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SUKAK? dento Pakvietimą

•Tūlas len

LGDONAS. — Skelbia, 
kad amerikiečių Fox brolių 
įstaiga suteikė bolševikų 
Rusijai kreditų $5,000.000 
sumai. /Taipgi tokį kreditų 
žadanti suteikti bolševikams 
ir anglų Lancashire medvil
nės verpėjų federacija.

Lowell iš Harvard’o univer
siteto ir Samuel W. Strat- 
ton, Technologijos preziden- 
itų.

Šios komisijos užduotis 
bus pagelbėti gubernatoriui 
peržiūrėti bylų ir išspręsti 
painius klausimus. Jie bus

Sako, kad ir 
jėgos buvo 
ir nelengvai

Reikalauja Zinovjevą šaukti
6 tieson

KAUNAS 
neralinio 
gen. Klescinskis visą Riką 
šnipinėjo bolševikų naudai. 
Dabar jį areštavus jis prie 
kaltės prisipažino. Net tuo 
metu, kada jį areštavo jis 
sovietu legacijos agentui bu
vo išdavęs dokumentus su 
karo paslaptimis. Sako, kad 
šį šnipą teis karo teismas.

sąmonė buvo letarge. Ta
čiau vadai nujautė tautos 
dvasią, iškėlė karžygišką 
praeitį ir lietuviai supratę 
kuo buvo, pasijuto kuo turi 
būti ir to siekė.

d. išvažiuoja i Juoduosius — 
kalnus, So. Dakotoje atosto
gom, tai prieš i.švaižavimą Y 
dar galės pasveikinti ir pri
imti Lindbergh’ą.

Tuo laivu parveš ir jo ir- f 
lai vi, kuriuo perskrido oke
aną. ‘

MASKVA.—Ryšy su Zi- 
novjevo puolimais prieš cen- 
tralinį komunistų partijos 
komitetą ir “Pravda/ Mas- 
kvos ir Leningrado partijų 
komitetai ir Maskvos įgulos 
partijos konferencija parei
kalavo, kad Zinovjevas būtų 
pašauktas tieson, ypač tu
rint galvoj tai. kad jis nesąs 
eilinis partijos narys, o cen- 
i falinio komiteto narvs.

WASUINGTON. — Sek
retorius “Mellon patvirtino 
sumanvma leisti mažesnio*v

formato popierinius pinigus. 
Formatas maždaug bus ma
žesnis vienu ir vienu-treėda- 
lin colio ilgio ir trims-ber-. 
tainiais colio pločio, kas su- 
mažys Valstybės išlaidas, a- 
pie $2,000,000 kasmet.

laipsnį. ,

__ Jubiliatas ilgus metus tar- 
navo rusų kariuomenėj. Ka
re su japonais pasižymėjo 
kovose ties Šache, Laojanu 
ir kitur. Betarnaudamas 
gavo vis aukštesnius laips
nius ir atsakomingesnes vie
tas. Iki kapitono laipsnio 
jis tarnavo buv. Vilniaus 
karo apygardoj, tarp kitko 
6-je raitojoje baterijoje. Po 
japonų su rusais karu gen. 
Žukauskas buvo perkeltas 
tarnauti į Kijevo karo apy
gardą, kur ėjo įvairias pa
reigas, pradedant nuo bata- 
lijono vado, baigiant pulko 
vadu.' Pulkininko laipsnį 
gavo 1908 m.
<-7

viu is Belgijos nuskrydo į 

Londoną. Ten jį pasitiko 
200,000 žmonių.

Anglijos didikai jį pa- 
sveikino.

Tuoj pribuvo pas jį ir biz
nieriai su įvairiais pasiūly
mais. Daugiausia jį nori pa
sigauti krutamu paveikslų 
kompanijos. Siūlo didžiau
sius pinigus, bet jis vistiek 
'laikosi nusistatymo nedary
ti jokių sutarčių iki nesu
grįš į Jungt. Valstijas.

Lindbergh’as gavo pakvie
timus važiuoti ir į kitas ša
lis, bet jis atsisakė tą daly
ti, nes grįžta atgal Ameri
kon ne ' orlaiviu, liet laivu 
Memnfūš.

Anglija grąsina Egiptui
LONDONAS. — Anglija 

<as kart susilaukia daugiau 
priešių Nutraukus santy
kius su bolševikų Rusija, 
pagrąsąino ir Egiptiečiams. 
Mat toji šalis dalinai yra 
vergė Britų ir kasmet skir
davo po $60.000 išlaikymui 
Eigipto kariuomenės vy-

Daug išžudyta, o dar daugiau 
sukimšta į kalėjimus.

LONDONAS. — Reuterio 
agentūra iš Varšuvos skel
bia, kad apie Minską sukilo 
gyventojai prieš bolševikus. 
Tuoj pribuvo ginkluotos 
bolševikų jėgos malšinimui 
sukilėlių. Įvyko kruvina 
kova. Daug užmušta ir su
žeista, o dar daugiau sukim
šo į kalėjimus. 
ahti-bolŠeviku 
gana stiprios 
perlaužiamos.

VILNIUS.—Vilniaus ar
kivyskupas uždraudė gudų 
kunigui ir seimo atstovui 
Stankevičiui rašyti gudų ka
talikų priešlenkiškos kryp
ties “Krynicoį.” —

Nuo pat ryto giedri, sau
lėta diena, — lyg rodosi ir 
gamta tą didžią lietuvių tau
tos šventę jaučia Ir laimina. 
Visas miestas gausingai 
puošiasi vėliavomis, žaliu- 
mynais. Mieste visi eina 
pilni lyg ko nepaprasta ypa- 

l Pilnos gatvės žmo- 
Vieni į šen kiti į ten 

Vežikai, automobi- 
ūžia. Iš tikro

tų majoras generolas. Bri
tai protestuoja ir siunčia 
karinius laivus.—r----------------

Kiek laiko atgal buvo pra
nešta, kad gub. Fuller ne

apvažiuoja visas karinome- ‘ mano skirti komisiją per- 
nės dalis sveikindamas ir j žiūrėjimui Sacco - Vanzetti 
sustoja vidury aikštės, kur [bylos. Dabar tą pareiškimą 
per megafoną kalba į ka-j pakeitė ir pasiskyrė tris į- 
riuomenę ir į visą lietuvių žVrhhis asmetlis į talką. Jais 
fjnita 4-rt tvni vrr*v*t, i+zvl-r, '
rektorius Ivdimas vfsb miš- buv. Suffolk Probate Court 
ko arti 100 plevėsuojančių'teisėjas, prez. A. Lavvrence 
vėliavų, eina į priekį, sveiki
na R. Prezidentą visuome
nes vardu.

Kariuomenes paradas. Pa
radą veda kariuomenės va
das gen. Žukauskas. Praei
na kariūnai, pėstininkų da 

Jys, rieda patrankos, žings

kaipo patarėjai, nors ii 
veiks atskirai nuo gubema 
ioriaus. —.

Sacco - Vanzetti ginėjai 
džiaugiasi laimėję šį žings
nį, nes tas prailgins gv- 
.venimo dienas. Beabejo, gu- 

Po to universiteto 'yra: Teisėjas Rdbert Grant, Įbematorius visų trijų nu
teistųjų žūti elektrikinėje 
kedėje išpildymo bausmę 
nukels tolimesniam laikui.

birželio 5 d. mini 40 metų 
karininko laipsnyj tarnybos 
sukaktuves. Gimęs 1865 m. 
„gruod. 31 d. Panevėžio apsk., 
Doveiniškyje. Pradžioj mo
kėsi Šiaulių gimnazijoje, 
paskiau įstojo į Vilniaus ka
ro mokykla, kurią pabaigė 
1887 m. gegužės-15 d. Tada

. ■ -- -------------------

WASHINGTON.—Jungfc -j 
Valstijų gyventojai laukia* 
su nekantrumu sugrįžtant • 
kap. Lindbergli’o. IŠ Bal
tųjų Namų praneša, kad pa
sižymėjęs lakūnas grįžš A- _ 
merikon Jungt. Valstijų 
kreiseriu Memphis ir kad 
bus iškilmingai patiktas
Prezidentas ir šiaip oficia- Ą 
lių viršininkų. * A

Atvažiuos birželio 11 d.

dirbti ir dirbti atmetus į ša
lį visa tai, kas skiria lietu
vį nuo lietuvio, žmogų nuo' 
žmogaus. x

Čia iškilmės jr baigėsi. 
Vakare — kinematografuo
se, teatruose vaidinimai. 
Miestas iliuminuotas ,vieno
se šviesose. Naujas siurpri
zas — pažvelgę į Vytauto 
kalną, į radio stoties stul
pus, tenai spindi jie nuo pat 
žemės iki viršaus, atrodo tik 
du šviesos stulpai. Vytau
to kalne buvo leidžiamos ra
ki etos. Iškilmės praėjo jau
kiai, aiškiai jautėsi didžios 
šventės nuotaika.—‘L-va”

Fuller pasiskyrė taikiniu 
kus Sacco-Vanzetti 

Bylai tirti

LINDBERGHAS LONDONE

LONDONAS. — Kapito-Ą 
nas Lindbergh lankosi Ed- '< 
ropos didmiesčiuose. Sekma- - į

hnga. 
nių. 
tik eina, 
liai tik siuva, 
nuotaika nepaprasta, malo- 

—- nų janki ir iškilminga. Vi- 
_ sos —bažnyčios pilnutėlės 

žmonių, kurie dėkoja Die- 
— vui, padėjusiam sulaukti de- 

vynęrių metų nepriklauso
mybės paskelbimo šventės.

Ši šventė; nors maloni, ta
čiau atsiminus lietuvių tau
tos vargus, erškiečių kelią, 
kuriuo prie nepriklausomy- 

; bes tauta ėjo, tuos didvyrius 
skynusius kelią į laisvę ir 
laimę graudu. Graudu, kad 
tos sunkios gyvenimo aplin
kybės buvo nepalankiausios, 
o tačiau tie mūsų tautos va- 

--•^airflęDgėdvireiausiais žmgs- 
' niais pirmyn ir vedė paskui 

save tautą, kurios tautinė

niu ir šuoliais prajoja kava
lerija. Pražygiuoja ir šau
lių būrys, ugniagesiai, skau
tai. Viršuj skraido dvi aero
planų eskadrilės.

Iš čia visos organizacijos 
ir palaidi žmoniii būriai 
traukia į Karo Muziejų, kur 
jau stovi išsirikiavusios ka
riuomenės visij ginklų rūšių 
dalys. Bet į muziejaus so
delį betilpo tik vėliavos ir 
jų palydovai, o žmonių bū
riai—toli__ buvo__nusidriekę
įDuoneląičio gatve.

3 vai. atvyko R. Preziden
tas. Pasisveikino su kariuo
mene ir invalidais. Sudėti 
prie paminklo vainikai žu- 
vusiems dėl Lietuvos laisvės, 
mintimis sekami nuotaikin
gi garsai maldos už miru
sius ir šaulių choro “Re- 
quiem.” Čia pat kun. Tu
mas pašventina atidaromus 
nesenų amžių milžinams 
Daukantui ir Kudirkai pa
minklą ir taria žodį apie 
pirmąjį prof. M. Biržiška, 
nntrojdšilksnm'nLabor^ — f^vo ir'pirmąjį karininko 
Dirbk” pats Tumas-Vaiž- 
gantas ragina mūsų žmones

RYGA. — Naktį, į gegu
žės 11 d. Latvijoj siautė ne
paprastai smarki sniego pū
ga. Gcg. 12 d. rytą Ryga 
atrodė visiškai kaip žiemą. 
Vėjo greitumas pasiekė 90 
kilometru ]>er valandą. Pa
daryta daug nuostolių lau
kuose. Nutrauktas telegra
fo susisiekimas visomis 
kryptimis. Ypač smarkiai 
siautė viesulas Žemgalijoj, 
Mintaujos apylinkėj, kur 
sniegas siekė pėdos storio. 
Sodai sunaikinti. DaugelĮb"^ 
namų nunešta stogai

Didžiajame , kare jam su 
savo uulku teko daug ka- 

1 c
liauti prieš Vokiečius įvai
riuose frontuose, kur buvo 4

< 
kartus sužeistas. Nuo 1915 
m. gegužės riĮėn. su savo 

pulku kovėsi Dubysos kran
tuose, o'^vėįįųi Kuržemėje,

Radviliškio. Dauguvos po
zicijose bebūdamas, buvo 
paskirtas brigados vadu ir 
gavo generolo majoro laips
nį. Nuo 1917 m. kovo mėn. 
iki karo galo gen. Žukaus
kas vadovavo 36-j ai pėsti
ninkų divizijai, laikinai ei
damas ir XIII korpuso va
do pareigas.

1918 m. sugrįžęs Lietuvon 
iš Tarybų Rusijos, organi
zuojant Lietuvos valdžią, 
buvo paskirtas Karo Minis- 
teriu pirmajam kabinete. 
Bet, sunkiai susirgęs, turė
jo kuriam laikui atsižadėti 
savo vietos ir tik po kelių 
mėnesių vėl grįžo prie savo 
darbo.

įstojęs į Lietuvos kariuo
menę gen. Žukauskas buvo 
paskirtas Respublikos Pre
zidento A. Smetonos vyriau
siuoju Lietuvos kariuome
nės vadu 1919 m. geg. 9 d. 
Rudenį, tais pačiais metais 
buvo pasitraukęs nuo tos 
vietos, bet neilgam. Lietuvai 
atsiradus kritingoje padėty, 
ijis vėl buvo pašauktas būti 
Į Vyriausiuoju Vadu. Jam va
dovaujant mūsų kariuomenė 
lišrijo bolševikus, kurie, hu- 
vo sukilę ; A. Panemunėje.. 
Prisiminkime kovą su Želi
govski n ties Širvintais ir 
Giedraičiai s. Ir čia gen. ŽUr 
kariškas išgelbėjo Lietuvą 
nuo pavergimą Nuo 1923 
m. gen. Žukauskas vėl pa
šauktas iš atsargos į kariuo
menę-ir vėl Hivo paskirtas 
kariuomenės vadu ir., tar
nauja iki šiai dienai.

Jubiliatui 'Žukauskui lin
kime ilgiausių metij,' sveika
tos ir ištvermės.

štabo karinįpkas kiltis Zemariiovritz įsitriksi- 
nęs pabrikavo Amerikos vi-, 
zas ir jas pardavinėjo Len
kijos piliečiams.

Kilis salos inspektoriai nez 
'galėjo atskirti falsifikuotu 
vizų nuo tikrų. Matyt lai
vo geras meknnikas. Apart 
Amerikos vizų jis padaryda
vo netikrus Vokietijos pa- 
sportus ir juos pardavinėda
vo, kad lenkai galėtų va
žiuoti į Jungt. Valstijas 
kaip Vokietijos piliečiai. Už 
vizą ir pasjiortą imdavo po 
$400.

i Visgi lenkutis priėjo liep
to galą ir Berlyno policija 
jį areštavo bebaliavojant.

DARBININKAI NEPRIPA
ŽĮSTA RUSUOS -

WASHINGTON. — At
važiavus Amerikon Kerens- 
kiui darbininkai dar griež
čiau nusistatė prieš bolševi
kų Rusiją. Amerikos Darbo 
Federacijos vadai, organi
zuotų darbininkų vardu pa
liškė. kad jie priešinsis pri
pažinimui Sovietų Rusijos 
iki komunistų valdžia nepa
liaus skelbus pasaulinę re
voliucija ir suardvmą A. D. 
F. ' ' • .

10 vai. 30 m. Bazilikoje 
laikė iškilmingas pamaldas 
arkivyskupas metropolitas 
Skvireckas, dalyvaujant Re
spublikos Prezidentui, -/Vy
riausybei, diplomatiniam 

. korpusui, kariuomenės Va
dovybei, visuomenės ir mok
slo veikėjams.

Nuo 11 vai. per miestą 
traukė būrių būriai organi- 
'zacijų, mokyklų su vėliavo
mis. 1:30 vai. minių minios • a
buvo suplaukę žmonių į 
“Aušros” aikštę Žaliame 
kalne. Čia pat jau stovi iš
rikiuota kariuomene?

1 vai. krašto apsaugos mi- 
nisterio pulk. Merkio ir sa
vo adjutanto lydimas atva
žiuoja karietoje Respublikos 
Prezidentas. Kariuomenės 

- vadui gen. Žukauskui atra
portavus, R. Prezidentas

LOS. N. A. Apskričio gegu
žinė gegužės 30 d. pavyko ge
riau negu tikėtasi, žmonių pri
važiavo tiek, kiek dar nieka
dos išvažiavimuose nėra buvę. 
Ūpas buvo geras. Suvažiavu
sieji linksminosi ir kvėpavo 
tyrą orą. Jaunimas, kurio bu
vo labai daug, gyvai sukėsi ir 
trepsėjo prie geros orkestros 
naujausius šokius iki vėlybo 
vakaro. Worcesterio šv. Ka
zimiero parapijos choras, p.,—~ ... , . - ržemaičiui vadovaujant gražiįW'n,as Coolidge birželio 13 

sudainavo keletą dainelių. Tai 
vienintelis choras, kuris pri
sidėjo prie išpildymo progra- 
mo. Dalyvavo gegužinėje ir 
kiti chorai.

Buvo ir įvairios rūšies spor
tininku, kurie suįdomino pu
bliką.

Į pabaigą pritrūko valgių ir 
ledų.
" L. D. S. Apskričiui liks ne
mažai pelno. Skaitlingai su-, 
važiavusi publika užsipelnė 

darbininkų organizacijos parė
mimą.
. Valio darbininkai!_________
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vežimą ir kosulio neturėsi

Produktas P. Lorillard Co., Ist. 1760

tiekimo

TYLOAN BONOS

buvo rą- 
reikalin-

ĮSISTEIGĖ SUOMIŲ LIETU 
VIŲ DRAUGIJA

Manau, 'kad Saulių 
būdama laĮiai

Naujas ir Labai malonus Cigaretas

RADINYS
Raudonėje nesenai dvaro 

rūmuose,kuriepagarsėjęsa
vo senoviniu išpuošimu, mo
kinys G. Lastas, parvažiavęs jnes epidemijos, 
atostogų rado urve nedidelę po vainiką padėjo ir karo 
dėžutę, padarytais žalvario, muziejus. Apie visą tą per 
kurios vidūjėjrastas kažko- radio painformuota ir Suo- 
kiobalzgano metalo didžiulis 
žiedas, (tik ne pirštams) a- 
pie 4 cntrn. pločio.

Dėžutės išlaukė išpuošta 
ornamentais su paukščių ir 
žmonių išbrėžtomis figūro-

0R6ANIZU0JASI ŠAULES 
MOTERYS

Šaulių moterų susirinki
mas įvykęs balandžio 29 d. 
priėmė galutinai šaulių mo
terų uniformą, kurią centro 
valdyba savo posėdy gegu
žės d. patvirtino. Be to, pri
imtos moterų veikimo tai
syklės. Veikimas koncen
truojamas 4 pagrindinėse 
sekcijose: 1) sanitarijos. 2) 
lėšų, 3) mitybos 
ir 4) propagandos ir be to, 
bendroje sporto sekcijoje, 
kuri apima visas šaules. 
Tame pačiame susirinkime 
išrinkta 5 asbtenų nauja val
dyba.

PAKARUOKLIS
KVĖDARNA Balandžio

30 d* Klabą kaime pil. St

asine- ■ 
nu. Bal. 30 d. Telšiuose už 
platinimą komunistinių atsi
šaukimų suimti. trys asme
nys. Tą pačią dieną Var
niuose suimtas vienas as
muo, Pilviškiuose vienas ir 
Kalvarijoj du. Šakiuose su
laikytas komunistas Molsie- 
jus Šusteris, gyvenąs oku
puotos Lietuvos piliečio pa
žymėjimu. Spėjama, kad jis 
atsiųstas iš Rusijos.

Be jokių asmenybės įro
dymo dokumentų Šakiuose 
sulaikytas asmuo, pasivadi
nęs Šliomavičiu Abelių.

