mo
kydami laikyti visa ką tik 
esu jums įsakęs” (Mat 28, 

. 9-20). “Kas netikės, bus 
pasmerktas” (Mork. 16,16) 
“Kas netiki, tas jau pa
smerktas” (Jo. 3, 18). Va
dinas, Kristus reikalauja is~ 
visų klausyti skelbiančios Jo 
mokslą Bažnyčios.-Kas Baž
nyčios neklauso, tas. pats sa- 
ve amžinai pasmerkia, ir ne
gali gauti išganymo.

Šv.- Ciprionas sako: “Tas 
negali Dievą turėti- Tėvu, 
kurs Bažnyčios neturi savo 
Motina” (De unit. Eccl. c. 
6). Panašiai mokina ir kiti 
Bažnyčios Tėvai.—Bet Baž- 
nyčios nepripažįsta savo 
Motina tas, kurs jos neklau
so, — ir todėl tas nė Dievo 

' negali turėti savo Tėvu.
~Tls to viso išeina: nėgaji 
būti išganyti tie, kurie nuo. 
kat. Bažnyčios žinodami at
siskyrė ir jos neklausotaip 
pat negali būti išganyti tie, 
kurie galėdami pažinti, kad 
kat. Bažnyčia yra tikrai 
Kristaus įsteigta žmonių iš
ganymui, o tačiau to nepa-^ 
žįsta ir Bažnyčios neklauso.

Taigi veltui laisvamaniai 
prikaišioja, kad Bažnyčią ir 
jos valdžią, prasimanę kafa-< 
likai? Kristaus žodžiai apie 
Bažnyčios įsteigimą ir jos 
valdžią yra aiškūs. Todėl 
mes ne laisvamanius seksi
me, kurie atkritę nuo Baž
nyčios patys amžinai' pra
žus, bet seksime Kristų ir 
klausysime Jo Bažnyčios, 
kad galėtumėm gauti amži
nąjį išganymą.—“žvaigždė’’

ląikų. 'Galimas dalykai, kad gelbėję. Kaip baidę, taip 
pačioje pradžioje jis/buvęs'ir baidę. Galų gale buvęs 
supiltas ne apsiginti, bet priverstas trobelę nugriauti 
pasislėpti nuo priešų. ijr žemelę kitam parduodi.

Kiek tolėliau nuo pilia-" Naujasis gyventojas vėl'to-

Šiandien gavom 
“Birutės” saldainių supą* 
kuotų į labai gražias dažu? 
tęs. Kaina su persiuntimu k 
75c. už vieną dėžutę. Bute 
nieriams duodame nuolaidą* 
Visur reikalaukit lietuvišku 
saldainių arba prisiųsrali 
mums pinigus ir mes priritĮ-' 
sun paštu. * \

UTHVANIAN SALES 
CORPORATION1 

366 West Broadway
South Boston, Marth

Atsakymas: Tamstos ka
talikiška motinos širdis, o 
gal būt Tamstos vaikelio 
Angelas Sargas — labai tei
singai sako, kad “negerai 
tie baliai katalikams,” kuo
met vaikutis priima, šv. Sa
kramentą. Priėmęs šv. Ko
muniją Tamstos—_______
pareina iš> “Baliaus,” kur 
jis “baliavojo” su pačiu Išz, 
ganytoju bažnyčioje lygiai 
taip pat, kaip kad Apašta
lai “baliavojo” su Juo lai
ke Paskutinės Vakarienės. 
Kaip gi būtų atrodę, jei 
Apaštalai pavalgę Paskuti- j' 
nę Vakarienę su Išganytoju j 
būtų nuėję kur nors, kur ge- į 
ria mūnšamę, arba rudį.? 
Kur būti} dingę, tie gražūs 
jų įspūdžiai, kuliuos jie iš
sinešė iš Paskutiniosios Va
karienės?

Tamsta girdi du balsu. 
Kaimynai, draugai ir drau
gės, pažįstami ir giminės 
sako: padaryk balių, ’ pa
kviest mus, duok_išsigerti 
— ir tuo būdu džiaugkis, 
kad tavo vaikelis priėmė 
pirmą šventą Komuniją. Ki-
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Vaisba?erikT»s registruotas 
S. V. l*at. Biure,

Persitikrinkite, kad In
karo vasibaženklis 

butų ant pakelio 
kurį perkate. 
Visose vaistinėse 
po 35c ir 70c arba.

F. AD. RICHTERACO. 
Berry A So. 5ih SU. 

Brookiyn. N. Y.
WATERBURY, CONN.

Prakalbos

Racine, Wis. — gerb. kleb. 
Balinskea, p. p. P. Karaliūnui, 
A. Gudžiūnui, B. Piepoliui,

*

t
M N. Y.

Indi jonų kunigaikštytes Minowanin ir Ma.nna.na.ta ir gy
dytojas Mantasikaun yra likučiai Mashpee Indijonų gentės. 
Netoli Middleboro, Mass.-prie Indian Rock turėjo apvaikšnin 

jimą. - '

* •- " . -T- * <-

Literatinis skyrius.

• Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian
tis dienos klausimus.

Prenumerata metams...............................

Atskira knygelė......... .................................
j Adresas: “TIESOS AIDAI”
L 1624 E. FallsvSt, Niagara Falls, N. Y,

Raumenų
Naudokite

DR. RICHTERI0 
inkaro Rūšies f

PA1N-EXPEUBĮ

gerų aplinkybių kaip AVatėrbu- 
ry tai niekur nemačiau. Tai 
vis ačiū Vyčių organizacijos 
garbės nariui ir mūsų kp. Dva
sios Vadui Gerb. Kun. J. Va-

KOLONUOSE

IAWRENCE,MASV
Radio Stotis š. P. R. K. P.

30 m. 800 ž

te. Jaunų vaikučių pa- 
’rąpijos choras rengiasi prie 

perstatymo operetės “Jonukas 
< ir Mariutė.” Vietos Vargonin

kas J. Banys stengiasi ršj vei- 
kalą gražiai prirengti.

♦ ♦ #

Misijos. Geguž. 9 iki 22 Law- 
rence bus Misijos kurias duos 
Marijonai, kun. J. Vaitkevi- 
eius ir knn. S. Urbonavičius. 
_.__.ą savaitę’ misijos mote
rims, ahtrą — vyrams.

e ♦ #

' , 40 valandų atlaidai. Gegužio 
12 prasidės. 40 valandų atlai-

'•
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’ ŽUTOTMA ■
Amerikoj gyvenanti lietuviai 

privalėtii kreipti kiekMaugimi 
domės į savo gimines Lietuvo
je. neužmiršti jų visai, kaip jau 
nėkurie.daro. Jei'nenorite ke-> 
liūs dolerius aniems pasiųsti, 
tai užrašvkit nors kokį gera 

rinką,” darbininkų laikrašti iš 
čia, o iš Lietuvos užrašykite, 
sakau žemaičiai, t._y. išeina že- 
maitijoje, Telšiuose “Žemaičių 
Prietelius” savaitis laikraštė
lis, bet apimąs visą Žemaitiją.' 
Iš kiekvieno miestelio ten rasit 
apie savo pažįstamus žinių. Pa
tarčiau ir čia gyvenantiems že
maičiams užsisakyti. Metams 
kainuos $2.25 su pasiuntiniu.

