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raugo” reporte- 
, kad jis pirko 
1 skraidė Chica-

o. Su juo pa- 
Darius išdari- 
ksų, kokiu dar 
ūnas neišdari-

J. Čižauskas. 
S". Vilkelis smui-

REFERENDUMAS LIEPOS 
MĖN. PABAIGOJ

PASIRAŠYTA PRANCŪZŲ 
SOVIETŲ RUSŲ SKOLŲ 

SUTARTIS

Švedijos “Medisinalstyrel 
sen” pripažino Lietuvos ve
terinarinės priežiūros taisy
kles ir kontrolės ženklus, t 
y. praktikoj.leido mėsos im
portą iš Lietuvos Švedijon.

namus, kankino moteris ir

OKUPANTAI PAGROBĖ 
GUDŲ BANKO 

PINIGUS
Lenkatns likvidavus gudu 

tautišką organizaciją “Hro- 
mada,” buvo uždarytas Vil
niuje ir gudu bankas. Jis 
nesenai buvo pradėjęs veik
ti, bet vėl okupantu proku
ratūros uždarytas ir ant vi
su indėliu uždėtas areštas. 
Indėliai būsią atiduoti Var
šuvon, Lenkijos iždui.

DAR PENKIUS PASMERKĖ 
SUŠAUDYMUI RUSIJOJ
MASKVA.—Rusijos lai

kraščiai skelbia, kad Vladi
vostoke pasmerkė sušaudyti 
dar penkius asmenis. Kitus 
septynias pasmerkė kalėji
mo bausme. Jie kaltinami 
neva už ruošiama sukilimą.

SOCILLISTAS MAJORAS 
GAVO KETURIUS 
METUS KALĖJIMO

BEGGIOUMILIA. — Be- 
nedetto Moretti, buvęs Reg- 
giolo miesto majoras, socia
listas, pasmerktas keturiems 
metams i kalėjimą už pasi
savinimą visuomenės pini
gų. Jis naudojo tuos pini
gus -saviems reikalams.

suįdomino 
lūs iy roė^ 
RSinoJiri^

KAUNAS. — Iš patiki
mų šaltinių teko sužinoti, 
kad referendumas konstitu
cijai pakeisti įvyks š. m. lie
pos mėli, pabaigoj. Jei tau
tos balsavimas atmes vy
riausybės pasiūlymą pakeis
ti konstituciją, tuomet Sei
mo rinkimai įvyks, prisilai
kant senojo rinkimų įstaty
mo.

Trockį ir Zinoviovą mes lauk 
iš komunistu partijos “

MASKVA. - 
Zinoviovas jau 
žydų-koniunistų partijoj ir 
jie skaitomi kaipo išdavikai. 
Komunistų raudonoji galva 
Stalinas reikalauja juos iš
mesti iš partijos kaipo pa
vojingus elementus, neprisi
laikančius partijos discipli
nos. Trockis ir Zinoviovas 
jau ne kartą yra pasižadėję 
ščvrai pildyti partijos no
rus. bet vis nepataiko, taip 
kaip diktatorius Stalinas 
nori ir trokšta.

Bolševikai daugiausia šėl
sta ir pi aunasi savo tarpe už 
nepasisekimus Kinijoj.

Trockį .įtaria neištikimai i 
kalbėjusį susirinkimuose. 
Sako, kad prasikaltusiem 
buvo duota; persergėjimai

LIETUVAI PAGRAŽINTI 
DRAUGIJOS 

valdyba savo paskutiniam 
posėdy nutarė dalyvauti š. 
m. rugpiūčio pradžioj šau
kiamo.} tarptautinėj so
džiaus gyvenimo konferenci
joj Amerikoj (Michigane). 
Be to, išspręsta visa eilė ki
tų reikalų, k. a. Kauno mįe- 
sto pagražinimas tais atžvil
giais, kuriais jau yra gautas 
p. miesto ir apskrities vir
šininko pritarimas, Mildos 
gojelio atgaivinimas ir ap
saugojimas ir t. t. Tam pat 
posėdy draugijos vicepirmi
ninku išrinktas sodininkys
tės ir daržininkystės mokyk
los direktorius p. špakevi- 
čius ir sekretorium prof. 
Vailionis.

sėmė ir pasigailėjimo dau 
giau nėra. i

RUSŲ-LENKŲ SUTARTIS 
EINA PIRMYN

VARŠUVA
jos reikale jau nuo seniai ei
na pasitarimai rusų su len- 

Įkais. Sako, kad už kelių die- 
’nų grižš Varšuvon lenkų į- 
jgaliotinis M. Patek\iš Mas

kvos sii pasiūlymais, nuo 
Sovietų, kurie lenkams esą 
hriimtipi.

Sako, kad nutraukimas

LIETUVAITĖ DAINAVO 
KARALIAUS RŪMŲ ' 

KONCERTE

Nesenai surengtam italų 
karaliaus rūmuos koncerte 
teko dalyvauti ir lietuvaitei 
dainininkei p-niai Onai Ža- 
belaitei-Karvelienei.

Karalienė gėrėjosi ponios 
Karvelienės gražiu kontral
tu ir dėkodama jai už daina
vimą padovanojo * sidabrinę 
dėžutę su herbu ir gėlių.

Ponia Karvelienė dainavi
mo mokosi Romoje jau ket
virti metai. Ji netrukus 

- i baigs Šv. Cecilijos konserva-

nius prasikaltėlius už pasa
kytą tiesos žodį baudžia mir
timi ir kemša į sunkiųjų 
darbų kalėjimus, o vagius, 
žmogžudžius, plėšikus ir ki
tokius kriminalistus prasi-, 
kaltus siunčia į šį miestą ir 
paveda jiems valdžią.

Susidariusi valdžia iš vi
sokių kriminalistų žiauriau
siai kankina ir skriaudžia 
gyventojus ir net vieni ki
tus.- Nusižudymų čia ne
trūksta. Taigi Rusijos bol
ševikai vagius. x ir žmogžu
džius apdovanoja valdvietė- 
mis ir jiems teikia pilniau
sią laisvę, o 'nekaltus žmo
nes už teisingumą ir patri- 
jotizmą šaudo-ir žiauriausia 
kankina.

Dar nebuvo girdėt, kad 
Rusijos bolševikų valdžia 
būtų sušaūdžįi^žpiegžudį 
arba plėšiką, o nekaltų žmo
nių sušaudė milijonus.

AKTORIAI NEPRIIMA1 
NAUJOS SUTARTIES

nesuži-Į 
dantis- \ 
dantis

VOKIEČIŲ KALBA NEPRI 
PAŽINTA OFIOALINE 
KALBA TAUTŲ S-GOS 

POSĖDŽIUOSE •

KOVOS SU BOLŠEVIZMU
II A A G A..— Holandų 

Indijų valdžia nutarė su 
stiprinti savo jėgas kovai su 
besi pi ėto janči u komunizmu 
Šiam reikalui skiria $1,200,- 
000. ’

Matyt, kad toje šalyj ko
munistų riaušės daėdė vai 
džiai iki gyvam kaului ii 
nutarė padaryti galą.

gejus 
nadžeris J. R. Stiles stebė
josi iš kap. Dariaus.

Toliau ‘‘Draugo” repor
teris rašo, kad jam pasise
kė sužinoti iš paties lakūno, 
kad jis žada aplankyti visas 
didesnes—Aoerikos lietuvių 
kolonijas ir jose užintere- 
suoti lietuvių jaunimą orlai- 
vininkyste ir abęlnai spor
tu ir siekti prie to, kad A- 
merikos lietuvių sportinin
kai vyktų Lietuvon.

Kap. Darius yra Ameri
koj augęs lietuvis. Jis į A- 
meriką atvyko 9 m. amžiaus, 
1906 metais. Gyveno Netv
arkę ir paskui persikėlė 
Chicagon, kur ėjo mokslus. 
Karo metu tarnavo Ameri
kos armijoj ir buvo. Pran
ei joj. Paskui grįžo’ Lietu
von ir įstojo į jos armiją.

Sveikiname mūsų lakūną, 
kap. Darių pradėjusį naują 
kelią suartinimiti Amerikos 
lietuvių jaunimo su Lietuva.

LENKIJA PASMERKĖ 
r RAUDONUOSIUS

TAIKOSI PAGAUTI 
BANDITĄ

ROCKLAND, Me. — Bū
relis pakraščių sargų, va
dovaujant kap. Hugli Snow 
pasislėpę prie tilto, sujun
giančio Clark’s salą su saus- 
žemiu, saugoja ir laukia pa
sirodant bandito, kuris pe
reitą savaitę išėjus vyrams į

RADO MOTERS KŪNĄ 
JŪRĖSE

LYNN. Mass.—Prie Bass
Point pakrantės jūrėse, po- __
lieija rado moters kūn, be! BRITANIJOS SOCIALISTŲ 
rankų ir be kojų. Matytį- ATSTOVĄ SUSPENDAVO 

kad nužudęs nupiovė rankasj Sukėlė kačių koncertą .į 
ir kojas ir skirtingoje vieto- L parlamente ’

HOLLYWOOD, Cal. — 
Krutamu paveikslų aktoriai 
j>er savo organizaciją pa
reiškė pasipriešinimą prieš 
nukapojimą algų ir atsisako-^1 
pasirašyti naują sutartį. 3

uavykai, Sieliai - Vi 
LiejMB 3-čią dieną!
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KINIEČIŲ VADAS PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS

SUCHON0WFU, Kinija
— Įžymus kiniečių vada 
gen. .Feng Yu-hsiang, kuri 
prisidėjo prie nacionalisAg 
llankotvo valdžiai pasiunti 
reikalavimą pašalinti iš vai 
tižios vietų visus rusus bol 

■ ševikus. kurių prieky yR 
Borodin. Jis-sako, kad ki 
mečiams bolševikų pagcl 
ba nereikalinga ir kad ji 

per keturius metus ir jau santikių.Anglijos su Rusija l>e komunistu patarimo gal 
viršininkams kantrybė išsi- pagerinu derybų eigą. susitvarkyt'.

stant valdžios biliųTunijbf 
amatuinkų reikale, socialis
tų atstovai sukėlė didžiausi 
triukšmą. Baigėsi tuo, kada 
vieną socialistų atstovą 
Maxtoną pašalino iš parla
mento ir suspendavo jį pen
kioms dienoms už pavarto
jimą nekultūringų žodžių.

ŠĮ nnijų varžymo bilių 
butas priėmė 354 balsais 
prieš 139.

iiMaat&Ho,;

“Darbiu: ūke” buvo ra
šyta, kad j įmerikon atvyko 
iš Lietuvos 
sižvmėjęs 1 
pas Darius

Dabar “1 
ris praneš: 
orlaivį ir j: 
gos padangose. Orlaivį pir
ko Trov, Ofei< 
dangose kagį. 
nėjo tokių eft 
nė vienas lik• * 
nėjo. .

Savo gabųn

LONDON.—Radio žinio
mis, Paryžiuj pasirašytas 
prancūzų rusų skolų proto
kolas. Einant juo, rusai pa
siryžę Prancūzijai per 62 
metus mokėti po 75 milijo
nus aukso frankų. Mokėji
mai pradedami po to, kai 
bus sutaria rusus patenki
nanti sutartis dėl suteikimo 
Sovietų Rusijai 500 milijo
nų aukso frankų kredito 
prancūzų pramonės dirbinių 
pavidalu.

AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ BV. JUZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

CLEVlįjAND, Ohio. - 

Birželio 3( d. 8 vai. vakart 
dainininkė Marė ČižausAvie 
«- į L.

bolševikų komisarai politi-—-piČ, soprarjo.
baritonas.
kininkas, j idona Vilkelienė 
pianistė iš )ildvs programą 
per radio : totį W. J. A. Y. 
Hollenden; lotel, Cleveland, 
Ohio.

ANGLIJA NEPRIIMA JUNG. 
VALSTIJŲ PROJEKTO .

Nori turėti dar daugiau 
kreisierių

GENEVA, birželio 27. — 
Karo laivynų mažinimo kon
ferencijoj dabar tik ir gir
disi kreisierių, kreisierių ir 
daugiau nieko. Anglija už
sispyrus laikosi savo pro
jekto ir reikalauja, kad jai 
būtų leista statyti daugiau 
kreisierių. Amerikos dele
gacija, pradedant konferen- laukus dirbti apiplėšinėjo 
ciją, pasiūlė, kad įtalpa lai 
vūose nebūtų didesne negu vaikus ir vogė maistą ir už 
300,000 tonų, o dabar Ang
lijos reikalavimą išpildžius 
laivų Įtalpa būtų daug di
desnė.

Pasirodo, kad iš šios kon
ferencijos bus “šnipšt.” 
Mat Anglija ir Japonija 
gavusio^ Amerikos pakvieti
mą tokią konferenciją lai
kyti savo projekto nepada
vė, o dabar tik išsisukinėja 
ir stato tokius reikalavimuš 
kokių Amerika negali pri
imti. •

KRUCHOVA, Rusija. — 
Šis miestas yra ypatingas 
tuo, kad jį valdo vagys, plė
šikai, žmogžudžiai ir kito
kie kriminalistai. Sovietų-,

LONDONAS, r- Darbo 
Partijos ir Darbo unijų ge
neralines tarybos bendroje 
konferencijoje iškelta klau
simas dėlei išžudymo nekal- i **
•tų. asmenų Rusijoj neva at- 
’ keršyjimui už nužudymą 
Voikovo. . |

Po išsikalbėjimui darbi
ninkų atstovai priėmė rezo
liuciją, kurioje aštriai smer
kia Sovietus ir reiškia pasi- 

Ipiktinimą už jų budeliškus 
į darbus — žudymą nekaltų 
žmonių kaipo kerštąpfies 
tuos, kurie yra įkalti, ar nė 
nužudyme Voikovo. j

Anglijos darbininkai ma
to, kad Sovietų komisarai 
tokiais, darbais kenkia pa
čiai Rusijai ir darbinin
kams.

DU KLEBONU IŠVYKO < 
LIETUVON

Birž. 18 d. laivu “Olim- : 
pic” išvyko Lietuvon kun. 
J. Kūras. Seranton, Pa. lie
tuvių šv. Juozapo parapijos 
klebonas ir kun. S. Remei-] 
ka, Karalienės AngVlų pa
rapijos klebonas^ f

Abu klebonu išvažiavo 
praleisti atostogas ir pasi
svečiuoti.

Kun. Kurą pavaduoja 
kun. V. Dargis. o kun. Re
meiką pavaduoja kun. Ja
nusas.

Aukštaičiai, Zem 
Lietuviai Vitaių

... » ■

mušinėjo vištas.
Šis banditas apisiželdinęs 

barzda, apiplyšęs ir labai 
nervuotas. Spėja ar tik ne
bus užmušėjas p-lūs Stella 
Kale, Salisbury Beaeh. 
Mass. kelios savaitės atgal.

Kadangi Clark’s sala yra 
siaura ir turi daug pasislė
pimui vietų ir nuo jos* pa
būgti tik gali šiuo tiltu, tai 
prie jo ir stovi ginkluota 
sargyba ir laukia kada šis 
[banditas pasirodys.

VARŠUVA.—Šiomis die
nomis pasibaigė teismas, 
kur buvo iškelta kriminali
nė, byla prieš penkiosde- 
šimts keturius komunistus 
Lucke už pasikėsinimą nu
versti Lenkijos valdžią ir į- 
vesti sovietus.

Trys iš jų pasmerkti iki 
gyvos galvos kalėti, trys 15 
metų sunkiųjų dalbų kalė- 
jiman ir aštuoni astuoniems 
metams. Dvidešimts keturi 
išteisinti ir likusieji pa
smerkti nno vienų iki šešių • 
jmetų kalėjimam
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žUVUSlfi
— MIRUSIŲ

Ž^AŪS PROJEĄ^ F
' KATNAS. — Gegužis 28 

J. kramto apsaugos minifcte- 
ris patvirtino žuvusių — ’mi- 
msių fcarių kryžiaus projek- 
ią. paruošė,
torius p. Aleksandravičius, 
jį peržiūrėjo ir pataisė įne- 

* še dailininką A A. Varnais. 
-Kryžius yra grynai lietuviš- 
, ko kryžių išvaizdos.

Tuojau sulig šiuo projek-
- tu bus dirbami ir ant žuvu- 

mirusių karių kapų 
gelež be tonini ai kry-

siu — 
.statomi 
žiai.

GINČAI BASLIAIS
| KAUNAS. — Pil. Taran-

8 kevičienė Juzė, iš Vinagra- 
vienkiem, Čiobiškio vai. 

pranešė Kauno apskr. I-os 
p nuovados policijai, kad bir- 
g* želio mėn. 7 d. jos tyras Ta- 
* rankevičius susiginčijo* su 

Tabecku Apolinaru. Į tą 
K ginčą įsikišo Tamulis Sie
lį pas su žmona ir taip smar- 
y kiai sumušė Tarankevičių 
Et basliais, - jog tas rytojaus 
| dieną mirė. Kaltininkai pa- 
B Bislėpė.

| PRIVALOMAS ĮSAKYMAS 
| VILKAVIŠKIS. — Karo 
E. komendanto pareigas einąs 

pulk. Saudzis, pasiremda
mi mas Ypatingu Valstybės 

Apsaugos Įstatų 8 ir 9
į.- geg. 20 tl. išleido Vilkaviš- 
g kio ir Šakių apskritims pri- 
v valomą įsakymą, kuriuo 
y draudžiama agituoti pilie- 
peilis emigruoti į kitas. šalis. 
< Agitatoriai nusikaltę šiam 
^Įsakymui, bus baudžiami ad-> 
F ministrą tyriu būdu: pįlhigi- 

į nė pabauda iki 500 Irtmarba 
|T 3 mėn. kalėjimo, arba abiem 
| pabaudom kariu.

Gegužės vieną pąMoętinįų 
diemt ‘kelv Šiauliai-^-Joūfe-

*• r
kis vykdami į priešingas 
puses susidūrė automobilius 
su ratais. ? Automobilius bu
vo pilnas keleivių ir važiau 
isf ŠiadfflT*72 5o-

’niškio -šiMtiko vežimą, ku
riame važiavo keletas kai
miečių. Arklys buvo jaunas 
ir baikštus. Išgirdęs ūžiant 
mašiną, jis pastatė ausis ir 
norėjo mestis i šalį, bet je 
salininkas smarkiai įkibęs Į 
vadeles jį laikė. Kai auto
mobilis visai prisiartino ir 
jiedu susitiko arklys iš bai
mės šoko prieš automobilį, 
ji sustabdvdamas ir mirti- 
inai sužeisdamas šoferi. Kai
miečiai buvo išblokšti iš ve-

1 T

, [žimo ir sunkiai sužeisti. Ke
leiviai ir pats arklys liko 
sveiki. Sužeistasis 
pasimiręs.

■mi 4 -i r
GYDYMAS MINERAU- f ROKIŠKIS. — Jtakiškįo 

; NIAI8 VANDENIMIS . ’ apskriti^ -^įtakai-
KAUNAS. — Dr. Venc-įšalto 

kūnas birželio 8 d. Kaune daug nustojo arklių. Kitun- 
užbaige * pa^tatydint gydo- j 
mąją pirtį, kurioje minera- 
Įliniais vandenimis, vežamais 
ps Šančiuose jo paties suras- 
ttų šaltinių, bus gydomi vi- 
Maus, plaučių ir odos ligomis 
įecgaųtieji ligoniai. Įtaisy

tos 5 vonios.

šoferis

ydo-Įse kaimuose net po 15—20 
arklių pastipo. Mat, ūkinin
kai pristigę pašaro nepa
kankamai šėrė gyvulius. Ar
kliai buvo nusilpę, o prieš 
sunku darbu-, dėl stokos avi- 
žų, jiems duodavo miežius 
arba i-ugius, nuo ko arklys, 
žinoma, ir dvėsdavo. >

NAUJAS LAIKRAŠTIS
KAUNAS. — Nuo birže

lio 15 d. susisiekimo minis- • 
erija pradeda leisti savo or
ganą “Sąsieka.” Laikraš
tis eis vieną kartą į mėnesį; 
ir tarnaus susisiekimo mi-1I 
nisterijos žinyboms — gele- 

’žinkeliams, paštams, plen
tams ir vandens keliams. 
Laikraštis bus techniško ir 
ekonominio pobūdžio. Be šio 
didelė vieta bus skiriama 
susisiekimo ministerijos ži
nybų reorganizacijos reika
lams. Leidėjas — susisieki
mo ministerija, atsakomasis 
redaktorius—inž. J. Augus- 
taitis. Žurnalo adresas: Ge
ležinkelių Valdyba, Direkto
riaus Kanceliarija, Žurnalo 
Redakcijai.

Vyrai užbaigę ye.tėrįn^i*iš- 
kas mokyklas gali labai 
lengvai gauti arbb prie val
džios, valstijų ir .miestų de
partamentų ir prie Suv. 
Valstijų armijos. Nuo 1908 
m. skaičius vyri] ūžbaiguši'ų 
veteraniškas mokyklas žv- 

sumažėjo nuo 469 iki 
- 1926 metuose. Ir už

Washington Statė Collėge of 
Veterinary Scienbe, Pullman, 
Wash,, ■ , |.

Kaip pirmiaus buvo mi-
nėtaį pradinė alga prie Gy
vulių Industrijos Biuro \-ra 
$1,860 į metus. Po trijų me
tų alga ,pakelta iki $2,100 į 
metus, po kitų trijų- rrfetų‘ 
iki $2,400. Tos algos. lięčįa 
taip vadinamą —“junior 
grade?’ Augstesnio laipsnio 
darbo algos pasiekia net 
'$7,500 į metus. Pereitais

LIUBAVAS (Marijampo
lės ap.). Laike Didžiojo Ka
ro Liubavo miestelis beveik 
visas išdegė. Kartu sudegė 
ir bažnyčia, kuri buvo niedi- 

Iki šiam laikui žmonės 
pasistatė, bet

nepradėta sta- 
>)20 in. čia

H *
GĘRADARIAL.. <

■ VILNIUS.—Lenkų spau

dos Žiniomis, tautybių insti
tutas Varšuvoj nutaręs į- 
steigti lietuvių gudų reika
lams komisiją su būstine 
Vilniuj. Komisijos prieša
kys būsiąs seimo atstovas 
Cliominskis. Komisija pa
skirstyta į penkias pakomi
sijus, iš kurių lietuvių pako
misijai vadovausiąs lenkų 
“Pi-zegląd Wilenski” re
daktorius Abramvičius. Lie
tuviai ir gudai dalyvauti ko
misijoj atsisakė.

miai
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kelių metų bus per mažai 
gyvulių gydytojų (arba vete
rinarų). ! . .

