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uz smpavimą sako galutinai jau sutarė

I

bas, tai užsėti laukus, 
turėjus rudeni duonos. 
Arašto gyventojai yra 
gyvenę jau ne vieną potvinį
ir jie nenusimena ir dabar, 
)et su didžiausia energija 
eina ir dirba atstatymo dar- 
?ą.
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Sharkio staigus iš 
kilimas privertė 
Tunney lavintis

nužu- •v*

ATSĖJO 
SIUNTINIO

$75.00

', Conn. — 
įstaiga gavo 
ant kurio buvo 
įšto ženklu už 
siuntinys vertas

RUSAI SUŠAUDĖ KLEPI-
KOVĄ, O JO ŽMONĄ 

KALĖJIMAN
MASKVA. — Bolševikų 

er-

UŽDARĖ VETERINARUOS j 
KOLEGIJĄ

PAŠTO
$115

šimts metų.

ir konsulato rūmų. Strei
kas praėjo ramiai. Darbi
ninkai sugrįžo darban.

v

įą rašo apie pasaulinę/ po-1 pikovi

Draugas-'

i 3

niose sujudimą. Visi tik ir 
laukia kada ateis svetimos 
šalies kariuomenė ir paliuo- 
suos iš bolševikų vergi j os.-

’ Pramonė ir prekyba su
silpnėjo.

Ūkininkai laiko produk^ 
tus ir 'laukia kada kainos 
už juos pakils ir didesniuose 
miestuose jau dabar jaučia

MASKVA — Pradėjus 
generalį terorą Bolševikijoj 
dar vienas žymus asmuo žu- : 
vo nuo sužyėrėjusių bolševi
kų.

Kaip praneša, Sergius 
Mameff, buvęs oficieriu 
Kolčako armijos, Krasno
jarsko teisme buvo pa
smerktas mirtimi už sušau
dymą dvidešimties bolševi- [stoką maisto, 
kų. Jis apeliavo prašydamas ■ Žmonės leidžia įvairiau- 
pasigailėjimo, bet jo apelia- sius gandus: vieni sako, kad 
ciją atmetė ir mirties baus.-’jau karas prasidėjo, kiti, 

Yąę išpildė. kad jau Britų orlaiviai
' 'skraido Leningrado padan

gėse, o dar kiti, kad kova 
lenkų su rusais eina visu 
smarkumu. ' •

Išpūstos žinios apie nelai
mes ant geležinkelių alie
jaus šulniuose padidina mi
niose sujudimą.

Iš to viso^aišku, kad žmo
nės bolševizmo nebenori ir 
kad komisarai greit neteks 
“džiabų.”

Tai aiškiai liudija, ’kad' 
bolševikai smunka, nors pa
tys prie to dar neprisipažįs
ta. Bucliarinas pripažįsta, 
kad komunistų partija per 
pastaruosius penkius metus 
pergyveno daug visokių ne
susipratimų, bet> užginčija 
partijos susilpnėjimą. Bet, 
kas nežino, kad nesusiprati
mai yra ženklas smukimo.

Masiniai žudymai nekaltų 
žmonių atsiliepia į viso 
krašto gyventojus, ir jie ka
da nors pakils prieš bude

lius bolševikus.
Jau dabar Pietinėj Rusi-

NEW YORK. -- Kumš- 
tyninkij tarpe padarė didelį 
sujudimą Sharkio laimėji
mas. Visi tik ir kalba, ar 
bus kuųištynės Sharkey- 
Dempsey ar Sharkev-Tun- 
ney. Pats čampijonas Tun
ney dar nežino kaip gali iš
eiti.

Kadangi Gene Tunney 
matė kumštvnes Sharkev- » v

Maloney, tai viešai pripaži
no, kad Sharkey laimėjo 
garbingai ir- kad jis yra ge
resnis kumštininkas negu 
Dempsey. .

Tuoj po to, Tunney pa
siskyrė vietą ir prisispaudęs 
lavinasi. Pasiėmė geriau
sius lavintojus dirba diena 
iš dienos gana sunkiai, kad 
nepralaimėjus čampijonato 
garbės. Jis sako, kad jo 
vienintelis oponentas tai 
Sharkey.

Dempsey, kaip sako, jau 
atgyveno savo dienas ir gali 
suraski kokių nors kliūčių, 
kad Sharkey-Dempsey kum
štynės neįvyktų. Tada iš ei
lės būtų Sharkev-Tunney 
kumštynės.

HART 
Plainvillio 
siuntini ori 
prilipyta 
$115, o pat? 
$75.00.

Tame ši 
pliuoti rato 
mam kastu 
staigai, sul 
si daro $' 
liu rievei kiši 
tuos rateliu 
gauti iš Ma:

iny buvo kram
ei ektrika varo- 
i. Kadangi į- 

• kontrakto pa- 
; dieną nuosto

li kųstuvui,-toto 
k turėjo skubiai 
Uon, Ohio.

SUAREŠTAVO VIRŠ
200 STREIKININKŲ

NEW YORK. — Kailiij. 
siuvėjai, kuriems vadovauja 
bolševikai, dar tebestreikuo- 
ja. Šiam streikui nevisi dar
bininkai pritaria. Amerikos 
Darbo Federacija, kuri yra 
viena iš rimčiausiu darbi
ninkų organizacijų, ši strei
ką vadina komunistų strei
ku.

X

Policija streikininkus ima 
aštriai nagan. Jau areštavo 
virš. 200 streikininkų už gru
pavimąsi gatvėse ir kėlimą 
nerimo darbininkų tarpe.

DARBININKAI LAIMĖJO 
KOVĄ

FALL R1VER. — Trys- 
dešimts penki audėjai dir
banti Mecranics Mill su
streikavo dvi savaitės atgal 
reikalaudami pakelti atlygi
nimą nuo $1.33 iki $1.75 už' 
kirtį, bet priėjo prie susi
taikinimo už $1.53 už kirtį.

Darbininkai laikydamiesi 
vienybėje privertė darbda
vius nusileisti ir duoti įin- 
kamą atlyginimą.

neva
ai. o jo žmoną kaipo 

vietų su kitomis šalimis. Ru- padėjėją nuteisė trejiems 
sų-Britų-Lenkų nesusiprato- metams kalėjimo. Praneša, 
mas sukėlė nepaprastą mi- kad mirties bausmę išpildė.

W ............... i i . L i----------

Potvinys padaręs žalos 
už $400,000.000

NEW ORLEANS.—Val
stijos, kurias pasiekė potvi
nys, skelbia Hoover’is, pa
skirtas diktatorius tam 
kraštui, kuris sako, kad 
Mississippi potvinys padarė 
ekonominės žalos nuo $200,- 
000,000 iki $400,000,000.

Pranešime sako, kad šis 
Mississippi upės išsiliejimas 
1927 metais užliejo 750,000 
žmonių, 600,000 paliko be 
pastogės ir jie gyvena iš pa
šalpų. č

NUO POTVINIO NUKENTĖ
JUSIEJI GRĮŽTA Į 

- NAMUS

. LIETUVOS BITININKAI 
STEIGIA KORIŲ 

DIRBTUVĘ
Bitininkų draugija Lietu

voj šių metų rudenį numato 
organizuoti Kaune korių 
dirbtuvę, kurioj bitininkai 
galės gauti gerų dirbtinų 
korių arba galės padaryti 
korius iš savo vaško. Drau
gija suorganzavus korių 
dirbtuvę, numato dar šių 
meti? rudenį pradėti supir
kinėti gryną vašką mokant

kumščiuotis liepos 21 d.
Dempsey pirmiau sutrauk

davo minias, dėlto, kad jis 
mėgo kumščiuotis, bet dabar 
jau paseno, ne amžiumi, bet 
dvasia. Ir derybose su pro
motorių Rickard pasirodė, 
kad jam ne tiek rūpi kumš
tynės ir jų laimėjimas, kiek 
nuošimčiai.

Kaip išrodo, tai mūsų 
tautiečiui yra daug šansų 
šiais metais laimėti čampi- 
jonatą. To mes jam linkime.

PRANCŪZAI DIDINA SAVO 
KARIUOMENĘ

Prancūzų krašto apsaugos 
ministeris pareiškė, kad ei
nant nauja valstybės apsau
gos schema prancūzų ka
riuomenė būsianti padidinta 
iki 540,000 žmonių. Tarp 
kita ko i ją įeis 170,000 ko
lonijos kariuomenės ir 18,- 
000 svetimšalių legionierių.

BATON ROUGE, La. — 
Nuo Mississippi potvinio 
pabėgusieji vyrai, moterys 
ir vaikai grįžta atgal į savo 
namus. Sugrįžę randa pūs- 
tynes ir purvą. Namai su
griauti, laukai sunaikinti. 
Turi pradėti gyventi iš nau
jo. Bet, gyventojai nenusi
mena ir griebiasi už darbo. 
Atstato namus ir išdirbinė-

' ja laukus. Kuomet moterys ir nemaišyto (vienos rūšies) 
ir merginos tri ilsinsi namiio-

Lenkijos Teisinas Pas
merkė Vaikoffo 

Užmušėją

skrįs Amerikon
■>-v'
Kr -JĮ'.’ .

V

BALTIMORE, Md.—Bir
želio 16 d. vietinėj katedroj 
J o Em. arcivyskupas M. 
Curlev įšventino į kunigus 
22 jaunikaičius, kurių tarpe 
vieną lietuvį Jiiozapą Juse- 
vičių. Kun.1 Juozapas šv. 
Mišias atnašavo lietuvių šv. 
Alfonso bažnyčioje, penkta
dieny, birželio 17 d. Nors 
buvo darbo diena, vienok, 
žmonių buvo susirinkę be
veik pilna bažnyčia. Gimė 
Lietuvoj, Vilniaus rėd. Tė
veliai mažą atvežė. Mokslus 
ėjo Amerikoje. Tėveliai gy
vena Bridgeport, Ct. Kun. 
Juozapas priklauso Grand 
Rapids, Midi, vyskupijai.

Laimingos kloties kunigui 
Juozapui darbuotis Kris
taus vynyrie.

GENERALIS STREIKAS 
ARGENTINOJ

• •

BUENOS AIRES.—Bir
želio 15 d. dvi Argentinos 
darbo federacijos paskelbė 
24 vai. streiką prieš Massa- 
chusetts valstiją už pasmer
kimą Sacco ir Vanzetti.

Valdžia užgynė daryti 
viešus ore mitingus ir. pa-

BERLYNAS.—Otto Ko- 
^iiiecke, ijos lakūnas

I^nuojaWs^f(ų7i^:ke!i(U 

nę iš Berlyno į San Fran- 
cisco, ir mano pasiekti Paci- 
fico pakrantes į 60 valandų. 
Jis planuoja pradėti kelio
nę liepos 25 d., o liepos 28 
d. būti San Franciscoj, ir. 
pabuvęs 4 dienas skristi at
gal orlaiviu. Skrįs trijų- 
motorų orlaiviu, kuriuo vež
tųsi kuro dėl 70 vai. kelio
nės. ir tikisi padaryti maž- 
daug 124 mailas į valandą. 
Su juto keliaus pavaduotojas 
ir du pasažieriu.

Šis orlaivis gali vežti 12 
pasažieriu. Yra įtaisyta ra- 
dio priimtuvas ir pasiunti
mo aparatas.

PABĖGO IŠ POLICIJOS 
STOTIES

LAWRENCE, Mass.—Tur 
būt lenkė Annie Belowski, 
46* metų amžiaus, gyv. 137 
Valley St. pateko į policijos 
rankas už pavogimą koji
nių ir kitokių daiktų iš vie
tos drabužių krautuvės. Po
licijos stoty j, kuomet ją pa
liko be sargybos j i išėjot t bet 
tuoj vėl buvo areštuotu.

GENEVA. — Klaipėda 
vokiečiai, paleidus sei 
darė visokių intrigų prie 
Lietuvą. Paskelbus ri 
mus, neįtraukdavo Lietuvi 
piliečių balsuotojų są 
kad tik trukdžius darbą ii 
žeminus Lietuvos auto 
kitų šalių akyse.__

Nusitęsus rinkimams, Kiai 
pėdos vokiečiai, centro 
tomi, skundėsi Tautų - Są
jungai. būk Lietuva perš 
gusi autonomines jų teises 
bet ir čia nieko nepešė. Da
bartinė Lietuvos valdžia vcr-

/
kiečius nugalėjus skelb 
naujus rinkimus rugsėjį 
mėnesyj.

Į . -X

DU VAIKU MIRĖ 
ŠALDYTUVE

HENDERSON, Tesąs.— 
Bežaisdami žaislą ‘pasislėpk 
ir ieškok” du vaiku neteko 
gyvybės ir trečias yra pavo
jingame padėjime. Jie žai
dė ant Tom’o Mason ūkės 
ir pasislėpė šaldytuve. Ka
dangi šaldytuvo dangtis bu
vo gana sunkus, tai vaikai 5 
ir 10 metų negalėjo iš vi
daus pakelti ir išlipti lauk. 
Už valandos • juos ten rado 
negyvus, o.vieną pusgyvį.

Lenkai įgavo kinkų 
drebejimą

GENEVA. ^4 Po 

dymo Sovietų atstovo Voi
koffo Lenkijoj, prošepanai 
atsirado keblioje padėtyj. 
Tautų Lygos Tarybos mitin
ge Augustas Zaleskis, Len
kijos Užsienių Reikalų Mi
nisteris verkia krokędilio 
ašaromis* Jis sako, kad ne
susipratimus Lenkijos su 
Rusija padidino Vokietijos

PEKINAS, Kinija.—Man- stoju 
džiūrijos maršalas Chang^ Mat lenkai gauna pasko-

VARŠUVA — Boris Kow- 
ceda, Voikoffo užmušėjas 

už jt aukščiausias kainas, gavo kalėjimą iki gyvos gai
šiais metais draugija, nega- vos. Teismas nusprendė pa
lodama gauti garantuotų ko- duoti peticiją Prezidentui, 
rin Lietuvoj išrašo juos iš kad kalėjimo bausmę šiima- 
užsienio. Su užsieniu da-» žintų iki 15 metų. Prisibijo, 
romas susirašinėjimas dėl kad nekiltų riaušės už pa- 
medaus eksporto. Bitinin- smerkimą, tad apstatė teis- 
kai, kurie trifės daug gero mo rūmus sargais. •'

Sovietų komisarai tuo ne- Tso-lin, pasiskelbė šiaurinei lą $70.000,000 iš Amerikos 
medaus, galės draugijai tar- pasitenkina, nes reikalavo, Kinijos diktatorium. Jis'sa- trims metams su ta sąlyga, 

se. vyrai sodina ir sėja Jau- pininkaujant eksportuoti jį kad užmušėjas būtų nubaus- ko, kovosiąs -su raudonai-Įkad
kuose. Jų svarbiausias dar- užsienin. tas mirtiihi. /

♦

1 Amerikos paskirtas 
siais iš Masintos “rojaus.” žmogus sėdės Lenkijos ban-

NUSIGINKLAVIMO KON 
FERENCĮJOS PRIE- 

' ANGYJ

GENEVA —Britų toele 
gacija reikalauja, kad nusi
ginklavimo ant jūrių, konf< 
rencija

Pačioje pradžioje, Lenki
jos atstovas Zaleskis išlindk 
su nauju įnešimu, kad bū 
įsileistas atstovas nuo Dan
cigo. Tur būt lenkai tikto 
pravesti savo žmogų. J 
Valst. atstovas Hugh 
son. kuris yra vedėju šios 
konferencijos pareiškė, 
jis prieš lenkų sumanym 
nieko neturi “daugiau 
riau.” Ar nuo Danzigo ats* 
tėvas bus pakviestas, tai 
spręs trijų dižiųjų vai 
galvos Amerikos, Baitų 
J aponi jos.

Taipgi bus galutinai 
spręsta dalyvavimas Pranci- 
jos ir Italijos.^kurios ligšiol 
laikosi nuošaliai.Vargu, 
kas gero išeis iš šios kc 
rencijos.

WASHI^UTON. - 
mažėjus norinčių stoti į vx 
terinarijos kolegijas, J 

prižiūrės Valstijų Veterinarijos 
Ši ko

ko j Varšuvoj ir 
jos finansus. gija užsidarė.

Zaleskis sako, kad jeigu buvo Įsteigta prieš 
Jungt. Valstijos matys karo i 
pavojų, paskolos gavimas1 
gali būti sutrukdvtas.* - - •

Šiaip ar taip, lenkai Įgavo 
kinkų drebėjimą. Šiandien 
lietuviams yra daug daugiau 
šansų atgauti Vilnių. Net ir 
didžiosios valstybės kalba a- 
pie karo šmėklą Balkanuo
se ir apie siuntimą kariuo
menės per Vokietiją kilus 
Lenkijos-Rusijos karui.

Taigi dabar. Tautų Lygos 
Tarybos mitinge tik apie 
šiuos aukščiau suminėtus 
klausimus ir kalba.

DARBININKŲ KAND 
TAS Į PREZIDENTUS

CFDAR RAPIDS, Iowi 
— Iowos Darbo Fed 
stato kandidatą į 
tą F runk O. Lowden. 
susirinkime priėmė 
riją ir jojo išrodinėja Co 
idgio ^grrekus.” I 
Coolidgį už liuosai na 
mą visuomeninių pini 
kių pabarimų užgirsime 
daugiau. Tai paprasta j 
merikosr politikierių
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noon

Produktas P. Lorillard Go., Įst. 1700

p apysakų, eilių, įjy- 
įprašymų ir 11, o be

miesto Seimelio pre- 
Publika visų ne
laukė rinkimų 

nes jau iš anksto

Ak, inyliu tave................ ...
Bernužėl, nevesk pačios . 
Gseži čia giružė.................. .
Meilė .............................. ..
Meile uždegta krūtinė ... 
O pažvelgki....................... ..
Visuomet širdis surakinta 
Penkios linksmos dainos .

jo. * • . ‘
IZBaug grįtelių yra Palo 
nuošė supuvusiais 
kažin
spaus
ftiflfgtį ’iiėfži,’ o ‘degtinei,* ^ad 
ne> pinigai, tai javų pūrai 
tarnauja. , • . • < > i.-

Dažnai, kai per ilgai galvojame, 
kada" reikia pradėti, jau esti per 
vėlu pradėti.—Quintilianas.

• • ♦

Negnaibyk liežuviu nedalyvau
jančiu tavo kalboje, nes bijosis ta
vęs ir dalyvaujantieji.