ATVYKO ITALIJOS 
ATSTOVAS •'

KAUNAS. Gegužės mėn. 
6 d. į Kauną atvyko naujas 
Italijos pasiuntinys Lietu- 
jvai p. Amadori su savo sek- 
į rotorium p. Marini. Stoty 
Į juos pasitiko užsienių reika
lų, ministerijos atstovas p. 
Blavesčiūnas. . _

tų. Reiškia iš viso įšplaUks 
iš mūsų krašto 35,000,000 li
tų. Todėl ir nėra ko stebė
tis, kad pas mus jaučiama 
pinigų stoka.

Per° kelelius ateinančius 
metus, pasak, laikraščių, e- 
migruos iš- Lietuvos ! apie 
300,000 žmohių. Pagalvoki
te, kaip daug reikės užmo
kėti svetimšalių laivų ben
drovėms už šių žmonių per
vežimą, būtent: — 300,000,- 
000 litlĮ. ?'; : ' i'

Dabar aišku, kaip svarbu 
mums turėti savų laivų. Tu
rėdami 20-25 garlaivius, vis
ką galėsime vežti patys.

Kaip gi įsteigti savo lai
vyną? Žinoma, iš kaito 20

mija, o vėliau bus pasiųstos 
šių iškilmių prie jos sūnų 
kapų, radusių amžino poil
sio vietą Lietuvos žemėj, fo
tografijos. r<

Po susirinkimo karo mu
ziejuj, dalyvaujant kelių 
tūkstančių žmonių miniai, 
kuri per garsiakalbį girdėjo 
sodely pranešimus, darytus 
muziejuj, vėliavos nuleidi
mo ceremonijos metu buvo 
pagerbti Suomijos kariai.

Po to karininkų Ramovėj 
įvyko draugijos posėdis, per 
kurį į narius įsirašė kelios 
dešimtys žmonių. Garbės 
nariais išrinkti iš suomių 
pusės prof. Niemi, prof. 
ir suomių konsulas Kaune 
Mikkola, ponia Mikkolienė 
p. Aarnio, iš lietuvių puses 
poemos “Kalevala’’ vertė
jas kun. Sabaliauskas. Nu
tarta pasiųsti telegramos 
Suomijos ir Lietuvos valsty
bės prezidentams ir suomių 
veikėjams, skynusiems kelią 
į mųsų tautų vienybę.

Dtangijos valdyba susida
rė šiaip: pirmininkas gen. 
Įeit. Nagevičius, vice-pirmi- 
ninkas Suomijos konsulas 
p. Aarnio, iždininkas pulk. 
Daukantas, sekretorius kun. 
Sabaliauskas, valdybos na
riai inž. ši moli finas (pirmi
ninkavęs steigiamam - susi
rinkime) ir M. Yčas. Po su-, 
si rinkimo įvyko vakarienė, 
per kurią pasakyta daug

Surasti adatą šieno kupetoj yra taip pat sunku, kaip ir gauti 

kosulį, rūkant OLD GOLD CIGARETUS . . Malonus jų sko

nis tai sulig naujo metodo padarymo pasekmės, gali visą die- 

ną rūkyti kiek tik' nori OLD GOLDS, be jokios nuo rūkymo 

iritacijos.

su visuomenė supras, kad 
mums būtinai reikia turėti 
savo prekybos laivyną, tai 
tuomet bendromis jėgomis 
rasime priemonių, loterijų 
ar kitokių, ir ikūnysim šį į 
dangų šaukianti reikalą.

(“Trimitas”

kurios pirmieji žingsniai 
Likviduota visa organiza- buvo surengimas karo mu- 

cija. Gegužės 1 d. Leipalin- ziejuj drauge su šio admi- 
gv suimtą kairiųjų sočiai- nistracijos pranešimu apie 
rovoliueįnniprių. maksimalis--Suomijos kraštą ir koncerto 
tų grupe. Darant, kratą, iš suomių tautinių melodi- 
rasta proklamacijų, nariuku. Visa buvo transliuoja

ma per radio ir verčiama į 
suomių kalbą. Gauta daug 
pasveikinimų iš suomių vei
kėjų ir gyvenančių Suomi- 
joj-lietavių.

Tuo pačiu metu Skapišky 
vietinė visuomenė po pamal
dų bažnyčioj, iškėlus Suo
mijos ir Lietuvos vėliavas, 
iškilmingoj eisenoj apsilan- 
kė Katoriškiij kapuos, kur 
1855 m., kaip liudija 
menų sukrautas paminklėlis, 
palaidoti 220 Suomijos 
gvardijos pulko suomių ka- 
reivių, žuvusių toli nuo sa- 
,vo tėvynės nuo baisios šiltL 

Ant jų ka-

IR VAKARE

Dabar galima spręsti, kaip 
aug pinigų mūsų tauta ir 
yriausybė kasmet išmoka į- 
airioms užsienio garlaivių 
bendrovėms vien tik todėl, 
:ad, neturi .savo prekybos

MŪSŲ PROFESORIAI Į 
PABALTIJĮ

KAUNAS. Fakultetų siū
lymu, senatas paskutiniame 
savo posėdy pat virtino prof. 
Ivanauską, prof. Avižonį, 
prof. Janulaitį, doc.“Jony
ną, doc. Pakštą, doc. Šlioge
rį, doc. Grigaitį ir, be to, 
pats senatas pririnko prof. 
Žemaitį ir prof. VacL Bir
žišką į delegaciją universite
to vardu vizituoti delegaciją 
to vardu vizituoti Pabaltijo 
universitetus. Kartu važiuos 
ir vadovaus delegacijai uni
versiteto rektorius prof. M. 
Biržiška.

bent apie 900,000 litų. 1
Iš kur gi ima pinigus mū

sų emigrantai, norėdami Va
žiuoti kitur gyventi. Dau
guma jų turi giminių ir pa- 
zįstamų Amerikoje. Šie 
jiems ir Siunčia pinigus-ar
ba bilietus važiuoti. Be to, 
nemaža - dnlis pardiioda._fgk 
ką turi ir įgautus pinigus 
atiduoda laivų bendrovėms 
už pervežimą. Turėkim sa
vo laivų, tie pinigai galėtij 
likti savo krašte, bet nebūtų 
atiduodami svetimšaliams.

kad laivynas, kelia šalyje ir tarpe- tą klausimą. Kai mū 
kultūrą. Ten kur daug lai- I 
vų, daugybė žmonių plau
kioja į įvairias šalis. įr^su- 
sipažinę, kas jose gero, sten
giasi tą savo krašte padary
ti, tokiu būdu keldami kul- 
lūriškai savo šalį.

Laivynas yra civilizacijos 
nešėjas.

Kodėl Japonija taip grei
tai susilygino su kitomis ci
vilizuotomis valstybėmis? 
Todėl, kad įsisteigė didelį 
laivyną. Dabar Japonija pa
sauly yra trečia valstybė sa
vo prekybos laivyno atžvil
gių. Jos laivų talpa bendrai 
praneša 3,655,000 fonų.

Kodėl Kinija taip žemai 
kultūriškai stovi ? Todėl, 
kąd turėdama ilgiausią jū
ros pakraštį, turi tik 190,- 
000 tonų talpumo laivyną t. 
y. — 6 kartus mažesnį, negu 
Danija, tu®-?tarpiu jmi riati 
Kinija yra 200 kartų dides
nė už Daniją. Norvegijai ir. 
Švedija turi laivų 3,6519.000 
tonų talpumo ir yra pačios 
civilizuotosios ]>asaulio val
stybes. 
Sąjunga, 
gausi narųu^ r ir fpįthalte- 
triotinė organizacija, turėtų 
įsitikinti dėl mūsų prekybi
nio laivyno steigimo neiti-* • __»___ _ • _ * , « V* •

AR ATSIBODO RŪKYTI 
VIENĄ CIGĄRETĄ

Yra daug vyrų^ kuriems 

nuobodu rūkyti tą patį eiga- 
retą nuolat. Jie trokšta ge
resnio ir švelnesnio cigare- 
to, cigareto, kuris nedrasko 
gerklės ir kosulį panaikina.

Taigi P. Lorillard kom- 
panaja, išdirbystė tabako ir 
cigaretų per 166metus paga
mino OLD GOLD.; Tai yra 
šių. metų cigaretas. O£l). 
iGOLD sulyg savo vardo, iš
reiškia aukščiausią vertę, 
padirbime ir rūšyje.

Idant ištyrus jo rūšį, nu
sipirk pakelį ir persitikrink. 
Jeigu mėgsti rūkyti, gali 15 
centų sugriebti^ ir nusipirk
ti sair pakelį.* .

Mes užtikrmam kad pa
mėginęs OLD GOLDS,: kito
kių cigaretų nenorėsi .rūdy
ti. ,, i M

sąrašai, šifruoti laiškai ir t. 
t. Pavykus šiuos laiškus iš
šifruoti likviduota ir visa 
vietinė organizacija. Iš par
imtų dokumentų- matyti, 
kad šiai organizacijai pri
klausantieji >. nariai turėjo 
duoti komitetui raštišką pa
sižadėjimą pildyti visas,ko
miteto uždėtas pareigas ir į- 
sakymųs. Už paslapties ne
laikymą atsako savo galva.

EĖ Iš Lietuvos kasmet dąu- 
®r£iausia išvežama: Liųų f ~ 
■į^fcOO tonų po 50-60 šilingų ūž 
flgjpną pervežant, linų sėmenų 
JgPtfL50 OOO tonų po 15-20 šil., 
.ESeluliozos 60-70,000 tonų po 

££12-18 šil.,. medžių 30,000 to- 
*£nų ir t. t.

O į Lietuvą įvežama kas- 
daugiausia: anglių 100,- 

.--000 tonų po 7-8 šilingų už 
.^Įšmą, trąšų 40,50,000 tonų po Neužmirškime, kad Lietu 

už toną, cemento 30,- 
jJ.OGD fonų po 8 šil. už toną, ži- 
J^-balo po 9 šil. už toną, gele- 
2£žie» po 9-13 šil. ir t. t. 
5rr Viso įvežama ir išvežama 
j^per’Klaipedos uostą 15,000,- 
WjQ00 litų sumai kasmet. Tai 
jffibuvo 1925 metais, bet kas 
jaunėtai įvežimas ir išvežimas 
Sėdėja. _ , •

^Pavyzdžiui: 1923 metais 
^per Klapėdą pervežta 203,- 

■ ŽĮT587 tonų prekių, 1924 m. — 
'fc438,046, 1925 m. 505,000 to-

va pasaulyje stovi trečioje 
vietoje linų gaminimo at
žvilgiu. Didžiausia mūsų li
nų dalis geležinkeliais veža
ma į Liepojų ir iš ten latvių 
laivais toliaus. Be to, svies
to išvežimas kasmet didė
ja. Jei 1926 metais išvežta 
30,000 statinių sviesto, tai, 
reikia tikėtis, 1927 metais 
bus išvežta 35,000,.o gal ir 
daugiau statinių.

Latviai labai daug dėme
sio kreipia savo prekybos 
laivyno plėfimuisi, ir priva- 
tiŠkajai iniciątyvai tuo at
žvilgiu skiriama daug reikš
mės.

Be abejonės, atidėliodami 
metai iš metų savo prekybos 
laivyno steigimo klausimą, 
męs be galo daug nustojame. 
Neturėdama gi pinigų, mū
sų valstybe negali tinkamai 
plėtotis. . j

Latvijoj garlaivių bendroj 
vės turėjo mimmalinį divL 
dėntą 20% nuo pagrindinio 
kapitalo, o maksimalinį — 
80%z Tas rodo, kad tik rei
kia pradėti darlią, ir laivyno 
reikalai vis gerės, jis plėto
sis, o mūsų tauta iš lįartf 
pasijus pinigų į Svetimtau
čių kišenes išplaukimo su
mažėjimą. y

Jau nekalbama čia apie! 
kitus genimus turėti savo 
prekybos laivyną; čia imd“ 
ma tik medžiagiška pus A

dX“~KAUNAS. - Karo iuva- 
; -lidų dirbtuvės mano įsteigti 

Atvykę iš Šiaulių kįripji- radio dirbtuvę, kurioje būtų 
nalės policijos valdininkai gaminami radio priimtuvai. 
Raseiniuose likvidavo vieti- į’Nofhriarjiepagaminti piges- 
nę komunistinę organizaci- ni kaip užsieniniai. Rūpina
mą. Areštuota keletas asine--masi darbas pradėti netru

kus.

ž Bet tai dar ne viskas. Pas 
•mus dabar vyksta gana gau- 
įi .jęmigracija į užsienius, 
/Vien tik balandžio mėnesy 
įvažiavo 2,084 žmonės. 
^Kiekvienas emigrante ‘ už 
pervažiavimą moka 1200 li- 
Ba. -Iš to seka, kad per ba- 
gaįidžio mėnesį mūsų cmi- 
grtaptai išmokėjo svetimša- 
Biams 2,500,^00 lt. Galima 

gnenyti, kad šiais metais iš 
ūLjetuvos emignios apie 20,- 
p00 žmonių, tačiau skaičino- 
mami. kad išvažiuos 15,000 
amonių, pamatysim, kad jie 
mžmokęs svetimšaliams 18,- 
600,00b litų. Už prekių gi 

jEfl&Aiiina bus sv^iiBŠalMms

(

a; laivyiūgįgtę? nox^?Jbent vieną 
I- kitą laivą?*Niekas'pas mųg, 
S.-Kam* turėta tąs sVatbAs rfci- 
S; kalas rūpėti, į tai dėmesio 
<5 jjjgfcreipia ir todėl galima 
5• manyti, kad dar daug laiko 

: praeis, kol paraitysime mūsų 
J - tautišką vėliavą /beplevesųo.-. 
4 * jąnčią pasaulio jūrose ir 

yąiidemniuose ant savų lai-;
^*vų ‘ir skelbiančią visoms tau- 

į toms apie nepriklausomą
^Lietuvos valstybę.

• I Pažvelgę į statistikos dub-
?: menis apie įvairių valstybių 

prekybos laivynus, pamaty-
5* «fsime, kad visos mažosiom į laivų nupirkti negalima, 

i Valstybės turi savo prekybos | Pirmiausia reikia įsigyti 2-4 
laivynus, tačiau... Lietuvos-garlaivus ir, kai jie uždirbs 

’ Ž vardo jųjų tarpe nėra. Šur
-Mg 192^ m. prekybos laiyy- 

statistikos daviniais, 
& laisvasis Dancigo miestas 
/yfuri 110 tūkstančių tonų 

g&rek.ybus laivyną,—Latvija 
fgjp£0,000 tonų,. Estija 45,000, 
^Į^Danija 1,050,000, Portugali- 

290,000, Kubos sala 60,- 
- y|000 tonų ir t. t.

Sm? Laivyno reikalingumo 
įjgglausimas yra labai svarbus. 

jSįTas svarbumas dar aiškiau

> • -• "• t/ TJ' •»'
RADINIAI

KVĖDARNA Kvėdar
nos valsčiaus, Nasvytalių 
kaimo pil. J. Badžius išarė 
daug brangenybių: auksinį 
dii-žą, sidabrinių šaukštelių 
ir auksinių pinigų.

kai jie uždirbs 
pinigii, iš pelno galima bū
tų .pirktis vis naujų garlai
viu. ■ ’;;'5 ' ' • *'■ • ■' *'
. Savo laiku, visuomenė bu- 
vo kviečiama aukoti laivyno 
roikalamSi—Bet nieko iš-to_ 
nejšėjo, nes mūsų žmonės 
mūzai supranta savo laivy
no svarbumą, ir į kvietimą 
neatsiliepia.

Manau, galima būta su
ruošti gerą loteriją, ir jei ja 
pavyktų ~labiau sudominti 

skyla pamačus, kaip daug žmones> Įai galima tikėtis 
•inigii išplaukia iš mūsų |sul'inkti šio laivyno pradžiai 

aistybės į užsienį, vien už 
ežioj imą laivais mūsų pe-

morning
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LpyASIŠKŲ KKAĮTYnĘlJŲ SKYRIUS
| VEDA KUN. PR. JURAS, L. D. Š. įy^SIOS VADAS ? ‘

ŠVENTAS'PRANCIŠKUS IjR ma
. galėjo atlikti, jis taipo- -kaus liūdymas,

• « V 1 ' i* A I • 1 1 • • 1
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DARBĮNINK'AS
paties Dievo įsakymas.
I. Širdis ženkliną medę. Jė- Įir esame 
zaus širdis ženklina Jėzaus Dievas apima 
į ' | » K'- i -*1 r |
Trieilę; begalinę. * žmones ir- visą? pasaulį. Bet
{ Iš meilės priėmė žmogaus'nei atomai, nei žmonės, nei 

- ■ - I . . -rx.

■k

į vu j e mes gyvename, judame pavyzdžio iš bendruomenės
• Z A -W-X L — • ’ - — . • > ■

. reikia
, F ? praga

ro kąnčidš Hiis "baisesnės už 
karo kančias, kiek siela yra 
augštesnė už kūną.

Kun. P; Būrys

e (Ap. Dar. 17, 28). (nuodėmių inito. „Jį 
apima ir atomus, ir tik tidk ^pakęirtk,tllaŽ

J r>,u. ul_xsL d' J*’. nėšiai ir metai praeina w
Cervantes f

va-

“Juodąjį darbą jis iri Svarbiausias Šv. Pranciš- kūną. mokino, guodė, gydė,(visas pasaulis neapima Die-
-*■* ‘•-1 jogiįsmylė- numifęliii kėlė, kentėjo,|vo./' rn~'~ ------

nūs, jog jis juos iįiko po duonos tkad -atomas yra Dievas,
supratu-. matomę I PĮ’^dan ga

___-rt Shkramen

DARBININKAI

Šiais laikais labąi plečiasi
Šv. iP.ran.cjškaus'. Ąsižiečio
garbinimas. > Įvąįrąus am- j “ wį1u.Kr’
V- ’v - 1 • , - (ir Kalkių. ^VLdl, vų. ucii’mĮ iiiLeiiiv mviuv iuivin

Z . , j reikėjo bažnytėlės taisymui, sauliniams, kurių tasu šventąjį sau v adovu Ke-iT ‘ . ' « . . ’ , V'
.. ~ ,v -rr Ir štai lis pasižeminęs pra-įgiausia vra darbui
narodziiuar pavvzdziu. Y-L ,. v \ i . • - .-4- j-. .. ~ .. _ Ir sinkia i snsirinkusnis šteine tretm oram

•vgi buvo išmokęs mūryti, A- jo darbininkus, jog jis juos 
syžiaiis tvirtovę bestatant atjautė ir i 
■trūko medžiagos — akmenų į tame,— jis jiems," t.J ey. že- 

i- Mat, tų dalykų'mesnio luomo žmonėms, pa-

pač mūsų laikais šv. Pran
ciškus pradeda traukt į sa
ve jaunuoliu - širdis. Šv. 
Pranciškus savo jautria ir 
poetinga dvasia privilioja 
prie savęs ne vieną poetą, 
ne viena menininką ar daili--_ ; x *>
ninką. < 
karnas ne 
pamigusio jaunuolio, 
riam mūsų šventasis pir
mais savo jaunystės metais 
rodosi artimu draugu besąs. 
Jis vra pavvzdžiu ir ne vie- 
nam turtuoliui, kaip savo 
turtus bei lobį tvarkyti, ku
riam tikslui. jį panaudoti. 
Bet ypač šventas Pranciš
kus yra beturčių garbina- 
mas. Jis yra neturtėlių tė
vu.

Prie heturtingesnio luomo kine ja tą savo darbą, 
žmonių reikia priskirti dar
bininkus.