Suv. Valstijų Žemdirbys
tės Departamento Gyvulių lmetaįs net’ trys* kvotimai bu 
Industrijos Biuras praneša 
sumažėjimą veterinariškų1 
kolegijų pastaraisiais metais1 
ir' kad mažiaus vyrų ieško 
veterinariškų vietų. Tas biu- 
3*as ragina jaunus vyrus ap- 
svarstvti šita užsiėmimą, nes 
atlyginimas ne blogas. Pra
dinė alga yra $1,860 į me
tus.

Kadangi šiomis dienomis 
valdžia reikalauja veterina
rų peržiūrėt mėsas, kontro
liuoti gyvulių ligas, ir kito
se tarnystėse, ateitis veteri- v 7
narams yra gera. Vien tik 
Gyvulių Industrijos Biuras 
samdo 1,350 veterinarų ir 
kas inet net 10% iš jų. atsi
sako.

Yra vienuolika pripažintų 
veėeraniškų kolegijų Suvie
nytose Valstijose. Stoti ko- 
legijon reikia pristatyti di
plomą iš pripažintos augš- 
tesnės mokslo mokyklos ar
ba lygaus mokslo. Nors rei
kalavimai mainosi, bet be-1 
veik visos kolegijos reika
lauja augštessės ^mokyklos 
užbaigimą. Bet daugumas 
moksleivių veterinariškose 
mokyklose turi, daugiaus 
mokslo, kai kurie lankė kole
gijas niuo vienų iki keturių 
metų.

Moksleiviai užbaigę kaž
kurias svetimų šalių kolegi
jas gali imti valdiškus kvo- 
i imus.

Pripažintos kolegijos Suv. 
Valstijose ir Kanadoj yra:

Alabama Polytecknic Insti
tute, College of Veterinary 
Medicine, Aubum, Alabama.

Colorado Agricultural Col
lege, Division of Veterinary 
Medicine, Fort Collins, Colo
rado.

Georgia Statė College of 
Agriculture, Divisio n of Vet
erinary Medicine, Athens, Ga.

Iowa Statė College, Division 
of Veterinary Medicine, Ames, 

Iowa.
Kansas Statė Agricultural 

College, Division of Veterinary 
Medicine, Manhattan, Kansas.

Michigan Statė College, Di
vision of Veterinary Science, 
Lensing, Mich.

New York Statė'Veterinary 
College at Cornell University, 
Ithaca, N. Y.

Ohio Statė University, Col
lege of Veterinary Medicine, 
Columbus, Ohlo.

Ontario Veterinary College, 
Guelph, Ontario, Canada. ‘ 

Texas Agricultural and Me- 
chanical College, Dept. of Vet. 
Med. and Surgery, College 
Station, Texas.

Univenite de MontrealJ 
Borte de Medicine Veterinaire, 
Montroal, (Juebec, Oanada.

Univershy of Penusylvania,

PILNŲJŲ BLAIV. CENTRO 
VALDYBOS ANTRASAI

}vo paskirti. Net 241 veteri
naras ėmė kvotimus, liet iš 
tų tik 187 pasekmingai iš
laikė.

American Veterinary Med- 
ical organizacijos rekordai 
aiškiai parodo, kad skaitlius 
moksleivių mūsų veterina
riškose mokyklose yra per 
mažas užimti 'visas vietas. 
Dr. John R. Mohler, direk
torius Gyvulių Industrijos 
Biuro sako, kad vien tik val
džia gaĮės pasamdyti visus 
moksleivius, kurie lanko tas 

; kolegijas.

’ Gal viena priežastis suma
žėjimo skaičiaus norinčių 
tapti gyvulių gydytojais v- 
ra netoks abelnas vartoji
mas arklių. Per pereitus ke
lius metus visokį trokai, au
tomobiliai, ir traktoriai už
ima vietą ,arklių ir dauge
lis jaunų vyrų tiki kad nėr 
tiek daug veterinarams dar
bo.

Vyrai užbaigę veterina- 
1 iškas mokyklas gali gauti 
darbo prie Armijos veteri
narų tarnystės; valdiškoj 
tarnystėj, kaipo mokytojai 
veterinariškose ir žemdir
bystės kolegijose; pieninin
kystės kompanijose; ir įvai
riuose ūkiuose.

Apie Federalius kvoti
mus galima gauti informa
cijų iš Civil Service Com- 
mission, Washington. D. C. 

F. L. I. S.

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

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

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

II Vice-Pirm. — 0. Adomaitienė,
36 Norton Street 
Dorchester, Mass.

O. Sidabrienė,
6 Commonwealth Avė. 
Worcešter, Mass.

Iždo globėjai — 
Kun. P. V. Strakauskas, 

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

J. Tatulis, 44 Barclay St., 
Worcester, Mass.

Rast. — V. J. Blavackas, 
104 Dorchester St., 
Worcester, Mass.

Iždininkė

ine
sau trobas jau 
bažnyčia dar 
tyti. Jau nuo 
buvo daromi žygiai statyti 
(bažnyčią, bet keičiantis kle- 
įbonams, darbas neprasidėjo 

dieną britų atstovybė ir ir bažnyčia vargsta ankšta- 
konsutatas buvo uždaryti. Tą me buvusios špitolės name, 
dieną anglų atstovai buvo 11925-6 metais nupirkta me- 
•pasveikinti . viso^diplomati-jdžių, kurie suvežti. Dabar 

miestai, kaip Ryga, mūsų • nįo korpuse. Užsienių-rei 
Klaipėda pasipelno iš veda
mų ūkių, pievų, miškų. 
Kaunas praeity nemėgo sa
vo įmonių ir šiandien mes 
turime arklių tramvajų ir 
elektros Stotį, kuri miestui 
visai palyginti maža pelno 
t ėdu ėda. Nuo kadeto metu 
miestus pradėjo eksploatuo
ti durpyną najfoli Palemono 
stoties ir džiaugiasi-turėjęs 
iš tos savo įmonės pelno. 
Šiais metais žemės ūkio mi- 
•nisterija yra sutikus išnuo- 
mueti apie 120 ha. Ežeriečio 
durpyno. Dar šiais metais, 
nors jau pavėluota su nue
ina, norima pradėti ten dur
pių gamybą. Ši įmonė labai 
svarbi yra Kaunui, nes dur
pės gali būti lengvai čia 
parduotos. Nutiesti siaurąjį 
gelžkeliuką i.šį durpyną ne
būtų jau taip sunku. Čia 
pat prie Ežeriečio gali būti 
pastatyta ir elektros stotis, 
kurios jėgos užtektų būsi- 

jmam miesto elektros tram- 
! Vajui.

NAUJA ĮMONĖ

KAUNAS. — Iš didesnių 
miestų gyvenimo tenka pa
tirti, jog iš miesto. įmonių
gaufiama daugiausiai pelno. 
Tarp šių įmonių pirmoj vie
toj yra elektros stotis, tram
vajai. paskui vandentiekis 
ir kanalizacija, miesto sker
dyklos, miesto bankai, pie
ninės ir t. t. Kai kurie

PASVALIO KURORTAS

I
: PASVALYS. — Čia gy

dymo sezonas jau prasidėjo 
■ birželio 1 dieną. Vietos ku- 
| Torte daroma tynęs - iš sie- 
| ros vandens šaltinio, kurio 
t vanduo padalytais analizais 
y turi gydomų ypatylnų.
I Pasvalio sanatoriojj visas 
| gydymo aparatas vedamas 
t gydytojo priežiūroj'.

Susisiekimas su Pasvaliu 
| yra patogus, nes nuo Šiau- 
F lių eina siaurasai gelžkelis, 
f. nuo .Panevėžio — kursuoja 
į. automobilių linija.

M
TĖVŽUDYSTĖ

ŽASLIAI. Sekminių pir
mą dieną Traki] apskr., Žas- 
lių valse., Šilaiio vienkiemy 
(prie Kumiškio dvaro) ne- 
-sveiko proto Stamkausko 
sūnus nužudė savo tėvą ir 
motiną Stamkauskus. Nu- 
JBudęŠ, nuvilko ir nutempė į 
jJetohmą miškelį tuščion ap- 
■griuvusioh duobėn. — kur 
J^emę bulves laikomos, ir

Atvykus policija beprotį 
ūtnifciką surišo ir išgabe- 
> Kaišiadorių kalėjimai). 
ed£mas tardymas.

t SUSIPAŽHfTI.. , 
KĄVNAS. — Aviacijos 

kap. Stasiūnas 
linėiamas trims mėnesiams 
jkopįovakijon į psicbotęcb- 
kosf institutų ausi pažint i 
l lakūnų sveikatos tyrimo 
etodais.

Birželio 2KAUNAS.
d. Anglijos Karaliaus gimi 
mo

!nio korpuse.
kalų ministerijos vard* pa
sveikino ypatingiems reik 
vald. p. Biaveščiūnas.

AŠMINTA (Marijampo
lės ap.). —xIš šio valsčiaus 
keletas išvažiavo į Braziliją 
ai* Argentiną. Dabar naba
gai prašo ix namiškiu^pagal- 

jbos. Keptų karvelių niekur
jtera

PILVIŠKIAI. — Kai ge
gužės 15 d. žmonės švęsdami 
ĮNepri klausomybės šventę 
vaikščiojo paskui savo vėlia
vas. kai kurie Paežerių liau
dininkai stovėjo ir šaipėsi, 
net šauksmais palydėjo. Tai 
vis liaudininkų ‘‘valstybin
gumas.”

atėjus pavasariui buvo te
šauktas parapijiečių susi- ■ 
rinkimas, vietos klebono 

><ferb. kun. St. Raubos rūpes
čiu, kuriame išrinkta bažny
čiai statyti Komitetas, į ku
rį įėjo p. p. Ks. Narkevičius/- 
St. Narkevičius, J. Quravi- 
čius, J. Vitkauskas, J. Mali
nauskas, ir klebonas kun.

* ĮRauba. Komitetas išleido 
per seniūnus į parapijiečius 
anketos lapus, atsiklausda- 
mi kiek katras katalikas ro
kokinis terminais sutiks au
koti bažnyčios statymui pi
nigų. Gavus su parašais 
anketas, jei pasirodys dau
gelis sutinka aukoti, tuojaus 
bus pradėtas bažnyčios sta
tymo darbas.

Reikia tik pasiryžimo ir 
noro, o bažnyčią tuojaus liu- 
baviečiai susilauktu.

Kiekvicname “Žvaigždės” nu
meryje pilna įdomių apsakymėlių, 
dvasią-žadinaųčių pranešimų ir ži
nių iš viso katalikų pasaulio, daug 
rašoma apie paskutinių laikų šven. 
tuosius, apie nepaprastą pasišven
timą naujai atsivertusių jų stab
meldžių tolimose kat. misijų šaly
se, teikiama daug rimtų nurody
mų. bei patarimų krikščioniškam 
mūsų gyvenimui sutvarkyti taip 
painiais mūsų laikais, duodama 
daug atsakymų į pačius įdomiau
sius skaitytojų klausimus ir tt.

“Žvaigždė” išeina kas mėnesį. 
Ją leidžia Tėvai Jėzuitai Kaune.

Kaina: gerb. Amerikiečiams — 
10 litų į metus; gi užsakant Lietu
vos gyventojams “Žvaigždę” me
tams mokama 8 litus, pusei metų 
4 lt.

Adresas: “žvaigždė,” Tėvų Jė
zuitų Namai, Kaunas, Lithuania.

Tat ir visi, kas tik gyvas, pasi
rūpinkit, kad sušvistų ties jūsų pa
stogėmis laikraštis “žvaigždė!”

PAŠARAI
VILKAVIŠKIS. Šis pa

vasari labiausiai buvo sun
kus dėl pašaru stokos: čia 
paprastai būdavo galvijai 
išgenami apie gegužės 1-15 
d., o smulkūs gyvuliukai (a- 
vys, kiaulės) 2-3 savaites 
anksčiau. Šiemet tik bėdos 
spiriami išginė apie gegu
žės 15 d., nes pabaigus pa
šarus kitos išeitieji nebuvo, 
lakusius nuo sekios ir net 
dalinai sėklinius grūdus te
ko sušerti arkliams. Pasi
reiškė didelis trūkumas sėk
lų. Grūdų ir pašarų kainos 
po 2-5 H. centnerini .pakilo. 
Daug tenka matyti labai su
liesėjusių arklių bei galvijų; 
išsibaigė penėtos kiaulės 
rinkoje. Su birželio šiluma 
visi žolėdžiai perėjo maitin
tis į žolę, tik sunkesniam
darbe arkliai gauna abrako, dar tinka.

LUKŠIAI (Šakių ap.).— 
1925 m. Lukšiuose susitvėrė 
ūkininkų pieno perdirbinio 
bendrovė: tuo pačiu metu 
pasistatė Lukšiuose medinį 
namą. įsitaisė, su pageltai 
valdžios, garinę mašiną ir 
pereitą pavasarį pradėjo 
varyti pieno perdirbimo 
darbą, kuris* tęsėsi iki ru
dens. Tik viena nelaimė su 
šulniu. Įgręžta 46 metr. gi
lumo, o vandens vis tik dau
giau uwirodo« Girdėt, kad 
Valdyba duosianti Mat gi- 
liau kalti skylę .kol suras 
vandenio pakankamai. Da- 
baFvanduo-tenka skolinti iŠ1 a 
kaimynų šulinio.

RENŠČIAI (Rietavo vai., 
Telšių apsk.). Čia vietos ū- 
kfyįnkas J. Gudauskas turi 
labai seną smuiką, kurios vi- 
ditje yra toks*parašas: ‘‘An
tonijus S i rudiną rius, Cremo- 
nehtis facietat-Anno- 1722 
(AtS).Taigi*.šis smuikas tu
ri virš dviejų šimtų metų. 
Reikėtų muzikams tuo susi
domėti. Smuikas naudoti

NAUJA UNIVERSITETO 
VADOVYBĖ

Birželio 6-d. įvyko Lietu
vos universiteto rektoriaus 
rinkimai. Ateinantiems mo
kslo metams rektorium iš
rinktas prof. Romeris, pro
rektorium prof. Jodelė ir 
sekretorium prof. Iz. Tamo
šaitis.

KAS NORI
Skaityti teikiančias greičiau 

už visus kitus mūsų dienraščius 
skubotais keliais gaunamas 
Lietuvos ir užsienio žinias, rim- 
čiatlsiųjų mūsų rašytojų straip
snius, teužsiprebumeruoja tik 
“Ryto” dienraštį.

“Ryto” Adresas:, Kaunas, 
Ožeškienės g-ve'3, Lithuania.

Prenumeratos kaina:
Pristatant į namus metams

62 lt, mėnesini 6 litai.
Siunčiant paštu metams 50

lt., mėnesini 5 litai.
Užsieniuose, metams 100 litų, 

mėnesini 10 litų (Vokietijai, 
I .atvijai ir Estijai taikomas School of Veterinary Medicine, 
Liliivoa JWladeM)hia,Pa. _ , St

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

“IŠEIVIO DRAUGį”
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 

lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje. , - , .

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

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

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei 
metų 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai.

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

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 litų, 
3 mėn, 7 litai.

Redakcijo sir Administracijos antrašas: “Ižeivių 
Draugas,” 281 A. Egliniai) 8tr. Glaigov, S. 8. Scot- 
land. n’ . ?

i i
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klaidinga pozitūra raikščio

' 1930 m. ma, su tokiais; be abejo, nė
ra. prasmės ginčytis, nes jie 
savo tvirtinimu sąmoningai 
ar nesąmoningai, yįs viena, 
nori išgriauti, Istorijos mo-. 
L'slo reikšmę žmonijos civi- 
Įlzacįjaį.) . . i

Trunfpai pažvelgę i tautos 
kelius, kurie išvedė lietuviu 
tautą iš amžių gilumos į da
bartini platųjį tautų gyveni
mo vieškelį, mes turim'rim
tai pagalvoti dėl mūsų atei
ties kelių sustiprinimo.

Šiandien šiuo reikalu pa
prastai neipažai kaitoma. 
Bet labai dažnai pamiršta
ma vieną dalyką — labiau į-

KETVIRTA DALIS MŪSŲ
> - VAIKŲ NETINKAMAI
, MAITINAMI

X r

‘ Vėliausias tyrinėjimas"S. 
Valstijų Darbo Departa-

spalių mėn.. su- 
kanka lygiai 500 metų nuo 
Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Vvtauto mirties.

J

Šios sukaktuvės lietuvių 
tautai yra ne koks nors pa
prastas savo garbingos pra
eities prisiminimas ar savo 
tahtos genijaus pagarbini
mas, bet tikras ir gyvas mū
sų praeities ir dabarties lie
tuvio dvasios subendrini- 
mas. _

Didysis tautos genijus — 
sūnus garbingojo Didžiojo 
Kunigaikščio Kęstučio ir 
Birutės—Didysis Kunigaik
štis mirė. JLjetuva netekusi sigilinti į savo praeities di- 
savo galingo ir sumanaus jlžiavyrių darbus ir iš jų pa- 
valdovo, sretimųjii engia- simokyti valstybinės išmin- 
ma, kas kartą silpnėja, -kol,tipS jr darbų.
galu gale net jos vardas vi- , ,. . ,o * d Tuo tarpu artinasi didy-
..v, . v , v sis tautos jubiliejus — Di-tiskojo žemes veido. Betdi-L

‘ džiojo genijaus dvasia nemi-[ 
rė. Geresniųjų Lietuvojsū- Fj, 

. nų širdyse ji pasiliko skais- 
* t i ir tvirta per visą amžių 

eilę. Ne vieną kartą buvo 
parodyta didelio pasiryžimo 
ir padėta daug pastangii 
gelbėti žūstančią Lietuvą. 
Pakanka prisiminti galingi} 
Radvilų. Sapiegų ir kitų di
džiavyrių pastangas nusi
kratyti lenkų primestos Lie
tuvai Liublino unijos. Ir vė- •

siškai išbraukiamas iš poli-

<5-

• •

Vaiki! BiuraUsako, 'ka'd ■ 
Kai I fiziškas netinkamas maitini-

liiias pasirodo tuose vaiktio- 
pe, kurie dar nelanko mo- 
jkyklas, nes tą amžių vadina 

jaut, sėdint ar stovint, tbs.“apleistą amžių.” Pastan- 
viskas sulaiko tinkamus kū- ’!?os dabar dėtos kreipti tėvų 
no-sąnarių veikimus. Tiekltvdą į reikalingumą prie

žiūros ir regųliariško medi- 
kališko peržiūrėjimo, ' kad 
apsaugojus sveikatą jaunų 
Vaikų.

Vaikų sveikatos centrai,

mento Vaikų Biuro parodo, pripratimai _ pataisomi su

kad net ketvirta dalis visų 
šios šalies vaikų yra netin
kamai maitinami.

Bet kodėl taip yra?
Tie tyrinėjimai, rodo, kad 

vaikai sveikai gimė ir jiems 
vertėjo tinkamai išsivystyti. 
Dėt kadangi netinkamai iš
sivystė tai ^jų valgis netin
kamas arba gyvenimo aplin
kybės nebuvo geriausios.

Netinkamas maitinimas 
neliečia kokią ypatingą klia- 
są ar rasę, ir kuriuose mies
tuose randasi visokiuose na
muose turtingi} ir biednų.

vApsireiškimai aiškus, vaikai;

... . . . idžioio Vvtauto mirties 500
1 - /

metų sukaktuvės. Ko gero 
mes galėtume pasimokvti iš 
savo Didž. Kunigaikščio? 

'.Įsižiūrėję arčiau į jo asme- 
,nį. mes pastebėsime, kad ne
paprasta tėvynės meilė, drą
sa ir karžygiškumas, pasiry
žimas ir nenuilstama energi
ja, plati valstybinė išmintis 
ir sugebėjimas tvarkyti pla
čius valstybės politinius, e- 

■ konominius ir socialinius 
, _ . ’ . , ireikalus — visa tai jo asme-
lesniais laikais Lietuvai kar-1 ., . -r...z.. 1-^.....^ ... ....-----------....

žvgiu nestigo, 
daug geriausių tautos pajė-i 
gij. sutirpo lenkiškosios 
“kultūros” potvinyje, liet 
atsparesniųjų tautos sūnų 
jokios audros neįstengė pa
laužti. Pasilikdami ištikimi 
savo protėvių papročiams ir 
kalbai, jie statė tarp praei
ties ir dabarties,, nelyginant, 
ilgiausi tiltą, kunno mes 
šiandien didžiuodamies gali
me tiesiom žengti į Didžiojo 
Vytauto laikus. Tas tiltas, 
kurs veda mus į garbingą 
tautos praeitį, yra nutiestas 
Radvilu, Giedraičių, Dauk
šų, Poškų ir kitų didžiavy
rių pečiais. ŠĮ tiltą toliau 
tęsė Si manas Daukantas, o 
jm) jo visa eilė naujų pajėgų. 
Iki tol išretėjusios, nešan
čios iš amžių glūdumos lie
tuviškas tradicijas, bajori
jos eilės pasipildo naujais iš 
sodiečių tarpo kilusiais mil
žinais. Ateina Valančiaus- 
Ivinskio gadynė. Čia pat 
gimsta naujos, kartos geni
jus Dr. Jonas Basanavičius, 
Dr. Vincas Kudirka, Mairo
nis ir visa eilė kitų tėvynei 
pasidarbavusių sūnų. Per 
Dr. J. Basanavičiaus ‘Ausz- 
rą” ir Dr. V. Kudirkos 
“Varpą” prasideda nauja 
era lietuvių tautos istorijo-l 
je — tai lietuviškosios liau
dies tautinis atbudimas ir 
stojimas į tautos kūrybos 
darbą.