^KALVARIJA.

Paieškau Petro Blaževičiaus, 
Antano sųnaus, kilusio iš Lietuvos, 
Simno parapijos. Seniau gyveno 
Chicago, I1L, Amerikoje. Kas žino
te apie jį, prašau koškubiausiai 
pranešti šiuo antrašu: ANTANAS 
(Baltraus) BLAŽEVIČIUS, Sim
nas, Alytaus apsk., Kauno g-vė. 
lithVania.

balkiais;
ar vėl ko nepri- 
Čia troboms statuti

Žydai 
pradėjo supirkinėti vartotą 
geleži, plieną ir kitą. Tikė
damiesi gerai uždirbsią, ke
turi miesto vyrai pradėjo 
laužyti ir vogti nuo kapų 
kryžius. Tą niekšingą dar
bą policijai pavyko susekti, 
ir visi keturi vagys įdėti šal
toj on.

medinė, bet viduj labai gra
ži. Joje tikrai pavyzdingai 
žmonės meldžiasi. Čia pa
buvojęs, pajutau, kad esu 
tikrai Dievo namuose. Ka
da gerbiamas klebonas iš sa
kyklos paskaitė evangeliją, 
rodos, nė vienas žmogus iš 
bažnyčios neišėjo—visi klau
sė turiningo, su prilygini
mais, gražiai pasakyto pa
mokslo. žodžiu, tas žmonių 
užsilaikymas metėsi man į 
akis.

Kraštelis 
molis ir inolis 
ra

Čia ypatingas.: 
akmens nė-* 

Todėl miestelio rinka 
nuo amžių negrįsta, iš skys
to molio, sumaišvto su mėš- 
Įlu. Brendant lenda iki pil
vo. Taip pat ir keliai visai 
nematę akmens ir žvyro. Nei 
žemaitis nei aukštaitis tokių 
kelių nėra matęs. Miškų vi
sai nėra, o ūkininkai kurui 
alksnius sodina. J. Valatka

DUETAI
9. Moterų Sąjungos Imnas ......................... .50

10. Skrenda, lekia mūsų mintįs ... ............. .75
11. Trisdešimt dainų...............................^. ,$1.50

MIŠKAM CHORUI
12. Ginkim šalį Lietuvos.............................. .50
13. Giesmė į Šv. Kazimerą......... ...................... 50
14. Lietuvos Vyčių Imnas.............................. .25
15. Pirmyn į kovą ........................................... .50
16. Mes grįšim ten........................................... .75
17. a) Išauš vasarėlė,

b) Tų mano mergelė, - .
c) Išbėgo mergytė........................................... 50

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

19. a) Eikš mano mergele,
b) Aš sutikau žydelį,
C) Kam anksci kelcis.............................. .50

20. a) Miels tėvelį
b) Oi skauda galvelę,
c) Atsigėriau žalio vyno,,,,^^.50

21. a) Oi džium-džium,
b) Už jūrių,
c) Kalbin j minas bernužėlis,
d) Aš turėjau vištą......................................50

22. a) Tykusis rytelis,
b) Oi laksto vanagėlis.
c) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50

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

Guminiai užkulnys prašalino bildesį vaikščiojant. Bet O. Gs. prašalino 

nepriimnmną iš cigaretų. Jie prašalino “kandžiojimą,” “griausimą” 

ir “kosulį.” Nauja metodą prinokusio tabako davė O. G. cigaretams 

priminu švelnumą- - <

PįJk.Lįndbeigr priima Mųb- 
bąrd jnedalį npo Smittaonian 
institucijos, kuris buvo įduotas 
Tautinės spaudos klįubo su
rengtoje pramogoje. Dr. C. G. 
Abbot, veikiantis' institucijos 
sekretoris, yra kairėje ir Loui 
Ludlow, Spaudos jgįubo piyri- 
dentas, riduiy;*** —• ’

LIETUVOS VANDENS 
SPORTO SEZONO 

ATIDARYMAS 
KAUNE

. . * ■ t

Gegužės mėn. 26 d. įvyko 
Lietuvos Jachtklūbo vėlia
vos pakėlimas ir vandens 
sporto sezono atidarym&š. 
Iškilmės įvyko Jachtklubo 
prieplaukoj,. kur atsilankė 
visa eilė svečių, kurių tarpe 
ir Suomijos konsulas p. 
Vąinio Arnio. Vėliava pa
keliant griežė karo muzie
jaus invalidų orkestras. Iš
kilmėms pritaikintas kalbas 
pasakė Jachtklubo koman
doras inž, Vysockis, Lietu- 
yos sporto lygos pirminin
kas dr. .Jurgelionis, jūrįnin- 
kičsąjungos atstovas p. Mi- 
ehelkevičius ir kt.. Vėliau 
buvo nuleisti į vandenį 
Jachtklubo laivai/ jų tarpe 
ir pirmas ^Lietuvos akade
minis treniruotės laivas 
“Gįčka,” kurį Jachtklubas 
įgijo savo lėšomis, —

’IP.? 1 1
Dėlto kad 0 G». y^pręsni. ,

GRIŠKABŪDIS (Šakių 
appsk.). Griškabūdžio ūki
ninkų organizacijų (Ūkinin
kų Są-gos, Ūkininkų Drau
gijos, Pieno Pcrd. B-vių) 
pakviestas š. m. gegužės 1 
d., padariau pranešimą po
litiniais ir ūkiškais klausi- 
simais. Savo pranešime pa
stebėjau, kad ūkininkai nori 
prie valdžios matyt visit de
šiniųjų grupių atstovus, o 
ne vien tik tautininkus. 
Žmonės labai nusiminė, su
žinoję, kad susitarti nebega
li ir susi skaldo. Rinkimų, 
tiesa, paviršutiniai žiūrint, 
nenori, bet paaiškinus tų 
rinkimų reikalingumą,- nieks 
jiems nesipriešina. Taip pat 
ir dėl Seimo,

Mūsų ūkininkai nemėgsta 
kraštutinumu. Jiems baisus 
bolševizmas, t'aiįr pat baisus 
ir kitas priešingas kraštuti- 
irdrnas. Griškabūdžio ūki- 

. pinkai, matyt, gerai gyvena 
•A pasiturį.Sj’ieninės rrikš- 
mės neiabaifjyerttna.. be
skuba ją tmkąlįmi Sgt’yątky- 
ti. Gi tie ūkininkai ir tuose 
paštuose, kame,eupkiįfgy
vent i. be jokių dmelių Išve
džiojimų pieninę įsitaiso ir 
ja džiaugias. Visgi žmonės 
čia apsišvietę ir gražiai lai
kosi, kad ir bažnyčioj. Griš- 

, kabūdžio bažnyčia nors ir suomeninį 
r

^ISRAUAAAS^

MISTINĖS JJTERATŪR0S 
..GeJužės 29 d., rytiniu, 
trau^niu iš Alytaus* į^Kąū^ 
Hą, btĮvo .‘.gabenamas didelis 
pundas komunistines litera- 

^eiežu^Ūo. policiją. 
‘JCauno stoty šią literatūrą 
konfiskavo ir važiavusių^ 
nįyaugę su: ja du asmenis šų- 

; ėmė. Literatūros būtaapie 
100 klgr.. Čia užtikta lai
kraštis “Komunistas,” A- 
merikos komunistų organas 
“Laisvė, ” “Gynimo komite
to” atsišaukimų ir daug ki
tos literatūros^ Gynimo ko- 
miteto atsišaukimų esama a- 
pie 10 klgr. Komunistų 

- spaudos organų žymiai dau- 
giau kaip’ 10 klgr. Suimtie- 

> ji yra Moisiejlis Rapap ir 
Į Rozentabyfe Haja. Veda

mas tardymas. Visa medžia- 
■ • ga perduota kriminaliniai 
. policijai. Iš esapių ant at
skirų ryšulių Rusijos pašto 
įstaigos štampų matyt, kad 
Ši literatūra ėjo paštu iš 
Rusijos į Vokietiją, o iš ten 

į jau slaptai buvo gabenama 
7 Lietuvon.. -Rasta daugelis 

laikraščių, brošiūrų, prokla- 
' macijų rusų ir lietuvių kal-

VIŽANOS (Utenos ap.t 
Vižanų gyventojai sueigoje 
š. m. gegužės 22 d. vienu bal
su nusprendė Vidury mies
telio, kryžkelėj, pastatyti 
Lietuvos laisvės kovotojams 
paminklą. Išrinktas komi
tetas iš 3 asųipnų. Prieš ka
rą šioj -vietoj ’vižainjškiai 
bmujė statyti tikybinį kry
žių, daffar statp.tAutinį—vi-

NAUJAl IŠRINKTO MIES
TO geįmelioprezl: 

DIUMO RINKIMAI

Klaipėdos įplėšto * iiaUjai 
išrinktasis seimelis susirin
ko pirmu kart gegužes mėn. 
24 d., 5 vai. po pietų ir kaip 
ps prąstąi, šį kart buvo ren
kamas 
taidiųmas.
kantrumu 
davinių 
buvo tikimasi, kad jie turė
sią gana keistai išeiti. Vvr.. 
burmistras Grabo w atidaręs 
posėdį, patvirtino parei
goms atstovus, paduodamas 
kiekvienam savo ranką. Iš 
40 atstovų trūko keturių, 
būtent Rogges, 
ma, būk dėl ligos Vokieti
jon išvykęs ir trijų lietuvių 
atstovų: Olingąičio, Vana
gaičio ir Dr. Gaigalaičio.Tai- 
gi prie, esamo atstovų skai
čiaus, absoliute balsų daugu
mą sudaro 19 balsų. Pirmi
ninko rinkimui paduoti trys 
kandidatai :, nuo komunistų 
I— Žardenings, nuo Rogges 
sąrašo — Le Coutre ir Pie
rach. Skaitoma balsai. Dau
gumoje girdima vis tik Žar- 
deningo vardas. Daviniai: 
Žardenings -18, Pierach 13 ir 
Le Coutre — 5, taigi aišku, 
visi kairieji balsavo už Žar- 
deningą. Absoliutės balsų 
daugumos negavus, reikia 

Iperbalsuoti Žardenings ir
Pierach 'kandidatūros. Per- 
balsųojant abu kandidatuPANEVĖŽYS. — Šalta 

ir šalta, vėjas ir vėjas. Žo
lė visai neauga. Gyvulius vis 
dar tebešeria namie. Ūkįnin- 
kąpis didžiausias vargas su 
pią^arb, juo labiau, kad dą- 
fiar pati darbymetė. Ūkinin
kai iš sodžiaus važiuoją į 
miestą ir čia rinkoj perka 
šieną ryšeliais. Šieno kaina 
nežmoniškai pašoko — prieš 
Velykas centneriui mokėjo 3 
lt. 50 et., dabar už centnerį 
moka 12 lt. ir daugiau. Ap
skritai, praeiti metai ūki
ninkams be galo sunkūs — 
visus metus daugeliui reikė
jo pirkti duoną, o dabar t Al
ka pašarą ąpirkti.

“LIETUVA” SUSTOS 
ėjusi"

L’ . Spėjama, kad valdžios or- 
gana® Lietuva' ’iiuo š. m. 

i/Miepos mėn. sustos ėjusi. Jos 
b prenumeratorius, greičiau, 
fe- perims tautininkų organas 
^“Lietuvis.” Vieton sustoju- 
B “Lietuvos” žadama 

visai nepartijinės pą-, 
naują,, dienraštį, ka

lendra darbiausią pri- 
malistai ir teiksią 

»■ naujausias žinias.
F.. ■—— ■'

E“ —BABKIS PRISPAUDĖ
' PALONAI (Baisogalos 
valsč., Kėdainių apsk.). Pa
lonų ūkininko Rapalo moti- 

| na gyveno atskirai nuo sū- 
I naus senoje grįciutėje.Drau- 

ge gyveno ir jos senas bro- 
į. Jis. .Šis buvo išėjęs šakų ka

poti ir vėlai vakare, prieš 
; l-m| gegužės, atėjęs rado 
; seseri supuvusio balkio pri- 

spaustą prie krosnies. Ji 
s buvo' jau nebegyva. Ropa- 

l las, nors bažnyčios “ maršai- 
2* ha,” bet širdį jr sąžinę deg-

gauna lygiai po 18 balsų. 
Susidariusią padėtį atitaisy
ti tegali tik burtų trauki
mas. Vienintelė miesto sei- • 

s ' r *

mėlio atstovas moteris Her-
mann kviečiama traukti , 

h ■■ ui
biirtūs. Nedrąsiu bąlsu vyr. { 
burmistras Grabmv skelbda-:. ■ 
mas burtų davinius praneša, 
kad burto traukimu seimelio 
pirmininko vieta tenkanti 
Žardeningui. Pirmininko 
pavaduotoju išrinktas Kal- 
vvs ii* sekretoriumi Topušys, 
abu komunistų sąrašo. Sek
retoriaus pavaduotojo vieta 
teko soc. dem. Seewaldui. 
Tokiu būdu dabartinio mies- 

kuris, sako- t° seimelio prezidiumas yra 
kraštutinių kairiųjų ranko
se. Taigi, smarkiesiems vo
kietininkams šie rinkimai 
gera pamoka. Jų netaktas 
ir pragaištinga politika su
jungė visas kairiųjų jėgas 
prieš juos ir tik to dėka da
bar miesto seimelis kairiųjų 
rankose. Žinoma lietuvių 
balsai-turės nusverti-. Bet ir 
jiems bus sunku dirbti da-’ 
bartinėmis sąlygomis, tačiau 
nuo jų daug kas priklausys 
ateityje. >"

Nąujas ir Labai malonus Cigaretąs2o Av

I ? DABAR NE SENIAU
• • •8 NĄdaeninig gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy- 

1 kbj, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne- 
1 g&ištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly 
| f^eit galima sužinoti iš “TRIMITO.”
I 7^ “TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš- 
I paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie- 
* ^y°s ’r P^aulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve- 
| Hipio klausimais; be to, deda 
S Ddųjų Lietuvos žmonių gyvei 

r S (į dar kas mėnuo savo skaitytojams’duoda įžymaus Lie- 
| Iširos veikėjo paveikslą.

’l Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, 
I nona priedo įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap- 
i Bį/’ užsisakę1 trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin- 
| |foį “Vakaso kaukės.” > > #.

•i “TJPMITĄ”dovanaikiekvienamsurinkų- 
^įpn penkius naujus - prenumeratorius ir prisiuntusiam 

į tojuos preųųiųciratos pinigus.- • w /1 /;:;,
-g i * “TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, puses 
1 7 lt. 50c. ir trijns monesimns 3 lt 75$. Užsieny dyi-
| jęnbai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie- 

I 7.' “TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisvas Alėja, 26 Kr.

? -- v/.-* '->'4 eA'vC Lt'*
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Todel-gi daug yra žmonių, kurie mano, kad kavti 
nesutinka su jais, suranda, kad vartojant Borden’s 
Pasaldytą Kondensuotą Pieną, jie gali PASI
DŽIAUGTI rytais su puodeliu kavos—ir prie to 
dar antru.

[tįsieji . į svetimas 
kukiui,% Ameriką; 
niekumet

2 F .

Kodėl Žmonės Gryžta Prie Pasaldyto Kondensuoto 
Pieno, Labai maistingas ir sutinka su 

opiausiais viduriais

ja prieš šitas ligas, šiltinę, 
geltonąjį drugį, ir cholerą, 
visuose mūsų uostuose.

Kiekvienas laivas kuris 
keliauja į Suv. Valstijų uos
tą pyi<*š apleidžiant svetimą 
uostą privalo išgauti iš Suv. 
Valstijų konsūlio sveikatos 
liudijimą. Šis liudijimas lai
vams duotas kuomet, priro- 

vi- 
sus Suv. Valstijų Sveikatos 
Biuro kvarantinos reikala
vimus. šis biuras, užlaiko

Mes Rekomenduojame Sekančius produktus:
Kiekvienai Seimininkei yra reikalingos nekurtos virtuvės ..Ikmenos ir 

kiekviena šeimininkė gali Jas gaut visai dykai, jei ji pirks Standard ir Chall- 
onse kondensuotą pi°nq. UŽ ją leibelius duodama brangios premijos. Be to 
ją jtalpa. tbi gėriaušis pienas ir cukrus. Visi grokeriai parduoda šios rūšies 
kondensuota pieną. > _

Redakcija

Lietuviams,
-z _ * * ■£

. A x -aOkJ a

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

Prof. Dr. A. McHiduskis

Surask dešimt metinių pre
numeratorių, vieną “Ryto” eg
zempliorių gausi per ištisus 
metus dovanai.

«

‘ ‘ Ryto ’ ’ Adresas: Kaunas, 
Ožeškienės g-ve 3, Lithuania.

Pristatant į namus metams 
62 lt., mėnesiui 6 litai. “

Duosiu litą, duosiu kitą, 
Kad sau “Rytą” išrašyti] 
Motinėlė, tėvužėlis . *
Ir jauniausias brolužėlis, 
O mergužėlei radastai,

Kad mintis manąs suprastų 
Ir, kaip ašei, kad mąstyti],— 
Išrašysiu pats jai “Rytą!”

_ Siunčiant paštu mietams 50 
lt^jnėnesiui 5 litai._ ..

Prenumeratos kaina:
f

Pristatant į namus metams 
62 lit., mėn. 6 lit.

Siunčiant paštu metams 50 
lit., mėn. 5 lit.

Užsieniuose metams 100 litų, 
Latvijai ir Estijai taikomas 
mėnesiui 10 litų (Vokietijai, 
Lietuvos tarifas).

. “Ryto” Redakcija ir Admi
nistracija Kaune Ožeškienės gt. 
3 Nr., Lithuania.

_____ - . i RODYS

Virimo Receptas , ■ ■
Jei mėgstat kept sekantis recep

tas yra'vienas kuris .jums, patiks. 
Senesni žmonės ir vaikai mėgsta 
gerą spondž pyragą. Šis: receptas 
padaryt kainuoja niežai ir lengvas 
kepti.

Naminis Sponge Pyragas
1 puodukas evaperated pieno
2 puodukai smulkaus cukraus
2 puodukai miltų (dac nesijotų)
4 kiaušiniai
1 šaukštas vanillos
į šaukštuko lemono sulčių
2 šaukštukai kepamo pauderio.

