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33§. Atstovai vadovaujasi tik 
savo sąžine ir negali būti jokią 
mandatu varžomi.

SAULĖS UŽTEMIMAS 
BUVO MATOMAS 

ANGLIJOJ

Rinkimų. įstatymai būsią 
taip sutvarkyti, kad pilie-

Trvs
pasivogę astuonias
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“PAVYZDINGAS” PAŠTAS
VILNIUS.—Vietos spau

da praneša, kad vienam Vil
niaus gyventojui šiomis die
nomis laiškanešys atnešęs.

bedarbių, iš jų 3,387 vyrai 
ir 1333 moterys.

VAIKAI BEŽAIZDAMI DI 
NAMITU VOS GALĄ 

NEGAVO

LONDONAS. — Birželio 
29-tą dieną desėtkai tūks
tančių žmonių laukė su ne
kantrumu visiško saules už- 
iemjfno.

Kadangi nuo pat ryto bu
vo apsiniaukę ir lijo^tai nė 
nesitikėta matyti to vaizdo, 
kurio nebuvo ..matyti per 
virš-Jimt meti, ir kuris nebus

gomis paskola, ko tačidii iki 
Išiol nematvti.

Jeigu kas norėtų palyginti 
šiuos pakeitimus su dabarti
ne konstitucija, tai prisiųs- 
kite 15 centų “Darbinin
ko” administraci ja ir gausi
te LIETUVOS VALSTY
BĖS KONSTITUCIJĄ.

Ministerių Pirmininkas, 
Prof. Voldemaras praneša, 
kad Valstybės Konstitucijos 
pakeitimus leis piliečiams 
balsuoti vasarą arba rudeni. 
Po to Mišią rinkimai Res
publikos Prezidento ir Sei
mo.

Kandidatai gavusieji dau\ 
gi ausin balsų bus išrinkti. |

Tokiu būdu piliečiai žino-1, 
šią už ką jie balsuoja, nes 
partijos pastatys į kandida
tus geriausius ir rinktiniau- 
sius asmenis.

Prieš pat užtemimą oras 
prasiblaivė ir saulės užtemi
mas buvo matomas, kuris tę
sėsi lygiai 23 sekundas.

MASKVA.—Praneša, kad 
Sovietų politinė agentūra 
areštavus lenkų du šnipu 
Samotia ir Tarasovitch ir 
juos pasmerkė sušaudymui 
ir bausmę tuoj išpildė.

Sako, kad ji ir jis išduo
davo Lenkijai kariuomenės 
paslaptis

30§. Seimas renka sau Pirmi
ninką ir kitus prezidiumo narius 
ir nusistato sau tvarką.

31§. Seimas leidžia įstatymus, 
tvirtina sutartis, Respublikos Pre
zidento padarytas su kitomis val
stybėmis, ir paduoda klausimus ir 
interpeliacijas Ministerių Kabine
tui arba pavieniams mimsteriams 
ir taipgi Valstybės Kontrolieriui. 
Biudžetines teises Seimo nustato 
įstatymas. Procedūra leidimui į- 
statymų ir ją įėjimą galėn nusta
to atskiras Įstatymas.

32§. Seimas skelbia karą, su
teikdamas Respublikos Preziden
tui ganėtinai jėgos.- Bet, kai prie
šininkas paskelbia Lietuvai karą, 
arba kuomet jis užima jos teritori
ją, Respublikos Prezidentas, be 
Seimo, turi paskelbti karą.

stančių atlyginimo, bet tik 
pagyrimą. Jiem siūlė $10,- 
000 už aprašymą šios kelio
nės, bet jie atsisakė priimti 
kaipo valdžios nariai.

MIESTAS UŽTRAUKIA j 
PASKOLĄ

KAUNAS. — Birželio 8 
d. Miešto Taryba nutarė už
traukti iš valdžios 300,000 
litų paskolos Vandentraukio 
reikalams. Valdžia yra sfao-

Peorganizavimas karinių jėgų 
Indijoj sukėlė Maskvoje 

judėjimą, 
MASKVA. — Sako, kad 

Anglijos valdžia nutraukus 
santykius su Rusija varo 
smarkią kampaniją prieš 
So vidus ir ruošiasi prie 
naujo karo. “Koncentravi
mas kariuomenės ir siunti
mas i Kiniją,”* Rvkofas sa

ko, “yra ženklas naujo ka
ro.”

I Anglija užginčija ir pra
neša, kad ji nė nesvajoja a- 
pie karą su Rusija.

Visgi Europos padangė la
bai miglota.

CIIICAGO, III 
vaikai 
paikutes dinamito iš karei
vių nusiųešė prie gelžkelio. 
Susinešė dinamitą ant tilto 
nutiesto virš gelžkelio mėto 
po šmoteli žemyn ant gelž
kelio. Tas žaislas jiems ąt- 
sibodo. Sutarė susikurti 
ugnį. Kaip tarė, taip ir pa
darė. [ besikūrenančią ugnį 
įmote dinamito paikutę ne
manydami, kad eksplioduos. 
Vienas vaikutis mėgino di
namitą iš ugnies iškrapšty
ti kaip staiga dinamitas 
sprogo ir visiškai nutraukė 
jam ranką, o antram amži
nai supjaustė veidą. Pribu
vus policija vaikus nugabe
no ligoninėn ir prie gelžke
lio rado 16 sulaužytų šmo
telių dinamito . Ot ir žais
las ! ...

inas visus, Jsškyrus Kaler, 
pereitą mėnesi pasmerkė ka
lėjimam Gordon, autorius 
nedori! eilių gavo 13 mėne
sių ir ji pasodino į New 
Yorko reformacijos kalėji
mą. Kiti gavo’ po mažiau 
už platinimą ir spausdini
mą šlykštybių.

Apart to, dar jie turi pro
gą gauti “prezentą” už nau
dojimą pašto. „

VYSKUPAS ANDERSON 
KRITIŠKAM STOVY ■

J. M. Vyskupas Ander-; 
•n. vienas iš įžymiausių 
ažnyrios vadų Naujoje: 
nglijoje, yra kritiškame^ 
įdėjime. Jis guli savo re-s 
denciioie. 309 Bowdoin|

keliu žinias Paryžiun, apie 
savo pribuvimą. Paryžiuje 
su nekantrumu laukė lakū
nų. Jis padarė 3667 mai
tos be sustojimo.

LAKŪNAS BYRD JAU 
PR|NeiJOJ

LE BtTURGET, Pary
žius. — Lagūnas Byrd su 
trims draugais, kuris išskry- 
do trijų-rriotorų orlaiviu 
“America,”; birželio 29 d. 
apie 6 vai. rvte. pasiekė vie
tą birželio 30 d., 6 vai. va
kare Bostono laiku.

Kelionė buvusi sunki, nes 
oras pas 
miglotas. 
kįQlaivę

WASHINGTON, D. C.— 
Jungt. Valstijų Armijos la
kūnai, Lt. Lester J. Mait- 
land ir AI bert Hegenberger, 
kurie iš Oakland, Kalifor
nija išskrydo, birželio 28 d.' 
7:09 vai.ryte ir skrydo 
skersai Pacifiko _ okeaną^į- 
llonolulu, savo 2400 mailių 
kelionę laimingai užbaigė į 
25 vai. ir 43 minutas. Ke
lionėje matė tik vieną laivą.

Tokia kelionė buvo mė
ginta rugpjūčio 31, 1925 nty 
bet iš trijų orlaivių vienas 
negalėjo pasikelti, kitas nu 
krito į jūres, o trečias nu 
sileido 300 mailių nuo vie 
tOS. ' - ■> • 't -

j “Darbininke” jau rašėme, 
kad referendumas konstitu- 

• rijai keisti Įvyks liepos pa
baigoj .

Ministerių Kabinetas pa
ruošė konstitucijos pakeiti
mo projektą, sulig kurio tik 
trečias, ketvirtas ir šeštas 
konstitucijos skyrius palies
tas, tai yra, Seimas'; valdžia 
ir savy valdybės: kiti visi 
skyriai palikti kaip yra.

Kaslink Seimo, pakeitimai 
prasideda su 22 paragrafu 
sekančiai:

VOKIEČIAI SKUNDŽIA 
LENKUS T. SĄ GOS 

TARYBAI
BERLYNAS. — Danci

go sąjunga “Heimatsdienst’ 
pasiuntė Tautų Sąjungos 

•Tarybai memorandumą, kū
rino prašo, kad Tautų Są
jungos Taryba, išspręstų 
lenkų ypatingų teisių Dan
cige panaikinimo klausimą, 
būtent: panaikinimą lenkų 
teisės Įvežti per Dancigo 
uostą amuniciją ir -kitas 
kariuomenės reikmenis, o 
taip pat panaikinimą lenkų 
amunicijos sandėlio Danci
ge.

Bolševikų dienraščio redakto- 
ris ir penki kiti kaltinami 

už nedorus straipsnius

Karikatūromis šmeižė krikščio
nybę, Amerikos istoriją, ir

• • .
darbininkų vadus

NEW YORK. — Apkal- 
tinimą prieš šešius raudo

nuosius, turinčius ryši su 
komunistų dienraščiu Work- 
eriu, kurių tarpe buvo jų rę- 
daktoris Dunne, •' išklausė 
Federalis prisft&idtųjų suo
las ir juos visus rado kaltais 
ir be abejo teismas suteiks 
jiems užsitarnautą atlygini
mą.

Juos kaltino už panaudo
jimą pašto siuntinėjimui 
nešvarios ir nedoros spau
doj rašūį ir paveikslų, ku- 

' Tūris šmeižė ir niekino kri
kščionybę, Amerikos istori
ją ir konservatyvius darbi-

■itaikė audringas ir 
. Kelv nematė jo- 
f„.ųė sausžeinfo. Bū- 
efetą desėtku mailių

si kareivinėmis.
šios paskolos nesutariama,, 
nes Krašto Apsaugos Minis1- 
terija sutinka mokėti per 
mažas sumas. Miesto Tary
ba 300.000 lt. mano paimti 
arba prigulinčių miestui pi- 
Įnigii sąskaitom arba, jei tas, 
[nebus galima paimti pasko- 
lon. .

Be to. Miesto Taryba nu
tarė pirkti kreditan molinių 
vamzdžių kanalizacijos rei- ; 
kalams už 30.000 lt. ir špi
žium vamzdžių už $70,000. 
•Pastarasis kreditas bus ima- 
Įmas ne mažiau, kaip 3 me
tams.

Šie vamzdžiai bus sunau
doti pravedimui vandenio iš 
šulinių i miestą. Šuliniai 
bus kasami apie Eigulius;

Rusija nępas
Anglijai

NEDARBAS VILNIUJ KAUNAS.—“Echo” sa
NEMAŽĖJA kosi iš gerai patikimų šalti

Nežiūrint vasaros. Vilnių- nių patyręs, kad Karo teis 
je nedarbas nemažėja, šiuojmo sprendimu sušaudyto K 
metu jame priskaitymų 4920 Ktosčinskio šeima apleidžia ,gaitfa labai lengvomis wąlv 

Kauną, o gal būt ir Lietu
va.