Jis yra taip pat se- 
vieno smagumų 

ku-

į- < randame .viltjjėš iri 
šo ir šaukia į susi rinkusius steigė tretįjį ordinąį arba 
klausytojus: '‘Kas man duos1 tretininkus.' Jis mylėjo dar- 
vieną akmenį gaus užmokės- bininkus, ir. kuomet girdėjo 
nį danguje; kas du akmeniu skundžiantis ne vieną pa- 
atneš, gaus du užmokesniu, 'saulinių, kartais.net vedusį, 
kas tris akmenis atneš, gaus kad ir jis norįs priklausyti 
tris užmokesnius.” Tiesa, iš'prie jų brolių, pasiduoti jo 
tokio jo prašymo žmonės globai, tuomet, tą suprasda- 
prašyrno žmonės pradžioj mas ir pilnai atjausdamas,

Taigi negalima sakyti, 
po duonos .kad’ »atomas yra Dievas, 

i Švenčiausiame ,Taip pat klaida vra manyti, 
ŠfekramenieJ • Ui-

Jezaus - širdyje išmoksta- 
dau- ijiie dieviška įiesij. ^Jpje -

.....
lis gyVena mū-,yra dadgiąų f skirtumo tarp 

Mes nuo jos nu- DĮevo ir pasaulio negu tarp

Ai

Jėzaus Ši 
sų tarpe. I 
rolę. Sugrįžkime.

“Mokykis nuo manęs, nes 
aš esmi ramtis ir nužemintos 
širdies.”

Jėzaus Širdyje rasi visus 
vaistus ligų išgydymui.

bilk žmogus yra Dievas. 
iKaip negali sakyti, kad rak- 
|tas?yra troba; taip negali sa- 

, kad ątoAias, ar žmogus, 
ar pasaulis yū’a Dievas. Dar

trobos ir rakto.
• i < t r *

Vienas žmogus, būtent Jė- 
3 žus KristifeyJjuvo drauge ir 

Dievas, delbto, kad jame 
; žmogaus prigimtis buvo, o 
(vietoje žmogaus asmens bu

sti kuriuo

— -—■---------------------

Ieškok Dievą savyje ir at
rasi Jį... Su Juo atrasi ramu
mą... Vienas Kristaus’ žodis 
nuramino audringas jūro3 
bangas... Vienas Jo žvilge
sys pajėgs grąžinti tavo šie-, 
lai ramumą ir džiaugsmą.

Popiežius Pijus IX

—

Įtik stebėjosi ir juokės, bet įsteigė tretįjį ordiną. Čia tai Jėzaus .Šir vo Dievo Ašmuo,
(praėjus nekuriai valandėlei vra tikras liūdvmas, jog šv. L J 1SP^ in0 llez.vnu imr^e drauge buvo ir Dievo pri- 
rados -sunešta ne toli to di- Praneiškusim^o žmones^ vienuolyne. giintis.

I

i rados sunešta ne toli jo di- 
Į dėlė • akmenų krūva. Šv. 

Pranciškus paima akmenį, 
užsidėjęs jį ant savo pečių 
neša prie bažnytėlės ir ten

žmones venuoljno. ghntis. Norint Sit, tiesę
- ir jais rHpi-l^ŪT?a^ta Mar‘la Alakok. mums suprasti, reikia bai-

. r' f .
nosį, t .

Iš viso to seka išvada, jog
išv. Praneiškaus asmuo 1* • jOY. X J ClIIVlOlYZrtlO ClOlLltXw T

jį mūrija^ Ar čia ne itemp- įtinka būti vadu mūsų I 
tas1 darbininkui darbas? jarbo žmonėms ir kad jis 
Toks darbas jam labai pa- SUgebės mūsų gyvenimą pa
tikęs ir. todėl nebus stebėti- ^kreipti ta . kryptimi, kuri 

jog jis linksmas, giedo- —arčiausia—prie—Dievo.-

tas darbininkui

į damas šventas giesmes atli- Raip gražu būtų, kad ir mu-

, . i “Eik SOTI. U-L UI J. lt 11 LIČL-*• Šiais laikais, kaip'd5k n)an Svento Damijono

su lietuviai darbininkai, ne- I J 7
broliuk, ir pa- atsilikdami nuo kitų luomų

> ir amžiaus žmonių imtų sek-

Gimė Burgungijoj, 1647 m. gimnaziją, pereiti trijų 
( Abitą priėmė Seserį]. Vizi- 'metų filosofiją ir pabūti 

’i?^ Vienūolvne, 1671 m. ‘nors pusantrų metų teologi-
kaiptAtsiskvrus nuo pasaulio su- { j< ' '

sijūngė su Dievu. Jėzus at- straipsnį, 
vėrė jai širdį. Parodė liep- ’ 
snojančią meilę.
•. Pirmas penktadienis po 
aktovai Dievo Kūno pašven--------
čiamas Jėzaus Šii’dies gar
bei.

Šv. Praneiškaus Salezie
čio dukterys patampa Apaš-

Į LR Iš 

LIETUVOS 
Per BREMENĄ 

Didžiausiu ir Greičiausiu-
Vokiečių Garlaiviu z 
COLUMBUS 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs 3-čios klesos kamba
riai—tik miegamieji- 

NO RTH GEBMAN 

LLO YD 
65 Statė St., Boston, Mass.

JOS mokykloje. J laikraščio ^rba pas bile vietinį agentą
nei į katekizmą 

tas mokslas netelpa.
Kun. P. Būrys

lygiai ir anoj žiloj senovėj jba2nyčiQ statyti.” Taip kai- ti to Šventojo pavyzdžiu, falais išplatinime dievotumo 
darbininkai sudaro svarbu kedavo ^is į žmones, kuriuos Nauda pasirodytu didžiau- į Jėzaus girdi.
gyvenime sluoksnį, kurs yra 'Jnąt- - ~ žiūrinčius. Kuomet šia, nes tuomet mūsų darbi- ‘ 1875 m. vyskupai, kunigai 
Įrankis kultūrai ar kitam • • mipUavn r»ip_ įlinkai šv. Pranciškaus dva- ««i.nnAk ««+
žmonių gerbūviui kelti. Dar
bininkai, kaip ir visi kiti 
žmonių sluoksniai, šiais lai
kais spiečiasi į tam tikras 
draugijas, kuopas, kad tuo 
būdu pagerinti savo padėtį, 

"'saro veikimą ir . tas darbo 
apystOvas, nuo kurių pri
klauso pasekmingas ar ne 

—veikimas.—Tuo tikslu pasi- 
renkama sau vadovų, kurie 
sekama. Tokių žmonių ypač 
reikia, bet kur jų šiandien 
rasti ?!
lėk, su kokiais trūkumais ar 
neatsakančiais 
kams tikslais.

X

Vieną tokių 
šv. Pranciškų.

visi žmonės nueidavo pie- ninkai šv. Pranciškaus dva- jr žmonės parpuolę ant ke- 
iums ir šv. Pranciškus po šioj išmoktų suprast kiek- jįų pasiaukavo Jėzaus Šir- 
sunkaus darbo išalkęs, eida-.vieno darbo vertę, jo pra-lūžiai.
vo per žmones pietums ieš- smę, jo tikslą ir tuo būdu 
koti duonos riekelės, ar pu- taptų panašus tam šyenta-

• . • — . • I * . #

Klausimas.—Sakoma, kad 
Dievas yra gailiaširdingas 
ir kitaip geras, o kodėl pra
garą sutvėrė.

N o r[s išsi aiškiu t i

Atsakynias.-—Pragaras v- 
ra* nuodėmės padaras. Die
vas nesutvėrė nuodėmės. 
Pragarą tat pagamino tas, 
kas nuodėmę padarė. Pla
čiau apie tai buvo paaiškin-

DIEVAS VISUR YRA - Į ta “Šaltinyje” prieš karą ir 
Klausi m «*. — Katekizmas paskui mano knygutėje “Ti- 

sako, kąd.ltjevas viską gir- įkėjimo dalykai” 1913 m. 
, . , • • ___l,«.a

Be to, jis ne tą žmogų liečia ir jis iš to ka- vietoje.
ieną bažnytėlę atstatinėjo. Ida nors turės duot Dievui dalyvauja ir karčiamoje ir'jog iš nuodėmių pasidaro

siau nugriaužto kaulo. Taip jam. ;
San Domiano bažnyčiai bu-L Viską reikia atlikt dėl 
vo atnaujintas priešakis ir Dievo. Darbas kiekvieną 
skliaustai.
viena

di mato ir vr& kiekvienoje Dabar čia tik primenu, kad 
. Vadinasi, Dievas Dievas mums vien apreiškė,

Jis yra vadinamasJražnyčių apyskaitą. Svarbiausia gi 
statytoju, nes tokiu darbu,tai, jog dirbdami turime bū- 

’ V- • • - . - - . — i J • — 1 1 • l • • V

Jei ir yra, tai, žiū- sfafė

darbinin- lSan

f 
vadų turime 
Kad šventa

sis yra tikras mūsų vadas, 
mūsų globėjas ir užtaryto
jas, tuoj mes stengsimės į- 
rodyti. Tam įrodymui rei
kia: 1) kad pats šv. Pran- 
ciškus_būt buvęs darbinin
ku ir 2) kad Jis pilnai dar
bininkais rūpintųsi.

I.

ausiose vietose. ' Be to ^pragaras,
----- — -------------------- ---------- ( , žinoma, kad materija susi-'nuodėmių darytojai. Dievui 
užsiimdamas praleido didės-Ji ramūs, patenkinti ir ypač (Įef]a atomų, taigi sulig gaila-mūs. Jis nenori, kad 
nę savo gyvenimo dalį. At-Į— mylėti darbą. Taip pat'^^^0 j§ejna ^a(j jr ma_ klaidingu elgesiu mes pasi
statė mūsų šventasis dari^ikia darbe nusižeminimoAjausjanie afOTne yj.a Įjįeyas 'darytume pragarą, todėl 
šias bažnyčias: Poreiunklės, į kantrumo, pasidavimo Vieš- Taigi pasaulis susidedąs iš Juos veiksmus, kurie praga- 

l Pietro, La Verną, paties valiai. Taip visa mes iafornij vra.Į>jevaSe Tuo pa-JĄ sukuria, Dievas pavadino 
Pranciškonu vienuolyno Įinatome .šventame Prancis- jčiu protavimu ir žmogus yra nuodėmėmis ir uždraudė 
Corfonoje. 1213 ’m. pasta- įkuje, kuris ne puikiais zo- 'Dievas nes ir jame yra ato- mums. Tai tas ir yra tikras 
tė Šv. M. Panos garbei baž- jdžiais, bet savo pavyzdžiu ir 0 atomuose yra Dievo, 'gailiaširdis, kas šitaip ap-

r»p‘

ir uždraudė
mums. Tai tas ir yra tikras

LIETUVON ir iš LIETUVOS 
per Hamburgą, . ..

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

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

$203.00 iš New York’o į 
Kaimą ir atgal

(Karo taksai ekstra) r

*•-

gat-

■■

<•
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EKSKURSIJA LIETUVON
tiesiog į KLAIPĖDĄ 

be persėdimo 
EKSKURSIJĄ VADOVAUS 

Kun. V. J. Nanorta 
Klebonas Lietuvių R.-K. Parapijos 

Miners Mills, Wilkes Barre ir apielinkės

Išplaukia kiekvieną savaitę 
Sugrįžimui leidinių ir kitą 
informacijų kreipkitės pas:
Hamburg-American Line

United American Lines, Ine.
- General Agents
181 Statė St., Boston, Mass.

Platesnių žinių suteiks ant užklausimų 
PETRAS J. BALTUŠKA

A. and J. Hurwitz Banker’s House 
Naujas adresas: No. 6 East Market Street 

Wilkes Barre, Pa.
3-čios durys nuo Public Sąuare—2-ros Lubos 

Telefonas W-B-Nr-3

■

DIDELĖ VASAROS

BALTIKO-AMERIKOS LINIJOS 
LAIVU “LITUANIA” 

Liepos-J u ly 19 dieną 1927

nyčią tarp San Gemini ir įdai’bu norėjo ir dabar tebe- 
Porcaria, gi 1216 m. prisi
dėjo prie pataisymo Santa 
Maria dėl Vescovado Asv-*•
v • •:4iuj.

Pat? šv. Pranciškus ne 
tik kad darbavosi fiziniam 
darbe bet jam daugiau rū
pėjo kaip jis d i r b a. 
o

nori mus mokinti.
K. Dėmi)skis

? •

ne ką dirba. .

II.

Baltiko AmerikosLiniia
0FICIALĖ LINIJANorįs išaiškinti smgoįa mus nuo galimos 

nelaimės.
I Nuo 1871 m. iki 1914 m. 
'pasaulio valstybės darė 
'daug nuodėmių, o tu nuodėv 
mįų tiesioginis vaisius buvo 
{Didysis Pasaulio karas.

Atsakymas. — Tikrai Die
vas yra visur: ir karčiamo- 
je, ir žmoguje, ir kiekviena
me mažiausiame atome, bet » 
atomas nevirsta Dievu dėl- •

I

to, ka Dievas būna atome.'-.. . . _ .’ , Pragaro nelaimes bus dides-
Juk medine dezute nevirstai- _ v t.. .

SALDŽIAUSIOJI JĖZAUS 
ŠIRDIS

(Apmąstymų trupinėliai)
J. Š. yra simbolis begali

nės meilės, dėl kurios pata- auksu, kada į ją įdedi aukso, 
po žmogumi.

Garbė negali būti reiškia-
Šventasis prieš savo atsi

vertimą, kuomet jo tėvas 
vertėsi pirklvba, neatsisakė 
ir Jis jam padėti: net išti
sas dienas išbūdavęs krautu-, 
vėlėj ir ten parda vi nedavęs .patalpino paskutiniam pir- dalį garbiname visą asmenį, dėtas į pigaus medžio dė- 
prekes. Šv\ Pranciškui ta- -mosios regulos skyriuj. Ten j Trys išminčiai bučiuoda- žutę. Taip ir Dievas netam- 

jisai randasi giesmė, kurioj mini- mi Kūdikėlio kojas, pagerbė jpa mažas, būdamas maža-

Medis yra medis, o auksas 
yra auksas kiekvienas sau,

Kad šv. Pranciškus rū prima daiktams, jinai priklau-jnors abudu labai arti susi
nusi darbininkais, mes ma- so asmeniui. siekia. Nei auksas nepasi-
,tome iš jo žodžių, kuriuos j Garbindami asmens kokią daro pigesnis dėl to, kad i- 

« i • ’ t t i • • • _ 1 — J“

nosi darbininkais, mes ma- so asmeniui. siekia. Nei auksas nepasi-

L .i

pus “pavargėlių tėvu” 
nesibijo to sunkaus ranku 'ma: 
darbo. Jis pasirįžo sekti turčiai, karaliai ių kunigaik- 
Evangeliją ir sulig Jos dva
sios • gyventi.
Viešpaties žodžių,

“...Visi vargšai ir be- Jėzų.' mc atome, nei netampa blo-
. Marija Magdelena patep-gas būdamas blogoje vietoje.

TT , • ' 1 — T— (1 "1 V, • "IV* • • •

nes už Didžiojo Karo nelai
mes tiek, kiek visu amžių 
nuodėmės yra didesnės už 
.44 metų nuodėmes.

i*N’ia netinka minėti atski
rti asmenų, kaip jiems jų 
nuodėmės gamina amžinąjį 
pragarą, bet jos jį gamina 
ir tai tikrą su ugnim ir ne
viltim. Protingam užtenka

ščiai, darbininkai, so-'dama V. kojas pagerbė Jė-Susiteršti gali medžiaginiai 
Jis Tdauso rdiečiai, tarnai ir ponai... zaus asmenį. Į daiktai. Prie dvasios mate-

.....kurie mes visi meldžiame Tave! Išniekindami Jėzaus kūną rialis purvas nelimpa. Die- 
kiekvienam šfokiif ar~tnkiu (pasižeminę, kad mus visus ir kraują, išniekino patį Jč-|Vas yra dvasia ir matcrialia- 
būdu šiam ar kitam stovy .tikrame tikėjime išlaikyti zų. me purve Jis nesusiteršia.

' įsako darbuotis; "štai' mūsų keiktumeis, nes kitaip nie-j Kristaus kančios kareiviai Į Katekizmas yra geras ti- 

šventasis crifdi vidujinį bal-‘kas negali būti" išganytas.” i 
są. kurs jam sūko; “Eik ( 
tad, Pranciškau, ir statyk kurių, tiesa, nenorėjo turėti Jėzaus asmenį.
mano namus, nes jie baigia labai pamilusių ir atsidavu-Į Širdis yra Jėzus, o Jis y- 
griūti.” Tr tikrai San Da-'šių mokslui, liepdavo dar- wDievu.

miano bažnytėlė, buvo apini- (bais mokinti kitus.

Lietuvos Vyčių Organizacijų
praneša

KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ ’

Laivu “UTUANIA” iš^ei Yorko Birželio 14
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Tie, kurie negali pasinaudoti virš minėta VYČIŲ ekskur
sija, turi da vieną progą išvažiuoti

STAČIAI Į KLAIPĖDA
šią vasarą su “NAUJIENŲ” iš Chicagos ar BALTUŠ

KOS iš Wilkes Barre ekskursijomis laivu '

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^u 
seris ir gimines. \ ...

Ką akimis žnioyus matai, tai amžinai neužmiršti

•*

Notary PuFMe — Y arda 6062.

V.M. StulpinasR Co
8311 So. Halated Street 

Chicago, HL

V.M. Stulpinas & Co
Atstovauja 

VISAS LAIVŲ LINIJAS

Parduoda laivakortes ant vi
sų laivų, ir ant. visų laivų 
plaukiančių tiesiog į

KLAIPĖDĄ
Žemos kainos, Geriausias Pa
tarnavimas. Parūpina Pas- 
portus, Pagryžimo Termitus, 
ir Farmerių Affidavitus, bei 
kitus dokumentus.

Rašykit arba kreipkite 
pas:

'i

t n *x<

}

-»

I>ipfos Stačiai į Klaipėdą;

rLIASA ________ _L____x
RIŠTINĖ . ______

Kainos į Klaipėdą ir atgal

TREČIA KLIASA__________________________ $181.00
TURISTINĖ_______________________________$196.00

Revenue Tas ir Head Tas Atskirai

f• I • I

$107.00
$117.00

nuplakdami ir apkarūnavo-'kybos išdėstymas pradžia-
• Savo pamokslininkams, darni Jėzaus galvą pažemino moksliams. Jis teisingai sa

ko, kad Dievas yra kiekvie
noje vietoje, bet tas posakis ' 

_________ reiškia tik'tiek, kad nėra 
J IVisųj Pagarbinimas Jėzaus Kū- vietos, kurioje nebūtų Die

vo. Tačiau katekizmas ne- Į 
sako, būk vieta esant pla-1 
tesnė už Dievą ir apimant

*

4

si ir apleista. Tr ką gi Šv. ibrolių pareiga yra labiausiai no ir Kraujo yra pagarbini-
Praneiškiis atsako, ar jis at- savo darliais mokinti.” mas Įsikūnijusio Žodžio.

skun- Darbščius brolius jis vadin-,--------  —7_7—
Viešpatie, su džiau- davo “skruzdėle” kuomet Širdis reiškia meilę visote Jį. Priešingai, Dievas yra

kaip tuo tarpu kitus dykinėjau- tautose. 'didesnis už kiekvieną daik-
čius ir zįzlius “broliais nui-1 “MyWm Viešpatį tavo tą ir.vietą. Taigi «v. Povi- 

rašo- semia.” ’ Dievą iš visos tavo širdies,”las teisingiau sako, kad Die-
* J . 9 1 _

t . ♦ K • i

Pranciškus atsako, ar jis at
sikalbinėja, ar jis 
džias?“' 
gsmu padalysiu taip, 
Tu nori.”

* Apie šv. Pranciškų

| širdis simbolis meilės.

J

F y.

Žinią dėlei kreipkitės į vietos agentus ar į 
bendrovę

BALTIC AMERICA LINE
8—10 Bridge Street New York, N. Y.

*«• »’.«4 M n v.

kartais.net


X

Penktadienis, Birželio 8 d., 1927
*vo ,gan^tos jėgas. Jie to už

sipelnė: Bet negana yra už
kariauti gamtą. Žnumija 
dar nuo to laiminga nebus.

• > . ■ ■

Užkariauja žmogus pasau
lį, prisirenka turtai, paver- 

■p; ■ . , Igia gamtą ir pakinko ‘’ją
TSntered as second-class matter Sept 12.1915 at the post office at Boston, Mass. sau tarnauti il‘ paskui pesi- 

g.y- _ ander the Act of March 3, 1870” ( | . ,. . ~
k- ■ ■ ■■ x mįslingai su Saliamonu sa-

“Acceptance for maillng at special rate of postage provided for in Section 11031, , \ . . ...
Act of October 8, 1917, authortzed on July 12, 1918” ;ko, kad VIS tai yra tusty-

įbių tuštybė ir viskas tušty- 
.bė...” ir tankiai sau galą da- 
ii‘O. "•*

Delko?

