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NELEGALIAI IŠ LIETUVOS
Buvęs Seimo socialdemo

kratų frakcijos narys Juo
zas Kedys, sulaikytas kaipo 
nelegaliai perėjęs Lietuvos 
Latvijos sieną.

SIMANUI DAUKANTUI 
VINCUI KUDIRKAI 

PAMINKLAI

RADIO NAUDOJA TRAU 
KINIUOSE

SžIOJE PARODOJE

DEMPSEY DRĄSINA SAVE 
IR SAVUOSIUS ^

LOS ANGELES, Birže
lio 15. r— Jaek Dęmpsdv pa-

SUDEGĖ SEPTYNI LENKŲ 
KAREIVIAI

BERLYNAS.. — Kaime 
ties Poznane užsidegė kluo
nas, kuriame tą naktį nak
vojo lenkų kariuomenės kul
kosvydžių skyrius. Septyni 
kareiviai sudegė ir keturio
lika sunkiai sužeista.

darbi- NUŠOVĖ VOIKOFFĄ AT 
KERŠIJIMUI BOLŠE

VIKAMS

KIEK AMERIKIEČIAI LIE 
TUVIAI SIUNČIA PINIGŲ 

LIETUVON .
Žemiau paduodame skait

lines, kurios rodo, kiek ku
riais metais per Kauno paš
tą yra atėję perlaidų ir litų

1924 m. 8,194,930 litų, 35.- 
407 perlaidos.

1925 m. 10.929,690 litų 
49,274 perlaidos.

1926 in. 12.767,260 litų 
56,303 perlaidos.

Baisus persekiojimas 
ninku rojuje’

Žudymai, saužudystės, kalėji
mai pilni žmonių

LONDONAS. — Raudo
nasis teroras Rusijoj eina 
visu smarkumu. Praneša iš 
Rygos, kad vėl 28 asmenys, 
buvusius caro oficierius su
šaudė Maskvoje, atkeršiji
mui už nužudymą Voikoffo 
Lenkijoje _Saka. kad nuo to 
laiko jau sušaudė daugiau 
nė 100 nekaltų žmonių.

Šis naujas teroras Rusi
joj, kaip skelbia žinios, pa
daugino skaičių saužudys- 
čių. Maskvoje saužudysčių 
dabar yra nuo 10 iki 15 kas
diena.

Linberghui sugrįžus, Washingtone tavo didžiausia“paroda. čia matome kavaleriją, ku
ri vadovavo parodoje, paskui ją seka automobilis ir jame sėdi Lindbergh. Jie paroduoja pro 
kapitelių į sutikimo vietą Washington’o Paminklo daržą. '

NUŠOVĖ VIŠTVAGĮ
PI/rSFTELD. Mass.—Bir

želio 15 d. mirtinai nušovė 
John’ą Ilays bevagiant viš
tas Stapleton, N. Y.

Laikraštis “IZVESTIA” 
(Maskvos) skelbia, kad yra 
areštuoti ir bus sušaudyti 
dar 25 įžvmūs asmenys. G. 
P. U. (politinė policija) 
praneša, kad sulig-istatymų 
politiniai prasikaltėliai su
šaudomi be jokio teismo.

Nariai Amerikos, Britų ir 
Prancūzų atstovybių Balti
jos valstybėse dalyvavo ge
dulo pamaldose, kurios buvo 
laikomos Rygos katedroje 
už nekaltai nužudytus 20 na
rių Rusijos didikų kilmės ir 
už kitus nužudytus asmenis 
pereitą savaitę.

Sovietų Rusijos prekybos 
atstovybė užpirko Kaune 
Tilmanso fabrikoj Įvairių 
geležies išdirbinių už 250,- 
000 aukso rublių, Klaipėdos 
celiniiozos fabrikoj užpirko 
celiuliozos už apie 300,000 
aukso rublių. Numatomas 
prekybos padidėjimas tarp 
Lietuvos ir Sovietų Rusijos.

BELLAŲCA LAKŪNAI « 
SRAIDO PO VOKIETIJĄ

Erėedrichshafen, Vokieti- 
ja. — Amerikos lakūnai 
Chamberlin ir Levine Vo- 

■y • — ' -Mr -

kietijos pasjj^riniu orlai
viu iiuskrydo* Friedrichsha- 
fen'an. Juos Čia iškilmin
gai patiko skaitlinga minia 
su triukšmingais sveikini
mais.

būna mailo 
ilgumo radi» 
•aiima išvengt 

geležinkelių 
> naudojam.

Kowcedą gina keturi ad
vokatai. tarpe kurių yra ru
sas advokatas iš Vilniaus. 
Jo pusės bus 6 liudininkai, 
o valdžia mano pašaukti 16 
liudininku.

JAU PASKIRTAS LIETU
VAI NAUJAS SSRS 

ATSTOVAS
“Tasso” pranešimu, S. S 

R. S. pasiuntinybės Stokhol
me pirmasis sekretorius A- 
rosevas paskirtas SSRS ats
tovu Lietuvai vietoj Aleks- 
androvskio, atleisto iš tar 
nybos jam pačiam prašant

Organizuoja ieškotojų būif

QUEBEC, Kanada.—Pa
sklydo gandas po visą Ame
riką kuomet gavo praneši
mą iš R i ve r Bend, kad 
Prancijos lakūnai atsirado. 
Valdžia tuoj paleido ieško-1 
tojų, bet kol kas tų žinių ne
patvirtina.

Žinią, kad Nungesser ir 
Coli atsirado paskleidė dide
lės korporacijos darbininkas 
šiaurės distrikte prie Sague- 
hay upės telephonu motinai, 
kuri gyvena Quebec mieste. 
Matė šviesą antradienio naktį

Apart gautų žinių tele
phonu Price Brothers kom
panijos gaisro sargai matė 
šviesas tarpe kalnų šiaur- 
rytinėj dalvj Saguenay li
pęs. Sako, kad matė rakie- 
tas ant kalnų St. Germain. 
Bet Provincijos valdžia ne
turi patvirtinančių žinių a- 
pie matytas šviesas. Mano, 
kad kas nors taip leido švie
sas.

Chicontimi distrikte pri
statyta tėmvtojų ir ieškoto
jų iš kur galėjo būti tos 
šviesos.

Prancijos lakūnai Nun
gesser ir Coli išskrydo iš 
Paryžiaus gegužės 8 d. Sa
ko, kad girdėję orlaivi 
skrendant gegužės 9 d. virš 
Ste Marguerite upės, bet 

i])er miglą negalėjo matyti.
Visos šios žinios kol kas 

dar nepatvirtintos.

TAUTŲ LYGA SUSIRŪPINO 
RUSIJOS SKANDALAIS

GENEVA. — Anglijos ir 
Rusijos konfliktas, nužudy
mas Rusijos atstovo Lenki
jai ir nauji kivirčiai Pieti
nėje Europoje sukėlė dide
lį judėjimą Tautų Lygos 
Tarybos mitinge. Nori grieb
tis priemonių prašalinimui 
kivirčių, dėlei kurių gali kil- 
ti naujas pasaulinis karas. 
Sako, kad bolševikai Euro
poje tiksliai skleidžia pro- 
pogandą ir Maskvoje sudaro 
impresiją, būk kitos šalys 
jungiasi prieš Rusiją. Tau
tų Lyga nori uždėti brokus 
tokiai proĮMigandai.

Vokietijos Užsienių Mi- 
nisteris Stresemann pa
reiškė M. Tčitčerinui, Sovie
tu Užsienių Ministeriui. kad 
Trečiojo Internacionalo pro
vokacija visoje Europoje at
silieps prieš Rusiją.

Nepasitenkinimų yra ir 
pas lenkus.

KAUNAS. — Karo Mu
ziejaus sodnely gegužės 15 
d., apie 15 vai. atidalyta Dr. 
V. Kudirkos ir S. Daukanto 
paminklai. Abudu biustai y- 
ra pagaminti dail.0 Zikaro, 
atlieti iš bronzos. Paminklų 
pagri n da i sukom ponuoti 
areli, prof. Dubeneckio iš 
akmenų, atgabentų iš M. 
Lietuvos pasieni, kur jų už
davinys buvo skirti Didžią
ją ir Mažąją Lietuvą. T S. 
Daukanto paminklo bazę ar- 
chitektorius .įdėjo ir surišo 
su kitomis dalimis atgaben
tą iš Daukanto kapo Papilėj 
didžiulį akmenį, ant kurio 
užrašą, vietos žmonių pada
vimu, iškalė pats Daukan
tas. Kalbama, kad jis pa
gamino šį paminklą iš anks-

Harry C. Smito, artimas ir ben. 
dro darbo draugas pulk. Lind- 
bergh’o, buvo Prezidento paskir
tas pasveikinti Lindbergh’ą atva
žiavusi i Washington’ą.

šioje sveikatoje kumštynėm 
su Jack Sharkey, Jiepos 21 
d. Jis tikisi ne tik Sharkey 
|sumušti, bet ir Tunney ir 
Į pasiimti garbės karūną at
gal.

‘ ‘ N esu praskilę klaidingai, 
sako Dempsey, “Jack Shar
key yra stiprus vyras—dau
giau pavojingesnis negu 
Tunney — liet jis sutiks sti
presnį už save.” Taip kal
ba Dempsey.

ŽYDAI SMARKAUJA '
TYTUVĖNAI. — Balan-

— džto mėn. 25 d. žydų minia 
užpuolė Tytuvėnų punkto 
policininką K. Šeškevičių, 
norėdama jį nuginkluoti ir 
iškelti raudoną vėliavą.

Policininkas neprisileido 
nuginkluoti.

Tytuvėniečiai reiškia po
licininkui Šeškevičiui užuo
jautą dėliai žiaurių žydų už
puolimo. ,

LONDONAS
Agentūra iš Varšuvos pra
neša, kad Rusija stiprina 
militares jėgas ir ruošiasi 
paskelbti apgulos stovį Mas
kvoje. o gal ir Leningrade.

Kitataučiai bėga iš Mas
kvos. Taipgi praneša, kad 
sovietų valdžia neišduoda 
pasportų net ir savo pile- 
čiams ir gyventojų tarpe ki
lo didžiausia panika.

Aštriausia cenzūra uždėta 
ne tik ant laikraščių, liet ir 
ant privatiškų laiški] ir tele
gramų. a

Tikras pragaras “darbi-1 
ninkiškame rojuje.”

Maskva ruošiasi paskelb 
ti apgulos stovį

Dorner dirbtuvėje laku- 
•nam parodė “super wal” 
* vėliausios rūšies pasažierini 
(orlaivi. Po to, šis orlaivis 
buvo paimtas išbandymui.

Zeppelinų dirbtuvėje jie 
ypač__ buvo užinteresuoti
nauju statomu orlaivių. LZ- 
127, kuriuo mano skrysti 
aplink pasaulį 1928 m.

Maskvoje ir Leningrado 
jau pilni kalėjimai pripildy
ti žmonėmis ir jau neturi 
vietos naujai areštuotiems. 
Taigi naktiesriaiku kalinius, 
gabena į gilumą Siberijos 

jau nėra vilties, kad
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LENKAI SMARKIAI KOLO 

NDKUOJĄ VILNIAUS 
:l ‘'SRITĮ ■ 

VILNIUS. “Vilniaus
Aido” pranešimu, tuo laikui 
kai nelaimingam medžiagi
niai ir dvasiniai nuskurdu- 
jsiame Vilniaus krašte ;tūks-

, Vilka- Nesenai^ 
Parceliuojant nai . rędęi 

ižfitkų’dvarą, buvo iš- V-ne, vilp 
ita* vargšams ir iįegą> gėle J^rieš, 
njs dirbti genies skly-

USIŲ SOCIALISTŲ 
DARBŲ : '

ITNINKAI, 
ap. i- ’

; apie 3 ha. Bet po sei- 

w stų’valdžiai, tą žemę iš jų 
ątėnįę ir visus vargšus pali-

-

”1.  '■ JIIIIB. - lį

^Pievo globai,, kurio ,jie" 
jHpažįster. I i; ; , 
įtarausiu dvarą paręeliuo- 

visi gavo žemę ir aocia- 
valdžia nerado reikalo 

viduot.”
dienomis vieną iš Pa- 

įių areštavo už komunis- 
proklamacfjų platini- 

&£ kurs ir gavęs parcelę.
•ba vėl vienas siuvėjas 
nuosavos 6 maigus že- 
ir ar jam pridėjo iš 

eliuoto dvaro 5 ha. Mat, 
socialistas, tai gali gau- 

ifcmę ir ne sulig įstatymų.

h

dė jauną 
vjajsčiuje, 
^arbiavo gr. Šuažęlio miš 
kuose. z Ten vedęs^iįepamir- 
šo pirmosios ^avo/’ 
nes retkarčiais pas ją lanky
davosi. -Dabar nabagą pa
ėmė nagan policija, kad 
“šaltojoj” atvėsintų karštą
jį ženiklio kraują. .

Ir štai šio- Eina gandai, jog gudrusis 
N-lė yra- vedęs jau trečiąjį 
karta.

bia važiuoja pulk. Lindbergh su savo motina nuo paminklo vie

tos, kur jis gavo ypatingą skraidymo kryžių nuo Prezidento 
Coolidge, į Baltuosius Namus.

; Jtąnčiai bežemių ir mažaže
mių didžiausi skurdą velka,- 
galileušų ir visokių atėjūnų 
kolonizacija eina visu smar
kumu. Iki šiol duota pa
skolos 866 kariškiams kolo
nistams 798,189 auksinų ir 
698 civiliams kolonistams 
518,297 auks. arba kartu pa
ėmus suteikta paskolos abie
jų rūšių 1554 kolonistams 
1,308,488 auks. sumai.

GŪŽĖS 15-TOS DIENOS 
ATBALSIAI

ILJAI. •— Š. m. ge
gužės 15 švęsta nepaprastai 

r iškilmingai. Moksleivių dū- 
<dų orkestrui grojant, išsiri- 
| kiavę šauliai, savanoriai, 

moksleiviai ir žmonių mi-

; z

SAVANORIŲ ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Gegužės m. 9 d. Kaune, 
apskr. viršininko įstaigos 
buveinėje įvyko L. K. Sava
norių Sąjungos skyrių ats
tovų suvažiavimas. Nuo sky
rių atvyko po vieną atstovą. 

■ Suvažiavime po centro 
valdybos pranešimų skyrių 
atstovai pranešė apie savo 
skyi-ių veikimą. ’ Pasirodo, 
kad daugumas skyrių -gegu
žės m. 15 d. šventės iškilmė
se ir kt. panašiose dalyvavo 
organizuotai, kitur net su 
šautuvais; juos skolinosi iš

.<‘moksleiviai ir žmonių mi- 
r ni«»nuėjo iš bažnyčios į rin-

ką, kur pasakyta-^ keletas policijos ir kt., pav. Šakių
karštų kalbų. Ypač gražiai * 

: nepiešė Lietuvos praeitį jos '
A"

*

apskr. savanoriai. Be to, 
Šakių savanoriai vasarai

įK VĄrgus kun. J. Starkus, ir sam^osi sodą, kurį žada pa- 
E gįtSBąz. mokyt. Maurukas, vadinti “Savanoriu sodas.”

Kiti skyriai veikia drauge

pinigus, bet kai sumažinp 
skiriamas tiems: reĮ^aįąiiip: 
sumas, tuo j. griebė visas tas 
įstaigas ir teatrus ba,nkro- 
tas. Kurį laiką laikęsis len
kų teatras “Rėduia,” dau
giausia vaidinęs tuščiai sa
lei, buvo pridėjęs važinėti 
pi^vincijoj*, tikėdamasis ten 
rasti sau žiūrovų, tačiau tu
rėjo .dar labiau nusivilti, nes 
niekas nesidavė lenkinamas.' 
Dabar teatras “Rcduta” vėl

I ♦ .

Apsistojo Vilniuje, bet grei
tu laiku ruošiasi visiškai iš
vykti į Lvovą.

►-U;—,

VILNIUS.—Vilniaus kraš
te stovinčios kariuomenės 
atsargos, karininkai šaukia
mi mankštymus atlikti.