Suplak kiaušinius ir cukrų iki 
putos sutirštės, paskui dadėk puo
duką pieno kuris buvo įkaitinta 
iki karščiausio laipsnio žemiau vi
rimo punkto. Dadėk prieskonius, 
paskiausia gi miltus ir kepamą 
pauderi persijotą sykiu 3 kartus. 
Kepk neperkarštame pečiuje 40 
minūtų. ~~ J

Virtuvės Reikaluose
Actas turi būti saugojama nuo 

šviesos kada įgauna pilną stipru
mą.. Nesaugu yra laikyti vyno spi
ritus arba actą prie medžio ant 
lentynų. Moliniai uzbonai geriau
sia tokiems skystimams laikyti. 
Paskui yra akmeniniai indai.. Ak-, 
meniniai indai neplyšta šaltam o- 
re kaip esti su stikliniais.

Vaisių košes, sutaisytos daržo
vės, katsupas geriausia laikyt ant 
grindų. Sudėk juos Į eilę apačioj 
žemiausios lentynos. Vėsi tempe
ratūra tenai jiems tinka. Užtiesk 
juos kokiu uždangalu ant lenty
nos, nes šviesa gadina juos.

Geriau užlaikyt virtuvės grindis 
švariai negu paskui, kada būna la
bai užteršta. Kuomet kepi mėsą 
geriausia turėt patiesta popierų 
aplink pečių. Taip daryk ir mil
tinius dalykus kepant. Miltai yra 
švarūs per. save, bet aršiausia yra: 
tas, kad jie įsiskverbia į mažiau
sius plyšelius ir traukia prie sa- sižiūrėjimas iš jūsų pusės presa
vęs visokį purvą. lins šį nemalonų jausmą.

įsi kurie valgį ima į rąnkasv- 
Įkuošvariausia tas rankas tu
rėtu užlaikvti. Dar vra ki- 

gali būti japsaugojimo būdas prieš 
šiltinę, būtent, įčiepijimas. 
šiandien galime įčiepinimu 
visiškai apsisaugoti nuo šil
tinės. Įčiepinimas yra iš
mintingas būdas apsisaugo
jimui, ypač keliautojams ir 
tokiu pat būdu galime apsi
saugoti nuo difterijos.

Raupų baimė .yra visiškai 
be jokio pamato. Baimė šios 
pigos siekia Biblijos laikus. 
Tais laikais nelaimingasis, 

marą^ 'kuris tą ligą, gaudavo, buvo
visiškai apleistas ir tankiai 
su akmenimis jį užmušdavo 
jeigu jį surasdavo. Šiandien 
mes žinome, jog raupai yra 
mažiaus užkrečiama liga už 
džiovą. Bet senoji šios ligos 
baimė dar gyvuoja, ir ta ne
pamatuota baimė randasi 
mūsų tarpe nuo tų laikų. 
Jeigu mes žinotume apsau^ 
gojimus kuriuos šis kraštas 
naudoja prieš tos ligos įėji- 

!mą

Taupykite Leibelius Dėl Brangių Dovanų
Kiekvienas Borden LeibelLs 
ją vertę. Atlankykite artis 
rėkite kaip lengva gauti sttfa 
daugeli puikiausią dalyką Į 
Klos rnSJea Pasaldyto Komį 
Bus SfandMnt ' 
PYKAI iifuąti

* ‘
.Išfažia’ 

šalis,' pa\Ą 
lietuviai nięKiimet nepa 
miršta savo tėvų, brolių, še- 

Lserų ir .net tolimesnių gjmi 
’hių. Parleidžia Iai^kiLyfei 
Muose aprašo Ameajkag^^ 
X4himo gerumus ir 
puinus, iš giminių- taijg pa 
rėikakuipi, kad ^apra^tp 
kas dedasi Liętuvdj^  ̂jlta 
ža to, išeiviai gausiomis su

• * '*'••■» t • - "

momis šelpia savuosius, tuo

gydytojus didžiuose uostuo
se ir jų dagiasA’ra pritūrė
ti kad asmenys-kurie keliau
ja; į šitą šalį būtų švarūs, ir 
jeigu reikalinga dizinfek- 
tuo ja keleivių bagažus-U į

Tokiu būdu matome kad 
šis kraštas yra apsaugotas 
njib baisiausių ligų. j

jį- rtfos
k FALU RTVER. lfaaą.^

arti BcdfoM St.

Įsigyk šią Stebėtiną Knygą
‘•Mllk—nn<l it* tįsiu? ir. coooklnR." pnmM M ra. Bently. Tai be 
nbcĮonės puikinasi knysntf apie pieną Ir Jo vartojimą nnmnoso. 

' Tik ntsfijsk savo v&rdą. adresą Ir kartu Pašto ženklelj už lOr. 
apmokAjimnl pOnvimo. pemtantlmo Ir tt.
THE BORDEN COMPANY,-BORDEN BLDGn NEW YORK
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VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ 

“DARBININKU”
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo

nių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių 
^gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty
bės vidaus ir užsienio politiką.

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina 
r 

teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelią 
į geresnę ateitį.

“DARBININKAS” rašo naudingi] nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žemes ūkį, nau
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki
tų žemininkų būvį ir reikalus. <

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

“DARBININKAS” talpina gražių apsaky- 
mėlių ir naudingų skaitymų kaip seniems, taip 
ir jauniems, kaifT^yrams, taip-ir moterims. .

“DARBININKAS” yra visų do/ų žmonių 
. draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.”

“DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, 
pusei metų 4 litai* Amerikoje, Anglijoje dvigu
bai.

< “DARBININKAS” iSShk kfeltvirtię savaitę, 
dažnai su priedais.

“DARBININKO” Redakcijos-Administraci
jos adresas: Kokmm, NepriMavsomybis Atkili 
^LITHUANIA. ...

B
ORDEN’S Pasaldytas Kondensuotas Pienas 
pirmiausiai buvo skirtas kūdikiams penėti.

Dėl tos priežasties buvo siekiama virškinimo.

torį

Naminiai Pasigelbėjimai ,
Po išpazįrojifno,šil- . -. 

kinių pirštinių, perplauk jas 
kant po šaltu vandeniu taip kad ’ 
pirštai būtų išpildyti vaudęniu.Ta- 
d a leisk joms nusivarvėt ir džiūt, — * 
ir išdžius pirštai nesusls'ukineję.

Mažiausi lašai ammonijos nula- z 
sinti drapanų šėpoje tuoj išnaikins 
kandis. Jos kvapas taipgi riuodin- *“ 
gas pelėms,-tarakonams ir kitiems 
namų vabalams. Geriausia išnai- - 
kiną visokį blogą kvapą. Sumai-. j- 
šius su karštu vandeniu ir nupy- ~ 
lūs įsinką ar kitas vandens nuta- ..i 
kas kurios atsiduoda negeru kva-. j 
pu, anunonija geriausia išvalo.

. Sausa druskeTarba actas užtrin- ' 
tas ant plėtmų ant marmuro išnai- 
kiną juos. Nuplaut. tyru vande- ; 
niu, paskui ntimazgok su muilu ir ' 
vandeniu nuėmimui likusio acto.

i ‘ M 

Grožės Patarimai
Pigiausias ir geriausias dažas ; 

jaunų merginų ir moterų veidams 
tai valgymas morkų. Valgyti jas 
tankiai prie valgių, nes jos turi 
daug geležįes ir padaro aiškią rau-—h 

doną odą. Valgykit jas visaip pn- 
faisytaš. ar tai šutintas, keptas,~~ ■ 
virtas ar žalias. Rusijoj ir Fren- 
eūzijoj, moterys deda eukraus prie 
morkų kad būtų skaniau. Jums 1 
jos tikrai patiks bile kaip prireng
tos.

1Į Ypatiška Sveikata
Vienas blogumas kurio reik 

vengti tai blogas kvapas. Patys _ 
tankiausia negalit jausti jį. Blogas , 
kvapas užmuša veik visokį, žavėti- : 
numą kurį moterys turėtų. Jo prie
žastis yra visokios, kaip cigaretai, 
pūnantis maistas, negeri dantys, 
skilvio netvarka, gėrimai, etc. Tu
rėtumėt naudoti gerą antiseptišką 
burnai mazgoto  ją. kuris išvalo vi- < 
sus negerumus esamus burnoje, 

jas < kvapas tankiai vra žynfiš 
irių nevirškinimo. Mažas I

ras atsitikimas neturėtų bū
ti priežastis ypatingo rūpes
čio. Žinoūna jisai negalėti] 
sutverti paniką. Utėlės per
neša šiltinę nuo žmogaus į 
žmogų. Žmonės, kurie šva
riai užsilaiko ir utėlių netu
ri, visai gali būti ramūs, nes 
jie šiltinę jokiu būdu negali 
gauti. Kur nėra utėlių, ten 
nėra šiltinės. Utėlės ir ne 
kas kitas vra kaltas.

Aziatiška cholera yra už
krečiama taip pat kaip šilti
nė, geriant vandenį, pieną 
arba valgant valgį, kurie už
krėsti. Jeigu jūsų Sveika
tos Departamentas su jūsų 
pagelba priverčia miestą su
teikti tyrą vandenį ir pas- 
teurizuotą pieną vienintelis 
pavojus lieka kad valgis ga- 
ii būti užkrėstas pardavėjo 
arba nešiotojo.------—____

Nešiotojas šiltinės arba 
aziatiškOs choleros gali išrū
dyti visai sveikas asmuo, ne- 
panodantis šios ligos simpto
mų arba ženklų. Šis faktas 
įrra ypatingai galimas su 
šiltine. Gemalus perduoda 
nešvarūs pirštai kurie čiupi
nėja valgį. Ypatingai pie- 
!ną. Kaip kada žatiąs valgis, 
būtent salotos, gali šią ligą 
turėti, nors salotos yra labai 
geras valgis turintis savyje 
tam tikrą vitaminą kuris y- 
ra reikalingas kūnui. Jokis 
nešiotojas neturėti] valgį su

nejšSjfl
■-Iriuose. “V 
t

l, uabiąųsiai 
ryš^iusi^: 
jo įpenimą 

y .
Turime vilties, kad ger- 

biznieji kunigai, kurie gy
vena Amerikoje, paskaitys 
šį mūsų žodį savo parapijo-

merikoniškų centų per pus- 
‘netį.- **

Ųž tą 60 amerikonišku 
centi/ Skaitytojas gaus dau- 
^be įš^Lietw^os gyvenimo

- ku_
į®|e laikra- 
$)ė” yrayla- 
ši Lietuvoje, 
tą ^sodžiui ir 
įę^zduojanti

alėtų, atsi- nims lietuviams ir paragins 
juos užsisakyti “Vienybę.”

Dvasios ryšiams sustip
rinti būtų labai gera, kad 
daugiau Amerikos lietuvių 
rašvtūsi į Švento Kazimie
ro Draugijos narius. Esa
me tikri, kad amerikiečiai 
lietuviai kuipgai’ ir šiaip 
mokytesnieji gražiu savo pa
vyzdžiu paskatins prie gero 
mažiau susipratusius žmo
nes ir tuo atliks milžinišką 
kultūros darbą. Siunčiame 

siū^tfbroliams lietuviams Ameri
koje nuoširdžiausių linkėji
mų ir tikimės, jog mūsų bal
sas nebus šaukiančio tyruo
se.

Dar šiais laikais į daugelį das yrą kaltas šios ligos pla- 
vietii randasi ndšaiškmamo- tinime. • ! 1 j ‘ 1 ‘
-ji, nesuprantamoji ir nepa- Tankiai5 matome' baisius 
matuota.baimė baisių epide-; pranešimus <apie šiltines pa- 
mijinių ligi]. Šiame, kląusįr^ypjų ir biedųesniose miesto, 
me $uv. Valstijų Viešos dalyse kaip kada toji liga ir 
Sveikatos Biuras dėl praša-[dabar, pasirodo. Šiltinė at 
linimo bepamatuotos bai-’siranda kvarantine Eitis Sa
mūs paihini kėletą būdų-pėr toje, ateivių tarpe. Toks re- 

- kuriuos ši šalis yra apsaugo- ’ "
. tariue’tii epidemijų.

, . ! X. > • ■ '

Seilius laikais, kada dar 
marų' priežastys nebuvo ži
nomos, mūsų ainiai manvda- 
vo, jog marai buvo darbas 

‘ blogų dvasiųjų kitų vaidin
tu vės sutvėrimų. Kiti ma- 

--nydavo, kad buvo teisėtas 
pabaudimas už išpildytas 
nuodėmės. Daugelį iš tų 
nuomonių dar'randasi mū
sų tarpe šiandien. Nėra ste
bėtina, jog senieji ir vidur- 

’ amžiniai žmonės labai įšgąs- 
•' dinti epidemijoms ir ligoms, 
lies ^ii ligi] priežastys nebu- 

i vo žinomos, ir jie nieko ne- 
) žinojo apie tuos kelius per 

kuriuos tos ligos platinda- 
vosi. Buvo epidemijų, ku
rias dabar gyvenantieji žmo
nės dar atsimena, tokios li- 
ros kaip cholera, geltonasis 

ūgis, raupai ir šiltinė, ko 
sukėlė panikos, nes tan

iai tie marai. siiparalvžuo- 
davo vietinės prekybos judė
jimą* tam tikram periodui, 
šiandien mes jau žinom 
aip tos ligos yra platina- 
rs, ir kaip jas galime su- 
ikyti, todėl neturėti] 'būti 
riiintingo pamato panikai 
^u ir kur nors tos ligos 

' irodytų. *

andien gerai infonnuo- 
Muo žino-, ‘ jei'gA-jfelnd- 

diaikvti raupus,'ir. jeigu 
noro. priežastis yra bai- 

e mirties arba baimė kūno ,savo rankomis judinti ir vi 
subiaurinimo jam tiktai rei
kalinga būti įčiepytu. Ir jei 
gu tas įčiepijimas pąsekmin 
gai įvyksta tai jis 
pertikrintas, jog apsaugotas 
nuo Taupų.,

Buboniškas maras, arba 
, taip vadinamoji juodoji 

mirtis, yra užkrečiama liga 
įkurią žmonės gauna nuo 

. žiurkių, kurios stimpa nuo 
tos ligos ir blusos perneša tą 
ligą žmonėms.^ Tos 'blusos 
užmuša ne tik žmones bet ir 
gyvulius. Mes esame jau tu
rėję ši i _ ’ ~ ' '
Jūrių ir Gulf of Mexico pa-Į 
kraščiuose. Jeigu šis maras ■ 

.pasirodytu Atlantiko uos-! 
tuose, mes dabar žinome, 
jog negalime užsikrėsti jei
gu apsisaugosime nuo žiur
kių ir blusij. Jeigu nebūtų 
žiurkių arba . kitų panašių 
sutvėrimų, būtent voverės, 
tai šitos ligos visai nebūti]. 
Žiurkė yra priežastis šios Ii 
gos. .

Buvo laikai kuomet gel-Įmą į J;itą šalį tuomet visa 
tonasis drugis pradėjo pani- baimė išnyktų. Suv. Valsti- 
ką musų pietinėse valstybė- • jų Viešos Sveikatos Depar- 
sė. Ir su parai ižą vo prekybą tamentas kvarantiną naudo- 
ir pramonę iki pirmo šalčio. 
Po Šalčio pasirodymo liga iš- 
ny^b. Panika buvo tokia 

keųrta. jog daugelis iš ma
žųjų apskričių įsteigė apsi
ginkluotą kvarantiną nuo vi
so pasaulio. Mes dabar ži
nome, kad tai tam tikras uo
das platindavo šią ligą, ir 
kad mes geltonąjį drugį ne
galime gauti kitaip kaip tikjdo, jog tas laivas išpildęs' 
per įkandimą šio uodo.. Jei- 

r gu nėra uodų, tai ir geltono
jo drugio nėra. Todėl uo-

lp atvaizduota turi didelę premi- 
mią premiją krautuvę ir pažlu- 
initj daiktą. lėkSčią. laikrodžių ir 
CAI tik au Borden leibeliais nuo 
loto Pieno. Pradfk taupyt Jeibe- 
rtea. Jei patogiau, reikalaukit 

ęuo^o kfitaltjįp>, .kuriame randasi daug premiją.

Premiją Krautuvė Randasi Prie 
FHend St, arti Hajoparket Sq.

tmUJŲ KRAUTUVES 
įii^MEPORT. Ct PROVTDĖNCE. R.I. 
iad Congress St. 49 Aborft Street 

r arti Maln Street arti Wasbington St

pinigišką padėjimą.
• . ■ *

Kuo už tą brolių ameri 
kiečių gerumą 
teisti Lietuva,, jos gyvento
jai?^ Geriausiaš šiam reika
lui dalykas tai Rengimą
si^ amerikiečius kuo pla
čiausiai informuoti apie Lie
tuvą, apie jos vargus ir ne
laimes, apie pažangą, gvve- 
nimo-gerėjimą irtt.

O kur labiausiai atsispin
di tas kasdienis Lietuvos gy
venimas? Atsakymą čia te- 
rasime vieną — laikraštyje. 
Todėl drįstame broliams A 
merikos lietuviams 
nuo t19.27 onetų antrojo pus
mečio užsisakyti ^Vieny- 

s

Amerikos lietuviu dosnu- 
mas yra visiems labai žino
mas. Per jų dosnumą Lie
tuva pasipuošė daugeliu gra
žių bažnyčių, “Saulės” ir 
kitokių Ištaigi] rūmais, tad 
“Vienybės” Redakcija tiki
si. kad užjūrių broliai nepa
gailės už “Vienybę” 60 a-

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY ;

Lietuve Seimininką Amerikoje visados įrokšta .gauti patarimą 
pagerinimui jos žinojimo atŪkinejant pareigas kaipo gelminio- 
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku- 

— rie bus indomąs kojiui Lietuvei Seimininkei.
k. . 2 '_____ ... A
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IR VIZOS

nėra

Kleščinskiukai

Mes be Vilniaus
Nenurimsim

musų 
daro 
negu

renpntieji Lietuvoje ir Amerikoje 
rijai skolas", Iš Lietuvos stipen- ■> • . a t • . •* * * _ • -- — *.

dFondui. Pne Ateitininkų Sųifišclpiino Fondo Federacija skiria

MOKSLEIVIŲ REIKALU
Federacijos st i |)endiantai, j 

raginami pradėti mokėti sFedi „ ____ .M I____ ,
dijantų skolą išrinkti pavedama Lietuvos Ateitininkų Susišelpinio 
___ Jųi. ‘ 2 j-t— 
savo įgaliotinį, kuris iš Federacijoj prižiūrės ir dėl tolimesnių sti
pendijų skyrimo atsiklaus Federacijos Centro Valdybos.