Yra ir kitokių geni laikraš
čiu Lietuvoj. kaip tai “Šalti
nis,” savaitinis. Kainuoja Į 
Ameriką metams $2.50 su pa
siuntimu, “Darbininkas” ir k.

Norintieji ten ar čia užsisa
kyti kreipkitės prisiųsdami pi
nigus stambius, doleriais o

P. S. Žinot, kad Lietuvoj 
žmogus prie geriausių noąų be- . 
visada gali. ųž^isąjtyti laikraš
tį. kadangi tėn‘ litukai bran
gūs nors ir mažučiai, taigj pa- 
člarysit naudingą darbą.

- ------111 ’■ . 1* '“j1" •

Dcf GeTenčhjir ’SlaudžiiJ'Tjį!
’ kO t VŽS

Bal. 28 d. vietinėj parap. 
Auditorium, L. Vyčių Dvasios 
Vadas Gerb. Kun. J. Valantie-*
jus iškilmingai prisiekdino 90 
jaunų, gražių veidelių prie Vy- 
čių organizacijos. Šerifas 

džiaugėsi,— kad- visas nas .Janusai t i s, gelbstint p.
Stoškui, p. Mažeikai ir p. Vai
tukaičiui gabiai ir 'sumaniai 
atliko komišką ceremonijų da
lį. Laike užkandžių išdalinta 
vajaus darbuotojams - joms 
lenktynių lainjėjusiems-sioms 
dovanas. Ir taip: gerb. kun. J. 

i Kazlauskui (p. Bendlerio do; 
Įvana) “Manicuring Sėt,” Vy
čiui K. Sakalauskui (dovana p. 
Janušaičio) gražius marški
nius, p-lei O. Juodsnukiūtei 
(dovana p. Janušaičio) tris po-' 

’j.
'Stadalnikiutei (dovana p. Va
siliausko) auksinę plunksną ir 
piešuką, p-niai J. Šervilienei 
.'(dovana p. Vasiliausko) gra- 

i žius perlų karielius. Po visų 
ceremonijų žaista bei (grojant 
Vyčių orkestrai)- šokta iki vė
lumos ir gerame ūpe išsiskirs- 

nes žmo- tvta namučių link. Rašančiam 
šią korespondenciją., teko jau
nimo tarpe dalyvauti daugel 

j lietuvių kolonijų Amerikoj, bet 
Šv. Velykų iškilmingos pa-4taip patogių jaunimo darbuotei

svetainėje. Tą vakarą daly
vaus garsūs pasaulinis ir lietu
viams artimas, kumštininkas 
■Jaek STiarkey. Ketvirtmlieriuv 
vakare buvo sutrinkimas. Jam’ 
n imas-
I^wrenco miestas kalba apie 
rengiamąjį vakarą. Programo 
komisija pranešė, kad rengia
mam vakare dalyvaus ir garsu
sis Lavreneo kumštininkas 
Jaek .Flynn.

Sodalicijos pamaldos. Perei-
'v'* ' '

tą trečiadienį Jaunų Merginų 
Sodalicija turėjo savo pamal- 

Susirinko visos narės, ne- 
žiūrint kad oras tą vakarą-bu- 
_Vf) gan blogas. Gerb. Dvasios 
Vadas pasakė gražų ir pritai
kintą pamokslą temoje: “Duo
kite gražų pavyzdi, kaip ir Aš 
jums daviau.” Visos Sodali- 
tiėtės galėjo iš tų gražių min- 
eių apturėti daugpamokianuų, 

Pq pamaldų buvo susirinki
mas. Visos narės pilnos ge
riausių troškimų veikti draugi- 
joT labui. Nutarta parapiją 
remti.. rengti įvairias pramo
gas. Nutarta. gegužio.mėnesio 
pabaigoje surengti “shover

Balandžio i -tą d. sv. Juozapo ras šilkinių pančiakų, p-lei E 
ijiar. Auditorium kalbėjo Lie
tuvos Šeinio atstovas p. Leo
nardas Šimutis apie Lietuvos 
dabartinę politikos beT ekono
mijos padėtį, o bal. 23 d. toj 
pačioj vietoj kalbėjo p. Jurgėla 
apie LDS. organizacijos nau
dingumą. Abejos prakalbos bu
vo nelabai vykusios, 
nių nedaug* atsilankyta.

V Mr
■ .* * 'S-

I

J

VAIČKAUS TEATRO 
PADĖKOS ŽODIS

Šiuo teatras reiškia širdin-i .. ................. .... A . .- v_ . . . . prot. lauiemui, St. Sapikui irgiausi acu ivairioms<>rganiza7 
cijoms, organizacijų 
vams, atskiriems asmeninis 
bendrai visiems tiems, kurie 
šiokiu ar tokiu būdu prisidėjo 

-----------•-------------------------- . v. V. !X1. OUHUCllU H Ob. JLIlSVUlll- pne stirmgimo sios žiemos se- 
zono teatro maršruto lietuvių- --- — - —
kolonijose, būtent: L, , n . v ...

Amsterdam, N. Y. - Gerb.'I'.leb-.I>:,Hman,ul’ PP' Yalc’'- 

kleb. Židanavičiui, prof. Nie
kui, pp.: -O. Židanavičiutei, ' 
Kėrbelių šeimynai, Afatulaity-T 
tei, Kisieliutėms, Samauskai- 
tei. •

Schenectady, N. Y. — Gerbf 
klebonui Deksniui, pp. J. Vai- 
niulavič’ūi, St. Žibudai, Lau- 
•.reekiui. j 
|. Kochester, N. Y. — Gerb. 

tarpe jaunimo darbuojasi bei jkleb. J. Kasakaičiui, prof. Ba- 
Vyčių reikalais rūpinasi, šiais zio šeimynai, Kaiiju šeimy- 
metais. taip pat Vyčių tarpe naI A. Žiemiui, fotogr. Brak- 

niui, V. Daniels.
Binghamton, N. Y. — Gerb. 

kleb. Zaikauskui, pp. A. Stoi
kui, V. Janoniui.

Pittstoin, Pa. — Gerb kleb. 
Jr^ą^akaičim/ prof. J. Ku
dirkai, np. Justui Kudirkai, L. 
R. K. S. A. 183 _kuopai, S. 
Marozuir Al. Šeporaičiams, J. 
Češkeyičiui, P. Seniauskui. 

Kingston, Pa. — Gerb. kleb? 
Tnčura'i, prof. J. Šiaučiūnui, p. 
J. Venrlauskui. 

! Forest Oity, Pa.—Gerb. kleb.
_ i.:..: —_ e c:___________

, į Vasiliauskams.
a * °’ Chicago Heights—gerb. kleb.

Svirskiui, pp. A. Lialiogai, M. 
'Zarankaitei, S. Trumpickaitei, 
fPr. Jonučiui ir St. Mnsviliu- 
» >vei.
i Melrose Park, UI. — gerb. 
•kleb. Daumantui, pp. Vaičiu- 
,liui, K. J.vinskui, Ant. Joneai, 
Jonaičiui, Šimanskiui ir Bra- 
ziui. . ----- ------- _ -

Gary, Indiana — gerb. kleb. 
Martis, pp. Ant. Valėnui, Ign. 
Adomaičiui, J. Mikėnui ir A. 
Zdankni.

Brighton Park, Chicago — 
Gerb. kleb.- Briškai, p. p. J. 
Brazauskui, J. Barščiai ir Jo
vaišai.