LENKŲ AUKSINAS 
PAVOJUJ

“Gazeta Handlowa” pra
nešimu, pablogėjus lenki! 
užsienio prekybos balansai 
mėn. importas pranešė eks
portą apie 30 milijonų zlo
tų) mokamasis balansas esąs 
jau su dideliu minusu. Mo
kamojo balanso išlaidas su
daro mokesčiai už Įvežtas iš 
svetur prekes, palūkanos už 
paskolas, mokesčiai už už
sieny statomus laivus ir t. t. 
Kol užsienio prekyba duo
davusi pliusą, tol mokama
sis balansas buvęs aktyvus. 
Bet, užsienio prekybai pa
blogėjus, jau kovo mėn. mo
kamasis balansas davęs de
ficito 141Ą milijonų aukso 

• zlotų sumai. Laikraštis dėl 
to pažymi, kad dabar esą 
didelio, .pavojaus, auksinui 
kristi. Pavojūs laikinai1 ga
lėtų būt pašalintas, jei būtų

vadavimo išvažiavimas įvyks Romuvos P ar 
Montello, Mass. - jJj

išvažiavimas įvyks “Palangoje”, Lūwreųęe, Mą

Nubaudė šešius
z . -

bolševikus
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IR VAKĄĘĘ

noon

Kun. P. Saurusaitis,

Labai malonus Cigaretas

Žmouės pradeda kiek šjiĮjĮi-

PILNŲJŲ BLAIV. CENTRO 
VALDYBOS ANTRAŠAI

®sa-yn*a su 
gendūšį pi

nidege. Šiemet Velykų nak
tį nuo žibalinės lempos var
gonai buvo užsidegę, bet 
Dievas nuo pražūties baž- 
nvčią Sergėjo ir sergsti. .

ir pravardžiuojama.

ijį stačiai 
DK 5 jaunąją 
įne valstvbiiiiai

yrą pasiekęs .aukščiausio į- 
teųipimo laipsni, tai kitu 
atžvilgiu atrodo lyg jis pats

Tu skiri labai daug savo gerklei ir liežuviui, 
kaip ir skoniui... kuomet pasirenki sau 
cigareta . Tn gausi padėkos balsą nuo vi
su trijų kuomet pakrypsi prie Q. Gs.

Maža kam yra žinomas 
Kretkampis. Tai nedidelė 
vietelėj gražiame pušynėly
je ant. Nemuno kranto, Ž. 
Panemunės parapijoje.- A. 
a. kun. Sabo rūpesčiu ši 

|vieta tajM) maža, bet sveika 
ir švaria kurorto vieta. Čia 
jisitaisė namus ir Kauno šv. 
jZitos draugija. Juose gy: 
vena senukės pabėgusios ži
li et ės. o vasaros metu atva
žiuoja iš Kauno daugiau zi- 
iiečią. reikalingi} poilsio. 
Gyvenant kunigui Sabui li-

Mr. August Mitehell, McMillan, 
Mich., sako, “ Aš. būdavau nera
mus po atsigulimo vakare Į lov.ą. 
.Po darbo vakare vos tik galėda
vau pareiti namo. Mano kojos pa
vargdavo. mano kaulai skaudėda
vo, aš buvau labai sumenkęs. 
Nuga-Tone padarė mane nauju 
žmogumi ir aš jaučiuosi dabar jau- 

Inesnis. Dabar su manim nieko 
blogo nėra.”

Bandykit šias visoj šalyj svei
katą budąvojančiės gyduoles, jei 
jūs jaučiatės silpnas, sergate, men
kas. nuvargęs, nervuotas arba tu
rite inkstu arba pūslės nemalonu
mus.. Nuga-Tone taipgi, suteikia 
pasilsinanti ir ramų miegą, sutei
kia geresni apetitą, pagelbsti virš
kinimui, sustiprina visą kūno si
stemą, padaugina svarumą dėl 
menkų žmonių. ‘ Nuga-Tone par
duodamos vaistinėse ir jos turi pa
gelbėti. o jei ne. -tai-irieko nekai
nuoja. Žiūrėkit- garantiją ant kiek
vieno pakelio.

sis silpnos sveikatos, pasi
prašęs Kauno Arkivyskupo 
leidimą ir ji gavęs apsiėmė 
pąįarnauti zitietems ’ ligo* 
učįįis ^dvasiškai. Ir jau ne
toli'metai kaip kun. Žitkus 
čik_ dujinoj&d. gavęs J. E. 
Vilkaviškio vyskŪĮio Aidi
mą dvasiškus pareigaseiti. 
Ponai Žarembai. kurift čia 
netoli yra dvaras, ti^n pa- 
sistatę gražiame pu^nėlvje

bematant ,ąpię jį susibūrė 
y ietims jaunimas., ^Pradėta 

maldose jaunimas skaitliu-, 
gai susirenka pasimelsti,, 

z - A/ r
To jaunimb'siisiburimd iš

dava yra “Pavasario” są
jungos Kretkampio kuopps 
įstrigimas, kuris įvyko š. * m. 
gegužės mėn. Prie kuopos 
prišrase į 40 asmenų.1

Valio Kretkampio jauni
mas. Valio jos įsteigėjas 
kūn. Žitkus.

--- — V'
NĄVĖLZĄVĄ
. (legnžės 1

mašinos ir trejos ro- Į 

Padaryta nuostolių į 
litų sumai. Klojimai/

Dv. Vad. 
2334 So. Oakley Avė., 
Čhicago, Ulinois.

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

■ Chicagu, Ulinois. •' •
I Viee-Pirm.— J. Svirskas,

104 Dorchester Street 
Woreester, Mass.

II Viee-Pirm. — O. Adomaitienė,
36 Norton Street 
Dorchester, Mass.

Iždininkė — O. Sidabrienė, 
6 Commonwealth Avė. 
Worcester‘, Mass.

Iždo globėjai — ■
Kun. P. V. Strakauskas, 
* 50 W. 6th Street

So. Boston; Mass.
J. Tatulis, 44 Barclay St, 

Woreester, Mass.
Rašt. — V. J; Blayackas, 

•104 Dorchester St., 
VVorceste.r, Mass.

Įškine,’ 1md
MadoDaš-Jaut kalnelio k<

Inikomos į>

DIENOS
.11U' . I.-S

KEISTAS VERŠIUKAS
Skaudvilėje, Kretingos ap^ 

skrity,'vienas pilietis nesu
laukdamas.. kada jo karvė 
ateives, ėniė ir pardavė ją 
žydui mėsininkui. Po dvie
jų dienų ^gyvulį paplotus jo< susirenka apie 30-40 vaikų 
viduriuose rastas stebėtinos 
išvaizdoj Veršiukas su dvi e m 
gerklėmis nfgu Motoj, dviem'

’ ----------

’ save -.griautų.
įM ■ Kaune • ir jo apylinkėse 
f' {Slabados pusėje) sutinki 
tvaikų būrius. Kalbini juos 
^lietuviškai. - Atsako ‘niero- 
^‘zuiniėm.” Klausi jo, ar jis 
L vaikščioja į mokyklą. Pasi- 
į rodo neveikščiojąs, bet lan- 
? ką^ “ochronkę,” reiškia vai- 

kų prieglaudą.
z. , Kas tos ochronkos. tai aiš- 
. kinti nereikia., Tai lenkini- 
y įstaigos. Jų nef valdžios 
/ kc^irole nesiekia. Čia ir au- 
į; klojama ir mokoma vis len- 
Ą .fcgi dvasia. * -
^rilaj^dėvintr metai: praėjoy 

kajp gyvename savitu ne-
| /praklausomu gyvenimu ir 
,mdža kas padaryta jauno- 
•mJs kartos valstybinio ir 
Oatftinio auklėjimo Idausi-

Į PERKŪNAS SUDEGINO DU KRETKAMPIS ATGYJA 
- , TCLMHSV I /

Į ŠIRVINTAI. — Birželio 
I , w

į iš r 2 į 3 d.š. m. naktį Širvin- 
ragais. įtii kitime į pil. Ant. ir Ka- 

l/2 vai. į rolio Didžiokų trobas trenkė 
nu- i perkūnas i 2

I ~ -

Su- |čjus’ klojimus

n----—j 
; Neramumai Nakties • 
i Laike? į

LVEtlAT
SiS’ kaimas' iŠAsStif,-! 

ikiemius ir ima statv- 
ĮofešliiAi n£0$a- 
Įs, •kad'ūkmrnkai sod- 
r medžius meg^,’Įr" keturiomis aki 
aėjo Meną kitą triobe- 
Jtatriū tamitot aklvpe, 

r, jau užveista sodne- 
jvaįrių>JŪšių medžių. 

L kad Kalvelių žmonė- 
lšn^į»rggintw grožio 
tjmas.

.. ..-.T '

.KAUNE TRENKĖ PERKŪ
NAS 'Į

Birželio mėn. 2 d. apie 23 dvns5os aprūpinimas
vai. iškilus audrai, Kauno, Pl,noJen^'af\ ^ani ūrirus 
Kęstučio g. 5 Nr. į Borisevi-p^0™’- padėtis pasunkėjo, 
čiaus ir Gričo namus tren-Panemunę neleng- 

jkč perkūnas; Žaibas užgest-l'a'
KARKLENELTAI (Kra-įBo elektros šviesą, sudegino IKun. K. Žitkus, jaušdama- 

žių vai). Tai didokas kai- [elektros laidus, suardė kros 
mas, turįs apie 195 žmones (nį, padarę ^daug- nuostolių, 
ir užimąs GdOha ploto. Gy-tKllo didžiausia paųfka. y. 
vena viensėdžiai. Kaime Ą- 
ra pradžios mokykla, kurion

•* ‘ S, M, > • • . * •
mis. Sužinojusi „apie tai vie-, 
tos ihteligvntijtbpaprašė me- 
sininko. kad sutikti} tą keis{ 
tenvbę padbVfcnoti kokian( 
nors muziejui. Žydas mielfi 
noru sutiko ig veršio galvi 
buyo aHinata į

kad
dsrii užmiršta^

dvasioje auklėti.’ Kai

ŠV. JONO EV. BL. PABELP.
DRAUW0ą V^LDY^OS 
? ANTRAŠAIS

apsk >š
ną Imvo labai karsta 30 R. 
38 C. laipsniai, oras kran
kus: pinmą valandą nakties 
Klaipėdos link pasigirdo 
dundesys, panašus į armotų 
šaudymo bildesį; trečią va
landą visas dangus apsitrau
kė pilkai švitriais debesimis, i 
lietus pylė, kaip iš kibiro, 
perkūnas be pei-traukos 
smarkiai, negirdėtai dažnai 
griovė. Apie 4 valandą per
kūnas trenkė į Veiržėnų 
bažnyčią: išfriuškino visus 
bokšto langus, atplėšė baž
nyčios galo piems, sudaužė 
varganų lango lamperijas 
ir bažnyčios didžiąsias duris 
apskaldė, bet, laimei, bažny
čios neųždegė. Nuostolių 
daug.

Reikia pastebėti,' kad Vc- 
yįržūnų bažnyčią Dievas 
sergsti: antrą fert ji^ri tu-1

^RZVILKAB (Tauragės 
aps.). — Vieną, gegužės ry
tą man teko keliauti per Kr- 
žvilko valkčiu ir miesteli. 
Perjojus Eržvilko valsčiaus 
siekią, pirmiausiai pasitiko 

' kiemsargių (šunų) organi- 
zaėija), kiek toliau — kita, 
trecia ir t t.

, Girdisi nusiskundimų, kad 
net Mdudienį kiemsargių 
gatijos puola praeivius.

y Na, o keliai, keliai"! Tur 
/būt visoj Žemaitijoj blo- 
Lgiąųsi. Matyt, mažai atsi- 
> žvelgiama į jų taisymą. Jei 
'.ktft,_yra geresni, tai tik iš 
Dievo malonės. Tiltu rasti 

■ taip pat didelė retenyh".

i DAR VIENAS NAUJAS 
fe LAIKRAŠTIS
. Liepos mėnesį Kaune pra
J dėsiąs eiti naujas dienraštis, sudegti, bet ne
*skurs būsiąs* griežtai neparti- 
įjHO, grynai informacinio po- 
būdžio. Jis turėsiąs dar Iig- 

»šioĮ yLietuvoj nepraktikuotą 
;-fdrm$ ir turi n {. Vyriausiu 
TedąStoriu numatytas bu- 

^fe/-iKlaipėdos Žinių” re- 
^daHrtrius ir vėliau Klaipė- 
Wd8 'Spaudos atstovas E. J.
BfeMaitis.