Lietuva kėlės tik jos sūnų' 
pastangomis, tų sūnų, kurio kaktuvėmis gyvai susidomės 
savo darbuose stiprybes iš ir prie jų iš kalno tinkamai 
praeities genijų darbu pasi- ruošis.
semti mokėjo. Tat neveltui tuvėms turime kuo daugiau- 
į tautos himną tapo įrašyti šia dėti pastaugi} atgauti iš 
ž<xlžiai “iš praeities tavo 
sūnūs te stiprybę semia.”

Tiesa, šiandien yra žmo
nių, kurie stengiasi tvįrtin- į 
t i, kad praeitis tik praeičiai < 
teturinti svarlx»s, liet, žino-Į

■ !nvie susikaupia ir susijun- 
a ors. tiesa, i ’. . . , , ....Igia į vieną, darydami jj ge- 

’nijų — tautos milžiną ir pa
žibą. O jam tolygaus pava
duotojo šiandien Lietuva 
dar neturi, nes nelengvesnių 
kaip jis uždavinių daug dar 

i turime.

Jau nekalbant apie tai, 
kad iki šiol apie trečdalį 
mūsų žemių su sostine Vil
nium dar tebelaiko pagrobęs 
lenkas, kad ši' smurtą užgv- 
i'ė galinga antantė ir taip 
pat toleruoja Tautų Sąjun
ga, , mums prieš akis stovi 
visa eilė svarbių neatidėlio
tinų reformų krašto viduje, 
šių visų uždavinių akivaiz
doje mūsų pasiryžimas ir e- 
nergija turi išaugti į didelę 
pajėgą. Tas pasiryžimas, be 
abejo, sustiprins tautos vie
nybę ir jėgas ir mes savo 
svarbius uždavinius atlikti 
pajėgsime.

Šiandie, kada tiek daug 
turime svarbių uždavinių 
mūsų vąlstybinianie gyveni
me įgvveninti, kas kitas ga
li būti mums geresniu pasi
ryžimo. energijos ir suma
numo pavyzdžiu, jei ne mū
sų Didysis Kunigaikštis Vy
tautas. Tat Didžiojo Vytau
to dvasia tenužengia ant 
mūsų ir sustiprina ' mūsų 
jaunas valstybines pajėgas, 
o męs tvirtai tepasiryžtaifie 
sekti jo pavyzdžiu.

Ir as fik'iu. kad visi geros 
VAlios tėvynainiai šiomis su-

sumenkę, nerūpestingi, ne
rangūs, nekantrūs ir greitai 
'įerzinami.

Netinkamo maitinimo prie
žastys yra fiziški trūkumai, 
klaidingi pripratimai ir ap
linkybės. Iš fiziškų trūku
mų paprasčiausias yra užsi
kimšimas (kaip tai adenoi- 
dai) nosyje ar gerklėje, kas 
trukdo kvėpavimą, sugedę 
dantys, kurie trukdo kram
tymą. Kuomet trūkumai 
prašalinti vaikai normališ- 
kai auga.

Netinkamas valgis, svei
katos pripratimai ir svar
bios netinkamo maitinimo 
priežastys. Tas i n ima, ne- 
užtektinai maisto, netinka
mo hiaisto ir prastus mais
to pratimus, ar tai dėl ne- 
žinvstės, biednumo arba sto- 
kos naminio lavinimo.

tinkamu mikliriimu, kurie 
turi būti atsargiai prižiūrė
ti, nes kitaip daug bėdos ga
li atnešti. Aplinkybės gal, 
sulaiko tinkamą miegą, he-(klinikai, jaunuolių ųiokyk- 
prileidžia šviežio oro, ir net (los ir kitos organizacijos 
kartais nuolatinis barimas įprisideda prie šio svarbaus 
priveda prie netinkamo mai- [darbo — sveikatos išplėtoji- 
linimo, ir jų sulaikymas ^o. 
daug gero atneša.

Daugelį sykių tėvai kalti, 
ųes kartais patys tėvai neži
no kokis valgis vaikams tin
kamas; nežino maisto ver
tę ; užmiršta, kad vaikai pri
valo regul oriškai valgĄ’ti; 
kad vaikams nereikia duoti 
arbatos ir kavos gerti* ir 
vaikams nereikia valgyti 
tarpo valgių. Yra tėvų, ku
rie su toms sveikatos tai-L 
syklėms gerai apsipažinę, 
bet nepriverčia vaikus jas 
užlaikyti.

*

Netinkamo maitinimo at-
■V

sitikimai. jeigu nepasiduoda 
paprastiems pertaisymo bū
dams, reikalauja pailgintos 
medikaiiškos priežiūros, vis
tiek sulaikymo būdai daug 
geresnį už gydymo. Sveika
tos mokslas mokyklose gali 
žymiai nukreipti netinkamą 
maitinimą nes per tuos vari
klis mokyklose tėvai gali ir 
pasimokinti ir gerinus au
ginti mažiulius, kurie dar 
nelanko mokyklas. Kuo jau
nesnis vaikas tuo greičiaus 
pasimokina sveikatos papra, 

ir rimus.

F.I..I.S.

Ramu likimas veda, užsi
spyrėlį velka. — Klėanthes.

♦ * *
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“Dvasios bailys neišsikels 
į gyvenimo viršūnes” (Pubi-, 
įkiš Syrus)

* * *

“Skruzdė maža, bet kalnus 
suneša.” (Žmonių priežodis)
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Ruošdamiesi sukak-

priešų Gedimino pilį ir Vy- 
Į tauto karstą, kad iki sukak- 
! tuvių dienos suspėtume įs
ikelti aukštai Gedimino kal
ine savo trispalvę vėliavą.

į (“Lietuva”)

S EIMININKEMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė Seimininke Amerikoje visados trokšta jjautl patarimu 
pagerinimai jos žinojimo atlikinSjant pareigas kaipo fteimlnin- 
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indomųs kožiuii Lietuvei šįimiulukeL.

sul-

dadėk

• Virimo Receptas
Lietuviai (laupiau ir daugiau pra

deda mėgti užgardžiavimus prie 
savo valgiu. Vienas svarbiausiu 
priegardžitĮ kuri Amerikonai nau
doja yra Mayonnaise Dressingir 
sekantis yra pigiausias ir geriau
sias koki žinau:

MAYONNAISE BE KIAUŠINIŲ

2 šaukštai evaporated pieno 
3-ketvirtadaliai puoduko salotų 

aliejaus
v

2 šaukštai acto arba leono 
čiu

Į šaukštuko druskos 
J šaukštuko muštardos
Į šaukštuko pipirų
| šaukštuko paprikos.

Sudėk sausus dalykus,
pieną ir palengva daplak aliejų; 
paskui actą. Šis prieskonis laikys 
ilgai padėtas šaltoje vietoje.

Virtuvės Reikaluose
Peiliai kurie naudota pjausty

mui silkės ar kiti] stipriai atsiduo
dančiu žuvų pasiliuosuos nuo visų 
nemalonių kvapų pamerkti puo
delyje kuriame bus inberta arba
tos lapelių.

Razinkas~apipiik^yerdančiu van
deniu ir lai pastovi biskeli pirm 
dedant kur manai dėti. ;

Laikant namie arbatą būtinai 
reikia 1 urėt tamsioj vietoj ir ge
rai uždengtą kad ji galėtų išlai
kyt pilną savo skon įir stiprumą.

Dadėk žiupsneli kepamos sodos 
Į verdamus kopūstus, tasližlaikvs 
jų žalią spalvą.

Kuomet rankenukės pasiliuosuo- 
ja mėsrf- smaigomii šakiii pripildyk 
ją pilną sutrintų sakų. Pakaitint 
peilio koto galą tiek kad sakai su
tirptų kada i skylę įkiši. Tuoj nu- 
krapštyk visą perviršį kiek išbėgs 
iš rankenos. Laikyk viską vietoj 
iki atvės. Kai atvės bus taip_Jvir- 
ta kaip nauja. Tik apžiūrėk kad 
rankena būtų visai sausa pirm 
pradėsiant.

,.r:
• i

i.
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Naminiai Parigelbėjimai
Bile vaisių plėtmas ant lininio . 4 

audimo kurio negali išplaut karš- - 
tu vandeniu pradings tuoj ištepus 
plėtmą su glicerinu. Lai pastovi • 
valandą ar kiek, patrink rankose 
ir išmazgok paprastu budu.

Nuėmimui klijuotų daiktij ntn> 
patiesalų naudok kelis lašus chlo
roformo arba ethero suminkštini
mui, tada naudok elektriško-valy
tojo traukiamą dūdą ištraukimui.

-
Lazutkos niekad nepasiliks plėt- 

muose ant drapanų jeigu, šmotą 
sodos ištarpinus karštam vande
nyj supilsi į lazurkuotą vandenį. 
, Ištraukimui aštraus kvapsnio iš 

išmaliavoto kambrio, padėk du ar 
tris vietinis su šaltu vandeniu ir 
lai stovi ten,per naktį. Jeigu ma
liavos kvapas dar visai neišnyko, 
pripilk naujo vandens ir lai vėl 
stovi kelias valandas ilgiau.

Grožės Patarimai
Reik būt atsargiai su galvos maz

gojimu. Nenaudokit jokio seno 
muilo ar kokio ant greitųjų pa
rinkto plaukams mazgot dalyko. 
Gaukit importuoto eastile muilo, 
apipilki! jį šiltu vandeniu ir nu- 
pilkit vandenį iš viršaus ant gal
vos. Dvidešimts keturiomis va- - 
landomis prieš mazgojimą gal
vos, įtrinkit karštą alyvų aliejų 
i galvos odą. Tas paliuosuos pleis
kanas, ir atgaivins plaukų šaknis.

Ypatiška Sveikata
Daugelis moterų yra vargina

mos nervingumo ir negali naktį 
miegoti. Tas yra ypatingai su se- . 
nesniais kurie labai greit užpyks- ,. 
ta. Tokia padėtis esti nuo susų 
rupinimo, persidirbjmo ir nepasto
vios minties.- ' Turėtumėt išgerti 
puoduką karšto Malted Milk pirm 
einant gult. Malted Milk turi sa
vyje dalis kurios priduoda surą^^j 
minimo nervams ir leidžia sveikai > 
miegoti. Daktarai užrašo jį kiek
vienam. Tas pienas taipgi padidi
na pieną žindančioms motinoms.

■V
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Mūsų Boston’o Premijų Krautuvė Randasi Prie
89 Friend St., arti Haymarket Sq.

KITOS PREUfjŲ KRAUTUVUS
FA LT. R.IVER, Mass.

- 1+--3-rd Street 
arti Redford St

4 *
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kol mes jauni, jei tik mes jos mas 
nevelkame iki senatvės.

Antrą Puodelį Kavos ? ? ?
Ir klaida būna naudinga “Katalikas, kuris galėda- 

neremia katalikiškos 
spaudos, neturi teisės vadin- 

— Goethe tis geru Bažnyčios vaiku!”

k ' Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Kiekvienai Seimininkei yra reikalingos nekurtos virtuvės reikmenos ir 

kiekviena šeimininkė gali jas gaut visai dykai, jei ji pirks Standard ir CbaH-~ 
enge kondensuotų pienų. Už jų leilielius duodama brangios premijos. Be to' 
jų įtalpa, ttii geriausis pienas ir enkrns.. visi graveriai parduoda šios rūšies 
kondensuotų pienų. ’ .

r -»

Taupykite Leibelius Dėl Brangiu Dovanų

Kiekvienas Borden Leibelis kaip atvaizduota tnri didelę premi
jų vertę. Atlankykite artimiausių premijų krautuvę ir pažiū
rėkite kaip lengva gauti sidabrinių daiktų, lėkščių, laikrodžių ir 
daugelj puikinusių dalykų DYKAI tik su Borden leilieliais nuo 
šios rnSies Pasaldyto Kondensuoto Pieno. Pradėk taupyt leibe
lius Šiandien. Tamsta džiaugsies. .Tel patogian. reikalaukit 
DYKAI Iliustruoto katalogo, kuriame, randasi dang premijų.

INOMA antrą puodelį kavos — nes randi 
kad skanu ir jums visai tinka.

Nesuskaitomi žmonės, kuriems seiliaus kava 
“netikdavo” su cukrum ir smetona, dabar su
randa, kad gali pasidžiaugti dar gardesnių 
puodeliu kavos, vien vartojant Borden’s Pa
saldytą Kondensuotą Pieną. Taip lengvai virš
kinamas, kad rekomonduojamas silpniausioms 
viduriams dėl senų ir jaunų—pavelys jis pasi
džiaugti kava su cukraus ir Smetonos gerumais. 
Pradėk vartoti Borden’s Pasaldytą Konden
suota Pieną dabar.

r

BRTDGEPORT. Ct. PROVIDENCE. R.T. 
105 Conęress St 49 Abom Street 
arti Main Street nrtl VVnsliington St.

Įsigyk šią Stebėtiną Knygą

“Milk—nnd it* nxing it. cnookins.” parašė Mrs.-Bcntly. Tnl be 
nlK'lonėM paikinusi kuyzntė nplė ploną Ir Jo vnrtnjimi) nnmn«we. 
Tik ntshjMk x:iv<» vaidų. ;idrew) Ir kartu Pašto ženklelį už 10r. 
apmokėjimui pakavimo. |>ersliintlmo Ir tt.

THE BORDEN COMPANY, BORDEN BEIKI., NEVY YORK

lA.. ' A 
;į)HALLENGE .

k“ £3

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

“ŽVAIGŽDĮ”
. “Žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na

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

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

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

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDĖ” trokšta ir 
jums nušviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 
lyg toji Trijų Išminčių žvaigždė, ji nori ištikimai jus 
vesti prie karalių Karaliaus ir viešpatdufah&ųjų 
Viešpaties.

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

Adresas: “žvaigždės“ Redakcija, Jėzuitų Namai, 
Kaimas, Lithuania.
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g 8<ĮNT JOSEPH’S UTHUANUN R. O. ASSOOU^ON OF ŽABOK 

it 12; 1915 at the post office at Boston, Nata, 
at of Maath 8, 1870”,pgy.. i

" •▲cceptance for malliog at spedsl rate & postas“ for te Soctten UOS
Art of October 8,1817, anthorized on July 12,1918" - ’

'■/ • SUBSCRIPTION KATES: f L___/_________________
i Dometic yearly .................   $4.50 Į Amerikoje metams................. .

Forelgn yearly ............... .,$5.30 {Užsieny metams.......................
: V Domestlc once per week yearly. .$2.50 {Vieną kart savaitėje metams
į,*- 'Forelgn once per week yearly.,..$3.00 ‘Užsieny vienę kart savaitėj meL $3.00

Kt lĮBININKAS’*
«-.• B66 West Broadway South Boston, Mass.

Teleęhone South Boston 0620

*Vptered as second-dass matter 8 
nntter tta

našios į dabartines. Religi 
nįai klapsimą! tuomet lošė 
tokią pat rolę tautų gyveni* 
nie, kokią dabar kad lošia 
ekonominiai klausimai. Tuo-

*i»

▲et of October A 1917, anthorized on July 12,1MF* 
b PRENUMERATOS KAINA:

merikoje metams................  .$4.50

žsieny metams..............................$5.50
1 ....$2.50
i

vauja
noviovas p1 

k rimt . J
Jjęiidžia Trockį ir, 1 

aume tsykį bp.- 
met ėjo kovos tarp katalikų vo jiedu barami » varomi^ 
ir protestantų, dabar tarp .bet vėl ^prižadėdavo -pasitai- 
kapitalo it darbo. Kaip tuo- syti, tai yra, neturėti savo 
met religinių audrų sūkury nuomonės; ir vėl priimdavo 
parlamentai pasirodė esą be-1 juos atgal. Mat buvo laikai, 
jėgiai, taip dabar ekonomi-kad Trockis su Leninu bų- 
nėse kovose jie irgi nieką 
nuveikti negali _ir priseina’ 
ieškoti labiau kompetentin
gos valdžios. ;

Anot Petrie atsiranda vis 
daugiau ir daugiau rašyto
jų, kurie yra sąmoningai 
nusistatę prieš demokratiją, 
bent toje formoje, kurioje 
ji dabar, veikia. Kaip se
niau kad daugybė -rašytojų 
pranašavo galą senajam mo- 
narkizmui, taip dabar yęa 
daroma su jo įpėdiniu, de
mokratija. Fašistinės ir bol- 
ševistinės teorijos daro įta
kos • į plačius visuomenės 
sluogsnius po visą pasaulį ir 
tokių rašytojų, kaip Charles 
Maurras, įtaka pasiekia ne 
tik Francijos rojalistų rate
lius, bet daug toliau.

Pasak Petrie," demokrati
ja atgyveno savo amžių.

Kaip matome, abu deba- 
fantai sutinka, kad audrin
gais laikais demokratija yra 
bejėgė. Jųdviejų nuomonės 
skyriasi tame, kad vienas į- 
rodinėja, būk demokratija 
dabar tik “serganti,” bet 
vistiek esanti vienintelis ir 
geriausias valdymo būdas,— 
antrasis gi laikosi nuomo
nės, kad demokratija atgy
venusi savo amžių ir reikią 
į jos vietą' ko tai geresnio, 
bet nepasako, ko.

Debatantai būtų daug ge
riau padarę, jei būtų pasa
kę, ko nereikia. Visos val
džių ir valdomųjų bėdos pa
eina iš to, kad vienas luo
mas, ar sluogsnis nori už
mesti savo valią visiems ir 
visus savo labui išnaudoti. 
Ramiais laikais tai daroma 
švelnių būdu, per parlamen-

vieną 
už 'pritaikymą 

Lietuvos himno prie Sanda
ros idėjų. Visai bereikalo. 
Na ir argi ne tiesa, kad Lie
tuvoje; « . ,

Buvęs, Mękgikos preziden
tas, Obregon,: yėl stato savo 
kandidatiųą į, pi^zidenĮps. 
įNetepką abįjoti, kąd jis bus 

“išrinktas,” ,nes jo kandi- 
dątūra rems dabartinis pigr, 
ridentas, Calles.. Valdžios 

<■ * •" ' "* ‘e- ‘ Z

pąrąma Meksikoje viską'

Statydamas savo - kandi
datūrą Obregon ..pasiseko 
laikysiąsis dabartinio prezi
dento politikos. Tas raiškia, 
kad Katalikų. Bažnyčios pa
dėtis nepagerės;- Lyg pašai
pai 7 jis sakosi pripažįstąs 
laisvę visoms tikyboms. To
kią pat giesmę gieda ir 
Calles^ bet visiems yra ži
noma, kas tai yra do “lais
vė:” laisyė sau galą pada
ryti. - :

Netenka abejoti, kad to 
persekiojimo galas bus toks 
pat, kaip ir visų kitų: kata
likai sustiprės, susipras, su
siorganizuos — tironai žus. 
Lotynų Amerikos katalikai 
snaudė per ištisus amžius. 
Callesai, Obregonai ir kiti 
jiems panašūs, patys to ne
žinodami ir nenorėdami, 
prižadina miegančią galybę.

Ir Kristus ir Jo Bažnyčia 
užkariauja pasaulį nuo Kry
žiaus.

rūs Europos ir Artimųjų 
Rytų, tame Kongrese fafp 

Įdt^o* syąi^toina tokie klau
simai, kaip tikėjimas *ir ate- 
ijųias, tikėjimas ir^iękslas, 
stebuklai irmiOkslas, rytų ir 
vakarų kultūra ir t.‘ t.;

Tuo. kongresu įdomauja 
įvairių - tikybų dvasiški j a, 
universitetų profesoriai ir 
rimtesni studentai.

Chicagos vaikėzai nuo pat 
jauniausių dienų sėmė savo 
idėjas iš sekmadienių laik
raščių “kartūnų” ir bando 
juos praktikuoti. Tie kar
tūnai matomai taip atbuki
no jų jausmus ir protą, kad 
jie nepaisė gal šimto žmo
nių mirties, kad gavus “fu- 
nių.” Rusijos jaunuoliams 
rūpi idėjos. Jie jomis gy
vena, tankiai dėl jų miršta.

“...visi sandariečiai 
Mato vien šlykštybes; 
Nes Lietuvoj—nieko gero: 
Vienos tik biaurybės!”

Kam čia dar pyktį ant sa
vo idėjų... jei jos geros?

vo bolševizmo carais. Tuo
met Trockio nuomonė buvo 
istinno bolševistinė. Dabar 
virto kiti laikai, kiti žmo
nės carauja komunistų par
tijoje ir Trockis tapo pri
rašytas prie bolševistinių 
heretikų. Neužilga gal bus 
net prie išdavikų priskaity- 
tas, nors, tiesą pasakius, y- 
ra bolševikesnis net už da
bartinį komunistų carą, Sta
liną; X

Tiek to, katra šaika yra 
raudonesnė. Svarbu čia pa- 
tėmyti, kaip nuomonės yra 
varžomos Sovdepijoje. Ten 
kalbama apie proletarijato 
diktatūrą, bet. ištikrųjų yra 
ten komisarų oligarchija ir 
žodžio laisvės tėra tiek, kiek 
buvo prie caro Jono Žiau
riojo opričnikų.

Tokią “laisvę” mūsų bol- 
ševikeliai perša Lietuvai. *

1.
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Ašaros, kraujas pavergtu brolių 
Sunkias į žemę, į motinėlę 
Ir atgaivina mįlžinų kaulus — 
Kaip vandenėliu gyvo' šaltinio.

“žmo-

Gūdžią naktelę, tamsią kaip skausmas, 
Einu pas seną milžinų kapą ’
Ir, atsiklaupęs pas alųnenelį, 
Klausau kaip verkia didvyrių kaulai.