Šiais-metais vasarą, Vil
niaus krašte bus šaukiami 
1902, 1898,1893,1892, o taip 
pat ir 1901,1900,1899,1897, 
1896 ir 1895 m. gimusieji at
sargos karininkai atlikti ka
riškus mankštymus. Kiek
vienos- rūšies ginklų maniev- 
rai tęsis po 6 savaites.

suoniene rariutinimo idėja, jiriva- 
Į.

“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 nau'jų. mokslo išra
dimų. Kariuomenės švietimo ko
misijos “Kary” skelbia savo pra 
nešimus apie kariuomenės švieti
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui. . 

t “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
nė, 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. . ~

“Karys” deda 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 kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.

Metiniai “Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedą — gra
žų/ spalvuotą sieninį Karių Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo, papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat senoyės 
ligi šių dienų.

“Kalį” redaguoja pulk. įeit 
Burokas.

“Ka^.’’i.kaina,nietan!S 15. litų/ 
pusmečiui 8.litai, 1 mėn. 150 et. • 
Užsieny $2.50.

Adresas: Kaunas, Nepriklauso
mybės Aikštė, “Kario” Redakci
ja*

NAIKINA GĖLES ANT LIE
TUVIŲ DARBUOTOJŲ 

KAPŲ VILNIUJ
VILNIUS. — “Vilniaus 

Aidas” rašo: “Atėjus pava
sariui, lietuvių moksleivai 
pasirūpino pasodinti gėlių 
ant lietuvių kapų Rasų ka
pinyne. Paskutinėmis die
nomis buvo apipuošti: d-ro 
Basanavičiaus, Čiurlionies, 
Višinskio ir kiti kapai. Bet 
pereitą šeštadienį kaž kokio 
fanatiko ranka išdraskė vi
sas Čiurlionies ir Višinskio 
kapų gėles. Yra tai, žinoma, 
šlykščiausias ir juodžiausias 
darbas, sąmoningai padary
tas prieš lietuvius.”

ANYKŠČIAI. — Gegužės 
15 d. atšvęsta nepaprastai 
iškilmingai. Pamaldose da
lyvavo su savo vėliavomis 
šauliai, skautai, pavasari
ninkai ir nepaprastai skait
lingai susirinkusi minia. Po 
pamaldų j 
mieste dalyvavo apie 3,000 
žmonių. Gražiausiai pasiro
dė šauliai, skautai ir pava
sarininkai, kurių priešakyje 
jojo trys raiteliai su vėlia
vomis, o paskui standžiomis 
eilėmis ėjo, išsirikiavę po 4, 
virš 200 jaunimo. Pavasa
rininkų choras, pavyzdingai 
p. Pečiukonio vedamas, pa
puošė iškilmę, gražiai giedo
damas Tautos ir ^pavasari- 
ninkų Himnus, iškeldamas 
obalsį “Dievui ir Tėvynei.’' 
Tarp skaitlingų ir gražių 
prakalbų pažymėtina kalba, 
kurią pasaką organizuotųjų 
katalikų vardu kun. Bum- 
šas. Jis nurodė, kad Lietu-

vos gyvybei išsaugoti, jos 
gražesniai ateičiai pastatyti, 
visuotinai Tiesai ir Meilei 
Įgyvendinti Lietuvoje, rei
kia, kad nepaliktu nė vieno 
lietuvio kataliko neorgani
zuoto. Tūkstantinė minia

manifestacijoje atsakė į tą kalbą griausmin
gu “Valio Katalikiška Lie
tuva.”

Nesenai į-

BUVO TAIP SERVUOTAS KAD 
NEGALĖDAVO IŠDIRBTI 

VISA DIENĄ
Mr. IV. A. Weller. iš Fulton, Mo., bu

vo hėrvuotas, nusilpęs !r labai kentėjo 
nuo nevirškinimOv-J+H svėrė tiktai 117 
svarų. Po i.švartojimo dviejų butelių 
Nuga-Tone jis parašė: “Dabar aš sve
riu 130 svarų, aš saliu dirbti _be nuo
vargio ir nerviškumo. Einu lauk regu
liarią^ i rišrodau riebesnis negu kada 
nors pirmiau. Nuga-Tone pagelbėjo 
man dikėiai.” *

Nuga-Tone geros kraujo budavotojos, 
nervų ir raumenų. Suteikia greitą uą- 
gelbų nevirškinime, prašalina iš vidu
rių gasus, raugėjimą, svaigulį galvos 
skaudėjimą, inkstų, kepenų ir pūslės, 
nemalonumus, sustiprina silpnus ner
vus, prašalina nemigę, pataiso aj>etitą, 
abelną nusilpnėjimą ir panašius trobe
sius. Per daugelį metų Nuga-Tone pa
gelbėjo tūkstančiams žmonių atgauti 
savo sveikatą ir sustiprėti. Jos parduo
damos pas visu saptiekorius su tikra 
garantija, kad suteiks užganėdinimą 
arba pinigai grąžinami. Nusipirkit bu
telį šiandien. Tik žiūrėkit, kad butų* 
Nuga-Tone. Pavaduotojos yra be ver
tės.

ALYTUS.
kurias Valančiaus Liaudies 
Universiteto skyrius ‘spar
čiai žengia pirmini. Į ren
giamas paskaitas klausyto
jai lankosi labai skaitlingai. 
.Gegužės m. 1 d. čia lankėsi 
prof. dr. K. Pakštas ir kal
bėjo apie Braziliją. Žmo
nės be .sralo patenkinti.

“Beskaitydami gerus raš
tus žmonės, bhs susipratę 
katalikai, geri tėvynės sūnūs, 
kurie savo tėvynės meilę pa
rodo nė žodžiais bet dar
bais.” (Prof. Dr. A. Maliaus- 
kis) ' veikė tol, kol Varšuva tieke

BAIGIA BANKRUTUOTI 
PASKUTINIS LENKŲ 

. TEATRAS
Pagrobus lenkams Vilnių, 

ten atsirado įvairiausių len
kinimo įstaigai, ir net .kele
tas teatrų. Teatrai tačiau

<

Kas svečiuosna nuolat šypso, 
Tas prie darbo piktas stypso.

JO KOSĖJIMAS LABAS RYTAS 
NUPUČIA SKRYBĖLĖS NUO KA
BYKLŲ prieškambary.

sake, kad rūpinasi kartu ka-

Maįiausia vienas kiekvienam ofise...

k .I«UA

v

- ių rinktinės vadas ragi-

i'

t

l
i

^nė Šaulius visuraet budėti šauliais, pav. Šiaulių sky- 
Laetuvos Nepriklausomybės Raseinių skyrius pasi/

šakė, kad rūpinasi kartu ka- 
.__________ pų tvarkymu. Ypač skyriai

Audžiama nauja tgli- 
; gijai uniforma 
^ąamomis žiniomis, vidaus 
* • ' • • z reikalų ministerija ruošia

turi keblumų su savanorių 
ekonomiškų reikalų tenkini
mu, kurie iki šiol buvo labai 
apleisti. Vienas Kauno 

projektą policijos uniformai įkyrius yra gavęs įvairių 
— - ... Aprašymų, skundų ir pareiški

mų tik tarnybos gavimo rei
kalais 114, kurių patenkinta 
iki šiol vos 14.

Kadangi savanoriai skun
džiasi sužinoję, jog kai ku
rių įstaigų viršininkai nebo
ja savanorių reikalų ir-at- 
I t • v • •

pakeisti^. Pagal -projektą, 
policijos įiibai liks "^tokie,

'kaip lig šiol viešosios poli
cijos, gal kiek tamsesni, bet 
kepurės bus kitokios. Jos 
.bas panašios į geležinio vil- 
ko’«raitelių kepures. Kepu
rės šias fspalvas: viešosios 
policijos — raudonos, raito- me<ę jų prašymus, priima 
6te» geltonos ir geležinke- tarnybon nesavanorius, tai 

- liųžąlios. Pasienio poli- šiuo, reikalu žadama rūpin
čios uniforma tuo tarpu 
lieka ta pati. Be to, mano
ma įvesti policijos valdinin- 
kų laipsniai, kaip tai — po
licijos leitenantas, policijos 
kapitonas ir t. t.-> I :-------

SUSTABDOMI VIEŠIEJI 
DARBAI

Kauno miesto valdyba su- 
atodė viešuosius darbus, 

os dirbo įvairūs miel
asai anksčiau netekę dar- 
Vidaus reikalų ministe- 

lja rūpinasi, kad paleistie- 
il^viešųjų darbų bedar-

tis, kad toki reiškiniai su
mažėtų.

Suvažiavimas svarstė visų 
skyrių veiikmo suvienodini
mą, jsąjungos lėšų klausimą, 
paskolų, pašalpų klausimą 
ir kt. reikalus.

Nutarta suvažiavimo var
du sveikinti Respublikos 
Prezidentą, kuris taip pat 
yra ir sakytos sąjungos gar
bės narys.

-------, ,------ atvtfcp, Estito:
’W darbu aprūpinti junįm Aftovai

Šiomis dienomis į Lietuvą

uifl j 
valdžios vykdomų dar- mistras p? M. Uesonas, Tar| '

ę. Miškų departamentas tų burmistras K. Luik ir są
ru pareikalavo 200 darbi-1jungos sekretorius' J. Milbe^ 

miolrii •« J _ • tt_ ** * ____ ________ i__ •*IIIJdKŲ. u.<*i i/aun į ,

enų urėdiją.
darbams į Jris. Svečiai savo atsilanky* 

mu atiduoda Lietuvos miesį 
tų sąjungai revizitą į padai 
rytą estams 1924 m. vizitą# 
Svečiai, išbuvę Kaune porų 
dienų, ir grįždami namo, ap
lankė Šiaulių miesto savi^ 
valdybę.

OLIŠKĖ (Raseinių 
- Šiame kaime yra 

s senukas J. Stungu- 
turjs jau J10 metų. Jis 

apsidirba visus savo 
darbus. Sakosi mažai 
ir dabar tvirtai jau-

IR KIEKVIENO LAIŠKO TAŠKĄ 
JIS DIKTUOJA SU STIPRIU 
KAIP VĖJAS KOSULIU.

Vyriškį išklausti nesunku; 
moteris gi paslaptį savo ne- - 
išduoda.—Kant.

* ♦ *

Darbas yra gyvenimo dru
ska: ne tiktai saugojanti 
nuo sugedimo, ibet ir duo
danti jam kvapą.

H. Plenro 7..

IR KOSULIU IŠVARO AUKŠTAS 
ĮDĖTAS IŠ VYRIAUSIO viršin
inko MINČ1U.

NEŠDINKIS IŠ ČIA? IR PRIEŠ 
GAUSIANT DARBA KITUR, 
PRADEK RŪKYTI OLD GOLOS: 
IŠRŪKYSI VEŽIMĄ IR 
KOSULIU NETURĖSI.

EUROPIEČIAI LABAI 
JAUTRŪS PRIE LIGŲ 

Dr. Hoffman, žymus 
patologas, sako, kad 
europiečiai dėl kokią 
tai priežasčių yra 
daug jautresni prie 
limpamų ligij negu a- 
merikiečiai. skarlati
na, karštligė ir kir
mėlės yra gerai ap- 
saugojamos Amerikc. 

! Iš viršminėtų trijų li
gų, kirmėlės yra vie

na iš kebliausių Amerikos dakta
ram, nes jie mažai progos dąr tu
rėjo apie jas studijuoti. Ši baisū
ne plečiasi vien per žmonijos apsi
leidimą. . • Mį

Tūkstančiai sergančią moterų ir vai
kų be gerų pasekmių gydomi nuo įvai
rių ligų, o tuo tarpu Jų tikra ligos prie
žastis yra tai ta binurybė kiimėli. Tik
ri tos negalės ženklai yra tai Išėjimai 
tos bfaurybės dalelių. Tai biaurybei at
siradus žmogus netenka apetito* o kar
tais apeireiAkta vilkiukas apetitas, lie
žuvis tampa apvilktas, ėda rėmuo, 
skausta strėnos, sąnariai ir kojos, galva 
skausta, svaigsta, alpsta, tuštuma vidų- • 
riuoee. Apsireiškia ramiai apie akis, 
kūnas apskritai nusilpsta. Viduriuose 
jaučiasi sunkumas. Išpūtimas, kartais 
jaučiasi lyg kas U pilvo slenka J vidu
rius. Vėl jaučiasi lyg kad kas slenka 
linkui gerklės. Ligonio oda geltona, ne- _ , 
tenka norma i io svorio, turi blogą kva- J 
pą. nuolat splauja, neturi • jokios am
bicijos, jokio noro veikti, visada tin- > 
gus. Tos bianrybės būnančios 150 pėdų 
ilgio, neretai yra nuomario priežasti
mi. Kuomet Ji ima slinkti J gerklę, tai 
kartais Ji Žmogų gali pasmaugti. Pa
salink tą blanrybę kuognelčiausia. Nu
sikratyk jos pirm negu Jl vjsUind su
ardys tavo sveikatą. Atsiųsk 
gydymą Laztan’u. Jei nori tikrą ir grei
tą |*ni|Qn>ymą. I-axt»n Malp jau svei
katai nekenkia, nepakenks, jri kirmė
lės neturi. Parsiduoda tik paMetala. 
Apdraudė! pridėk 25c. Nestunėlamn C, '
O. D. ROTAI. I.ABORATORY, 84 
Netting BMiu Klndaor, Onfc



ŽEMČIŪGAI KIAULĖMS

SIELA IR DIEVAS

Nėra to kampelio, kad ne 
Imt kryželio.

JONAS SEKYS
177 Park St., Hartford, Ct.

Vakaruose: “Naujienos 
1739 S. Halsted St 
Chicago. Illinois.

Jei mums pasiseks ŠIE
Dažnai žmogus gyvenimą 

supranta, tik tuomet, kai jo 
gyvenimo laivas būna sudu
žęs į uolą ir tik skeveldros 
V.plūdųriuoja 'iutndenyne.

V. Fersteris
Baltiko Amerikos Linija Birželio, 

14, ir Liepos 10 <1 Labai žemos kai
nos, geriausias patarnavimas. Pa
mpinu pasus, sugrįžimo permitus, 
padarau farmerin affidavitus. įga
liojimus' siunčiu pinigus, parduo
du laivakortes į Kanadą. Užlaikau 
krautuvę vyrišku, moteriškų ir vai
kams apatinių drabužių; vyrams 
kepurių ir skryla-lių. Parduodu gra- 
fofonus. rekordus, knygas, laikra
ščius ir visokią rašomą popierą. 
Patarnauju už vertėją teismuose ir 
kitose įstaigose.

I
savymeiles, ncapykantas, pa- 
Įvydus ir t. t. Mūsų vartai 
ne tokie, kaip kad anie 
jsiauručiukai yartukai, kurie 
įveda prie traukinio į dangų.

LIETUVON ir iš LIETUVOS 
per Hamburgą

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

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

$203.00 iš New York’o j 
Kauną ir atgal 

(Karo taksai ‘ekstra)
Išplaukia kiekvieną savaitę' 

Sugrįžimui leidimų ir kitų 
informacijų kreipkitės pas:

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agents /
131 Statė St., Boston, Mass.

n savy dangų. Ne! Tas sa 
ai ne ^ turi dangti, tas yra tik 

puskri- ras katalikas, kurs myli Die 
va už vis labiaus, artimą Padėsim jums nunešti tą ba- 
kaip pats savę, kurs neturi *gažą i mūsų traukini.
£a vynioti ės. pavydo, piktu-! j)ang pasažierių paklauso 
mo, neapkalbineja, neapsiri- m velnio agentų ir pasuka 
ia, nepaleistuvauja, ne- 'traukinio Į pragarą link, 
skriaudžia ir t. t. ir pats sa- Kiti vėl pradeda ginčytis 
vęs išsižada. Toks, žinoma, !del vagonų ir . konduktorių, 
ir meldžiasi — ne visuomet Tą daro tankiausia moterys, 
ilgai, bet visuomet karštai, bet. kai kuomet taipgi ir vv- 
*Iis „ei ay atsimena i. tau esiginčydami tankiai
žodžius, kad “ne kiekvienas, 
kurs man sako: Viešpatie! į 
eis 
kas daro valią mano .Tėvo 
esančio danguje, tas 
dangaus karalystę.”