"IŠEIViy DRAUGI”
'“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai Menintėlis 

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.

“IŠEIVIŲDRAUGAS” talpina įvairias a- 
v pyšakas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve

timų kalbų vertimus, ir šiaip visokius lengvus 
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis.

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

‘ l)idxioje Britanijdje: Metams 12 šilingų, pusei 
meti} 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai.

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

x , Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 litų, 
•' 4$ nIŠn. 7 litai.

ilinės1 
gčs.
<1315

x i apdrausti nebuvo. 
IŠSIUNČIAMAS Iš KAUNO/

j Kaip pavojingas visuome- 
ines tvarkai n* rimčiai as- 
įmuo Kauno gyventojas p. 
■Ipolitas Germanavičius vi- 
■sam karo stovio laikui iš- 
į siunčiamas iš Kauno į Tel 
'.šių apskritį.I * *

KAUK 
d. netom 

prasti. Laikraščių pareina KrakiųJ valse., r^edainių 
fepie 30 egz. Ų artimi ausį ’apskr.. BuvoS^ęlta jrąjl&ma 
! pasta 12 kilometrų..- KaiųiA vėlia va su atotinkąnČiais 
Lii^ahlįmcy'Jė jokioą nėra, spalvai užrašais. :įįCt5toiūa- 
Jbet dauguma ūkininkų yra [tinę policija 
Tnari.nis artimas Soverenų [tai 
.pieno e])rdirbimo lxndrovėx. tknus, įĮĮftr 
p kilomųtrai iki javų valo- |re. 
mojo punkto Dašilyje, liet tišr«xl’nfio'ka 

į juĮo maža. kds. naudojasi, jkad jis tai 
jį ■■ v — : .< v-* "

Liw £■ I' ii fi - - i į

r PlkTADARtŲ NUKAUTI
DU MŪSŲ PASIENIO ' 

.POLICININKAI

KAUNAS.—Birželiu 5 d. 
pasienio policnjos rajdne ne

itoji Liubavo . raštas ni^au- 
t|s mūsą pasienio, policinin
kas -Vincas > Sankąuskas ir 
sunkiai krūtinėj s sužeistas 
policininkas Petras Vaške
vičius, Tuojau abudu buvo 
atgabenti Kalvarijon. P. 
Vaškevičius jau buvo vos 
gyvas, be sąmones. Čia pat 
sutekta jam’pirmo ji pagal- “ 
ba,| perrišta Žaizda Jis -tuoj i 
nugabentas Mariampoles Ii- j 
genųien. Sužeistasis dar | 
gyveno dvi dienas, bet šamo- j 
liesi/neatgavo. < ‘Nors labai! 
Uoliai, rūpestingai, visokio-i 
nąis^’ priemonėmis bandyta Į 
grąžinti jam sąmonė Ir iš- Į 
gelbėti gyvybė, bet veltui —1 
birželio *men.; 7 dieną; vaka-! 
re Sužeistasis pasimirė. Ka- Į 
dahgi nukautieji niekam ne- 
gąlėjo fte žodžio apie ©ukb- 
vimo priežastį ir aplinkybes 
pratarti, todėl dalyko tyri
mas vra labai sunkus. Kol-

* £ Š , '• • • • i

kas nušovimo priežastys ir ; 
.aplinkybės dar nenustatytos. ' 
Tardymas pavestas Ma- 
riampolės Apygardos teismo 
tardytojui p. Marčiulioniui. 
Tardymas ir įvykio apiin~y 
kybių A tyrinėjimas energin- ; 
gai vedamas, ir reikia tikę- į 
tis, kad piktadariai bus su- Į 
sekti. j

RETAS SVETYS
KRTŠČJAVIŠKĖ (Jur

barko -vai.). — Gegužes 19 
d. 14 vai. šį kaimą aplankė 
stirna gan šakotais’C’

Pavaikščiojus apie 
ūkininko J. T. miškelv, nu- greta stoviu t 
ėjo į valstybinį mišką. Su-įčius ’klojimus ir sudegino i 
sipratę šio kaimo gyvento-Į juos. I IraiSge siidegė 2 akse- 
jai nesiėmė priemonių pa
kenkti jos gy vybei. Tai re 
įtas svetys mūsų kaime.

I I

f*; •Si ' a. *•*KMfE <■-. ■<*» f-*’, > ■ ■
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Povilas gyrėsi:

nuveikė
i*>

1

ZVEJOTOJAI

I
»

j r 
ir

žvejojęs.. Ta lį ir manė pagausins i jį jr... anūkus!^

ri laukus, galop pri-
is

• • 7 * nai

Išplaukia kiekvieną savaitę
' Sugrįžimui leidimu ir kitų 

informacijų kreipkitės pas:

Hamburg-American Line
United Ameriean Lines, Ine. 

IGeneral Agents
131 Statė St., Boston, Mass.

“Naujienos
1739 S. Halsted St. 
Chicago, Ulinois.

“ neš va-

ai tori um, eik pirma suside
rinti su savo broliu, o. paskui 
atėjęs atnašausi savo dova
ną.” (Mato 5, 21-24).

“Meilė yra 
ninga. Meilė

irgi savo gy- išnaikinsiąs. Kaip dabar

Tautose partijos*’ Ir atnašauja žmonės do
vanas ant altorių, bet sykiu 
ir- neapykantą prieš savo

l

tikras 
turi 

šv. Povilas

zX»<’JDIKlv\
/GEROVES skYRIUS\

------------

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ. IR JŲ 

^KŪDIKIŲ SVEIKATOS

i galva ' siauro

Penktadienis, Liepos d., 1927

Užsisakykite
“DARBININKAS’

SS-

turi būti.

rikoj.

YRA ĮSKRISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS ,

f

I j 
i ' Kun. V. K. Taškūnas

SIELA IR DIEVAS
NEAPYKANTA IR MEILE

i Palaiminti romieji, nes 
jie žemę paveldės. (Mato 

___ _■ 5, 4.) i

Daug pasauly neapykan
tos. Tautos neapkenčia vie
na kitą. ' 
liejasi ir pyksta tarp savęs 
ir šmeižia be atodairos ne 
savo partijos žmones, luo- brolį nešiojasi savo širdyse, 
mai kovoja -su luomais ir Nori, kad kiti juos vadintų 

“ kur tik gali išnaudoja;;Kristaus pasekėjais dėl to, 
draugijose, parapijose, šekĄkad jie užlaiko paviršutines 
mynose, kaimynų tarpe, tar- Latalikybės apeigas, bet ne- 
pe pavienių asmenų, tarpe nori atsiminti, jog pats 
įvairių tikybų žmonių, tar- Kristus yra pasakęs, kad Jo 

tikrus pasekėjus galima pa
žinti iš to, kad jie myli kits 
kitą kaip patys save, o Die
vą už vis labiausiai.

Už tat šiandien netikėliai 
ir bedieviai tankiai negali 
pažinti, kas yra Kristaus 
pasekėjas, kas ne, ms labai 
tankiai tas, kurs nešioja ka
taliko vardą, atsimoka ne
apykanta už neapykantą, 
pagieža už pagiežą, pašaipa 
už pašaipa ir t. t. Tuo biau- 
resnė yra toji mūsiškių ne
apykanta, nes jie veidmai
ningai lūpomis išpažįsta 
meilę, bet darbais neapvkan- 
ią.

Tikras katalikas, 
Kristaus sekiotoįas 
meilę, kurią 
šiaip aprašo:

pe tikinčiųjų ir netikinčių
jų. žodžiu sakant, visur pil
na neapykantos, šmeižtų, 
pavydų, skriaudų, priespau
dos ir persekiojimų. Mažai, 
labai mažai tėra meilės, ir 
užtat pasaulis kenčia ir vai
toja. . . ir dar labiau pyksta 
ir keikia. Keikia net pati 
Dievą ir Jo Sūnų. Jėzų 
Kristų, lyg kad Kristus bū
tų kaltas, kad pasaulis ne
nori eiti Jo nurodytais ke
liais. Jau beveik du tūks
tančiai metų praėjo, kaip 
Jis pasakė:

'“Jūs girdėjote, kad senie
siems pasakyta: Neužmuši; 
kas gi užmuštų, bus smerk
tinas teisme. Aš gi jums sa
kau: Kiekvienas, kurs pyks
ta ant savo brolio, bus
smerktinas teisme. Kas gi

• sakytų savo broliui: Raka, 
bus smerktinas taryboje. 
O ką s sakytų: Be c rot y! 

t bps smerktinas Į pragaro 
ugnį. Todėl, jei tu atnašau
ji savo dovaną prie altoriaus 
ir tenai atsimeni, kad tavo 
brolis_ turi šį tą prieš tave, 
palik savo dovaną tenai ties

lino nuo prašigėmsio ir 
prasipaleistuvavusio bedie- 
vuko — ir skaido savę pro
tiniais Samsonais ir Galijo
tais, prieš kuriuos pasaulis 
turi lenktis.

Yra tokių, kurie gaudo 
per visą naktį ir nusigauna 
skaudančią galvą ant ryto
jaus,''šlykščių minčių ir pa- 
leistuvingų jausmų, prakiša 
savo, žmonos ir vaikų mais
tą ir drabužį, ir jų tinklas Choras, docentui T. Braziui

§V TĖVO PIJAUS XI 70 galima jokiomis naturalio- 
metų amžiaus mis medicinogrrnokslo prie- 

sukaktuvių paminėjimas Dionėnus. 
Kauno Arkikatedros Bazili
koj įvyko gegužės mėn. 31 
d. 9 vai. rytą iškilmingomis 

i pamaldomis. Šv. Mišias lai
kė prelatas P. Januševičius 
Dvasiškosios Seminarijos 

I i ___ ,lz.AAntni Ri-n-zini

Atsitiktinai buvo

kantri, malo- 
nepavydi, ne

sielgia sauvalingai, nesipu
čia. Ji vra nesididžijiojanti, 

' s 9 v "i 'neieško, kas jos yra, nesusi
erzina, neįtaria piktume, ne
sidžiaugia neteisybe, džiau
giasi gi tiesa; visa nukenčia, 
visa tiki, visako viliasi, visa 
pakelia.” (I Kor. 13, 1-13).

vra pilnas tik sąžinės išme
tinėjimų.

Yra ir tokių, kurie gaudo 
dorybes, bet jos tuoj iš
sprūsta per tinklo plyšius. 
Nori turėti jas visas. Pasi
gauna viena-kita, liet kaip 
matai velnias vėl jas išravė- 
ja ir prisėja raugių. Liūd
na jiems darosi. - Vargsta 
“per visą naktį,” bet nieko 
nepagauna... nes patys vie-$nietona, Ministerių Kabi
ni žvejoja. Petras pasakė: nef0 pirmininkas Užsienio 
Tavo žodžiu užmesiu tinklą. Reikalų ministeris prof. A. 
Povilas gyrėsi: viską galiu i Voldemaras su žmonaTKra- 
Tame, kuris manę stiprina.’^to Apsaugos ministeris p. 
Abu nuveikė milžiniškus 
darbus. Jiedu dirbo su Kris
tum, — ne vieni.

Ar norime, ar nenorime, 
mes vistiek žvejojame, nes 
negalime nieko neveikti. Jei 
ne žvejojame su Kristum, 
velnias kaip matai ateina 
mums į pagelbą ir susižve- 
jojame pragarą ir čia ir te
nai. Jei užleidžiame tinklą 
Kristaus žodžiu, jei dirba
me su Tuo. kuris mus stip
rina, tuomet viską galime 
pasigauname ir laikinąją 
amžinąją laimę.

diriguojant ir P- J- Naują- 
liui, Kauno konservatorijos 
direktoriui, akompanijuo- 
jant, išpildė mišias S. Lu- 
ciae D v. Fr. X. Vitt’o ix 
mišioms baigantis “Tu es 
Petrus” M. Haller’o. Po 
mišių atgiedota chorališkai 
“Te Deum.”