Demokratijos Likimas

Įį'.-ą,. . v,-.’1 -r-.-m —

Knisimas iš Vidaus
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Visos šitos priemonės
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Tulas Maskvos bolševikas, kad išmeta iš konstitucijos 
■' rA Stetzki rašo Berlino ko- velykinę išpažintį ir draugi- 

.muųistų laikrašty, “Die ja pasidaro “bepartyvė.” 
Rote Fahne” apie bolševikų Tas plačiai atidaro vartus į 

į-’^grigiotę ir planus Kinuose, draugiją visokiems negeisti- 
f Jis atvirai pasisako, kad niems gaivalams. Tuoj pra- 
/ bolševikai ėjo į darbą sykiu sideda prieskatalikiška pro

su Kuomintangu tik dėlto, paganda. Ramesnieji kata- 
y. kad jie buvo pasiryžę subol- likai arba nesilanko į susi- 

Šęvikinti Kuomintangą is rinkimus, arba visai aplei- 
vidaus, sustiprinti jame džia draugiją ir išsižada į- 
darbininkus ir valstiečius, mokėtų pinigų. Prasideda 
paskui gi išvyti iš jo visus bedieviškos ir “raudonos” 

j/’ nebolševikus, anot Stetzkio, prakalbos, raudonų laikra- 
, konsetvatistųs. Čiang Kai 
- sudarkė jų planus. Už 

tat jie dabar taip ir pyksta 
^pt jo, kad jie nelaukė, kol

i bolševikai jį išvys iš Kuo- 
mintango ir gal galvą nu- 
£irs, bet pats pasiskubino 
jų nusikratyti.

Bolševikų taktika visur ta 
pati: ir kiniečių Komintan- 
ge, ir Amerikos Lietuvių 
Susivienijime, ir katalikų 
pašalpinėse draugijose. Įsi- 

' leisk velnią į bažnyčią—jis 
g tuoj grūdžiasi ant altoriaus.

Taip ir bolševikai. Įsileisk gąi įdėjai, kraujo 
’gli yieną į draugiją*-^jifrkaBtos idėją?,' b

> _ • *1 • 1 W • • • . > ■ • XZtuoj lenda, i valdybą, prisi- 
s kviečia savo draugų dar 

blogesnių už savę — ir pas
kutinieji draugijos darbai 
darosi daug blogesni už pir
muosius.

Katalikiškose draugijose 
paprastai prasideda nuo to,

įsčių piršimas arba tiesiog 
priverstinas užrašinėj imas 
ir t. t. ir bolševikai jau lai
mėjo vieną katalikų pulką 
be karo, tiktai knisimusi is 
vidatis. Pasilieka tik šven
tojo vardas, bet pulkas jau 
kovoja ir prieš šventuosius, 
ir prieš patį Dievą.

Kas^čia kaltas? Ne bol
ševikai, bet tie nesusipratė
liai ir žiopli snaudaliai, ka
talikai, kurie įsileidžia į sa
vo įdraugiją pirmą bedievį. 
Bolševikai tarnauja klaidin

to ir neapy- 
idėjai, bet reikia 

juos pagerbti už uolumą, su 
kuriuo dirba idėjai, į kurią 
tiki. Ką gi tad reikia many
ti apie tuos neva katalikus, 
kurie taip lengvai duoda sa
vę už nosies vesti savo ar
šiausiems priešams? Ar jie 
ištikrųjų tiki?

A

♦ ’ f

RŪPINAMASI KOLONIJO
MIS

KAUNAS. — Vidaus rei
kalų ministerio apreiškimu 
spaudai, mūsų išeivių pla
ningam apgyvendinimui teks 
pasirūpinti gauti kur nors 
Amerikoj atatinkamus že
mės plotus, kuriuose ir bus 
kuriamos lietuviškos koloni
jos.
• ■ ' —- ■ ■ v, - ■ - I »

Graži tu esi, mano tėvynė, 
Amerikos Katzenjamerių šalis, kapuose, kur gul didvyriai... 

tankiai ir siiancrp idoios Todėliai tave taip tėvai gynė, tankiai ir suaugę įaejos Todel teve .^j
'reikšmės nesupranta. Maironis

. - ■ - 1 -• ----------------------- ’

VILNIUI
tus, suirutės laikais — per 
diktatūras. Ramiais laikais 
valdančio j i „klasė išnaudoja 
ir valdo psichologijos pa- 
gelba, audros metu — kumš
ti es pagelba. Prieš tai ko
vojama parlamentariniais 
būdais, arba bombomis, žiū
rint ar valdo parlamentas, 
ar diktatorius.

Kol eis‘kova tarp kapi
talo ir darbo, kol vyriausias 
motyvas bus asmeninis pel
nas, tol ne daug tegelbės ir 
parlamentai ir diktatūros. 
Tik tuomet diktatūros bus 
neįmanomos ir bus įgyven
dinta tikra demokratija, 
kuomet bus prašalinta kova 
tarpe darbo ir kapitalo. Tą 
padaryti tegali tiktai VAR
TOTOJU TALKA — KO- Iš New Yorko praneša a- 
PERACIJA. pie Rusijos tremtinių stu-

Katzenjammer kids 
ir rytą ir vakarų 

v kultūra
Iš Chicagos praneša, kad 

keli vaikėzai, nųp 12 lig 14 
metų amžiaus, gavę iš kažin- 
kur dinamito, bandė mesti 
dinamito šmotus į praeinan
čių l'okomotyvų kaminus, 
bet nepataikė ir tuo būdu 
tapo išvengta gal baisi ka
tastrofa.

Tuo susidomėjt) policija.

Slegia juos žemė,' mindoma priešų, .7 - r 
Svętimos dainos kelia iš karsto...

- Ir kapai šaukia dievii aukštųjų:
— Tėvynės sostui — laisves, ramybės!

■y -k 4 . . _ —. -

Aukštajam bokšte dairos arelis,
Tyli Perkūnas, nieko nesako,
Tik tamsią naktį—gūdžią, kaip skausmas, 
Verkia kapuose didvyrių kaulai. ..

Liūdrimtas 
(“Trimitas”) /

Įdomūs debatai tilpo Lon- žo prie demokratiškos tvar- 
dono “Outlook’e” apie de- kos. /Taip pat padarė Suo- 
mokratijos likimą. ZJ.
Kenworthy, Darbo Partijos 
atstovas Anglijos parlamen
te įrodinėja, kad dabarti
niais laikais demokratija 
tik, taip sakant, serga ir 
kad ateitis jai priklauso. Jis 
sutinka, kad demokratija 
gerai gyvuoja ir veikia ra
miais laikais, bet peryersmų 
it karti metu atsiranda

> diktatūros. Jis primena lor
do Gray žodžius ištartus pa- vargu užsiliksiančios ant vi- 
sauliniam karui prasidėjus, sados, bent tokioje formoje, 
kad “lempos (demokrati- kaip kad dabar yra. • Jos 
jos) yra gesinamos visoje 
Europoje ir jos nebus už
degtos mums dar bėgyve- 
ųant” Anot Kenworthy ši 
lordo Gray’o pranašystė ne- 

' išsipildžiusi, nes demokrati
ja gerai gyvuoja ne tiktai 
tose šalyse, kurios kare ne
dalyvavo, bet užsilikusi taip
gi ir Anglijoje, Franci joje, 
J. Valstijose. Be to dar Vo
kietija netik kad įvedė pas 
savę demokratiją, bet ir su-

‘ gebėjo ją apginti kaip nuo 
į dairiųjų, taip ir nuo deši

niųjų diktatūros/ Šalys ne
ginusios pas savę diktatūras

• grįžta vėl prie demokratijos. 
. Pav. Graikija nusikračiusi 

Pangaloso diktatūros sugrį-

mija ir dalinai Vengrija. 
Nėt Italijoje, ir Rusijoje e- 
sama ženklų nurodančių šių 
šalin laipsniui grįžimą prie 
demokratijos. Baigdamas 
savo straipsnį Kenworthy 
sako, kad ateitis priklauso 
demokratijai, jei, patys de
mokratai ir toliau tikės į ją.

Negatvvę pusę debatuose 
gina' Charles Petrie. Aiot 
jo dabartinės diktatūros

Doc. F. Kemėšis

Kaip Savo Jėgomis Kelti 
Krašto Gerovė

pasaulį, jei po karo ji nesuklupo po miliardinių 
skolų našta ir dabar yra ekonomiškai gana stipri, 
tai ne dcl ko kita, tik dėl to, kad vokiečiai dau
giau ir geriau dirbo iv dirba negu daugelio kitų 
kraštui gyventojai. Jei Rusijos bolševikų reži
mas, nežiūrint netvarkos ir Uranijos, vis dar 
šiaip taip laikosi, tai ar tik ne dėl to, kad bolše- 
vistinės Rusijos vadai iš pat pradžių rimtai su
sirūpino ypač pramonės darbų sistemos gerini
mu, pasekdami geriausiais Vakarų Europos ir 
ypač Amerikos metodais.

Niekam ne paslaptis, kad mes, lietuviai, tuo 
atveju esame labai atsilikę nuo kitų kultūringų 
kraštų. Pas mus darbo našumo kėlimo problema 
dar ne tik nepradėta spręsti, bet dar nėra nė rim
tai pastatyta.

Kaip kelta darbo našumas praeity. Iki pra
ėjusio šimtmečio vidurio įvairių darbų tvarkyto
jai ir vedėjai nesirūpino imtis žmoniškų priemo
nių darbininkų darbingumui pagelti. Ir vergti 
savininkai, ir baudžiauninkų valdovai, ir pir
mieji pramonininkai su savo darbininkais cere
monijų nedarydavo: jiems jie tiekdarbų užkrau
davo, kad šie vos vos pajėgdavo juos nudirbti, 
'fcmus patiems darbininkams organizuotis, švies
tis ir savo reikalavimus statytų imta labiau atsi- 
žiūrėti į jų teises ir vartoti tinkamesnių metodų 
jų darbingumui pakelti-: imta gorinti higieniškos 
darbo sąlygas, įvesti geresnės maŠinds, tikslesnis 
darbo padalijimas, trumpinti darbo'laikas, kel
ti algos ir 1.1. 1 t f 'i

Apie 19-ojo šimtmečio vidurį pradėta varto
ti darbininkų dalyvavimo pelnė metodas. Tas 

. „ . , , ___ i kraštus. Kti
kurie net manė, kad jis galutinai pašalins socia
linių įleramumn priežastis ir tuo būdu išspręs pa
tį socialinį klausimą. Tačiau neišsipildo tas, ko 
laukta. PačiųŪarbininkų šitas metodas anaip-

Materiale krašto gerovė, kurią čia turiu gal
voje, yra visos eilės psichinių, moralinių, fizinių, 
ekonominių ir socialinių jėgų vystymosi ir san
tykiavimo išvada. Aš čia nesiimu viso klausimo 
nuodugniai nagrinėti, aš noriu nurodyti tik du 
dalykus, pagvildenti tik dvi mintis, kurios kom
plikuotoje mūsų krašto reikalų schemoje užlipa 
centralinę vietą, kurių išjudinimas ir išgvildeni- 
mas gali nustumti mus iš to negyvojo taško, ku
riame jau keleli metai kaip esame sustingę.

Noriu pagvildenti: a) darbo sistemos gerini
mo reikalą ir b) prieinamo kredito suradimą.

—i ' .    ■' . • .

KAIP PAKELTI KRAŠTO DARBINGUMAS 
’ IR DARBO NAEUMAy

Per mažas visų sričių darbo žmonių darbin
gumas sudaro rimtą^problemą net tuose kraštuo
si', kuriuose tasai darbingumas ir darbo našumas 
yra pasiekęs jau gana aukštą laipsnį. Pas mus 
tašai mažas darbingumas ir menkas darbo našu
mas yra viena didžiausiųjų tautos blogybių: ji 
bene bus vyriausia mūsų ekonominio ir kultūri
nio progreso trukdytoja. • - i

Jeigu Amerika pasiekė taip aukštą gerovę, 
tai ne vien dėl gamtos turtų gausumo, bet; gal 
dar labiau dėl labai aukšto savo gyventojų, d|rbo 
našumo. -Jei Šveicarija, I^lm^I^ni^irl'įtihinfitodas greitai praplito po visus 
Vakarų Europos kraštai yra labai kultūringi, tai* T r * * .......................................

greičiausia bene būsiančios 
tiltu nuo demokratijos prie 
naujos dar neišsivysčiusios 
valdymo formos. Demokra
tija esanti madoje randais 
laikais, kaip pav. per kele
tą dęsėtkų metų prieš pa
saulinį karą, bet audringais 
laikais reikią kompetentis- 
kespės valdžios negu 
nių valdžia.”

Savo išvadų prirodymui 
Petrie sako, kad alijantai 
dėlto laimėję pasaulinį ka
rą, kad vyriausioji jų ko
manda būvo lahrau diktato
riška negu vokiečių; Toliau 
jis sako, kad penkioliktas svarbiausia dėl to, kad tų šalių gyventojai moka 
amžius buvo parlamentų ir nori gerai dirbti. Jei Vokietija per ketverius 
amžius, bėt tuometinės jų su viršum metus galėjo laikytis beveik prieš visą

f «

tol nepatenkino. Darbdaviai beveik visur ir be 
veik visada stengėsi tą dalyvavimą pelne padary 
ti minimali (nuo 2 iki 4% įmonės pelno); jį skir 
davo jie nuo viso gryno pelno, o tik atskaičius 
visus nuošimčius ir dividendus už kompanijų ka 
pitalus: -be to, tai buvo ne juridiškai pripažin 
ta darbininkams priklausanti dalis, o tik kaij 
darbdavio dovana, savo rūšies pigi filantropija 
Darbininkų profesinės organizacijos ne kartą y 
ra pasisakiusios prieš šitą sistemą.

Darbo našumui pakelti daugelyje vietų buv< 
ir teliėra įvedama akordinū darbo sistema. Mo 
kesnis mokamas ne už darbo valandas ar dienas 
bet už tam tikrą atlikto darbo kiekį, ar už tan 
tikrą padarytų daiktų skaičių.

Tačiau, ir šias metodas ir Europoje, ir Ame 
rikoje buvo ir tebėra vartojamas ne tiek produk 
tingumui pakelti, kiek darbo intensingumui pa 
didinti. Šitas metodas naikino darbininkų švei 
katą, ardė jų vienybę ir dėl to pačių susipratusii 
darbininkų buvę sutiktas nepalankiai.

Su akordinio dhrbo sistema riŠasi premiji 
arba extra atlyginimų sistema. Nustatomas at 
Irktino dienos darbo kiekis; jei darbininkas pa 
darb virš Atliktos normos, už ešfrtp darbą ski 
riamri premija. Iš daugelio tokių premijų siste 
nių labiausiai yra žinoma IJalsey ir Roneno siste 
mos. Premijos apskaitomos tuo būdu, kad už pa 
darytą Vi iš nustatytos normos darbą atlyginam. 
ne visas priklausąs mokesnis (.skaitant paprast, 
atlyginimo normą), o tik jo dalis: sulig Halse; 
visada tik viena trečdalis, sulig Ronenu toji da 
Hs keičiasi. Suprąntaiųa. kad ir į šitas.premiji 
sistemas darbininkai pažiūrėjo kreivomis. Ji< 
mate Čia ne ką kitą, kaip tik norą sėkmingiai 
eksploatuoti darbininką, kapitntizuojant jų eh 
tra prakaitą.
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Užsienių spaudoj vis dari 
užtinkama žinių apie sun-; 
kią Lietuvos ekonominę pa
dėtį. Viduj taip pat ten
ka girdėti labai bauginančių 
nuomonių dėl mūsų šalies ū- 
kio. Todėl geriausia bus pa
žiūrėti faktų ir patikrinti, 
kiek tas pesimizmas yra pa
matuotas.

Pirmiausia, šių metų der
liaus perspektyvos.

Mūsų atatinkami) organų 
gaunamais iš visų apskričių 
pranešimais, žiemkenčiai ja
vai iš po žiemos atrodė ge
rai. Dėja, balandžio ir gegu
žės mėnesių šaltas oras ji) 
vegetaciją sulaikė. Tačiau 
dabar, stojus šiltam orui, 
galima laukti, kad žiemken
čiai pradės smarkiai augti 
ir- pasitaisys.

Nusimanančių nuomone, 
balandžio ir gegužės šaltas 
oras tik sulaikęs žiemkenčių 
vegetaciją, bet jų nesunai
kinęs deT to, kad iš po žie
mos jie dar nebuvo suskubę 
pasikelti. Taigi žiemkenčių 
derlius pareis nuo to, kokį 
orą turėsim toliau.

Kai dėl vasarojaus, tai 
šaltas oras ir ypač dirvos 
drėgnumas ilgai neleido pra
dėti sėjos, taip kad vos tik 
dabar baigiama vasarojus 
sėti. Todėl vasarojaus der
lius paaiškės vėliau.

Iš to matom, kad nėra jo
kio pamato pesimistingai 
žiūrėti į derliaus klausimą. 
Viskas pareis nlio to, kokį 
turėsim toliau orą ir kokia 
bus vasara.

Dar mažiau tenka vietos 
pesimizmui pažvelgus į mū
sų užsienių prekybos davi
nius, ypač eksportą.

Jeigu palyginsim šių me
tų pirmų keturių mėnesių 
užsienių prekybos davinius 
su tokiais pat kitų metų da-

—i i

Eksportas Importas 
1922-m __i_iąe00,QQ0 21,000,000 
1923 m------35.000.000 46,000,Q00
19Ž4 m.___ 80,090^000 73,000,000
1925 m., .—79,000,000 <8$,800,000 
192§ m___ 91,000,000 70,000000-
1927 nL_.. .... 94,000,000 77,000)000

* , f*

Iš čia matom, kad pirmų
jų keturių mėnesių užsienių; 
prekybos balansas šiemet y- - 
ra davęs žymų aktyvą. Nors 
pereitais metais tas aktyvas 
buvo dar didesnis, bet per
nai importas buvo perdaug 
suvaržytas ir tik dėl to su
varžymo gauta toks aukštas 
balanso aktyvas. Šiemet im
portas nebuvo varžomas ir 
jis visais atžvilgiais yra nor
malus. Ir vistik prie visai 
normalaus importo gauta 
toks žymus eksporto pertek
lius.

Svarbiausia tačiau yra 
eksporto augimas. Šiemet 
pirmų keturių mėnesių eks
portas davė aukščiausią kie
kį nuo pat mūsų valstybės 
Įsikūrimo.

Pažymėtina, kad šiemet 
kaip tik yra padidėjęs že- 
mes ūkio produktų ekspor
tas. Per sausio ir vasario 
mėnesius pereitais metais 
gyvų gyvulių išvežta už 4,- 
959 tūkst. litų, o šiemet per 
tą patį laiką—už 7267 tūkst. 
liti).

Arklių pernai per pirmuo
sius du mėnesiu išvežta 1,- 
581, o šiemet per tą pat lai
ką — 4,639. O arklių kaip 
tik mes ir turim didžiausią 
perteklių.

Maisto produktų per pir
muosius du mėnesiu pernai 
išvežėm už 5,077 tūkst. litų, 
šiemet per tą pat laiką — už 
7,265 tūkst. litų. Vėlesnio 
laiko daviniai dar nesuvesti.

Taigi matom, kad šiemet 
žemės ūkis išveža žymiai 
daugiau, negu peniai ir kad

1 hįiI
surastą rinkpe tiems
gyyųlianp, kuriuos strnki iu: 
šia yra parduoti—arkliams.

. Iš aukščiau: pasakyto aiš
ku, kad.’ šalies, ypač žemės 
ūkio, garnyba ne tik nerodo 
tendencijos kristi, bet' ple
čiasi it auga. / ! ■

Labai svarbus dalykas ša
lies ūky — tai kreditas. Ne
senai tuo klausimu turėjo
me pasikalbėjimą su Lie
tuvos Banko valdytoju. • Iš 
tp pasikalbėjimo - 'matyti, 
kad kreditas eina geryn. 
Sulig p. valdytojo pareiški
mu, pereitais metais ligi ge
gužės 15 d. suteikta kreditų 
45 mil. litų, 6 šiemet per tą 
patį laiką 58 mil., t. y. 13 
milijonų litų daugiau. Try
lika milijonų litų mūsų ne
dideliam kraštui sudaro žy
mią sumą, ir šitas kreditas 
negalės neatsiliepti į šalies 
ūkio stovį.

P. Valdytojas tame pasi
kalbėjime yra nurodęs, kad 
užsienių kredito įstaigos siū
lo mūsų įmonėms su Lietu
vos Banko garantijomis kre
ditą iki 18 mėnesių už 6% 
metinių. Tai labai reikš
mingas faktas, nes jis rodo, 
kad užsieniai gerai įvertina 
mūsų šalies kreditingumą, 
ir kad kredito užsieniuose 
Lietuva gali gauti visiškai 
prieinamomis sąlygomis.

Pinigų apyvartoj pernai 
šituo laiku buvo 92 mil. litų, 
o šiemet 99 mil. Indėlių L. 
Banko pernai yra buvę 22 
mil. litų, o šiemet 38 mil.

Visi šitie faktai yra labai 
reikšmingi. Jie neabejotinai 
rodo mūsų šalies ūkio greitą 
progresavimą.

Kai dėl užsienių paskolos, 
tai suprantama, kad tokia 
paskola bus tik tada naudin
ga, jeigu ji bus gauta tinka
momis mūsų šaliai sąlygo
mis. Paskolos pasiūlymų tu
rėjom ir turim ne maža. Ta
čiau vyriausybei tenka būti 
labai atsargiai paskolos są
lygų pasirinkime.

Lietuvoj, kaipo šaly, kur 
svarbiausią vaidmenį vaidi-

tai kreditas. Ne

Skurdu, mūrų šiandien 
Vilniuj..; Jo* medžiaginiai 
turtai sunykę taip, kad pas- 
kutjnis provincijos užkam
pis negali rungtyniauti ap- 
skųrimų su kadaise didinguJniękeno —4 
Gedimįno miestu. Namai; sų yąldžios 
apgriuvę, iškrypę, gatvės 
duobėtos, nelyginant kanud- 
lių šovinių išraustos, " šalk 
gatvių perą, elektros šviesa; 
duodamą tik miesto centrui, 
o gyventojai. .. jie aimanuo
ja sunkios mokesčių naštos 
slegiami ir kantriai pasiduo
da likimui, kuomet mokesčių 
rinkėjas “išlicituoja” pas
kutinę kėdę.