Žmogaus siela susiduria 
su visu pasauliu. Jos pro
tas per mokslą pasiekia ir 
išmatuoja tolimiausias žvai
gždes, pasako, kas yra že
mės gelmėse, jos valia pa
vergia gamtą ir priverčia 
sau tarnauti, išspaudžia sa
vo žvme ant kitu žmonių, 
bet svarbiausias jos tikslas 
yra pažinti Dievą, Jam tar
nauti, Jį mvlėti ir su Juo 
per amžius vienybėje gyven
ti. Tą gyvenimą su Dievu 
Būtinai reikia pradėti jau 
čia ant žemės,- nes paskui 
bus jau perveln.

Kristus patarė nemesti 
žemčiūgų kiaulėms. Dar 
blogiau yra išmesti krikšto 
sakramentą bedieviui ant 
pašaipos.

Siela išėjo nuo DieWJis 
pasiuntė ją į |iąs4įį|į^ pi
si klausęs, bet Jis negali pa-_ 
si imti ją atgal, pas save fye 
jos sutikimo*. Sakome, kad' 
siela eina Į dangų, arba i 
pragara po mirties. Žmogus, 
tankiai įsivaizduoja sau, 
kad dangus ir pragaras yra 
tąi tam tikros vietos: dan
gus — -graži — laimingųjų 
vieta; pragaras—biauri žu
vusiųjų vieta. Jie pamiršta, 
kad Kristus - yra pasakęs, 
kad “Daugams karalija yra 
jumyse.” Lygiai taip pat 
jr, pragaras gali būti ir yra 
mumyse. Kitaip sakant, 
žmogus savyje nešiojasi 
.dangų, arba pragarą. Nerei
kia pamiršti, kad žmogus 
pradeda nešiotis su savim 
arba, dangti, arba pragarą 
ne po mirties, bet čia ant 
žemės. Kuomet žmogus ap
sigalvojęs ir iš savo liuosos'K 
valios pasako: Dievui netar
nausiu ! statau savę ir sutvė
rimus aukščiau už Dievą, ki
taip sakant, kuomet papildo 
mirtiną nuodėmę, jis susiku
ria savo sieloje pragarą. Ir 
priešingai,, juo žmogus la
biau myli Dievą, juo dau
giau pasišvenčia, išsižada 
pats savęs, juo mažiau turi 
savymoilčš — juo yra gra
žesnis dangus, Kurį jis yra 
sukūres savo širdv.

DV. VADAS: Kun. Pranas Juras,
94 Bradford Stl. Lawretice, Mass. 

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

VICE-PIRMININKft: M. Blažauskaitė, 
70 Fairvievv St., Nexv Britain, Conn.

SEKRETORIUS: Antanas F. K nei žy s, 
366 \V.-Brosulway, So. Boston, Mass.

IŽDININKAS: Antanas Vaisianskas, 
371 I’ortland St., Cambridge, Mass.

LITERATINfi KOMISIJA:
Kun. K. Urboną vyčius, 50 6tb St., 

Scuth Boston, Mass.
Kun. V. TaSkunas, 36 St. George St. 

Norwoo<l, Mass.
Kun. J. švagždys. 20 IVebster St, 

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

Brooklyn. N. Y.
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Jonas Jaroša, 225 “L’ ’Street, 
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SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS* VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi. būti.

. Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai rėikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Amo- 
nkoj. " ■.
APIE.LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

< LIETUVOS ALBUMAS .

yra pašauktų, bet maža iš 
rinktų.” \ \

Abu traukiniai;išeina.— 
kiekvienas į savo pusę: any 
žirni laimę, arba amžina ne 
laimę.

rai
užpuola konduktorius ir su
simuša tarp savęs. Besipeš- 

Į dangaus karalystę, bet {darni nė nepamato, kaip vel

nio porteriai nuveda juos Į 
įeis į pragaro traukinį, sukrauna 

{ant lentynų bagažą,'užraki
na duris.

Į Mažas tik žmonių būrelis 
(dar nuo tolo užmatė stotį pa
meta savo bagažą, drąsiai 
pereina per stotį ir sėda į 
dangaus traukinį, nes “daug

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 Permitus, 
ir Farmeriu Affidavitus, bei 
kitus dokumentus.

Rašykit arba kreipkitės 
pas:

V.M. Stulpinas & Co.
3311 So. Halsted Street 

Chicago, Dl.
Notary Public — Yards 6062

Siela yra Dievo kibirkštis. 
Uždegė Jis tą kibirkštį ir į- 
dėjo į žmogaus kūną, ir kū
nas yra gyvas tol, kol šita 
dieviškoji kibirkštis jame 
pasilieka. Lig tik ji kūną 
apleido, kūnas tuoj lieka ne
begyvas, * nebegali L nieko 
veikti, pūva ir dulkėmis 
virsta. SiriiFyra svarbesnio
ji žmogaus dalis.

Siela nepasitenkina tik tu
rėti kūną ir jį maitinti ir 
aprėdyti. Labai tankiai ji 
ieško sau laimės per kūną. 
Jai rodosi, kad, jei jos kū
nui bus gerai, ji bus laimin
ga. Duoda kūnui apsiryti, 
pasigerti, paleistuvauti, tin
giniauti, liet laimės neran
da. Kūnas pradeda gesti, 
sieloje kaskart daugiau ne
pasitenkinimo atsiranda. 
Siela smulkėja ir gyviileja. 
Ranivlys joje nėra. Niekas 
jos negerbia, niekas nemyli. 
Nelaiminga ji.

Tr vėl- siela ieško laimės. 
Mylėsiu savę už visus ir už 
viską labiau ir priversiu ki
lus nusilenkti prieš manę—I kuomet jau nebemokėsiu pa- Vieni jauni 
sako ji sau. Ieško ji garbės Įžiuti ir pamylėti Dievą? iii iškalbūs, gražūs, gabūs

pas žmones. Tankiausiai ne
suranda. Jei ir suranda, 
tai neilgai ja tesidžiaugia. 
Tuoj pasirodo, kad kiti nu
silenkia ir atiduoda pagar
bą tik paviršutiniai dėlei sa
vo išrokavimų. Bet jei ta 
pagarba būtų ir nuoširdi, 

Į v išvien pasibaigs prie karš
io. O paskui kas ?

Anapus karsto nebebus 
kūno, nebebus turtų, nebe
bus kam žmogų begarbinti. 
Viskas, pasibaigs. Liks tik 
siela ir Dievas — svetimas, 
sielai nepažįstamas Dievas. 
Viskas, kas sielai buvo pa
žą stama ir. miela — ir jo kū
nas, ir turtai, ir garbė 
pasiliko-ąnt žemes. Į;atla
pus karsto ji tenusinesSū tik’ 
prisirišimą prie to, ką my
lėjo ant žemes, bet mylimų
jų daiktų jau nebėfh jr ne
bus per amžius. |)ar sielai 
gyvenant ant žemės, jie jai 
laimes nesuteikė — o da
bar?.. Ar visuomet manę 
troškins tie tušti prisiriši- 

jinai, kuriuos atsinešiau čion jkia šalin numesti. Traukinį' 
.iš gyvųjų pasaulio? Ar nie- lydi daugybė kondijkjo1|iu 

l-Vieni jauni — kiti Reni, vio- j

piną eit vidun, kol .prievar
ta neįvaro. Jų tarpe laksto 
velnio agentai — porteriai 
ir kalbina žmones nemesti 
bagažo. Žiūrėkit — sako —- 
štai kitas traukinys į pra
garą. Matote, kokie platūs 
vartai veda Į mūsų traukinį.

j. savo 
Katalikų Bažnyčios, širdy gi bagažą su savim: visas savo 

LOS IR MEILĖS skyrių i\ra pagonis. Gal kas sakys 
padaryti aktualiu, tai neabe- į^as’ kurs daug meldžiasi, tu 
jojame, kad jis bus gyvas 
ir interesingas, nors ® 
visumet tepatiks 
kščionims.

Daug irgi priklausys nuo 
to, kas panorės mums atei
ki i talką. Deja

kurie galėtu daug

Kainos į Klaipėdą ir atgal
i_____ _ ____ $107 Trecia kliaaa----------------$181

Turistinė III-čia k liana $117 Turistinė Ill-čia kliaaa $196

Mūsų Organizacijos Dva- į 
sios Vadas, kun. Pri Juras, c 
būdamas vikaru Laivrence ; 
ilgą laiką vedė gabiai ir su < 
pasišventimu “Dvąąiškų į 
Skaitymėlių Skyrių.” Ta- 1 
pęs klebonu Lowell’v jis vi- 1 
su ubtūmiĮ įsikinkė į daybą l 
šioje platesnėje dirvoje ir.j 
visą savo laiką pašvenčia < 
parapijos darbui. Linkėda- 1 
mi kun. Jurui kuogeriausio !- 
pasisekimo naujame darbo [ 
lauke mes drauge apgailės-1, 
taujame,- kad jo pareigos j 
kaipo klebono nepalieka jam { 
laiko patiekti dvasinio mais- . 
to L. D. S. nariams ir 
“D-ko” skaitytojams. Turi- ‘ 
me vilties, kad kun. Juras, 
išakėjos, apsėjęs ir palaistęs * 
savo parapijos dirvonus, vė
lei atras laiko rašinėti į 
“D-ką” ir vėlei stos dva- , 
sios skvriaus priešakv. Kol

• ■* * < 

kas priseis mums rūpintis 
vesti šį skyrių sulvg mūsų . 
išgalių ir talkininkų malo- 
nios pagelbos. Mes tuotar-

- ' • » pu vadinsime šį skyrių: Siela 
ir Dievas. -

Kristaus mokslas yra vi- ’ 
sumet tas pats, bet žmonės, , 
kuriems jis yra skelbiamas, . 
ne visur ir ne visumet tokie 
patvs. Neužtenka tik ab- 

atrakcijoje skelbti Kristaus 
mokslą. Nepritaikytas prie 
vietos ir laiko Kristaus 
mokslas, kad ir uoliausiai 
skelbiamas žodžiu, ar raštu, 
mažai tepadaro įtakos į gy
venimą: žmogus pasilieka . 
kaipvr. buvęs pagonis-, kas
dieniniame ir visuomeninia-j 
me gyvenime, nors ir išpa-l 
žįsta Kristaus mokslą lūpo-| 
mis. Tikėjimas eina savo’ 
vaga, «gyvenimas gi sava 'ti į talką. Deja, yra žmo- 
tankiai — griežtai priešinga nių, kurie galėtų daug gra- 
likėjimui. žiu daiktų parašyti, bet ne-

“ Darbininko” pareiga nė- i prisiprašysi nei už pinigus, 
ra skelbti krikščionybės O gal kartais ir jiems duos 
principus abstrakcijoje.Tam Dievas Dvasios Šventos.

L. Kainos tiesiai į Klaipėdą 

TJUTrečia kliasa r

Lengva pažinti, kuris žmo 
gus nešiojasi savyje dangų, 
{kuris pragarą, kitaip sa
kant, kuris yra tikras kata
likas, kuris nėra, nors pa 
viršutiniai ir priklauso prie(Galėsite pasiimti visą

Veisalas turi 436 puslapių, iŠ kurių 288 puslapiai 
užimti paveikslais

Kaina $3.50 ' Užsisakykite
“DARBININKAS"

966 West Broadway Bouth Boeton, Man.•_ —

? ' - ■. ■ r
r Šy. Baziliui atsisakė pri
imti prie komunijos ereti
ką ari joną, nors jam buYo 
paties ciesoriaus liepta tąi 
padaryti. * Nieko negelbėjo

Per BBEMEN’Ą 
Didžiausiu ir Greičiausiu 

Vokiečių Garlaiviu 
COLUMBŪS 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs 3-čios klesos kamba
riai—tik miegamieji 

NOBTH GERMAN 

L L O Y D 
65 Statė St., Boston, Mass. 

Arba pas bile vietinį agentą
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moksleiviai gali ^sulošti la
bai svarbią rolę. Supranta 
tai ir lenkai ir užtat taip 
persekioja moksleivius ir 
lietuvių mokyklas.

Mūsų pareiga mokslei
viams padėti aukomis.

Karo nenori

ir "Kiekvienas teroras yra 
£ ;' silpnumo arba degeneracijos 
£ y arba sykiu abiejų ženklas, jį? •A’*'* .> x
r- Degeneratai daugiausiai pa- 
r y "rodo savo budeliškus palin- 
k ' kimus pačiame revoliucijos 

karšty, pačiame įsiutime. 
Kuomet revoliuci jonierių

iį/—'fanatizmas pasiekia auk- 
'sčiausio laipsnio, tuomet, mo- 
ralybės barjeros nupuola ir 

■F- degeneratai randa galinry- 
sT ; bės patenkinti savo krauge- 
g -riškus ir sadistiškus instink- 
K tus. Tuomi galima buvo aiš- 

kinti raudonąjį bolševikų te-' 
B rorą Rusijoje, Vengrijoje, 

Kaukazo respublikose ir ki-
. — •

Niekuo kitu negalima iš- 
aiškinti dabartinį raudoną- 

k jį terorą Rusijoje, kaip tik 
g* sovietų silpinumu. Revoliu- 
| - ei jos karštis senai perėjo, 
|.Z drauge su juo ir entuzijaz- 
||Z. mas. Komunistai Rusijoje 
^ pradėjo šalčiau ir kritikin- 
g* giau žiūrėti į savo sutvertą- 
F- jį “tojų” ir, pamatę, kad 

ne viskas gerai, , ėmė peštis 
£ savo tarpe. Komunistų par- 
f tijoje atsirado partijos, pa- 
£ sidarė raskol.

Užsienių jiolitikoje sovie- 
‘ ' tų diplomatai nelabai kuo 

gr tegali pasigirti. O ir tą, ką
y ’ buvo laimėję, >7^1 -tauria pra- šalyse.

Šaltai žiūrint t į paskuti
nius. įvykius Rusijoje atro
do, kad demonstracijos, no
tos Lenkijai ir kitokie sovie
tų šūkavimai yra daromi ne 
užsienių baidymui, bet savų
jų dvasios sustiprinimui. 
Nereikia tečiau pamiršti, 
kad kurkas lengviau yra mi
nias sukelti, negu jas pas
kui nuraminti. Nėra abejo
nes, kad bent tuotarpu so
vietai karo nenori, nes var- 

jie tikisi jį laimėti. Ka
ro pavojus tame, kad įsisiū
bavusi minia gali pridaryti 
tokių ekscesų, kurie karą 
padarys neišvengiamu.

Karo tikrai nenori vaka- 
rų Europa. Atrodo, kad di
džiosios vakarų valstybės 
gal nors sykr-susitars ir ne- 
prileis prie karo, jei sovietai 
ir ištikiu jų jo norėtų- Yra 
leidžiama mintis, kad Ang
lija, Francija, Italija ir Vo- 
(kietija pasiųstų bendrą notą 

, kurioje būtų 
griežtai pareikšta* kad virš- 
minėtos valstybės nieko ne
turi prieš tai, kaip kuri vai-- 
stybė valdosi — demokratiš
kai, ar bolševikiškai, — bet 
visos jos. kariaus prieš .tą 
valstybę, kuri pradės karą.

Toki nota tikrai atšaldytų 
Taringą sovietų karštį.

kišti ačiū tam, kad iš savo 
ambasadų, pasiuntinybių, 
specijalinių ir paprastų ko
misijų padarė komunistinės 
propagandos lizdus.

Buvo laikai, kuomet Ru
sijos aro prisibijodavo net 
Britanijos liūtas. Dabar net 
Mandžū rijos banditas-gene- 
rolas, Čang-tso-lin, išdrįsta 
padaryti kratą prie sovietų 
pasiuntinybės Pekine ir so
vietai tyli.