Didelis yra pasaulis. Va- 
dinanio jį makroskosmu. Tą 
pasaulį užkariavęs pasi- 

. džiaugia žmogus, bet neil
gam, jei drauge su tuo di- 
Įdžiuoju pasauliu neužka
riauja ir nesutvarko taipgi 
ir savo mažiuko pasaulio, 
kurį tankiai mes vadiname 
mikrokosmu. Tą mažąjį pa
saulį kiekvienas žmogus sa
vyje tani,-negali nuo jo-pa
bėgti. A’ra tai žmogaus troš
kimai, jausmai, mintys, va- 

■;lia, žodžiu sakant, jo siela. 
jTai svarbiausioji to mažojo 
pašauto dalis. Žmogaus sie
la ir kūnas yra tai mikro
kosmas./

Daug yra žmonių, kurie 
deda didžiausių pastangų, 
kad pergalėjus didijį jiasau- 
lį, gamtą, ir pakinkius jos 
jėgas, kad tarnautų žmogui. į 
Mažai lėčiau yra tokių, ku- Į 
rie išąikvoja tiek energijos 1 
sutvarkymui ' savo mažojo 
pasaulio. Užtat pavergęs 
gamtą žmogus nesijaučia 
laimingu ir nesijaus tolei, 
kolei jame pačiame bus be
tvarkė, kol jis tinkamai ne
sutvarkys savo mažojo pa
saulio, pirmoj gi vietoj savo

(THE W0RKER)

Published every TUESDAY and FRTDAY

by------ -----
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BAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOS.
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SUBSCRIPTI0N KATES 
^Domene yearly..............................

Forelgn yearly ............'...............
$4.50
$5.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ........ n*27$4.5O
Užsieny metams.................................$5.50

; ....$2.50
r •••••••••••••••• . V 111V Kliu,* ••••■••••••«
5 Domestic once per week yearly..$2.50 Vieną kart savaitėje metams _______ _
gį Foreign once per week yearly....$3.00 Užsieny vieną kart savaitėj met. $3.00 

“DARBININKAS”
86ę West Broadway South Boston, Mass.

TeJephone South Boston 0620

I ŽMOGAUS KOVA SU 
GAMTAz

Lindbergas pergalėjo At- nė. kad jų troškimai lakio- 
lanto jūres. Pasaulis gerbia ti su arais kuomet nors ga- 

-—jį. -Jis^vertas tos garbės, lės išsipildyti. Jiems rodė- 
Buvo tai pavojingas žygis, si, kad tai tik gražios sva- 

: Vos kelios dienos prieš tai jonės ir sapnai, liet tie žmo- 
ir Coli bandė nes pilnai neįvertino sielos 

galybės.

—Yra-dar i r šiandien -žmo
nių, kurie neįvertina žmo
gaus sielos galingumo. Jie 
sako, kad gamta visvien per
gali žmogų, nes žmogaus ko- 
jva su gamta baigiasi — mir-

|L Nungesser
gi skristi iš Parvžiaus i New 

Yorką ir-dingo, kažkur ten 
f Atlanto plotuose. To liepai-
g sydamas Lindbergas škren- <v 

da per žiaurųjį okeaną — " 
k ir jam pasisekė. Buvo tai 
| nepaprastai drąsus žygis, 

f Koks tai keistas sutvėri- 
mas yra tas žmogus. Geidė 

i; skrajoti po orą kaip aras; 
sapnavo ir svajojo apie tai

timi. O, kaip tie žm 
supranta sielos jėgij! 
jie patys sau prieštarauja! 
Paklausk tokio __

ir pynė iš tų savo geismų ir kiūtojo ir gamtos' 
| svajonių daineles: “lėkčiau, jo: ; 
g; lėkčiau, kad galėčiau, pauk- 
* Šefo sparnus kad turė

čiau...” Ir jau turi sparnus, 
iy kūrkas galingesnius už 
f paukščio sparnus, iškyla 
p aukščiau už arus ir jau per-

‘skrido per platųjį okeaną!— 
O sulygink žmogų su jūrė

mis : koks silpnutis ir mažu
tis jis atrodo! Atlantas turi 
dvidešimt, penkias ketvirtai
nes mylias ploto, jo gelmės 
myliomis matuojamos — 
žmogus gi retai tepasiekia 
šešių pėdų aukščio! Atsime
ni, kaip tau atrodė jūra, 
kuomet važiavai iš Lietu
vos? Kur tik pažiūri, visur 
galingas beribis plotas, rodos 
be galo be krašto, siekia į 

'begalinę tolumą ir kaž kur 
f ten erdvėje susilieja su dan- į 
| gaus skliautu. Sulyginus su I 
| ta milžiniška galybe, koks 

menkutis atrodė žmogus L
■ Rodos tos vilnvs galėtu ne 

tik žmogų, bet ir visą laivą 
■- pralyti taip pat lengvai, 

tartum kad žmogus prarija 
klemsą.

Karas be paliovos ėjo ir 
eina tarp galingo okeano ir 
menko žmogaus — ir mažas, 

f penkių pėdų, žmogus perga
lėjo berybį galiūną. Daug 
žmogaus laivų npskandino 
jūra, bet dar daugiau jų ar
do jos siūbuojančią krūtinę 
ir nepaiso jos audrų. Ne ga
ila to, žmogus pasiryžo per- 

| skristi per tą !
•»— Okeaną

, tikslą.
Neapsakoma yra okeano 

galybe, bet tai gaivalinė, 
^Mbeprotė” galylh". Silpna 
yra žmogaus gaivalinė jėga, 
bet galingas yra jo protas.

. Kovoje su gamtos jėgomis 
žmogus laimi kovą ir ]wrga- 
li gamtos jėgas ir pakinko 
jas sau tarnauti. Žmogaus 

įaielos galyliė yra didesnė už 
o^jėgas! Tai prirodė. 

olumbns, dabar dar iyš-' 
kiau prirode Lindbergas. ' 

Senovės žmonės nerrirma-
* •

s ne
kaip

į

ga Ii ligą jūrą 
ir atsiekė savo

r»-------- 7 M ' • --------------~

Įdžiuoju pasauliu 
f • . • • .

me-
arbinto-

šie

I

garbmto- 
ar gamtoje prapuola kas 

nors, ar virsta nieku? Jis 
tau tuoj atsakys, kad gam
toje niekas nežūsta! Nežūsta 
medžiaga, nežūsta jėga—tik 
keičiasi. Nei viena varančios 
mašina elektros kibirkštis
nežūsta, nė viena gazolinos 
ekspliozija motore nevirsta j 
iniekais, nė vienas garo ato
mas neišnyksta. Kaipgi tad 
galėtų pavirsti niekais di
džiausia pasaulio galyliė, 
žmogaus siela, kuri varo to
buliausią pasauly “maši
ną.” žmogaus kūną, kuri 
pažaboja ir pakinko tarnau
ti sau gamtos jėgas?!

~Nė vienas kūno atomas 
nežūsta, jiereina tik per 
žmogaus kūną. Ar pagalvo
jai kada, skaitytojau, ‘ kad 
■medžiaga p(>r tąye plaukia, 
■ taip sakant. Ar pagalvojai, 
kiek per tave yra “[nu plau- 
kę” kiaulių, jaučių, avimų, 
vištų, bulvių, kopūstų, buro
kų. jiieno, vandens, o gal ir 
inūnšainės ir t. t. ir 1.1... 
Paimk paišelį ir aprokuok, 
kiek kokių valgių esi suval
gęs per visą savo gyveni
mą. Tavo kūnas nuolatos 
irsta, o tu jį nuolatos taisai 
valgiu. Tavo kūnas nuolat 
^mainosi: senos, nusidėvėju
sios dalelės iš jo išeina, nau
jos ieina. Tavo kūnas da- 
bar nelx*tas. kokį tu turėjai 
kiek laiko atgal.

Ir visa tą kiaulių, jaučių, 
duoifos ir bulvių ir kitokiu*• * 
valgių “maršii” per tavo 
jkūną tvarko kažin koki la
bai išmintinga jėga, išsiun
čia kiekvieną maisto dalelę 
lenai, kur reikia, išveja 
kūno sugedusias daleles. Ta 
jėga, ta išmintinga šeimy- 
f»inkė--tai tavo siela. Ir ar
gi gnl"‘tų prapulti ta galin
ga ir išmintinga jėga, jei, 
anot mokslo, niekuomet ne
žus nei viena tavo kūno at
mata!

Pasaulis kelia į padanges 
Lftidbcrgus- ir “kitus, kurie 

gtlybę, užkuria-1919 m..

t »

kad tas'jaunimas į Lietuvą 
__negaiš. Dėl ko taip? Dėlto,

kad mes esame kitoje dvasio
je augę. Čia yra mūsų pri
gimta šalis. Mes esame pri
pildyti tos dvasios. Čia mūsą 
šalis, čia mes gyvename ir 
duoną ‘uždirbame. *

• i < - \

“Paimkime įvairius
Lietuvos atstovus, kurie per 
praeitus kelerius metus čia 
lankėsi. Iš jų kalbu galima 
spėti, kad jie yra susidomė
ję daugiau mokslu, daile ir 
tt. Čia gimęs jaunimas dau
giau rūpinas doleri uždirb- 
ii.”‘

Tuose dviejuose paragra
fuose sutraukoje išreikšta 
vedamoji straipsnio mintis. 
Ji yra tokia: Ištautesiine, 
nes čia mūsų šalis. Mums 
nerūpi mokslas, dailė ir 1.1., 
bet rūpi dolerį uždirbti. Dėl
to mes ir kalbame angliškai.

Nors ir naivus, bet drąsus

l

“SUGELTOS KRUTINĖS 
BALSAS”

“O ezese >vąm, panowie 
ksiąžęta, hrabiowle,

Za kraj nasz l?rwią bratnią
zbroezony!“ ; > • -;

Lietuvos ‘ ‘ n epart i lies- par
tijos” organai “Lietuvis” 
talpina savo škiltyse ’kuni-1 
gaikščio K. Radvilo “Atvi
rą laiškąri Lietuvių tautos 
sąžinę” ir vadina tą laišką 
“skaudžiai sugeltos krūtinės 

į balsu.” Tame laiške buvu
sia Lietuvos didžiūnas ir 
Pilsudskio sėbras lieja iš sa
vo “sugeltos” kišenės tokius 
jausmus: Liguisti protai
pravedė žemės reformą ir 

;tepaliko dvaripinkams vos 
j po 80 hektarų žemes, panai
kino amžiną.dvarų kultūrą 
(lenkišką ? “Daili.”), žemės 

■reforma atsirado “tik pro
te idealisto, fanatiko, ser
gančio psichine liga— Sei

lino nario arba pseudo-agro- 

momo,” tosjeformos “rezul
tatas — etinis ir moralinis 
mūsų brangios tėvynės __(nuo 
kada Trietuva liko Radvilo 
tėvyne ?) suirimas ir t. t.

Nieko stebėtino, kad Lie- 
Įtuvos didžiūnas taip ainia- 
Įnuoja. kuomet neteko dva
rų. Skauda jam ne širdis, 
bet kišenė. Radvilas savo .•»
laiške nuolat kalba apie dva
rus kaipo kultūros židinius, 
bet kokios kultūros židiniais 
buvo tie dvarai? Lenkiškos 
kultūros! Kalba jis apie 
Lietuva ir vadįBa ją “mūsų 
tėvynė.” Taip.! “mūsų te- 
įvynč” su sostine — Varšu
voje !

1 i

; t

s j

KAS LIETUVINA, O KAS 
LENKINA

i —
‘‘Tikrosios demokratijos 

valdovams, sėdint prie Lie
tuvos vairo lenkiškos mo
kyklos augo labai sparčiai. 
Laike šešių mėnesių tos vai

te džius gyvavimo, pasiremiant 
Lietuvos oficiozo “Lietuva” 
žiniomis, Čepinskis, social
demokratas, leido įsteigti 74 
naujas lenkiškas mokyklas.

Pasikeitė valdžia, pasikei
tė ir “tikrosios demokrati
jos'” nusistatymas. Ir jie 
pamatė, kad lenkiškos mo
kyklos Lietuvai neneša nau
dos.

Štai ką rašo liaudininkų 
organas “L. Ž.” gegužės 
d.

ir

• v

yra čia giimtsio. ideologijos j

I 
!

dare lenkų ‘Pocliodnios’ 
mokykla, į kurią iš abiejų 
lietuviškų miesto mokyklų 
subėgo daug vaikų.”

“Šiais mokslo metais prie 
mokyklos atsidarė ir vaka
riniai suaugusiems kursai, ' 
kuriuos lankė apie 50 klau
sytojų, iš kurių 18 vaikščio
jo net iš miesto. Po Nau
jųjų Metų, valdant ttabarti- 
nei vyriausybei prie ‘Po- 
chodnios’ mokyklos irgi at
sidarė vakariniai suaugu
siems kursai.”

Liaudininkams nepatinka, 
kad prie jų įsteigtos lenkiš
kos mokyklos įsisteigė vaka
riniai kursai. Iš kur tas pa
iri jotįzmas atsirado pas 
liaudininkus? Ne taip se
niai, prieš gruodžio 17 d., 
visi 
JOS ’ 
spiaudė ant tų žmonių ir 
laikraščių, kurie nurodinėjo, 
kad lenkiškų mokyklą ster------
girnas yra žalingas ir’ Įira-

• sz

: i

“L. Ž.
laidoje:

“Visi, tur būt, žinome, 
koks aplenkintas kampelis 
yra Kėdainiai. Tačiau atsi
rado žmonių, kurie norėjo ir 
jį, nepaisydami jokio vargiu 
nors dalinai sulietuvinti.”

9

“tikrosios demokrati- 
garbintojai ugnimi

pareiškimas. Negalima su
tikti su pasakymu, būk čia 
gimusiam terūpi tik doleris 
uždirbti. Tiesa pasakius nie- 
kam nerūpi doleris uždirbti 
— nė čia gimušiam, nė iš 
Lietuvos atvykusiam — bet 
visiems rūpi naudotis tuo, 
ką gali už dolerį gauti. 
Tiek to, kas “grinoriui”-.TŪ- 
pi. Čia ne vieta apie tai 
kalbėti. Jaunuoliams rūpi 
Sportas ir good time. Tas 
|good time rūpi ne vien tik 

mūsų jaunimui, liet abelnai 
visiems jauniems amerikie
čiams. -Prieš tą “vėją” pu
čia ne vien tik kalbėtojai 
atvykę iš Lietuvos, bet ir 
rimtesni amerikiečiai. Ame
rikoje perdaug džiazo, bet 
mažai muzikos, 
Sunday pap< >r “ i.
mažai rimto mokslo. Moks
lu ir daile vertėtų susirūpin
ti labiau visiems 
čiams. jų tarpe il
siems lietuviams.

Priseina sutikti 
autoriumi, kuomet jis sako, 
kad čia gimusieji vartoja ir 
vartos anglu kalbą. Čia iš- 
tikrųjų prieš vėją nepapū- 
sim. Galime juos kiek uo
lini raginti kalbėti 
kai, bet jie visvien kaip kal
bėjo* taip ir kalbūs taip sa
ręs angliškai.

Tame čia gimusio laiške 
galima išskaityti tarp eilių 

ar norite, kad 
riel ank iai kalbėtu n lėm 
Lietuvą angliškai?

darbas. 'Į gaišt i ligas

Užbaigia šiaip:

“Iš tą Taktą Triškiai ma------
-tome,-kokią svarbą turėjo ši 

mokykla sulenkintam' kam
peliui lietuvinti.”

Gerai, kad nors dabar su
siprato ir pamate, kad blo
gai darė steigdami lenkiškas 
mokyklas. Liaudininkai už 
‘pakiltą” turėtų sunkiai 

{padirbėti Lietuvai, o ne sėb- 
rauti su bolševikais. Tą pa
tį turėtų padaryti ir mūsų 
s-riėčiai iš benugarkaulių 
partijos. Padarytą skriau
dą Lietuvai turėtų atlygin
ti gerais darbais.

Lauksime pasilaisvino, perdaug darnus seminarijos moki- 1
mokslo” bet""7 nia’- Mokyklai—vadovauti------------- " __

IRGI EVOLIUCIJA '
Tei tiesa, kad žmonės išsi

vystė iš žemesnių sutvėrimų, 
iai kaikurie redaktoriai tik
rai bus išsivvste iš šunu ar 
kojotų. Anei žingsnio be Jo
jimo, be pravardžiavimo.

Nenpošalį Jms priminus 
tiems ponams, kad mažai 
kas t (‘kreipia į bedantį šunį 
nors jis ir kažin kiek lotų, 
jei nesugeba įkąsti.

Idėjos ir faktai ir manda
to tino j išreikšti 

kulkas skaudžiau, 
ir žiauriausias lo-

Tie žmonės, kurie nepaisė 
jokio vargo, buvo katalikiš
kų partijų vadai.------

Lenkų^“Pocliodnios” mo
kykla atsidarė socialisti
nėms partijoms valdant Lie
tuvą. Taigi ar netiesa, kad 
“tikroji demokratija” len
kino lietuvių vaikus. Ką pa
sakys į tai “S-ra?”

Toliau rašo:

“1922 m. rudenį Kėdai
niuose, Kėdainių d v., IĮ 
kini, atstu nuo miestelio, at
sidarė Kėdainių Mokytojų 
Seminarija. Prie jos atsi
darė ir pradžios mokykla,1 
Lurioje turėjo eiti praktikos 
.darbus šęminarijos moki-

•v

Tas pats Radvilas vaišina 
•Nesviežiuje Pilsudskį, Lie- 
ptuvos Jsgamą. ir dar drįsta 
vadinti* Lietuvą savo tėvy
ne !

Kaipo kiekviena operaci
ja, taip lygiai ir žemės re
forma yra skaudi ojieracija, 
bet neišvengiama. Dvarai, 
tie lenkų kazirinės kultūros 
židiniai, Iaetuvai tedavė tik 
ekonominiai nusmukusius 
ordinarčikus ir visuomet bu
vo išfautėjimo pavojumi, 
pa ra n k i om i s k oi on izaci j a i
oazomis. Verta jiersirgti e- 

ikonomini krizį, kad nusikra- 
pagelba tvarkė savo -jns an^ visados svetimšalio 

mikroskosrnus ir daug lai- jVarininkų luomo ir jų pra-

Am-oplanus, radio ir kitus 
šių laikų išradimus tankiai, 
jVadiname stebuklais. Tuos 
“stebuklus” žmogus padarė 
vien savo protu. Bet žmo
gus turi savo sieloje dar di
desnių jėgų net už protą, bet 
protą begarbindamas neturi 
laiko jas pažinti ir naudoti. 
Apie tas jėgas Kristus kal
bėjo, kuomet prižadėjo žmo
nėms, kad darys stebuklus 
didesnius net už Jo stebuk
lus! kad galės vienu tik žo
džiu jimkelti kalnus iš vie
nos vietos i kitą!

Tą jėgą pažino šventieji 
ir jos

I

ainerikic- 
čia gi mu

su laiško

lietuvis-

mes atnešė ne tik patys sau, 
bet ir žmonijai. 7" ‘ 
tos jogos nepažįsta. Kaip ją 
pažintigir naudoti, galime iš
mokti tik nuo Kristaus. Ji 
taip galinga, kad net mirties 
nesibijo. Kristus tai parodė 
prisikeldamas iŠ numirusių.

Kazy*

gertų ir, prakoziriuotu ir
Mokslas, bankams ir žydams užstaty-

Viskas Praeis
Viskas praeis—ruduo ateis; Į 
Nuvys jaunystės gėlės. 
Prašvilps laukais ir nelieteis 
1 ’raėjusios dienelės.
Kol dar esam jauni 
Ir jausmų-kupini: 
Kaitrus laužas kūrimas. 
Daliai’ mums vasara graži! 
Dienos praliėga pamažu.:. 
Nieks nelieinyli seno. 
Kada kraujas sušals, 
Kada galva pabals: 
Išnyks galingos jėgos. 
Nors gaila bus
Palikt draugui:
Užmigsim dulkės miegu...