Tas pats su kultūros tur
tais. Kiek jų Vilniaus kraš
te buvo. Gedimino Trakų 
pilis..,. Šiandien jos ne tik 
apgriuvusios, ne tik sąmo
ningai naikinamos įvairių 
lenkpalaikių ekskursijų, bet 
kartu tie mūsų garbingos se
novės atminimai niekšingu 
būdu ir niekinami. Ar gali 
būti didesnė tų paminklų 
profanacija, kuomet Gedi
mino pilies kalne įkasami 
žuvę Vilniaus grobikai ir 
garbinami statymu pamink-

; :: o r r • •
lų tqj pąt bfaugioj kiekvie
nam lietuviui vietoj.

Tačiau negana to. Lenkų 
grobuoniška ranka pasiekė 
jau ir didžiausios, iki šįol 

net žiaurios ru- 
ir vokiečių oku- 

neliestos lietuvių 
ste-

paguos 
tikybinės relikvijos 
būklingo Aušros Vartų Pa
nelės Švenčiausios paveiks
lo. Tą, prieš kurią maldin
gai lenkiasi ne tik katalikiš
koji Lietuvą, bet ir kitati
kiai, kuri ne vieną yra ste- 
būklingu būdu pagydžiusi, 
paguodusi, nuraminusi — 
šiandien okupantai šventva
giškai apiplėšia... . __

Liepos 2 d. Aušros Vartų 
Panelė Švenčiausia, turėjusi) 
iki šiol brangiais akmenimis 
papuoštą aukso karūną, len
kų isigeista vainikuoti kaž 

pagamintomis 
Paveikslas is-

rėjo savyje tą ydą, kad jos nešalino kovos ir ne
susipratimų tarp darbdavių ir darbininkų prie
žasties, nestatė santykių teisingumo ir bendra
darbiavimo pagrindais.

Tokią teisingesnę ir labiau pageidaujamą dar
bo organizavimo sistemą, kuri ir keltų darbo nar
sumą ir patenkintų bent vidutiniai darbininkus 
ir darbdavius, pamėgino sudaryti Amerikos in
žinierius Friderick Winslow Taylor’is.

Taylor’o darbų organizavimo sistema

Taylorizmas — šiandien jau plačiai žinomas 
visame pasaulyje terminas. Įdomu, kad Euro
poje dėl jo sistemos daugiau eina ginčų ir kalbų 
negu pačioje Amerikoje. Net Rusijoj Taylor’is 
ar tik nebus papuliaringesnis kaip Jungtinėse 
Valstybėse. Ten jis turi labai daug šalininkų ir 
priešų., Dėl jo sistemos atsirado net ištisa plati 
literatūra. "

1923 metais inžinierius Taylor’is išleido kny
gas vardu “The prineiples of Scientifię manage- 
ment” (Mokslinio darbų vedimo dėsniai): Iš tų 
knygų sužinome, kad Taylor’is jau nuo 1880 me
tų darė įvairiose dirbtuvėse savotiškų bandymų, 
kurie turėjo surasti kelius ir būdus darbo našu
mui pakelti ir visą klausimą pastatyti tivrtais 
moksliniais pagrindais.

Taylor’is visų pirma mėgino išaiškinti, kodėl 
darbininkai dažnai tyčia menkai dirba. Jis; su
randa tris vyriausias šio reiškinio priežastis. 1) 
Darbininkai iš senų laikų esą įsitikinę, kad per 
didelis darbo našumas kam nors 
atims darbą. Tęji nw)i , ,
klaidinga. Didesnis darbo našumas kelia pro
dukciją. Tai atpigina prekes. Juo prekės piges- 
iiės, jiKjųįidesnis yra jų reikalavimas. Rezulta
te darbas ne'mažėja, o vis didėja. Pav., batų at
pigimas padarė tai, kad dubar fabrikų darbinin-

iš darbininkų 
iimiųenė, pasak jo, esanti 
da

na žemes ūkis ir tas nepa
kankamai aukštai pastaty
tas, kapitalas verčiasi ne
greit. Todėl mūsų šalis ne
gali mokėti aukštų nuošim
čių ir kreditu naudotis ji 
privalo tik tokiu, kuris savo 
sąlygomis vra visiškai priei
namas.

Kreditui pasauly pingant, 
jis pasidarys prieinamas Sr 
Lietuvai, ?

Iš viso aukščiau pasakyto 
kiekvienas gali įsitikinti, 
kad visi gandai apie mūsų 
šalies sunkėjančią ekonomi
nę padėtį yra arba blogos 
valios, arba suklaidintų, ne
nusimanančių žmonių tvirti
nimai, kurie, kaip matom, 
nejįiri jokio pamato.

(“Lietuva”)

kodėl savo 
karūnomis, 
drįsta išimti (imta net per 
penkias valandas) iš aukso 
ir jąu pradėtas lenkų teplio
rių “atnaujinti.” Kur bus 
dėtos ikišiolinės karūnos, 
nežinia, bet, nėra abejojimo, 
jos neliks Vilniuj. Kaip 
prieš karą Vilniaus kate
dros rūsyse lenkų buvo iš
vogta iš mūsų didžiojo ku
nigaikščio Vytauto karsto jo 
karūna ir šalmas ir pateko į 
Krokuvą, taip, galima spėti, 
pateks į “saugias1” vietas, o 
greičiau rankas, ir Motinos 
Švenčiausios karūnos.

Vilniaus krašto lietuviai 
su skausmu širdy seka šį o- 
’kupantų darbą, nepajėgda
mi jam pasipriešinti, nes jė
ga anų pusėj. Nieko kito, 
be pasipiktinimo, jis negali 
sukelti ir mumyse, juoba, 
kad jo tikslas — gryna po
litika. Panelė Švenčiausia 
juk karūnuojama “Lenkijos 
karaliene!” Taigi ar dar ga
li būt didesnės šventenybės 
iškoneveikimas Į Vilnių 
norima sutraukti visa Len
kija. Čia yra susiorganiza-

tai,-KUrie Lenkijos lenkams 
ir svetimšaliams, atvyku
sioms iŠ užsienio, įrodinės 
Vilniaus “lenkiškumą.”

Ęet lenkams rūpi dar ir 
kas kita. Jie staiga prabilo 
apie “vienybę,” kuri tą die
ną turi pasireikštu tarp Vil
niaus ir nepriklausomos Lie
tuvos. Net patį karūnavimą 
okupantai vadiną “vienybės 
švente” ir ją|L.tęimituoja sa
vo laikraščiuos apie tariamą 
Lietųvos-gyventojų norą da
lyvauti iškilmėse. Nepabūg
ta šį kartą net “ščeleų” ir 
demarkacijos linija nutarta 
atidaryti visiems Lietuvos 
gyventojams, kurie pareikš 
noro atsilankyti iškilmėse.

E^rgždžias vaišingumas. 
Lietuvos gyventojai labai 
gerai supranta, kam reika
linga ta “vienybė.” Be jos 
lenkų politikai darosi vis 
tvankiau ir jos vadovai pra
deda- leisti bandomuosius 
burbulus, ar nepavyks paro
dyti pasauliui lietuvių atsi- 
leičlimas. Tačiau veltui! Tas 
atsileidimas bus matomas 
tik tuomet, kai Vilniaus

Praradimas Svorio?
■ - -v:

Mr. Cottfried Schilding, Preth 
eott, Wis., sako, “Aš svėrėj 130 
svarų, dabar aš fcv<’ntf*J5Jį0»ajrus 
ir jaučiuosi vėl labai gerai. Aš vi-, 
sai buvau nusilpęs ir mano skilvis 
visiškai buvo suiręs, kuomet aš at
sikeldavau i ši-yto aš jaučiausi 
biau nuvargęs,- negu vakare eida
mas gulti. Ačiū jums už geras, 
pasekmes, kurias gavau su pagel- 
ba Nuga-Tone.v

Nuga-Tone jau yra atlikusipS; 
puikių dalykų per 35 metus. VirJk 
milionas vyrų ir moterų pasidarė 
stipresniais ir ^veikesniais varto
dami tas gyduoles. Niekas negali 
susilyginti su Nuga-Tone suteiki, 
me geresnio apetito ir pagelbėji
me virškinimo; Jos'suteikia dau
giau jėgos nervams ir labiau su
stiprina raumenis, prašauna svai
gulį, užkietėjimų, sustiprina inks^ 
tus ir.kepenis, prašalina reumatiz
mą ir neuralgiją, suteikia atšvieži
nantį miegą, padaugina silpniems 
svarumą. Nuga-Tone yra labai 
geros dėl silpnų, nervuotą Vyrų 
ir moterų. Jos yra parduodamos 
vaistinėse, ir jei nesuteikia,.gerų, 
pasekmių, pinigai grąžinami. Tik
rai nusipirkite 1 butelį šiandie.

o

Mėnesims leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian 
tis dienos klausimus. —.' • 

Prenumerata metams.......................................  .$1.2(

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

kai nebedirba basi. Ne taip buvo seniau. 2) Dar
bininkas kur nusisukdamas galėjo dykiniuoti, 
blogai dirbti. Jojo darbas nebuvo tinkamai ap
skaitytas, suplanuotas nei reikiamai prižiūrimas. 
3) Bloga buvo darbavietėje dvasia. Buvo du 
priešingi, vienas prieš kitą kovojantieji lioge- 
riai: prievaizdos varinėjo darbininkus, kurie ne
nešė jokios atsakomybės už savo darbus; tačiau 
jie patys turėjo sau darbus nustatyti ir savo me
todą išdirbti. Reikia, kad ir darbininkai ir prie
vaizdos tiksliai žinoti) savo uždavinius ir juos mo
kėti) ir norėtų tinkamai atlikti. Atsakomybė tu
rėtų būti padalyta maždaug pusiau. Tarp abiejų 
pusių turėtų būti ne kova, o koperavimas ir har
monija.

Naują savo darbų tvarkymo ir vedimo siste
mą Taylor’is vadina moksline, nes jos pagrindan 
jisai deda štai kokius reikalavimus:

1) Turi būti išvystytas tam tikras mokslas 
kiekvienai darbo rūšiai. Studijuojant su chro
nometru darbininko judėjimus, reikia tiksliai 
apskaityti kiekvienam judėjimui reikiamą laiką, 
nustatant darbininkui dienos uždavinį, šį apskai
čiavimą apdėti jo atlyginimo pagrindan. Ne
reikalingi judėjimai turi būti eliminuoti. Ap
skaitymas tačiau turi remtis darbo fiziologinė
mis ir psichologinėmis sąlygomis. Darbas neturi 
per daug darbininko įvarginti.

2) Turi būti įvestas moksliškas darbininkų
atrinkimas. Ne kiekvienam darbui darbininkas 
tinka. Atsižvelgiant į darbininko fizines ir inte
lektualines jėgas, reikia surasti tik jam tinkąmą 
darbą. Kiekvienam darbui reikia imti tik tokius 
darbininkus, kurie sugebėtu geriausiai ir grei
čiausiai dirbti. ’ s ; t i 1 ■

3) Savo darbui darbininkas turi būti tinka
mai išlavintas ir prirengtas. Darbo parinkimo, 
nustatymo ir vedimo iniciatyva priklauso ne pa-

J < . .

čiam darbininkui, bet dirbtuvės biurui, kuris 
sudaro detalius planus visoms darbo fazėms ir 
žiūri tų planų vykinimo. Prievaizdų skaičius 
žymiai padidėja. Jei seniau vieno prievaizdos 
užtekdavo 10-iai ir net 15-ai darbininkų, tai su
lig Taylor’io sistema trinis darbininkams tenka 
vienas prievaizda. Tačiau, beveik visi prievaiz
dos dirba kartu su visais kitais darbininkais, 
gaudami už prižiūrėjimą ir pagalbą kitiems dar
bininkams extra atlyginimą.

4) Darbininkas turi jaustis esąs organinėj 
vienybėj su visa įstaiga. J o atlyginimas turi pa
kilti nuo 30% iki 100%. Jo iniciatyvai darbo 
technikos pagerinimų srityje pasireikšti turi bū
ti patikrinta laisvė. Naujai mintį išbandžius ir 
radus ją tinkama, turi būti už tai jos autoriui 
extra atlyginta. Santykiai turi būti nuoširdūs ir 
draugiški. Tačiau darbininkas turi jausti tirian
čią ir pridabojančią akį. Iš ryto atėjęs savo lan
gelyje randa du lapelius: vienas jų pasako, ko
kius jis turi imti įrankius, kur ir ką eiti dirbti; 
antroje jisai randa savo vakarykščio darbo is
toriją: ką padare ir kiek uždirbo. Jei tasai ant
rasis lapelis būva baltas, tai darbininkas žino, 
kad jo vakar dienos uždavinys atliktas kaip rei
kiant, jeigu jis bus geltonas, tai bus sinkias, kac 
uždavinys nepilnai atliktas. Tenai pareiškiama 
vilties, kad kitą dieną jis dirbs geriau, liet kartu 
primenama, kad fabrike ilgą laiką būti atsiliku
siam negalima. • r •; ■

Trumpai tuos dėsnius suglaudžiau t, jie atro
do taip: a) kiekviena darbo rūšis moksliškai iš
tiriama: b) darbininkai moksliškai, atrenkami: 
c) jie tinkamai savo darbui prirengiami ir d) 
dirbtuves dvasia ir santykiai paremiami darbi- 
ninkii Jroperavimu ir darbų vadovybės bendra
darbiavimu. ''
' (Bus daugiau) \
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Visos virš perminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip: . - f t

t



J

• •- .

u

■ 4

f.

Vietinis

gaspado-

*Z-‘

s

X X X X X '

r
' t

/ 

x'

Ta-

X X X V X. X X

r n

linga žmogaus kūno pasotini

nimui. Bet labai dažnai žmo
nės tą pinigu be tiksliai; pra- 

vieni kiti? skriaudai.

Šiandien žmonės branfian-

, 4 Ąįr jus žinot1 lad‘liepos* 3-<*ią išvažiaVimbJViš?Į Moterų Sų- 
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tiniai nariai būsią PAYaraku-labai pavyzdiūgar Vai- 
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JSo ir to po truputį i

tnigų permainos.—Kunigų-i.
os labai išlėto teįvyks

ta. Gandai apie permainas jau 
kelis kartus pasikartojo pas 

aonėš ir nors permainos įvy- 
» maždaug taip kaip gandij 
□pasakojama buvo, vienok 

lės nerimauja iki visos, 
permainos įvyks. Į naujai or
ganizuojamą lietuvių Šv. P. 
Marijos Gimimo parap., Mar- 
ąuette Park kolonijoj, klebonu 

paskirtas kun. Al. P. Bai
mintis, iki šiol klebonavęs šv. 
Mykolo parapijoj, Chicagor III. 
j'pastarąją vietą atkėlė šv. 
Kaziiriiero parapijos (Chicago 
Heights, III.) kleboną kun. .T.

. Svirską), gi į Chicago Heights 
yra paskirtas klebonu kun. J. 
Čužaųskas, šv. Kryžiaus para
pijos vikaras. Laukiama dau
giau ‘permainų įvykstant.

Bažnyčią šventino. Dievo 
r Apyeizdos parapija dabar irgi 

turi naują bažnyčią; ją pa
statė ant viršaus senosios. Bir- 

io l‘2 d. Įvyko jos šventini
mas, kurį atliko kardinolas 

i. Daug sveikatos ir 
) padėjo kun. kleb. Ig. Al
ius ir vikarai: kun. Pr.

^Vaitukaitis ir B. Urba.. Gi pa- 
lapijos komiteto nariai gelbė- 
ajiems tame darbe, o parapi- 

jonai prijautė. Užtad aštuo- 
iolikiečiai dabar turi kuo pa-
ISaugti.
Didėlis biznierius. — Dabar-

“ Vyties” redaktorius K. 
ne tik kad dabar turi 

ę vjfistjneje, bet ūž- 
ateT bižjĮiu.

: Tie bostonfečiaa. — Kada tik<
sueina du ar daugiau eks- 

stoniečių. tai pradeda kal
bos suktis apie Bostoną, pasa- 

yten pergyventus įspū- 
Dabar girdėt gandų,

^i kurie eks-hostoniečiai ponijos tai nedidelis skaičius, koncertinę programo dalį.
Dabartiniu laiku maliavoja

nas Vi 
Kazys 
du T

M 
seimas. — Sandarokų senkelis 
virto vien į “<

fašistų” suvažiavimą, arba1 
mitingavimą. Ir tie save apfei- 
šaukusieji “demokratais*’' ei-h 
gėsi tikrai fašistiškai su “fa
šistais.” ?

Naujas laikraštis.—Jau.išė- 
jo laikraštėlis apie kurį pasta
ruoju laiku daug prikalbėta. 
Jis yra tik keturių puslapių: 
Tas pirmutinis numeris gero 
įspūdžio Į skaitytoją nepadaro. 
Kas yra to laikraštėlio redak
torius, nežinia. Žmonių kalbos 
pina Pr. Gudą, V. Balandą ir 
J. Pautienių. Ar jie visi* ar 
kuris jų tik vienas yra su tuo 
laikraščiu susirišęs, dar neiš
duodama.

Džiaugiasi Simučių. — Chi- 
cagos' vyčiai, ypač čia augusie- 
ji, džiaugiasi, kad Povilas-Si- 
mutis (jų vadinamas lieturis- 
“Paul Ash”) iš L. Vyčių sei
mo parvažiavo centro valdy
bos nariu. Tas čionykštį jau
nimą dar labiau pastūmės į 
veikimą. ' Y

Ežerėnietis
► ■ 7/

BALTIMORE. MD.
Pentadieny, 17 d. birž. lietu

vių Alfonso, svetainėj įvy- 
ęo vakaras su pTogramu, kai- 
po uždarymas lietuvių parapi
jinės mOkslainės, kurią užbai
gė aštųoni mokiniairdirvaikai 
ir 6 mergaitės. Viso pereitais 
metais mokyklą lankė apie 250 
mokinių. Sulig. Baltimorės ko-

s. Jonas čtervoĮas, į
^keletas Baltimorės jaunuolių, 

SįįiF* apie kuriuos- teko-sužinęti tai; 
šie: — Juozas Benešiūnas tyai- 
gė “ Alaryland universitetą su 

demokratų” ir medicinos daktaro laipsniu. Iš 
W ■ t •- i * ‘

mergini! “AVestern High” mo
kyklą baigė keturios lietuvai
tės,būtent: Emilie Vasiliaus
kaitė, Olga Laukiutė, Vera 
Lazauskintė ir Ona Damukai- 
tė. Ypatingai atsižymėjo p-lė 
Vasiliauskaitė (buvusio S. L. 
R. K. A. pirmininko duktė) 
kuri už savo gabumus moksle 
gavo pirmą dovaną — aukso 
medalį ir veltui mokslą į 
“John Hopkins” universitetą. 
Tai yra da pirmutinė Baltimo- 
rės lietuvaitė, kuri užbaigė šią 
mokyklą su tokiais aukštais 
atsižymėjimais. P-lė Laukiutė 
irgi gavo pagyrimą ir vie
niems metams veltui mokslą į 
“Marvland Institute” dailės 
mokyklą.

Baltimorietis

Kiek tai ašarų pralieja ir vis 
dėl to pinigo. Skurdą-ir. var
gą darbininkai kenčia, kad ne
turi pinigo. Nejaugi tas pi
nigas yra'toks galingas, kad 
be jo negalėtume apseiti? Ne, 
pinigas yra tik ženklas pakei-, 
linini ant kitų daiktų. Skurdą 
ir vargą prašalinsime iš dar
bininkų tarpo Įgyvendinę čia 
ant žemės Kristaus idealą ir 
Jo mokslą. Tą atsiekti ga
lime tik per organizacijas, ku
rios savo pagrinduose turi pa
dėję Kristaus mokslą.

Lietuviams darbininkams rei
kia rašytis į Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungą, kur dirbdami 
su Dievo pagelba ir užtarimu 

,šv. Juozapo, šios organizacijos 
globėjo, prisidėsime prie at
naujinimo žemės veido. Visos 
kitos teorijos, kurių vykinto
jai nepripažįsta Kristaus mo
kslo, yra tuščias laiko aikvoji- 
mas. Pamąstykite! ir pamaty
site, kad ne pinigas yra žmo
gaus. laimė ir išganymas, ir 
kad ne pinigas yra. mūsų ide
alas.

DETROIT, MICHIGAN
• Parapijos piknikas 

pavyko l,

Šv. Jurgio parapijos pikni
kas pavyko ir davė pelno virš 
$1,600.

Šiame piknike dirbo komite
tas ir kiti, kaip tai: P. Meču- 
ta, B. Valutkevič
riai;-Ą. Beleckas,. V._. S 
V. BufeikiĄ%. l^iri^ 1 

mėlis, M. Būtėnas, V. P. Je- 
p-nios 

Banio-

Visi į šį. išvažiūvimą! Delį©, 
jps kląusitt : Štūi delko. Į šV*1 1 : ’ 
įšyaziavimą suyaziuos visoš 
grąžuolės, ne tik Uįmnęctięū’t-- 
yąištijds, bet, ir1 kilų vĄlstijųV 
nęs' tą dieną ', 'bus renk.įiina [ 
gražuolė viso apskričio! ’1 Va
rams, norint ’ draugės, ’ yrM‘ !la- 
bai puiki proga,isširinkti’haA 
gražuolę už draūgęl Gražuolei 
bus suteikta puiki ddvąna? ‘ 

Priegtam visi žinom, kad y- 
įa labai gražių moterų valsti-

. .r

joj. Tad bus kontestas išrink
ti gražiausią moterį visoje • 
valstijoj. , 
__Gražuolių rinkimai nėra vie
nintelė dalis programo, nes 
bus visokių kitų painarginlmų, 
kaip tai: kirpimo, bęgimo, 
kiaušinių nešimo ir t. t.