Rusijoje pradedama mė
tyti bombas prieš bolševikus 
lygiai taip pat, kaip kad se
niau bolševikai mėtydavo į sovietams, kurioje 
caro ministerius. Sovietai į 
tai atsako kruvinu teroru ir 
desėtkais galabija savo prie
šus. Iš to aišku, kad sovie
tai nesijaučia esą taip stip
rūs, kaip pav. kitas Europos 
diktatorius, Mussolini, ir 
panikoje kerta į dešinę ir į 
kairę. Nori tuo parodyti 
žmonėms, kad pavojus grę- 
sia netik iš užsienių, bet ir 
iš vidaus. Tuo būdu mato
mai nori nukreipti žmonių 
domę nuo vidujės betvarkės 
ir vargo. Ar ilgai tas sek
sis?

Klausimas, ar pirma į- 
vyks revoliucija kapitalistu 

Bolševikiqoj«*

VILNIAUS LIETUVIAI 
MOKSLEIVIAI

Kalbant apie Vilniaus 
moksleivius tankiai tenka iš
girsti nuomonę: kam, girdi, 
Teikia leisti pinigus moks
leiviams? reikia aukoti Vil
niaus atvadavimui. Tie žmo
nės nesupranta, kad maža 
tebus naudos mums iš Vil
nijos, jei ji bus-sulenkinta. 
Prie Vilnijos atvadavįjno 
turi prisidėti ne tik nepri
klausomoji Lietuva, bet ir 
patys vilniečiai. Kad jie pri
sidėtų, reikia, kad lietuvy
bės dvasia būtų stipri juose. 
Pavyzdžių turime čia pat A- 
merikoje. Ar daug tesi iii- P,nni 
pina Vilniaus vadavimu su
lenkėję vilniškiai lietuviai, 
kurie gyvena Amerikoje. 
Jie net džiaugiasi, kad len
kai užgrobė Vilniją, jie pri
klauso prie lenkiškų patri- 
jotinių draugijų, aukoja ne 
tietuvai, l>et Lenkijai prieš 
Lietuvą, tveria ir palaiko 
lenkų parapijas ir mokyk
las. Žodžiu sakant, jie ne 
tik kad Lietuvai nefmdeda, 
bet kiek įmanydami kenkia.

' Visuomet taip buvo ir yra, 
kad perėkinčikai yra aršes- 

' ni Lietuvos priešai, negu

tikri rusai pravoslavui; Lie
tuvos parsidavėliai lenkams 
labiau nekenčia Lietuvos, 
negu tikrieji lenkai.

Kaip seniau Lietuvoje 
moksleiviai kėlė tautinį susi
pratimą žmonių tarpe, taip 
dabar moksleiviai galės 
apaštalauti tai pačiai idėjai 
Vilnijoje. Lenkai netik po
litiniai ir tautiniai spaudžia 
vilniečius, bet. taipgi ir eko
nominiai nusmukdė Vilniją. 
Baltgudžių tautinis judėji
mas eina pirmyn visu įtem-

—i. Tvaikui liegant jie 
bus mums pavojingi, jei lie
tuviškas elementas nebus 
stiprus Vilnijoje. Jau ir da
bar jie turi pretensijų prid 
Vilniaus.

.Tuo stipresni bus Vilnijo
je lietuviai ir kiti nelenkiš
ki elementai, juo bus silp
nesnė Lenkijos padėtis ir 
juo lengviau bus ją išvyti iš 
Vilnijos - prie pirmutinės 
progos. Vilniaus atvadavi
mo darbas turi būti varomas 
ne tiktai iš Kauno ir Ameri
kos* bet taipgi ir iš Vil
niaus. Čia Vilnijos lietuviai

Daugumas valstijų turi ( Kompanijų krautuvės. Ke- 
užtvirtinusios įstatymus su
tvarkymui algų, arba geriau 
sakant, išmokėjimui darbi
ninkams. Kaikurios valsti
jos reikalauja kad mokes
čiai būtų mėnesiniai, pusmė-
nesiniaij savaitiniai ir pus- 
savaitiniai—tų valstijų teis
mai tik po ilgų laikų ir po 
atydaus svarstymo priėmė 
tuos įstatymus.

Beveik visos valstijos pri- 
pažvsta kad algos turi būti < 
išmokėtos su darbo užbaigi-I 
mu. Jeigu darbininkas pa- 
liuosuotas, tai yra jeigu 
kontraktas sulaužytas, tai 
jis gali pareikalauti apmo
kėjimą nuostolio sulig, jo al
gos didumo jeigu sutartie 
sulaužyta iš priežasties 
darbdavio.

Daugumas valstijų įstaty
mais aprūpina išmokėjimą 
algų kaip tik greit darbinin
kas paliuoSuojamas, bet ke
lios -aprūpina išmokėjimą 
sekąnčioj, “pav-day,” Ar- 
kansas valstijoj įstatymas 
apdengia tik gelžkelių kom
panijas ir aprūpina 1 
dėl neišmokė j imo ant parei
kalavimo mokesties, bausmė 
traukiasi' kol susitaiko tik 
neilgiaus 60 dienų. Kalifor
nijoj panašus įstatymas lie- 

.čia visas industrijas, bet 
bausmėj tęsiasi tik 30 dienų. 
Piniginės bausmės aprūpin
tos Idaho, South Carolina ir 
Indiana. Kelios valstijos 
reikalauja pranešimą darbo 
pertraukimo. Darbininkas 
savo algos nenustoja išeida
mas be praįešimo jeigu jo 
alga nebuvdHnokama sulig 
sutarties, t. y. buvo mažina
ma.

Lietuvos spaudoje nuo per
versmo iki pat paskutinių 
laikų nieko beveik daugiau 
nematei, kaip tik: konstitu
cija ir demokratija ir kon
stitucija, panašiai kaip da
bar kad yra Amerikos spau
doje: Lindbergh, Lindbergh 
ir dar Lindbergh.

Prisimena toji Krilovo pa
sakaitė apie žmogų, kuris 
lankydamas muziejų apžiū
rėjo visus mažiausius vaba
lėlius, liet nepatėmijo dram
blio. Lietuvos laikraščiai iš
gvildeno demokratijas, kon
stitucijas ir parlamentariz
mus, liet, valstiečio nepate- 
mijo. Jei ir patėmijo, tai 
tik spėliojo, ar jis nori rin
kimų, ar ne.

Malonu yra pastebėti, kad 
vėliausiai gautuose iš Lietu
vos laikraščiuose kreipiama 
žymiai daugiau domės į ūki
ninkų reikalus. Šiaip, ar 
taip kalbėsime — Lietuva y- 
ra ūkininkų šalis ir jokia 
valdžia ilgai neužsilaikys 
Lietuvoje, jei nestatys ūki
ninkų reikalų pirmoje vie
loje kad ir kažkaip tobulą 
konstituciją parašytų.

Kuomet bus’ rinkimai į 
seimą, juos laimės tie, kurie 
daugiausia žadės ūkinin
kams; tie užsilaikys prie 
valdžios ilgiausia, kurie dan
ginusia ūkininkui duos. ..

Konstituciją galima keis
ti, liet Lietu vosgyveTiimas 
sukasi apie Lietuvos ūkinin
ką.

viena

lios valstijos draudžia kom
panijų krautuves duoti ta-1 
vorus, darbininkams vieton 
išmokant jiems algas. Tokia 
praktika nepavelina darbi
ninkams pirkti-kur nori ar
ba lankyti jiems geriausias 
krautuves. Tas draudžiama 
Indiana, Kentucky, Missou- 
ri ir keliose kįtose valstijo
se. •

Atitraukimas nuo algii. 
Beveik visose valstijose įs
tatymai aprūpima išmokėji- 
Imą pilnos algos, draudžiant 
atitraukimus dėl netinkamo 
darbo arba dėl užlaikymo 
pašalpinių organizacijų ar
ba ligoninių.

Algos pirmiausia turi bū
ti išmokėtos. Visuose reika
luose prieš darbdavį arba jo 
kompaniją, darbininkų tei
sės turi būti pirmiausia pri
pažintos. Paprastas įstaty
mas aprūpina kad jų algos 
turi pirmiausia būti išmokė
tos, atsitikimuose kur savas
tis parduota algos išmoka
mos iš tij pinigų. Jeigu 

bausmę Į darbdavys mirtų arba susi- 
bankrutytų, darbininkai pir
miausia skaitomi.

Algiį paskyrimas kitam. 
Tik Indiana, Massachusetts 
ir kelios kitos valstijos 
draudžia pavedimą algii ki
tiems, ypatingai kuomet tos 
algos dar neuždirbtos. Ki
ton pusėn, Maryland, kla
bama ir kitose valstijose to
ki paskyrimai yra legališki, 
nes jie žiūri taip į dalyką, 
tiki kad darbininkai yra pil
nai suaugę ir nereikalauja 
valstijos priežiūros. Massa
chusetts paskyrimas’ algų y- 
ra legališkas, tik kuomet pa
reikalauto jas parodo darbi
ninko žmonos parašytą su
tikimą.

Kažkuriose valstijose pa
skirta dalis, arba nuošimtis, 
darbininkų algų yra paliuo- 
suota nuo kreditorių reika
lavimo, tas įstatymo aprūpi
nimas apsaugoja darbinin
kų šeimynas ir užlaikomas 
ypatas.

Bylos dėl algų. Techni- 
kališka procedūra dėl vedi
mo bylų atgavimui algų yra 
palengvinta daugely valsti
jų, ir visos legališkos pagel- 
bos draugijos ir panašios or
ganizacijos apsiima vesti to
kius reikalus. Kelios valsti
jos aprūpina ir pagelbsti al
gų išreikalavimo bylose dar kus 
advokato atlyginimą. Pa- pirkti 
prastai, bylos dėl viršlaikio arba korporacijų sandėlių

Bostone nesenai “apsiže- 
nijo” dvi redakcijos “socia
listų” ir “sandariečių.” Su
gyvena kaip du (juodi) 
aniolėliai. Ką vienas mano, 
tuoj pasako kitam. Antra
sis tuoj pritaria: taip! taip! 
boba! arba taip! taip! die
dai !

Gauna vieną žinią iš Lie
tuvos — tuoj duoda antra
jam. Diedas sako: Volde
maras no good! Boba tuoj 
kaip aidas atliepia: Sure, 
sure, Mike! Ir bobos ir die
do frontas padabintas tomis 
pačiomis žiniomis ir net jų 
editorialės mintys tos pa
čios. Boba sako: iškalbus 
žmogus yra melagis, jei jis 
yra katalikas. Of course — 
atsako diedas—melagis, me-< 
lagis: bet jei iškalbus žmo
gus yra laisvamanis, tai jis 
yra ne melagis, tik ot taip 
sau iškalbus žmogus ir tiek. 
Baigreišius, bobute, tu sakai 
tikrą tiesą.

šmeišim katalikus, boba, 
vis gal kokį kvailą sąvo 
skaitytoją prigausime, gal 
patikės. ,

Suty, Mike, sure! Šmeiši- 
me kilk tik galėdama, iš
kreipsime viską, ką tik jie 
daro, rašo ir kalba.f

Tr bučiuojasi “socialistas” 
diedas su saVO“sandari e te” 
Iniba ant Broadvvay.

Aitvaras' tono Paminklo darfe.

darbo nėra pasekminga jei-lyra prieš įstatymus. Užmo- 

gu iš anksto speciali sutar- kesčio dalies pasilaikymas 
tis nebuvo padaryta. Kur už darbininkų pašelpą yra 
įstatymas draudžia viržiai- uždrausta. Algos turi būti 
kinį darbą tai darbininkas su išmokamos vėliausiai kas 
darbdaviu peržengia įstaty- dvi savaiti Suvienytų' Vals- 

negalima pareikalau- tijų grynais pinigais. Skim- 
Įdžiant dėl algos kurios rei
kalaujama suma nesiekia 
$20.00 teismas byluojančiam 
byluoja veltui.

Teisiant darbininką prieš 
jo uždirbamąją algą, jeigu 
alga sumoje $18 savaitėje 
daugiau arba mažiau, kredi
torius gali būti apsaugoja- 
mas užmokesčiu 10 nuošim
čių nuo uždirbtos sumos. ' 
Jeigu alga siekia $1,000 į 
metus, tuomet gali būti ski
riamas didesnis nuošimtis.

Illinois valstijoje al£os v- 
ra pirmame pareikalavime. 
Darbdaviui mirus, algos pa
prastųjų darbininkų ir tar
nų draug su paskutiniomis 
ligos ir pakavojimo išlaido
mis yra pirmenybėje. Kon
traktas su sąlyga pasilaiky- 
mui iš bv kokio darbininko 
dali arba tam tikra nuošim- 
ti algos yra draudžiantas. 
Kiekvieno darbininko $15 
savaitiniai uždirbimai yra 
paliuosuojami nuo nuspren
dimo jeigu darbininkas yra 
šeimynos galva. Jeigu me
chanikas, artistai, angliaka- 
Įsis, paprastas darbininkas, 
ar tarnas iškelia bylą išieš
kojimui jo uždirbtos algos, 
tuomet teismas jam leidžia 
(suteikia) advokatui atlygi
nimą, apart jam prigulinčią 
algą, advokato atlyginimas. 
Taikos teismo nemažiau $5, 
apskričio teismo nemažiau 
$10. : .

Massachusetts Valstijoj iš
mokėjimo dieną paskiria į- 
statymas ir turi būti išmo
kėta darbo laiku. 'Atitrauki
mas už pasivėlavimą' vra už
draustas. panašiai £aip ir 

pabaudos už netikusį audi
mą arba už laiką, sugaišintą 
sustojus mašinerijoms arba 
jas ' taisant. Jei darbdavis 
paliuosuoja darbininką ir a- 
pie tai jam nepranešęs iš 
anksto, darbdavis yra atsa- 
komingas.•c

Algų išreikalavimas skai
toma pirmenybe. Kuomet 
algos viršija $20 kas savaitę 
jos via liuosos nuo įvairių 
priekabių, išskiriant jeigu 
reikalinga aprūpinti skoli
ninkai arba jo šeimyną, ku
riam tikslui yra skiriama 
$10. Algos apsaugojimui 
moterų ir vaikų neturi būti 
surištos su jo skola. Jūri
ninkų algos negali būti kitų 
paimtos.

i F. K. I. S.

(mus ir 
ti jokios užmokesties.

Nusprendimas delei bonųl 
už tam tikrą darbą arba pa
gerinimą darbo yra kiekvie
name teisme kitokis. Kaiku- 
rie pavėlina atgauti kiti ne- 
pavelina.

Įvairių Valstijų Įstatymai 
v.
Kadangi įvairių valstijų 

įstatymai mainosi, paimsime 
’ tik sekančias tipiškas indus- 

triališkas valstijas.
’ . New Yorko valstijoj se
kanti aprūpimai gyvuoja: 

Subankrutavus, algos ir 
tarnystės mokesčiai bėgyje 
trijų - mėnesių išmokama 
pirm negu viis kiti išmokė
jimai bet neperviršijant 
$300 kiekvienam darbinin
kui.

Algos turi būti išmoka
mos grynais pinigais, če
kiais išmokama tik tuomet 
jeigu darbdavys gali parody
ti savo finansišką padėjimą.

Jokis asmuo dirbantis prie 
viešo konstrukcijos darbo 
negali turėti “kompanijos 
krautuvę” į dvi mylias nuo 
vietos kur I 
darbas dirbamas.

Algos išmokamos pinu vi
sokių kitų reikalavimų.

Jeigu kreditorius gauna 
nuosprendį prieš darbininką 
kuris uždirba algos $12 į sa
vaitę arba daugiaus, tai ga
li pareikalauti iki 10 nuo
šimčių pakol visa suma išmo
kėta.

Bausmės iš nuo $100 iki 
$10,000 aprūpintos algų į- 
statymo peržengimams.