Detroit, Mich. — gerb. kleb. 
jČižauskni, pp. Širvaičiam?, U- 
soriams, Labavičiui, gerb. 
kleb. J. Bereišiui, pp. M. J. Ši
moniui, R. Piragiui, J. Rukšė
nui, L. Bendrovės pirm., Ste
panauskui — vice pirm., J. ( 
Bartkir, J. Butkui.
v Rockford, HL,— Gerb. kleb. 
Vilimavičiųi, 9-tai Moterų Są
jungos kuopai ir jos narėms: 
V. Kuncienėi. *M. Sautelienei, 
M.Giruien^i. —

Taipgi visiems tiems, kurie 
pareiškė, simpatijos ir užuo
jautos teatro žygams. bet ku
rių pavardžių, skubotumo dė
lei neteko sužinoti.

Teatro Direkcija

| JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 

į PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, ' 
| TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

| - GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“Saulutė”

maklos prasidėjo.5:30 vai. ry
te. kurias atlaikė gerb. kun. 
Antanas Vaškelis. Antrąsias ir 
trečiąsias — gerb. kun. Juozas 
Valanti_ejus. Ketvirtąsias ir
sumą—geib. knn. Juozas Kaz- Jantįęjui, kuris nenuilstančiai 
lauskas. Iškilmei pritaikintus 
pamokslus pasakė gerb. klebo
nas kun. J. Valantiejus. Lai-, 
ke pirmųjų ir penktųjų šv. Mi
šių Vvčiu 7-ios kuopos skait-* • * • • ■ 
lingas choras vad. muz. Alek
siui gražiai giedojo naujas 
(Dorrington) mišias. Solo Mi
šių dališ'šatmiai išpildė p-lė M. 
Andrikiutė. -p-lė J. Baranaus
kaitė, p-ni S. Sapranienė-ir p-lė

i.

Siskela

tai beprotis..

• Kencsha, Wb. - w>rh. Meįu 6 Ht

Cicero.
1

Klystigali kiekvienas^ pa
silikti prie savo klaidų—tik-

procesijai gražiai 
Laike visų penkių 
žmonių buvo pilna

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

ŽVUGŽDĘ”

<

I
Į

Vietos 
ą Merginų Sodaiieijos na

rės turi savo literatinį skyrių. 
X Susirenka kas savaite. Vienos 

duodą paskaitas nuskirtose te- 
muse. Gegužio! turėjo savo 

E ■ mėnesinį susirinki n >.ą.

į? : “ ’
Žv. Pranciškaus Parapijos A. 

į A. Šiomis dienomis visas Law- 
III.;,.!.., , ;___:. —tsK&s icirmtiiiicis 

dirba su nepaprastu pasišvers,'x
rimu. Parapijos Atletų Drau- 
gija rengia Gegužio 27 viešą 
koncertą ir kumštininkų pra- 

-Jnogą, kuris atsibus viename iš 
Lavreneo miesto didžiausioje

A. Ži buriate. Ačiū gerb. sese
rinis mokytojoms ir visiems- 
sonis aukautojams-joms, alto
riai buvo gražiai papuošti ir 
vaikeliai 
prirengti, 
šv. Mišių 
'bažnyčia.

.. “Žvaigždė” kas mėnesi lankydama Jūsų nA- 
mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky
mėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau- 

. simus.
“žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 

katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli7 
muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų, misijom erių, 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
tt. ir tt ,

“Žvaigždė” yrą Švėnč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaime. '

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

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

Adresas: “žvaigždės” Redakcija, Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Lithuania.

gražiąi veikia ir malonus as
muo gerb. kun. J. Kazlauskas 
jir visa eilė svietiškų darbuoto
jų.- - -

“Motinų Diena” ^

Gegužės’ 8 d. čia bus iškil
mingai apvaikščiojama “Moti- 
mr l)ienos” šventė. Aštuntą 
vai. lyte, visi-sos Vyčių 7-tos 
kp. nariai-rės “in eorpore” 
priims šv. Komuniją. Bus iš-j 
kilmingos šv. Mišios ir giedoji-{Ežerskiui. prof. Simonavičiaus 
jnas specialiai gražus. Lygiai 8'šeimynai, Pranaičiam?, B. Mi- 
val. vakare. Vyčių Dramo? Lisauskui.
Sekcija vad. muz. Aleksiui, sce-1 Scrant-on, kleb.

. . . - . .. . ztrz- . J. Kurui, pp. Kudirkai, Runoje stato įdomu veikalą “Kat- .... , . ' , . T„.. \ .dirkiute’. Stepanauskui, Kini-
nulos Gintarai. Visas pro- 1^. Metimui, Gustaitionei. 
gramas (teatras, kalbos, dai-j Wilkes-Barre, Pa.. — Gerb. 

jnos) taikomas mūsų brangių kleb. Paukščiui. Kun. Gervic- 
lietuvių motinėlių pagerbimui, kui. L. R. K. S. A. 17 kuopai, 

prof. Sinlgaičini, pp. J. Lie
tuvninkui, J. Pocenkai, Pr. O- 
beraičini, A. Spurkiui. A. Sor- 
hėnfSi,' Ef "Sfarikėvlčiufei, . V-" 
Žukams. .

Wansonie, Pa. — Gerb. kleb: 
Miliauskui, pp. J. Frank. B. 

Į Petrauskui, M. Juknevičiui, L. 
iR. K. S. A. 75 kuopai, 
j Plymouth, Pa. — Gerb. kleb. 
• Senkevičiui, prof. Karašaus- 
kni, pp. A. Sujotai.

. Clevcland, 0. — Gerb. kleb. 
Vilkutaičiui, pp. M. Ruseckni, 
Montvilai. Blezgiui, ^taupių 
šeimynai, Glu.sodams. Šukiui. 
^Tulioli’ii, Banini, Debesų šei
mynai, L. R. K. S, A. 8-tai 
kuopai.1

Braddock, Pa. — Gerb. kleb. 
-Garmui, pp. J. Naujokui, Vi- 

tartui.
Youngstovn, Ohio. — Gerb. 

kleb. Karužiškiui, pp. M. Sa
bonių jį’-iinynai, P. Jurkūnų 
šrįią^Tųii, J. Lekavičiui, A. Ja
nušauskui, J, Sabel.

Pittsvurgh, Pa. pp.:^činįkų 
šeimynai, S. Sabaitiš.

REIKALINGAS Į
VARGONINKAS

Hartfordo Lietuvių šv. Trejybės 
parapijai reikalingas geras vargo
nininkas. Su trumpa autobiografi
ja etc., kreiptis šiuo adresu: Rev. ; 
J.Ambotas , 53 Capitol Avė. Hart- ' 
ford, Conn. (G10)

•—---------------------------------------

VARGONININKAS
Ieškau vietos. Galiu atlikti ir 
zakristijono darbą, arba ir nuo-' 
šaliai dirbdamas atlikti bažny
čios pareigas'. Moku gerai vesti 
chorus ir turiu genis paliūdy- 
nųis'nuo gerb. klebonų. Mel
džiu kreiptis šiuo adresn: J. A. 
STELMOKAS, 52 Glemvood 
Avė., Bmgharnton, N. Y. (G3)

DIRBK ‘RYTIII,’ ‘RYT^’ 
GAUSI NEMOKAMAI

Surask dešimt'metinių pre
numeratoriui vieną “Ry|o” eg
zempliorių gausi - per ištisus 
metus dovanai.
- “Ryto’ ’ - Adresas:- -Kaunas,• * 
Ožeškienės g-vė 3, Lithuania. 
—Rristatant į. namus metams 
62 It., mėnesiui*6 litai.