Yra užkviesti visi chorai. 
Geriausia atsižymėjusiam cho
rai bus suteikta dovana.

Nekurie iš jūs nesat matę 
šokant grynai lietuvišką val
są. Bus gera proga pirmutinį 
kartą jį pamatyti, nes bus 
lenkt-jTiės, kuri pora gražiau- 
sia pašoks lietuvišką valsą, 
gaus dovaną.

Visų dalių programo nepa
žymėjau. bet komisija užtik
rina, kad.labai įžymus progra
mas yra surengtas.

Nesigailėsit atsilankę ant šio

ROCHESTER, N. Y.

Apsistojęs šioje kolonijoje, 
sekmadieny, birželio 12 d. Šv. 
Trejvbės dienoje, nuėjau į lie-

“combi-

d: 1 vai. po pietų; ^Alango- 
jĄ Laxvrenee; (Methuen)f'’ 

%Eass. ’ . 1 ’
Iv isbs šio apskričio kuopos • ...

LtAūLi Komsįjoiinagą |uoj įšriiikite'atstovus šrjp.iJ 

dulkite jiems gerų įnešimų r 
ne tik apskričiui, bet ir sei- > 
rnm. ■_ ,i ».

‘/Vieta suvažiavimui gera, u 
nęsi pasibaigus sesijoma.bus- ♦

(įlaktonbury, Conn.
t 1 . ' - - —

- 1 • ■ 11I J
iECU X. ‘

.MėTERpsinij^iĄVnaAS
j. jl&ĘŠs .3 šv, ^ffro, lį- 
įI^U ,pol?ąŽBjtŲĮęje,.1s|v?fai-.

|So-i .,, , ,. .
svarbus.galima pasilinksminti ant 

pr|esseiminis, Mass. if New 
Hanipsliire Ą. L. R. K. Mo
terų Sąjungos apskričio su- 
važiavima£~~ — \ “

Šuvažiariman kviečiame 
visas Šio apskričio . kuopas. 
Išrinkite kodaugiausia ats
tovių ir joms įduokite įneši
mų mūsų organizacijos ge- 
royeį. v. : - ,

Mass. ir N. H.. A. L. R.jŽ.

. . Motery. Sąjungos 
Apskr. Valdyba

.i . - • • • » ‘ t

tyro oro prie didžiojo-ežėro. ji
Tad kviečiame visas kuo

kas imti dalvvumą šiame su- - 
važiavime. * > fa.Lt

t I
LDS. Naujos Anglijos 

Apskričio Valdyba 
’ i •. r

. -/ z '
“Gėri raštai suramina,<pa-» 

moko, patraukia, prie gero 
sužadina ir sustiprina tikėji
mą, kelia žmogaus doroyę, 
vadovauja senam ir jaunam 
dorovingame gyvenime.”'

•• -'' J ‘ ■ * - - *

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR J
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ ;

~ - /‘DARIIININU” _ _J 

“DARBININKAS” yra plačiųjų-darbo žmo- ! 
aių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių ; 
gyventojų laikraštis. Jis teikia, žinių apie šalies ! 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty- ; 
bes vidaus ir užsienio politiką. ;

' “DARBININKAS” visur atstovauja ir gina ! 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelią 
į geresnę ateitį. ’ • / '

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody
mų, patarimų ir straipsniii apie žemės ūkį, nau
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir. ki
tų žemininkų būvį ir reikaįus. - . •

“DARBININKAS” ddbdanėt&jkamai juri^« 
dinių, (teismo dalykais) patarimų ir atsako į 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams.

“ DARBININKAS^gražių apsaky
mėlių ir naudingii skaitymų kaip seniems, taip 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.

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

“DARBININKO”“kaina tik 8 litai metanas, 
pusei meti! 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigu
bai. ‘ .

“DARBININKO” Redakcijos-Administraci
jos adresas: Kaunas, Nepriklausomybės Aikšte 
2-ra,LITHUANIA.

’įtuti^šv^ 
bartinė fe 
nation bhilding” — llgtaikine 
ir neaukšta, bet gan graži ir 
jauki. Gražia šviesia spalva 
vidus dažytas, altoriai visi 
trys dideli ir gražūs ir toje 
dienoje buvo gražiai papuošti 
gyvomis gėlėmis, kas darė gra
žaus įspūdžio. Paskirtu laiku 

, . . _ v. . ant sumos prisirinko pilna
baigiamas. Parapiionys remia v v v • ,.... . .® .. . . bažnyčia žinomų.' Misiąs lai-
aukomis. v ienas paklojo visą . _• .. . ■ . T ._ . ; . , ke klebonas kun. J. Kasakai-
$1,000. Aukavusiu vardai bus .. . . _ . .tis ir pasakė gražų pamokslą 

~ 'pas e! Russell “pijokais”-p'e šy-

I parapijos choras gražiai giedo
jo, bet gražiams galėtų giedoti, 
jei chore būtų daugiau vyriš
kų balsų.

Veikimas

dinkus, K. Bogdanas, 
Medonienė, Mečutienė, 
nienė ir kiti.

Parapijos choras, p. 
jkrašui vadovaujant

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

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

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

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

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

“Karyj” yra daug paveikslų, 

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; 
koi-iskpvojo nepriklausomybę.

Kidcvifnas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi l 
skaityti “Karį,” kad iš anksto su- 
sipažintų su kariuomene..Toks jau- ; 
nūolis patekęs kariudmenėn K kar- < 
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs ' 
tai garbingai tarnybai.

Kur tik yra susikūręs koks ndrs 
jaunimo ‘ rateliu’ ten būtinai tuH 
būti “Karys,” nes jis be kariško 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvyhės Aiėilę.

.Metiniai “Kario” prenumerato*. 
ri«» dovanai gauna - mhį
Žtj,i spalvuotą sieninę Kanų Kalen
dorių. Kalendoriui d^liaihkoddr-* 
bo, papuoštas paveikiais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat sebovėsl 
ligi šių dienų. * • *»

'•Kari” redaguoja pulk. įeit. 
Būrokas. •

kaina itaefams I5 Htų, 
8 litai, L mėn. 1.50 et.

. “DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

DABAR NE SENIAU
I * * .

Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy- i 
kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne- ' 
gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly j 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.” ' ' j

/ i

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš- ! 
. tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie- j 
tnVos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve- j 
himo klausimais; be to, deda įdomTij apysakų, eilių, įžy
miųjų Lietuvos žmonią gyvenimo aprašymų ir 11, o be į 
toj dAr kas ničnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie
tuvos veikėjo paveiksią

I
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Svfečias

rT"’?'fTvT * z im*-“* saunas, Nepriklauso-
„ giniUl ir pūkuose ineinjnie-’mybte Aikštė, “Kario”. Rcdakci-

Bankstreetčio sargas,(Šekspyras). / X

-i t” '
, ...Užsisakę. “.OpKOĮĮTĄ” metams arba pusei metų, 

garma priedo įdomią 160 pust knygą “Špionažo paslap-'

1 —bažnyčios vidų. Darbas jau i
K aitrio m n c T^įFrnrii irvnvc romia •

i
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{ Klaipėdą! i Klaipėdą!
PASKUTINĖ PROGA LIETUVIAMS 

važiuot šią vasarą tiesiai į Klaipėdą 
tuo pačiu laivu.

Ketvirtas! ir Penktas! 
šią vasarą išplaukimas 

IŠ AMlhrfKOS NEW YORKO 

stačiai į

_ LIETUVOS KLAIPĖDĄ 
BALTINO—AMERIKOS LINIJOS

Laivu “Lituania” 
19 Liepos - July, 1127 

'Ekskursijas ant šio laivo rengia:
/pytuose: Petras J. Baltuška — Vakaruose: “Naujienos”

6 East Market St. . 1739 S. Halsted St.
Wilke8 Barre, Pa. Chicago, Illinois.

Arba

9 Rugpjučio-Angušt, 1927
JŪSŲ VIETOS AGĘNTAS:
' SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS
“" PARUPLNS POPIERAS IR PASĄ.

užsakys vietą ant laivo 
NURODYS KELIĄ Į LAIVĄ* 

- ii

..i .

• <

Kainos tiesiai į Klaipėdą? Karnos į Klaipėdą ir atgal
Ą181Trečia kliasa---------—$107 Trečia kliasa

TuristinėlIT^čia kliasa $117 Turistinė III-čia kliasa $196

CA L1NE, 8*10 Bridgt St, New York City.

WATERBURY, GONN.

Pastebėjau sufašistėjusiame 
lapely “S-roje” koresponden
ciją iš šios kolonijos, tai net 
nusispjoviau, kad sandariečiai 
,taip nusipolitikavo. Didžiuotis 
ir girtis asmenimis, kurie re
tai kada būna blaivūs ir trau
kia darbininkus prie tos pačios 
“šviesos,” nedaro jokios gar
bės. Žiūriu atvaizdą L G. 

.Natkevičiaus, kruį čia visi ge
rai pažįsta kaipo Lukošiuką. 
Kam jam tos dvi pavardės T

Vyrai! jeigu jūs neturite ge
resnių žmonių už Lukošiuką, 
'tąi geriau uždarykite savo 

k romelį ir nejuokinkite susi- 
,pratusių darbininkų ir nemul- 
kinkite mažiau protaujančių. 
Pas mus Lukošiukas reiškia 

*zero, bet kitų kolonijų darbi
ninkai iš “S-ros” aprašymo 
J gali pamanyti, kad jis ir yra 
1'didelis žmogus.

Stebiuosi kaip dar sandarie- 
fČiai jo neišrinko sfivo prezi
dentu! Tada tai viso Bank- 

.streetČio naktiniai paukščiai 
būtu sugarmėję į benugarkau- 
'lių partiją, 
r

Veikimas, kaip kitur, taip^ff fceginią, apysakų,... eilių, įvaireny- 
čionai eina paprasta vaga. Te
ko girdėti nusiskundimų dėlei 
geresnės svetainės. Sako, jei 
pas mus būtu atsakanti dide
lė svetainė, tai suvis kitoks 
butų veikimas, o dabar geres
nių veikalų negalima vaidinti 
ir reikia samdytis pas vokie
čius ir jiems visas pelnas ati
duoti. Taigi kaip sykis, da
bar klebonas ir komitetai dar
buojasi pradėti statyti naują 
bažnyčią, svetainę ir mokyklą.

Darbai y
Kaip teko sužinoti, kad da

bartiniu laiku Rocliestery dar
bai silpnai eina, nes-visos dirb
tuvės ir . kriaučių sapos neiš
dirba pilno laiko. Visi su dar
bais aimanuoja ir darbas sun
ku gauti

. “Darbas ir 
prigulęs ūmai

tys,° užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin- 
kinį “ Vakąro kar^į. ” i

* “TRIMITĄ” dovanai shmčiam.kiekvienam surinku
siam penkius naujus .prenumeratorius ir prisiuntusiam 

I už juos ,prenumeratos pinigus.
^TRIMETO” kaina Lietuvoje metams 19 litų, pusd 

metu7.lt. 50c. ir trims mėnesiams 3 lt 75oū Ušrienydvi- 
gubai. Latvijoj, Vokietijoj irEstijoj taip pat, kaip Lis- 

i ttivoje. i - .
"TRIMITO” adresas: Kaimas, LaistfaAleja, 5»Nt 

nSmo

metu7.lt


Praradimas Svorio?

šiandien jau plačiai žinomas

imiųonė, pasak jo, esanti 
klaidinga. Didesnis aarbo našumas kelia pro
dukciją. Tai atpigina prekes. Juo prekes piges
nes, juo didesnis yra jų reikalavimas. Rezulta
te darbūs ne mažėja, o vis didėja. Pav., batų at
pigimas padarė tai, kad dabar fabrikų darbinin-

Skurdu? niūrų šiandien 
VikiiĮlj..: Jo medžiaginiai 
turtai sipiykę taip, kad pas- 
kuįįnis provincijos užkam
pis negali rungtyniauti ap-

kį nuo pat mūsų valstybės 
Įsikūrimo.

Pažymėtina, kad šiemet 
kaip tik yra padidėjęs že
mės ūkio produktų ekspor
tas. Per sausio ir vasario 
mėnesius pereitais metais 
gyvų gyvulių išvežta už. 4,- 
959 tūkst. litų, o šiemet per 
tą pati laiką—už 7267 tūkst. 
litų.

Arklių pernai per pirmuo
sius du mėnesiu išvežta 1,- 
581, o šiemet per tą pat lai
ką — 4,639. O arklių kaip 
tik mes ir turim didžiausią 
perteklių.
—..Maisto produktų per pir
muosius dH mėnesiu pernai 
išvežėm už 5.077 tūkst. litų, 
šiemet per tą pat laiką — už 
7,265 tūkst. litų. Vėlesnio 
laiko daviniai dar nesuvesti.

Taigi matom, kad šiemet 
žemės ūkis išveža žymiai 
daugiau, negu pernai ir kad

skutimu su kadaise didingu niekeno 
Gedimino miestu. Namai- sų valdžios ir 
apgriuvę, iškrypę, gatvės 
duobėtos, nelyginant kanuo- 
lių šovinių išraustos, šalie 
gatvių perą, elektros šviesa 
duodamą tik miesto centrui, 
o gyventojai... jie aimanuo
ja sunkios mokesčių naštos 
slegiami ir kantriai pasiduo
da likimui, kuomet mokesčių 
linkę jas “išlicituoja” pas
kutinę kėdę.

Tas pats su kultūros tur
tais. Kiek jų Vilniaus kraš
te buvo. Gedimino Trakų 
pilis... Šiandien jos ne tik 
apgriuvusios, ne tik sąmo
ningai naikinamos įvairių 
lenkpalaikių ekskursijų, bet 
kartu tie mūsų garbingos se
novės atminimai niekšingu 
būdu ir niekinami. Ar gali 
būti didesnė tų paminklų 
profanacija, kuomet Gedi
mino pilies kalne įkasami 
žuvę Vilniaus grobikai ir 
garbinami statymu pamink-

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

Eksportas Importas
1922 m—. .lBęOOO.OOO 21,000,000
1923 m------ 35.QftO.QOO 46,000,000
'19Ž4 m.___ 8^000,000 73,00^00
1995 79,000,000 <84,000,000
1926 m___ 91,000,000 70,000,000
1927 nL.. .L... 94,000,000 77,000j000 

Iš čia matom, kad pintų
jų keturių mėnesių užsienių 
prekybos balansas šiemet y- 
ra davęs žymų aktyvą. Nors 
pereitais metais tas aktyvas 
buvo dar didesnis, bet per
nai importas buvo perdaug 
suvaržytas ir tik dėl to su
varžymo gapta toks aukštas 
balanso aktyvas. Šiemet im
portas nebuvo varžomas ir 
jis visais atžvilgiais yra nor
malus. Ir vistik prie visai 
normalaus importo gauta 
toks žymus eksporto pertek
lius.

Svarbiausia tačiau yra 
eksporto' augimas. Šiemet 
pirmų keturių mėnesių eks-

UžsĮenių spaudoj vis dar 
užtinkama žinių apie sun
kią Lietuvos ekonominę pa
dėtį. Viduj taip pat ten- 

_ ka girdėti labai bauginančių 
nuomonių dėl mūsų šalies ū- 
kio. Todėl geriausia bus pa
žiūrėti faktų ir patikrinti, 
kiek tas pesimizmas yra pa
matuotas.

Pirmiausia, šių metų der
liaus perspektyvos.

Mūsų atatinkamų organų 
. gaunamais iš visų apskričių 
pranešimais, žiemkenčiai ja
vai iš po žiemos atrodė ge
rai. Deja, balandžio ir gegu
žės mėnesių šaltas oras jų 
vegetaciją sulaikė. Tačiau 
dabar, stojus šiltam orui, 
galima laukti, kad žiemken
čiai pradės smarkiai augti 
in pasitaisys.

' Nusimanančių nuomone, 
balandžio ir gegužės šaltas 
oras tik sulaikęs žiemkenčių 
vegetaciją, bet jų nesunai- portas davė aukščiausią kie 
kinęs dėl to, kad iš po žie
mos jie dar nebuvo suskubę 
pasikelti. Taigi žiemkenčių 
derlius pareis nuo to, kokį 
orą turėsim toliau.

Kai dėl vasarojaus, tai 
Šaltas oras ir ypač dirvos 
drėgnumas ilgai neleido pra- 

"dėti sėjos, taip kad vos tik 
dabar baigiama vasarojus 
sėti. Todėl vasarojaus der
lius paaiškės vėliau.

Iš to matom, kad nėra jo
kio pamato pesimistingai 
žiūrėti i derliaus klausimą. 
Visi :as pareis nūo 'to, kokį 
turėsim toliau orą ir kokia 
bus vasara. —

Dar mažiau tenka vietos 
pesimizmui pažvelgus į mū
sų užsienui prekybos davi
nius, ypač eksportą.

Jeigu palyginsim šių me
tų pirmų keturių mėnesių 
užsienių prekybos davinius 
su tokiais pat kitų metų da-

gyvųlįan^ kuriuos stmkilu: 
šia yra parduoti—arkliams.

Iš aukščiau'pasakyto aiš
ku,' kad1 šalies, ypač žemes 
ūkio, gamyba ne tik nėrinio 

* Jtendenieijos kristi, bet' plę- 
'čiasi it auga. /'• 'f'' '

Labai svarbūs dalykas ša- 
‘ lies ūky — tai kreditas. Ne
senai tuo klausimu turėjo
me pasikalbėjimą su fee- 

' tuvos Banko valdytoju. • Iš 
tp 'pasikalbėjimo 'matyti, 
kad ~ kreditas eina- geryn. 
Sulig p. valdytojo pareiški
mu, pereitais metais ligi ge
gužės 15 d. suteikta kreditų 
45 mil. litų, b šiemet per tą 
patį laiką 58 mil., t. y. 13 
milijonų litų daugiau. Try
lika milijonų litij mūsų ne
dideliam kraštui sudaro žy
mią sumą, ir šitas kreditas 
negalės neatsiliepti į šalies 
ūkio stovį.

P. Valdytojas tame pasi
kalbėjime yra nurodęs, kad 
užsienių kredito įstaigos siū
lo mūsų įmonėms su Lietu
vos Banko garantijomis kre
ditą iki 18 mėnesių už 6% 
metinių. Tai labai reikš
mingas faktas, nes jis rodo, 
kad užsieniai gerai įvertina 
mūsų šalies kreditingumą, 
ir “kad kredito užsieniuose 
Lietuva gali gauti visiškai 
prieinamomis sąlygomis.

Pinigų apyvartoj pernai 
šituo laiku buvo 92 mil. litų, 
o šiemet 99 mil. Indėlių L. 
Banko pernai yra .buvę 22 
mil. litų, o šiemet 38 mil.

Visi šitie faktai yra labai 
reikšmingi. Jie neabejotinai 
rodo mūsų šalies ūkio greitą 
progresavimą.

Kai dėl užsienių paskolos, 
tai supi&htštiią, kad tokia 
paskola bus tik tada naudin
ga, jeigu ji bus gauta tinka
momis mūsų šaliai sąlygo
mis. Paskolos pasiūlymų tu
rėjom ir turim ne maža. Ta
čiau vyriausybei tenka būti 
labai atsargiai paskolos są
lygų pasirinkime.

Lietuvoj, kaipo šaly, kur 
svarbiausią vaidmenį vaidi-

MIŠRAM CHORUI , A
12. _ Ginkim šalį Lietuvos.............................T -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, , » v

b) Tu mano mergelė, Y

c) Išbėgo mergytė...................................  .50
18. a) Kaip aš buvau jaunas, ; »

b) Žiūrau apksci rytų, ė
c) . Aš užgimiau Lietuvoj:...........' .50

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

20. a) Miels tėvelį
b) Oi skauda galvelę, {
c) Atsigėriau žalio vyno.0.„_..............- 1 .50

21. a) Oi džium-džium,
b) UŽ jūrių, l f
c) Kalbiu jaunas bernužėlis, 1 f-

d) Aš turėjau vištą . .............. • .50
2S. a) Tykusis rytelis, ' V***

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:

na žemės ūkis ir tas nepa
kankamai aukštai pastaty
tas, kapitalas verčiasi ne
greit. Todėl mūsų šalis ne
gali mokėti aukštų nuošim
čių ir kreditu naudotis ji 
privalo tik tokiu, kuris savo 
sąlygomis yra visiškai priei
namas.

Kreditui pasauly pingant, 
jis pąsidarvs prieinamas ir 
Lietuvai,

Iš viso aukščiau pasakyto 
kiekvienas gali įsitikinti, 
kad visi gandai apie mūsų 
šalies sunkėjančią ekonomi
nę padėtį yra arba blogos 
valios, arba suklaidintų, ne
nusimanančių žmonių tvirti
nimai, kurie, kaip matom, 
neturi jokio pamato.

■ (“Lietuva”)

i i ų ųt r i.v. '
k toj pątteangioj kiekvie
nam lietuviui vietoj.
< Tačiau negana to. Lenkų 
grobuoniška ranka pasįękė 
jąų ir dicįžiąųsios, iki šiol

► net žiaurios iru-
■ vokiečių oku

pacijos — neliestos lietųyių 
tikybinės relikvijos ,r- ste
buklingo Aušros Vartų Pa
nelėj Švenčiausios paveiks
lo. Tą, prieš kurią.maldin
gai lenkiasi ne tik katalikiš- 
koji Lietuvą, bęt ir kitati
kiai, kuri ne vieną yra ste
buklingu būdu pagydžiusi, 
paguodusi, nuraminusi — 
šiandien okupantai šventva
giškai apiplėšia... . _

Liepos 2 d. Aušros Vartų 
Panelė Švenčiausia, turėjusi j 
iki šiol brangiais akmenimis 
papuoštą aukso karūną, len
kų įsigeista vainikuoti kaž 
kodėl savo pagamintomis 
karūnomis. Paveikslas iš
drįsta išimti (imta net per 
penkias valandas) iš aukso 
ir jau pradėtas lenkų teplio
rių “atnaujinti.” Kur bus 
dėtos ikišiolinės karūnos, 
nežinia, bet, nėra abejojimo, 
jos neliks Vilniuj. Kaip 
prieš karą Vilniaus kate
dros rūsyse lenkų buvo iš
vogta iš mūsų didžiojo ku
nigaikščio Vytauto karsto jo! 
karūna ir šalmas ir pateko į 
Krokuvą, taip, galima spėti, 
pateks į “saugias1” vietas, o 
greičiau rankas, ir Motinos 
Švenčiausios karūnos. !