Audros Sakalas 
i ' <•••'

■> •

tų dvarų. Galimas daiktas, 
kad Lietuva praras politinę 
nepriklausomybę, liet ačiū 
žemės reformai niekuomet 
nepraras tahtylM’s, nes pa
naikinus dvarus nebus kur 
kišti nė starovierų platinti 
rusų “knttūrą.” nū junkie- 
rių, nė lenkų.

Suprantamos Radvilų rau
dos, bet sunku suprasti, ko
dėl toks “Lietuvis” jas tal
pina h‘ dar gi vadina sugel
tos krūtinės balsu!

i •

šį klausimą 
mes pr 
apie 
Ar ?..

DAUG GERESNI?
visai teisingai

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

“PRIEŠ VĖJĄ NEPAPŪSI”

122 mv “Draugo” nume
ry telpa Amerikoje gimusio 
jaunuolio laiškas. Paduoda
me čia ehnrakteristingą iš
trauką r ’ * ‘

“Skaitydamas kritikas mū
sų ištantėjimo. ypatingai 
čia gimusio jaunimo, aš drj- 

. stu duoti ymę, kad
prieš vėją 
ną dalyką

AR
“Draugas” 

smerkia bolševikus, lx*t ta
me pačiame straipsny užta
ria fašistus. Tenka paabejo
ti, ar fašistai yra taip jau 
geri.

Atlantie Monthly tilpo 
sthiipsnis aprašantis fašis
tų darbuotę miestuke Mo1i- 
uella. Straipsnio autorius 
yra Gaetano Salvemini.

Skaitant apie Tx»lševikų 
žiaurumus ir lyginant juos 
su fašistų dfrbais Molinel- 
la’je nežinai, Kuriems reikia 
pripažinti, pirmenylię.

Pagalios sunku net įsivaiz
dinti diktatūrą be žiaurumų. 
Bolševizmas ir fašizmas yra 
(diktatūros. Vienu bent, 

žvilgsniu Mševikų diktnlū- 
v ra geresnė už fašistinę. 

♦Bolševikai varžo kopemty-
-bet 'fašistai jnos naiki* 

’ na, drtako irrr*—L lt;*;

Liet. Mok. Prof. S-gos Cen
tro Valdyba pasikvietė su
maną ir darbštų mokytoją 
p. Kazį Melniką.

“Pirmais mokslo metais 
mokyklon susirinko tik 24 
vaikai. Darbas buvo be ga
lo sunkus, nes nū vienas iš 
vaikų nemokėjo lietuviškai 
ir namie visi kalbėjo lenkiš
kai. Kasmet mokykla vis 
didėjo bei tobulėjo. ■

“.Jau kitais mokslo me
tais mokyklą lankė apie 40 giausioj 
vaiku, o trečiais, 1924-25 m. į“kanda“ 
m., apie 50 vaiku. Mokslo Inegu kad 
vaisiais mokykla irgi galėjo | jimas. 
pasigirti: 1924 m. p. Vokie-1 Skaitant nešvarius Joji-* 
taitis. pradžios mokslo tarė- juus kaikuriuose laikraščiuos 
jas, aplankęs mokyklą, rado se klausimas savaimi kįla; 
ją geriausioj tvarkoj ir Ja- ar čia pasireiškia redakto- 
bai patenkintas mokslo vai- riuose atavizmas, ar tik ide- 
siais paskyrė 1000 litą pa- jų bankriitas? *

« 1 * _____________
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Tolymesnis Maršrutas Buv. ’ 
Lietuvos Seimo Atstovo 

P-no'L. šimučio
Birželio 5 dieną, tuoj po sumai, 

So. Boston, Mass.
Birželio 5 dieną, vakare, Cam- 

bridge, Mass.
Birželio 6 d., Brockton, Mass. « 
Birželio 7 d.. Norwood, Mass. 
Birželio 9 d., Westfield, Mass. 
Birž. 11 d., New Haven, Conn. 
Birželio 12 d., Bridgeport, Conn. 

Fed. Sekretoriųatas 
180 Hale Avė. Brooklyn, N. Y.

šaipiu ranką darbų klasei j- 
rengti. Tai< jmėiais metais 
mokykla už išstatytus eks
ponatus pedagoginėj Kėdai
nių apskr. pradžios mokyk
lų jKirodoj gavo pirmą pre
miją ir. pagyrimo lapus.”
“Ketvirtais mokslo metais 

mokyklą jau lankė daugiau 
kaip 50 vaikų ir buvo norė
ta įsteigti antras komplek
tas. Paskiau miestelyj atsi-

i

!
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KAS SUPRAS?

j •

jj
F

Kas supras kaip man sunku 
Kelintft gyvenimo taku? — 
Gyvent vienam ir lie draugų... 
Kas supras tuos troškimus. 
Idėjas t virtas.ir gražins?. 
Argi l»e atbalsio jos žus?.. 
Kas supras, kaip man skaudu. 
Kad veržiasi mintis augštyn. 
O vargas spaudžia ją žemyn?.. 
Ir telaidoja į purvus. 
1923 m» : -
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DISKUSIJOS KAPITALISTO^" “j,*: 

nę.~- Jeigu tie darbininkai 
nedirbti) pas Tamstą, tuo
met supūtų visi kailiai, su
trūnytų visos vihios. Tams
tos visos mašinos surūdytų 
net ir dirbtuvę neprižiūrint 
sugriūti). Pabandyk Tams
ta taip padaryti nors vieną 
metą, tuomet suprasi kiek 
naudos tau atneša dirbantis 
darbininkas parduodamas 
Tamstai savo darbo jėgą. O 
kaip Tamsta jų jėgas apmo
ki? Juk . gi iš Tamstos mo
kamos algos darbininkas ga
li vos-ne-vos gyvybę savo 
kūne palaikyti. Jis turi sa
ve skaitytis nelaimingu. 
Tamsta atpenČ, gyveni sau 
Visada gerai, džiaugiesi’ gy
venimu, o be to — lieki kas
kart. turtingesnių. Taigi 
matote: Tamstos “malonė” 
suteikia Tamstai kūrikas 
daugiau negu pas Tamstą 
dirbančiam darbininkui. Ar
gi tas yra teisinga?

Kapitalistas. — Ką aš da-

SU DARBININKU
■ t 

vienas iš mūsų žino, kad 
Tamsta nekentėjai skurdo, 
nereikėjo atsisakyti nuo 
smagurių, nors Tamsta savo 
pinigus sudėjai produkty- 
viškai. Tamsta gyvenai ir 
gyveni šimtą kartų geriau 
negu darbščiausias Tamstos 
darbininkas.O apart to krau
ni sau turtus. Dalykai apie 
susilaikymą ir atsisakymą 
kaip Tamsta sakais, tai yra 
tik pasaka mažiems vaikams 
— mūsų tuomi neprigausi 
Verčiau paduok geresnius 
ir teisingesnius pasiaiškini
mus.

Kapitalistas.—Matyt, kad 
mažai supranti jeigu reika
lauji tiek daug visokių iš
vadžiojimų. Argi nesupran
ti, “jog ir aš esmi darbinin
kas.”' Argi aš nedirbu, ar 
neturiu rūpesčių ir susikrim
timo su apžiūrėjimu darbo, 

tos tokia teisybė -yrar- visai-sutaisymu ir pardavinėjimu

i ■ i

Kapitalistas. — Produkci
ja arba išdirbiniai visokių 
reikmenų įvyksta šiandien 
šitokiu būdu. Mes siunčia
me savo tavorus į pasaulinį 
turgų ir mainome juos ant 
žalios medžiagos. Toliaus 
vėl tą žalią medžiagą per
dirbti reikia kad padarius 
ką nors • naudinga iš jos. 
Tadgi mes samdome darbi
ninkus gerai jiems užmokė
dami. O mums niekas dau 
giaus nelieka kaip tik per
viršis, kuri vadiname pelnu. 
Mes ta darome su apsiskai
tymu kad tas pelnas yra tik
rai mūsų. O antraip ėmus 
mes duodame vargšui prole
tarui sunaudoti darbo jėgą, 
kad ir jis pilnai galėtų tame 
naudą turėti. Na, ką sakai, 
darbininke, ar gi tas ne tie
sa ?

D a rb i j > i n kas.—Man Tams-

nesuprantamu daiktu. Jūs ; 
tą perviršį įsikišat į savo ki- 
šenių su apsiskaitymu kad 
tai yra jūsų. Savo pelną di
dinat ir kaskart liekate tur- 
tingęsni. Kuomet mes dar
bininkai liekame visą savo 
amžių beturčiai, nuskurę ir 
alkani. Jeigi būtų Tamstos 
pusėje teisybė, tas būtų pra
šalinta. ar rie tiesa ?

Kapitalistas. ‘— Jeigu aš 
nieko nepelnyčiau prie šitų 
savo išdirbysčių, tai, mano 
mielasis, būtų kvailystė iš 

f mano-^usės tuomi užsiimti. 
Matote, tuomet aš pirkčiau 

— verčiau gatavus tavorus ant 
turgaus. O jūs darbininkai 
tuomet neturėtumėt progos 
dirbti. Na kaip dabar ap
galvoji ar patiktų tas jums?

Darbininkas. — Gerai da
ryk Tamsta taip, pirk ant 
turgaus gatavus tavorus. 
Vienok, jeigu visi kapitalis
tai panašiai darytų, jeigu 
visi kapitalistai nebeužsiim- 
tų išdirbiniu tavorų, tai iš 
kur gautum tamsta tuos ta
voms? Ar gyventum iš pi
nigų, kištam į bumą ir val
gytum juos? Taigi matote 
išdirbimas yra reikalingas, 
iF mums darbininkams pro
ga sunaudoti savo darbo jė
gą niekad nepražus.

Kapitalistas. — Matyt esi 
labai prasto būdo -žmogus ir 
mažai supranti. Bet apmąs- 
tyk mano susiturėjimą, ma
no pasišventimą, mano gerą 
būda, atsisakymą. Juk ir aš 
galėjau savo pinigus prager
ti prapuotauti kaip ir jūs 
darbininkai darote. Bet. vie
toje to gaminu jais produk
tus. duodu užlaikymą darbi
ninkams. Argi mano pasi
šventimas, mano pasielgi
mas, mano geras būdas ne
vertas jokio'jau .atlyginimo ? 

Darbininkas. — Žmogaus 
būdas yra pats savo atlygi
nimu. Mes darome gero tik
tai dėlto kad tas yra gera, 
o jeigu Tamsta būtum savo 
pinigus praleidęs kaip sakai 
.ant austerių, ant cigarų, vy
no ir kitų smagurių, tai 
Tamstos atlyginimu gal bū- 

' tų buvęs vien tik susikrim
timas ir ncnorraališkas vi
duriu veikimas. : Dabar iš ■ ’ * 
visos Tamstos atvaizdus ma
tosi, kad miegi gerai,’ turi 
sveikus vidurius, o tas irgi 
prisideda prie atlyginihmk, pęįp 

« ■ • • • • « > « • e *.Vienok teisingai sakant kiek

išdirbinių ?„ Argi aš tą vis
ką turiu dykai atlikinėti? <

1) artininkas.—Tikrai ne! 
Tamsta turi gauti atlygini
mą už savo darbą, nes kiek
vienas darbas yra vertas at
lyginimo. Jeigu Tamsta už
imi vietą dirbtuvės vedėjo, 
darbo vedėjo arba knygve- 
džio, tuomet, žinoma, Tams
ta turi gauti ir atsakantį at
lyginimą už savo darbą. Vie
nok, Tamsta esi pripratęs 
prie didesnių įeigų, tadgi 
vargiai sutiktume! pasiten
kinti -paprasto darbininko 
alga. Be to, juk ne visi ka
pitalistai taip kaip Tamsta 
sakosi, jog ir jie dirba. Duo
kime sau Tamsta būtum ak- 
cijonierium kokios nors di
delės kompanijos ir nieko 
dauginus neveiktum kaip 
vien tik kuponus karpytum, 
kuomi gi tada išteisintum 
savo pelną, nes Tamsta tuo
met juk nekentėtum nuo su
silaikymo ir taipogi nebū
tum dirbęs.

Kapitalistas. — Nemoky
tam žmogui, kaip kad jūs 
esate darbininkai, sunku yra 
suprasti visas malones ir ge- 
radėjystes kokias jūs aplai- 
kote nuo dirbtuvių savinin
kų. Mes duodame jums pro
gą dirbti, aprūpinam žalią
ja medžiaga ir įrankiais. 
Rūpinamės šiluma ir šviesa. 
Duodami darbą, sykiu duo
dame jums progą savo dar
bo jėgą sunaudoti, nes be 
mano malonės nė tu pats, nė 
kiti visi neturtėliai negalė
tumėt gyventi ant šio pasau
lio be tokios mano geradė- 
jvstės, o toji mano malonė 
turėtų likti be atlyginimo ir 
be jokios užmokesties?

Darbininkas.
te Tamsta man ir daleiskite 
man tą jūsų malonę geriau 
apžiūrėti. Tamsta esi, duo
kime sau, savininktt didelės 
kepurių ir skrybėlių dirbtu
vės, perki kailius ir nukirp
tas vilnas duodi savo darbi-, 
ninkams tąją medegą per
dirbti į kepurės ir skrybėles. 
Tokiu būdu Taųista jiems 
duodi darbą, suteiki “algą 
ir duoną,” padarai jiems 
tokią didelę malonę ir per
si statai savę tokiu geradariu 
savo dainininkų. Na, geęai, 
vienok Tamsta turėsi man 

inti dabar, kad ir 
kai kurie

*

kurie porės dirbti pas mane 
ir sutiks pilnai su mano rei
kalavimais !

Darbininkus. — Tas teisy
bė. Ant galo Tamsta pasa
kei teisybę. Vienok šita tei 
sybė paeina vien iš prievar
tos. Ji yra nieku daugiau 
kaip tik žiauri tvirtesnio j o 
gale. Bet. kiaušy k Tamsta, 
toji gale negali pasilikt am
žinai. Tamsta didžiuojies iš 
to kad esi savininku kapita
lo. Vienok kapitalas gali 
būti ir be Tamstos. Be Tam
stos bendra žmonija gali ap- 
seiti, bet be mūsų darbinin
kų, kurie užima vidurinę ro
lę tarpe gamtos ir kapitalo 
žmonija neapsėjo per am
žius iv negalės apseiti.Tams- 
tos kliasa kada nors tu
rės pranykti dirbančioje 
žmonijoje ji pražus darbi
ninkų kliasoje. Tas laikas 
milžino žingsniais priekin 
beeinąs palieka kapitalizmui 
dar valandėlę laiko apsi- 
svarsfvt ir geriaus prisi
rengti prie savo šermenų, o 
tada, sudiev puikus švieti, 

rau iš tavo teisingumo! Aš sudiev mielasis išnaudojimo 
• ir skriaudos laike! — Pasa

kė darbininkas ir paliko dar 
bežiopsant kapitalistą.

Ad. Padegimas

l
*
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• PRANEŠIMAS
A. L. R. K. Fedęją _ __

N. A Apskričio suvažiavi
mas įvyks birželio 5 d., 1927$ 

(Redakcija nevhraomet sutinka su nuomonėmis reiškiamomis i_mą vai. po pietų šv. Jur-
šiame skyriuje ir neima už jas atsakomybės) gio parapijos svetainėj, St.

(turiu galybę ir tuom užbaig
ta! Kam nepatinka pas ma
ne dirbti tas gali sau eiti. 
Aš rasiu pakaktinai tokių,

PERSPĖJIMAS
“Darbininkas”Pastarais laikais “Vytis” 1NG that 

pradėjo ' talpinti korespon- and ‘‘Draugas’’ are Judases! 
dencijas ir straipsnelius, ku
rie atsiduoda nabašninku 
“Vanagu.” Tenka Federa
cijos skyriams ir visuome
nės veikėjams. Paskutinia- 
me “V.” numery tūlas Pa- 
dauža peržengia visas pado
rumo tybas ir nesidrovi pa
vadinti “Darbininką” ir 
“Draugą” Vyčių priešais, 
kuriems esą tik rūpi su
griauti vyčių organizaciją. 
Jis net pavadink tuodu lai
kraščiu Judošiaįs!

Padaužos straipsnelis su
rašytas nevisai vykusia ang
lų kalba. Matomai skiria
mas čia augusiam jaunimui. 
Padaužai rūpi įnešti į Vy
čių Seimą neapykantos.

Todėl ir atsakymas jam 
telpa anglų kalba. Buvom 
ketinę pasiųsti atsakymą į 
“Vytį,” bet “Vytis” nebeiš
eis prieš Seimą. Priseina 
tad dėti Į “D-ką.”

“D-ko” Redakcija

June 1, 1927 

The Editor of “Vytis,” 
4736 S. Wood St., 
Chicago, III.

Dear Sir:—
We hopc you can find 

space in your publication 
for a fevv remarka a propos 
the WARNING TO K. OF 
L. MEMBERS published in 
the May 15th issue o your 
paper.

We are usedto invectives 
from such sheets as “Lais
vė,” “Keleivis,” “Sanda
ra” and the likęs of them. 
It was quite a surprisc—i n 
passing we may say: not the 
first one—to find “Vytis” 
emnlating them, and evėn 
trying to outdo them. It 
wotild seem that though the 
Jatc unlamented “Vanagas” 
is dead its ghost is by no 
means burried.

It is more than a surprise 
dirba (to learn from the WARN- 

-X • 1 s --"d-*tIziži 1 to -S'

Atleiski-

The author of the WARN- 
1NG “manfully” signs him- 
self Padauža. Quite an ap- 
propriate pseudonym! Only 
a padauža could have writ- 
ten any suęh_athing, and a 
very mean padauža at that. 
Thanks to the Editor for

4 

printing it!

We do not know who this 
Padauža is, nor do we care, 
būt we venture a guess that 
he is an inefficient nonentity 
vvho i s trying to cover up 
his inefficiency and per
sonai grudges by loud “ide- 
alistic” hullabaloo.

The K. of L., as well ąs 
any other organization, have 
their “bees” and also a few 
“drones.” The “bees” are 
industrious and ųiiietly 
“gather the honev” while 
the “drones” are only able 
to make noise. Bertare of 
them! Padauža is one of 
the “drones.”

Whenever someone is mak- 
ing too much noise, look up 
their personai grudges, and 
vou will find the"proverbial 
nigger in the woodpile, or as 
the Germans put it more 
drastieally: da liegt der 
hund begraben!

The only answer Padau
žos and their likę deserve is 
this: PUT UP OR SHUT 
UP!

And i f vou have some- 
thing to “put up,” sign 
your name to it, or else be 
brandcd a cmvard, a real 
padauža.

Yours trųly,

Edilors of “Darbininkas”

CLEVELAND, OHIO
Mūsų korespondentai turbūt 

pailso berašynedarni. Tad aš 
nors niekad nerašynėju į lai
kraščius, bet šiuo kartu ma
tau reikalą šį bei tą parašyti. 
“Darbininko” redakcija pata
ria peštis namuose, ką mes ir 
darome. Per laikraščius mes 
tik nusiskundžiame kitiems, 
prašydami užuojautos. V

Ši kolonija kitados buvo 
garsi po visą Ameriką savo 
darbais ir duosnumu. Draugi
jos ir kuopos žydėti žydėjo. 
Kiekvienas narys ėjo kaip 
Kristaus kareivis savo krūti
nę statydamas už katalikystę.

LDS. 51 kuopa buvo skait
linga, ir skaitė šinitais energin-1 
gų narių. L. Vyčių kuopa bu
vo papuošalas katalikų tarpe 
su 300 narių, choru, tik žiūrėk 
ir gerėkis.

—Bet d 
liko?_ ____ ________ ___

Trumpai sakant, šiandien 
mūsų kolonija išrodo lyg būtų 
koki pylis išgriauta. Draugi
jos, kurios dar yra vos tik gy
vuoja ir tų “pačių narių ūpas 
nupuolęs.