Siunčiant paštu metams 50 
lt., mėnesiui 5 litai.

Prenumeratos kaina:
Užsieniuose metams 100 litų, 

menesiui 10 litų (Vokietijai, 
Latvijai ir Estijai taikomas 
Lietuvos tarifas).

Duosiu litą, duosiu kitą, 
Kad san “Rytą” išrašytų 
Motinėlė, tėvužėlis 
Ir jauniausias brolužėlis, 
O mergužėlei radastai, 
Kad mintis manas suprastų 
Ir, kaip ašri, kad^mąstvtų,— 
Išrašysiu pats jai “Rytą!”’ 
“Ryto” Redakcija ir Admi

nistracija Kaune Ožeškienės gt. 
3 Nr., Lithuania.

Prenumeratos kaina:.
Pristatant j namns- metams

Nuo pleiskanų 
Naudok

Draugeli tfu p. p. A. Laurai
čiui, V. Straseričiui. A. Leme- 
šiui. Kaz. Mažeikai ir Kaz. 
Mažeikai jannajam.

Waukegan, M.—gerb. kleb. 
Kliorini,. pp, A. .Gardini, M. 
Skinti ir J. šalčiui.

<

<L->

Siunčiant pastų metams 50 
lit.. mėn. 5 lit

Užsieniuose metamslOO |itų, 
mėnesini 10 litų -^Vokietijai, 
Estijai ir, Latvijai taikomas 
Lietuvos tarifas) • i I

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiąi, . 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. /Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 

■, iš popieriausųnolio ir kitoki. 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

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

IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis
lietuviu leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje.
Išeina kiekviena šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje.

IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpipa įvairias ži
nias kaip iš lietuviu gyvenimo užsieny, taip ir
Jjictuvojc.

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

• pasiskaitvmus, todėl yra mvlimiausias darbo
žmonių laikraštis. .

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

Didžioje Britanijoje: Metams 12šilingi], pusei 
meti] 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai.

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

Lietuvoje: Metams 21"litai, pusei metų 12litų, 
3 mėn. 7 litai.

__ \

Redakcijo sir Administracijos antrašas: “Deivių 
J Draugas,” 281A Eglinton Str. Glasgmv, S. S. Scot- 

land.
• •

I



Lietuvos
ženklai

Visos n

ties. pirmos rūšies įtaisymai. Ren*

ČALIS ČAPLINAS SU RA- 
SEfNIŲ MAGDE ŠOKS

šeštaieny, gegužės 7d. pa

Kitą sekmadienį los mū
siškiai su ThompsonA C.' 
tojėpąčioje vietoje 4 vai. po 
pietą.___________ „ _ Žvalgas

mai; šilumą ir elektrą apmoka sa
vininkas. Gali atsišaukti gerai mcM 
kas savo darbą dirbti už algą. 
Vhestcr’is nemažas miestelis o tik 
viena lietuviška barbemč. Atsi

šaukite: MIKOLAS NAVICKAS; 
|623’Petter St., Chestcr, Pa. (G.10)

ščioti/sayų organizacijos me
tinę .šventę, gegužės 15 d. 
Buvo ir daugiau nutarimų. 
Susirinkimas nors buvo ne
skaitlingas, bet gyvas _ ir 
tvarkus. .Y.

SUPLIEKS AIRIŠIUKUS
Šv. Petro lietuvių parapi

jos altoriaus vaikučiai, sek
madieny, gegužės 1 d. Mac- 
Nary Parke lošė base-ball su 
Šv. Rožančiaus^ parapijos 
Cub’sais.
~ 'Mus ų losrjrrr 
Vengras, F.

MONTELLO, MASS.

Darbininku šventė
LDS. 2 kuopos nariai ap

vaikščios savo metinę organi
zacijos šventę gegužės 8 d.

Tą dieną bus kuopos šv. mi
šios- šv. ~Roko*bažny čioj&r Vi- 
iri nariai būtinai turi dalyvau
ti mišios^ ir nflikti išpažinti ir

SĄJUNGIEČIŲ MITINGAS

Gegužės 3 d. įvyks A. L. 
R. K. Moterų Sąjungos Ii 
kp. susirinkimai 
rėš kviečiamos sueiti, nes tu
rime svarbių žinių čarterio 
reikale. Turime ir daugiau 
svarbių klausimų organiza
cijos reikalais.

x Ateikite skaitlingai.

J. Marksienč, pirm.

IŠVAŽIUOJA
Šiomis dienomis kun. S. 

Kučas, buvęs Lowell’io lietu
vių parapijos klebonas ir 
laikinai prie kun. Urbonavi
čiaus So. Bostone vikaras iš
važiuoja į Saginav, Mieli. 
Naujoje parapijoje linkime 
geriausių pasekmių.

Kun. S. Kučas atsisveikin
damas su “Darbininko” šta- 
jbu pasižadėjo suorganizuoti 
naują LDS. kuopą.

Mes už pažadą padėkojo
me ir palinkėjome laimingos 
keliones.

Lukas Vincas Taikioj vieloj,pFierii?nn"-i§kus pir

“Geri raštai suramina, pa
inoko, patraukia, prie gero 
sužadina ir sustiprina tikėji
mą, kelia žmogaus dorovę, 
vadovauja senam' ir jatmam 
dorovingame gyvenime.”

- Prof. Dr. A. Maliauskis

I PERSIKĖLIAU NAUJON VIETON

sutalpino. Prie geros Stra- 
vinskio“ orkestrus jaunimas 
ir senesnieji linksmai šoko į- 
vairiausius šokius- Buvo ska
nių valgių ir gėrimėlių. V-s.

1>V. VAPAS: Kun. Pranas Jurašu, i * 
!M Bradford St, Euwreuce, Mass.

PIRMININKAS: J. Trainavifius, 
175 Ames Street Montello, Mass.

VICE-PIRMININKE: M. Blažauskaltfi, 
70 Fairview St, New Britaln, Conn.

SEKRETORIUS: Antanas F. Kneižys, 
366 W. Broaduay, So. Boston, Mass.

IŽDININKAS-: Antanas Vaisiaoskas, 
371 Portland St, Cambridge, Masą.'

LITE RATINE KOMISIJA: 
Kun. K. Urbonavyčius, 50 GtV St, 

Sonth Boston, Mass.
Kun. Vr-Taškunas, 36 St. George St, 

Nonvood, Mass. x
Kun. J. svagždys. 20 IVebster St, 

Montello, Mass.
K. J. Krušinskas, 59 Ten Eyck St, 

Brooklyn, N. Y.
KONTROLES KOMISIJA: _ —

Jonas Jaroša. 225 “L’ .IStrCet, 
• South Boston, Mass.