LIETUVOS 10 METŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTUVĖS

Kongresas ragina visas Amerikos lietuvių kolonijas rūpestin
gai prisirengti^ r iškilmingai minėti Lietuvos Nepriklausomybės 
dešimti metų sukaktuves, kurios Įvyks 1928 m. vasario 16 d.

Kas kart labiau paaiškė
ja kas ir kaip dirbs Fede
racijoje.

• PADĖKA FEDERACIJOS VALDYBAI
Kongresas ruišiką gilios padėkos Federacijos buvusiai valdy

tai, yjiač jos Sekretoriui p. K. Krušinskui. kuris gražiai ir sutarti
nai visus metus dirbo katalikų vienybės naudai.

DĖL LEIDŽIAMOS PROPAGANDOS PRIEŠ LIETUVĄ

Šiuo momentu Lenkija. Rusijos bolševikai ir Vokietija leidžia 
pasauly propagandą, kad Lietuva nėra pribrendus prie nepriklau- 
somyhės, kad ją ar vieni ar kiti kaimynai okupuos. Socialistai ir 
kai kurie iš sandariečių lietuviai tai propagandai pasiduoda, už
krečia pesimizmu mūsų išeiviją ir tuomi begalo kenkia Lietuvai. 
Siuomi Federacijos Kongreso dalyviai kreipiasi į lietuvių katalikų 
visuomenę, ]»erspūdania, kad toji kenksminga propaganda gavo sa
vo pradžią mūsų amžinuose priešininkuose ir prašo dėti visas pa
stangas tai propagandai užkirsti kelią, nebeleisti plačiau jai plės
tis. Kadangi Lietuva yra prie nepriklausomybės pribrendusi, ji 
yra ir bus laisva, todėl raginame būti tos o ne kitokios minties pa
sišventusiais ir energingais apaštalais.

Vilnius be 
‘Nėra ramybės lietu- 
Vilnijoje. Skurdas 
vargas. Vilnius ap- 
nuskuręs. Negeriau 

sodžiuje. Nesenai ga-

LIETUVOS ATSTOVO KLAUSIMU

Kadangi Lietuvos vyriausybė atšaukė iš Amerikos savo pasiun 
tini p. K. Bizauską, tad reikalaujama, kad siunčiant naują pasiun 
tini vyriausybė atsižvelgtų į'Amerikos lietuvių daugumą — kata
likus ir nesiųsti! žmogaus priešingo katalikų nusistatymui.

. VILNIAUS REIKALU
Federacijos Kongresas dar kartą pakartoja savo griežčiausią 

protestą prieš Lenkiją, kur smurtu išplėšė Lietuvos sostinę Vilnių 
ir energingai pažada visomis pajėgomis remti Vilniaus atvadavi
mo reikalus. Federacijos skyriai yra raginami spalių 9 d. rengti 
mitingus, kuriuose ruošti paskaitas apie Vilnių ir rinkti aukas 
Vilniaus-ir-jo našlaičių reikalams.

FEDERACIJOS VIDAUS REIKALU
1) Kongresas, matydamas, kad ateity Federacijos veikimas tu

rės plačiūi išsivystyti, kad valdybos rankos bus pilnos tautinių -ir 
visuomeninių darbų, todėl Centro Valdytai pavedama surasti lė
šas, kuriomis būtų galima išlaikyti pilnai apmokamą sekretorių.

2) Atnaujinti pereitų Kongresų nutarimus—surasti atatinka
mų spaudos ir organizacijos agentų.

“AMERIKOS LIETUVIŲ’’ KNYGA

Federacijos Kongresas išklausęs kun. S. Draugelio pranešimą 
dėl “Amerikos Lietuvių’’ knygos leidimo, reiškia padėkos inicia
toriui kun. S. Draugeliui, pažada moralę paramą turinio sudarinie; 
gi statistinių žinių surinkimą ir išeivijos tautinio ir visuomeninio 
veikimo apibudinimą imasi savo kontrolėm kuriam tikslui sudaro
ma Bendra Federacijos Valdyba ir knygos leidėjų komisija.

' - ARKIV. MATULEVIČIAUS IR DR. BASANAVIČIAUS 
PAMINKLŲ REIKALU

Fed<*racij<»s Kongreso dalyviai su didžiausiu širdies skausmu 
L prfaimena mirtį Lietuvos patriąrko dr. Basanavičiaus ir arkivys- 

k u po Matulevičiaus, kuris pernai dalyvavo musų Kongrese, kėlė 
musų tautinę dvasią ir nuoširdžiausia ragino inus spiestis po Fe- 

* deracijos vėliava, Lietuvai netekusiai tų dviejų žymiausių vyrų, 
reiškia jai giliausias užffojautos ir žada remti jiems paminklu sta- 
tymo idėją.

it- ■ v ■B
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Kiekvienas lietuvis pikti
nasi Kleščinsko išdavyste ir 
teisingai. Pasipiktinimo ir 
peikimo neužtenka. Įvykis 
su Kleščinsku turi būti 
mums pamoka. Daug dar 
mes turime savo tarpe ma
žesnių ir didesnių Kleščins- 
kų. Yra jų mūsų organiza
cijose ir abelnai visose mūsų 
viešojo gyvenimo srityse. 
Lengva juos pažinti. Vieni 
jų visuomet “protestuoja” 
prieš kiekvieną prakilnesnį 
sumanymą ir susirinkimuo
se ir spaudoje, užtaria lais
vamanius ir peikia ir kriti
kuoja savuosius. Pav. palei
džia kas mintį, kad nereikia 

ne-, 
reikia skaityti jų laikraščių, 
ir kaip matai mūsų Kle-- 
ščinskiai šoka-priešintis. Ki
tur vėl susipratęs katalikas 
kalbina draugiją prisidėti 
prie Federacijos. Ir čia vėl 
Kleščinskiai visa gerkle rė
kia, kad nariams bus per
sunki! mokėti ŠEŠI CEN
TAI Į METUS! Pradeda 
graudingai kartoti senai 
laisvamanių nudėvėtus ir

oš. Tie žmones retai kuo
met teišdrista išeiti viešu
mon ir atvirai išlieti pagie
žą ant savo tariamųjų prie
šų arba ant jiems nepatin
kančių idėjų. Jie murma už
kampiuose ir savo ragus'te
parodo tik tuomet, kuomet 
jiems rėdosi, kad tie, prieš 
kuriuos jie zurza ir murma 
yra silpni. Tuomet tai ištik
iu jų jie parodo savo suvy
tusias sielas su brutališku 
atvirumu ir ųet pasididžia
vimu. Tuometę tai ir .yra 
Taikais “nufotografuoti” tas 
atrofiškai piktas sielas ir 
padėti fotografijas archivan 
for futicre reference-. Regis 
šis seimas bus tą atlikęs tin
kamai.

Dar vienas faktas, buvo 
šiame seime ryškiai ilius
truotas, faktas, kuris senai 
turėjo būti suprastas, bū
tent, kad ne kiekvienas ku
nigas yra visuomenininkas.

SHARKEY ŽUKAUSKO SVEIKINIMAS

Federacijos Kongresas sveikina savo tautietį Sharkev-Žukaus- 
ką, kuris nesulaikomai eina prie kumštininku pasaulinio čampio- 
nato. Linkime pasisekimo visus oponentus nugalėti ir dar labiau 
lietuvių tautos vardą išgarsinti! __ .

Kongreso. Rezoliucijos
1927 m. Birželio 14 ir 15 dd., Brooklyn, N. Y.

DĖL ŠV. J. š. INTRONIZACLIOS
A. L R. K. XVI Kongresas, išklausęs kun. S. Draugelio pra

nešimą apie Šv. Širdies Meilės Kongregacijos pradėtą Amerikos 
Lietuvių tarpe Šv. Jėzaus Širdies Intronizaciją namuose, reiškia 
savo džiaugsmo dėl šio brangaus ir gražaus dalyko ir. kuo širdin
giausia linki kuo geriausio pasisekimo.

Nenurims ir 
mūsų, 
viains 
ten ir 
leistas 
yra ir 
vonie laišką nuo vieno-vals- 
tiečio. Skundžiasi, kad mo
kesčiai nepakeliami. Rašo, 
kad gavęs nuo valdžios 500 
zlotų paskolos ir nežinąs, 
kiek reikėsią mokėti nuo
šimčių. Apie sumos grąžini- 
nią neva nei kalbos. Priseis 
netekti ūkio.- Jo giminės, 
kurie turi didelį ūkį — ir tie 
nepajėgė užmokėti mokes
čių, nors šeimyna yra didelė 
ir risi dirba nuo tamsos lig 
tamsos, x*

Tuo pačiu laiku, kuomet 
vietiniai žmonės baisiausiai 
skursta, lenkų valdžia siun
čia iš Lenkijos kolonistus į 
Vilniją ir duoda jiems mili
jonus zlotų subsidijų. Iki 
šiol duoda 1554-ms kolonis
tam 1,308,488 zlotų pasko
los.

Lenki! fanatikai nepager
bia net lietuvių kapų. Nuo 
Čiurlionies ir Višinsko kapų 
Rasos kapinyne nudraskė 
visas gėles.

Lietuviai studentai ir in
teligentai kišami kalėjiman 
už mažiausius prasižengimus 
prieš lenkišką šovinizmą.

Gclbėkim Vilnių kiek ir 
kuo kas gali. __ ___

Šių meti! Federacijos sei- Negalima reikalauti nuo ku 
iria s'i vienu ypač žvilgsniu nigo, kad jis būtų visuome 
buvo naudingas: jame aiš- nininkas dėlto tik, kad ji: 
kiai pasirodė, "kas yra Fede-yra kunigu, taip pat kai į 
racijos priešai. Niekam nė- kad negalima to reikalaut 
ra-paslaptis, kad Federaci- nuo advokato, daktaro, mo 
jos neapkenčia įvairaus Rytojo, biznieriaus etc*. Ku 
plauko bedieviai ir taip va- nigo tiesioginė pareiga yri 
dinamieji laisvamaniai. Jie dirbti bažnyčioje: skelbti ti 
tečiau yra mažiausiai pavo- įėjimą ir administruoti sa 
jingi jos priešai. Kulkas kramentus. Jei kunigas ta 
pavojingesni yra “savieji atlieka, jis išpildo savo tie 
žmones” — nesusipratėliai, sioginę pareigą. Išeiti i: 
atšalėliai ir ypač tie, kurie bažnyčios Į platesnę visuo 
pinnon eilėn stato savo ma- menę vieni nemato reikalo 
žytį įniršusį ir pasipūtusį kiti neturi noro arba gabu

pamirštas-šmeižtus ant Fe
deracijos.

Tie Kleščinskiai aršiau už 
ilgaliežuves senmerges išple
pa katalikų priešams, ką 
katalikų yra kalbama ir da
roma ir, negana to, dar pa
deda bedieviams katalikus 
išjuokti. ~

Jie '■ eina į bažnyčią, bet 
paskui prie—stikliuko ir be 
stikliuko padeda bedieviams 
dergti sakramentus, Bažny
čią ir net patį Kristų.

Tie žmonės bando sėdėti 
ant dviejų kėdžių, anot rusų 
pasakio duoti ir Dievui žva
kutę ir velniui kačergą. Pa
viršutiniai jie yra neva ka
talikai, bet sielos jų 
katalikiškos.

Tie žmonės — tai 
Kleščinskiukai. Jie 
mums daugiau žalos, 
visi mūsų atviri priešai, At
virieji priešai verčia mus 
kovoti ir stiprėti—Kleščins
kiukai mus silpnina ir disor- 
ganizuoja. . -. -

O mes kaip su jais elgia
mės? Tankiai įsileidžiame 
juos į atsakomingas vietas 
lygiai taip pat, kaip Lietuva 
kad įsileido jų prototipą 
gen. Kleščinską į vyriausią 
štabą. Tankiai ne tik įtaria
me, bet tikrai žinome, kad 
tas ar anas asmuo yra ne 
mūsų žmogus, kad jis ne 
stato, bet griauja, bet ta ne
lemtoji mūsų lietuviška 
“sarmata,” tas kvailas nuo
laidumas neduoda mums 
pasakyti, ką apie juos ma
nome ir pasielgti su jais, 
kaip ištikrųjų reikėtų

" Atsiminkime, kad Kaipas 
nedrįso Kristų suimti be Ju- 
dos pageltas ir nemielašir- 
dingai ravėkime iš savo tar- plausko byl 
po Judas-Kleščinskius. 
pusbroliai 
jei ir liks prie mūsų, nebus czoiviia, kurią neva 
pavojingi be Kleščinskių. nigas bažnyčioje 
Likę ta savo “generalio šta 
bo” jie greijai taps susipra
tusiais jei ne darbuotojais 
tai bent eiliniais nariais.

jalįįyyįaĮ dalyvaus žymi ku- 
ĮnigiĮ "kurie tiki,
kad • neužtenka sėdėti, za- 
krastijoje ir laukti, kad 
žmonės ateitų į bažnyčią^ 
bet reikia patiems eiti į 
žmones, juos organizuoti po 
Kristaus vėliava, kad užbė
gus kelią tiems, kurie juos 
traukia prie organizacijų 
garbinančių raudonąjį ir ki-

TAMPRESNIŲ RYŠIŲ SU LIETUVA PALAIKYMUI*

Kad Lietuvos katalikai pas mus karts nuo karto prisiųstų žy
mesnių valstybės ar mokslo vyrų. Pirmiausia pageidaujamas kun 
M. Krupavičius.
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Bene geriausia išeitis būtų, 
jei duotu palengvinimų 
tiems, kurie ėmė pasus ir mo
kėjo, pav. prailginant jiems 
pasus sulyg to, kiek katras y- 
sus sulyg to, kiek katras y- 
ra už senuosius pasus įmo
kėjęs.

Dar vienas mums labai 
svarbus paragrafas yra mi
nėtame projekte, būtent, A- 
merikos piliečiai lietuviai, 
kurie _vra įsigiję Lietuvoje 
turtą, gaus nuolatinį liudiji
mą gyventi Lietuvoje ir bus 
atleisti nuo visų svetimšalių 
mokesnių-Lietuvoje. Tuo no
rima pritraukti į Lietuvą 
kapitalą ir su juo drauge sa
vuosius žmones — ne kita
taučius. Labai sveika idėja.

Savo laiku pašAi buvo sukė
lę daug triukšmo mūsų tar
pe. Lojalūs Lietuvos pilie
čiai išsiėmė Lietuvos pasus, 
ir pasi mokėjo bent vieną ki
tą sykį, kuomet jie vyksta 
Lietuvon, tūri sūriai užsimo
kėti už savo ištikimybę Lie
tuvai. Teko girdėti nusi
skundimų, kad atseina pa
mokėti net iki $60 norint 
gauti vizą! Tuo pačiu laiku 
tie, kurie, anuomet juokėsi 
iš tų, kurie ėmė pasus, juo
kiasi ir dabar, važiuoja Lie
tuvon ir užsimoka $10.

Malonu tad pastebėti, kad 
Lietuvos vidaus reikalų mi
nisterija yra pagaminusi 
projektą, kuriuo pasai ir 
vizos yra sutvarkytos, kul
kas racijonališkiau negu 
buvo ikišiolei. Pagalios Lie
tuvos politikai suprato, kad 
neloginga yra reikalauti vi
zos iš Lietuvos piliečio, grįž
tančio į savo tėvynę, Taip 
turėjo būti visuomet. Kitas 
svarbus paragrafas liečia 
užsienio pasus. Pasai bus 
duodami ne vieniems me
tams, kaip kad buvo ligšiol, 
tat dviem metam ir už pa
są, arba jo prailginimą ligi 
dviejų metų tereikės mokėti 
tik 10 litų. Tuo būdu Lie
tuvos piliečiams Amerikoje 
tereikės mokėti tik vienas 
doleris už pasą..

Prie taisyklių apie pasus 
ministerių kabinetas turėtų 
dar pridėti paragrafą lie
čiantį specialiai Amerikos 
lietuvius. Netenka kalbėti 
apie grąžinimą jau įmokėtų 
pinigų už pasus, bet visvien. remti bedievių spaudos, 
reikia arba atlyginti šiokiu 
ar tokiu būdu tierfts loja
liems Lietuvos piliečiams, 
kurie mokėjosi už pasus, ar
ba reikalauti iš nemokėju
siųjų ir nečmusiųjų pasų, 
kad grįždami Lietuvon jie 
pasimokėtų už visus tuos 
metus, nuo pat to laiko, kuo
met senasis pasų įstatymas 
buvo išleistas, ir kad pasi- 
mokėtų pagal seną tarifą.

Brooklyno “Vienybė” pri
ėjo išvados, būk Al Smitlr 
savo garsiajame laiške pa
statęs Valstybę aukščiau !iž 
Bažnyčią. Tai visai naujas 
išradimas. “Vienybės” re- 
daktorius turbūt skaito Al 
Smitho laišką, kuomet jis 
buvo tilpęs Amerikos spau
doje, bet tuomet matomai 
nerado, kad Smith būtų sta
tęs Valstybę už Bažnyčią.

. Dabar “V-bė” susiieškojo 
sau patinkamą nuomonę via 
“Living Age,” “EI Sol,” 
Maurras, Daudet et Co. ir 
ją giria ir sykiu, peikia Va
tikaną.

Visu pirma, Vatikanas ke
li mėnesiai atgal yra pareiš
kęs, kad fašistų supratimas 
vaistytas, būk žmogus yra 
vaistytai, yra klaidingas. Ne 
žmogus yra vaistytai, bet 
valstybė žmogui. Kurčia pri
tarimas fašistams?