Pamaldose dalyvavo: Re
spublikos Prezidentas p. Ą.

Merkys, Švietimo ministe- 
ris p. Šakenis. Žemės Ūkio 
ministeris p. Aleksa. Valsty
bės kontrolierius p. dr. A. 
Milčius, monsinjoras Faidu- 
ti. laik. ę.'sju Arkivyskupi
jos valdytojas kan. K. šau- 
Ivs, Kapitulos nariai, Uni
versiteto profesoriai, Dva
siškoji Seminarija su ma- 
nifiku rektorium orei. Mai
roniu ir gerb. profesoriais, 
“Lietuvos” redaktorius dr. 
Jokantas. “Tiesos Kelio”
[redaktorius prof. d-ras kan. 
{Kuraitis, krikščionių demo
kratų partijos pirmininkas 
kun. M. Krupavičius, Bazi
likos vikarų kolegija, Kau
no dvasiški jos. mokyklų ir 
tikinčiųjų.

Šyki Jėzus “tarė Simo
nui: Tikies toliau ir Įleiski
te savo tinklus žvejoti. Si
monas atsiliepdamas tarė: 
Mokytojau, vargome visą 
naktį ir nieko nesugavome: 

. liet 
lą. 
bė 
Po 
Jė 
v • S1O 
nes.77

Tr pradėjo šv. Petras žve-( 
joti žmones Kristui. Ilgą mokslą.” Kristus jam at
laiką žvejo jo. Prižvejojo j rodė žydų tautos nepriete- 
Kristui tūkstančius sielų ir bus. Išskėtė Povilas savo 'for gajc 
galų gale net galvą padėjo, farizėjišką mažytį vortink-j 
bet nesiliovė 
pačią dieną, birželio 29-tą Kristaus pasekėjus ir juos 
65-ais metais 
vastį atidavė už Kristų ki- kad apsirinka Kristaus Baž- 
tas Jo žvejoto jas. šv. Povi- nvčios perscknrHjtM, taip jr 
Jas. \ jis tuomet apsiriko. Kris-

Nė šv. Petras, nė šv. Po-, tus perbloškė Povilą ir su- 
vilas nebuvo išpradžios šie- draskė jo si aura protišką 
lų žvejais. Žinome, kad šv. jinkleli. Paskui iis prare- 
Petras žvejodavo žuvis. 1x4 gėjo ir nusilenkė prieš Kris- 
turbūt nedaug kuo fesisky- tų ir tapo Jo žvoju^ir pri- 
rė nuo kitų žvejų ir šiaip žvejojo Jųjn tūkstančius 
jau žmonių. Pasak evange-'sielų, 
b jų, jis buvo ūmo būdo. Jis j O ką mes žvejojame? 
nukirto Malkui ausi Alyvų ,Kaip vorai ištiesiame sa- 
darze. Seniau jis gal ne sy-, vo silpnučio profūko vor- 
kj yra skėlęs savo draugui,pinklius ir manome, kad mes 
žvejui, Į ausį. Žodžiu sa- esame gudresni už Kristų, 
kant, pirm savo pašaukimo kad ni»*s patį Kristų į juos 
šv. Petras buvo paprastas .pagausime ir užmuš? me.Vie- 
žmogus. su paprasto žmo-’ui nusipynė tuos tinklelius 
gaus silpnumais ir ydomis, j Universitete, kiti gimnazi-

Kuomct Petras žvejojo joje, kiti vos tik pradinėje 
per visą naktį su Zebedie-J mokykloje, kiti tik pasisko-

tavo žodžiu įl eisiu tink- 
Ir tai padarę jie užgrie- 
didele daugvbę žuvu.” 
šios žvejonės “Jėzus ta- 
Sinionui: Nebijok, nuo 
laiko gaudysi jau žmo-1 krovė 
y y

jaus sūnumis. Jonu ir Jo
kūbu, ęa! jis ne syki užkei
kė, kuomet jie ištraukė 
tuščią tinklą, nes nereikia 
pamiršti, kad Petras buvo 
karštabūdis. Į tinklą jis nie
ko nepadaro, bet prisigau
dę užtektinai piktumėlių į 
savo siela.

i

Į Dar blogiau buvo su Po- l 
vilu. Tis visų pirma prisi- La san< ir 

‘i-’-™-“ sau i galvą' siauro merjarns”
i

KĄ PASIGAUNA MŪN- 
ŠAINĖKIAI?

Žvejui pasigauna 
vorai pasigauna 
Klausimas, ką 
mūnšainieriai. 
Amerikoje yYa ' 
šainierin ir 1___
ni turi saliūnus toli mm 
vo namų.Jei saliūnas 
“švariai” varomas, i 
liūnininkas pagauna 
“kostumeriams” galvos 
pilvo skaudėjimą, 
čiais ūmą mirtį, 
sutrumpintą gv’venimą n 
geroką dolerių phmkštą 
sau... ir policijai.

Jei saliūnas yra 
‘ varomas, tai pagauna 

(dar geresni dolerių p]llok:

žuvu, 
musių, 

pasigauna 
Dabartinėje 

3‘a^-isokių mūn- 
būtiVgeriu. Vie-

—» sa-

mokslo ir į viską žiūrėjo per ligu jr varffn 
ią savo mažytį -farizėjišką jei saliūnas vrn

~ I nerio namuose, 
\ir dukterys rotai

r”T. ‘ ...I Jie pasigauna:

PAGIJIMAI liurde

1925 m. Italios laikr. pra- 
uesa, kad Liurdo gvdvtoiu 

jKą.junga. nuodugniai ištvrus
X ■ ym h> !,£rOka: g<UO|, ,H (
• ai sa pažino 20 pagijimų tikrai 

stebuklais. Parijusiųjų skai- 
t n- 11 '* i.u/(lvvlika buvo ypač sun- 

vienn*a\ P«3v. vienas ang-
i v>o Grikiai karo metu su

žeistas-----Londone Wim-
bledone nesenai vienas pro
testantas skaitė paskaitą a- 
]be Liurdą ir stengėsi Įrodi- 
,n<~ti. kad visi tos Malonių 

didesni “kosfn l'10*08 atsitikimai esą grv- 
iki srimvim ; po' ^.^anymas. Faskai-

- ’ / ‘"V” pasibaigus, žodžio pa-

m mnnSai- l,Hv^ vienas
io rmi; i?J Jis atrėmė iš-

nėra __/P kaltinimą ir. remda-
’ *iJaS1S "V(lvtojų tvirtini-

<’i'-orells knrie palys
žento, ligas J i,„ i Se.,a,?5 nietais aplankė 

f Ginėjo, kad dau- 
-S'is pasnjimi, išaiškinti nė-

Žmogaus būdas yra visa c

Būdo žmones 
sąžinė tai visuomenei,, kuriai jie 
priklauso.—Emerson.

ovaVtAin 1b Tof vės santvarka, ikūnėjimas Minas g\d\tojų, izr. aiA Būdo
SheiTv. kuris paaiškino, 
kad jis ypač rūpesti ilgai-iš
tyręs du pagijimu, būtent 
Paries spinalis (nugarkau
lio išgijimas) ir Tumor fib- 
rosus (rišamųjų audinių už
degimą): abiejais atvejais 
šių ligonių pagijimas žmo
giškos gudrybės' priemonė
mis nebuvo Įmanomas, tuo 
tarpu abu ligoniu staiga vi
siškai pasveiko. Dr. SJierry. 
Liurdo apgynimo kallia pro
testantu susirinkime padarė 
:neparasto Įspūdžio.

LIETUVON ir iš LIETUVOS 
per Hamburgą

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

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

$203.00 iš New York’o į 
Kauną ir atgal 

(Karo taksai ekstra)

i t
STRAIPSNIS 17
Motinos Maistas

Nėščia motina reikalauja daug 
sotaus ir sveiko maisto, nes ji ne
tik save peni, bet ir mažutytę gy
vybę, kurią tikisi paleisti. Dailūs 
keksai ir košelės niekad nepadaro 
pieno ar stiprumo. Reikia papras
tų valgių, gerai išvirtų. Perdaug 
apdirbtų arba labai riebių valgių 
reikia vengti. Taipgi nereikia val
gyti keptų valgių. Nors svarbu 
nėščiai motinai gauti užtektinai 
maisto, bet reikia atminti, kad per
sivalgymas pasunkina organams 
darbą, ir gali atnešti rimtą ligą.

Nėštumo laike ir per visą žin- 
dymo laikotarpį rekomenduoja
me sekamus valgius:

Visokių rūšių sriubos — bet ne- 
perdaug sūrios, rūgščios ar kito
kios. __

Šviežia žuvis — smožĮnta arba 
virta.

. Kiaušiniai—vimias, du kasdien. 
Virti) javinių košelių, su pienu 

ar Smetona.
Mėsos sykį į dieną —■> aviena, 

eršiena, jautiena, kumpis, laši
niai ir vištiena.

Duona turi būti valgoma bent 
dviejų dienų senumo.

Paprasti skanškoniai — šalta- 
košė arba kiaušišienč.

Vaisių reikia valgyti daug, ir 
žalių ir virtų

Gėrimai — pienas, koko, ar pa
sukos.

Arbatos ar kavos mažai vartoti. 
Gerk užtektinai vandenio, jei 

galima dvi kvorti į dieną.
Štai trys puikūs receptai, kurie 

paivairins valgius ir tuom patim 
Laiku suteiks motinai ypatingai so
taus maisto. ‘

Graham Deimantai
1 puodelis Borden’s Evaporated 

Pieno.

’ 1
3
1
3
4
1
2

Į IR IŠ

LIETUVOS
Per BREMENĄ

Didžiausiu ir Greičiausiu 
Vokiečių Garlaiviu 
COLUMBUS 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs 3-čios klesos kamba- 
-riai—tik miegamieji 

N 0 R T H G E R M A N 

L L O Y D
65 Statė St., Boston, Mass. 
Arba pas bile vietinį agentą

I Klaipėdą! į Klaipėdą!
✓ PASKUTINĖ PROGA LIETUVIAMS 

važiuot šią vasarą tiesiai į Klaipėdą 
tuo pačiu laivu.

Ketvirtas! ir Penktas!
ŠIĄ VASARĄ IŠPLAUKIMAS

Iš AMERIKOS NEW YORK O 
stačiai)

LIETUVOS KLAIPĖDĄ 
BALTIKO—AMERIKOS LINIJOS

Laivu “Lituania” 
19 Liepos - July, 1927

Ekskursijas ant šio laivo rengia :

Rytuose: Petras J. Baltuška — Vakaruose:
6 East Marke.t St’ 
AVilkes Barre, Pa.

Arba

Laivu “Estonia
9 Rugpjučio-August, 1927

JUSU VIETOS AGENTAS:
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 

PARŪPINS POPIERAS IR PASĄ.
UŽSAKYS VIETĄ ANT LAIVO 

NURODYS KELIĄ I LAIVĄ

j r pragarą.

KUO®®?

''P .e 
duota’":

linksi i° saV° 
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puodelis vandens, 
puidukai grabam miltų, 
šaukštas cukraus 
šaukštai sviesto 
šaukšteliai baking pauderio 
šaukštelis druskos 
kiaušiniai.

Suplak lengvai kiaušinius, pri- I 
dėk pieną ir vandenį, o paskui per. 
sijotus kitus dalykus. Įmaišyk iš
tirpintą sviestą ir gerai suplak, i 
Pilk į pasviestuotus bandelių ke
pimo indus ir kepk karštame pe
čiuje 20 minutų.