Vilniaus krašto lietuviai 
su skausmu Širdy seka šį o- 
kupantų darbą, nepajėgda
vai jąm pąsiprįešinti, nes jė
ga anų pusėj. Nieko kito, 
be pasipiktinimo, jis negali 
sukelti ir mumyse, juoba, 
kad jo tikslas — gryna po
litika. Panelė Švenčiausia 
juk karūnuojama “Lenkijos 
karaliene!” Taigi ar dar ga
li būt didesnės šventenybės 
iškoneveikimas Į Vilnių 
norima sutraukti visa Len
kija. Čia yra susiorganiza-

ir svetimšaliams, atvyku- 
siems iš užsienio, įrodinėk 
Vilniaus “lenkiškumą.”

Įįęt lenkams rūpi dar ir 
kas kita. Jie staiga prabilo 
apie “vienybę,” kuri tą die
ną turi pasireikšti tarp Vil
niaus irnepriklausomos Lie
tuvos. Net . patį karūnavimą 
okupantai vadii^ą. “vienybes 
švente” ir ją£;tgimituoja sa
vo laikraščiuos apie tariamą 
Lietųvosjjyventojų norą da
lyvauti iškilmėse. Nepabūg
ta šį kartą net “ščeleų” ir 
demarkacijos linija nutarta 
atidaryti visiems Lietuvos 
gyventojams, kurie pareikš 
noro atsilankyti iškilmėse. r'

I^rgždžias vaišingumas. 
Lietuvos gyventojai labai 
gerai supranta, kam reika
linga ta “vienybė.” Be jos 
lenkų politikai darosi vis 
tvankiau ir jos vadovai pra
deda leisti bandomuosius 
burbulus, ar nepavyks paro
dyti pasauliui lietuvių atsi- 
leiclimas. Tačiau veltui! Tas 
ątsileidimas bus matomas 
tik tuomet, kai Vilniaus

kai nebedirba basi. Ne taip buvo seniau. 2) Dar
bininkas kur nusisukdamas galėjo dykiniuoti, 
blogai dirbti. Jojo darbas nebuvo tinkamai ap
skaitytas, suplanuotas nei reikiamai prižiūrimas. 
3) Bloga buvo darbavietėje dvasia. Buvo du 
priešingi, vienas prieš ‘kitą kovojantieji lioge- 
riai: prievaizdos varinėjo darbininkus, kurie ne
nešė jokios atsakomybės už savo darbus; tačiau 
jie patys turėjo sau darbus nustatyti ir savo me- 
todę išdirbti. Reikia, kad ir darbininkai ir prie
vaizdos tiksliai žinotų savo uždavinius ir juos mo
kėtų ir norėtų tinkamai atlikti. Atsakomybė tu
rėtų būti padalyta maždaug pusiau. Tarp abiejų 
pusių turėtų būti ne kova, o koperavimas ir har
monija.

Naują savo darbų tvarkymo ir vedimo siste
mą Taylor’is vadina moksline, nes jos pagrindan 
jisai deda štai kokius reikalavimus:

1) Turi būti išvystytas tam tikras mokslas 
kiėkvienai darbo rūšiai. Studijuojant su chro- 
nometru darbininko judėjimus, reikia tiksliai 
apskaityti kiekvienam judėjimui reikiamą laiką, 
nustatant darbininkui dienos uždavinį, šį apskai
čiavimą apdėti jo atlyginimo pagrindan. Ne
reikalingi judėjimai turi būti eliminuoti. Ap
skaitymas tačiau turi remtis darbo fiziologine-, 
mis ir psichologinėmis sąlygomis. Darbas neturi 
per daug darbininko įvargintu •

2) Turi būti įvestas moksliškas darbininkų
atrinkimas. Ne kiekvienam darbui darbininkas 
tinka. Atsižvelgiant į darbininko fizines ir inte
lektualines jėgas, reikia surasti tik jam tinkąmą 
darbą. Kiekvienam darbui reikia imti tik tokius 
darbininkus, kurie sugebėtų geriausiai ir grei
čiausiai dirbti.- t ; t.i.'L

3) Savo darbui darbiniųkaa turi būti tinka
mai išlavintas ir prirengtas. Darbo parinkimo,

■ nustatymo ir vedimo iniciatyva priklauso ne pa-

Mr. Cottfried Schilding, Pres- 
cott, Wiš.. sako, “Aš svėriau 13Q ". 
svarų, dabar aš teverįtf/JoŠĮįpganis. 
ir jaučiuosi vėl labai gerai. 
sai buvau nusilpęs ir mano skilvis:' 
visiškai buvo suiręs, kuomet a& ąįt/-' 
sikeldavau i šryto aš jaučiausi 1£«T 
biau nuvargęs,' negu vakare eida*. 
mas gulti. Ačiū jums už geras,, 
pasekmes, kurias gavau su pagel-.S 
ba Nuga-Tone.**

Nuga-Tone jau yra atlikusį 
puikių dalykų per 35 metus. Virį* 
milionas vyrų'ir moterų pasidarė, 
stipresniais ir sveikesniais vartoji 
darni tas gyduoles. Niekas negali 
susilyginti su Nuga-Tone suteiki-, 
me geresnio apetito ir pagelbėji-/1 
m e virškinimo. Jos'suteikia dau^ 
giau jėgos nervams ir labiau su-/. 
stiprina raumenis, prašauna švajkjrt 
gulį, užkietėjimą, sustiprina inkš* . , 
tus ir.kepenis, prašalina r eumatųf,;^ 
mą ir neuralgiją, suteikia atžViežL' ' 
nantj miegą, padaugina silpniems^ 
svarumą. Nuga-Tone yra labai / 
geros dėl silpnų, nervuotą Vyrą 
ir moterį]. Jos yra parduodamos/ 
vaistinėse, ir jei nesuteikia,.gera*- 
pasekmių, pinigai grąžinami. Tik- : 
rai nusipirkite 1 butelį šiandie..

įėjo savyje tą ydą, kad jos nešalino kovos ir ne
susipratimų tarp darbdavių ir darbininkų prie
žasties, nestatė santykių teisingumo ir bendra
darbiavimo pagrindais.

Tokią teisingesnę ir labiau pageidaujamą dar
bo organizavimo sistemą, kuri ir keltų darbo na
šumą ir patenkintų bent vidutiniai darbininkus 
ir darbdavius, pamėgino sudaryti Amerikos in
žinierius Friderick Winslow Taylor’is.

Taylor’o darbų organizavimo sistema

Taylocįzmas 
visame pasaulyje terminas. Įdomu, kad Euro
poje dėl jo sistemos daugiau eina ginčų ir kalbų 
negu pačioje Amerikoje. Net Rusijoj Taylor’is 
ar tik nebus papuliaringesnis kaip Jungtinėse 
Valstybėse. Ten jis turi labai daug šalininkų ir 
priešų. Dėl jo sistemos atsirado net ištisa plati 
literatūra. '

1923 metais inžinierius Taylor’is išleido kny
gas vardu “The principles of Scientifię manage- 
ment” (Mokslinio darbų vedimo dėsniai). Iš tų 
knygų sužinome, kad Taylor’is jau nuo 1880 me
tų darė įvairiose dirbtuvėse savotiškų bandymų, 
kurie turėjo surasti kelius ir būdus darbo našu
mui pakelti ir visą klausimą pastatyti tivrtais 
moksliniais pagrindais. t

Taylor’is visi) pirma mėgino išaiškinti, kodėl 
darbininkai dažnai tyčia menkai dirba. Jis: su
randa tris vyriausias šio reiškinio priežastis. 1) 
Darbininkai i&senų laikų esą įsitikinę, kad per 
didelis darbo našumas kam nors iš darbininkų 
atims daTbę. Tęji ni

šiam darbininkui, bet dirbtuvės biurui, kuris 
sudaro detalius planus visoms darbo fazėms ir 
žiūri tų planų vykinimo. Prievaizdų skaičius 
žymiai, padidėja. Jei seniau vieno prievaizdos 
užtekdavo 10-iai ir net 15-ai darbininkų, tai su
lig Tavlor’io sistema trims darbininkams tenka 
vienas prievaizda. Tačiau, beveik visi prievaiz
dos dirba kartu su visais kitais darbininkais, 
gaudami už prižiūrėjimą ir pagalbą kitiems dar
bininkams extra atlyginimą. *

4) Darbininkas turi jaustis esąs organinėj 
vienybėj su visa įstaiga. Jo atlyginimas turi pa
kilti nuo 510% iki 100%. Jo iniciatyvai darbo 
technikos pagerinimų srityje pasireikšti turi bū
ti patikrinta laisvė. Naujai mintį išbandžius ir 
radus ją tinkama, turi būti už tai jos autoriui 
extra atlyginta. Santykiai turi būti nuoširdūs ir 
draugiški. Tačiau darbininkas turi jausti tirian
čią ir pridabojančią akį. Iš ryto atėjęs savo lan
gelyje randa du lapelius: vienas jų pasako, ko
kius jis turi imti įrankius, kur ir ką eiti dirbti; 
antroje jisai randai sav^vakarykščio darbo is-J 
toriją: ką padare ir kiek uždirba Jei tasai aut
asis lapelis būva baltas, tai darbininkas žino, 
kad jo vakar dienos uždarinys atliktas kaip reP 
kiant, jeigu jis bus geltonas, tai bus ženklas, kad 
uždavinys nepilnai atliktas. Tenai pareiškiama 
vilties, kad kitą dieną jis dirte geriau, bet kartu 
primenama, kad fabrike ilgą laiką būti atsiliku
siam negalima. i . \ t ‘i

Trumpai tuos dėsnius suglaudžiant, jie atro
do taįp: a) kiekviena darbo rūšis moksliškai iš
tiriama; b) darbininkai moksliškai atrenkami: 
e) jie tinkamai savoAarbui prirengiami ir dj 
dirbtuvės dvasia it santykiai paremiami darbi- 
ninkų Jcoperavimu it darbų vadovybės bendra
darbiavimu.

■ (Bus daugiau) V J
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šiuose.

geros

Lietuvos 
ženklai

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

Ligšiol Bostono mieste, į-j 
imant ~ artimiausius prie
miesčius vaikščiojo gatveka- 
riai, kuriais pasažieriai su
taupydavo keletą centų nu
sipirkę juostelę tikietų, 5 ti- 
kietus už 30 centų.

Kompanija, pastebėjus, 
kad šiais gatvekariais nau
dojasi didžiuma miesto gy
ventojų, sumanė gudriai pa
kelti tikietų kainas. Nuo 
liepos 1 d. parduos 4 tikie- 
tus už 25 centus. Aiškina 
būk tą daro, kad pasažie
riai lengviau galėjų šiuos ti- 
kietus Įsigyti. Taip, pasa
žieriai kompanijai sumokės 
pakeltu vienu centu $122,- 
500 daugiau negu ligšiol._

. .... DA1

366 West Broadwayam*

Klysti gali kiekvienas, pa
silikti prie savo klaidų—tik
tai beprotis..,—.Cicero^

j —-------------------------------------------

SVARBUS PRANEŠIMAS 
i 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

A. Yuga

Red. Pastaba. “D-kas” 
dar sykį prie šios progos pa
reiškia, kad jis remia ne ko- 
ikių tenai draugijų išvažia
vimus, bet Vilniaus Išvažia
vimą,, kuris negalėjo įvykti 
iš priežasties lietaus birželio 
26-tą ir įvyks liepos 3-čią 
dieną Montello, Mass.

L. D. S. 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS i 

įvyks ketvirtadieny, birželio 
30 d., 7:30 vai. vakare, 492 
E. Seventh St., S(T Boston, 
Mass.

šis snsimkimas yra svar
biausias iš visų, nes besiar
tinant LDS. N. A. Apskri
čio suvažiavimui ir LDS. 
Seimui turime išrinkti ats
tovus ir paduoti sumanymi 
naudingi} organizacijai 'ir 
darbininkams.

NORINTIEMS VAŽIUOTI 
PALANGON .

Liepos 4 d. į Palangą, L. 
Vyčių išvažiavusiam- busai 
išeis 10 vai. iš ryto, nuo lie
tuvių bažnyčios. Vienas bu
rsas išeis 9 vai. iš, ryto. Ja- 
Įme važiuos basebalininkai. 
[Bus vietos ir pašaliniams. 
Užsisakykite vietas išanks- 
to pas Valatką, Tamoliūną, 
IMasioniūtes ir kitus vyčius.

Rep.

KOVA SO. BOSTON’O SU 
WORCESTERIU

Sekančiame sekmadieny, 
liepos 3 d. L. Vyčių 17 kp. 
base-balininkų ratelis loš su 
Worceste(r’io rateliu Colum- 
bia parke 3 vai. po pietų. 
Kova bus smarki. Skaitlin
gai sueiikte pasižiūrėti.

Rep.

tf Jofaas M. Širvinfas„

PRANEŠIMAS ATLETAMS
L. Vyčių N. A. Apskričio 

metiniame išvažiavime, Pa
langoje, (Lawrence, Mass.) 
Liepos 4 d. bus šie atletiški 
kontestai: /

150 yardų bėgimas vy
rams.

50 yardų bėgimas mergi
noms.

1 niailės laukais bėgimas 
(cross countrv race) vy
rams.
- Pusė mailės persimainy- 

mo (relav race) vyrams.
;Bulvių rinkimo lenktynes 

merginoms. * •'-
Kliūčių lenktynės (ob- 

stacle race) vyrams.
Čia paminėtus kontestus 

laimėjusiems bus teikiama 
gražios dovanos, daugiausia 
meilės taures (lovihg cups). 
Šiose lenktynėse galės daly? 
Ivauti visi vyčiai (pilnai už- 
Iatmokėję). Savo aplikaci- 

Nep.’jas tuoj siųskite Sporto ir

Gerus tgvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra inilomu su Jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen- 
klat yra tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra 40 ženklą.

Kaina 40 centų.

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway 
S. Boston, Mass.

SEKMADIEMmS MOIYK 
LOS UŽBAIGIMO f 

IŠKILMĖS > 
Birželio 26 d., 7 vai. vaka

re, šv. Petro lietuvių baž
nyčioje įvyko .pirmutinės 
sekmadieninės mokyklos už
baigimo iškilmės. Iškilmių ( 
tvarka buvo šioki: pirmiau
sia procesijai einant iš po 
bažnytinės svetainės bažny- 

• čion p-lės Ant. Grabijoliu- 
tė ir Pranė Urboniutė gie
dojo “Jėzau, Širdie Nuolan
kios.” Sugiedojo gerai. Po 

—to visi atkalbėjo maldelę.
Didžiulis choras, p. M. Kar-1 
bauskui vadovaujant giedo-| 
jo “Veni Creator.” i____
aktas konsekracijos. Štai ir 
trio: Ant. Grabijoliutė, Pra
nė Urboniutė ir A. Miką-i 
lauskas giedojo “Sub Tu-' 
nm.” •

Klebonas kun. K. Urbo
navičius pasakė iškilmėms 
pritaikintą pamokslą ir-da
lino diplomus baigusiems 
sekmadieninę mokyklą.

Šią mokyklą baigė ir di
plomus gavo šie:

Ona Praks. Ambroziutė, 
Elena Marijona Cepiutė, 
Elena K. Geležiniutė, 
Ona Januškevičiūtę, 
Stanislova Kazlaūskiutė. 
Ona Agnė Marcelioniutė, 
Pranė V. Matulaičiutė, 
Petras J. Rakauskas, 
Vincas Jonas Sabas, 
Marijona Ona Sabiutė, 
Malvina Šidlauskiutė, 

'ClZ'Ona Paulina Zuloniutė, 
Antanina Virbickiutė, 
Kazimieras Pov. Vengras. 

—Po to visa bažnyčia gie
dojo “O Širdie Jėzau,” “O 
Salutaris” ir “Tantum Er
go.” Palaimino su Šven
čiausiu Sakramentu klebo
nas kun. K. Urbonavičius, 
o jam asistavo diakonas F. 
Norbutas ir kun. F. Stra- 
kauškas.

Solo gražiai giedojo “Pa-- 
nis Angelieus” p-lė Florijo
ną Karbauskiutė.

Pažymėtina, kad iš 900 su 
virš lankiusių sekmadieninę 
mokyklą baigė ją visai ma
žas skaičius. Tur būt/dėlto, 
kad pas mus yra įsigyvenęs 
netikęs paprotys leisti vai
kus į sekmadieninę mokyklą 
tik iki prieina prie pirmos 
šv. Komunijos, o daugiau 
vaikų nebeleidžiama. Klai
dai ir ją turime atitaisyti. 
Mokytis, kad rr tikybos mo
kslą nėra galo. Nereikia ma
nyti, kad ir baigusieji jau 
viską žino. Tiesa, jie žino 
daugiau už tuos, kurie iš
moko tik tą, kad priėjus 
prie pirmos šv. Komunijos.

Sekmadieninėje mokyklo
je visą žiemos sezoną mokir 
no apie šimtas mokytojų. 
Jie tikrai parodė pasišven
timą šiam kilniam darbui. 

Rep.

VYSKUPAS ANDERSON 
SERGA'

Praneša,e kad Vyskupas 
Joseph G. Anderson, klebo
nas šv. Petro katalikų baž
nyčios, Dorchester, Mass. 
serga jau dvi savaitės ir da
bar yra gydytojo ir slaugės 
priežiūroje.

Prašykime Dievo, kad J. 
M. Vyskupui grąžintų svei
katą, kad jis dar galėtų pa
dirbėti Kristaus vynyne.

TEATRAI
GILIUKINGAS VYRAS—2 aktą komedija; parašė S. Tarvydas—25* 
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei-- 

rijų Juozukas ____________ _ . 25a.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą ; parašė Seirijų Juozukas__________ __________________ 35c.
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis________________40BJ
ESUMAS—3-eia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė

Kun. L. Vaicekauskas________________________________ 10*
ŽYI^)Ų KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. Širvintas—30* 
VIS? GBRI—Trijų veiksmųvaizdelb; parašė F. V.
PAtRldjĄ; kankinė—4 aktų drama. Vertė Jp-fr

rtas Taritydda i_______ _______ . MM
PTL OTO DU£TĖ^4į veiksmų drama. Vert į Jonas Tarvydas—,35a.
DR LMOS: 1) įį^jna; JgŪ&oIa^-Sa^tų^) Liurto Stebuklas 

aktų; parašė Jonas Tarvydas__________ 65a

NEATSIDŽIAUGIA P LĖS 
MrSAKALAUSKAITĖS 

VAIDINIMU |

Brooklyne artisto ŠI. Pil-1 
<os pasidarbavimu vaidin- Į 
as veikalas “Žemės Rojus” I 
patenkino visus.
“Darbininke” jau rašėme, 

<ad “Garsas” ir vienas de
šiniųjų laisvadarių pakrai
pos laikraštis komplimenta- 
vo p4ę M. Sakalauskaitę, o 
dabar prie jau paskelbtų 
komplimentų prisidėjo ir 
laisvadariško susivienijimo 
organas, kuris rašo šiaip:

“Svarbiausias roles vaidi
no artistas St. Pilka, p-lė 
M. Sakalauskaitė. Jis ir vai- j 
dina kaip tikras profesiona
las. P-lė Sakalauskaitė ra-l 
Šančiam šiuos žodžius tenka 
pirmą syk matyt vaidinant. 
Turiu pasakyt, kad ji irgi 
tikrai profesionališkai -vai
dino. Ji gal ir yra profesio
nalė. Man apie tai nėra ži
noma.”

Taigi p-lės M. Sakalaus
kaitės talentą scenoje paste
bėjo visi. Mes didžiuojamės 
turėdami p-lę Sakalauskai
tę, nejs ji yra mūsų vaidini
muose žvaigždė.

Visi atsimena jos vaidini
mą veikale “Piloto Duktė” 
ir kituose didesniuose vei
kaluose. Tikimės, kad su
laukus vaidinimų sezono, tu
rėsime progą p-lę Sakalaus
kaitę pamatyti scenoje daž
niau.

ĮVAIRIOS KNYGOS
MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 

visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A Staniukynas.... ......... 20c

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel____________________________________30c.

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

HUCKLEBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka..______________ 75c.

PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia
me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun. 
V. Kulikauskas_____________________________________ ;__________ 15c

BEN-1TUR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus_ Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila___________________________________________ ______ 1.50

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išeit 
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas_______________ 50c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B__________________ 40c.

TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai-_ 
raus gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas_______________ 45c.

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis_______ 45c.

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de
rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairins kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio________________1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis__75c. 

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 mot;.
Parašė P. Žadeikis.________________________________________75c.

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną.
Vertė Kun. P. L._____________________________ ________________ 15e.

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskj 
parengė S. Kaimietis___________ , _______________ '______ 15e

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUT1S— 
■ - a p y s a k a------------------------- „--------------------------------------- J5c.

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku
nigas Tarnas Žilinskas ____ _____ _--------------------- L._...50c.

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kon. P. Saurussitis 25c. 
GEGU2Ė8 MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio ,50a.
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS \ 25c.
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui 50c.

_____  ' t ū ■ >1 ’>;• • 
PETRIUKASMaKkai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.
BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 

Rusijoje_______ . ______15c.
ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams r gegužinėms aa 

; gaidomis. Stfiteė Mėtas Grigonis ________________ 50a
I4UMS—(pocma)» Paraiė Vaitkus . | ____________ 50c.

> MŪSŲ TIKĖJIMAS—IšaSkhriihM pagrindų mūsų tikėjimo. Ver-

D. L. K Keistučio Dr-ja
* j rengia

PUIKŲ PIKNIKU 
LIEPOS-JULY 4-TĄ D., 1927 

/ NUOSAVAM DARŽE
' Oakland Grove

j. « •• " i .t■ • /

East Dedhaių - T - Mass.
Piknikas prasidės 11-tąvai. ryte

< ir trauksis iki vėlumos 
/ i į * .