Al Smitho laiško vado
vaujančioji mintis yra ta, 
kad Valstybė ir Bažnyčia v- 
ra vyriausios kiekviena savo 
srity, kad jos turi būti at
skirtos ir kad lojalumas vie
nai nekliudo būti lojai’’ 
antrajai. , -

Taip rašė Al Smith. Ka. 
komentuoja jo laišką “Liv 
ingAge,” “EI Sol/’ Ku- 
Kluxai et tntti quanti — m 
svarbu. Jų nuomonės ga? 
kai kam patikti, bet jos n 
atatinka, Smith’o nuomon
. —- p
KALBĖJUSĮ PRIEŠ LEN'j 

N*IMĄ MOKYKLOJE NE

BAUDĖ 2 SAVAITĖM!
AREŠTO

VILNIUS. — Lydo, 
gardo^ teismas nągii i 
lietuvio kai!. Juozo j 

į. Teisman pa- 
Jii traukė ji Dubičių lenkų įno- 

Molio Motiejai, kytoja kažkokia Paszkiewi- 
tai ku- 

koliojęs” 
už ruošimą vaikų lenkiškai 
prie išpažinties.

Teismas nuteisė kunigą 2 
savaitėm arešto.

i
j t



A. Kasias

Išvaryk būdą botagu =¥■ 
kaip bematant vėl pasire: 
— Horatius.

*) Anot vietos žinovo, Daugpi
ly užrašyta 9,000 kataliką. Patik
rinus bažnytines knygas ligi '200 
metij atgal, pasirodo, jog visi ta
riamieji katalikai — lenkai yra 
kilį iš Lietuvos, taigi sulenkinti 
lietuviai. Lietuviškos pavardės su 
lenkiška galūne, kaip Darni (š) 
(Garais), Grin(š) (Grinius) aiš
kiai liudija.

119, Subate — 121

. LDS. N. Y. ir N. J. Apskri
čio metinis suvažiavimas įvyko 
gegužes 29-tą d., 1927 m., 220 
Ripley PI., Elizabeth, N. J.

Susirinkimą atidarė ' vice- 
pirm. A. Kazlas 2*15 vai. po 
pietą ir pakvietė vietinį kle
boną kun. Simonaitį atkalbėti 
maldą.

Susirinkimui dienotvarkė 
priimta. • t

Išrinkta komisija mandatu 
ir įnešimą sutvarkymui I. V. 
Kulikaitis ir J. Gvazdaitis.

Atstovai dalyvavo nuo se
kančių kuopų:

14 kp., Newark, N. J. — J. 
Gvazdaitis, Jz Sinkevičius, A. 
Kazlas, J. Žeipaitis, P. Šreibu- 
kauskas, P. Elseika.

18 kp., Paterson, N. J. — 
I. V. Kulikaitis.

16 kp., Elizabeth, N. J. — 
St. Morkevičius, P. Privįlevi- 
čius, M. Stapinskas.

12 kp.., ę. Brooklyn, N. Y. 
— V.:Daubaras. ’

73 kp., Linen, N. J. — J. J. 
Liudvinaitis. «

110 kp., Bayonne, N. J. — 
R. Piliukė. ' ’

Svečias Elizabeth’o klebo
nas kun. Simonaitis.

Pereito susirinkimo protoko
las priimtas.

16 kp. atstovas M. Stapins
kas pranešė, kad pirm. F. T. 
Gutauskas iš priežasties ligos 
negali dalyvauti susirinkime 
ir pridavė apskričio nuosavy
bę kuri buvo jo globoje. Ap
gailestavo jo dabartinį padėji
mą ir linkėjo greit pasveikti.

Raportai
Pereito maršruto viėe-pirm. 

išdavė raportą. Maršruto pra
kalbos įvyko visose apylinkės 
miestuose ir pasekmės buvo 
geros. Išlaidą maršruto buvo 
sekančios: kalbėtojui A. F. 
Kneižiųi .už kelio lėšas ir -pra; 
gyvenimą $45.00. I. V. Kuli
kaitis už keturiose vietose pa
sakytas prakalbas ir kelio lė
šas neėmė jokio atlyginimo, 
taip ir aš aukavau dėl darbi
ninkų visas kelio lėšas ir teik- 
ą 5 dieną gyvenimą kalbėto

ji^ A. K. Kneižiųi ir visą sa
vo dąrbą, Už apgarsinimus 
buvo išmokėta $8.60. Kai ku
rios kuopos apgarsinimus pa
čios pasidarė ir užsimokėjo.Vi- 
so Jš apskn/ %do išmokėta 
$53.60.- Raportas priimtas. *

*
Komisija pasiuntimo rezo

liucijų į spaudą išdavė rapor
tą. Savo darbą pilnai atliko. 
Raportas priimta*.

“Žvaigždes kaina metams — 10 litą, o užsa
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li
tus metams.

Adresas: “Žvaigidės” Redakcija, Jėzuitų Narni. 
Kamaz, Lithuania.

linkti jau pradedami ir .vė
liausia birželio mėn. 20 dL 
jau turi būti Kaune. Pa
roda numatoma suruošti Ur 
n ivefs.it et o Rūmuose. ■>

-Kongreso metu bus eise
na. Prieš ją bus atliktos iš
kilmingos pamaldos Rotušės 
'Aikštėje. Iš ten kongreso 
dalyviai daro šiokį maršru
tą: iŠ Rotušės Aikštės per 

ės Alėją prie Įgulos 
bažnyčios. Po to vėliavų de
legacija eis į Karo Muzie
jaus sodelį uždėti vainiką 
ant žuvusiųjų už nepriklau
somybę paminklo. Eisenoj 
dalyvauja dviratininkai su 
savo • išpuoštais dviračiais, 
raiteliai su uniformomis ir 
įvairiais siužetais pagaminti 

i gyvieji paveikslai, primeną 
•mūsų žvmesnius istorinius, 
[tautinius, religinius ir kt. į- 
ivvkius.
' Tąutiškąsai katalikiškasai 

Dainų Šventes jaunimas uoliai ruošiasi sa-
Ektpertu Komisiją sudaro ivo nepaprastai šventei. Dau- 
muzikai: Muzikos Mokyklos j gelyje rajonų daromi sporto 
Direktoriuk p. Naujalls^Į^a- .kursai, chorvedžiu pasitari- 

\ę vasarininkię himną kompozi- |]naj_ eksponatai jau renka- 
\torius p. A. Kačanauskas,kuopos, dar 

kun. piof. Brazys. Gavus’ '
leidimą iš Švietimo ministe
rijos dainų šventė galės bū
ti atlikta Petro Vileišio 
aikštėj, ten, kur buvo pir
moji. Tautos Dainų Šventė, 
Bus pasinaudota, žymiai at
remontavus, z ir ten tebesto- 
vinčia estrada. Jungtinis
choras, numatoma, turės a- 
pie 3,000 dainininkų. Kon-

P1.1/
— 212|r-Suse jos 
tuose valsčiuose skaičij a*pie 
29, lietuvių truputį daugiau, 
negu po 100 ir 21 valščij. 
tarp 50 ir 100.

Ten pat pažymima, jog 
daug lietuvių yra sulenkėję 
ir priskaityti prie lenkiu 
1987 ' m. lietuvių Latvijoj 
buvę 26,033, 1920 m. — 25,- 
588. Daugiausia prieš ką
rą, kuomet Rygoj buvę 
(1913 m.) 35,156 lietuviai, 
visoj gi Latvijoj perviršijo 
50,000. Lenkų Latvijoj su
lig 1925 m. skaičiavimu esą 
51,143.—“Rytas.” v

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS. 10 kp. mėnesinis su

sirinkimas bus sekmadieny, 
birželio 26 d., šv. Jurgio para
pijos salėje, 207 York St. Pra
sidės tuoj po sumos. Visi na
riai malonėkite pribūti ir už
simokėti mėnesines duokles 
bent už tris mėnesius iš anks
to.

Taipgi svarbu pakartoti'kas 
link susirinkimų. Susirinki
mus garsiname ir kiekvienas 
narys turėtų ateiti, o į perei
tą susirinkimą ar atėjo? Ne. 
Net ir valdybos nariai ne vi
si susirinko. Jeigu taip apsi
leisime ir .tinginiausime, nie
kuomet savo tikslo neatsieksi
me — neišauklėsime kuopą ir 
tą pačių neteksime.

Tadgi prašau aš nuo savęs, 
kad skaitytumėte sau už pa-1 
reigą lankyti susirinkimus. 
Kuoųiet tą darysite' pas mus 
atsiras gyvas veikimas..__

- Narys

Kiti mėgsta švelnius, bet 
kiekvienas rūkytojas ei garė
tų mėgs OLD GOLD dėlto 
kad jie yra sykiu stiprūs ir 
švelnūs.

Dėl skonio yra stiprūs, ir 
dėl gerklės švelnūs.

OLD GOLD yra cigare- 
tas, kurį galima rūkyti iš 
ryto, dienos metu ir vakare 
l>e jokios gerklės iritaeijos. 
Rūkyk juos kaip anksti no
ri ir kiek daug nori. Pas
kutinis eigaretas patiks taip 
pat kaip ir pirmas.

Toks yra magiškumas OLD 
GOLDS. Tai yrarnKujos rū
šies sušvelnytas nauju meto
du. švelniausias eigaretas. 
Tik pasipirk pakelį OLD 
GOLDS šiandien. Išrūkyki 
vežimą ir kosulio neturėsi. 
-------- 1-----------------------------Lx-
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1 Aš Marijona DubiridtM (Mėn- 
cevieiutS) pairfkau savo sesers E- 
lenos Burzilauskienfa (Mencevi- 
čiutės), kuri pirm 24 metą išva
žiavo iš Škotijos Ame/-ikon. Jau 
14 metų kai nė jokios žinios H jos 
negauname. Prašome jos pačios ar 
jo* pažįstamą, kurie apie ją ką 
žinotų, pitan'ošti žemiau paduotu 
antrašu, už kabosime labai dėkin
gi. J. DUBISKAS, 13 Brandon 
1*1 are, Rothwell Haugh, by Both- 
tvell. Lanarkshire. Scotland.

.(B.-21) 7;

Nutarta parašyti LDS. Cen
tro Vafdybai klausimą kur ir 
kada bus seimas? Palikta val
dybai.

Nutarta už maršruto prakal
bas likusius $15.00 nemokėti 
jei neprisiųs iš centro bilos.

Valdybos rinkimas

Išrinkti šie: Pirm. I. V. Ku- 
iikaitis, vice-pirm. A. Kazlas, 
rašt. P. Elseika, ižd. V. Dau
baras; organizatoriai: A. Kar
las, M. Stapinskas, J. K. Mi
lius.

Ineigos: uždarbis nuo pikni-
■ ka $45, nuo seniau ižde buvo Į 

$27.55; viso $72.55'. .
IMgcz: kalbėtojui už marš

ruto prakalbas $45, ui apgar-

Ekspbnatų rinkiniai pa 
rodon eis organizuotu būdu 253. Saukos 
per “Pavasario!! s-gos kuo
pos ir rajonus. Eksponatai Kurciumo

Dramos komisija išdavė ra
portą. Pranešė, kad atvėsus 
orui patersoniečiai pervažiuos 
kolonijas lošdami veikalą dėl 
LDS. apskričio naudos. Rapor
tas liko priimtas.

Kuopų raportai

16 k p. Elizabeth, N. J- na
rių turi apie 85. Nariaips mo
kama pomirtinė.

14 kp., Newark, N. J. narių 
turi "pilnai užsimokėjusių 40, 
suspenduotų 10, viso 50. Ižde 
turi $50 ir LLPB. $50. Vajaus 
laiku narių prirašė 12, skaity
tojų 20. Įvairiems tautos kul
tūros ir tikybos reikalams au
kavo $20.00. 1

- 12 kp., Centrai Brooklyn, N. 
Y. — Maršruto prakalbos ne 
daug naudos davė. Vajaus lai
ku narių gavome 10 ir kelio- 
liką “Darbininkui” skaityto
jų. Ižde turime $80.00. Narių 
turime 30.

18 kp., Paterson, N. J. — 
Narių vajaus laiku gavome 30, 
viso turime 50. Ižde turime 
$300.00. Turime LDS užeigą. 
Prekyba eina pavyzdingai. 
Ateitis labai puiki.

73 kp., Linden, N. J. — Šiuo 
laiku nieko žymaus nėra vei
kiama. Maršruto prakalbos ne 
kaip pavyko.

110 kp., Bayonne, N. J. — 
Mūsų kuopa nauja ir tik ke
lios savaitės atgal turėjome 
surengę šokius. Uždarbio ga
vome $30. Auką davėme ant 
mišių $5.00, o likusias pasiun- 
tėm į LDS.' centrą. Knygų ne
gavome, kurios buvo žadėtos 
duoti iš LDS. centro maršruto 
prakalbų laike. ;

Kuopų raportai priimti.

Įnešimai

14 kp., Nevark, N. J., įneša 
rengti pikniką Progress Člub 
Parke, Linden, Apskričio nau
dai. Įnešimas priimtas. Tam 
darbui išrinkta komisija: A. 
Kazlas, M. Stapinskas, P. Pri- 
vilevičius. Laiką paskirs ko
misija.

2. Stengtis surasti būdą ati
traukimui katalikų organizaci
jų narių nuo skaitymo bedie
viškos^ spaudos. Įnešimas pri
imtas. Palikta kuopose veikti.

18 kp.. Pate^on. N. J.,' Įne
ša surasti būdą, kad dalyvau-I
tų nors pora inteligentų mūsų 
susirinkimuose ir teiktų mums 
moralę paramą. Įnešimas pri
imtas. Darbas paliktas valdy
bai.

. 12 kp., C. Brooklyn, N. Y., 
atstovas pranešė, kad mūsų 
organizacijos seimo kartu su 
A. L. R. K. Federacija nebus. 
Kur ir kada bus nėra žinios.

Nutariami

' Š. m. liepos m. 2, 3 ir 4 d. 
d. bus Kaune L.- K J. “Pa
vasario” s-gos 15~kos metų 
nuo jos gyvavimo paminėti 
Jubiliejaus kongresas. Kon-. 
greso metu bus. II-ji jauni
mo dainų šventė, sporto 
olimpiada, tautodailės paro
da, 3 d. liepos bus manifes
tacija Kaimo miesto gatvė
mis su raiteliais, dviratinin
kais, gyvaisiais paveikslais [Laisv 
ir t. t*

Kongreso Garbes Komite- 
tan maloniai Sutiko {eiti J. 
E. Respublikos Prezidentas 
A. Smetona, J. E. Arkivys
kupas Metropolitas J. Skvi
reckas, Dr. L. Bistras, Ka
riuomenės Vadas gener. S. 
Žukauskas, Kauno Miesto 
Burmistras, p. J. Vileišis, 
ponia -4. Vailokaitienė, Są
jungos Įkūrėjas kari. P. Do-\ 
gelis.

“ŽVAIGŽDĘ” <
. “Žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na

mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky
mėlių, rinitų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau
simus. x ;

“Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 
katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijonierių, 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
ttirtt.

“Žvaigždė” yra Švenč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaune.

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDR” trokšta ir’ 
jums nušviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 
lyg toji Trijų Išminčių žvaigždė, ji nori ištikimai jus 
vesti prie karalių Karaliaus ir viešpataujančiųjų ■» JL , < I < I • • • ,

PRIEĖSEIMINIS SUVA2IA- 
J - VJMAS

. r • ■ • ' —

L. D. S. Naujos Anglijos 
Apskričio priešseiminis su
važiavimas įvyks liepos 24 
d. 1 vai. po pietį}, Palango
je, Lawrence (Methuen), 
Mass?’
} Visos šio apskričio kuopos 
tuoj išrinkite atstovus ir į- 
dųokite jiems gerų įnešimų 
nė tik apskričiui, bet ir sei
mui.

Vieta suvažiavimui gera, 
nes pasibaigus sesijoms buš 
galima pasilinksminti ant 
tyro oro prie didžiojo ežero.

Tad kviečiame visas kuo
kas imti dalyvumą šiame su- 
yažiavime.

LDS. Naujos Anglijos 
Apskričio Valdyba

t SVEIKATA BE PINIGŲt . W
Kurį geriau pasiski- “JCT 
ri? Pinigus be svei- 
katos. ar sveikatą be 
pinigą. Ir dar 
daug žmonių, kurie |
ar ant tiek skūpūs ar ’
neprotingi, kad kep- ’’
t ėdami nenusiperka flMSgy* 
sau gyduolių vien tik į MIK/ 
.kad pinigus kailiui ų > 
ja. Štai vienas žmogus A. DOUN^ į 
kuris nesenai apleido ligoninę* jaut’/, 
tiek kentėjo per metus, kad ii: 
meklės, kad tik sveikata sugrįžtą^ i 
bet kad praleistLk'Įfitą doelrią taF^ 
buvo perskūpus. Taip nusilpęa.bu.’? į 
vojcad išvežė į ligoniuę kur pa~4 
sveiko j tris dienas. Jo visa bėdaf !• 
buvo kirmėlė. Jis to nežinojo 
kol jam parodė kada apleido jo kū- j 
na. Kad jis būt buvęs ant tiekį / 
protingas nusipirkt gyduolių nuot ? 
kirmėlės nebūt tiek kentėjęs. ,z 'J

Tūkstančiai sergančių moterų ir 
kų be gerų pasėkiu tų gytkmif nuo pnrt-' Z 
rių ligi), o tuo tarpu jų tikra ligos prie- ' 
žastis yra tai ta biaurybė kirmėlė. Tifc- ' 
ri tos'negalės ženklai yra tai Išėjimai.- ■ 
tos biaiirybės dalelių. Tai bjaurybei at--1.* 
sifadus žmogus netenku aj>etko, o kar- 
tais apsireiSkia vilkiškas apetitas, lie
žuvis tampa apvilktas, išla rėmuo, .• 
skausta strėnos, sąnariai Ir kojos, galva ’ 
skausta, svaigsta, alpsta, tuštuma'vidų.- ■ 
riuose. Apsireiškiu randai apie akis,. 
kūnas apskritai nusilpsta. Viduriuose i* 
jaučiasi sunkumas, išpūtimas, kartais . 
jaučiasi lyg'kas iš pilvo slenka j vldū-. J 
rius. Vėl jaučiasi lyg kad kas slenka 
linkui gerklės. Ligonio oda geltona,.ne-į- * 
tenka- normaliu svorio, turi blogą kva-t' 
pų, nuohit spiauja, neturi jokios aut- j 
bicijos. jokio noro veikti, visada tln- j 
gus. Tos bjaurybės būnančios 50 pūdui ' 
ilgio, neretai yra nuomario priežasti- 
mi. Kuomet ji ima slinkti į gerklę, tai.v 
kartais ji žmogų gali į>asmaugti. Pa- 
šalink tą biaurylię kuogreičiausia. Nu-* 
sikratyk jos pirm negu ji visiškai su
ardys tavo sveikatą. Atsiųsk $lfi.48‘UŽ_- 
gydymą Lastan'u. jet nori tikrą ir grei
tą pasigydymą. Iji.vtan šiaip jau svei- -j 
katai nekenkia, ngpakenks, jei kjrmė-' 
lės neturi. Parsiduoda tik pakietatg. ■ 
Apdraudai pridėk 25c. Mesiundama C. - 
O. D. KOVAI. . LABORATOKV, 84 
Netting Bldg., \Vindsor. Ont.

kas darbą^ taipgi atsišlie- 
jimas mre tenlfų. r A 

lietuviai Latvijoj gyvena 
daugiausia, kaip žemdirbiai, 
pramonės ; darbininkai, ir 
šiaip smulkios > rūšies užsi
ėmimą Pastaruoju apskai
čiavimu (Į935 ip.) .lietuvių 
skaičius, įaįtvjjoj ^iękia,2S,- 
Į92. Stįlig vietpiųis jie pa- 
siskirtso šiaip: Rygoj — 7,3 
748, Liepojoj—2,637, Dai|g- 
pily — 309*), Ventpilėj kr.