Kepta Kiaušinienė
2 šaukštai Borden’s EagleBrand 

Kondensuoto Pieno.
1 kiaušinis.
7-aštuntdaliai puodelio vandens. 
(Vertis šešiolikta dalis šaukšto 

rutmego.
Sumaišyk Eagle Brand ir van

denį gerai. Suplak kiaušinį ir pri
dėk prie pieno maišant gerai. Pri
dėk vanila ir nutmegą. Kepk ant 
vandenio vidutiniam pečiuj. Ka
da peilio ašmenys įdėtos kiaušinio, 
nėn išeina švarios, tai kepimas 
baigtas.

Nesuprasta, apleista mergaite 
i.nėra iš knygų paimta. Laiko bren
dimo daugelis jaunų mergaičių pe
reina per tokį laikotarpį mizerijos 
ir rūpesčio — motinos jums nepa- 
jiks šitas — dėlto, kad jos netenka 
pasitikėjimo motinoms. _ Daugelis 
motinų atsisako pripažinti, kad ši
tas laikas yra vienas iš kritingiau- 
sių mergaitės gyvenime.

I r

Saugumas guli teisingame mai- 
tinime. Pridėliojimas Borden’s 
Eagle Pieno prie jūsų vaiko valgių 
suteiks jam kiekvieną veikėją rei
kalingą vikriai sveikatai. Supran
tama, šviežias oras, mankšt.vmas, 
užtektnai miego ir sveiki pasi
linksminimai taipgi gelbsti. Bet 
jei maistas netinka, niekas netin
ka.

Skaityk Situs straipsnius kas sa
vaitė atydžiai ir pasidėk ateičiai.

BALTIC AMERICA LINE, 8-19 Bridge St., New York City.

Kainos tiesiai į Klaipėdą: 
Trečia kliasa $107

Kainos į Klaipėdą ir atgal
Trečia kliasa ......................$181

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

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir

gerovėje be mokyti) wri) ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius

Kiekvienas lietuvis tun žinoti apie savo
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų Ame

. APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS

LIETUVOS ALBUMAS

Veikalas turi 436 puslapio, ii kurių 288 puslapiai

Kaina 83.60
iiKmu veikslais

866 West Broadvay
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Sombarto Pranašavimai

unijos

nors Butle- 
kalba apie 
bolševizmą,

Plaukite dainos, kupinos jausmo, 
Kraštan Vilnijos, pilių Gedimino; 
Guoskite širdis, kvėpkite džiaugsmo 
Broliai į kovą žirgus augina!

Plaukite dainos, skambios, malonios, 
Guoskite širdis, kelkite šalį;
Gimėt bakūžėj, augote klony, 
Jumis užmiršti niekas negali!

nieji fašistai organizuoja ki
tą kampaniją prieš jų pa
čių išpūstą pevą fašizmą 
Lietuvoje, bet nieko nuo jų 
nepasimokinę “S-ros” “tau
tininkai” ir vėl bando dėtis 
su jais. Pasekmės bus be 
abejo tokios, kaip ir pirmo- 
je talkoje.

VA J t - -a—*• —

Perspėti ir rimtai kriti
kuoti tuos, kurie yra dabar 
Lietuvoje prie valdžios yra 
pareiga kiekvieno mylinčio 
tėvynę lietuvio, jei jam at
rodo, kad jie klysta visai kas 
kita dėtis su bolševikais ir 
dėti pinigus prijungimui 
Lietuvos prie Rusijos.

Tenka labai paabejoti, ar 
sandariečiai taip uoliai pro
testuotu prieš “fašistus,” 
jei jų priešaky stovėtų ne 
Smetona, bet Šliupas. Pa
analizavę ši naujos mados 
antifašizmą rasime po juo 
paslėpt ą ant i k r ikščionizmą.

Jei tariamieji tautininkai 
mokėtų nusikratyti savo 
baubų ir vadovautus! dau
giau realybėmis, nesiduotų 
pasikinkyti raudonųjų veži
mėliu.

socialistinis 
asmuo virs 

arkliu, kuri

Kaip Savo Jėgomis Kelti 
Krašto Gerovė

Penktadienis, Liepos 1-mą ii, 1627

do pasikinkyti i vieną prieš- 
katalikišką vežimą, bet nie
kas iš to neišeina. Papras
tai raudonasis vėžys nutrau
kia vežimą i savo pusę ir jį 
iškrausto. Patirimas tečiau 
“partnerių” nepamokina ir 
jie vėl bando įsikinkyti į tą 
patį vežimą su raudonuoju 
vėžiu.

Perėjo viena protestų ban
ga. Iš jos pasipelnė rau
donieji. Dabar vėl raudo-

ųa bet nesu
vienija

nis yra kapitalistinis, katras 
socialistinis.

Tas tečiau nereiškia, kad 
ateity įvyks 
“rojus,” kur 
mašina, arba 
komisarai kinkys, kur jiems 
patiks. Priešingai, gyveni
mas bus įvairus. Užsiliks 
ūkininkas, amatuinkas, įna
šas biznierius ir t. t. Žodžiu 
sakant, asmens iuicijatvva 
nebus nustelbta, tik dabar
tinis didžiojo kapitalisto 
apetitas prie nery boto pelno 
bus pažabotas.

Ar taip ištikrųjų bus, 
kaip profesorius Sombart 
pranašauja, parodys ateitis. 
Tuo tarpu tenka paabejoti, 
kad biznio reguliavimas, ar 
tai iš valstvbės, ar iš miesto 
pusės, atneša daug naudos 
vartotojui. Ir valstybių, ir 
miestų valdžios tankiausia 
yra tik didžiojo biznio išti
kimi tarnai ir, nors valdi
ninkai viešai daug rėkauja 
prieš kapitalistų nedorybes, 
bet už kulisų tai]) šoka, kaip 
ponai liepia. Kas nežino, 
kaip buvo “reguliuojami” 
Standard Oil t rustas ir ki
ti t įlįstai, geležinkelių ir 
tramvajų kompanijos ir t. t. 
Tie tinstu reguliavimai tik 
trustams naudos tedavė, nes 
t m štai paskui galėjo savo 
kritikams drąsiai atsakyti, 
kad dabar, girdi, valdžia 
juos prižiūrinti ir jie'esą ne
kalti... ir toliau darė savo.

Sunku laukti iš valdžių, 
kad jos kuomet nors įsteng
iu pakeisti-nerybotą kapita
listų pelną patarnavimu 
vartotojui. Tą teįstengs pa
daryti tik pačių vartotojų 
talka.

labai kritiškai pažvel
gė i šitos sistemos mokslinius pagrindus. įrodi
nėdami. *kad kiekvieno judesio apskaitymu ne
galima remtis, nustatant darbininko atlyginimą, 
nes “prieš kiekvieną žmogaus daromą fizinį ak
tą eina sielos procesas, kurio jokiais chronomet
rais negalima aiiskaitvti ir įvertinti. O kadan- 
gi “sielos-procesas sudaro paties darbo dalį, tai 
to proceso neapskaitymas daro ir visą darbo lai
ko tynmą netikslų ir negalinti būti baze atlygi
nimui apskaityti.”

“Tad yra klaidinga, sako Amerikos Darbo 
Federacijos Konvencijos 1912 m. nezoiiucija — 
nustatyti tokiu pagrindu premijų sistemą: toji 
sistema skatina darbjpinką dirbti virš jo norma
lios išgalės iijrodo tendenciją privaryti darbinin
ką prie visiško nervų suirimo, suardyti jo kūno 
ir proto sveikatą ir pagaliau primesti jį visuome
nei laikyti kokioje prieglaudoje.”

tuno J psichozo pavyzdys. 
Krikščionių patiekta konsti
tucija yra “taisoma,” nes 
ji esanti perdaug demokra
tiška, bet tie, kurie ją pa
rašė, netiki į demokratybę! ei alistai ir sandariečiai ban 
Ar berasi geresnį partinės 
“logikos” “sampelį?”

Gaila, . kad “bepartyvės 
partijos” leib organas nesu7 
geba žiūrėti į faktus objek- 
tingiau. Mat žiūri per Šliu
po paliktus antikrikščioniš- 
kus akinius ir mato baubus, 
kur jų nėra.

Net ir sergantiems parti
ne paranoja pravartu būtų 
pagerbti savo skaitytojų 
korse sense.

mii, 13 judėjimų galima eliminuoti ir vietoje jų 
palikti tik 5. Tik reikia šių sąlygų: IX kad mū
rininkui nereikėtų vaikščioti du žingsnius kiek
vienos plytos, bet kad plyta būtų prieš jį ant sta
lo padėta ir tai tokioj pozicijoj, kad jos neberei
kėtų vartyti ir kraipyti, bet kad stačiai ją gali
ma būtų dėti į mūrą. 2) Greta plytų ant to pat 
stalo turi būti jam padėta ir cemento, ar kal
kių skiedinio, kad mūrininkas galėtų.kartu dirb
ti abiem rankoms, t. y. viena ranka prirengti ply
tai guolį, antra — plytą padėti. 3) Skiedinys tu
ri būti prirengtas taip, kad iš jo nereikėtų ran
kioti akmenėlių ir kad. plytą padėjus? nereikė
tų iš viršaus jos taukštelti kelnės koteliu; tuo bū
du taip pat susitaupo laikas. 4) Pastoliai turi 
būti lengvai kilnojarhirir pakeliami kariu su au
gančia muro siena, kad mūrininkui dedant ply
tas nereikėtų nei lenktis, nei stiebtis ant pirštų 
galų, kad jisai galėtų dirbti visada vienoj pozi
cijoj. įvedus tuos visus pagerinimus pasirodė, 
kad mūrininkas vietoje. 120 plytų per valandą 
(senojo maximumo) gali padėti 350 plytų. (Į- 
domu, įpul profesinės Sąjungos kai kuriuose 
miestuose buvo nustačiusios mūrininkams šito
kį maximųmą: 275 plytas Į>er dieną miesto dar- 
buicbfeJTū plytas j>cr dieną privačiam .dalimi.)

Įdomu* taip pat buvo paties Taylor’io paty
rimas dirbtuvėje, kur mergaites patikrinėje dvi
račių šratus. Išstudijavus visus judėjimus, įve
dus reikiamų atmainų,?atrinkus darbininkes pa
sirodė, kad 35 darbininkės galėjo padaryti tiek 
pat darbo,’ kiek seniau nudirbdavo 120 mergai
čių. Jų algos padidėjo nuo 80% iki 100%, nors 
darbo valandos buvo sumažintos nuo 10% vai. 
iki 8ĮX» vai. Kadangi tasai darbas reikalauja di
delio nervų įtempimo, tai kas U4 vai. buvo į- 
vesta 10 minučių jiertrauka pasiplepėti (seniau 
plefmdavo jos visą laikų; dabar, kad to išvengus, 
viena nuo antros buvo pasodintos gana toli).

Kai kurie Taylor’io bandymai truko ilgus me
tus ir labai daug kaštavo. Tačiau ris dėlto jie 
gerai išsimokėjo. ♦. Pav„ bandymai plieną kapo
ti truko bu pertraukomis 26 metus; jie sunaiki-

V. Glūdutis

PLAUKITE DAINOS

| Milžiniškas - yra kraštas 
'J. Valstijos. Daug priešin
gų interesų susiduria, bet iš
tikimybė kraštui yra dides
nė už privatinius interesus, 
tautoj valia yra stipresnė ir 
prieš ją nusilenkia ir asme
nys ir grupės ir partijos,

Užtat į taip trumpą laiką, 
vos 151 metai, Jungtinės 
Valstijos taip aukštai paki
lo, kad šiandien užima' pir
mą vietą pasauly.