S. Pilkonis. 3S5 Norfolk St,
- Cambridge, Mass. -
A. Mičiunas. 74 Belden St., 

New Britaiu, Conn.
.ATSTOVE l K. FED. TARYBĄ: 

M. Blažauskaitū. 70 Fairview St, 
New Britąin, Conn.

PROVIDENCE, R. I.
LDS. 11 kuopos susirinki

mas įvyko 24. balandžio. Skait
lingai susirinkę nariai rimtai 
svarstė įvairius reikalus. Per
skaičius laišką nuo Naujos 
Anglijos LDS. Apskričio išva- 
Ižiavimo komisijos-su ūžikviė- 
itimu dalyvauti' gegužinėje 30 
’ d. gegužės, Romuvos parke, 
| Montello, Mass. Visi nariai 
•vienbalsiai nutarė dalyvauti ir 
| išrinko du atstovu, Antaną O. 
Avižinį ir Aleksandrą Vaitkū- 
ną parūpinimui automobilių 
arba “bnsų.” Tikimės, kad iš 
mūsų kolonijos važiuos šimtai 
darbininkų ir jaunimo. Tai bus 
geriausia proga"susipažinti" su 
.kitų kolonijų, darbininkais ir 
jąųniinu — darbuotojais mūsų 
brangios organizacijos. Be to, 
mūsų kuopa pageidauja, kad 
visų kolonijij darbininkai 
Skaitlingai suvažiuotų į šią ge
gužinę, nes bus-visokių Įvaire
nybių.

Išrinkti du atstovai Antanas 
DzekeVtčius ir Aleks. Vaitkū- 
naš į Federacijos skyrių, kuris 
pasidarbavimu mūsų klebono 
organizuojasi. Šis naujas sky
rius pradės veikti gegužės me
nesį. Jau visos katalikiškos 
draugijos ir kuopos išrinko at
stovus. Naujam skyriui linki
me geriausio pasisekimo.
„__ * Ant. Dzekevičius

Moors 20 spalvų pentas, galionas____
Moors'20 spalvų* Flat pento, galionas. 
Screen pentas-.______________ ._________
Moors grindų vamišius_____________
Egvptian pentas 24 spalvų  ______ ___
Spėriai Flat pentas__________________
Geras baltas Enamel___________ _
Olekas, baltas ir raudonas____________

Pento ir vafnišiaus remuveris ____ _

Screen pentas----------u—ša  ...
Variusius------------------------------------- ;------• ■ - i ■ < i ■ *

Mornarch 100% tyras, pentas------- :—

Catrnot, geriausia vamišius.......  .....

Corjnot baltas Enamel------ ,—;——

.1 j Susirinkite . * *.?’'\ .
vvl*3b • * '» J

’•; LDS, 2, kp. mėnesinis susK Sesijų vedėju bi 
rinkimas įvyks gegužės 3 d., 7 Mičiūna^ rast. 
vai. vakare, Šv. Roko parapi- į tė. KĮ^bonaš kun 

jos. svetainėje. . . f < Atidarė ’suvažiavii 
Kviečiame visus ateiti ir-už- pasakė . turiningą 

simokėti mėnesines duokles.
Mūsų darbščiam nariui su- 

u - * •« r » sirgus neturime kas iškolek- 
>i nuo 10. barių tuo^ duokles. Baidykime, 

kad mes suprantame organiza- 
ci jos reikalus ir neraginami iš
pildomo savo priedermes. 

Į Skaitlingai susirinkę ir už
simokėję duokles mes padary
sime didelį džiaugsmą broliui 

. j. Jeskelevičiui, kuris lįgšiol 
palaikė kuopos vardų Centru 

Ateidami atsiveskite ir nau
jų narių prirašyti prie šios or
ganizacijos. Užbaigkime va- 
jįj garbingai.

J. V., LDS. 2 kp. rast.

4 DARBININKŲ SUSIRIN- 
J . L' RIMAS ‘
1 • -n ■ «<u>; ■- * ;
1 Ketvirtadieny, baį. 28 d. į- 
4 yykA-UrhS 1; kuopos susirių- 
♦įkimas. Svarbiausias nųtari- 
linas, tai iškilmingai apvaik-

PATERSON, N. J.

Svarbus pranešimas

LDS.-18 kuopos susirinki- 
bnas įvyko gegužio 5 d. para
pijos salėj, 7 vai. vakare.

Šis . susirinkimas vienas iš 
svarbiausių. LDS. 18 kp. yra 
Seniai nutarus samdyti nuosa
vus kambarius dėl susiėjimo 
barių ii* patarnavimo. Kam
bariai jau tušti ir turime už
imti. Šiame susirinkime rei
kės visą tvarką nustatyti. Pra
šome visų narių būtinai atsi- 
|lankytu^.. _   -

I. V. Kulikaitis, pirm.
- <

---------- ------ y- 

NEWARK, N. J.
Darbininkai, susirinkite

LDS. 14 kp. susirinkimas į- 
vyks gegužės 6 d., 7:30 vai. 
vakare, 180 New York Avė., 
Šv. Jurgio draugijos svetainū-

..
Prašome visų narių ateiti, o . 

ypač, kurie užsilikę su mokės- 
ciais. , , .

Turime daug Svarbių.reika
lų aptarti ir išrinkti delegatus 
į apskričio suvažiavimą, kuris 
bus Elizabethport, N. J.

Susirinkimai būna gyvi 1F 
naudingi,' kuomet nariai pa
duoda naujų sumanymų. Tad 
iš anksto paruoškite naujų su
manymų organizacijos labui.

Baigiasi vajus, ateidami at
siveskite ir naujų narių ir pa
darykime baigtuves sėkmin
gai-

Nepamirškite užrašyti “Dar
bininką” Lietuvon.

Širdingai kviečia susirinki- 
man

Monarch, Carmolight flat arba žibantis •
Baltas tyras Lead, Boston Star 100 sv__ 12.50

Stogams smala, galionas ___

Langų sietukams dratai, pėda 

Žolių sėklos, svaras _ ________

Šakės žemei kasti ----------------
GrėbliaL—_____-___ x___ ___ _

Langams seklės i>o------- *------

Sienoms popieros parsiduoda lino 5 centų iki 
60 centų už rolę.

Agentaį Vvhiting Adams hrušių, kurie įiarriduo 
da pigiomis kainomis ir geriausį brušiai_ .

Daržams laistyti aipų ir kitokių įrankių.

LDS. N. Y. ir N. J. APSKBI- 
ČtO SU^AMiVlMAS

Šio apskričio suvažiavimas 
jvyks 29 d. geužės, .220 Ripley 
f*IT (prieš lietuvių bažnyčių), 
Elri»b«tfrport, r -? t ę

Vįsos šio apskričio kuopos 
padjirūpinkite išrinkti kodau- 
giattsia atstovu . Sulig austau-

DĖL GREITO PARDAVIMO
Namas penkių (šęvnyną ir dvi 

krautuvės; rend ų suvira i100:00 j 
fiėnesį. aKina $6JOO. , Savininkas 
nri išeit iš Bostdiro dėVJ&cikatoJt 

V. K. LUTKIN, Tbird Stfect. 
So. Boston, Mana-fW j (
----------------—:—rp*—-—-tt-t

VYČIŲ EČSKURSIJA-
- f ■ ♦

Išaušus pavasariui mūsų 
jaunimas pradėjo ekskur- 
suoti. Sekmadieny, tuoj po 
antrųjų mišių mįo šv. Petro 

čios gražiau
siu autobusu ir automobi
liais apie 50 jaunųjų ir “ jau

dinki ių” buvo-iš važiavę į L.’ 
[Vyčių Naujos Anglijos aps
kričio suvažiavimą, Nasliua, 
N. H.