LDS. 51 kp. vos tik laikosi. 
Narių neperdaugiausia ir tie 
patys nenoriai lankosi į susi
rinkimus. Kovo 22 d. rengė
me prakalbas sustiprinimui 
kuopos nariais. Kalbėtoją bu
vome gavę kun. P. Garmų. 
Bet kada komisijos nariai nu
ėjo pas kleboną prašyti, kad 
leistų kun. Garmui pas jį ap
sistoti, tai klebonas griežtai 
pareiškė, kad kun. Garmaus 
neįsileis. Taip tai mūsų visas 
triūsas nuėjo niekais.

Dabar kaslink L. Vyčių 25 
kp. yra dedamos pastangos, 
kad kokiu nors būdu jai pa
kenkus. Paaugę vaikai, kurie 
eina į parapijos mokyklą yra 
persekiojami ir turi pasirinkti 
vieną iš dviejų: apleisti mokyk
lą arba atsisakyti nuo L. Vy
čių. Mokytojos yra tiek “in
formuotos,” kad liepia vai
kams pakelt ranką, kuris pri
klauso prie Vyčių ir pakėlu- 
siems sako: “Tu nepereisi į 
kitą klasę, jeigu priklausysi 
prie Vyčių” ir net grąsina iš
varymu iš mokyklos.

Trečias pasikėsinimas, tai 
ant K. D. Sąryšio. Nutarė su
rengti pikniką dėl naudos vi
sų draugijų. Kuomet rengimo 
komisija nuėjo pas kleboną su 
prašymu,kad klebonas toje die
noje nerengtų jokių pramogų,

s

Dainai žmogus gyvenimą 
suplakei tik tuomft, kdi jo 
gyvenimo laidas' būna sudu
ls į uolą ir tik skeveldrom 
V.plūduriuoja- vandenyne.

** j V. Fersteriou . vg r* “

tai klebonas atidarė duris ir 
komisijai liepė išeit lauk. Jau 
ne kartą klebonas yra pasa
kęs, kad jei draugijos negali 
išsilaikyti iš mėnesinių duok
lių, tai jos nė neturi egzistuo
ti.

Taigi dabar skaitytojai ma
to kokių nesusipratimų pas 
mus yra ir mes negalime.*tą 
pavadinti klaidomis, bet tik 
užsispyrimais. Ilgiau slėpti 
negalima. Pareiškiame viešai, 
kad mes, kaip ir kitų koloni
jų darbuotojai norime gyven
ti. Mes esame žmonės, kaip ir 
kiti. Dievas mums leido gy
venti ir darbuotis, tai ir nori
me pildyti Jo valią, bet ne- 

-^^-įtruinpint savo gyveninio die-

James jĄye., NorwoodxMasą»-. 
Tad šio apskričio skyriai 
malonėkite atsiusti kodau* 

Jgiausia atstovų į suvažiavri.
1 \ ___ ‘

malonėkite atsiusti kodau* *
F t A sni

mą, nes šis suvažiavimas y- 
ra metinis__ ii’„ paskutinis ...»
prieš Federacijos kongresu 
O, kurie skyriai negalėsite 
atsiimti, ajsįovų, tai prisiųs- 
kite gerų sumanymų ųšįno^t 
antrašu: 37 Franklin Street, 
Nonvood, Mass. ______ _

F. J. Kudirka,-.
Apskričio Pirmininkas.

v •

i

nas.

Už kiekvieną šiame rašteli 
žodį imu atsakomybę. Pole- 
mikos nevesiu, kas nenorės po

Kį DARYTI JEI PAMETEI 
PIRMUS POPIERIUS

> •
X

Visu pirmiausia nueik i • 
artimiausią natūralizacijos—^ 
teismą ir teismo raštininkui 
pasakyk, kad pametei pir
mus popierius, kur jie buvo - ■ 
išduoti, ir dieną kada išduo-

polemizuojančiu raštu pasira- Į ti, jeigu gali atsiminti, 
syti savo tikrą vardą, pavar
dę ir adresą.

• * »

Teismo raštininkas paga-- - 
mins afidavitą ir tavęs paą- ” 

Florijonas Saukiavičius’šys pasirašyti po juo. Afi- r' 
davitas skaitys, kad pametei 

. pirmas popieras. . ...
; Raštininkas turės kreiptis

1567 E. 70tli St., 
Celveland, Oliio.

Cleveland, Ohio, 
1474 E. 66tli St 

Gegužės 28,1927 

Gerb. Jack Sharkey 
(Žukauskas), Boston, Mass. 
Boston, Mass.
Brangus Tautieti:—

Clevelando Lietuvių Katali
kiškų Draugijų Sąryšys, kuris 
susideda iš dvylikos katalikiš
kų draugijų — laikydamas sa
vo susirinkimą, Gegužės 25 d. 
š. m. Lietuvių Svetainėj nu
tarė Tamstai pasiųsti kuošir- 
dingiausius pasveikinimus ir 
didžiausius Jinkėjmus už taip 
aukštai kėlimą mūsų Tautos 
Vardo po visą pasaulį ir už 
nugalėjimą kitataučio kumšty
nėse!

Linkime ir trokštame Jum, 
brangus mūs Tautieti, tapti 
pasauliniu čampionu!

Su giliausia pagarba,
Clevelando Lietuvių K. D.

Sąrąyšio Valdyba:
J. V. Sadauskas, Pirm. 
A. A. Buknis, Rast.

————

•f

j prie Natūralizacijos Komir
• • • • *< TT • isijonieriaus, Washingtone, 

išgavimui leidimo išduoti 
pirmų popierų duplikatą.;.. 
Jeigu gaus leidimą tai už. 
duplikatą reikės užmokėti * 
$1.00.—F. L. I. S.

Birutės Fabriko Šiauliuose”/
Remkite Lietuvos pramonę’ 
pirkdami tiktajL BIRUTES 

saldainius

DĖŽUTĖ SALDAINIŲ 
su persiuntimu kainuoją

t

Reikalaukite visose lietuviško
se krautvėse arba prisiųskitė 
mums pinigus ir mes prisiusi

me saldainių paštu.

REIKALAUJAME AGENTŲ 
Kiekvienoje Kolonijoje

LIETUVIŲ PREKYBOS , 
BENDROVĖ

366 Broadway, Boston 27, Mass

Z’ «

■ «

“Beskaitydami gerus ras
tus žmonės, bus susipratę 
katalikai, geri tėvynės sūnūs, 
kurie savo tėvynės meilę pa
rodo ne žodžiais bet dar
bais.” (Pro f. Dr. A. Maliaus- 

Jkis)
I *

ARTOJAS
Anksti rytą atsiKrtęs 
Išbandau noragą, 
Ir lig vėlo vakarėlio 
Varau kreivą vagą.

Saulė šviečia, vėjas pučia — 
Žemę išdžiovina.
Meldžiu Dievo—rasos lašo, 
Rasos sidabrinės-

—- . f '
•

Meldžiu Dievo, kad augintų 
Vaisių — grūdą gryną, 
Kad galėčiau išmaitinti 
Skaitlingą šeimyną.

šiaudą pjaunu, kluonan kraunu; 
Dievui dėkavoju. 
Kad palaimino dirvelę 
Ir darbą artojaus.

X • 1916 tą. wx * ♦
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Žvalgui, Paterson, N. J. —« 

Tamsta nori kritikuoti ir įtar
ti asmenis prisidengęs slapy- 
varde. Turbūt Tamsta pamir
šai mūsų pareiškimą, kad to
kių korespondencijų įtalpin
sime be tikro parašo vardo Ir ’ 
pavardės.

Vietiniam, Eližabeth, N.- ”
— Klausimas su atsakymu ne- • 
siriša, ir todėl netalpinsime, i

I. V. Kulikaičiui, Paterson, ’ 
N. J. — Kadangi antradienio 
“Darbininkas” neišėjo, tai ii! ' 
susirinkimo negalėjome pa
skelbti. Pranešimas gautas 
gegužės 28 d.

•»

cVf.

»»»

* lĮHteg

Tas, kuris daug kalba, retai 
išpildo prižadėjimus. Kilnu* 
žmogtas visumet trokšta, kad ja 
žodžių nebūtų daugiau kaijį 
darbų. — Kinų išmintis.

• • •
Neišsirašynėk. nepirk 

" neskaityk bedieviškų laik 
šcių bei knygų.

i, Nėra ^ kampelio, kad'te*



S” išeina kiekvieną savaitę,

džiate.* Gailai,. v

kauliu. J. V. paėmė į miešto 
ligoninę. Tas žmogus yra kal

tas, nes ne savo puse važiavo 
ir pats prisipažino prie'kaltės. 
Mes linkini J. V. laimingai iš
gyti ir vėl matyti savo šeimy
nėlę. J. V.

NEWARK, N. J.
Šv. Trejybes Lietuvių baž

nyčioje birželio 5-6. ir 7 dd. 
bus 40 valandų atlaidai. Tad 
kviečiu visus savo parapijonus 
ir kaimynus naudotis tomis 
Dievo malonėmis iš atlaidų.

Kleb. Kun. I. Kelmelis

Darbas yra gyvenimo dru
ska ~ ne tiktai saugojanti 
nuo sugedimo, bet ir duo
danti jam kvapą. . > *

H. 'Pleurą.

Ji tMnmifni alii inor

JOS.

3:00—Priėmimas žymių sve
čių: nuėsto majoro rr kitų.

Vakare.—Prakalbos ir kon
certas. Vedėjas: Kun. Pranas 
M. Juras. Muzikalė dalų; po 
vadovyste Rapolo Juškos.

Seredoje.—8 A. M. Mišios 
už mirusius organizacijos na-

tis ir višiėiftš4 iun5'tūpėtv d;
* {munka ^reikalai.. ; i ;• i lu H

Gegužės 1'9 d. patiko nelai
mė mūsų kuopos narį Juozą 
Vaškevičių.
parėjęs anksti iš darbo išėjo !prižiūrėjimo Komisija 
pasižuvauti ir pakely sustojo 
išsipiauti rykštę. Beplaunant 
pralekiantis automobilius 
baisiai sužeidė. 'Paūžė du šon- fregatų ir

s' :------ — |.<<
tumu tapo nupirktas panias 
vienuolynui. Parapijonys pa
tys išpuošė mokyklos kamba
rius, kame. Seserys Jėzaus Nu
kryžiuoto mokina apie 150 vai
kų. ’ '
' Paskutiniais šiais dvejais 

metais daug-nuveikta. Bažny
čia iš vidaus atnaujinta. Alto
rių šviesos gautos net iš uzru- 
bežio. Taipgi pastatyti du 
nauji altoriai. Antradieniais 
vakare būna pamaldos prie šv. 
Teresės. Žmonių daug lanko
si ant pamaldų.

Žiūrint į visą tą kas pada
ryta,. kataliko širdis džiaugia
si. Bet katalikai tą visą įsitai
sė ne be vargo. Visokio plau- 

Įko katalikų priešai visokiais 
. v , ——------n----------r (būdais trukdė. Nezaliežninkaikus sokius. Vienuolikos metui 
Regina Greičiūtė -lydės pianu.

Protarpiais bus aiškinama 
apie lietuvius ir jų dainas. Or- 
ehestraciją šokiams ir dainoms 
specialiai parašė Vincas Grei
čius, po kurio dirigaeija ir bus 
pildomas šis programas. Tu
rintieji radio — pasinaudokite.
- - Reporteris

LIETUVĄ per KLAIPĖDĄ

vBaltiko Amerikos Linija Birželio 
l¥, ir Liepos 19 d. laibai žemos kai
nos, geriausias patarnavimas. Pa
rūpina pasus, spgrjžimo permitus, 
padarau farmerių affidavitus, įga
liojimus. siunčiu pinigus, parduo
du laivakortes j Kanadą. Užlaikau 
krautuvę vyriškų, moteriškų ir vai
kams apatinių drabužių; vyrams 
kepurių ir skrybėlių. Parduodu gra- 
fofonus, rekordus, knygas, latkra- 
ščius ir visokių rodomų popierų. 
Patarnauju už vertėjų teismuose ir 
kitose įstaigose. K

9 vai.—Iškilmingos Miišos 
su assista. Laikys Centro Dv. 
Vadas, kun. J. Simonaitis.. Pa- 
mokslas—gerb. kun. Dr. Jono 
M. Navicko, S. T. D.

11'VaL—Atsidaro sesija. Ko
misija Rengimo Seimo pave
da Seimo eigą susirinkusiems 
delegatams. Malda. Rinkimas 
valdybos. Pasveikinimai. Per
trauka.

2:30—Pradžia antros Seši-

UAlnOniUKj RUNKI]A
Atsiminus apie praeitį.liefiu- 

į yių šioje kolonijoje ir aprašius 
'visus Įvykius l^ūtų. įdomių at
sitikimų. Keliolika metų at- 
gal organizavosi parapija ir 
buvo daug darbo atlietą. Pa
štai© mūrinę bažnyČiąiv^ną iš 
gražiausių, suorganiž^į* drau-

Kai pirmą kart pasirodė pas 
savo 

dzimdziškakomedija ‘4 Žemės 
rojus?” žmonės buvo labai pra
džiuginti, nes tokio linksmo ir 
įdomaus vaidinimo jau senai 
nebuvome matę. Juokėmės iki 
sočiai ir tieąiog nenoroms sve
tainę apleidome, nes, rodos, vi
są naktį tokį veikalą galime >« *. ^ ** c y
žiūrėti, jr^v’rs jienusibostų. Da-

NIAGARA FALU, N. Y.
Gegužės 17,18 ir 19 dd. man 

teko aplankyti šią garsią ko
loniją. Miestelis gražus ir šva
rus. Gražiausias vaizdas tai 
šniokščiančioji' Niagara Falls 
upė. Čia dirba amoni ją, kar
bolių, popierą, aluminą ir ki
tus darbus. Darbai sunkūs ir 
pavojingi sveikatai.

Lietuvių yra nemažai. Dau
giausia nuo Jezno, Pivašiūnų, 
Giedraičių ir kitų vietų. Visi 
gražiai sutikime gyvena. Turi 
savo bažnytėlę ir baigia staty
ti naują. Klebonauja kun. J. 
Daknys, pasižymėjęs literati- 
niais .gabumais. Žmonės savo 
kleboną myli ir gražiai bend- 
rai su juO darbuojasi.

Vazg. J. A/!!.

bandė suardyti katalikų vieny
bę, bet ir jie nusvilo. Buvo ir 
vilkų avies kaily, bet ir jiems 
nutraukėme kaukę. Dar liko 
draugijų katalikiškais vardais, J 
kuriose bedieviai drumsčia 'mus art. St. Pilka su 
vienybę ir kai kur jiems pasi
seka apvilti. Katalikai tokiems 
turėtų parodyti, jog katalikiš- 
jkose draugijose jiems ne vie- 
ta. Čia katalikai didžiumoje 
yra susipratę ir gražiai dar- 
buojasį.

Lietuvių vertelgų yra nema
žai. Katalikairemia ąąymfez 
sius katalikus.

Nepasisekė biznis

Vienas italas nuo Willow 
gatvės ,už pardavinėjimąalko- 
liolio nuteistas 3i metams katė
jimam Yra tokių_biznierių ir 
iš lietuvių. Juos laukia tas 
pats.

Čia darbai nekaip eina. Pa
prastiems darbininkams sun- 

S. K. kus pragyvenimas. Viso pa- 
. šaulio kapitalistai ir jų agen- 

tai bolševikai spaus darbinin- 
B kus tol pakol priešaky darbi- 

* hinkų neatsietos dori ir teisin- 
' B gi vadai ir kol darbininkai ne- 

o susispies į krikščoniškas orga- 
B nizacijas. Taipgi darbininkams 
B reikalinga apšvieta. ' - 

tų Pyškės NortfOodan birželio 
B|5 d. į Federacijos suvažiavimą

s. o šie: Zaveckas Antanas, Smil- 
____ Į | gis Juozas, Smilgienė Ona, Ki- 
®®®®® sielius' Petras, Vaisiauskas

j. Antanas, Liepus Pranciškus ir 
įf I Jakutisr-Benediktas.
1/ (Tobulėjantis' SUSIPAŽINAU SU LIETUVOS VEIKĖJAIS

Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 
gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie- 

. na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. -Taip ir pas tietuvius 
turi būti. .

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savą 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 

» . tautos vadais. . Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbūįjtri apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj. . ' J Ai**

APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 
TRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

ta Kun. Prof. Juraičio (neil
giau 12 min.),

2 P. M.—Sesija. 5hio šio lai
ko pertraukos sulig Šeinio nu
žiūrėjimo.

Pasarga: Pageidaujama kad 
visog^ešijos- būtų baigiamos 5 y 
valjitfk? kad per t a k duoti lai- 
ko( ’d^egatams patiems
paritUošti vakarienei ir be, to 
nuvykti1 pasitikti* garbės sVe-

• -V,. ■ >

Visi garbės svečiai rikiuosis 
klebonijoje. Iš klebonijos į 
svetainę. Ėankiėte eMvin eor- 
pore, kada bus visa publika 
susirinlcusi, čia Komisijapri
ėmimui žymesnių “svečių at
vyks padarę atatinkamus tvar
kos parėdymus: ‘ C.-

Jakaitis pasakė labai gražų 
pamokslą. x Po tam širdingai, 
sveikino . savo parapijonus. 
Pranešė kad jisai pasiliko ant 
toliaus kaipo klebonas. Kun. 
K. Vasys bus pirmuoju vika
ru ir kun; A. • Dangis vikaru.

Švento Kazimiero parapija 
parapija yra be galo laiminga 
sulaukt tokių darbščių ir pa
vyzdingu dvasios vadij. •

PH1LADELPHIA, PA.
Atsiskyrėliai - nezaliežninkai 

nusipirko farmą, kur žada pa
versti į kapines.

Gegužes 22 d. įvyko neva 
“šventinimas.” Suvažiavo 
dau& mūnšainierių ir pasirodė 
labai nemandagiai. Bet nuo 
atskalūnų nė negalima tikėtis 
ką nors geresnio. Vienas jų 
vadas pasakė: “Dabar sugul
site visi šalę vienas kito.” Na

»

ir tikrai gulėjo nuo baltakės.

' Vakare, važiuodami į namus 
1 kiti turėjo ir nelaimių. Tokie 
žmonės tik gėdą daro mūsų 
tautai. Kada gi jus susiprasite 
ir pSsiliuosuosite iš išnaudoto
jų. Sknrstate ir nusiskundžia- 
te, kad dėl mažo uždarbio vos 
galite pragyventi, o ir tą patį 
ką uždirbate‘‘rfetikšliai pralęi-

CLEVELAND, 0 H10
Dainuos į radio

Birž. 3 d., penktadienio va
kare Stasė Greičienė, Lietuvos 
Vyčių-25 kp. choras ir Julius 
Krosin dainuos didžiausioj 
Su v. Valstijų radio stoty 
WTAM,. Union Trust name. 
Solistai išpildys po keturias 
solo dainas ir vieną' duetą, Vy
čių Choras penkias dainas, Vy- 
čių vy ra kvartetas vieną dai
ną ir keturi lietuviški muzi
kantai sugros keturis tautiš-'

n “DARBININKO0 Redakcijos-Administraci-
H jos adresas; Rutinos,
H *ta,LITHUANIA.
įBuiuiiiiiKiiumniiHnnrtiiuiiiiim

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR __ :
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

- ' “DARBUHNKįį 13
‘ ‘ DARBININKAS ’ ’ yra plačiųjįi dariny žmo

nių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių" ; 
gyventoji! laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty
bės vidaus ir užsienio politiką. į

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

“DARBININKAS” rašo naudingu nurody- 
mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūkį, nau
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki
tų žemininkų būvį ir reikalus.

<rDARBINTNKAS” duoda nemokamai juri
dinių (teismo dalykais) patarimų ir atsako į 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams.

“DARBININKAS” talpina gražių apsakys ; 
mėtių ir . naudingų skaitymų kaip seniems, taip ' 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims. ’ •

■^DAKHTNINKAS’>'ywt1 vis? Mnį InionitĮ ; 
draugas ir pataūijas. Kiekvienas' privalo skai. . 
tyti ir kitiems ^patarti išsirašyti “Darbininką. ” *

“DARBININKO” kaink tik 8 litai-metams,^ 
pusei metų 4 litai. Amerikoje, AnglijęffeMyjgu- !