Beveik tuo pačiu laiku iš
kovojo sau nepriklausomybę 
J. V. pietų kaimynės, bet 
kur jų progresas? Centraii- 
nė ir Pietų Amerika, yra 
lient tiek turtinga, kaip ir 
Šiaurės Amerika, bet tie 
turtai guli žemėje. Juos 
teeksploatuoja tik “sve
čiai,” šiaurės Amerikos ir 
Europos žmonės. Vietiniai 
gyventojai tesugeba tik am
žinai peštis savo tarpe ir 
kelti revoliucijai. Kiekvie
nas politikierius tenai tik 
savę teskaito tikiu patrijo- 
tu tinkančiu šalį valdyti, ki
tus skaito tik kartuvėms tin
kančiais išdavikais.

Užtat lotynų Amerikos 
respublikų nepriklausomybė 
yra silpna, nepastovi, duoda 
progos stipresniems kaimy
nams kištis į jų naminius 
reikalus.

Pietų Amerikos respubli
kų vėliavos pridengia tik 
“kramolnikų” ambicijas ir 
yra nekaltų žmonių krauju 
aptaškytos. Rusijos ir Ita
lijos patapo tironų vėl ūkai

Gerbiame ir didžiuojamės 
J. Valstijų žvaigždėta tri
spalve vėliava ir teisingai, 
nes ji yra tautos genijaus, 
nuveikto darbo ir susiklau^ 
symo simboliu.

4-ta Liepos kasmet mums 
tai primena.

kščionys netiki į demokrati
ją. Girdi “pakol jie buvo 
valdžioje, patol nieko nebu
vo girdėtis apie demokraty
bę iš krikščionių puąės!”

Į polemikas įsileisti mes 
neketiname. Šis- išsišokimas

Kuomet koks 
ris ar Stalinas 
kapitalizmą, ar 
žinai iš kalno, prie kokių iš
vadų jiedu prieis ir kokią 
ateitį jie lemia kapitalizmui 
ir bolševizmui. Mat pirma
sis yra Republikonų parti
jos pirmininkas, antrasis 

'Trečiojo internacijonalo 
galva. Bešališkai kalbėti jie 
nė nenori, nė nemokėtų, jei 
ir norėtų. Vienas visuomet 
girs kapitalizmą, kitas bol
ševizmą. Visai kitokio įspū
džio gauni skaitydamas 
prof. Wernerio Sombarto 
pranašavimus apie ateitį. 
Jis žiūri į ateitį ne per savo 
partinius prietarus, bet be
šališkai vien realybėmis ir 
faktais pasiremdamas.

Tarp kitko jis rašo, kad 
ŽPtDitalizmas dar ilgokai gy
vuosiąs, bet ne tokioje for
moje, kaip dabar. Anot jo, 
ateity nebebūsią kaip dabar, 
kad kapitalistas gamina ką, 
kiek ir kuomet nori, bet ga
minimas eis sulyg tam tik
ro iškalno apgalvoto progra- 
mo. Dabar pelnas užima 
svarbiausią vietą. Ateity 
pelnas turės pasitraukti iš 
pirmos vietos. Kaskart la
biau prigys principas, kad 
gamyba yra ne tam, kad. at
nešti kodaugiausia pelno ga
mintojui, t. y. kapitalistui, 
bet tam, kad patenkinus 
vartotoją.

Įdomu čia pastebėti, kad 
► ekspertas ekonomistas, beša
liškai svarstydamas dabarti
nę ekonominę padėtį, priei
na lygiai tokių išvadų, kaip 
koperatoriai. Pasirodo, kad 
kapitalizmas, taip sakant, 
dasigyvena nenoromis prie 
tos tvarkos, kurią koperato
riai permatė virš septynias
dešimt metų atgal. Tuo bū
du ir koperatorių idealai ,ir 
pastangos, ir pats dabarties 
ekonominis gyvenimas sie
kia prie to paties.

%
Profesorius Sombart nu-•

mato, kad ateity industrija 
bus kaskart, labiau po vieša 
kontrole, nes to reikalauja 

. vis labiau ir labiau darbi
ninkai ir neturtingi vartoto-t]id< 
jai. Tų dviejų klasių įtaka VIloni(.t 
auga, ir netenka abejoti,!, 
kad jų reikalavimai bus pa-| <>s 
tenkinti. Šalia kojieratyvų° 
būsią kapitalistiniai bizniai, ’
bet po visuomenės priežiūra. J. Va
Vieni bizniai būsią po vai- Įęovojo j 
stybės kiti po miestų prie- vnlnvlw, 
zuira. Kapitalizmas ir so- 
cializmas būsią tuomet ‘pa- . ’11,0
našūs i kits kitą kaip du ir 11,10 
kumšiųuii ir tankiai sunku j norėjo 
būsią pąsgkyti, katras biz- ir tuo,sį

KEMŠA KALĖ JIMAN LIE
TUVIUS REDAKTORIUS 
VILNIUS. — Lenkų kal

ba leidžiamo lietuvių laikra
ščio “Žvcie Ludu” žiniomis, 
jo redaktorius K. Veleckis 
Vilniaus apygardos teismo 
nuteistas vieną mėnesį kalė
ti už tai, kad vienoj kores
pondencijoj iš provincijos 
neya buvęs įžeistas lenkų ko
misaras. K. Veleckas per
davė bylą apeliacijos teis
ei- hG * i

“Vilniaus Aido” redak
torė šablinskaitė, nesenai 
nuteista 1000 zlotų pabau
dos, palicijos pasodinta 
dviem mėnesiam kalėjiman, 
nes dėl neturto negalėjo tos 
sumos sumokėti.

sKaitytojus
Visai teisingai sako psi

chiatrai, kad siaurai parti
nis žmogus yrh pakvaišėlis, 
kuomet jis pradeda kalbėti nuims įdomus tik kaipo par 
ar rašyti apie, partijas, yis 
dėlto reikia tikėtis, nuo: to
kio žmogaus, kad jis neva
dintų baltą juodu jei jau ne 
visados tai nors retkarčiais. 
Ypač reikėtų laukti daugiau 
tokių “lucida intervalla” 
nuo redaktorių.

Deja pastarais laikais pas 
kaikuriuos redaktorius be
veik nėra tokių objektyvu
mo protarpių. Kad toki 
“S-ra” paskelbia savo skai
tytojams, 'būk krikščionys 
norį turėti vadais Molio Mo
tiejus, tai tik reiškia, kad 
“S-ros” redaktorius yra la
bai žemos nuomonės, apie 
savo skaitytojų smegenis, 
jei tikisi, kad jie prarys to
kį psichopatišką partinį bly
ną. i

C A

Jei “Laisvė” rašo, būk 
“D-kas” vadinąs visus ka
talikus sliekais, tai irgi var
gu be ras daug tokių savo 
skaitytojų. Kurie “L-vėš” 
redaktoriui • patikės. Kam 
tai rašo ? Į tą' galima at
sakyti klausimu: Kam įsiu- 
tusios bobos špygas rodo? Į 
abu klausimu psichologija 
duos vieną atsakymą. Ste
bėtina tik, kad skaitytojai 
ne reaguoja į tokį jų sveiko 
proto įžeidimą. O gal jau 
jo bebolševikaudami ir ne
beteko ?

Labiau stebina mus-“Vie- 
nybės” išsišokimai tokiuose 
straipsniuose, kaip Kri
kščionių “Atsi vertimas,” 
kur įrodinėjama, būk kri-

Tuos pagrindinius savo sistemos dėsnius Tay- 
lor’is suformulavo, pasiremdamas ilgi] metų pa
tyrimu. J is pradėjo savo bandymus Betlejemo 
mieste plieno liejyklose. Seniau toje dirbtuvėje, 
pav., vienas darbininkas sukraudavęs į vagonus 
jier dieną 12%> tonų spyžio (ketaus), gaudamas 
už tai 1,15 centų. Tavlor’ui išstudijavus su chro
nometru visus tų darbininkų judėjimus ir parin
kus tam darbui tinkamiausius, pasirodė, kad vie
nas darbininkas per dieną gali sukrauti į vago
nus net 47ĮZ> tonų spyžio. Darbo dienos ilgumus 
tuomet buvo 10. Kad darbininkas tesėtų, buvo 
jam liepiama kas 10 minučių atsisėsti ir atsi
kvėpti.

Tiesa, ne visi darbininkai pasirodė gali 47% 
tonų spvžiaus per dieną į vagonus sunešti. Tik 
vienas iš 8 tai galėjo padalyti. Kiti buvo arba 
atleisti arba pastatyti prie kitų darbų. Buvo pa- 
satyti šj dalbą dirbti patys stipriausi, mažai gal
voją, anot Tavlor’o — jaučio tipo žnionės. Nors 
darbo produktingumas padidėjo mažne 4 kartus, 
tačiau jų alga pakilo tik iki 1,85 centų per dieną, 
kas pasak Taylor’o darbininkus visai patenkino. 
Į kritikų jam dalytą priekaišfą, kodėl alga neį
keliama atatinkama proporcija, Taylor'isatsako 
taip: iš padidėjusio darini našumo turi turėti 
naudos ne tik darbininkas, liet ir darbdaviu, o 
visų daugiausia — plati visuomenė, kuri tufi 
gauti žymiai pigiau produktų. •

Mūrininkų amatas jau daugelį šimtmečių 
buvo atliekamas tais pačiais dėsniais. PlyĮų. dė
jimo technika taip “suakmenėjo,” kad roįictn. 

jog čia jokis progresas negalimas. O. štai,-vie
nas uoliausių ir talentingiausių Taylor’io ^pase
kėjų inžinierius Giebretas tyrimo keliu surado, 
kad iš vartotų plytas į mūrą dedant 18 jtdėji-
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1 > 1 Iinors savo

Mūsų antikrikščionys vie
nu žvilgsniu yra labai pana
šus į protestantų sektas: jie 
tarp savęs nesutinka ir pe
šasi, bet visi, lygiai nekenčia 
katalikų. Kaip toje pasa
kaitėje gulbė,^lydeka, ir vė
žys, taip ir bolševikai, so-

Plaukite dainos, neškite žinią, 
Rengias lietuviai Vilnių vaduoti; 
Brangi] j į miestą, savo- sostinę, 
Pilį Gedimino rengias vaduoti!• J ’

i < >

Plaukite dainos, neškite žinią, 
Broliai jau žirgus karui balnoja; 
Rengias vaduoti savo sostinę — 
Teka jau saulė — rytuos dienoja!
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Gražioji vasaros gamta pasi
puošus savo gražiais rūbais,— 
gėlėmis, žolynais ir sriaunais 
upeliais, kiekvieną vilioją ir 
kviečia naudotis tąja grože.

Vasaros grožę gerausia gali
ma matyti laukuose, miškuose,
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Ar čia bus Dievo bausmė? 
Gal ir yra BŽ ką,.. “Baltoji 
boba” važinėjo. Lig būtų špo
sai amerikiečių?. Nekokie py
ragai Neduoda laiko ir atsi
kvėpti Kuri blogiausia pro
fesija? Amerikos doleris.