New Jersey valstijoje dar
bininkas praranda savo dalį 
uždirbtos algos jei jis atsi
sakydamas iš darbo nepra
neša apie tai savo darbda
viui išanksto, ir tik tuomet 
jei taip kontrakte būtų pa
žymėta. Algų išreikalavimui, 
darbininkas ar tarnautojas 
turi įstatymo teisę liečiant 
savo turto priklausančio iš 
korporacijos neįstengiančios 
savo skolų išmokėti už atlik
tą darbą laikotarpyje dvie
jų mėnesių prieš tardymui 
pradėsiant. Darbdavio daik
tai ir nejudomas turtas ne
gali būti judinamas tol kol 
darbininko algą neviršijanti 
dviejų mėnesių buvo išmo
kėta. Sulaikant algų išmo
kėjimus kaip tai darbinin- 

prispiriant daiktus 
iš firmų, kompanijų

konstrukcijos į

k J \
♦

Tfclk.aharteB Ą. Lindbergh gavo nepaprastą aknddytoo kryMą n«o Preiidento Washing 
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ir kitokių žaislų ir pasilinksminimų
i f ' 'T • *i

įsvaziaviman

(“šaltinis”)

Duok savo 
kūdikiai 
geriausį 
maistą

Pratinginiauk šiandien, rytoj 
padarysi tą pat, ir po ryt bus tas 
pat.—Šekspyras.

Kunigai- Patrijotoi 
Biznieriai - Patrijotai

lengvas pra- 
smarkus vi-

Pirmas vi

Vilniaus vadavimo ir Vilniaus našlaičių 
ir moksleivių naudai

Įvyks Sekmadieny

Biržei 5
Montello, Mass.

“Senas pasakymas, jog'mo
kydami kitus, patys mokomės, 
niekur geriau nėra patikrina
mas, kaip ten. kur patys moko
me save.” (Dinteris)

Vietoj gulėdamas ir ak 
rauo apželia. (Lietuvių prie
žodis).

R. K. Susivienijimo nariui, 
Cleveland, Ohio. — Tamstos 
raštelio dėlei perkėlimo kuni
go netalpinsime. “Darbinin
ko” skaitytojai negi gali at
sakyti i Tamstos paklausimą 
“Delko?” Rašinėkite iš dar
bininku gyveninio.

Tie patrijotai, kurie negales dalyvauti, darys tą die
ną pramogas Vilniaus naudai, aukos Vilniaus naudai, 

ai, atšalėliai ir Nolio Motiejai nedaly

■ VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS

Pr. B. S. Herben

Žmonėms veldėtų dauginus 
užsiinteresuoti apie suviri
nimą maisto žmogaus vidu
riuose.. Yra aiškinama kad 
daugelis maisto vaikščioja 
dvidešimts keturias valan
das po nematomas mūsų or
ganizmo dalis. Maistas yra 
laikomas, suvirinamas, ir 

pereina į kraujo srioves, ku
riomis eina i reikalingas kū
no dalis. Išmatos tuojaus 
prašalinamos. Tos kūno da
lys neatnaujinamos, joms 
suirus tik gali būt pagydo
mos ir neatnaujinamos.

Tankiai žmonės paprastu 
būdu gadina savo vidurius, 
t. y. smarkiai paliuosuojant 
juos. Kaikurios šeimynos 
.prisilaiko vidurių liuosavi- 
mų duodant vaikams drus
kos, “ex lax” arba žolių ar
batos kas savaite. Tas nėra 
reikalinga nei gera ii* nepa
tartina.

DETROIT, MICH.
LDS. ir darbininkų reikalai
Nariai savo organizacijos L. 

D. S. reikalais neperdaugiau- 
sia rūpinasi. Liūdna, kad dar
bininkai tiek mažai pašvenčia 
laiko savo vargingos būklės 
gerinimui. Gal būt dėlto, kad 
permažai pažįsta šios organi
zacijos principus. Pradeda ju
dėti ir veikti ir žiūrėk vėl 
sustoja ir laukia, bet nežinia 
ko.

Štai, kad ir vajus naujų na
rių ir skaitytojų neišjudino vi
sų. taip neišjudina ir komisijų 
planai ir sumanymai.

Dabar, bedarbių laikais mes 
kaip tik turėtume išnaudoti 
progą ir pasidarbuoti savo ir 
LDS. labui. Turėtume skait
lingai rinktis į susirinkimus ir 
juose gyvai disknsuoti kasdie
ninius gyvenimo reikalus; 
rengti šeimyniškus išvažiavi
mus sudarant darbininkišką 
programų, ir kitokias pramo
gas.

Būtų gražu, kad visos trys 
darbininkų kuopos rengtų ben
drai išvažiavimus. Vietų tu
rime gražių ir patogių tokiems 
išvažiavimams. Begalo gražų 
Įspūdi darė Į visus gegužės S 
d. pramoga. Vienybėje — ga
lybė! Dar ne vėlu. Tokius iš
važiavimus galėtume surengti 
kelius. Pabandvkime.

Tik a]
vaus išvažiavime ir nieko neveiks Vilniaus naudai

Bus
Koipisija atliks navų pareigą. Publika irgi bus savo 

pareigą atlikusį jei'i
Lietuviai! Nepamirškit, kad Vilnius po svetimu jun 

gu vaitoja! ’J’ ■ •

“CAN URBAM” NAUJAS 
PRODUKTAS

Mėgstantieji sirupą dabar 
galės naudotis tikro gryno 
cukrinio, naujoje formoje 
sirapo. Naujas produktas 
vadinamas “cane eream” 
sutaisytas iš cukraus kevalo, 
ir išrastas bandymu Suv. 
Valstijų Agrikultūros De
partamento chemijos biuro. 
Naujo prddukto dirbtuvėje 
šiam sezonui užsakyta 1,000 
keisų.

Naujas produktas yra pa
darytas grynai iš cukraus 
kevalo sulčių, nieko neati
mant taip ir nieko nepride- 
dant. Turi sirapo spalvą ir 
švelnumą, patraukiančiai 
malonus kaip- šokoladiniai

inas ant duobos karštų kek
sų, ir t. t. “Cane eream” 
patiks tiems, kurie mėgsta 
tirštą sirapą’.

Kuomet “cane eream” su
taisytas tirštai vartojamas 
sandvičiams taipgi yra tin
kamas pyragaičių apeukra- 
vimui. Viskas kas reikalin
ga tai Įkaitinti dvigubame 
puodelyje ir pilti. “Cane 
eream” gali būti taipgi var
tojamas prie sodos fontanų 
ir kitiems paviršėliams kaip 
tai šaltakošei. Kaip mano
ma šiame sezone bus parda
vinėjama visose groserių 
krautuvėse.

L. D. S. Naujos Anglijos 
Apskričio priešseiminis su
važiavimas’ įvyks.liepos 24 
d. l val. po pietų, Palango
je, Lawrence (Methuen), 
Mass.

Visos šio apskričio kuopos 
tuoj išrinkite atstovus ir į- 
duokite jiems gerų įnešimų 
ne tik apskričiid, bet ir sei
mui.

Vieta suvąžia vintui gera, 
nes pasibaigus sesijoms bus 
galima pasilinksminti ant 
tyi-o oro prie didžiojo ežero.

Tad kviečiame visas kuo
kas imti dalvvumą šiame su- 
važiavime.

ROMUVOS PARKE’
4

Jame dalyvauja 
Darbininkai * Patrijotai 
Profesijonalai - Patrijotai

■ ■ - '

miestą, iš kaimo į kaimą, 
kad sukėlus neapykantą 
prieš svetimšalius^

Ranka rankon su atgims
tančiu tautiškumu eina grį
žimas prie senųjų savo pa
pročių. Tuoj po karaliaus 
nuvertimo buvo žymiai su
mažėjęs kasų nešiojimas. 
Dabar vėl visame krašte šis 
paprotys klestėte klesti. Se
nas kinų moterų paprotys 
varžyti savo kojas, kad jos 
neaugtų, dar smarkiau atgi
jo. Ir kova su šiuo, mūsų 
išmanymu nežmonišku pa
pročiu, neduoda veik jokių 
rezultatų. Kinijoj dar vieš
patauja įprotis, kad jauna
vedžiai pamato vienas kitą 
tik vestuvių dieną. Kaime 
mergaitė dažnai visai neži
no, kokį vyrą jai tėvai yra 
paskyrę. Galop kiniečių su
pratimu, tas jau ne taip 
svarbu, nes jų moterų liki
mas bemaž visur ir visumet 

Į vienodas: ji privalo gera 
'šeimininkė būti, ypatinga 
!jos pareiga sau, savo vyrui 
j ir vaikams drabužius siūti.

VALGYKITE DAUGIAUS 
VAISIŲ IR DARŽOVIŲ

Gydytojai pataria žmo
nėms valgyti daugiaus vai
sių ir daržovių, todėl Suv ...... ,
Valstijų Agrikultūros De-[tirštas trapas yra vartoj 

partamentas duoda patari
mą valgyti daugiaus špina- 
kų, cibulių, rabarberių ir 
panašių daržovių, nes jie su
judina žmogaus kepenis. 
Daugelis ligų paeina nuo ne
veiklių kepenų. Apgalėti tas 
ligas būtinai reikia valgyti 
tinkamus valgius. Viršmi- 
nėtos daržoves paliuosuoja 
vidurius. Daugelis apsisau
gotų ligų, jeigu tik apsipa- 
žintų su tinkamais valgiais 
ir jų užtektinai valgytų.

F. L. I. S.

kUDIKiu
GEROVes sKYRlUy 
DĖL APRŪPINIMO^ 

motinų ir jų
KŪDIKI UOŠVEIKAT0&į

Yla du būdai vidurių pa 
liuosavimo — 
liuosavimas ir 
durių išvalymas, 
durių praliuosavimo būdas 
netaip suerzina vidurių žar
nų plėveles ir yra lengves
nis. Smarkus vidurių pra- 
liuosaviūias labai kenksmin
gas ir turi būti vartojamas 
labai retai. Kadangi tan
kus vartojimas smarkaus 
viduriu praliuosavimo sukę-!

. . į
lia įvairų vidiniuose karštį, 
kas yra vidiniams pavojin
ga- .... J ;

Tankus vartojimas vidu
rių praliuosavimo vaistų 
pripratina prie nuolatinio 
vidinių užkietėjimo. Toks 
vartojimo būdas verčia dirb
ti žarnų muskulus. Kaip 
kiekvienam žinoma kad 
muskulai • kurie nėra varto
jami nuo tokio veikimo pa
sidaro minkšti ir silpni ir 
palieka visai nenaudingais.

Todėl tie .vaistai neturi 
būti vartojami, kuomet nėra 
tikro reikalo. Reikalui pri
ėjus gali būti vartojama mi
neralinis aliejus, ricinos alie
jus, arba druskos. Enemos 
tankus vartojimas yra tiek 
kenksmingas kaip ir vaistų 
vartojimas.

Vidurių užkietėjimo apsi
saugojimui yra geriausias 
būdas sekantis—pratink kū
ną prie reguliariškumo, 
gerk užtektinai vandens, 

■valgjkjdiužoves, k. t. salie
rus, kopūstus, žalias pupas, 

Ješiukus, salotas, svogūnus 
ir fygas, džiovintas slyvas ir 
razinkas. Rūgštys, kaip 
apelsinai, tomatės, obuoliai, 
citrinai ir t. t. daugiau pri
duoda muskulams veiklumo. 
Riebumai kartais reikalingi 
palengvinti jų judėjimą.

Proto veikimas yra suriš
tas su viduriniu organizmo 
judėjimu. Valgyk tinkamai, 
nesirūpink, perdaug nenu- 
vargk, tuo rasi kad tavo 
sveikatos padėtis normalė. 
Teiraukis apie savo sveika
tos nenormalumus.

Prisilaikant aUgščiau mi
nėtu mu<|lymų, savo svei
katą palaikysi gerame sto-

a & KINIJOS PADANGĖS 
i ŲHišf.. .. ~~, Nešertai grizo iš Kinijos 
vienas ten besidarbuojančių 
misijonorių vokietvs Tėvas 
Hesser.’ Jis perėjo beveik 
visą didžiulę Kinų šalį, 
dirbdamas tenai išganingą, 
sunkų darbą apie 20 metų. 
Ir štai jis'teikėsi pasidalyti 
savo Įdomiomis žiniomis su 
plačiaja publika Vienoje iš
tisoje paskaitų eilėje. Anot 
Tėvo Hessėro dalykai Kini
joje‘šiaip atrodo:

“Kiniečiai bendrai yra 
nepaprastai kantrūs ir sve
timšaliams palankūs. Tiktai 
Europos pirkliai ir politikai 
savo nuolatiniu užgaulioji
mu, erzina be paliovos šią, iš 
esmės ramią, tautą .Šancha
juje" neštuvų nešikai (riška- 
kulis) susirinko demons
truoti. Čia reikia pažymėti 
kad šie. dažnai vežėjų arklių 

' pareigas einantieji, yra kan
triausi žmonės, koki tik pa- 

I šauly gali būti. Be to, kaip 
1 matyti iš statistinių davinių, 
idikrai šuniškose sąlygose jie 
gyvena ir beveik visi iš di
delio persidirbimo ir neda- 
valgymo mušta džiova. Su P pasiuva savo
jais tad augių policija pada- 'tinkamas, gražias_keln< 
rė trumpą tardymą ir pa- D laikoma pavyzdingh 
leido šūvius tiesiai miniom },a.
Savaime suprantama, kad Visai šaliai gresia d 

.kiniečiai negalėjo tai pro dėl i nelaimi: sausra ii 
ausis praleisti. Sekančią jumas. Šimtai tūkst 
dieną prasidėjo nepaprastas žmonių išmiršta kasm< 
revoliucinis bruzdėjimas vi- nederliaus. Kinai bant 
šame krašte. Studentai ap- vo netobulu, primityvi 

, leido universitetus, mokyk- du pravesti kanalizacij 
las ir trauke is miesto i labai mažai gelbsti.

<£Cane eream” gali būti 
keičiamas, bet visuomet pa
našiai turi tą pat malonu
mą. Kuomet sutaisytas khip

R. K. FEDERACIJOS APSKRITYS 
IR RENGIMO KOMISIJA.
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Didesni laimėjimai

Misijos

Solovartė

Komisijos narė

Prenumerata metams

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

Atsigėriau žalio vyno...
Oi džium-džium, 
Už jūrių,
Kalbin jaunas bernužėlis,

Ak, myliu tave ...-•..........
Bernužėl, nevesk pačios . 
Graži čia giružė...................
Meilė.......................................
Meile uždegta krūtinė ... 
O pažvelgti ........................ ..
Visuomet širdis surakinta 
Penkios linksmos dainos .

DUETAI
Moterų_Sąjimgos Imnas ... 
Skrenda, lekia mūsų mintis 
Trisdešimt dainų .........

Vargoninkas gerai žinantis savo 
amatą yra tuo jaus reikalingas. Su
žinoti “D-ko” Aministracijoj.

(B.-17)

MOTERŲ SĄJUNGOS CONN 
APSKRITYS

Pirmininkas — M. ŽIoba,
539 E. Seventh St., So. Boston, Mas* 
Telephone South Boston 3552-R.

Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas.
17 Vale St., South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — J. Glineckis,
5 Thomas Pk.. Sonth Boston, Mara 

Fin. Raštininkas — M. šeikis,-
366 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvay. So. Boston, Man 

Tvarkdarys — J. Zuikis.
7 Winfield St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landą po piety, parapijos salėj. 492 M. 
Seventh St, So. Boston. Mass.

uu.fL.uinu) uiiiu

Lietuvių dainos ir šokiai per 
radio

Puotos vedėju buvo p. 
Jesmantas. Tai sumanus 
vikrus., vyčių darbuotojas.

Lietuvos Duktem Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausio?.

Valdybos Antrašai

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian
tis dienos klausimus.

Pirmininkė — Jieva Marksienė,
623 E. Eijrhth St.. So. Boston. Maste. 

Prot. Raštininkė — Ona SiaurienC,
443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3422-B.

In. Raštininkė — Bronislava Ciunlentį
29 Gould St., W. Roxhury, Mass. 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
105 W. 6th St., So. Boston. Mass. 