♦■**DĄR1

Programas L. Vyčįų Organiza- i 
cijps Jubiliejinio KV Seimo, i 

kuris' įvyks Elizabėtii’e^ 

.,. N. J. birželio 74J-9 d. , 
. . i - ’ 19Zl -

. j įPąnedėlyję—Nuo 12 vai. p. , 
p.lįg vėlybai, Kopusi ja priims 
^tyy^stančiiis delegatus ir pa
skirs vietas apsistojimui. Vie
tiniai lietuviai skautiniūkai su
tiks atvykstančius ties stotimi, 
ir nuves į skirtas vietas. Iška
bos “Headąuarters” ir “Cdn- 
vention Committee” ženklina 
.vietas susirinkimo delegatams 

Vaškevičius -įr raštinę kame rasis delegatų
I .v._ ... z V- .. —(
j AZ«A<&< VJAiliVZ AKVAllAUJkJU, L “U
: visos informacijos teikiamos.

7 vai. vak.—Grynai šeimy- 
Jl ’niškas vakarėlis priėmimui de

jų susipažinimas su 
vietiniais. Bus .■ Liutvino Sve
tainėje, Soutli Park ir Front- 
Streets. Kviečiami vien tiktai j 
delegatai, vietiniai ir užkvies
tieji. Delegatai atvykę vėlai 
ir aplankę skirtus butus pra
šomi rųinėton vieton nuvykti. 

Utarninke.—Vieta Sesijų —-
Parapijos Auditorijoje.

is-fflun
ni t iMiniIjfU



t

kūdiki.

skirti $5,*

Londonas.

CfcRIĄŲ#

Vienas laikraštis atsto.
ateikite ant

Tūkstančiai kelių veda prie 
paklydimų; prie tiesos—tik? 
tai vienas.

i rARSIDUUM NAMAS
'35GATES STREEt. South Bos- 

, .< ton. Kas norit
Sto adreso. Si

savo tautos gerovei, kietas, 
kaip plienas, drąsus ir iš-

nuo lietuvių

su k. Fifth

ŠV. JONO EV. BL PASELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI

TOKIJĄ _
1930 metais ^Bostono mies

tas apvaikščios 300 metų ju
biliejų. Kad kuo nors pažy
mėjus šias sukaktuves mies
to Majoras Nichols suma
nė statyti valdiškų auditori-

P. Dr. Zaunius, kuris 
grįžta iš Prahos sulikvida- 
vęs ten atstovybę, skiriamas 
Užs. Reikjtfin. ekonominio 
depart. direktorium į z vietą 
atsistatydinusio ir iš Minis
terijos išeisiančio Dr. Pu
rickio. . ’L' < ~

ir >
j, Viskas Naujai z
Didžiausiame Pasirinkime

Mankštinimas
Mankštinimas tai tiek svarbus 

tiek šviežias oras ar miegas. La
jai jaunas kūdikis gauna tiek 
mankštinimo kiek reikia, spardy
damasis, voliodamasis ir rėkdamas 
maisto. Devynių ar dešimties mė- 
nesiij paprastai pradeda ropinėti, 
ir prie .to reikia jj akstinti. Pa- 
jrastai kūdikis bando vaikštinėti 
metu amžiaus, bet čia kūdikiai ski
rias. Kūdikį nereikia raginti vaik
ščioti ar stovėti ilgiau negu jis 
pats. nori.
^Sveiki kūdikiai yra tautos'tur
tas. Jei negali žindyti savo kūdi
kio, neimk jokių šansų. Duok jam 
Borden’s Eagle Pieną, maistų, ku
ris pasekmingai išauklėjo šimtus 
tūkstančių kūdikių bėgy, pastarų 
62 metų. Tūkstančiai gydytojų po 
visų šalj rekomenduoja Eagle Pie
ną dėlto, kad jis lertgvai suvirškų- 
mas ir maistingas. Eagle Pienas 
yra grynas ir sveikas. Jis lengvai 
suvirškomas, ir jo visados gali gau
ti grosernėje, nežiūrint kur eisi.

SUGRĮŽO KUN. F. STRA- 
f t KAUSKAS

Sekmadieny, geg. 29 d. 
sugrįžo So. Bostonan kun. 

>F. Strakauškas ir laikė su
mą.

v m w.

v ant f apmos. Kreipi 
į .sheen St, cbr. Maine 
t ’;mington, Mass. Tel 1 
r (B.-io)

STRAIPSNIS 13
' Miego Svarba

Miegas svarbus yi^ vaikams. 
Tik dėl penėjimo reikėtų vaikas iš
budinti Jie tuoj įgauna paprotį 
keltis tik dėl reguliariškų penėji
mų, ir yra paprasta, kad kūdikis 
miega ištisą naktį nuo šešių iki še
šių, psadedant su trečiuoju mėne
siu. Jie turi būti laikomi šiltame, 
gerai išvėdintame kambaryje. Yra 
paprasta, kad normalis kūdikis iš- 
miega 2Q valandų ir 24. Po pirino 
meto jielns reikėtij snusterti kiek 
paryčiais ir po pietų, vieną ar dvi 
valandas. Rytinį pogulį jie patys 
savaime atsipratina po dviejų riek
tų. Bet popietinį reikia palaikyti 
iki šešiij metij ir vėliau. • ' l •

Be .to, atvyksta Kaunan 
mūsų atst.Vąšingtone p. K, 
Bizauskas, Apie p. Bizaus
ko naują paskyrimą tuo tar
pu ministerija dar nėra nu
sistačiusi. Manoma, kad jam 

ar

“Tauta ginama ne jos 
ginklų/bet aukščiausios jos 
gyvybės.” (Vydūnas)

'tuviai ir kad
“Aušros sūnų” pastatyti di
deliame teatre. Bet mums 
reikia‘daugiau tokių, vaidini
am, kurie sulaiko mus lietu
vystėje. -7

Tiktai nupla.tinis saugojimas iš 
tėvų pusės palaikys kūdikius nuo 
hedapenėjimo -Ir apsaugos juos 
nuo ligos užpuolimų bei užtikrins 
jiemą janriyH^ vikrumą ir ajiprią 
sveikai^* karie>‘yra lai
mės’ ir pasisekimo pamatai. Užga- 
nėdintiniausi rezultatai gaunamu 
penint nedapenėtus kūdikius .su 
Eagle Pienu. Mokyklų vaikai, Ru-

bėtinai pasitaiso su Eagle Pienu, 
ktięme* tas dedamas į jų papras
tus valgius. Visi vaikai turėtų 
j/hirti vmną syk j Eagle Pieną į dįe- 
PflŲ pftart paprastų valgių. At-, 
mieąkMu šauktu Eagle Pieno su 
trimis KCtvirtadaliąis pu odų keršai- 
to vandens. Kiti vaikai geriau jį 
mtli.istr gingvr ale, vairių sunkįo- 
mis. suplaktu kiaušiniu ir skaųs- 
koniu.' “ , ’ * •

J NAKE
KAŪNA§.—Praneša, kad 

į naujai Įkurtą ‘ atst b vy bę 
prie Vatikano prie jhu pa
skirto Ir gavusio agręmėnt 
atst.p.’ J)r. J .Šaulio skiria
mas sekretorium p. Sf.Gir- 
dyainis, tiuv, ligšiol Pary
žiaus atstovybės sekretoriuj.

v ■ ’ > r :L-.į
Į p. Girdvainio vietą Pa

ryžiun perkeli amas. Berlyno

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 
VALDYBOSANTRAŠAI 

0o. Boston Mass.
Pirmininkas — Jonas JaroSa,

225 L Street, South Boston, Masik 
Vice-Pfnnluinkns — I* ftvagtdys,

111 Bowen St, South Boston, Masa 
Prot RaStininkas — V. Mickevičius,

405 Thtrd St, South Boston, Mass. 
Finansų RaStiuinkas — M. kelkis,

368 W. Broadway, So. Boston, Mass. 
Iždininkas — V. Balutis,

86 Mercer Street, So. Boston, MasS. 
Margaitei — P. Laučka,

883 Fifth Street South Boston, Mass. 
DrąugfJh laiko rturtrinklmus kas antrą

MdSbUenį Hdrelepo mCneąto. pp;®W- 
riti, po pietą, Parapijos Salėj. Sėptjn. 
ta Gatvė, South fcoston. Masu, 'b; 1

KVDIKIO

m Šhaw- 
" Wil- 
tHr 71935

RISTYNŽS ATIDĖTOS
Pažadėtos A. Vanagaičio 

su Karoliu Sarpalium ristv- 
nės atidedamos. Dr. Sarpa- 
Hus turi važiuoti ristis į In
dianos valstiją, x todėl teks 
palaukti, kuomet jam pasi
taikys proga būti apie Bos
toną.

“AUSROS SŪNŪS” FUI- ‘ Gaila tik, kad to vaidini- 
KIAI PAVYKO : jmo nematė vįsį Bostono lįę-

“Aušros sūnų” praeito 'tuvilli ir kad nepavyko

■ sekmadienio vaidutip&š bu
vo toks, kokie retai pas mus 
.pasitaiko,* Šiltas oras ir dau- 
.gybe.
•pakenkė tam, kad nebuvo 
pilna žmonių salę, bet tie, ku
rie apsilankė, žiūrėjo vaidi-

< nimo su nepaprastu susiįdo- 
mavimu. Iš .vaidintojų la-

• Maustai pasireiškė p. M. Sa-
, kalauskaitė (Rusteikienės

; rolėje) ir K. Ambrozas
Jurgis), v
Geri buvo ir rusų žandarai 

(Sereika ir Guzevičius), Ba
zė * (B. Jarošaitė), Ubagė- ją, kurioje tilptų virš 20,000 
Knygnešė Barbora (M. Kil- žmonių. Tam reikalui prašo 
'moniūtėyTf Albinas (Sčens- skirti $5,000,000.

----- ndevičius). Mažesnėse rolė-
x se neblogi buvo Naujalis ir 
, Morkus.

Pats art. St. Pilka, kuris 
paruošė tą veikalą, savo vai
dinimu žmones tiesiog suža
vėjo. Tai buvo tikras knyg-

. nešis-patriotas, pasišventęs

Jl’LKIM ANTKELIŲ—‘‘D-ko”,8p«uda.'0^o? apdarais $3,50 

Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adittuokit

Gerbiamieji
Šis išvažiavimas bus pui

kiausias, vieta yra labai gra
ži: prie ežero žalios lankos, 
tarpe medžių sūpynės yra 
norintiems pasisupti. Tai-gi 
yra kviečiama* Cambridge’io 
ir apielinkės visuomenė į šį 
išvažiavimą. Jauni, seni, di
deli ir maži, visi skaitlingai 
atsilankykite. Bus skanių 
valgių ir gėrimų, taip pati ir 
šaltakošės. Atvykusieji būsi
te pilnai patenkinti.

Trokai išeis 
banžyčioš N. P. P. Marijos, 
po pirmų Mišių, 10 vai. ir po 
antrų mišių 12:30.

Kviečia RENGĖJAI
KELRODIS: Reikia va

žiuoti iki Norwood skvero, 
paskui paimti Walpole St. 
karą ir važiuoti iki vietos— 
pikniko.

KAUNAS. — Gegužės 15, 
1920 susirinko Lietuvos St 
Seimas. Tą dieną Lietuva 
mini kasmet iškilmingai. 
Šiais metais minėdami su
kaktuves Respublikos Pre
zidentas tos dienos, .aktu ap
dovanojo visą • eilę, kariuo
menės > dalių viršininkų ir 
aukštesniųjų karininkų 
“Vyties Kryžiaus” orde
riais. -»l-os rūšies ordenu ap
dovanotas krašto apsaugos 
ministeris pulk.” lt. Merkys, 
II rūšies ordenais apdova
noti: gen. štabo pulk. lt. Gri- 
ganavičius, 4-j o p. p. vadas 
pulk. lt. Giedrys, pulk. lt. 
gyd. Brundza, maj. inž. 
Bremeris, nuolatinis kariuo
menės teismo narys pulk. 
Budrevičius, gen. štabo: ma
joras Kubilius, kap. Urbelis, 
kap. Sabalis, kap. Laucevi- 

! Siūs, adm. kap. šeštakaus- 
J» J. Russeu. kas ir kiti karininkai,

—GEGUŽINE PROCESIJA
Geg. 29 & įvyko ^Pet- |įūsią. pasiūlyta Ryga 

ro lietuvių parapijos vaiku
čių gegužinė procesija. Šios 

‘procesijos karalienę vaizda
vo p-lė Paulina Švagždžiū- 
tė. Dalyvavo klebonas kuru 
K. Urbonavičius ir kun. F. 
Strakauskas. Procesiją su
darė apie 800 vaikučių, ku
rie nešė šventųjų paveiks
lus ir užrašus. Po procesi- 

| jai suėję į bažnyčią pasimel
dė prie Aukščiausio j o. .

......... . - ?ep-

STATYS VALDIŠKĄ AUDI- J atstovybės sekretorius p. 
Lozoraitis. Pastarojo vietą 
užims Berlyno atstovybes 
kancelarijos viršiniųkas p. 
Urbšys.

8^ jos, kaip laikraštininl 
laiminu jų FE&teft&noj 
bolį.” (Popiežius Piusj

DeT naujos tiesoj

MiiiiiiH rmi tr nrifr f f rrrinrinižŽA

BITININKAS. Parašė Tėvas JerąhįraąąJ^ečkaitis------------—
‘ . ’ * * • * - ’ **■ 9

LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė,'Kauna&_ 
ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pap

rašė Juozas V. Kovas. Kaina------------------------------- —------- —
GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas------------- JOb.
EŪCIIARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis__156.
KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge- , 

gūžio, Birželio ir Spalių mėnesiams. Išleido kun. K. A Vasys—_25e.
IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 

Jėzaus Kristaus. , Vaidinimas su gaidomis________________ _75e.
DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevičius; be ap- 

darų 75 centai, su apdarais ■;---------------------- :------------------- Ąl.OO
POEZIJA, DAINOS IR EILĖS X

VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ________________
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko ._____________įSe. 
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko ? ŽOO
ŠIŲ NAKCELY _______ __ ____________________ ________ .30e.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ _________________________
VAI AŠ PAKIRSČIAU ■______________________________
UŽ ŠILINGĖLĮ______________________ __________ L______ JOe.
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ ------------------------- -—
LIGNO- (latviška) —y — - - JįĮ

ĮVAIRIOS KNYGOS .. J s *
f AND AG ŪMAS—įvairūs patarimai išsilaikymo ir

visuomeniniame gy venime. ParašuA. j 2Qą.
APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos :

’ privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parakė V 
Kun. Jėzuitas Feliksas Geze!______ . ■ . _ ,ŽOą.

TRETININKŲ JUBILIEJUS-:700 mėtų• sukaktuvėms paminiY 
ąprąšymas Šv. Prancįškaujsi iienuolijų, ^vįenuolijų įstatai.^ ;&ę.

HUCKLEBERRY FTNNAS-^lAbairidondtąėvsaka . . . „ ĮŠa.
PATARMĖS MOTERIMS—par|okinimas-moterims jų asmenini^'‘ 

mc, šeimyniniąmė ir visuomeniniame "gyvenime. Parengė Kum v 
V. Kulikauskas , - _____

BEN-HUR—lstoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais)..Vertė Jo< . 
nas Montvila ._______ ■___________ • ■ ________ •

TEN GERAI KUR MŪS NĖltA—pasakojimas’ kaip 'mūsų* išeit - x 
. vįams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas ~ -5OA

TRYS ^KELEIVIAI—krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti . 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B._____ ;_______ .-406.

* • *■ U t Ii? f " * r '~ z \
TRUMPI SKAITYME! J AT—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai

rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas____________ 45c.
TURTO NORMA^moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis • 45e.
KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de-. 

rybas be galo įdomū^nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. t . 
Parašė Jnlius Verne, vertimas J. Balčikonio __________  1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis__75c. 
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 ritei;.

Parašė P. Žadeikis. -_____________________________'t5c.
GERUMAS—aprašymas apie genmlą per Tėvą Faberą-Filipinątt---- -

■ Vertė- Kun. P. L ' : _ ' - ' 1
: 11 jJ'- ” **■ r - ■ - ■ ■ ■ •'vT-yggaB
TARAKĄS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį- 

parenge S. Kaimietis___________ ____________________ -—r-
UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS—‘

--—apysaka - \ _ .y.iJSK
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku- _ 

j ■ ' mghs'Tamas ^Žilin s k a-c .-50e.-
APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitia.?5e. 
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. žadeikio ......______ _50e.
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS ________ 25c.
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui______50Ą
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas ——IS*

1 • , a •*' ‘ ji y ?.•
BOLŠEVIZMAS — Kas lai yra bolševizmas ir jo vykdymas > 

Rusijoje___________ _________ i_______________—15c.
į'--. • fr. ~ 4; • -L

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su, 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis '________ - : 50a.

LAIMĖ—(poema). ParašK. Vaitkus ____________________ —50c.
. -■ ■ - • • ‘

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver-» 
tė Jonas M. Širvintas.

i I
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ALASKOS ŽMONES į© į Washingtoną, jis-pasiū- . . v,

JKas-ig mūs tikime valgyti f P^^ suliįį fetirio
-

urate
Retoj lietuvių šeimynoj nm 

rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
JLietuvos Albumą, kta&me yr< 
Lietuvos didžiųjų veikėjų ap
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patrioto priva
lo turėti tą IJetuvos Allramą. !

Kaina $3.50.

;tDĄiBS^RNKik&”.. -į 
S66 Broadvray, So. Boston, Masa

»l m
■-x*»

•

u n5 > *«£•< . v 'J.

PARYŽIUJE

/ . .. j- - ‘ -

PAIEŠKOMA
VANAGAS, Martinas ir Jonas. Kiai- 

pftlietfat. Martinas buk gjvenąs Ka
nadoj. o Jonas Amerikoj.

ŽYGELIS. Tadaušas , dar 1924 m. 
gyvenęs Spamnvs l’oint, Md.. IeSko 
brolis. Viadąs. /

l’ASKKVičIUS, Petras, senas Ame- 
rikos. gyventojas, prieš pasaulinį karą 
gyvenęs Philadelphijoj arba kur nors 
toje apielintfje — dabar jokHi-žinių iš 
jo vaikai neturi.

m., Trakų :ųfc*kr.. išvažiavęs i(Kn m., 
ilgesnį latką gyvenęs Brockton, Mass., 
1921 ar 1922 m. buvęs susirgęs ir jx> to 
j I.letuvą apie jį jokių žinių nebeatėję.

TAMOŠIŪNAS Jonas, 1914-15 m. 
dirbęs prie- American Espress, Cornpa- 
ny. Brvoklyue, vėliau persikėlęs j Ne\v- I 
vark, N. J., ir buk dirbės valdiškoje 
dirlttuvėje..— apie jo dabartinę padėtį 
šeimyna jokių žinių neturinti. 5

PšEORSKAITCS. Zofija, Stasė ir H- 
Iena (Šaulienė), Amerikon iš Seinų m. 
atvykę prieš karą. Ieško Juozas Ceres- 
ka.

SADAUSKAS, Antanas, Amerikon 
atvykęs 1906 m., 1913-14 m. gyvenęs 

, ‘ Cologne, Minni, ir dirbęs konduktorium.
•-------- 7—--------  įieško Ona Sadauskaitė, gyv. Norkūnų

k.. Krakių vaisė.. Kėdainių apskr.
JI. —.Ar tu tiki, kad pra-1 Pilipavičius, Vladas Skuodo vai.. 

___  - • - v Telšių apskr., prieš karą gyvenos ljos- 
gy venimas vyrui SU žmona tone ir kituose Naujos Anglijos rnies- 

, kaštuoja tiek pat, kiek ir vien- luosei
| . 1 ’ Į KISIELIUS, Juozas, dar 1925 m. gy-
gUnglUl? 'venęs Chicagoj ir iš ten rašęs namiš

kiams laiškus. Dabar žmona ir vaiktii 
apie jį jokių žinių neturi.