Sako, kad suvažiavime da
lyvavo apie 100 atstovų. Nu
statė vasaros darbo progra- 
•mą; sutvarkė sportininkams 
programą ir padarė keletą 
svarbiu nutarimu. K. K.

šeštadienio vakarė bus specia
liai klausoma išpažinčių, tai 
visi nariai turės progą atlikti 
savo priedermę. Tad raginame 
•kiekvieną narį išpildyti mūsų 

1 organizacijos reikalavimą. Bū- 
85c Jame disciplinuotais nariais.
v c 40 valandų atlaidai

Bal. 22, 23 ir 24 d. d. buvo 
’hiūsTi bažnyčioje '40 valandų 

.90c. atlaidai. Daug žmonių atliko 
65c. .savo priedermės. Buvo kve- 
50c. kunigų iš visos apylinkės.

Karolis Pigaga

rinkti it* -Mųd 
viesną atstovą.

Kuopos Apie savo Veikimu, f 
o ypač iš buvusio vajaus tbri Į 
raportą priduoti raštu. •

Taipgi prašome ' priduoti' 
naiijų sumanymų pagerinimui Į 
mūsų brangios organizacijos ‘ 
stovio ir abelnai darbininkų* 
būvio gerinimui, ' . j

Be to, bus išduotas raportas 
iš buvusio prakalbų maršruto, i

Vienas įmūsų darbuotojas* 
pažadėjo duoti paskaitą apie 
darbininkų reikalus.

Mes darbininkai turime su
sidomėti organizacijos reika
lais taip, Lad patraukus visus 
neorganizuotus darbininkus 
prie LDS.

Apskričio gyvybė daug re
miasi ant valdybos. Jeigu val
dyba veikli ir sumani, tai ir 
visos organizaeijos veikimas 
pastebimas.

Kadangi šiame suvažiavime 
bus valdybos rinkimas, tai rei- 
kia,- kad suvažiuotų (gyviausi» 
ir darbščiausi mūsų apskričio! 
nariai. į
- Važiuodami suvažiaviman 

turi turėti kuopų įgaliojimus 
su parašais valdybų ir dvasios 
vadų. Žinoma, kur nėra dva
sins vado užtenka vien valdy
bos ■ ** _

AvūOpbs; kurios* Meb svArbrų 
priežasčių negalės prisiųsti 
delegatų, tai prašome laišku 
išrodyti priežastį ir parašyti 
savo raportą ir naujų įnešk 
mų.

Visais LDS.- Apskričio rei
kalais kresipkitės pas A. Kaz- 
las, 54 Liberty St., Newark, N. 
J. Tel. Mitchell 5612.

■ SVEČIAS ŠV. PETRO 
rT PARAPIJOJE

— Sekmndipny gegužės 1 d, 
Šv. Petro lietuvių bažnyčioj, 
sumą laikė kun..J. Varikevi- 
čius, Tėvų Marijonų kongre
gacijos narys. Taipgi-pasa
kė tttrimrigą pamokslą. Žmo
nių bažnyčioje per visas šv- 
mišias buvo, daug. * K.

įvyks vietos sąjungiečių ba- 
lius ir šokiai.. Šį balių pava- 

: ^icr^Kė^mųk dšątmšr— 
Ragina visus ir visas pasi- 
TlloŠU uaujuMškiauoiaio dra 
bužiais, kad'laimėjus dova-

Dovanas gaus už šokį “pol
ka” Dėde Šamas su Birute 
ir Čalis Čaplinas su Raseinių 
Magde.

Vaikams dovanas.
Kalėdų diedukas, asmeny 

!p-nios'Stravinskienūs dalins 
į vaikučiams dovanėles. Tai 

bus taip vadinama “Gandy 
Sliotvcrs.” Bus ir lietuviškų 
saldainių^.

Skaniausi užkandžiai ir 
Įgenip^i net iš Baltųjų kabių 
atverti.,

Skiriamos 3 dovanos uai 
gražiausius papuošalus.- Len- 

(G£) .ktyniuošis Dorchestėris su S. 
—Bostonu. / 

l$J Gražuolių: W ir fT U.-ffit 

dvidl, įta^- |Nwwo<hI, fr klt«
mais. Parsiduoda greitu laiku, la- apylinkes kokmiiu.a - į

Mass. - ' Rengėjos

J Apart paminėtų dalybų, {arime visokių įrankių: Pentoriamr Plumberiam ir kitokiems me
chanikams. Viską veltui prist atome į pirkėjo namas.

~ SOUTH B0ST0N HARDWARE C0.
JONAS KŪMAS, SBviniakM

‘ * I J —

379 West Broadway, . . South Boston, Mass
> ■* Telephone South Boston. 0122.

ita .rūpintis. Komisija išdavė 
raportą apie suradimą vietos 
dėl išvažiavimo (pikniko*). j^a- 
BirbdC kad tinkamos vietos dar 
j nesurado. Pikniko komsijoje 
'darbuojasi Antanas Balčiūnas 
ir K. Dryža.

Svarstė apie a. a. arkivysku- 
ipo Matulevičiau^ , paveikslą. 
Visi nariai pritarė,^ kad toks 
paveikslas būtij įtaisytas. Pa
veikslas jau baigiamas piešti ir 
sekančiame susirinkime visi 
turės progą pamatyti. Tai bus 
graži LDS. 13 kuopos atmintis pasakęs, kad 
įsigyta ant visados. Įsigijimui dilio p.- L. I 
šio paveikslo aukavo šie: Dv. 
Vadas kun. S. Draugelis $5.00, 
Juozas Sungaila $1.00, Jonas 
Mostaitis $1.1)0, Kazys Dryža

. $2.00. 
nuoširdų ačifr. Tikimės,, kad ir Į 
kiti kuopos nariai neatsiliks, r

Pranešimas. Pagabeentro ir 
mūsų pačių nutarimą LDS. 
šventė pripuola trečią sekma
dienį po Velykų. Kadangi me
tinė šventė, tai mes turime iš
kilmingai ją apvaikščioti. Tad 
.visus kviečiame gegužės 8 d. 
pribūti į bažnyčią 8 valandą 

,ryte, nes mūsų LDS. 13 kuopos 
bus šv. mišrios už gjvus ir mi
rusius kuopos narius, šv. Mi- 
šias laikys kuopelę dvasios Vi
das kun. S. Ųraugplis ir pasa
kys tai šventei pritaikintą pa
mokslą^ Dėlei to visi kuopos 
nariai kviečiami atsilankyti ir 
išklausyti šv. Mišių už savę ir 
savo draugus, kurie atsiskyrė 
nuo mūsų — ilsisi šaltoje že
melėje. ’ , - •(,,

LDS. 13 kp. valdyba

Sekmadieny, gegužės p,!- .lietuviu laižnv 
irej diena, pobažnytaiėj salėj siu .u;tobusu ir 
įvyko artistui Stasiui Pilkai 
vadovaujant dzimdzidriui- į 
dziškas vakaras,

Artistas Pilka turėjo ve
damąją rolę. Vaidino taip, 
kad nieko nė pridėtinė atim-.

negalima.
Iš mėgėjų, gal nesuklysiu 

Į gyviausiai vai- 
Sčensnolevičius,1 

Peterio rolėje. Gerai vaidi
no p-lė M. Sakalauskaitė, 
p-nia O. Kapočienė. Neblo- 

j - ;gai suvaidino ir kiti. Tuoj
apikas kuopa taria įgalima pastebėti, kad megė-

i jai buvę gerose rankom. .-.— _____ _________ _
f Šis veikalas, lengvai- buvo tiek, kad tuu-
įprantanias ir - pilnas ĮuoFe^T^-Ht1^111^0 darbo iki visus 

lių. Publika visą vakarą tik 
ir kvatojo. Gaila, kad ma

ržai publikos buvo.
Toks vaidiuįmas yra nau

dingas, nes išblaško nusimi
nimą ir slogutį nuo kasdieni- 
<-ių darbų-ir priduoda dau
giau energijos ir jėgų gyve
nimo kovoje. Rep.