^Pflrkdarė — Ona Mizgiroienė,
1512 Columbia R«L. So. Boston. Mas*. 

Draugija savo susirinkimus laiko ka* 
antrą otamlnką kiekvieną mėues) 
1:80 vakare, pobažnytinėj svetainėj. 

Visais tlr-jos reikalais kreipkitės pas 
protokolų" raštininkę laišku ar telefonu.

Neseniai turėjome šaunų pa
vyzdingai suruoštų bankietų 
pagerbimui vietinių vyčių ko- 
jnandos sportininkų už laimė- 

Vyčių apskr. 
lygos rungty- 

Mat apskri- 
buvo padarv-

i

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — Jonas Adomavičius.
280 E Street, Sonth Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka,
95 C Street. South Boston. Mass. 

Prot. Raštininkas — Ant. Macejunas, 
• 450 E. Seventh St., So. Boston. Mass. 
Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikis,

109 Bowen St.. So. Boston. Mass. 
Kasierius — Andrius Zalleckas,

611 E. Fifth St.. So. Boston. Mass. 
Maršalka — Kaz. Mikailionis,

906 E. Broa<hv:ty. So.' Boston. Mass. 
I). L. K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėnsinius susirinkimus kas pirmą 
nedėkiienj kiekvieno mėnesio 2-rą 
meriu 694 IVasnington St.. Boston, 
Mass.. 1:30 vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

Žvėriškas darbas
■. •* f /.II J

ias piktadarys, pasiuvo 
kos metų lietuvaitę,niiši- 

i kelneri, nudraskė jos 
iželius ir iškoneveikė. _\t- 
tą begėdiškų -darbų pasi- 

Policija tokius paukšte-

Pulk. Lindbergh deda vainiką ant kapo Nežinomo Karei 
vio, Arlingtono Tautinėse kapinėse.

MIŠRAM CHORUI
12. Ginkim šalį Lietuvos.........
J 3. Giesmė į Šv. Kazimerą ...
14. Lietuvos Vyčių Imnas.........
15. Pirmyn į kovą.................. ...
16. Mes grįšim ten.......................
17. a) Išauš vasarėlė,

b) Tu mano ižergelė,
c) Išbėgo mergytė................

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

19. a) Eikš mano mergele,
b) Aš sutikau žydelį,
c) Kam anksci kelcis.........

20. a) Miels tėveli;
b) Oi skauda galvelę,.
c)

21. a)
b)

. <9
4) Aš turėjau vištą.............. ................... ,

ŽZ. a) Tykusis rytelis,
b) Oi laksto vanagėlis,
c) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia

T rust Banke. Programas su
sidėjo iš choro, kvarteto, solo 
ir dueto dainų, šokių ir muzi
kos.

/

L. V. 25 kp. choras, vado
vaujant mokytojui V. Greičiui, 
pirmu išėjimu padainavo Lie
tuvos himną, “Per girią gire
lę” ir “Tekėjo saulelė.” Ant
ru išėjimu: “Oi tu rūta rūta” 
ir “Oi-oi-oi.” “Oi tu rūta 
lūta” S. Greičienė dainavo 
solo, o choras niūniavo, kas 
sudarė gana gražių meliodiją.

J. Liuza smuikorius, J. Ta
mošiūnas su konstantinka ir 
L Broclavas klernetistas, su
grojo: “Noriu miego,” “Suk
tini,” “Klumpakojį” ir “Pol
ką.”

Vyrų kvartetas: broliai Ūse
liai, tenorai, F. Bartnikas, ba
ritonas ir J. Sadauskas basas,- 
dainavo ’’ “Lakštingalėlė” ir 
“Eikim sesės i darželį.”

Stasė Greičienė sudainavo 
“Plaukė sau laivelis” ir “Pa
mylėjau vakar”—S. Šimkaus. 
Antru išėjimu “Mergytė jau
noji” V. Greičiaus ir “Sta
sys” A. Vanagaičio. Pabaigo
je su baritonu J. Krasin sūdai 
navo duetą “Kregždelė 
Petrausko.

J. Krasin išpildė “Oi varge

Bedievių šauksmai, kad Ka
talikų Bažnyčia eina žemyn ei- 

Nekurie teira- na vėjais. Kasmet no tik mū- 
ų parapijoje. bet ir visose, jan- 

Painvlė- nų katalikų. Bažnyčios karei- 
Sta- vių skaičius anga ir stiprėja.

Jonas Jeskelevičius

LIETUVIS DAKTARAS RYDZAUSKAS
šiuomi pranešu savo pacientams kad mano daktariškas ofisas yra 

įrengta- pagal.vėliausios EnropiSkos mados, turintis savyje nanjnnsini Iš
rastus klinikos įrankius, kaip tai:

1. Artificiališkų saulės šviesą, kurios spinduliai stebėtinai veikia 
ant nekuriu odos ligų, taip lygiai lšgy<Io prasuksiančią džiovos ligų ir 
pradžioje odos vėžį. Taipgi turi daug reikšmės prie gydymo vidaus ligų 
ir žaizdų.

2. Elektros įrankiai Ir mašinos, kurios yra pritaikintos <Jel gydymo 
nervų, reumatizmo Ir moterų ligų.

3. Skyrius dėl paslaptingų moterų ir vyny ligų.
4. Laboratorija, kurioj yra hnmlomns kraujas, šlapumas Ir t. t.
DR. J. B. RYDZAUSKAS, Gydytojas ir Chirurgas 

12900 Jos Campąn Avenue N. Detroit, Michigan
VALANDOS; 10—12 dieną Ir 2-8 va Jmre. TELEFONAS: Arlington 2683

I * • * I

jimą Conn. L. 
knapŠasvydžio 

8 nėse čempioną. 
J čio suvažiavime

tas nutarimas, kad laimėtojų 1 
; čempioną mieste bus rengia-' 

mas bankietas. Ir toji .garbė 
teko mūsiškiams. Mūsų vyčių 
sporto gerai išsilavinusi ko
manda nei vieno žaidimo ne- 

r pralaimėjo. Supliekdavo leng- 
e vai smarkius AVaterburio ir

New Haveno vyčių žaidėjus 
kiekvieną syk. Laimėtojai nuo 
Vyčių apskričio gavo gražią 
didelio formato sidabrinę tau
rę, kurią p. J. Kairys, apskr. 
pirmininkas, ir įteikė bankiete 
kapitonui Mašiotui. Ceremoni
jos. įteikiant taurę buvo. labai 
įdomios, ypač kuomet visų 
svečių akivaizdoj pripylė pilną 
taurę saldaus bei gardaus lie- 
tuviško 'midaus vynelio ir pa- 
eiliui čempiono laimėtojai lš 
jos užsivertę skaniai gėrė. Net 

f man seilės per barzdą varyė- 
Į,' jo, bet negavau nei paragauti.

Na broliai sportininkai nepa- 
' - vydžiu jums midaus skystimė

lio, tik linkėtina, kad ir kitus 
, metus garbingai gertume į 
Į. sveikatą ir savo “žvvatą.” 

į- Puotoj dalyvavo didelis vy
čių būrys iš New Haven ir 

r Waterbury (O kodėl gi New
Britam, Bridgeport ir Anso- 

p nia atsilikę?). Koks gražumas 
h 7r puošnumas bei mandagu^ 

elgimasis buvo to skaistaus 
jaunimo! Tiesiog negalima bu- 

g vo juomi atsigerėti.

Pageidaujama, kad draugi 
■jos ir kuopos nerengtų pramo 
gi! minėta diena.

Šios kolonijos jaunoji karta 
anga, ir stiprėja tikylx>jįe ir 
,J—':*1. Birželio 1^71., mū

sų brangaus Dvasios Vado 
kun. J. švagždžio išmokinti a- 
pie 70 vaikučių (30 berniukų 
tir 40 mergaičių) priėmė pirmą 
šv. Komunija. Ne vienam iš
braukė džiaugsmo ašaras ma-

L Bankietas pilna to žodžio 
prasme, be jokio perdėjimo bei 
jpasigirimo, buvo pasekmingas. 
Kauste buvo jaučiama draugiš
kumo nuotaika ir tautinės 
.dvasios srovelė. Tat valio 
jums brangusis jaunime, mūsų 
tautos žiede! .Jungkite savo 
sielas kilniojon vienybėn ir 
susiartinkite dar arčiau bei 
tampriau broliškos meilės rv-

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

Vice-Pirmininkas — L. švagž<Iys,
III Bo\ven St.. South Boston. Mass, 

j Prot. Raštininkas — V. Mickevičius,
405 Third St., Sonth Boston. Mass. 

Finansų Raštininkas ■— M. šeikis,
366 IV. Broadvay, So. Boston, M.'iss. 

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

faršai** — T
393 Fifth Street. South Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas antrą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nn- 
val. po pietų. Parapijos Salėj. Septln 
ta Gatvė. South Boston. Mass.

Birželio 3 d. nuo 9 iki 10 v. 
vakare dainininke Stase Grei
čienė ir J. Krasin asistuojant 
L. Vyčių 25 kuopos chorui ir 
trims lietuviškiems muzikan- 

Taipgi vyęių sportininkai tams dainavo į didžiausią A- 
nustebino savo galingumu ir merikos IV TAM radio, Uni’on 
pažanga sporte visus miesto 
sportininkus. Dalyvavo dvie
jose kriapšiasvydžio pirmeny
bėse: laikraščio “Courant” ir 
miesto. Aliejais atvejais išlai- 

. mėjo čempioną. Pralošė iš vi
so tik vieną žaidimą. Žmo
nės įdomaujantieji sportu kle- 
gėti klegėjo apie vyčiij miklu
mą ir sumanumą sporto-sritv- 
Įje. K. of L. vardas skambėjo 
(kiekviename miesto kampelyj.

“Courant” apdovanojo vy
čius auksiniais“ sviedinėliais 
prie laikrodėlių prikabinti.

»
Miesto gi vyriausybe iškėlė la
bai gražų bankiėtą kuriame 
dalyvavo žymesni miesto val
dybos nariai ir kiti svečiai. 
Bankiete buvo Įteikta vyčiams 
“Meilės Taurė,” ir prie to da 
gavo kiekvienas vyčių sporti
ninkas geriausios rūšies vilno
nį sveterį.

Garbe vaikinams! Bet nega- 
’ liu apleisti nepažymėjęs ir 

mergaičių pareikšto ištikimu
mo sportininkams. Jos neap
leido nei vieno žaidimo, bet 
sekė savo didvyrius ir inspi
ruodavo juos. Buvo geriausios 
“clieer leaders” ir gaivintojos. 
Susiklausymas ir vienybė bu
vo vyčiu obalsiu.

Taipgi buvo kalbų ir dainų 
I dainelių ir kitokių prašmatnv- 
’ bių. Įdomu čia pastebėti, Kad 

panelės Gumbus pirmas pasi- 
| rodymas scenoje savo dainavi- 
f mų atkreipė visų klausytoji! 

. domės. Tnri tinkamos balsui 
medžiagos. Galima būtų susi- 
laukti geros alto dainininkės, 

į jei tik neduos tam savo talen
tui žūti. Jau ir dabar leng- 

| vas, skambus ir iinponuojan- 
tis jos? balselis patraukė klau- 

I~sytojų sielas. Lauksime dau- 
giau pasirodant.

P-lė Žemaitaitė ir Giraitis, 
| Jakaitis, Labeckis ir Gumbus 
| (vyčių kvartetas) šauniai su

dainavo keletą 'dainelių.

Kalbėjo gražiai gerb. kun. 
; J. Ambotas, p. J. Mončiūnas, 

kun. J. Bakšys, p-lė A. Žibu- 
rytė iš Waterbury, p-lė Joku- 

į baite iš New Haven, p. A. Ala- 
• Šiotas ir kiti. Visi reiškė 

džiaugsmo sveikindami čem- 
r pionus ir derino amerikoniz- 
mą, tautybę ir sportą vienon 
lietuvybės dvasios idejon — 

^neužmiršk jaunuoli ir jaunuo- 
|?le, kad esate lietuviais ir di- 
£ džiuokitės tuomi.

———————-=======3ę====================_==========^

Chorui ir kvartetui apart r 
piano" pritarė smuiką ir klar- ( 
netas. Gailias, kuriems reikė- r 
jo. parašė V. Greičius. Dai- y 

Inininkei S. Greičienei ąkompą- 
Iravo jos duktė R. Greičiūtė. Ši l - — - —- — -r- ■
mergaitė dar tik 11 metų ir 
gana muzikai iškai akompa
nuoja. J. Krasinui akompa
navo Al. Vilkienė.

Šis pirmas lietuvių radio j 
programas Clevelande buvo j] 

'labai svarbus mūsų istorijoje,'} 
nes milijonai žmonių klausėsi'j 
lietuvių meliodijų. Antra, pro- ( 
gramo vedėjas daug aiškino a- 
pie lietuvių muziką ir kalbą. T 
Jis sakė, kad Lietuva pagal y 
savo didumo turi daugiau liau- 
dies dainų užiVokietiją, Fran- 

įciją arba Italiją. Lietuvoj, jis r 
j tęsė toliau, vyrki ir merginos,' j 
seni ir jauni, visi dainuoja sa-h 
|vo dainas. Užtad Lietuva Į 
jtaip trumpą laiką suorgani- ’3 
zavo Kaune savo tautišką o- js 
porą ir pasekmingai perstoto'i 
tokias operas, kaip “Faustą” 
ir kitas. . j

Aiškindamas, kaip lietuviai ] 
myli dainas, jis jiaėmė kaipo-2] 
pavyzdi to vakaro dainininkę p 
S. Greičienę. sakydamas, jog j 
ji 15' metų atgal pirmu kartu 
išvydusi Liuosyhės simbolį ap- ] 
siverko. nes jp-žinojo jog šioj ] 
šaly galės dainuoti sau pat i n- f 
kainas dainas be jokio perse- į 
kiojimo. 0 jei iš kokios nors4j 
nelaimės turėtų nustoti daina- j 
vimo. tai ji velytų mirti. Tai 
ženklas, kad lietuviai myli f 
dainas. j

AVTAM radio stoties perdė- f 
tinė Ijeola AVoodcock apie ] 
Greičiėnės dainavimą šiaip* iš-,j 
sireiškė< “Tu ne dainuoji, boti 
čiulbi. Tavo dainavimas yra 'j, 
malonus, tiesiog žavėjantis. 
Apie mūsų kalbą buvo pasaky
ta, jog ji yra seniausia ir turi 
labai daug pagražinimui žo
džių

Svetimtaučiai gėrėjosi lietu- tautybėje, 
viškais šokiais, Neknrio ban 
dė šokti.

Programas buvo aiškiai iš 
jnldytas. Išpildžius kelius nu
merius tuoj gauta pasveikini 
mų teelgramais.

Rašančiam šiuos žodžius te-|tant jaunas sielas priimant š<v. 
ko sužinoti, kad S. Greičiene Sakramentą, 
gavo apie 200 telegramų ir 
laiškų su pasveikinimais iš vi
sos Amerikos, 
vosi apie lietuvių dainas. Vie
ni .reikalavo dainos 
jau vakar.” kiti prašė 
šio.” Daugiausia svetimtau

I

aK



South Boston’o ir Nepon

Cambridge'io žinios

APGAUDINĖJA ŽMONES

LIETUVIŠKA PIRTIS

mokino!

tion naktiniai karai bėgios 
Dover St. ir Tremont St. iki 
subvvay. '

ARTISTO STASIO PILKOS 
VAKARAI'

Daug Pagerinta
SU ŠTYMU IR LAŠAIS *

Nuo dabar atvira 
MOTERIMS IR VYRAMS

Kiekvieną dieną iki 12 vai. nakties

763 CAMBRIDGE STREET
Cambridge, Mass. . 5 

' (L.-8)

Birželio 17 .d. Cliarlestown 
iškilmingai apvaikščios 152 
metines sukaktuves. Toje 
dienoje kasmet mini kovą 
ant Bunker kalno 1875 me
tais. Dar iš vakaro ruošia
si pradėti apvaikščioti ban- 
kietais, prakalbomis ir mu
šiką.