I DORGIĘNE-URBONAITE Juzepa. F 
. [.Ameriką atvykus 1910 m. ir apsfgyve- 
,; nūs trumpam laikui Kensingtone, o vė-

: )iau persikėlus i St. Louis. Mo. ’ Buk 
' esą žinių, jog ji esanti ištekėjus už 
Liudviko Senkaus, žinios giminėms la
itai reikalingos.

PUTNOKA. .Tonas, paskutini iš jo 
laišką motina gavusi 1914 m. iš Du- 
• luesne. l‘a. Esą žinių buk jis karo 
jmptn bm-ęs mobilizuotas ir žuvęs karo 
lauke.

ULEVIČIUS. Pranas, jau prieš tre
jus’ metus dingęs Amerikoj ir apie jo 
likimą giminės neturi jokių žinių.

ŽILINSKIS, Antanas, 1920 m. gyve
nęs Hartford, Conn., ir iš ten keletą 
laiškų giminėms parašęs. Kur jis da
bar yra esminėms nežinoma.

MESKIS (MIASZKO) Vincas, Jonas 
ir Jurgis, iš žembliškių k.. Linkuvos 
vai.. Panevėžio apskr.. dar 1924 m. gy
venę Chicago. Ulinois. .. .

JAKIMAVIČIUS. Dominikas. prieš 
penkerius metus gyveno Point Gordon, 
Georgia. Jtet jto to kur jis dingo motina 
?.inių neturi.

Ieškomieji arba apie juos ką nors 
žinantieji asmens nuolankiai prašomi 
atsiliepti šiuo antrašu: LITHUANIAN 
GONSULATE GENERAL, 15 Park 
Row. New York. N. Y.

vad. rytų Locamo nesąs gal!^ n«sos? Šiaurvakanioe|įįį”®s_gy^ig2- 

limas. _ ' , v.
Suvažiavimas prięinė re

zoliuciją, kurią jiaręiškiaį- 
ma, kad vyriausybe dar pa- 
pildomai išreikalautų Jclair

•>; ,rėnų mėsa reguleriškai / permaiiiyt1 
žmones nuo ke 

Seattle mieste parduoda tik ' IIUnk'l l kgiiiemp t ■
• Pradžioj^ pnugai sukelti

______ __ ___________ ..Netik “ •jei ‘pasirodžiau, 
jšrnj mėsa parducflariia'bet «aus. Kougrespsspgdayė-pa- 
iš-jos gaminama visokiųįeš- J■-ir 
rų, it pati-mėsa vartojamai*?®^-?!' į<!^s;a^ze, mepietus, Petras kažkodėl ne
kaip vra vartojama jautiėha>fen^‘ **' Sibeaujos 4. AIask4-i„i.i------ ---------------------
ir vo^iena. Taip vŽcįįį'roii!;Stotys” įsteigtos tinkamai 
“ehops” parduodami po:<35 vietose Liberijos vy- 

ceųfus už svarą; kepsniai 20 
centų už-švarą ir t. t.

Nuo 1918 iki 1925 mąiet 
1,875,000 svarų rėnų mėsos 
išsiųsta iš Alaskos. Beveik 
dvi-trečdalys pusės milijono 
Alaskos rėnų priguli vieti
niams gyventojams — Eski
zuos. ■ ' ’

Rėnų industrija yra Viena 
iš Alaskos svarbių industri
jų. Pradėta 1890 m. Dr. 
Sheldon Jackson, Sūv. Val
stijų f ederalis "“‘apšvietimo 
agentas Aląskoj, aplankė 
mažus kaimus netoli Bering 
marių ir Artic okeano. Alas
kos pusės žmonės buvo var
gingame padėjime, prasi- 
paaitinovienlik-žuvims.Bet 
Siberijos pusėn gj^venimas 
visai kitokis, čia žmonės tur
tingesni, sveikesni ir links
mesni. Turėjo puikūs rėnų. 
Xr Dr. Jackson tuoj matė 
kaip buvo svarbu Alaskos 
žmonėms turėti rėnų.

sė
parduodama. Vienas pirklys

. 1 Alaškos 
keliaujančių žu-

t
— Vakar aš pietavau resto

rane.
-----Ar biįv'o linksma?
"— Ne, nes aš labai kvailai 

įida mes užsisakinėjo-

• »'

rėnij mėsą; 1926 m. parda
vė’ net 1,129 rėnus. aj

. -r?
lDA ATSIRADO AUĘŠ-, 
TAIČIAI IR ŽEMAI- 

: CIAI?
- ■’ .. 7 ■

U J- tų klausimą atsakymą 
ame prof. K. Būgos

jietuvių kalbos žodyno” 
^ająme sąsiuvinyję/3ęęn rą- 

“AųgštnmfiaĮĮgyven- 
tojai ( Vilniaus—-Vilkąjner-

aą^tryli^įaęi amžiuje _
to/čią vai dą, o žemumos gy- rid galėtų 
tento jai (Nevežo upynaąlT 

. net jki Dubysai ir Ventai
- vakaruose, žiemiuose beveik 

f jtri Mūšaiy tuo pat metu
- fampa pavadinti žcznai-

? Kitoje vietoje, tame
'•pačiame žodyno puslapyje, 

■* įkaitome: “Žemaičio ir aug-
Haičio vardą lietuviai pra- 

. .minė ne tautystei, ne kilmei 
> išreikšti, bet gyvenamojo 

ploto prigimčiai pažymėti.”
p ■ __________ _ ’

REIKALAUS KLAIPĖDIE
HgtČIAMS LAISVO ‘APSI-

SPRENDIMO 
TEISĖS

•BERLYNAS. — Spaudos 
pranešimu, per rytų pakra- 
šcių vokiečių nacionalistų? 
liaudies partijos (deutschr

; ųationale Volkspartei) su- 
;' važiavimą vokiečių teisingu

mo ministeris Hergtas pa
reiškė, kad Vokietija nie
kuomet, nesudariusi garanti
jų pakto ryti} sienų klausi
mu. Priešingu atveju nacio-

- nalistai nebūtų įėję i vy
riausybę. Dabartinis minis- 

į terių kabinetas į savo vėlia
vą kaipo obalsi įrašęs rytit 

• pakraščių politiką. Baigda
mas Kergtas pareiškė, kad

iTeL So. Boston 3520

v3sę^ -

.✓

Fr
■ >

A. 0. ŠALNA-SHAUNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY su A. R 
€k WASHINGTON UNIV. su LI.B.

•'Darbininko” Name 
(antros lubos) 

366 Broadway, So. Bostoi 
Rezidencija 

305 Harvard St^ Cambridge, Mass.
Tek ūnivėrsity 1463—J.

i

pėdiečiams laisvo apsispren- 
diiųa teisę.. Be to, pareikšta 
įsitikinimo, kad “nei viena 
vokiečių vyriausybė-fteprisi- 
imsiapti .pasį^adėjimų, ku- 

l išaiškinti;
kaip vokiečiij Tytaius pada: 
rytos sunkios skriaudos pri
pažinimas'teisėta.” E.

, -r • f - • • 1 . į

iš-jos gaminama višoĮįiįdįęš

* » f • ■ •
INŽ. J. RYTERIO JUBILIE- ( 

. į JUS
RYGA. — Šiomis dieno- . 

mis 60 metii amžiaus sukak
tuvių susilaukė latvių lietu
vių vienybės draugijos pir- . 
mininkas ir to vienybės dar
bo iniciatorius inž. J. Ryte-> * . <' 
ris. Tai riuoširdus lietuvių 
draugas ir žymus latvių vi
suomenės darbuotojas. Be 
paprasto draugijos darbo 
latvių lietuvių vienybėj, ke
lerius paskutinius metus jis 
atsidėjęs dirba prie didelio 
nuodugnaus lietuvių latvių 
žodvno. Tas žodvnas turėsV v
daugiau kaip 1000 puslapių 
ir dabar jau jo pusė iki 
“ L ” raidės atspausdinta. 
Inž. Ryteris kaip tik galė
damas paremia Latvijos lie
tuvių reikalus ir yra jų tar
pe labai popularus. Tarp 
kitko inž. Ryteris įeina į 
Rygos lietuvių gimnazijos 
komitetą.

ičai* atvfko i - Alaska žmones'
:> : - •- ’•’»? .' j ;f X įį. : f * .» t . • •
pamokyti kaip tuos rėnus 
auginti. Ir industrija įsteig
ta.

* . I
Rėnai ne tik svarbūs gy

vuliai maistui ir drabužių 
gaminimui.bet yra puikūs 
“traukimo” (draft), gyvu
liai; traukiant rogės per 
sunkiausias sušalusias vie
tas.

ŽYMUS KOMPOZITORIUS 
.. PAS ŽMOGĖDŽIUS

Vienas žymus australietis 
kompozitorius, ’Palmer 
Kent, aplankė žmogėdžių 
apgyvento. Epi salą.

Žmogėdžiai norėję jį už-
♦

mušti ir jo lavonu pasisotin
ti. Bet kompozitorius tiems 
puslaukiniams žmonėms pa
šokęs “Charleston” ir jie 
nurimę.

THE PENNSYLVANIA EXCHANGE BANK
.(buvęs po vardu Baitie Statės Bankas)

322 EIGHTH AVENUE NEW YORK, N. Y.

UŽSIENIŲ VALIUTA IR BONAI

Mes perkame ir parduodame užsienių valstybių pinigus ir bo- 
I; \ iras, prieinamiausiu dienos kursu.

jf '

z

va' .prancūziškai murmtelėjo: 
‘‘Po šimts pypkių!”—o aš ne
supratau ir tarnui tariau: “Ir 
man tą patį.”

—" Yra sakoma, jei žmogaus 
ausys ima raudonuoti, tai reiš
kia, jog jį kas nors apkalba..

— O jei žmogaus nosis ima 
raudonuoti, tai ir tada jį kas 
nors apkalba?

DAKTARAI
» — V X

I (GALTNAUSKAS)
414 Broadway, So. Bosto 

Į Telephone So. Boston 2300 
i Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
'nuo 1:45 iki 5:20 po pi/et ir nuo 7 
j iki 9 vakare, šventą dieną pagal bu* 
i sltarimą.

LIETUVIS ŲENTISTAS

DR. ST. A. G ALVARISKI

rawa
TeL Brockton 5112 Į;

j DANTISTAS ft to.

SPECIALISTAS 
nuo nerviškų ir chroniškų. Ji- 
gųper rirš 25 metus, prityręs 

DR. -KILLORY
60 Scollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre Bldg. g

, . . I

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

(f H

Parduodam Lietuvos litus, Anglą svaras; persiunčiant pinigus 
Jūsų gavėjams užsienyj.
-Siunčiame pinigus į Lietuvą dolariais ir litais; dastatom perlaidas į 
visas pasaulio dalis paprastu bud u, kabeliais, čekiais-draftais; par
duodam laivakortes ir atliekame visus kitus bankinius reikalus kuo- 
geriausiai. Reikalaukite platesni ų informacijų.

Specialės Sąskaitos 4-tas Nuošimtis į Metus
/

DĖL SILPNUMO, PAILSUSIŲ 
NERVŲ IR NUSILPNĖJU- 

SIŲ ORGANŲ
Nuga-Tone gydytoju žinomos ■ 

įos gyduolės, ■ kurios- yrar
publikos vartojimui per 40 metų 
ir yra*suteikusios sveikatą, stipru
mą ir ilgesni gyvenimą tūkstan
čiams silpnų, nervuotų, debilitated 
vyrų ir moterų. Jos suteikia stip
ri?, sveiką kraują, teikia naują 
stiprumą ir jėgą nervams ir sutei
kia veikimo jėgą širdžiai, kepe
nims, inkstams ir kitiems svar
biems kūno organams.

Miss Bes’e Timell, Tvl River, 
Va., suvartojo tiktai vieną butelį 
Nuga-Tone, ji rašo: “Jos padarė 
man daug daugiau gero negu ki
tos visos gyduolės kokias aš var
tojau. Aš dabar esu daug stipres
nė, mano nervai ir širdis geresnė 
ir naktimis miegu labai gerai.” 
Nuga-Tone suteiks ir jums tokias 
pat užganėdinančias pasekmes. 
Nusipirkit butelį šiandien. Tikrai 
pabandykit jas, bet tiktai žiūrė
kit, kad gautumėt Nuga-Tone. Pa
vaduotojos gali pasirodyti be ver
tės.

(GU3IAUSKAS)' į
Sekmadieniais po pietų k

705 Main St., Montello, Massį 
(Kampas Broad Street) gSuvirs 20 Metų

JUOZAS P'/šARKIUNAS
. DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

ši kompanija tšdirbinėja pianus 
Bostone per 75 metus suvirš. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą del^lietiivių biznio.

Aukščiausios rūšies Pianai, Vik- 
trolai ir Radios žemiausiom kai
nom. Mainomežsenus pianus. Rą
žyk dėl katalogo^ Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk Poną 
šarkiuną.

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

ji ■ z

ADVOKATAI

Tel. So. Boston 0823 |
LIETUVIS DANTISTAS I

DR. M. V. CASPERI
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston .
O f šio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 ĮH 5 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytai subatos vakarais Ir ne- 
dėldleniais, taip-gi seredomis uun i

‘ 12-tos dieną-oždarytas j
* “Karys” rašo ne tik apie įvai
rius Lietuvos kariuomenės 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 srityj, kaip jos gink
luojasi, kokius naujus karo pabūk
lus išranda ir ką pasaulis gali 
laukti ateity, kokie karai gali kil
ti. .

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

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

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

“Kajys” de^a daug atsiminimų 
iš Lietuvos kariuomenės kovų ir 
kūrimosi, kurie kiekvienam skai
tytojui parodys, kiek lietuvių tau
ta turėjo pakelti vargo ir aukų, 
kol iškovojo nepriklausomybę.

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “Karį,” kad iš anksto su
sipažintų su kariuomene. Toks jau. 
nuolis 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 
auklėjimo rūpinasi kiekvienom 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.

Metiniai “Kario” p^ęntLtnferiito- 
riai dovanai gauna priedų — ■ gra
žų, spalvuotą sieninį Karjįų Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo, papuoštas paveikslais‘ir sura
šyti jame žymesnieji lietuviu gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šių dienų.

“Karį” redaguoja 'ptilk. įeit 
Barokas^

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

r Adresas: Kaunas, Nepriklauso
mybės Aikštė, “Kario” Redakęi- 
K
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Mes Parduodame
garsius Whitney vaikams vežimėlius dėlto kad mes žino
me, kad jie yra sulyg naujausios mados ir daug stipresni 
'Vežimėliai nuleidžiami užpakalyje ir pritaikyta kojoms ~ 

su stipriais rateliais. Tiktai $13.50.
Kitokių, madų vežimėliai nuo $16.50 iki $45.00.

THE JAMES HUS FURNITURE CO.
405 BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

žemiausios Kainos Naujoj Anglijoj
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I
 PRANEŠU VISUOMENEI JOG Aš PERKĖLIAU SAVO 1 

GRABORYSTĖS OFISĄ NAUJON VIETON | 
Ofisas: 877 Cambridge Street, Cambridge, Mass. | 
Rezidencija: 448 Cambridge St., Cambridge, Mass. ~ I

D. A. ZALĘTSKAS Lietuvis Graborius |
Patarnavimas dieną ir naktį.—Telephone Univeršty 8831-W.

VER ACKA IR VIŠINSIAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSH 
OFISUOSE

BROCKTON MASS:
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180

X9»S$63C«C9$SS3C9(3S3CK3C3C«S^^

I
TEL. So. Boston 0506—W. .

LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS |
251 Broadway, So. Boston | 

(“Keleivio'’ namef {
Onso Valandos: nuo 9 Ud 12, nną ? 
iM fUJf ir nuo 6:30 IM 9 vakaro. J 
Seredomta nuo 9 iki 12 vaL dieną > 
Scbatomls nno 9 114,6 vak. NedS ■ 
įlomis nco 9 Ud 12 (pagal sitartU *

0C«S9SX3SX3SSS3(SraSS»0^

% 
^©©©©©©©©©©©©©©©©©©5©©©©*^ 
ŽLiberty 7296. X

GEORGE H. SH1ELDS | 
| ADVOKATAS | 
1811-812 Old South Ęjnldingi 

I 294 Washington Street S 
g Boston, Mass. X
|Valandos' 9 A. M. iki 5:30 P. M. 8 

J GYVENIMO VIETA 4
137 Gorham Avė., Brookline | 
g Telephone Regent 6568------- d
| ANTANAS F. KNEIŽYS | 
x kuris lanko Suffolk Teisią mokyk- sj 
Alą ir užsiima Real Estete pardavi- \
V Dėjimu, būna mano ofise kasdien J 
$ nno 3 iki 5 valandos po pietą išsky- v 
A rus šventadienius. Lietuviai, kad Ir *.

mažai suknlbantieji angliškai $ilif 
S kreipti** {vairiais reikalais pas ma-j 
ęnę. A. F. Knelžio adresas yra toks; }
V 308 E. Ninth St., Tel. S. B. 1696. •
»©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©■ 
#®©®ffie©®ffi©®©®®©©©©®®ec£^®e 
*) TeL S. B. 2805—R. |

pLIETUVI8 
P OPTOMETRISTAS

»•
Res. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS>
OPTOMETRISTAS ' 

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius 

414 Broadway So. Boston
Ofise tik vakarais

<'

. i
v

Į Hegzaminuoju akla, priskirtu aki- £ 
niua, kreivas akis atltleelnu ir « 

() ambUJoniSkoee (aklose) akyse n- | 
| grąžinu Šviesą tinkamu laiku.
j J. L. Pašakarnis, O. D. | 
d 447 Broadvay, So. Boston. |

••y u

> K ir M V 1

i P. A AKUNEVIČIUS
Lietuvis Graborius

! 830 E. STNTH ST, Sd BOSTON

TeL & B. 4488

GRABORIAI

* •< ■i

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI j; 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, \ [ 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS <!
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“Saulutė”
Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai.^ Piesos vaikų teatrai. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. ĮvairamėliaL Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarles, priežodžiai, .mįslės. Darbeliai, 
iš popieriausjnolio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 d^l., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. * 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.

*

ei. Norwood 1503

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui. 

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

I TORI BŪTI GREITAI PARDUOTA
| Nedidelė krautuvė South Bosto-

1
^ ne, geroj vietoj. Renda $20.00 į 

mėnesj. Yra 3 kambariai užpaka
ly krautuves ir f orinčius dėl 3 
kainbarių. Vienas angliais pečius, 
vienas gesinis pečius, lovos, krės
lai ir daugelis visokių mažesnių 
dalykų. Už ikrautuv# ir foniičių 
sykiu tik $3|75XX). Nepraleiskite !

i, šių progą, kreipkitės pas

A.* J. KUPSTIS ’ 
;■ 332 Broadway, .So. Boston, Mass. 
; Tel. S. B. 1662-1373 arba 0441

Svarbus Pranešimas
■ Šiomis dienomis mes gavome pranešimą iš anglių kompa- 

hijoskad k&hos ant'anglių irapigo Bostone, Cambridgiuj, v 
Brightone it Somerville. Šiandien prekės yra sekančios:

? EGG___ $15.25; STOVE—$15.75; NUT___$15.50

r
i •

Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiso valandos 

nuo 9 ryte iki 9 vakare 
381 WEST BR0ADWAY 

South Boston, Mass.
(Antros lubos)

E. V. WARABOW< f 
(WRUBLIAUSKAS) j 

LIETUVIS GRABORIUS ‘ 
IR BALSAMUOTO  JAS ‘

* I . 1179 WASBTN«TON yrftEt4‘ į

Norvood, Mass.
b

Rertdencijos Telephbnas: 0779-R. K.
Ofiso TelefcM So. Boston 6TTO-W

S. BARUSEVIČIUSFfivHvVM f IVIVV
Lfotuvttkaa Gntbortu*. batamuoto* 
Ma, BttFStetate tr PubUc Notaras, 

288 W. Broadw*y 
Bouih Bogton, Mm.

Benomcije <wo vorcMster
Doiibaater, Mtaa