Kas mūsų kaimiečio, ūki
ninko nevargina:—plėšė vo
kiečiai, grobe visokie ber
montininkai o dar daugiau 
bolševikai, tik — jie visi 
šiandien baigia lietuviams 
ir iš atminties išdulkėti. 
Užmiršo mūsų žmogus visus 
savo aršiuosius priešus, nes 
ir žaizdos jų padarytos dau
gumoje, paviršium apgyjo, 
tik vieno priešo lietuvis dar 
nepamiršo ir matyt negreit 
pamiršt, — tai nuožmiojo 
pietų grobiko 
mūsų brangią sostinę Vil
nioj aštriais nagais sugrie
bęs laiko ir mūsų brolius vi
saip skaudžia, persekioja ir 
neapkenčia... Kaimynai, 
mat — dažnai būna ir nedo
ri; mūsų žmonės nuo ma
žens iš praktikos tai žino. •

Taip tie kaimynai ir oku
pantai plėšė milijonais mū
sų šalį, ir buvo ant jų ko 
skųstis. Tik štai dabar — 
nederlius plėšė ištisus tre
jus metus bet ir šiais metais 
nieko viliojančio ūkininkas 
nebelaukia. Pats, kitados 
toks džiugūs, linksmas pa
vasaris — šiemet tik šiurpą 
žmogui įvaro; ir skriaudos 
nuo pečių bijai nusiimti, tik 
tiek, kad nenešioji veltinių.
— “jAr čia bus Dievo baus
mė?” 
mingas kaimietis atsidūsta.
— Kankino mus visoki atė
jūnai, grobė mūsų prakaitu 
sutaupytą turtą — o dabar 
ir pati gamta užniko mūsų 
darbo žmogų pliekti!'-— 
nusiskundžia, išėjęs iš kan-

lenko, kurs

ne vienas dievobai-

kimo, kaip seniau — iš. sa
kyklos nedaro. Taip, atėi-v 
na kartais galvon: ką Ame- : 
rikos Įstatymai tokiu atveju, 
gali tarti; nes, kiek prisi
menu — ten nevalia kad ir 
persiskyrus, be šliūbo gy
venti? Ir šitai prisiminus 
galvoji kartais: gal ir yra 
už ką gausti, gal ir yra rei
kalo sudrausti šiokiu ar to
kiu būdu žmones kurie , ne
silaiko jokių padorumo dės
nių. 1

Įpusėjo gražusai gegužis 
— čia šlumš, iš nakties, — 
“balta boba” atvažiavo! Ne
žiūrint kad nekuris vasaro
jus buvo sudygęs — prisni
go kone du veršku storumo 
sniego, kad net per tris die
nas vos tenutirpo; Šitokių 
gamtos šposų niekas nesiti
kėjo! Atmenu sykį, buvo 
laikraščiuose paminėta, kad 
būk Amerikos inžinieriai su
galvoję, o piniguočiai jų su
manymui pritarę—nukreip-

trybės antras, trečias žemės 
knisėjas — ūkininkas. O 
gal ir yra už ką! Kokia 
penkiolika metų atgal, dar 
rusų caro laikais — Lietu
voje žmoneliai sočiai gyve
no, netrūko duonos, mėsos, 
taipgi sviesto ir sūriij; be 
uždaralo ir patsai vargšas 
negamino sriubos. Buvo lai
kai, sotūs laikai... Bažny
čios būdavo pilnos, ir kas 
neidavo, tai nedrįsdavo tuo- 
mi girtis. Smuklių, alinių, 
buvo, tik jas laikė žydai; 
lietuviui buvo pasmerkimas, 
jei imsis smuklininko ama
to... O dabar “? — Tikyba 
antraeilis dalykas. 'Jei dar 
nueina bažnyčion— tai tik 
ant Mišių; pamokslo klau
sos tik moterys ir maža da
lis vyrų. Q ir tie kurie atė
ję ant pamaldų—stovi kaip 
stuobriai, nė knygutės nė ro- ti šiltąją jūrų Golfo srovę 
žančiaus, kaip seniau — ne
pamatysi. Žinoma aš čia 
kalbu apie “kavalierius” ir 
nekurios “panelės” panašiai 
užsilaiko. Senojo amžiaus 
žmonės — tebėra pamaldūs, 
nors ir čia išimčių yra. Tai 
bažnyčioje. O namie ? — Čia 
dar blogiau. Kaip kam ant 
seilės užeina pliauškia ir 
rimtesnieji kaž kodėl jau 
nedrįsta jų sudrausti, ar 
bent parodyti, kad taip ne
gražu. Šeimoje,—irgi liūd
na. Seniau, jei vyras ir mo- 
teris-mergina, susieitų ir gy
ventų be jungtuvių — juos 
kaimo bobos su pagaliais iš 
savo sodžiaus išbikštytų. O> 
dabar taip yra: gyvena, kar- ^sulindo atgal žemėn. O ūž
tais persi skyręs su žmona 
vyras, pasikvietęs pašalietę 
merginą už pačią, gimsta 
vaikai, ir nežinai—kartais, 
kokiu juos vardu metrikų 
knygose užrašyti. Ir bobos 
tyli ir kunigas viešo smer-

savo naudai, kuri dabar ei
na iš Meksikos įlankos ir 
per Atlanto-vandenyną, pa- 
liai-Anglijos krantus — nu- 
kripsta į šiaurę, suteikdama 
Vakarų Europos ir Skandi
navų pūssaliui. šiltą klima-' 
tą. Šiemet'nepaprastai at
šalus pavasariui — tartum 
duotų nerimto pagrindo a- 
merikiečius įtarti.

Kas čia kaltas ar ne kal
tas, bet Lietuvoje šiais me
tais pyragai neišrodo kad 
būt geri. Baigiasi gegužis 
— o rugiai ne tik kad nekį- 
la (aŠ čia turiu minty šiau
rės ir rytų Lietuvą) bet 
kaip nekurie’ išsireiškia —

v •

geįfcžį ūkaninkždt vienas jui — ima sau algą lygiai 
iš kito- supirkinėja. Pernai kas mėnesį — jam nėra blo- 
pavasarį laikraščiai kaž ko-gų metų. Amatninkas už 
kius spėliojimus -— prana- jdarbą imdamas — irgi neAt-

ne- 
ant

šystes skelbė, kad 1926 me
tais vasaros nebūsią; ir 
įspėjo, O gal apsiriko 
yienų metu?..

Ir ką-gi: visos bėdos, 
derliai, iš jų pinigų krizis, 
ekonominis krizis, nedarbas
— o tų bėdų vaisius— ne
pasitenkinimai valdžia, troš
kimai “geresnės,” “teisin
gesnės” ir “gudresnės,” ku
ri iš tii vargų gelbėtų grei
čiau išbristi. Agitatoriai iš
naudojo savo partijoms, 
žmonių nuotaiką ir jų var
gą — žadėjo daug o čia duo
ti reiika, tik nėra iš kur im
ti. Ir vėl nepasitenkinimai 
ir taip be galo, kol šiandien 
kaimietis visai nustojo tikė
jimo į kokią nors didelę pa- 
gelbą iš šalies. Kaimietis 
dabar tik žino, kad valdžia 
gali tik pagelbėti — pasko
lomis, — o .skolą vis tik rei
kia grąžinti.

Nebėra laiko galvoti apie 
politiką, rūpinkis užsėti lau
ką, pats pavalgyti ir gyvu
lį pašerti. Be to turi dirb
ti, neatsikvėpęs' dirbti, kad 
juodąjį vargą nugalėjus, ir 
atsistojus kiek tvirčiau ant 
kojų. Ir vėl laukti geresnių 
metų ir laikų ar kokios nors 
netikėtos “laimės.”

Neretai dėl to, kad ir kan
trus kaimietis nusiskundžia: 
“nėra, girdi blogesnės pro
fesijos už ūkininką. Dirbi, 
sėji, žemę tręši, zuperio nė 
mėšlo nesigaili — štai tau 
šaltas pavasaris; ar šlapia, 
tai kartais sausa vasara — 
ir viso to gale — nederlius. 
Triūsas, rūpesnis, prakaitas
— veltui. O kur kitokios 
nelaimės: — ledai, gyvulių 
ligos ir kt.—kartais ir per 
metus pasiturintį ūkininką

pereitais metais šiuo metu 
rugiai buvo išplaukę. Rin
koje atpigus‘duona — vėl 
žymiai ima. brangti: niekas 
neužtikrintas laukiamu der
lium. Be to—gyvuliai, kad 
ir ganosi lauke, bet prisiei- iš vėžių išmuša. Bepiga, gir-

sižiūri į prastus metus. Tik 
vieni darbininkai, kurie gy
vena kaime, — tik jie vargs
ta lygiki — ne tik lygiai, — 
bet dar labiau skursta ir 
kenčia. Jei ūkininkas turė
damas daug žemės — kiek
vieną duonos riekę skait-’ten kur čiulba paukšteliai.

Profesinės darbininkų organizacijos dar ir 
dėl to nusistatė prieš taylorizmą, kad toji siste
ma ardo ir pačias jų organizacijas. Darbininkų 
unijos (Tred-junionai) vienu savo svarbiausių 
uždavinių laikė aukštai iškelti ir ginti savo ama
to žinojimą ir jo teises. Taylorizmas išmuša iš 
jų rankų tą ginklą, nukeldamas visą amatų iš
minties centrą į dirbtuvės biurą. Be to, apsuk
resnių darbininkų premijavimas ardo jų vieny
bę, kelia nesusipratimus, pavydus. Suprantama 
todėl, kodėl organizuoti darbininkai griežtai nu
sistatė prieš taylorizmą.

Pramonės genijus Henry Ford’as savotiškai 
ir labai gabiai pritaikino Taylor’io idėjas savo 
milžiniškuose fabrikuose. Tenai darbininkai 
dirba daug intensingiau negu kur kitur. Kadan
gi pas jį darbininkai gerai uždirbdavo, tad 
Ford’o dirbtuvėse nebuvo nė profesinių sąjun
gų. Tačiau pereitų metų Darbo Federacijos Kon
vencija, apžiūrėjusi Ford’o dirbtuvių sistemą, iš
sireiškė neigiamai apie tą sistemą ir nutarė or
ganizuoti Ford’o darbininkus į profesines są
jungas. Pagaliau, Amerikoje Taylor’io žvaigždę 
užtemdė raportas tam tyčia skirtos kongreso ko
misijos ištirti Taylor’io sistemos veikimui gyve- 

—^-niine. Komisija, vadovaujant žinomam ekono
mistui R. Hoxie, surado Taylor’io sistemoje dau
giau neigiamų negu teigiamų pusių. -

Įclomu, kad TayTor’io sistema rado didelio 
vaiišngumo bolševikų Rusijoj. Rusijoj Taylor’io 
sistema buvo pradėta taikinti dar prieš karą 
(Petrograde, Maskvoj). Iš pat pradžių marksi- 
ninkai pasistatė griežtai prieš tos sistemos tai- 

- Tinimą. Jie tvirtai pabrėžia skirtumą tarp darbo 
produktingumo didinimo ir jo intensingumo kė
limo. Darbo produktingumą galima esą kelti į- 
vairiais technikos ir darbo sąlygų gerinimais; o 
intensingumo kėlimas sakias tik didesnės dar- 
biriuko jėgų ir uždarbio eksploatacijos. Ligi 
šiol veik visos bandomos sistemos produktingu- 
mui jmkelti riekdavusios pirmoj vietoj didinti 
darbo intensi ilgumui. Tuo pat keliu nuėjęs ir

Taylor’is. Taylorizmas esąs ne kas kita, kaip 
desperatinis bandymas begriūvančią kapitalisti-. 
nę sistemą, gelbėti, prisidengiant neva mokslinių 
apskaitymų skraiste. Tikrai mokslinę darbo 
tvarkymo sistemą tegalėsiąs įvesti 'vien socializ
mas. Jisai pasiremsiąs rimtais fiziologijos moks
lų nurodymais ir tik tų nurodymų šviesoje dary
siąs savo apskaitymus.

Nepaisant tos principinės marksininkų pa
žiūros, taylorizmas lįolševikų Rusijoj turi gero 
pasisekimo. Įdomus reiškinys — tai U. Bezproz- 
vauno knygutė vardu “Sovremennaja organiza
cija,” kur tasai autorius su entuziazmu kalba a- 
pie visą Taylor’io sistemą, riešančią naują gady
nę į ekonominius santykius. Jis pabrėžia ypač 
tai, kad toji sistema nešanti taiką (horrible 
dietų!) tarp darbdavių ir darbininkų. Baisiausia 
marksininkams rodos tai. kad toji knygutė pasi
rodė pasaulyje su -Sovietų valdžios antspaudu: 
‘Gosudarstvennoje izdatelstvo.” Skaudi gyve
nimo realybė — reikalas Sovietų valdžiai kovoti 
už būvį
pus,” grynai kapitalistinėmis priemonėmis sunk
ti darbininkų prakaitą.