T* l

v._ V f <

MisįS
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— - --ji.
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įvyko “Viln. Liet.Lab-

dalig smarkesnius

VAISTAI DANTIMS

ADVOKATAI

GRABORIAI

vietoj būsiąs paskirtas vy
riausybes komisaras ir tai 
vietai numatvtas žvmus ka-

PILNŲJŲ BLAIV. CENTRO 
VALDYBOS ANTRAŠAI

nukentėjo vienas automobi

SPECIALISTAS 
nuo nerviškų ir chronišką li
gą per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay Square, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

duotos. Tikf žiūrėkit, kad 
niekas negali

.-.1

giibof koktumo, inkstų, kepernj ir 
phslės trilbelių, silpną nervu ir nu
stipusių kitų kūno organų-, Nusi- 
pirkit butelj ‘aptiekoje šiandien. 
Pabandykit tas sveikatą budavoj 
jančias gy<____
būtų Nuga-Tone 
užimti jįj vietos.

miai pagerintas. Draugija 
išlaiko apie 600 žmonių. Vi
sa senoji valdyba slaptu bal
savimu išrinkta ateinan-

II Viee-Pirm
36 Norton Street
Dorchester, Mass. 

Iždininkė — O. Sidabrienė,
6 Commonwealth Avė, 
Woreester, Mass.

Iždo globėjai —
Kun. P. V. Strakauskas,'

50 W. 6th Street
So. Boston, Mass.

J. Tadulis, 44 Barclay.St.,
Woreester," Mass. 

Rast. — V. J. Blavaekas, 
, 104 Dorchester St.,

Worcester, Mass. .
'ei. Nonvood 1503 «

E. V. WARABOW

Pirmininkas — Jonas Jaroša,
225 L Streęt, South Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — L. švagždys,
111 Bowen St., Soutti Boston, Mass 

Prot Raštininkas — V. Mickevičius,
405 Third Stj South Boston, Mass 

Finansų Raštininkas — M. šeikis,
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass 

Iždininkas — V. Balutis,
36 Mercer Street, So. Boston, Mass 

Maršalka —P. Laučka, .
.293 Fifth Street, South Boston, Mass 

Draugija laiko susirinkimus kas antrę 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu 
vai. po pietų. Parapijos Salėj, Septin 
ta Gatvė, South Boston, Mass.

' VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

“DARBININKU”
“DARBININKAS” yra plačiąją darbo žmo

nių, kaip sodžiaus, taip ir miestą ir miestelią 
gyventoju laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty
bės vidaus ir užsienio politiką.

Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausią įvy
kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne
gaištant visa kas dedasi mūsą krašte ir visame pasauly 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve
nimo klausimais; be to, deda įdomią apysaką, eilią, įžy
miąją Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymą ir 11, o bo
to, dar kas menuo savo skaitytojams duoda įžymaūs Lie
tuvos veikėjo paveikslą. .

Užsisakę * TRIMITĄ” metams arba pusei* metą, 
gauna priedo įdomią 160 pusi, knygą, “Špionažo paslap
tys,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusk eilią rin
kinį “Vakaro kaukes.”

Dv. Vad. — Kun. P. Saurusaitis, 
2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Illinois.

Redaktorius—Kun. C. Matulaitis, 
2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Illinois.

I Vice-Pirm. — J. Svirskas, 
104 Dorchester Street - 

/Worcester, Mass.
O. Adomaitienė,

VILNIUS*. Šiomisdieno-J 
mis. Vilniuj jau kelintas

1 ’ Kani jLįaryti ? — atšilie-
^pė'&ūinininke. Tegul stovr.

— Ar neisi tu iš čia?! — su
šuko pats čigonas ir griebęs ke
palą duonos nuo-bufeto s t akų 
sviedė į čigoniuką.

Čigoniukas, pasigriebęs duo
ną, spruko pro duris.

— Ar aš tamstai nesakiau 
vyti jį Jaukan, o tamsta nepa
klausei. Štai ką jis padąrė!..

. \ “ ““———.

na iš,baisausf~kanki- 
W į nimo kurį žmogus tu- 

,4 J ri kentėti jeigu pas 
jį nelaimingai jsigy- 

^^bSctI vena kirmėlė. Nėra 
" žodžių išreikšti tą 

baisų kentėjimą kuo
met kirmėlė įsigilino ja. Jeigu žmo
gus žino kad ją turi savyje labai 
greit galima ją panaikinti. Tik i- 
ma porą valandų.

Tūkstančiai sergančių moterų Ir val
kų be gerų pasekmių gydomi nuo Įvai
rių ligų, o tuo tarpu Jų tjkra ligos prie
žastis yra tai ta biaurybė kirmėlė. Tik
ri tos negalės ženklai yra tai Išėjimai 
tos biaurybės dalelių. Tai bjaurybei at
siradus žmogus netenka apetito, o kar
tais apsireiSkia vilkiškas apetitas, lie
žuvis tampa apvilktas, ėda rėmuo, 
skausta strėnos, sųnarial ir kojos, galva 
skausta, svaigsta, alpsta, tuštuma vidu
riuose. Apsireiškia randai apie akis, 
knnns apskritai nusilpsta. Viduriuose 
jaučiasi sunkumas, išpūtimas, kartais 
jaučias! lyg kas Iš pilvo slenka j vidų 
rfus. Vėl Jančiast' lyg kad kas slenka 
linkui gerklės. Ligonio Oda geltona, ne
tenka normai io svorio, turi blogų kva
pų, nnolnt splauja, neturi jokios am
bicijos. jokio nom velktL visada, tin- 
fcus. Tos biaurybės" bunančlbs 60 pėdų 
Ilgio. neretai yra nuomario priežastį- 
ml. Kuomet ji Ana slinkti j gerkle, tai 
kartais ji žmogų gan pasmaugti. Pa
šalink tų blanrybę kuogrelčiansla. JVn- 
slkrntyk jos pirm negu Ji visiškai su
ardys tavo sveikatų. -Atsiųsk 810.48 ui 
gydymų Laxtan*u. jer nori tikrų ir grei
tų psslgydymų. Lartan šiaip jntt svėi- 
katnl nekenkia, nepakenks, jei kirmė
lės netari. Parsiduoda tik paktetnis. 
Apdraudal pridėk 20c. Neslunflnma C. 
O. D. KOTAL LABORATORT, 84 
Nettlng Bldr, IVlndsor, Ont NCN90M*

teisingus darbo žmonią reikalus ir nurodo kelią 
į geresnę ateitį,---------- ---------------------- ——-—

“DARBININKAS” rašo naudingą nurody
mą, patarimą ir straipsnią apie žemes ūkį, nau
jakurių, .mažažemių, smulkiąją ūkininką ir ki
tą -žemininką būvį ir reikalus.