&is : piknikas bus vienas iš 
puikiausių, nes jame turėsi
me daug žaislų, skaūių val
gių ir gėrimų. Taip pat tu
rėsim ir puikią orkestrą, ku- ‘ 
ri grieš lietuviškus ir an- 
gelškus šokius. Todėl pra
šome ‘ visuomenę koskaitlin- 
giausia atsilankyti, nes par
kas labai dailus ir yra daug 
vietos. Taip pat turime pri
mint kad D.. L. K. Keistu
čio Draugija yra kogeriau- 
sia iš visų kitų draugijų 
Bostone, nes pašelpos dėl 
sergančių moka po $7.00 į 
savaitę o pasimirus ši drau
gija išmoka po $200 ir na
riai yra liuosi nuo visokių 
trukdymų. Tad bus gera 
proga neprigulintiems prisi
rašyti už pusę įstojimo tie-' 
siok ant parko. . Įžangos į 
pikniką nebus. .

KELRODIS. Važiuot ele
vatorių iki Forest Hills, iš 
ten Washington Grove St. 
kam ir važiuot iki Grove 
St. Ten bus žmogus, kuris 
nurodys vietą (parką).

Širdingai kviečiame visus 
dalyvauti.

“Darbininko” vardą iš skel
bimų, kur jie sauvališkai, 
be “Darbininko” Redakci
jos žinios, buvo-įdėję. Red.) 
kas “Darbininko” No. 46

I • x
buvo reikalaujama atšaukti. 
“Darbininko” Redakcijoje 
rtikietų nėra. (Ir. nebuvo. 
[Red.y z
L L U. Draugijos pirminin
kas

fag,414
ion, Mass. >1 > n :

Basei bąli žaidimas prasi
dės. 11 vai: iš ryto. >Kokie 
rateliai; • žais - dar nežinia. 
Ateinančiame , nedeldieny po 
žaidimų Bostone; ir, Nash- 
uoje paaiškės, kurie rateliai 
bus tvirčiausi. Šiuom tarpu 
Nashuaės it Bostono stovi 
pirmose i vietose. Laimėju
siam 4 d. Liepos rateliui bus 
įteikta graži meilės taurė 
(loving cup).

SKAITYMĖLIAI
NAUJA KNYGA j 

Jeie telpa dattglra kaip; 
100 truapti pasakaičių j 

i 150 pusl.45 centai 
i DAR/MUftAS j 

2J, Mtu ■
Gerbiamieji:—
~ Šįis išvažiavimas bus pui- , 
klausias, vieta yrą labai gra. ; 
ži. prie ežero — žalios lan- 
kos, tarpe medžių, supynęs 
yra norintiems pasisupti. 
Ant pievos žaislai — lenkty
nės, ežere — maudymosi,$ 
laiveliais plaukinėjimas. Ko 
širdis trokšta, viską rast 
Taigi yra kviečiama Cam- - 
bridge’io ir apielinkės visuo
menė Į šį išvažiavimą. Jau
ni, seni, dideli ir maži, visi 
skaitlingai atsilankykite.

Bus skanių valgių ir gėri
mų, taip pat ir šaltakošes. 
Atvykusieji būsit pilnai pa- 1 
tenkinti.

Trokai ir busas Išeis nuo 
lietuvių bažnyčios N. P. P. / 
Marijos po pirmų mišių 10; 
vai. ir po antrų mišių 12:30.

Kviečia KOMITETAS
KELRODIS: Reikia važiuoti ild 

Norwood skvero, paskui paimti 
Walpole St. karą ir važiuot iki 
pikniko vietos. ,

V h r $
Rengia Nekalto Prasidėjimo 

Panos Marijos Draugija,
Cambridge, Mass. • ' 

NEDĖLIOi“ UBPOS 3, 1947

O AK GROVE BO AT HOU8E 
Picnic and Oamping Grounds

•i

Bullard Street, Waipole, Mass.

iij i jpląkatuose, (ir
Tad kviečiame visus na- laisTadarių a 

riųs ir nares dcaitlingai su- Red.) rengiamos- ekskur- 
eiti ir paduoti, naudingų į-[sijos liepos 3 d. buvo pami
nėsimų apskričiui ir seimui, mėta, kad ekskursijos tikie- 

Kviečia Vaidyba jtus galima gauti “Darbinin- 
------------:— ko” Redakcijoje, o “Darbi- 

IĖKUMINGOS PAMALDOS |ninko” Redakcija jokių to 

. įpąrengimo tikietų neparda-
Penktadieny, birželio 24 jyinėja, (Nepardavinėja ir 

d. vakare sv. Petro lietuvių [nepardavinėjo, nes niekas 
bažnyčioj įvyko iškilmingos tokių tikįetų “Darbininko” 
Dievo Kūno Šventės pamal-[Redakcijai nepaliko ir. nė/ 
dos. Procesija, kurioje da- prašė pardavinėti,, o tik ren- 
lyvavo didis būrys, vaikučių, [gėjai prisidengė “Darbinin- 
prasidėjo iš pobažnytinės ko” , vardu, kad klaidinus 
svetainės ir ėjo į bažnyčią, [visuomenę ir savo narius, 

i Giedojo didysis choras, p. Red.) tad L. U. J^raugija. 
•M. Karbauskui vadovaujant I laikytame savo susirinkime 

Seka *r varg°nuojant. • [vienbalsiai tą atšaukia (Ge-
Pamokslą sakė kun. Ste-|rai, kad nariai privertė~ren- 

ponas P. Kneižis. Prie vie-.|gėjus atšaukti ir ištraukti 
šar išstatyto Švenčiausio Sa. 
Ikramento klebonas kun. K. 

Urbonavičius atgiedojo lita
niją ir laimino Švenčiausiu 
Sakramentu. Žmonių bu
vo pilna bažnyčia.

BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis--------------------- ~56e. .

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

rašė Juozas V. Kovas. Kaina-------------------------------------------------- 30c.
GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A Baranauskas----------------

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

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudis Verksmai, Maldos Ge- » -ST 
gūžio, Birželio ir Spaliij mėnesiams. Išleido kun. K A Vasys—25c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemėa. 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis---------------------------- 75a.

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevičius; be ap- 
danj 75 centai, su apdarais-------------------------------------------------- SS

ROEZUA, DAINOS IR EILĖS . ~ S
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius __________ ..
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko_________________15e.
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Prtmnnko 500
ŠIŲ NAKCELY_________________________________________________30c.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ__________________________________ 20c.
VAI Aš PAKIRSČLAU _____________________________ 20c. J?
UŽ ŠILINGĖLĮ _ ________________ . ‘ ____________30c. Ig
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ __________________'____________________ lOft 3
LIGHO (latviška.)_________ *__________ ______________ 10*

I
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(GEGUŽINI)
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DAKTARAI

Puikiausiame Amerikos Lietuvių Parke

Lawrence, (Methuen) Mass

-Telephone University 8831-W.

kalba

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

DR. KILLORY 
60 Scollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

(KRUBLIAUSKAS)
LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

Turiu patyrimą arti 20 m., taipgi 
suprantu ir kitas šakas vertelgys- 
tėje. Vartoju kelias kalbas. Galiu 
troku važiot. Kepykloje ar pieni
nėje galiu pardavėjo ir išvežioto
jo vietą užimt. B. JAKUTIS, 110 
Willow St., Cambridge, Mass.

(L-8)

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

Seredžiaus miestelio gy
ventojas A. Grybinas vežda
mas iš Lazdonos upelio ak
menis kalkėmis degti, užtiko 
giliai žemėse labai keisto pa
vidalo ginklą, kurio šone 
stipriai Įtaisytas titnagas ir 
riestas juodo metalo skeltu- 
vėlis. Radini radėjas žada 
atiduoti Kauno muziejui.

ŠV. JONO EV. BL. PASĖLI 
DRAUGIJOS VALDYBOS

v ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. žioba,

539 E. Seventh St, So. Boston, Maw 
Telephone South Boston 3552-Jt. 

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

Prot Raštininkas — J. Gllneckfs,
5 Thomas Pk., South Boston, Mass 

Fln. Raštininkas — M. šeikis,
366 Broadivay, So. Boston, Mass. 

Kasierlus — A. Naudžiūnas,
885 E. Eį:oadway, So. Boston, M&m 

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

Draugija laiko susirinkimus kas trečiu 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą va 
landa-Be-nietu. parapijos salėj, 492 K 
Seventh S t, So. Boston. Mass.

KIEK ŽMONIŲ MIRŠTA -

Statistikos apskaičiavimais, 
kasmet miršta 33 milijonai 
žmonių, kas valanda 3777, 
kas minutę 63. Ketvirta da
lis visų žmonių miršta nesu
laukę 7 metų, o pusė nesu
laukus 17 metų. Iš 100,000 
žmonių tik . vienas sulaukia 
100 metUP atrižiAus. ■<?’

Aš Marijona Budrikevičaitė, O- 
nos Neverauskiutės ir Antano Bu- 
drikevičiaus duktė, gyvenanti Gi- 
niun®. kaime, Ašmintos valsčiuje— 
Lietuvoj, ieškau savo tėvo Auta-' 
no Budrike vičiaus, kuris 26 me
tai, kaip Amerikoje gyvena ir nie- 
<o apie jj negirdėti. Motina yra 
mirusi.

Jeigu kas apie jj žinote, tai ma- 
onėkite man pranešti sekančiu 

adresu; M. Orinauskytė, Rotušės 
Aikštė Nr. 6, Kaunas—Lithuania, 
d. Marijonai BudrikeviČaitei.

Pirmininkas — Jonas Adomaričins. 
2$O E Street. South Boston. Mass. 

Vice-PIrmininkas — Bnyilas Ruka, 
95 C Street South floston, Mass. 

Prot. Raitininkas — Ant Macejunns, 
450 K. Seventh ŠL, Sa Boaton, Mnm. 

Fln. Raitininkas — Pranas Tuieikis, 
109 Bowen St.. So. Boston. Mass. 

Kasierlus — Andrius Zalleckas, 
611 E. Flfth St. So. Boston. Mass 

MarSaikn — K na. Mlkalllonts,
906 E. Rrnndvny. So.* Boston* Mass 

D. L K. Keistučio Draugija laiko saro 
mėnalnius ansirinkimus kas pirm, 
nedėldienį kiekvieno mėnesio 2-r, 
merių 6OI IVasblngton St.. Boston, 
Mass.. 1:30 vai. po ptetp. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
dnngian nauju naritj prie muso rfrare 
<1Jea prirašyti

- įabiąd$tČ ■ -išsiplatinusi 

kalba' yra kinų kalba, ją

x l$ TEL. So. Boston 0506—W. Z-
| LIETUVYS DANTISTAS 
|A, I. KAPOČIUS |
S 251 Broadway, So. Boston <

("Keleivio’’ name)' S

I
 PRANEŠU VISUOMENEI JOG AŠ PERKĖLIAU SAVO |

GRAB0RYSTĖS OFISĄ NAUJON VIETON | 

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

D. A. ZALETSKAS Lietuvis Graborius | 
Patarnavimas dieną ir naktį.

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

Vice-Pirmininkas — T.. Svagždys.
111 Bovven St.. South Roston. Mass 

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

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

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

Maršalka — P. Lančka.
393 Fifth Street. South Roston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas antrų 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po no
vai. po pietų. Parapijos Salėj. Septln 
ta Gatvė. South Boston. Mass.

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
O]šio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 6 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne 
dėldieniais, taip-gi seredomis nuo 

lž-tos dienų uždarytas

Lietuvos Dukterų Draugystė. 
Po Globa Motinos švenčiausio? 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Jieva Marksienė.

623 E.-Eightii St.. So. Boston. Masu 
Prot Raštininkė — Ona Sianrienė,

443 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3422-P.

*in. Raštininkė — Bronislava Ciuniene
29 Gould St.. W. Roshury. Mass. 

iždininkė — Ona Staniuliutė,
105 'V. 6th St., So. Boston, Mass, 

Cvarkdarė — Ona Mizgiroicnė,
1512 Coiumbia Rd.. So. B<>ston. Mas» 

Draugija savo susirinkimus laiko kai 
antrę utarslnkų kiekvienų tnėnen. 
7:30 vakare, pobažnytinėj svetainėj 

Visais t’r-jos reikalais kreipkitės pas 
protokolų raštininkę laišku ar telefonu

Daugybė paveikslą! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai Piesos vaikų teatrui. Žinutes iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. ĮvairumėliaL Uždaviniai iv 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. LaikaTŠčio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslds piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A Giedraitis.<

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltai.

Adresas: “Saulutės’* Administracija Jurbarke
į* I •» Į

meny) membranos, kuri į- 
elektrinta statiška elektra. 
Įeidama čia iš “elektros 
akies” srovė sukelia atatin
kamus garso virpesius. Tuo 
būdu baigiamas keitimų ra
tas, ir garsas vėl pavirsta 
garsu.

Pastaruoju laiku techni
kai žengiant milžiniškais 
žingsniais galima spėti, jog 
nebetoli tie laikai, kai ir 
mūsų ki n opa veikslai bus ly
dimi visiškai dėmiais su ju
dėjimu garsais.

DVI 2JŲ-ŠEIMYNŲ STUBOS

dar neužbaigtos. City Point, Mar- M '

ine Rd., netoli M. St. Ant pirmų 
lubų 5 kambariai, rosepšin bąli ir

•----- iįgį|L
snn parlor, ant antrų lubų 6 kam- 
bariai ir sun parlor. Bus šilto 
vandens šiluma atskirai kožnai 
šeimynai, užpakaliniai piazai. vie- 
tos dėl garadžių. Kreipkitės tuo- 
jau pas savininką Ą. J. Kupstis.

DVI GROSERNĖS
Viena už $*200, daro gerą bizni, yra 3 kambariai užpakaly 
krautuvės. Renda $20 Į mėnesį; kita krautuvė už $700 su 
lisu, daro biznio apie $250 į savaitę. Nepraleiskite šią 
progą, kreipkitės pas A. J. Kupstis. . *
ANGLYS JAU ATPIGO, katriems galima dabar pata 
riam pirkti. Kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS
332 West Broadway, ' South Boston, Mass.

Ofiso Telefonas: South Boston 1662—1373—0441 
Gyvenimo Tel.: So. Bostno 1091.

garsą imančio ruporo; kurio - ■ .-v
galvelėj Įtaisytas tinklelis. 
Už to finklėlid-PVHi1- plonas 
Nerasto lempos stiebelis. 
Kai ti k-stiebelis. įkaistą nuę 
leidžiamos pro .lempą sro^ 
vės, aplinkumos ąrąs, joni* 
zuojąsi, ir tarp tinklelio 
stiebelio pasidaro tylus išį 
sieiektrizavimas. Kai iš rtL 
poru‘-pro tinklelį Įsiverži^ 
garsonbahgos, tai jomžaęiją 

ir atatinkamai kinta antrinęX. 
srovė. Pastarosios jėga yra 
ribose vienos milijoninės 
ampero. Sustiprinus tam 
tikrame vamzdely elektros 
bangas, jos eina i padarytą 
Geislerio vanązdelių princi
pų 'lempą, kuri\turi ypatu
mą labai plačiai virpesius 
keisti apytikriu proporcin
gumu elektros bangas į švie
sos bangas. Pastarosios per
kėlimas Į tolydžio judančią 
juostą. Bet kadangi Fogto 
kinoaparato konstrukcija 
reikalauja, kad juosta slink
tų šuoliais, tai garso ir 
šviesos rašymas atskirti 
viens nuo kito per 50 cm. 
Demonstruojant juostą, ži
noma, tas skirtumas imamas 
dėmesin. Naujesniuose ki- 
noaparatuose daromos pa
stangos ir tą klaidą paša
linti. Pavyzdžiui, Jonas Sče- 
pakinas išrado kinematogra
fą, kurio juosta slenka to
lydžio be šuolių.

Demonstruojant juostą, in- 
tensyviška šviesos srovė pa
reina garso fotografiją ir iš 
Čia patenka į “elektros ru
tulį.” Pastarasis susideda iš 
stiklinio vamzdelio, kurio vi
durys išklotas tam tikra 
chemiška sudėtim. Įleidus 
pro tam tikrą langeli švie
są prie tos sudėties, nuo jos 
atsiskiria elektronai, kurie 
padaro vamzdelį geresniu 
laidininku. Pro jį eidama 
srovė atatinkamai padidėja 
ir patenka į paskutinį apa
ratą “elektros lūpas” — sti- 
tofoną. Stitofonas suside
da iš didelės (40 cm. skers-

Reetdenctjos Telepbonaa: 0779-R. K. , 
Ofiso Teiefcias So. Boston OTTO-W

ALBUMAS
Reto j-lietuvių šeimynoj n$ 

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

Kaina $3.50.

“DARBININKAS“
= 366 Broadwąy, So. Boston, Mas»

IŠVAŽIAVIMO PROGRAMAS 
‘ • -> ■• . - * ■ :

Base bąli — tarp geriausių ratelių OL. Vyčių N. A. Lygoje, 11 valandą iš ryto. 
100 vardų bėgimas dėl vyru, 50 yardų bėgimas dėl m-j. gi :iųK_ l milės bėgimas laukais 
(crošs eountry race) vyrams. Puse mailes persiihainymo (relay race) lenktynės vai
kinams, kuriose visos N. A. apskričio kuopos dalyvaus. Bulvių rinkimo lenktynės 
merginoms. Kliūčių lenktynės (obstaele race) vaikinami;.

z

Lawrenco parapijos choras, A. Baniui vadovaujant dainuos. Dovanų įteikimas 
laimėjusiems. Šokiai prie geros orkestras. Taipgi bus įvairiausių tautiškų žaislų, 
norintieji galės maudytis, laiveliais plaukinėti ir t. t.

Visas Naujos Anglijos jaunimas, visi lietuviai, būrys jaunimo net iš Elizabeth, 
N. J. ir New Yorko važiuoja į šį milžinišką išvažiavimą. Ar Tamista liksi ? Beabejo, 
kad ne. Todėl valio, visi į Palangą 1 d. Liepos.

Snigs, lis, ar graži pagada — piknikas vistiek bus.
Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI.

k
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

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

Kiekvienas lietuvis ;turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos‘lietuvis 

_ pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuviu 
tautus vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie, lietuvių išlikimą Ame
rikoj. , -7 | . J
APIE LIETUVIŲ TAFTOS VHcįftjŲS 
i nu ULElSTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS^ J 

vyį, , ĮIEJUVOS ALBUMAS
Veikalas tari 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

flAiP / uiinm jUHilairfri ' Ui
Kaina $3.50 • Užsisakykite

•CEtll.' ARBININKAS” .
mr West Broadvav South Boston. Ma—

L-- - - y - --------J.J-1 ■  L.

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

322 EIGHTH AVENUE NEW YORK, N. Y.
APYVARTA

Kuo didesnė apyvarta, tuo geriaus, pigiaus, parankiaus galima 
klientams patarnaut.

Bėgyje vieno mėnesio laiko persiunčiam tūkstančius dolerių ir 
litų į užsienį. Patarnaujam šimtams klientų; tas suteikia mums 

, galimybės duoti klientams geriausiai daleidžia. ^Pasinaudokite tuo.
Siunčiame pinigus į Lietuvą dolariais ir litais; dastatom perlai

das į visas pasaulio dalis paprastu bildu, kabeliais, čekiais-draftais; 
parduodam laivakortes, keleivių čekius, svetimi} valstybių pinigus 
ir bonus. Reikalaukite mūsą kurs o.

Specialės Sąskaitos 4-tas Nuošimtis į Metus

KALBAMASIS ĘINEMATO- 
? ' GRAFAS - • ' ■
; Po didžiojo karo, per ku
ri visas žmogaus genijus bu
vo'nukreiptas į tarpusavio 
žudynes, technika vėl atgijo. 
Atlikta daug gilių moksliš
kų tyrihėjiiVių ir pasiekta 
didelių vaisių. Be kita ko 
gana įdomus yra kalbamasis 
kinematografas. , Daug kas 
yra matę krutamuosius pa
veikslus, lydimus, gramofo- * 
no, bet ten visiškai nebuvo 
deraumo tarp garso ir judė- 

_ jimo. Žinoma, tai buvo tik 
-— nevykęs mėginimas šį klau

simą spręsti.
EggjtsL- . ’ ,v •.
k). Į- y c Naują išradimą padarė 

vokietis Hansas Fogtas. Ka
dangi uždavinys yra labai 
sudėtingas, tai jis savo pa
stangas sujungė šu darbais: 
Dr. Englės ir Masollės. Fog
tas ėjo visiškai naujais ke
liais. Visų pirma jis nusi
statė garsą ir šviesą rašyti 
ant vienos filmos. Taš'nu
lėmė reikalingumą garso 
vilnis paversti šviesos vilni- 
mis. Be to, norint gauti šva
rų garsą ir išvengti pašali- 

g __ nio_triukšmo nuo trinties,
rezonanso ir masės inerci
jos, >— tarpusavio. vertimas 
garso, . šviesos ir elektros 
bangų daromas be judančios 
masės. Visi tie.uždaviniai 
sėkmingai išspręsti visoj ei
lėj naujų prietaisų, kurie 
buvo sėkmingai demonstruo
jami pirmą sykį 1923 m. 
rugsėjo 17 d. Berlyno “Al- 
gambre.” Įvairių muzikos 
instrumentų tonas, kalbos 
lialsas, dainos ir kiti garsai 
pavyko perduoti visai rvš- 
kiąi ir buvo girdėti užpaka- 
lin&s salės eilėse.

To išradimo esmė yra Ši
tokia. Paveikslai ir garsas 
filtruojami vienoj juostoj. 
Garso juosta eina kraštu 
šviesos juostos ir susideda iš 
eilės įvairaus tankumo ly
giagrečiu brūkšnelių. Garso 
virpesiams paversti į švie
sos virpesius yra du prietai
sai. Pirmasis susideda iš

I
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