Vidurnakty buvo uždeg
tas didžiau^is laužas taip 
vadinamas “bon-fire” ant 
Sullivan Sq. daržo. Naktis, 
iš birželio 16 į 17 d. Charles- 
tovvne buvo triukšminga.

Šiandie varpai skambins 
saulei tekant ir leidžiantis.

Gražiausias vaizdas paro
dos, tai vaikučiai ratukuose. 
Po pietų militarinė ir civilė 
paroda.

Tarpe kitų parodoje pa
puošalu bus ir laivas Mem- 
pris, kuriuo Lindbergh’as 
grįžo Amerikon. Šis laivas 
jau atplaukė į Charlestown 

ir 
jo valdytojai ir darbininkai 
dalyvaus parodoje. Gali bū
ti sudarys apie 300 vyrų.

Nuo birželio 15 d. įėjo į 
galę įstatymas, kuriuo drau
džia vaikams būti ant Bos
ton Common ir Public 
Gardėn po 9 vai. vakarais. 
Vaikai su tėvais galės būti 
ir vėliau.

_30c. N

TEATRAI
GILIUKINGAS VYRAS—2 aktą komedija ; parašė S. Tarvydas_25c.' ’.
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų keiksmu komedija. Parašė Sei- ■’T’

riją Juozukas  ____________ ____________________ _ - 2fikn«

ši kompanija išdirbinėja pianus 
Bostone per 75 metus suvirs. Lie
tuvis Ponas Šarkinnas daro specia
li raginimą dėl lietuviu biznio.

Aukščiausios lūšies Pianai, Vik- 
trolai ir Radios žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk Poną 
Šarkiui):}.

Vose & Sous Piano Co.
160 BOYLSTON ST. EO^TON

fiEŠIUS MĖNESIUS UŽ 
PIKTŽODŽIAVIMĄ

Wamer~W. William8,au
torius nedoros antitikvbinės 
knygos gavo 6 mėn. kalė
jimą už piktžodžiavimą. Jis 
parašė: “Jėzus Kristus bu
vo nemoral iškas.”

Šis piktžodžiautojas dėjo 
visas pastangas, kad . sura
dus pardavėją, kuris tą ne
dorą knygą išplatintų, bet 
veltui, ligšiol nesurado nė 
vieno.

Autorius apeliavo bylą į 
aukštesnį teismą.

tuvos politini padėjimą. Bu
vo priminta ir apie biednus 
moksleivius, reikalą juos su
šelpti. Tapo padaryta tam 
tikslui kolckta. Sudėta tapo 
apie keliolika dolerių. f 

[ . Pranešėjas

5 V- ♦; r.
BIRŽELIO-JUNE 17 D., 19
t U L. K. fceiiuiio Draugija

rengia ...... _ —

PRALAIMĖJO KOVĄ
Sekmadieny, birželio 12 d. 

š. m. L. Vyčių 17 kp. base- 
bolininkai lošė su Nashuos, 
N. H. Vyčių rateliu. Abi pu
si lošė gerai, bet Nashuiečiai 
pasirodė smarkesni ir South 
Bostoną pergalėjo. Lošimo 
rezultatas:

Nashua ......................... 13
So. Boston ................6

So. Bostonietis Baltrušiūnas 
padarė “home run,” bet ir 
Nashuietis padarė “home 
run” ir

Gegužės 8, LDS. 8 kuopos 
iškilmingai apvaikšičojo šv. 
Juozapo šventę. 9- vai. ryte 
buvo atlaikytos šv. Mišios 
už kuopos gyvus ir mirusius į 
narius. Pamokslą progai pri- Į, 
taikintą pasakė gerb. klebo- Į. 
nas kun. F. Juškaitis. Va
kare buvo vaidinama “Že
mės Rojus/’ Vaidino p. St. 
Pilka su savo artistais'iš So. 
Bostono. Veikimas buvo ge
rai atliktas. Ypač pažymė
tinai gerai lošė pats artistas 
Stasys Pilka, Marijona Sa
kalauskaitė, p. Česnulevi
čius, p. Naujalis ir p-lė M. 
Grybaitė. Kiti irgi gerai lo
šė bet netaip kaip išvardyti. 
Žmonės juokėsi kiek tik no- 

Irėjo, nes veikalas labai juo- 
Ikingas buvo. Apie patį vei
kalą būt ką galima sakyti, 

Į bet geriau gal bus apleidus.
Žmonių neperdaugiausiai 

buvo, rodos vakaras buvo 
labai gražus.

Birželio 5, artistas Stasys 
Pilka vėl buvo atsilankęs su 
dzimdziškais vaidinimais. 
Lošė porą mažesnių veikalė- 

Tlių ir vieną aktą iš “Žemės 
Rojaus.” Veikimas šį sy- 

įkį nepavyko taip kaip pir-. 
Imą sykį. Tur būt dėlto kad 
žmonių neperdaug buvo. 

I Vienok žmones turėjo ganė
tinai juokų.

I Birželio 8, p. Šimutis, bu
vęs Lietuvos Seime atstovas 

I kalbėjo. Žmonės galėt apsi
džiaugė su teatrais ir pra
kalbomis. Kaip į teatrus ne- 

įnoriai eina, į prakalbas dar 
. I mažiau. Rodos apie tris de- 
Isėtkus žmonių buvo susirin-

IĮs; parašė F. V. .......i — ..J
iė—4 aktų drama. Vertė Jo-

PARSIDUODA -
RAKANDAI dėl keturių, kamba- f k-y 
riu. Norint ir kambariai sykiu. 3* 
Kreipkitės: 242 Broaduay (antros ; 
lubos) So. Boston. (B.-21)

Sekmadieny, birželio 19 d. 
2:30 vai. po pietų Columbus 
parke, L. Vyčių 17 kp. base- 
ball ratelis loš su Lavvrenco 
L. Vyčių rateliu. Didžiuma 
linksta, kad šį kartą laimės karinių laivų prieplauką 
So. Bostonas. Pažiūrėsime. 
Lavvreneas irgi turi keletą 
smarkuolių. Kova bus gyva 
ir žingeidi. Dr. St. Galvaris- 
kis rikiuoja savo armiją be
veik kas'vakarą, kad atsilai
kius ir laimėjus šią kovą.

jBėp.

PARSIDUODA ž
61 HANCOCK ST., Dorchester, 

j 3 šeimynų namas. Renda $135 į 
J mėnesi. Mažas Įnešimas.. D-RAS 
jMacDONNELL, 536 Broadway,.S% 
'Boston. * (B.-24).

tą> pąrašė Seirijų Juozukas '. . ~ -1
.SNIEGAI—Drama 4 aktų. -Vertė Akelaitis ________________ __J
ESUtyAŠ—3-eia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.”. Parašė

Kiin.'L*. Vaicekauskas___________________________ ________ Ji
ŽYDŲ K APKALIUS*—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. ŠirvintasuJ 
VISI GERl—Trigiy veiksmų vai 
PATOGI J A, arba .nežinomoji k;

nas Tarvydas. . _______
PlhbTO DUKtĖ-S veiksmų drama. Vėtė Jonas Tarvydasc—.85a 
DKAM(tSrl) Germaną; 2)Tabioi—5 aktų; 3) Liurdo Stebuklas 
. .r^,ąktųi pnsuN Jonas Tarvydas .‘_______________ *.<5®
VAJKŲ TEATRĄ!- dalis 1:1) Pagalvok ką darai; 2) Jobo lak' 

mė; 3) l’asakyfc mano laimę; Surinko S. K., D. ir vii»d aįįfa
VAIKŲ.TEATRĄI:. dalis II: 1) Ištirsimo paskui; 2) Antanukas-r 

našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K., D. ir N________
maldaknygės ...

‘ PULKIM ANT KELIŲ—“D-ko" spauda. Odos apdarais $2.5flir$3M 
Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite tatot

- v , J

•s <Dvr*si#ittkAS \
366 West Broadw«į . South Boston,

1 ;;

MOKYKLOS UŽBAIGIMO 
VAKĄRAI

Mokslo metai jau baigiasi. 
Ruošiasi kiekviena mokykla 
prie tinkamo užbaigimo jųo- 
kyklos programo. Mes Cam
bridge ’iečiai turėjome lai- 
mę ir garbę praeitame ru
denyje susilaukti seserį) ir 
pradėti parapiijnę mokyklą. 
Sesen s. Jėzus Nukryžiuoto 
[gražiai vedė mokyklą, ( Pui- 

aikučius auklėjo ir 
Tėvai džiaugiasi.

Suvirš 20 Metą ' ....
JUOZAS P. ŠARKIUNAS 

DARBUOJAS SU 

VOSE & SONS PIANO
KOMPANIJA '

GASOLINAS PO 10 CENTŲ 
i V GALIONAS

REVERE, Mass.—Nežiū
rint, kad kai kuriose vietose 
Chelsea gazoliną parduoda 
po 13 centų, Bevere prie 
North Shore kelio prasidėjo 
nauja kompeticija ir gąsdi
ną parduoda po 10 centų.

Automobilistai, pasinaudo- Iki ai 
kitę proga.

| OAKI^NiJgROVE^ |

Nuosavam Darže v

East Dedham....................Mass. ' V*-* ‘ * f
Piknikas prasidės 11-tą vąj, ryte . 

ir trauksis iki vėlumos • '

5 Gerbiamieji Lietuviai ųr'■£ 
Lietuyąitės, esate prašoim, / g 
koskaitlingiausia atsilankyti.į : 
o, mes užtikrinam kad būsit < 1 
pilnai užganėdinti. Taip pat , 
bus visokių žaislų. Atsiž^mė- ’ 
ijusieji gaus dovanas. Prie | 
'tam bus visokių valgių ir ge^ .y. į 
jrimų. Neprigulintiems prie •. ,j 

šios draugijos bus gera pro^- 
ga prisirašyt, nes bus pusė j- 
stojimo. Įžangos nebus. ■ - Į

KELRODIS. Važiuoti elevato- - 
rium iki-Forest HilI, iš ten Wash- > , 
ingtou-Grove St. karu važiuoti ikį -.j 
Grove St., ten bus žmogus, kuris- 7 
durodys parką. <
i ‘ ‘ ' -i

P. S. Jeigu lytų, tai piknikas j 
bus atidėtas ant Ketvirtos Liepos . 
(Fourth of.-Jniy), 1927. >’

Kvięčia KOMITETAI

Nevienas tėvas ir neviena ]<vma.= 
motina atėję pas kleboną dė- ,LO1 
kavoje už mokyklos prade- dirbim' 
jimą. Sakė: “Jau mano-vai- jrtaba 
kučiai kitokį: labiau klauso; dirbo 
darbštesni, mokinasi labiau, taip m 
į bažnyčią jau nereikia vaikyti įn 
ryti — patys uol iai eina...” tu ir v 
Jei per vienus metus tokia Jeiei 
atmaina vaikučiuose pasise- rūkyto 
ke padaryti, tai ką seserys OLD 
padarys per visą mokslo kur- laikra? 
są aštuonius skyrius! čiu įjj;i

Mokslas užsibaigs birželio kyti vi 
24 su tam tikroms pamal- klės ir 
doms bažnyčioje. Vakarai į- kandži 
vyks svetainėje birželio 23 Išrū 
ir 26. Programai bus labai netuie 
įvairūs. Viskas bus išpildv- kinĮąs. 
ta parapijinės, mokyklos į OLD 
vaikučiu. Bus vaidinama Re- inersiti

150 VAIKŲ PRIIMS PERMAINĖ GATVEKARIŲ
ŠV. KOMUNIJĄ KELIĄ ŠO. BOSTONE

Sekmadieny, birželio 19 d. Nuo birželio 15 d. gatve- 
šv. Petro lietuvių parapijos karių kompanija pakeitė 
sekmacĮieaiinės mokyklos gatvekarių—kelią iš priežas- 
vaikuciai, viso 150, priims ties taisomo Broadway til- 
pirmą’šv. Komuniją. _ to.

Ketvirtadieny, birželio 16 City- Point, Bay View, 
d. buvo vaikučiams pauąal- Essex linija bus Broadwąy, 
dos ir prirengiamoji pasku- Dover St. iki Essex Street 
tinę pamoka. ' gatvekariai 'bėgios nuo

_ v. . . .. 5:10 vai. ryto iki 12:10 nak-
Vaikučiai, kūne priims paprastomis aienomiS( ir 

pirmą sv. Komuniją gaus ^^„^3 nuo 7:20 vaL 
tam tikrus paliudymus irki- iki 12;10 Tal naktį 
tokius atminčiai ženklus. city Point; poženlinis> No.

Šių metų sekmadieninė Station linija gatvekariai 
mokykla buvo tvarkiai ve-[bėgios tik iki Broad\vay tu- 
dama ir ją lankė apie* 900 nelio. 
vaikučių. Daug darbo ir pa
sišventimo parodė mokyto- sėt, požeminiai, North Sta 
jai, bet daugiausia kun. F. 
Strakauskąs. Jis pašventė 
daug laiko prirengimui vai
kučių prie pirmos šv. Ko
munijos.

4 ĮVAIRIOS KNYGOS
MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 

visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A. Staniukynas....... ....ŽOc

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel.________ - ~~ ________________ 30c.

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti
aprašymas šv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų Įstatai^_  8c.

HUCKLEBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka______________ 75c.

PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia
me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun.
V. Kulikauskas _________ ;______ . •• •____________________________ 15c

BEN-IIUR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žmonta knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila_____ _________________________________________ ____ 1.50

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas;______________ 50c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaką. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B.___________ ______ 40c.

TRUMPI SKA1TYMĖLIAI—labai gražūs pasiskailymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas______________ 45c.

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis_______ 45c

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENU—apie vienas .de
rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio_______________ __1.00

‘PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė UosLs.„.75c.

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

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną. 
Vertė Kun. P. L.___________________ _____ . _________ —15c.

TABAKAS—NUODĄT—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį ' 
parengė S. Kaimietis-—,______________________________________ ,*J5c

UŽKEIKTA MERGELE SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 
a p y s a k m__________________ ___________________________________15e

KATALIKŲ B.YŽNYŪIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku
nigas Tarnas Žilinskas •______ ____________ __ ____ ___ _ 50c.

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutah—vertė Kun. P. Saurusailis 25c. 
GEGUŽĖS MĖNUO— Kun Pr. Žadriluo ___________________50c.
ARITMETIKOS UŽDAV1NYNAS T,l.________ , v _25c.
VAIKŲ DĄRBYMEČIUI—Rinkinėliu laibos mokieji ? ' libc
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakandas_____ 15e.
BOIišEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo. vykdymas 

Rusijoje ----------------- ------------------------------------------- m.715^
ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su 

gaidomis. SuĮaisė Matas Grigonį 1___________ HOo.
LAIMt-Cpocma). Parašė .Vaitkuj .......... ..

> L- _ 1 g; aK -ū h v?
MOŠŲ TIKĖJIMAS—Tšaiškinimas pagtindų mūsų tikėjimo.’-Ver- 

tė Jonas M.&inintaa^________ 4^,^^ . -
, - , seT^'Tii. ’ '' ’ v • 4

BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis---------------------_50e.
- ' ' • /'iŠ'.

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

rašė Juozas V. Kovas. Kaina------------------------------- ----------------- 30ė._ '
GRAUDŪS VERKSMAI. Verte Vysk. A. Baranauskas---------------- 10a. '\

EUCIIARISTJŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis—JSe.

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

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus. Kristaus.'. Vaidinimas su gaidomis________ ______ ——75c.

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

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius -
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko _______
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko. 
ŠIŲ NAKCELY____________________ __________________
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ ___ _________________ _
VAI AŠ l’AKIRSČIAU _ 
UŽ ŠILLNGĖU _ ______
SKYNIAU SKYNJMĖLĮ 
L1GHO (latviška) ___

Ligšiol, pasinaudojant is 
toriniu nuotikiu, kada vai- 
kar žemiau 16 metų sniego |kę. Kalbėtojas aiškino Lie 
kumštynėmis privertė Ang
lijos generolą taikintis, buvo 
leista vaikams būti ir vėliau.