204. tį-,

'aijihoraL .nemažiau., kaip 
.00 asmenų. Jie, pasirenka 
tam reikalui dainas patys 
pagal savo norą 
jungtinius chorus sudalą at
skiri “Pavasario” s-gos ra- 
jonai. Galės konkuruoti su 
savo laisvai pasirinktom 

z dainelėm ir chorai nemažiau 
kaip 20 asmenų tik ne estra
doj. o kokioj nors salėj, apie 
tai bus pranešta vėliau. Šio
je dainų šventėje pirmą ty
ki dainuos liaudies, ne dau
giabalsiai chorai.

*• Sporto Šventės Garbės 
Komitetą sudarp Lietuvos 
Sporto Lygos Garbės^ Pir
mininkas gen. Bulota, Dr. 
Ju rgelion iš~ir"Kipras Pet
rą uska-t. Tai pirmą kartą 
pasirodys savo sportu kai
miečiai ir provincijos mies
tų ir miestelių sportininkai 
viešumoje. Šventės progra
moje: tautiniai ir tarptauti
niai priimti žaidimai, leng
voji atletika, estafetė ]M'r 
miestą (nuo Rotušės aikštės 
iki Vytauto kalno), arklių 
lenktynės, bendra visų spor- 
titiinkų mankštą ir tt. Da
lyvaus vyrai ir'' mergaites. 
Visuose įvykusiuose rajoni
niuose ir regijoniniuose 
“Pavasario” s-gos kongre
suose svarbią „vietą užimda
vo tautodailės parodos, šia
me kongrese tautodailės pa
roda turi būti dar gausin
gesnė ir tinkamai sutvarky
ta; Ją globoti ir savo pata
rimais padėti sutvarkyti su
tiko Meno mokyklos profeso
riai menininkai pp. Ign. Šla
pelis, Ad. Galdikas ir Šilei-

Menesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian
tis dienos klausimus. x

Prenumerata metams...........................................$1.20

Atskira knygelė.................................. •.................   .10c.

Adresas: “TIESOS AIDAI”
1624 E. Falls St., * Niagara Falls, N. Y.

Apie Latvijos lietuvius į- 
domių davinių patiekia M. 
Skujenieks išleistoj, knygoj 
“Latvijos kraštas ir gyven
tojai.” Šioj knygoj, 752 p. 
storumo, surinkta kuo pla
čiausi medžiaga iš visų sri
čių, kaip ekonomijoj ge
ografijos, statistikos, etno
grafijos ir k.

Skyriuj apie lietuvius pa
tiekiama štai kas: lietuviai, 
kaip ir latviai, priklauso 
prie Pabaltijo tautų šeimos. 
Lietuviai savo kalba artimi 
latviams, greit išmokstą lat
vių kalbą, taip jog iš visų 
Latvijos lietuvių 81,7% mo
ka latviškai, o 29,7% varto
ja latvių kalbą nuolat. Lie
tuvių tautiškas atgimimas į- 
vyko daug vėliau, negu lat
viuose. Lietuvių knygos ir 
laikraščiai tepradėjo būti 
spausdinami pradedant 1904 
m., todėl lietuviai yra ma
žiau ajisišvietę už latvius. 
Dabar lietuviuose pastebi- 
'mas intensvviškas kultūriš- 
131, Mintaujoj—635, Baus
kėj
Sulig apskričiais: Mintaujos
— 2,749. Bauskės —A,784, 

■ Jekabpilės — 1,493, Ilukšto
— 3,574.

Sulig valsčiais daugiausia
- šiuose: Kalkūnų — 882, Ne- 
• retų — 446, Aknystos—408,

PhmIčs — 386. Lašų — 307,
- Budls'Fgo — 297, Stelles — 

250, JStkšuių
12, Izabelino — 226, 

220, Vecaucės

ATSIŠAUKIMAS
K

Aš Pranas Verkelis, kuris 
vedžiau emigrantus į Ameriką, 
teikiau patarnavimą, slapta 
gabenau knygas ir laikraščius 
spaudos uždraudimo, laikais 
atsišaukiu į visus tuos prašy
damas pagelbos. Pasenau ir 
nebeturi^ . sveikatos' pelnyti 
duoną.

Prašau ypač tą, kuriems pa
skolinau-pinigą kelionei ir 
man žadėjo grąžinti, tai nors 
dabar pasigailėdami mano se
natvės grąžinkite pinigus. Ir 
tie, kurie neskolingi ištieskite 
pasigailėjimo ranką ir nors 
kiek prisiųskite pragyvenimui 
šiuo adresu: Pranas Verkelis, 
Svilių kaimas, Vabalninku pa
štas, Biržų apskritis. Lithua- 
nia.—Skelb.

mar,
‘mi, kuopos, daj* neturinčios 
j vėliavų, taiso jas. Kai ku
riose kuopose įsteigta taupo
mosios kasos, iš kuriu bus 
padengiamos važiavimo iš
laidos. Iš viso galima spręs
ti, kad pavasarininkai gerai 
prisirengę atvyks į savo di
džiulę šventę, į Kauną, kur 
ne tik dalyvaus visose ren
giamose šventėse ir pramo- 

’gose, bet, norėdamas dar 
kuruos estradoj ir jungti- daugiau lavintis, atsilankys 

į paveikslų parodas, muzie
jus, istorines vietas ir k. t.

Tokius I : '

ginimus maršruto $8.60, viso 
išeigą, buvo $53.60.- * ' ' :

Kasoje lieka $18.95.
Nesirandant svarbių reika- 

• lą susirinkimas uždarytas mal
da per vice-pirm. A. Kazlą 
6:30 vai. vakare.

Vice-Pirm,
Raštininkas—P. Elseika

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

Kaina $3.50. k ;
“DARBININKAS”

866 Broadway, So. Boston, Mass

Kiek Lietuvių 
Latvijoj?

ivefs.it


Solovarte

Teisybę Mylintis

savo klebonu kun. Virmaus- 
kiu ir svečiais (kunigais: K.

Medonių koncertas

Laike puotos pasirodė solem- 
nizantas kun. St. Kheižis su

raštininkė.
Linkime jaunai darbuotojai 

pasekmingai užbaigti mokslą 
ir pasiekti aukščiausio laips
nio.

trūksta, ar jie nenori pasiro
dyti sfivo darbais laikraščiuo
se. Nekuriose kolonijose ir ma- 
ži darbeliai yra į padanges ke
pami, o čionai ir didelės ver

ties darbai yra veltui pralei
st džianii.

darže (Charter Oak Park). 
Todėl kviečiame visus lietu
vius, kaip vietinius, taip ir iš 
apięlinkių imti ‘dalyvumę ne
paprastame piknike. Nes bus 
graži programa ir turėsime į- 
vairių Įvairiausiu valgiu—už
kandžių, kaip tai, svirplių 
kumpių, vapsų kraujo^ zylelių 
keptų, šarkos karkos, gaidžio 
pupų, kalės uodegos riestos,, 
visko, o visko bus. 'Tik prašau 
neužmiršti tos dienos — Birže
lio 26 d.

iš tėvų, per keletą dienų bu
vimo šiame mieste, nusiskun
džia, kad vaikai lankantieji 
svetimtaučių mokyklas, visai 
nebenori eiti ne tik į lietuvių 
bažnyčią, bet ir nuo lietuvių 
šalinasi. Tai pasekmės sve- 
timtautiškų mokyklų. Kaip 
girdėjau, kad dabar dėl baž
nyčios ir mokyklos statymo 
vietiniai lietuviai šimtines klo
ja. Tai gražus apsireiškimas." 
Aš manau, kad tą brangų už
manymą jie įvykins, nes Ro- 
chesteriečiai iki šiol yra daug 
ir didelių darbų atlikę? Dieve 
padėk! ‘ Svečias

—Zl.u/C’V* « ' *? .
jįfc - Jus

: / . ■ ' ' ;X ’ •
Darbas yra gy venimo dru- -• 

ska: ne tiktai saugojanti' < 
nuo sugedimo, bet ir dūo^ 
danti jam kvapai ' ,

H. Plėnro į

ir apdovanojo p-lęlz. Zubriu- 
tę dovanėlėmis. • _

P-lė Zubriute jau nuo 7 me
tų darbuojasi visuomeninėje 
dirvoje sakydama eiles sureng
tuose vakaruose, platindama 
katalikišką spaudą ir kito
kiuose darbeliuose. Ji yra bai
gus šv. Jurgio lietuyių para- JĮaverhill 
pijinę mokyklą ir dabar lan
ko aukštesnę viešą mokyklą. 
Privąčiai išsimokino lietuvių 
gramatiką ir dabar puikiai 
lietuviškai rašo. Nemažai dar
buojasi meno srityj. Priguli

Prie dura laikinio Baltojo Namo kur Lindbergh su motina buvo 
svečiais pas Prezidentą. Iš kaires dešinėn stovi: Prezidentas 
Coolidge, ponia Coolidge. penia Evangelinę Lindbergh ir Pulk. 
Lindbergh.

Paieškau Stanislovo Lopetos. Jis 
gyveno ilgus metus Easton, Penna. 
Newark, N. J. turėjo maudynes 
vidury miesto. Turiu svarbų rei
kalą iš Lietuvos, todėl jis pats ar
ba kas apie jį žino, arba jo sesutė 
Antanina, Mikolas arba Pranciš
kus atsišaukite. Jie paeina iš 
Dargvinių kaimo, Viešvėnų para
pijos, Telšių apskr. MARIJONA 
BUIVYDIENE, 86 Webster St, 
MontePo, Mass.

“IŠEIVIŲ DRAUGI”

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

“IŠEIVIŲ DRAUQAS” talpina įvairias ži
nias kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir^ 
Lietuvoje.-

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 
pysakas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve- 
timiį kalbų vertimus, ir šiaip visokius lengvus 
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis. " /'

K Birželio 7 d. vakarė įVyko
• • • • • s •

iponios Medonienės, ūžbaijgimo 
mokslo Muzikos- Konservatori
joj ! koncertas.; Prnją Medonie- 
niy užbaigus aukštus mokslus 
dailėje išpildė keletą klasiškų 
dalykėlių smuiką. Ji čia paT 
rodė savo išsilavinimą ir ta-

• l
j lentą. Nors, artistė Medonie- 
jnė ne pirmą kartą pasirodo 
scęndje, bet šį kartą ji visus 
stebino. Mes džiaugiamės su
silaukę dar vienos artistės mu
zikoje.

LDS. kuopa, kurios pramo
gose dažnai /užpildydavo žy
mią programo dalį, sveikina 
artistę Medonienę Su užbaigi
mu muzikos mokslo ir linki il
giausių metų. Tikimės, kad 
artistė ir ateity mus nepamirš, 

Žmonių šiame koncerte buvo

HARTFORD, CONN.

Brangus svetys

Gegužės 29 d. buvo atvykęs 
iš Bostono kun. Steponas Knei- 
žis, naujai įšventintas ir laikė 
iškilmingas mišias. Asistavo 
kun. "J. Ambotas, kun. “A“ 
Vaškelis7 ir vienas prancūzas. 
Hartfordiečiams svetys yra 
gerai žinomas ir artimas jų 
širdims. Todėl turėjo džiaugs
mo pasigerėti jaunu kunigėliu 
ir palinkėti jam ilgiausiij me
tų bei sėkmingos darbuotės sa
vo tautiečių gerbvei. Lai 
džiaugiasi Bostono ir. apielin- 
kės lietuviai susilaukę darbš
taus ir didžio patrioto asme- 
nyj kun. St. Kneižio, kuriam 
visuomet rūpėjo, ir rūpės pir- 
moje vietoje lietuvių ^reikalai.

Pas p.; Maniką (kun. švoge- 
ris) ant ūkės buvo pagaminti 
skanūs pietūs. Visi sveteliai 
gardžiai pavalgė ir pakvėpavo 
šviežiu maloniai dvelkiančiu

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

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

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

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

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

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

“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, kūnam 
reikės atlikti karo tarnybą* turi 
skaityti “Karį,” kad iš anksto su
sipažintų su kariuomene. Toks jau- 
nuolispatekęs kariuomenėn iš kar
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
taigarbingai tarpybai;

Kuntik yra susikūręs nors 
jaūnimo ratelis, ten Mitinai turi 
būti “Karys,” nes jis be kariško 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.; 
•Metiniai “Kario” prenumerato
riai dovanąį gauna priedą — gri
žų, spalvuotą sieninį Karią Kalen
dorių. Kąlendorins dalininko dat- 
bo, papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šių dienų.

“Karį” redaguoju pulk. Įeit 
Burokas.

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

Adresas: Kaunas, Nepriklauso
mybės Aikštė, “Kario” Ęedakd-

Šioje kolonijoje yra ir Troc- 
kio pasekėjų, kurie kaip tos 
tuščios bačkos nuolat būbnija 
savo šlamštuose. Užsikrėtę bol- 
ševizmo nuodais nori sudrums- 

. ti ramių žmonių gyvenimą. 
Tokie čia neturi pasisekimo. 

A Lietuviai, mylinti tautą ir 
■tėvynę, dabar su savo dvasios prie choro ir yra jo nutarimų 
vadu rengiasi .prie didelio dar- 

tai prie statymo naujps 
/bažnyčios ir svetainės, o šią 

dabartinę bažnyčią žada pa
rversti į mokyklą. Nesant pa- 
• rapijinėš mokyklos tėvai yra

ell, F. Juškaičiū- iš Cambridge ( 
ir broliu A. F. Kneižiu, kurie 
pasakė prakalbėles." Šv. Elz- 
bietos draugijos vardu kun. S. į 
Kneižiui įteikė dovanėlę. Taip- oru 

gi dalyvavo varg. B. Ainorius 
su p-le Juze Narinkaite iš 
Lowell ir p-lė Arlauskaitė iš mivo 
-------------1 io.

P-lės Arlauskaitė ir Narin- 
kaitė sudainavo keletą daine
lių. Akompanavo p. R. Aino
rius. Taipgi sudainavo vieti
nis varg? J. Banys, akompa
nuojant Onutei Baubiniutei.

Šimučio prakalbos

Pastaraisiais laikais buvo 
atvykęs Leonardas Šimutis, 
vienas iš garsiųjų kalbėtojų, 
kuris nesenai grįžo iš Lietu
vos. Jo kalba užinteresavo vi
sus, nes tema buvo apie mūsų 
brangią tėvynę Lietuvą. Dar 
kalbėjo kun. Virmauskis, Fed. 
skvr. pirm. K. A. Venčius. Su
dainavo p-lė Bernice Šaliniutė’ 
iŠ Italijos, kuri gyvena Wor-

v

cester, Mass., akomp. Adelė 
Piniutė,’ high school mokinė.

T. Asą______________________ * * ikiemąvo ir muzikė palinksmi
no. Mašiotukė irgi gražiai pa- 
deklemavo. Vakarėlio vedėju 
buvo mūsų veteranas A. Ma
šiotas, kuopos pirmininkas, jis 
yra visa širdimi atsidavęs L 
D. S. labui. Tai rimtas dai> 
bininkų darbuotojas. Tikras 
mūsų tėvus ir kuopos gaivin
tojas. Ir kitų kuopojė turime 
smarkių darbuotojų. Apie juos 
kitą syk parašysiu. Valio, 
jums darbininkai!

- P
, _ Nepaprastos gegužinės

Birželio 26 d.Švč. Trejybės 
parapijos įvyks metinis pikni
kas . gražiame ir patogiame-

*Smagu yra pažymėti, kad 

susikūrė nauja katalikų veikė-
«

jų šeimynėlė.

Birželio 5 d. šv. Antano baž-' 
nyčioje kleb. kun. Ig. Boreišis 
per sumą surišo katalikų vei
kėjų porą, moterystės' ryšiu, 
Stasį Stepulionį su p-le Vale
rija Šiaulaite. Per šv. mišias 
artį A. Medonienę smuiku 
griežė o art. J. Olšauskas gie
dojo solo. Choras, vedamas 
art. J. Olšausko, visada ^pui
kiai pasirodo, ypač pasitaikius 
svarbesniai progai. Vestuvių 
iškilmės buvo Lietuvių salėj. 
Laike pietų dalyvavo skaitlin
gas veikėjų būrelis. Jaunave
džiams sudėta gražiausiij lin
kėjimų, ypač kleb. kun. I. Bo
reišis gražiai pakalbėjo apie 
jauną šeimyną besikuriančią 
Taipgi art. Olšauskas ir kiti 
linkėjimus pasakė.

Jaunavedžiai Stepulioniai 
yra daug pasidarbavę katali
kų tarpe, ypač LDS. organiza
cijoje. Todėl linkime, kad ir 
ateity nepaliautų veikę. 
—Ilgiausių metų!

LDS. 105 kp. narys

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

Didžioje Britanijoje^ Metams 12 šilingų, pusei 
metų 6 Šilingai, 3 mČn. 3 šilingai ir6 penai. ,

Amerikoje: Metams $3.Č0,-pusei metų $1.50, 
3 mėn. 90 tentų. - ., , y,.