“DARBININKAS” duoda nemokamai juri
dinių (teismo dalykais) patarimu ir atsako’ į 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams.

“DARBININKAS” talpina gražią apsaky
mėlių ir naudingą skaitymą,kaip seniems, taip 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.
x “DARBININKAS” yra visų dorą žmonią 

draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
dyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.”

“DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, 
pusei metą 4; litai.. Amerikoje, Anglijoje dvigu
bai > ■ z i f ,. i , . -

“DARBININKAS” išeina kiekvįbi^ą savaitę, 
dažnai su priedais. j< vi i

“DARBININKO” Redakcijos-Administraci
jos adresas t, JOnmcs, Nepriklausomybes Aiftštč 
2-ra,LlTHTJANIA. L

SVARBUS PRANEŠIMAS VISUOMENEI
' ' -n

_________ _________ Šiomis dienomis mes gavome daug 
^BBHBBH^H liamų ant pardavimo visose Bostono 

dalyse, kaip tai: So. Bostone, Dor- 
ehestery, Roxbury, Roslindate, Cam- 
bridgiuj ir daugelykitų vietų', kuriii 

jnPSyb - \ q^B" čia negalima'sutalpinti.
BH Turime daug gyvenimo namų nuo 

vienos iki 50 šeimynų, taip jau daug 
z*?' ... ■ namų su krautuvėmis. Krautuvės tin.-
J’feh karnos dėl Įvairių biznių, taip jau tu-

rime daug namų, farmų ir krautuvių 
KT^gfegg^BBl dėl mainymo. Nepraleiskite šios pro- 

gos.
»| Skolinant pinigus ant pirmų ir ant- 

BBBBbhBHH ril njortgieių, taipgi mums reikalingi 
pinigai dėl pirmų ir. antrų morgičių. 

parduodame anglis ir malkas. Išrendavojame kambarius, 
rinamę viską, kaip tai: automobilius, gyvastis, nuo nelai- 
(namų savinihkams) sveikatos, ugnies ir vagystės. Reika-

Bobai skaudėjo dantį. Vais
tininkas davė įvairių vaistų, * * j ■
bet dantį vis skaudėjo.

Kartą jos vyras nuėjo pas 
vaistininką , ir darydamas 
triukšmą, reikalavo “gerų” 
vaistų. Vaistininkas, negalėda
mas jo atsikratyti, rėžė jam į 
'ausį ir išmetėzpro duris. Jam 
parėjus narfio, žmona klausia:

— Ar davė*'
— Davė! —^piktai atsakė vy

ras. ’ -■££. • ,
— Tai duok šen, gre.TiaaT— 

nekantravo žmona./
Suerzintas -tokiais vaistais, 

kaip droš bobai per žandą, kad
Tuščias darbas vaikytis, tinka- • - •• • *•*-** ----

mu laiku pradėti—tai svarbiausias 
daiktas.—La Fontaine.’

."T ^.Tlnėa^vyriausybėšvietiniaidi- 
VILNIUJ JAU IR GATV^ dikai ir visą rūšių lenką 

'^‘tautinią organizaciją ̂ atsto
vai. “Dz. WiL” pranešimu 
iš lieluvią f k-to sudėti į- 
ėjo p. KairifįkštiS 'J. ir 
d-ras D. Alseika. Pastara- 

[ sis pareiškęs tačiau, kad. jo 
įt^knas į komiteto sudėtį pa
reisiąs. nuo laikinojo Vili 
niaus lietuvią komiteto nu
sistatymo. Bet iki šiol L. V. 
L. Komitetas o klausimo ne
nagrinėjo.

Universiteto rektorius S. 
yjkurjer vvi-,pigonjs pasiūlė išrinkti ko- 

lenski * pranešimu, lenką, jpįgįj^ kuri supažindintų 
vyriausybė nutarusi paleisti Į atvykstančius į vainikavimo 
'Vilniaus miesto tarybą, ku- 'įškilmes su miesto kultūra. 

, - Lenką organizaciją susirin-

darybės D-još” susirinki-
F nias. Ta ^draugija seniau 
^^dinosi ‘^Lietuviu l)-ja nu- 

teatėjusiems dėl karo $elp- 
bet> pastaraisiais metais

^ raidžia pareikalavo. pęrre- kartas • Įgriuvo Dominikoną 
į^'z^guoti. įstatus ir draugi ją gatvės grindimas. Šį kartai 
i ^ęvadjnti kitu vardu, kas vml-d+ūin vrio-Anė mil-rknncJii-• 
y. būvo ir įvykinta. Prof. 
y r Kraujalis, trumpais žodžiais

apibudinęs d-jos veikimą, ir 
paminėjęs ilgalaikį tos d-jos

B;.pinnininką, nesenai mirusį
d-rą Basanavičių, pakvietė 

įsurinkusius pagerbti jo at-
mintį atsistojimu, ką susi- 

įf*^rinkusieji ir padarė. Pra-
n^imą apie' d-jos veikimą

|n -^ar^ kun. P. Bielauskas. Iš; rįos katastrofingas ūkio ve
£ pranešimo paaiškėjo, kad!dimas specialistą nuomone, 'kimas‘. rektoriaus"pasi^yma 
^Japs nuveikta nemaža ir jos toliau negalĮs būt toleruoja-|priėmė ir čia pat paskyrė 
g. ^ik ė uuų iš ai ■ymas zy~jmas. Kalbama, kad tarybos fuo klausimu rūpintis žino

mam Vilniaus “mylėtojui” 
prof. Ruščicui.

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku- 
Biam'penkius naujus prenumeratorius ir prisiunturiam 
už juos prenumeratos pinigus.

TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litą, pusei 
metą 7 tt» 50c. ir trims mėnesiams 3 lt f5e. Užsieny dvi- ; 
gfibai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie- ( 
tuvoje.< < < x <

“TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisvfe Alėja, 26 Nt.

PRASITARĖ
Dėdukas, pavalgęs pietus, iš

sitiesė lovoj pasilsėti. Mažutė 
Magdūtė, tai pamačius, ’ sušu
ko: Į

j — Vot, dabar tai jau būsime 
turtingi!__ _L ___

j — Kodėl ? — paklausė dėdu
kas. -

Į — Mamytė sakė, kada dėde- 

toji net aiktelėjo. Būtų gal vai-(kojas išties, paveldėsinie jo 
dai kilę, bet- dąnti kaip ranka '<-ul‘tą^ 
atėmė.

— Ačiūv už vaistus, — sako 7 PASITEISINO
nubėgęs vyras vaistininkui, — I ponia: Girdėjau tamstos 
jie tuoj “pamačijo,” bet tams- dukrelė, vaiką pasigavo. Ar lie
ta davei perdaug, todėl vieną $a?
“porciją” grąžinu ir drožė H ponią: — Koks ten vai- 
vaistininkui į^usį. kas^visai mažytis.

- . • . • 5. - •-------------------r

Ofiso Telefonas ITntvėretty'8RH-VVĮ 
Rezidencijos TeL Unlverslty 8S34-RF

D. A. ZALETSKAS ■ 
Oratorius ir Balsamuotojas į 
983 CAMBRTDOE STREET I
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