Policija sako, kad šis įsta- 
žaislą laimėjo. tymas^-yra naudingas, nes 

prašalins vaikus, kurie susi
renka vėlai naktį muštis ir 
kitokius išdykavimus atlik- 
trj?; ?s: u :

• Lietuvių Ūkėsų Kliubas 
nusipolitikavęs anti-fašisti- 
hėje bolševikų taryboje 
dangstosi “D-ko” vardu.To- 
del pareiškiame, kad “Dar
bininkas” jokių L. Ū. K. ti
kietų į ekskursiją neparda
vinėja, ir kad šis kliubas 
naudoja “Darbininko” var
dą be mūsų žinios.

Negražu apgaudinėti žmo
nes ir įlangstytis svetimais 
vardais.

Reikalaujame “Darbinin
ko” vardą ištraukti.
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GRABORIAI

Geriausi madoje, padirbime 
padailinime ir stiprume.

Kitokių madų vežimėliai 
nuo $10.50 fld $45.00.

Vežimėliai nuleidžiami už* 
pakulyje ir pritaikyta kojoms 
su stipriais rateliais. Tiktai 
$13.50. '

Resliicuctjos Tetepbonas: 0779-R. K. 
Ofiso ToloĄnns So. Boston 07T9-W

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

labai daug 
kurią svar- 

maistas. 
žmogaus organizmas

(SEYMOUR)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Oftso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEŠT BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

(Ant ros. lubos)

Veltui statysite bažnyčia^ 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios 
rūšies gerus darbus — visi jū
sų rūpesčiai eis niekais, jei ne
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiškos spaudos.—Pijus X

GRAŽIAUSI vaikų laikraštį

“SAULUTĖ”

Antras Skyrius: (40 pusi.) 
Kongregacijos. '

Švento Kazimiero Sesers: 1) 
Tikslas ir Įsikūrimas; 2) Kon
gregacijos išsivystymas; 3) 
Kongregacijos lėšos; 4) Kon
gregacijos skyrius.

[EJAME8 ELL^CO. 
405West Broadtfay 

'• Sottth Boston

|Tel. Ncrvrood 1503

i E, V. WARABOW

‘ šis paveikslas, imtas nuo viršaus Washington’o paminklo, parodo dalį skaitlingos minios 
kuri matė Prezidentą segant užsitamavimo ženklą Lindberg’ui ir kėlė triukšmingas ovacijas. 
Viduryj parodo Lindbergh’ą kalbant per microphoną.

TURI BŪTI GREITAI PARDUOTA
Nedidelė krautuvė South Bosto-
ne, geroj vietoj. Renda $20.00 į 
mėnesį. Yra 3 kambariai užpaka- Įf '' •; ' 
ly krautuvės ir forničius dėl 3 
kambarių. Vienas anglinis pečius, .
vienas gestais pečius, lovos, krės- I 
lai ir daugelis visokių mažesnių 
dalykų. Už krautuvę ir forničių 
sykiu tik $375.00. Nepraleiskite 
šią progą. Kreipkitės pas

A. J. KUPSTIS 
So. Boston, 
2-1373 arba 0441

Knygos ‘ ‘ A merik c s Lk t ir 
viai” Literatinė Komisija skel
bia visuomenės žiniai i Ckant 
knygos turinio projektą bend 
juose bruožuose:

PILNŲJŲ BLAIV. CENTRO 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Dv. Vad. — Kun. P. Saurusaitis, 
2334 So. Oaklev Avė., 
Chicago, IUinois.

Redaktorius—Kun. C. Matulaitis. 
2334 So. Oaklev Avė., 
Chicago, IUinois.

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

IĮ Vice-Pirm. — O. Adomaitienė, 
36 Norton Street 
Dorchester, Mass.

Iždininkė — O. Sidabrienė, 
6 Commonv.ealtli Avė. 
Wdrcester, Mass.

Iždo globėjai —
Kun. P. V. Strakauskas, 

50 W. Gth Street 
So. Boston. Mass.

J. Tamtis, 44 Barclay St.,
• Worccster, Mass. 

Rast. — V. J. Blavaekas, 
104 Dorchester St., 
\Vorcester, Mass.

Knygos “Amerikos Lietu 
viai” Reikalu

THE PENNSYLVANIA EXCHANGE BANK
(buvęs po vardu Baltic Statės Bankas)

322 EIGHTH AVENUE , NEW YORK, N. Y.
SĄSKAITOS

Pasitikėjimas, teisingas, greitas patarnavimas daug turi reikšmės. 
Mums tai liudyja netik vietinių gyventojų ir Įstaigų dideli depozitai, 
bet ir užsienių Bankų padėliai.
Už čekių sąskaitas mokame 2 nuošimtį; už speciales taupomas sąskai
tas 4 nuošimtis; taupomas sąskaitas atidarome ir per paštą, mažoms ar 
didelėms sumoms — nuo $5.00 ir augščiau. Reikalaukite informacijų.
Siunčiame pinigus j Lietuvą dolariais ir litais; dastatom perlaidas į 
visas pasaulio dalis paprastu bildu, kabeliais, čekiais-draftais; parduo
dam laivakortes, keleivių čekius, svetimų valstybių piniguš ir bonus. 
Reikalaukite musų kurso. -

Specialūs Sąskaitos 4-tas Nuošimtis į Metus

^DAKTARAI
ffee®©©©®®©®®®®®®®®®®®©®®®® 
(Tek S. B. 28(»^-R. į 

.IITUVIS ĮjgSggy jį 
OPTGMETRISTAS j į

ISegzamlnaoJu akis, priskirto aki- j « 
olos, kreivas akis atitiesinu ir Q 
amblijonifikose (aklose) akyse ao- J Į 
gražinu Šviesu tinkamu laiko. A 

g J. L. Pasakantis, O. D.
£ 447 Broadway, So. Boston. H

811-812 Old South Building 
294 AVariiington Street 

Boston, Mass.
Valandos' 9 A. M. iki 5:30

GYVENIMO VIETA

PIRMA DALIS: Lietuviai 
.imigrantai ir pirmos kovos už 
būvį; — 40 pusi. *

Straipsniai: 1) Emigracijos 
priežastys ir jos pradžia, 3) 
Patriotizmas ir kovos su len
kais, 4) Keli vaizdeliai iš gy
venimo. Fotografijos papuoš 
šiuos straipsnius.

| ANTRA DALIS. — “Tiky- 
°, biniai tautinis Amerikos lietu

vių gyvenimas” — -250 pusi.

Pirmas Skyr 
ir mokyklos.

i

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio./ Įvairumėliai. Uždaviniai iv' 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 

.,. 2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį.
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

maiste bus daug vandenilio; 
tai vis tiek tunkama. Žmo
gaus liesumas ar nutukimas 
priklauso nuo 
priežasčių, iš 
blausia, žinoma.
Jei
sveikas, tai atatinkamo Ąiai- 
stingumo maistą vartojant, 
liesam yra vilties nutukti, 
o nutukusiam suliesėti. Da
bar, kurie žmones ilgiau gy
vena? Yra taip: ligi 50 me
tų amžiaus daugiau esama 
nutukusių, o po 50 jau dau
giau liesu. •

ORO ĮVAIRUMAS ĮVAI
RIUOSE KRAŠTUOSE

Žemės. paviršius labai į- 
vairas, tiek savo išvaizda, 
augmenija, oro aplinka ir t. 
t. Tuo tarpu, kai mūsą kraš
te metinė temperatūra, t. y., 
visų metų oro šilimos ir šal
čio duomenis sudėti ir pa
dalinti iš metą dieną skai
čiaus, — siekia 6 7 laipsn. 
šilimos, Amerikos J. Valsty
bėse tarp Nevados ir Kali
fornijos yra vieta, vadina
ma “Mirties slėniu,” kur 
metine temperatūra siekia 
56 laipsn. Ši vieta laikoma 
Karščiausia pasauly, o tokiu 
baisiu y-ardu vadinama ne 
dėl karštumo, bet dėl to, kad 
Ičia-labai daug žuvo aukso 
j ieškotoją. Antra pasauly 
karščiausia vieta laikoma 
Australijoj, Naujojoj Pietą 
Valijoj, kur šilima siekia 54 
ir 55 laipsniu. Trečia karš
ta vieta pasauly Masas, ties 
Raudonąja jūra. Ten meti-

« i$ 37 Gorham Avė., Brookline
v Telefone Regont 65G8 v' 
| ANTANAS F. KNEIŽYS^ 
Y kuris lanko Suffolk Teisių mokyk- v* 
Ąls) ir nžsiima Reni Estate pardavi-X 
i* nėjimu. būna mano ofise kasdien J 
£ nuo 3 iki .5 valandos po pietų išsky- V 
J* rus šventadienius. Lietuviai, kad ir '■ 
j'mažai sukalbantieji angliškai guli J 
S kreiptis įvairiais reikalais pas ma- ' 
ęny. A. E. Kneižio adresas yra toks; '• 
g 308 E. Ninth St.. Tel. S. R. 1C9& -

381Broadwa
Td. S. B. 11

Svarbus Pranešimas |
Šiomis dienomis mes gavome pranešimą iš anglių kompa- X 
nijos kad kainos ant anglių nupigo Bostone, Cambridgiuj, 8 
Brightone ir Somerville. Šiandien prekės yra sekančios: §

EGG___$15.25; STOVE___ $15.75; NUT____ $15.50 X

£ PRANEŠU VISUOMENEI JOG AŠ PERKĖLIAU SAVO | 
| GRABORYSTĖS OFISĄ NAUJON VIETON £ 

£ Ofisas: 877, Cambridge Street, Cambridge, Mass. £ 
$ Rezidencija: 448 Cambridge St., Cambridge, Mass. $ 

| D. A. ZALETSKAS Lietuvis Graborius $ 
v i1y Patarnavimas dieną ir naktį.—Telephone University 8831-W.

Tėvai Marijonai.
Švento Pranciškaus Seserys:

1) Tautinis Nazaretiečių Lie
tuvaičių Seserį] susipratimas ir 
jų atsiskyrimas; 2) Šv. Pran- 

’ciškaus Seserų Lietuvaičiu i- I -v" " 'kūrimas ir išsivystymas; 3) 
Materialinis Kongregacijos rū- 
iummas.

Jėzaus Nukryžiuotojo Sesers. 
Šv. Jėzaus širdies Meiles 

Kongregacija.
Trečias Skyrius — Centrali- 

nės Draugijos, Kliubai ir t. t.: 
.1) Amer. Liet. Rymo Kat. Fe- 
eracija: Įsikūrimo priežastys, 
tikslas, išsivystymas, darbuo- 

jtė, reikšmė ir finansinis sto
tus: Parapijos vis; 2) Susivienijimas; 3) L.

1) Parapijų stei- D. S.; 4) Moterų Sąjunga; 5) 
gimo priežastys: tikybinis-at-j Vyčiai; 6) Kunigų Vienybė ir 
balsis imigranto sieloje, vieny- Sąąjunga; 7) Motinėlė;. 8) 

• Blaivybė; 9) Giedrininkai; 10)
Amerikos Lietuvių Susivieni- 

įšsivys-1 jimas; 11) Sanda; 12) Tėvy- 
finansinis ;nės Mylėtojų Draugija; 13) 

'jų rūpinimas (statistika); 3)'Kliubai ir pašalpinės draųgi- 
lYpatingoji tikėjimo reikšmė jos; 14) Menas ir sportas; 15) 
'išeivijos gyvenime; 4) Kuni-1Centralinių draugijų aprašy- 
Įgai A. L. visuomenėje; 5) Mo- msi. Įvairių visuomenės veikė- 
:kykla. j jų ir draugijų gyvenimo Įvy-

!kių atvaizdai (fotografijos).
Ketvirtas Skyirus — Tėvy

nės Atgimimo Darbe: 1) Tau
tos Fondas. 2) Politinės pa
stangos (važinėjimai AVash- 
ingtonan ir t. t.); 3) Kolektos 
ir bonų pirkimas; 4) Amerikos 
Lietuvių Taryba; 5) Tautos

nė oro šilima siekia 32 laips
nių.

Šalčiausia pasauly vieta 
bus Sibire, Verehojansk, 
kur šaltis pasiekia 67 laips
nių. Aišku, kad tiek baisiai 
dideliam šalčiui matuoti, pa
prasti, gyvasidabriniai ter
mometrai netinka, nes gyya- 
sidabrinis sušąla jau pasie
nis 40 laipsnių šalčio. Tam 
ikslui vartojami kitoniškes- 
ni termometrai, kuriuose 
vietoje gyvsidabrinio yra al- 
<orolis.

/
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- žmonės. Viena svarbiąusią- 
ją jiesumo priežasčių esanti 
nepakankamas maitinimasis, 
yprit? BiT'stant organizmuį. 
Nepakankamas maitinimasis 
ir nereguliarišj^umas skilvy 
sukelia įvairius negalavimus 
ir net žarną slogą. . Tačiaū 
ne mažiau žalingas organiz
mui ir per dažnas, iki soties 
valgymas. Mėsiški valgiai 
apsunkina skilvio veikimą^ 
kas taip jau i gerą neišeina.

Daugiausia drėgmės ore 
yra ties kai kuriom pusiau
jo vietom ir ant Indijos van
denyno. Labiausiai lietin
ga vieta Serapunija Indijoj, 
kai kurios Havajų salos, 
Maršalą salą grupės, Jalu 
saloj, kuone ištisus metus 
lyja. Šioj vietoj tyma 336 
lietingos dienos. Tokios 'vie
tos pasauly; kurioj niekad 
nelijo, nėra. Kai kur lie-. _ . . . .
tus pasitaiko labai retai, -net reikalių^iųo jausmas, pir- 
kartą per dešimtmeti arba nuj patriotų įtaka, satyūninin-. 
dar rečiau. Bendrai labai ita^a» 2) Parapijų 
retai kada lyja Pietų Ame- ir tvarkymą:

likos Čili ir Peru respubli
kose, Pietines Afrikos va
karuose, Aukštajam Aigipte 
ir Australijoj.

Labiausiai vėjuota ir aud
ringa vieta žemėje bus AbL 
sinija. Čia 214 dieną me
tuose būna audringi].

IŠRASTA NAUJA RAŠOMO
JI MAŠINĖLĖ

Vokietijoj išrasta tam tik-
x ra rašomoji mašinėlė, pana

ši paprastai šios rūšies ma
šinėlei. Šios mašinėlės pa
galba galima rašvfi per ats
tumą .kita panašia mašinėle. 
Tačiau tarp mašinėlių rei
kalingas ryšys, kaip, saky
kime, tarp telegi’afo aparato.

' Išrastoji mašinėlė ir laiko- 
aparatu, bet ji turi tą ypa
tybę, kad tinka tiek siuni^fNors ir i’efai'vatyantrbet jei 
ma labai tobulu telegrafo 

z mo, tiek ir priėmimo reika
lui. Vokiečiu firma C. Lo- 
renc Berlvne, ‘ jau pradėjo 
tokias mašinėles gaminti.

LIESI AR NUTUK? ŽMO- 
„ NĖS ILGIAU GYVENA?

Svarstant žmogaus am
žiaus pailginimo klausimą 
natūraliu keliu, t. y., be jo
kią operaciją ar kitą dirb
tiniu priemonių, susiduria
ma su nauju klausimu, ku
rie žmonės ilgiau gvvena: 
tie, kurie lieši, ar tie, kurie 
nutukę? Klausimas labai 
painus ir jo negali išspręsti 
net ir žymieji šios srities ži
novai..

Nesenai vienas žymus aus
ini profesorius Vienoj buvo 
suruošęs tam klausimui iš
aiškinti paskaitą, iš kurios 
aiškėja, kad žmogaus liesu
mas esą kurio nors jo kūno 
trūkumo išdavi nvs. Dėl to 
per didelis Jiesumas turi 
žmogaus amžiui trumpinimo 
įtaką^, Per daug lieso žmo
gaus organizmas mažai ats- 

1 paras įvairiom ligom. Dau
guma džiovininką yra liesi

l