Lietuvoje^ Metate Sllithi, pusei metų 12 litį, 
3 mėn. 7 litai. - < ’

Redakcijo sir Administracijos antrašas: “Išeivių
Draugas,” 281 A. EgiintonJ^tr. Glasgow, S. S. Scot- 
laad. ‘ ‘

CLEVELAND, OHIO.
Vyčių gabumai stebina visus

Jaunas mokinys, sūnus Vin
co. ir Stasės Greičių už pasi
žymėjimą moksle ir muzikoje 
Hodge aukštesni oje mokykloje 
gavo nuo mokyklos $25.00 do
vaną Jis yra 9 metų amžiaus. 
Šiais'mokslo metais jis vado- 
vavo dviejose operetėse ir gro
jo smuiką ir pianu. Mokyklos 

’ pęrdėtinis ir mokytojai stebė-
• josi ir gėrėjosi jo gabumais. 

Kaip tėvai yra pasišventę mu
zikai, taip ir sūnus. Galime

■ laukti naujo “Beethoveno.” 
i

“Surprise party”:

P-lės Iz. Zubriutės draugės
• — vytės surengė jos gimimo 
į dienos paminėjimui taip vadi- 
- namą “surprise party.” Suši
lk ftnk^r didėlis barelis jauESmo

ŽArtstiNldoBe- - 
nė už pasižymėjimą gavo daug 
gaili,■.

Pabaigoje prograiųo sudai
navo p. Medonis, LDS. * 72 kp. ’ 
mirys. Jam akompanavo kon- 
seiyatorijoa profesorių^ Ų

P. Vincas Medonis 'yra įžv- d 
mus dainininkas ir savo balsu ’ 
stebino visus, oypač kitatau-iftiš 
čiųs. Jis dainavoGietuviųrirZ 
an^lų kalbose. Linkime p-na^«;v'J 
Medoniam geriausių pasekmįųlv^ 
dirbant dailės srityje.J = v •

Darbininkas.

Darbininkų prakalbos

Gegužės 22 d.. LDS. kuopos 
surengtos prakalbos, 

io advokatas Baublis iš 

Woreester, Mass. ’Jo kalbos 
tarinys: Amerikos lietuvių 
.jaunimas nėra ištautėję?, o jei 
kur atsiranda ištau tėjusi o, tai 
ne iš savo kaltės, bet tėvų. Jo 
kalba, nors trumpa, buvo gra
ži ir nuosekli.

Antru prelegentu buvo 'kun. 
Jonas Bakšys. Kalbėjo ilgai 
apie lietuvių literatūros isto
riją. Žmonėms patiko ir labai 
domėjusi. Taip pat gerb. kun. 
J. Ambotas pakalbėjo apie są
ryšį , darbininkų su darbda
viais. Jo kalba buvo atatin
kama šių dienų darbo klausi
mui.

Prie to dvi gražios panelės 
Plikūnaitė,- Žemaitaitė ir. Vy
čių kvartetas smagiai padaina
vo. Gabūs Mončiūnukai de- L . . ....

Paieškau Uriūilčs Gurskait^a. po 
vyru Žukienč ir Onos Gurakaitčs, 
po vyru šimakauskienė. Abi ki
lusios H Lietuva* Pazonhj kaimo, 
Alytaus apak., Nemajūnų parapi
jai. Kas apie jak žinote pranei- 

(kite arba jos pačios atsišaukite: 
rKATRTNA čESTENft. 170 Węhs- 
jter Are., Cambridge, Maaa. (B.-21)

l
t.

BALTIC AMERICA LINE, 8-10 Bridge St., New York City.

Kainos tiesiai Į Klaipėdą: 
Trecia kliasa $107

Kainos į Klaipėdą ir atgal 
Trečia lrliasa $181

Turistinė III-čia kliasa $117 Turistinė III-čia kliasa $196
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SV. JONO EV. BL. PABELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRASAI
Pirmininkas — M. Hoba, 

588 E. Seventh St, So. Boston, Mara 
Telephone South Boston 1552-B.

Vlce-Pirminlnkas — f. Petrauskas, 
17 Vale St, South Boston, Masą 

Prot. BaMntokas — f. Glinecklą 
•5 Thomas P!t, South Boston. Masa 

Pln. RaStininkas — M. Selkls, 
866 Broadwajr, So. Boston,* Mara 

Kaalerius — A. Naudtlunas,

* 7 Vlt^Md St, 80. Boston, Masą 
Draugija laiko susirinklBraa kas treria 

neMdlen j kiekvieno mtaesio, 2-ra va- 
landų po pieta, parapijos saHj, 482 B 
Sevųnūi Bto Btatou. Mara.

Lietuvos 
po Globa*

ValdybosJ

PtanloipkS -r ftora MartaieųS,
623 JS. Eighth SU So. Boston, Mara

Prot " J "*■
448

ti
v:

:jh-4 “i v
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! South Boston. Mass. ''.' .z
S. PUkopfs, 385 Norfolk St„ . *

> Cambridise. Mass. >
A. Mičiunas. 74 Belden «t, 

■’ ’ New Britain, Conn. ■ . ' z '•
ATSTOVE I K. FED. TARYBĄ:.

M. Blažai ‘ ------ ■ - - - - ■ - «
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MMk OTINTBO VWYĮK>H 
STOTPINKIMĄII . /

įvybs antradienio vakare, 
bušelio įl! 4ięfc$ ^Darbtoto- 
ko” Bedakeijos kambariuo
se. šiame susirinktoje bas 
paskirta Seimui vietą-ir ląi-

Sekmadieny, birželio 19 d. 
šv. Petro liėtuvių bažnyčioj, 
laike pirmų 7 :30 -vaL ryte 
šy. Mijsto priėmė 153 vaiku- 
čiai .pirmą šv.: Komuniją.. 

. JVi4 - vaikųžiąL^ ^gražioje kas. 
tvarkoje, vadovaujant mo- 
kytojoms ėjo “in eorpore” į L V¥MV 17-308 KUOPOS 
bažnyčią ir prie Švenčiau- - -----------——

.■ .^iefco tųr būt malonesnio 
tr gražesnio nėra, kaip ma
tyti jaunas sielas — vaiku- 

, Čius priimant į savo, širdis 
Tą, Kuris taip labai yra 

pamylėjęs.
; - ^ražų ir turiningą, pri- 
taįįintą iškilmėms pamoks
lą pasakė klebonas kun. K.

įUrbonavičius.

Po pietų buvo procesija 
paminėjimui’ Dievo Kūno 

t šventės. Mišparus, laikė? ku- 
niga^fp. JušĮaitis, Cam- 
bndžm lietuvių klebonas, o patenkinti. - Draugijai liks

jaunas sielas — vaiku-

' SUSIRINKIMAS

įvyks ąntradienįo vakare, 
birželio 21 tb> parapijos sa
lėje. šiame susirinkimo bus 
išduotas raportas iš Seimo 
buvusio Elizabeth, N. J. 
Ateikite skaitlingai. Rapor
tas įdomus įr svarbus.

* . J - ■ ?.

prieipe 
niją. Viskas 
Hę. Oras tikrin32

įrašė i•t • 
ir į 
) vi - 

ai do-

Ocrrteris

Žemę!

f PIOJRAS PAVYKO
Į). L, K. Kęstučio drau

gijos piknikas, birželio 17 d. 
nuosavame parke, Dedham, 
pavyko.Žmonių privažiavo 
daug ir visi linksmai žaidė 
iki vėlumos. Skirstėsi labai

jam asistavo kun. V. K. Taš- 
kūnas, Norwood’o lietuvių 
klebonas ir vietos kun, P- 

■ Strakauskaš. Ceremoni j ų ve- 
uė jas buvo kleb. kun. K Ur- 
bonavičius. Procesijoje da- 
lyvavo vaikučiai. Žmonių bu- 
vodaug.. ' -

■■■■■- ■■ •

NEPAPRASTOS PAMAL-

Pę^kfadieųy, birželio 24 
Šv. Petro lietuvių bažny- 

>je, 7:30 vai. vakare įvyks 
amaldos =prię -Švč. Jėzaus 
rdies. Pamokslą sakys’ 
m. S. P. Kneižis.

2 ■ Ai .

keli dešėtkai dolerid pelno. 
Nuoširdžiausias* ačiū ' pri- 
klauso pikniko vedėjui ir vi- 
siem^dąrbūųbkmns ir skait
lingai publikai už dalyvavi
mą. Dabar rengiąsi prie Id- 
to pikniko, liepos 4 d. Tėmy- 
kite vėlesnius skelbimus.

D.L.K. Kęstučio Dr-jas 
' Valdyba

Lošimo rezultatai 16 prieš 2 
Sekmadieny, birželio 19 d.

RADO VAIKĄ SULLIVAN 
SQUARE SJOTYJ

Moterų poilsio vietoje 
Šullivan Sq. Stotyj rastas 
kūdikis2 mėnesio amžiaus. 
J į rado p-nia Anni e Hor- 
gan ir tuoj pranešė policį- 
Jai; Lųri da^ar ieško Upy
nos. ‘ x '

Vaikutis buvo suvyniotas 
vilnoniame bjahkete ir pa-

lošė base-ball vietos L. Vy
čių 17 kp. ratelis su Law- 
renco L. Vyčių ratelių. So. 
Bostonas, pačioje pradžioje 
pasirodė nepergalimas. Dr. 
S. Galvariskio gerai išry- 
fciųota sportininkų armija 
Lawrencųi nedavė nei vieno 
punkto. Lytus nutraukė 
Žaislą- Laukė giedros. Pra
siblaivins orui atnaujino žai
slą ir Lawreneas laimėjo du 
punktų. Taigi šio lošimo re
zultatas šioks:

So. Bostono Vyčiai. .16 
Lawrenco Vyčiai.... 2

-Valio So, Bostoniečiai! 'Sa- 
lęo, kad Dr. Galvariskis su 
Lawrenciečiais visai 4<ne- 
draugiškai” pasielgė ir juos 
norėjo nusivesti į Dorches- 
tęr|. Mat, kuomet Dr. Gefl- 
yariskis suduodavo bolei, tai 
tpji atsirasdavo Dorcheste- 
yio parųbežyj.

Lawrencas irgi neblogai 
lošė.

rie būvą stotyj sako, matę 
merginą apie-20 metų am
žiaus sų buųdųlėliu po ran
ka, o išėjo be nieko.
t►

Tas, kuris daug kalba, retai 
išpildo priĮ^dėjiujus. Kilnus 
žmdgBs vįsumet taukšta, kad jo 
žodžių ' nebūtų daugiau kaip 
darbu. —- Kinu išmintis,

• • •
“Tautą ginama ne jos 

ginklų, bet aukščiausios jos 
gyvybės.” (Vydūnas)

atvedė 
sjį- Mišias, 
dienpjp irgi lųiš-j
puošta. Žmonių buvo pilna 
—nekurie turėjo stovėti per 
visą laika — sėdynių pritoū- 
ko. 1 < .

Iškilmingiausia valanda 
buvo tai priėmimas šv. Ko
munijos. Prieš pat Komu- 
ųiją gerb. klebonas pasakė 
grąžų pamokslėlį — primin
damas aiškiai svarbą vertai 
priimtos šv. Komunijos — 
ir didele nelaimę nevertai 
priimti pirmą kartą šv. Ko
muniją. Po pamoksįųi buvo 
panaujinimaš krikšto įžadų. 
Prie šv. Komunijos vaiku
čius vedė, prie altoriaus 
laiptų,—du vaikučiai ir dvi 
mergaitės aiigelų rūbais pa
rėdyti. gyvų gėliij bukietus 
rankutėse nešdami. Tuomet 

v «- v . i v , ■__i *ėcu ižvartojes daug visokių gyduolių,bažnyčioje buvo šventa tyla. w gavau didžiausiu pageibų nuo Nuga- 
Nevienam seneliu bei sene
lei-riedėjo ašaros per veidus.

Pirmąją šv. Komuniją 
priėmė sekantieji vaikučiai: 
—Pranas Beniušis, Ėufemia 
Daniušytė, Adolfas Dabric- 
kas, Stanislovas Girdvainis, 
Kązimieras Giedraitis,. Ste
ponas Gendvylis, Steponas 
Dcležinis, . Ądelė pievaitė, 

Alek
sandra Marcinkevičius. Jo
sima Malinauskaitė, Elena 
Paukštytė, Agnietė Poz- 
nauskyte, Elena Sidabraitė, 
Jonas Sidabras, Pranas Re
meika, Pranas Tamošiūnas, 
Juozas Santuokas, Elena 
Santackaitė, Elena Stųbe- 
daitė, Ona Stulpinaitė, Ve
ronika Tocionvtė, Eleonora 
Jutkyte, Maria Zozaitė, Ele
na Bildžiukė, Anastasia 
Bildžiukė, Elena Gailevičiu- 
tė, Emelia Ivaškaitė, Ona 
lyaškaitė, Jųzefina Kontri'- 
maitė, Telesforas Ajauskas, 
Plorencia Kastantinavičiutė, 
Aleks. Kanišauskas, Alber-

mfi oum
■ Mimu ADRESU

ĘjJ iuu
jį i T

ris. Yra varto-

A bJoryiaitB ---------

-
Užėjo kartą'; '1 ^viešbutį du 

išalkusiu rusu. Pinįgų maža 
tetairejo. Tarės, taę būtų pi- 
giąu^to pi^k i Paklausė, kiek 
k^nu^ų .

t -LfPo pu^ę fįbUoi; 

atš akyiną iš šeiniiniiikby ’

; T- yįščiukas—gąrd.ųs dąik- 
ias, bet už tai įdainuoją pusę,

alkurięnis vyrams, Įipkiva tad 
po penketą kiaušinių.

Kada kiaušiniai buvo išvir-

Mokytojas:. ~ Pasakyk kokį 
daiktą kuris nuo šilimos ske- 
sčiakr. • *f’7- • ? - r/ ,

Mokinys: — Gi vasarą nuo 
šilimos dienos ilgėja, o žiemą 
)iuo šalčio trtunpeja.

ATLEIDO...

dvaro; ponas buvo

Del 
bininke,” 366 Bro&divay, So. Bos
ton, Mass. . ' f: . (B.-24)

PARSID&DA
RAKANDAI delketnriąkamba- 
riu. Norint- ir ‘ kambariai sykiu-. 
Kreipkitės: 242 Broadway (antros 
lubos) So. Boston. .. (B.-21)

PARSIDUODA ?
6Į - HANCOCK ST, Dorchester, 
3 šeimyną namas. Renda $135 į 
menesi. Mažas jnęšimas. D-RAS 
MacDONNELiL, 536 Broadway, S. 
Boston. -< • (B.-24)

ti, rasai godžiai pradėjo val
gyti. Bevalgant po antrą, vie
nas rusa^, kumštelėjęs savo 
draugą, pašnibždom^ tarė:

— Broląu, ką daryti? — ma
no kiaušinyje, negyvas viščiu
kas. . j ’•

— Tylėk ir valgyk, — su 
baime apsižvalgęs pasakė ant
rasis, — pamatys, šeimininkas 
ir reiks užmokėti už viščiuką 
pusę rublio.

rtii’
... Vieno/ •
žiajirus su žmonėmis ir tikras 
kietaširdis -i- lupikas, vienok 
mirties'valandoj sušaukė visus 
savo padonys ir sako jiems: 
Aš jums, vyrai, dovanoju ir 
man dovanokite-.. ’

Vyrai Blykčiojo ir per jup- 
ką kuždčjd, esą ponui negaila' 
dabar, beržynės košės dovaną, 
kai gavo pragaro .smalos garą 
pajusti^* ‘’\>T

ŽYDAS IR ŠAKA

1 Per didelius krūmus ėjo 
kartą žmogus rr žydas. Žydas, 
bijodamas kokios—nors nelai- 
mėsj- sekė* paskui. Priėjo di
delę ant takb užgulusią šaką. 
Žmogus, paėmęs už galo, pa
suko ir paleido. Ūždama atgal 
iš smarkumo šaka smarkiai rė
žė Į einantį žydą. Žydas, vos 
tverdamas iš skausmo, prabi
lo: *

■— Dievas tau užmokės, ge-/ 
ras prieteliau, kad palaikei 
tam bestiją -šaką, nes kitaip 
tikrai būtą man užmušus.

DARBDOKO
»

ŠIS ŽMOGUS BUVO VISAI 
SILPNAS IR NERVUOTAS

Mr. G. W. Alderson,.iš Bazine, Kons., 
turėdamas 75 metus amžiaus buvo yi< 
sai silpnas, nefvpotas ir turėjo inkstų 

.ir kepenų įrabelius. Jis sako: “Aš jau 
’ėcu išvartojęs daug visokių gyduolių,, 1 
{Tone negu iš kitų gyduolių, kurtas bu
vau vartojęs.” Nuga-Tone prašalino jo : 
ligas,^suteikė jam naujų stiprumų ir : 
jėgų ir ūjiš pasunkėjo. Jis yra vienas 
iš daugelio tūkstančių kuriems Nuga- 
Tone pagelbėjo.

. Nuga-Tone taipgi yra geros nuo skil
vio trobelių, prasto ajietito. silpnų ner
vų, užkietėjimo, nusilpusiu kitų orga
nų, praradimo svarumo arini nusilpnė
jimo, nervingumo ir raumenų neveiki- 
mp. Garantuojama, teid pagelbės, ar
ba jums nieko nekainuos. Nusipirkit 
butelį ir pabandykit jų didele verte.. 
Apsisaugokit nuo' pavaduotojų — reika
laukit tikra Nuga-Tone.

~ ' n ■ .

—AljŽĮHAŠ ŽXDĄS''i ■
Ąitvariškią vien. Jokūbas 

Bėgtinas, 'GO metą kavalierius,‘ 
ja ji dešimtus metus slankioja, 
landineja ir vis negali naba; 
gas apsivesti. Ir nuostabu,’ jog 
mūsą jaunikis neieško didelių 
privalumą merginos, būtept: 
kad būtu 18 metu, kad ture- 
tą grynais tūkstanti dolerią, 
porą arklią pakinkytą ir šeše
tą galviją neraliuotu, kraičių 
porą skrynią ir kad, gink Die
ve, nevestą dvynią...

ĮVAIRIOS KNYGOS
MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 

visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A Staniukynas______20e

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos 
privalumą, ypatybią ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel_________________________________30cc

TRETINTNKŲ JUBILIEJUS—700 metą sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Šv. Pranciškaus vienuoliją ir 3 vienuoliją .įstatai__ 8c.

HUCKLEBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka______________ 75e.

PATARMES MOTERIMS—pamokinimas moterims ją asmeninia
me, šeimyniniame, ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun.
V. Kulikauskas ~ __________ 1__________________ 15c

BEN-HUB—Istoirjos apysaką iš Jėząus Kristaus laiką. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila___ ____________ ;__________ ______________________1.50

TEN GERAI- KUR MŪS NĖRA—pasakojimas kaip mūsą išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. T ūmas_____________ _50c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Y’yniauskas. Vertė P. B. ______ __ —

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

TURTO NORMĄ—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis______ 45e

KELIONE APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de
rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvarius kraštus. 

‘Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio________ ________ 1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75c.

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1014—16 met;.
Parašė P. Žadcikis._____________ ________________________—_75c.

GERUMAS—aprašymas ąpie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną. 
: Verte Kun. P. I* ' ■ ___________ _ __________ 15c.

TĄBAKAS^-NUODAT—rūkymo kenkąjuas; pagal d-rą Nikolskį
■ parengė S. Kaimietis ________________ __________ 15c.

iM’RogeKŠC 
PIlUlINllįKASi J. 
\ 175 Amea stųefctaS 
yidE-PIRMININKE:

TO Fąirview St., New Britain, Conn, -*5 
SEKRETORIUS : Antanai P. Kneays, :

’Y.

371 Portland SU Caiųbri^ *
UTERATTNE KOMISIJA*

Kun. K. Urbonaryelųi^ 50 6th Stųr 
South Boston, Mass. ’

Kpn. y. taskunas,1^ Št Georgei 
; Norvųpd, lįasę,' , ,

Kun. J. švagždys, 20 Webster 8t4 * L 7į 
Montello, Mass. - - iTirB,

K. J. KruSluskas, 50 Ten Eyck St, . 
: • Brooklyib N. Y. 1

KONTROLES KOMISIJA; . •
Jonas ‘ Jaroša, 225 ~

Ljį 1 *s—
•s?**“-

ĮHHĮ.. ..
uskiūtž, 70 Fairvievv St, 
w Britain, Conn. . . .

7-r-------------- ----- TT ' ~

PILNŲJŲ BLAIV. CENTRO - *: 
, VALDYBOS ANTRAŠAI įl
Dv. Vai -^-Kąn. P. Saąrusaitis, 

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Illinois./^

Redaktorius—^Kun. C. Matulaitis, 
2334 So. Oakley Avė., ■ - *

; .y\ Chicago,. Hlinoi& J
I Viče-Pirm. — J. Svirskas, - ,
« 104 Dorchester Street H*.

* Wąręestar.,
II Vice-Pirm. — ,0. Adomaitiene, <*■*

36 Nortom^Streėt^ .j^^^^^ra 
p y- Dorchester, Mass.

Iždininkė — O. Sidąbrienė, ;
6 Commonweaitlj. Avė. .
Worcester, Mass. /' .. .ei

Įžtjo globėjai —■>-. ' 'y ^įf
Kun. P. V. St rakauskas,

. - - 50 AVr 6tĮf Street - -^7 
. So. Boston, Mass. ”/■'

J. Tatąiis, Ą Barclay St,
• T Woreester, Mass.

Rašt. — V. J. Blavackas, -
104 Dorchester St., 

rt - Worcester, Mass. >
■Tt-1------------------ ‘į?

-‘Gamta tegali džiaugtis 
tokie žmonės, kurių širdis-y- 
ra skaisti.” (E. TUf). - ‘

“Kas be 'pastangų atsiekJ- :’ 
kiama, tas,* kai šmėkla, ūmaį 
praeina.” /Ęd. Paulius) 

; ton A s
s - ~

BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis--------------------- ;

LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunas—$0e. 
ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa

rašė Juozas V. Kovas. Kaina------ --------------------------
GRAUDŪS VERKSMAI. Verte Vysk) A Baranauskas

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis—J5e,įį-j 

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge
ls

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

______—30c.
___ioit'

• ■Y'-'i*

. - -I B..
gūžio, Birželio ir Spalią mėnesiams. Išleido kun. K Ą. Vagys—

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės’> ; ‘
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis________________ x—75c.<’ft

DANGAUS KARALIENE. Surinko Kun. M. Gavalevičląs; be ap- 4 j 

darą 75 centai, su apdarais ---------------------------- -----------------

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius _______________
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko W

EGLE, ŽALČIŲ KARALIENE—Opera Miko Petrausko_________ &J0O■.
ŠIŲ NAKCELY____________ 30c.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ
Vai aš pAkirsčiąu_
UŽ ŠUJNGĖLĮ 
skyniau Skynimėlį _ 
LIGHO; (latviška) ____

u --J? i ■;

GILIUKINGAS VYRAS
ELGETŲ GUDRUMAS - trijų veiksmą komedija. Parašė Sėt

• rijų Juozukas ... ' .. rw'*
UBApŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ B ALIUS—komedijospo 

tąį; parašė Seirijų Juozukas *■'■• . " - " ' *
SNIEiGĄS—Drama 4 aktą Vertė Akelaitis _;_________ :______

Čia dalia dramos "Gims Tautos Genijus.” Parašė
. L. Vaicekauskas . ■ . -________ ’• . /

KĄLIU$~drama laktą, 5 pay. Verta J.
HSl jhERt—Trįįą veiksnų vai^ddi^ pąr^a.F. V^r -

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

* So. Boston Mass.
Pirmininkas — fonas Jaroša,

225 L Street, South, Boston, Mass., 
Vlce-Plrmfnlnkag — į. Svagždys,

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

405 Thlrd.St, South Boston, Mass 
Finansų Raštininkas — M; Seikls,

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

36 Mercer Street, So. Boston, Mass. 
Maršalka — P. Laučka,

303 Fifth Street, South Boston, Mase. 
Draugija laiko sustrinkhnus kas antra 

nedfcldlenl kiekvieno mėnesio, po no
vai. po pietų. Parapijos Salėj. Septln 
ta Gatvė, South Boston, Masu.

— — - — •*. ■A

l

i

Masjt
u

t Į: '»>. •; t ■ X J ‘Kjg

ertė Kum Pv S<ta»nsritis 25e
v - ‘‘j >'1" " -SOe.

7*7? • / Vitu: j ; ■ ■ > š*

' i - M*
IŠe.

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDĄ-IA RARZDASKUTIS^-
• ąpy s a k ........ „u^Lį-.,! . i.r*.>71^-—■——15*
KATALIKŲ pĄŽNYęiAJLR DEMŲKLa 

f* nigas -Tarnas ŽJIiąska-s r—.

ijiKcn •/ 
iį> w .ik

MOŠŲ TIKĖJIMAS—Tšniškinimąs pagrindą mūsą tlkSjjBto. Vei** .
U JtaiM. Širvintas, * A

40e.

' -■ / •
I š 1

VILNIAUSs VADAVIMUI 
PIKNIKAS SUĮDOMINO 
t VISUS 
pA. Kataliku Federaci

jos ičio piknikas, bir- 
geliįb 26 d., Romuvos Parke, 
Montello išjudino visus. So. 
bostoniečiai ruošiasi smar

kiai $vos Dukterų, dr^ja
jr racijos skyrius pa-
įmė bustos ir organizuoja 
pasašierius. Važiuokite vi
si ir pasi rodykime, kad 
mums rūpi Vilnius ir jo na- 

I gaižiai.

r ’

D . L. K. KEISTUČIO DR-JOg 
VALDYBOS ANTRASAI** 

t « . I *—■‘ ’ t ’ i *

Ptrmininkas — fonas Adomavičius, 
' '280 K Street, South Boston,' Mnss. 
VicB-Pirmininkas — Povilas Rėkit, 
> <fiC C Street South Boston, Mass. 
Prot.' Raštininkas — Ant Macejuuaa, 

«fo p. Seventh ąt, So. 1 --------
riĄ Raftfnlntato F

H0Bowen St,Ši
Kasimos — Andrius Zallectas, 

611 E. Flfth St, So. Boston, Mara

IMaržajka — Kaz. Mikalllonls,
’ POC R. Broadway, So. Boston, Mara 
Fk I* R. Keistučio Draugija laHco saėS 

mėnsinfus snrfrlnktmus knn pinas 
pedlldiepl klgkvlepoi mėnesio 2-M| 
neriu 6M VTasblngt^u St, Boetra 
Mass., 1:30 vai. po pietų. Ateidami 
apt auslrinklno atsisekite su aavM 
daugiau naujų nariąprie mum* dram

25e. 
lak-
—

mgas -Tanias Žilius k a-s —■....u-...
APAŠTALYSTĖS MALDŲS StaM«Hi

GEGUŽI MĖNUQ^-Kųą. Pr, Žądeihjio'_ ________ _
4>rWTIKQS .U^DAVINYįNAS
VAIRŲ JUAUBYM^ČIUI—Rinkinėliu kalbos ®oks!oL____ _
PETRIUKAS^-la»kaį yjeąn vaidelio-įvertė S. Rakauskas..

ĘOLŠBVJZMĄS-—Kas tAi yra bdsev)zmas ir jcf vykdymas
Rusijoje *‘^ , r 1

ŽAIDIMŲ VAINIKAS-Savybė? vakarėliams ir geMriHnftns su 
gaidomi^ ShHuft^alrfs Grigonis y Kte-

LAIMĖ—(poema)r Parašė Vaitkus . . - ■______ _ __ -50k

^iLoTp DUKTĖ—5 veiksnų drama. Vertė Jonas Tarvydai • f 85a. 
7: Lu; 3 3) ^ ****'

VAJKilTEATRAtjdsm I: 1) Pagalvnkkądai 
’ • plėjb) l>asakyk mano į'
VAIKU TEATRAI: dalis 1

lTbKty A^^-S'D-ko'" Od«

Si

5G3.fe®6

.• ■ 1
•L



f

nuskurdėlis dar? kalėjime

PS. iB t
t fflfc - ,4i jS** *

' -—ta •7A sius penkis pasmerkė kalėti 
nuo 3 įpėn. iki pęnkių metų.

siąmas, kad jis ir be'to nė- 
trukųs. ’kojJs HzyeršJ ' Tad 
gerai visus išbaręs, įsakė se
nį paleisti.

• Tikrasis Gnrievskis išvepf 
gęs tuo būdu kartuvių pado- 
vanpjo tani seniai visų* d' 
rą. Žmonės .^igsųpiiųle 
Garlevskio kartuves pra 
ųė. dvarą Karkišlriit .

*=P<&eija labai Akliai jo TnrrAt SURAN
ieškojo, bet jokiu būdu ne-
galėjo jo stumti.- Galų gale DA> 

vis dėlto jį suėmė jr teismas . . < < .
Sutarė jį pakarti. *Rypino mieste gegužės 11

Korimo -dieną į bausmės d., pasibaigė teismo byla, ku- 
vietą buvo atvažiavęs net rioje buvo akltinami 6. žy- 
pats Rusų caras ATeksand- Jai, nužudę krikščionių kū- 
ras-I. . dikį ir vėliau pametę ant
ZĮŠęt kai įsakius Garlevskį Dobrynės miestelio kapinių, 
išvesti iš,"kalėjimo pasirodė Žydai iš pradžių gynęs! ne
žilas, dviejų kumščių didžio dalyvavę kūdikioi nužudyme, 
nosimi, susikūprinęs senis, bet vėliau turėjo prisipažin- 
earafe nusistebėjo, kam toks ti savo tikybinių apeigų 
i- -* ' ■' : ! •!. J ■ ! *VĄ/=!Š ■- |f ' . .

THE PENNSYLVANIA EXGHANGE BANĮ
(buvęs po vardu Baltic Statės Bankas)

322 EIGHTH AVENUE KįU K. n£W YORK, JT. Y.
PATARNAVIMAS

X Patarnavimo vertybę reikia spręsti ne tiek pagal pigumą, kiek 
pagal greitumą ir teisingumą. U <

Mūsų, nusistatymas yra duoti kuogeriausį patarnavimą, kad’y- 
pata vieną kart pavedusi mums a tlikti savo reikalus ir liktų musų 
klientu ant visados. Tas kaip tik ir padėjo mūsų įstaigai išaugti į 
tokią kokia dabar ji yra.' ■

Siunčiame pinigus į Lietuvą do lariais i? litais; dastatom perlai
das į visas pasaulio dalis papr&^u' budu,z kabeliais, čekiais-draftais; 
parduodam laivkortes, keleivu&k ius, svetimų valstybių pinigus ir 
bonus. Reikalaukite musų kurso. *' ’

Specialus Sąskaitos 4-tas Nuošimtis į Metus

n- vtniucijbs muziejum, 
pu i> fl

PASAULY ’ j

Tąrtautinis statistik&l Iši
ras paskelbė naująusiųs -da- 
vinius apie, pasaulio gyven
tojų skaičių.

Visame pasauly 1910 me
tais buvo apie 1 miliardą 
600 tūkstančių žmonių. 1925 
metams tas skaičius padidė
jęs 384 milionais. Šiuo lai
ku gyventojų pasauly esą 2 
miliardu . Labiausiai gyven
tojų skaičius išaugo Ameri
koj e — 26 nuoš. Europoj e 
gi gyventojų prieauglis sie
kia tik 3 nuoš.

t

- -jSjjygf V*

DAUTARAI

Pulk. Lindbergh eina žsmyn tilteliu-nuo kreiserio Memphis, sustojusio Wshingtone lai 
vyno prieplaukoje. Paskui eina jo motina ir kabineto nariai." x

AMERIKOS LIETUVIŲ 
VISUOMENIAI

SPECIALISTAS 
nuo nerviškų ir chroniškų li
gų per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay Sųuare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.-

SVARBUS PRANEŠIMAS
Visi kurie norite apsisau-. 

goti nuo vasaros karščio tu
rite užeiti pas -J~ & P. 
'Lunch, 268 W. Broaduay, 
ir užsisakyti atsakantį bliū- 
dą Lietuviškų Šaltų Barščių. 
Prie to, yra; galima gauti vi
sokių kitų vasarinių užsaky
mų. Abelnai imant visas 
Programas yra Naujas.

Peter Yakavonis

""■"'"/■y. , . — Į-'-'-; n

vadavimo ir Vilniaus našlaičių
ir moksleivių naudai

Įvyks Sekmadieny

Birželio 26,19
Montello, Mass.

ROMUVOS PARKE
Jame dalyvauja 

| Darbininkai - Patrijotai 
i Profesijonalai - Patrijotai

Kunigai - Patrijotoi 
Biznieriai * Patrijotai

Šiuo "skelbiama
žiniai sekančią, atskaita Sesąūi 
Centennial Lietuvių Komiteto:

1. ’Įeigos: a) Draugijų aukos 
$785.55, b) Paviehių žmonių 
aukos $2,034.92, c) Už bilietus, 
atskaičius Sesąui Centennial 
Komisijos $1,621.00, d) už žen
klelius pelnas $941.40, e) vė
liavėlės $206.90, f) miesto te
atro $333.25; viso 'labo $5,923.- 
02.

2. Išlaidos:
Organizacinės Komisijos: a) 

Į vairūs važinėjimai $371.01, b) 
spauda, klišės, reklama; tegra- 
mos, paštų $572.-

2, c) alga fnašinistėms $196.- 
33; viso $1,139.66.

Parodos suruošimas: a) me
džiaga $487.80, b) įvairios iš
laidos $343.10, c) bonai $335, 
d) ponui I. Vaičkui $400; viso 
$1,565.90.

3. Re.prezentacijinės Komisi
jos $356.60, ((

4. Koneejtinės programos da-į 
lies surengimas $1,168.12.

5. Paruošimas ženklelių, vė
liavėlių ir papuošimai $981.81.

Viso labo $5,212.09.
Gryno pelno knygos leidi

mui liko $71993.
Turto medžiagoje $192.

A. L. R. K. Moterų Sąjunga 
surinkus Seimo mete, bet ne- 
prisiuntusi apie $75.00 ir nuta
rusi nuo kuopos po $3.00, taigi 
iš Lietuvių Dienos knygos ”A- 
merikos Lietuviai” leidimui y- 
ra pinigais $977.93. Jie yra ži
nioje Iždo Globėjų išskyrus 
Moterų Sąjungos pinigus.

Finansų Sekretorius

(pasirašo) K CeledinaS

visuomenės Taškunas ir Ponas A. F. Knei- 
žys.
^3. Brooklyno: Ponai Redak
torius M. Zujus, K. Krušins- 
kas.

dradarbiiis Įvairiems straips
niams rašyti sulig tiksliai 
jiems patiekto pieno. -

Leidėjij Komiteto Pirminin
kas - -'

Jie visi teikėsi Įeiti LITE- 
RATINĖN KOMISIJON ir tuo 
būdu padaryti, kad leidžiamo
ji knyga" savo turinio tikslu
mu būtų' gražus Amerikos Lie
tuvių atvaizdas. .

Literatinė Komisija iš savo 
pusės kvies atatinkamus ben-

PAIEŠKO TĖVO
Aš Marijona Budrikevičaitė, O- 

nos Neverauskiutės ir Antano Bu- 
drikevičiaus duktė, gyvenanti Gi- 
niunų kaime. Ašmintos valsčiuje;— 
Lietuvoj, ieškau savo tėvo Anta
no Budrikevičiaus, kuris 26 me
tai, kaip Amerikoje gyvena ir nie
ko apie jį negirdėti. Motina yra 
mirusi.

Jeigu kas apie jį žinote, tai ma
lonėkite man pranešti sekančiu 
adresu; M. Orinauskytė, Rotušės 
Aikštė Nr. 6. Kaunas—Lithuania, 
įd. Marijonai Budrikevičaitei.

GRAB0RIA1

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

Tik apsileidėliai, atšalėliai ir Molio Motiejai nedaly 
vąųs išvažiavime ir nieko neveiks Vilniąus naudai-^

Bus base bąli ir kitokių žaislų ir pasilinksminimų. 
Komisija atliks savo pareigą. Pųl 

pareigą atlikusi, jei skaitlingai atvyl
- Lietuviai! Nepamirškit, kad Vilnius po svetimu jun 
gu vaitoja! :nx

N. A. L. R. K. FEDERACIJOS APSKRITYS X 
IR RENGIMO KOMISIJA. «

t

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

pasHii 
Lblika 
ks išvažiavimam

savo

GRAŽIAUSI vaikų laikraštį

^.‘‘SAULUTĖ”
■ ; - į

i paveiftšlų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai,* 
Piešos vaikų teatrai. Žinutės iš gimtojo kraš
tams pasauĮie. Įvairumėliai. Uždaviniai h

I
I