Išklauso nuomonių už ir prieš taylorizmą, ku
rių išvadų mes pasidarysi me?

Taylor’io sistemoje, be abejo, yra gerų ir blo
gų pusių. Taylor’is daug teisėto pripažinimo nu
sipelnė Amerikoje ir Europoje ypač tuo, kad pir
mas pastūmėjo darbo tvarkymą ir jo produktin- 
fcunio kėlimą į mokslinio tyrimo vėžes. Tiėaa, 
savo tyrinėjimus jisai darė gjynai mechaniškai, 
skaitydamas žmogaus judesius taip lygiai kaip ir 
kiekvienos kitos mašinos. Tie tyrimai turės bū
ti praplėsti. rimčiau pastatyti. Jeigu žmogus ir 
mašina, tai vis dėlto nepaprasta ir labiausiai 
komplikuota mašina pasaulyje. Reikia tirti žmo
gaus |cūno i r-sielos jėgas bei ju veikimą; 4r tų tyj

priverčia ją, įvedant vis naujus “ne-

A. L. faferą Sąjungas Conn 
Apskričio Išvažiavimas
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gos Conn. apskričio išvažiavi
mą liepos 3 d-» Glaątopbury, Ct.

"Komisijos nar6 
. j.:cT t ' ’ ■ • ' .r
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MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS 
Liepos 3 d., šv. Petro lie

tuvių pobąžnytinėje svetai
nėje, So. Boston, Mass., 1 
vai. po pietų įvyks svarbus 
priešseiminis Mass. ir New 
Hampshire A. L. R. K. Mo
terų Sąjungos apskričio su? 
važiavimas. " -<•

Suvažiaviman kviečiame 
visas šio apskričio kuopas.- 
Išrinkite kodaugiausia ats
tovių ir joms įduokite įneši
mų mūsų organizacijos ge
rovei. _

Mass. ir N. H. A. L. R. K 
Moterą Sąjungos 
Apskr. Valdyba

liuoja — tai kaip reikia so
džiaus grytelninkui verstis. 
Geriau tokiam, kurs turi 
gerų vaikų, jie tarnaudami 
uždirba sau ir tėvams nors 
duonai. Vargas tokiems, 
kurie dėl konors neturi ge
ros atestacijos, kaipo dori, 
ištikimi darbininkai; dar
bingumo atestacija čia ne
įeina. Blogos atestacijos 
darbininkų ūkininkai ven
gia. Tokie būna daugiau
sia bedarbiais, o būdami be 
darbo, dar labiau tvirksta 
ir jau iš bėdos imasi, daž
nai, negarbingo amato.

Iš visų laimingiausi bus 
tie, kurie turi Amerikoje, 
artimųjų ar giminių, kurie 
patys gal t sunkiai, įtemptu 
darbu ir prakaitu uždirbtais 
centais dalinasi su savo bro
liais Lietuvoje. Reikia pa
stebėti, kad nors viskas nė
ra pigu, bet vienas kitas do
leris iškeistas litais — labai 
daug reiškia tokiam ekono
miniam kriziui siaučiant. 
Pažymėsiu tiek, kad vieno 
dolerio užtenka žmogui, kad 
mėnesi praimtus. Aišku, tai 
bus tik tiek, kad duonos so
čiai; ne daugiau, o vis tik 
bado nė, vargo, nebus. Turė
tų įsidėmėti amerikiečiai, 
kurie turi artimųjų, ypač 
bežemių Lietuvoje. Iš jūsų 
jie netrokšta šimtų — o ras 
tikrą paramą gavę dolerį ki
tą ir tas jūsų centas pri
duos jiems vilties ir jėgų ko
voti ir nugalėti sunkų krizį.

Kadangi darbininkai žmonės 
kiekvieną dieną negali tą grožę 
pamatyti tai tam tikslui ir yra 
rengiamas milžiniškas išvažia
vimas Moterą Sąjungos Conn. 
apskričio, kuris Įvyks seknia- 
ieny, liepos 3 d.,' š. m., Glas- 
tonbury, Conn. Vieta labai gra
ži ir primena lietuvišką miške
lį. Bus įvairus programas. Są- 
jungietčs lenktyniuos kirpime, 
bėgime ir bulvių rinkime.

Užkviestas yra garsus kal
bėtojas, kuris dar pirmą kar
tą kalbės. 'Taipgi apielinkių 
chorai dalyvaus ir palinksmins 
visus su dainomis.

Pre to dar bus renkamos 
gražuolės iš sąjungiečių tarpo: 
viena iš mergaičių, antra iš iš
tekėjusių moterų. Kabai žin- 
geidu bus pamatyti gražuoles 
ir sužinoti kurioms teks gra
žuolių titulai. Muzikantai yra 
pakviesti geriausi ir grieš lie
tuviškus ir amerikoniškus šo
kius. Taipgi bus duota dovana 
tai porai, kuri pašoks geriau
siai lietuvišką valcą.

Taigi kiekvienas lietuvis ar
ba lietuvaitė turėtii nepraleis
ti progą, atidėti vfsnsskitus rei. 
kalus ir vykti į Moterų Sąjun-

ALBUMAS
Retoj lietuviu šeimynoj ne 

rasi kokio nors albumo. Bet re 
toj lietuvių šeimynoj tėra* 
Lietuvos Albumą, kuriame yr 
Lietuvos didžiųjų veikėjų a 
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy 
mai. Kiekvienas laikąs sav 
tikru lietuviu, patriotu priv: 
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

866 Broadway, 8o. Boston, Ma*

t

“Katalikas, kuris galėd 
mas neremia katalikisk 
spaudos, neturi teisės vadi 
tis geru Bažnyčios vaiku ~
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roję. Jisai patsai kažkodėl stoja labiau kapita
listo interesų pusėje. Kada jisai už normą lie
pia imti stipriausius ir apsukriausius darbinin
kus, kada sulig jų galimybėmis nustato ir dienos 
darbo normą, jisai daro skriaudą darbininkų 
masėms, kurios negali tam aukščiausiam laips
niui prilygti. O juk ir tos masės turi gyventi ir 
dirbti. *

Neišlaiko kritikos ir jo mintis, kad nereikią 
žvmiai didinti darbininko uždarbio, nors jo pro-* -- 
duktingumas ir keleriopai padidėtų, nes tai, sa
ko, nėbūtų pačiam darbininkui naudinga, jei ji
sai per daug greitai pralobtų. Tų pačių min
čių Taylor’is netaiko kapitalistams. Nelygus sai
kas.

Didžiausias Taylor’io sistemos trūkumas — 
tai jo neapsižiūrėjimas į pavojų sunaikinti trum
pu laiku darbininko sveikatą, užkrauti jam la
bai intensingus darbus. Ypač prie komplikuotų 
mašinų dirbančiam per ilgesnį laiką yra pavo
jinga įtempti proto jėgas iki aukščiausiam laips
niui. Statistika rodo, kad pramonės darbininkų 
jėgos pradeda žymiai kristi jau po 35 metų (kai 
kurių darbų darbininkų dar prieš 30 metų). Jei
gu žmonių sveikatos fondas didžiausia ir pagrin
dinė pasaulio brangenybe, kuria remiasi visos 
kitos brangenybes, tai su ta brangenybe* vis dėl
to reikia elgtis sii pagarba ir atsargumu. Jeigu 
gatmos turtų eikvojimas laikomas nemažu pra
sižengimu ir visuomenė teisingai prieš tokį eik
vojimą kovoja, tai juo labiau yra smerktinas 
žmogaus jogų eikvojimas. Atrodo, kad Taylor’is 
tą dalyką nckreiiim reikiamo dėmesio.

Tariau, iš antros pusės, reikia pripažinti, 
kad ir organizuoto darlm griežtas pasistatymas 
prieš kiekvieną darbo intensi f i kari ją irgi neiš
laiko kritikoa. Juk gal tik Amerikoj ir tai ne 
5HSoaė jos darbavietėm' darbai sutvarkyki ankš
to hitbnmngumo pagrindais. Pasaulio darbiniu-

9.
10.
11.

KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS
VIENAM BALSUI PRIE FORTEPIJONO
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
z

19.

20.

1

1

............................. ..
BerHužH, teveek paeies............. ................50
Graži čia giružė............................... ................50
Meilė ................................................... ................40
Meile uždegta krūtinė............. ~ . .. r?.' .65.
O pažvelgki....................... .. ............. ................50
Visuomet širdis surakinta......... ................60
Penkios linksmos dainos.............. ......... $1.00

DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas............. .......... .50
Skrenda, lekia mūsų mintis ... .......... .75
Trisdešimt dainų ........................... .......... $1.50

MIŠRAM CHORUI
Ginkim šalį Lietuvos.................. ..... .50
Giesmė i Šv. Kazimera.............. ..... .50'
Lietuvos Vvčiū Imnas.................. ............ * .25
Pirmyn į kovą................................ .............1-50
Mes grišim ten ................................ ..... (.75
a) Išauš vasarėlė,
b) Tu mano mergelė,
c) Išbėgo mergvtė......................... ..... .50
a) Kaip aš buvau jaunaš, * '
b) Žiūrau anksci rytų,
c) Aš užgimiau Lietuvoj.............. ..... .50
a) Eikš taano mergele, >
b) Aš sutikau žydelį, r
c) Kam anksci kelcis.................. .......... .50
a) Miels tėveli, • a 1

b) Oi skauda galvelę, 4'4
c) Atsigėriau žalio . .......

21., a) Oi džium-džium,
b) Už jūrių,
c) Kalbiu jaunas bernužėlis,
d) Aš turėjau vištą ..............   .5C

22. a) Tykusis rytelis,
b) Oi laksto vanagėlis, , F
c) Kur Nemunas, d) Oi Čiūčia-liūlia .5*

Visos virš paminėtos dainos galima gaut 
“Darbininko” Knygype. Siųsdami užsakymu 
drauge prisiekite ir pinigus. Visuomet adresuc 
kitę taip:

“DARBININKAS”
S6« Bn*dw»y ' Soirth Boston, Mas

* > r
»

irho mtenjungumo noriuos.
> (Bus daugiau)

rimų davinius visu pirma turėti prieš akis<
Nors Taylor’is ir kalba apie koperavintą dva- kų didelis daugumas, be abejo stovi, žemiau svei

kos reikalingumą. tačiau jis j>amiršta, kad toji
dvasia galį būti tik lygių teisių ir progų ątmosfe4

-y
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PASVEIKINIMAS.
KUN; J. J: JAKAIČIUI

wą^stęs,Mass.

Valio, klebone numylėtas!
Į Lietuvą liūdnai lydėtas;
Bet -grįžtanti linksmai sutinkam 
Geriausių pasekmių Tau linkim.

Smagu Tau buvo Lietuvoj, 
Kur meilė broliška gyyuoj’
Kur auga gėlės, žydi pievos, 
Kur viską laimin’ geras Dievas.

Tavęs čia laukė Pranokėjai 
Ir tūkstančiai genį žmonių; 
Dabar, kai sveikas pasilsėjai 
Galėsi dirbti tarp anų.

Papūsk ant mūs Lietuvybe, 
Kurios Įsigijai' Tėvynėj;
Papuošk takus tuos gyvybe,' 
Kuriuos pirmiau čionai pramynė!

Džiaugsmingai sveikinam Tave, 
Kad šioj šaly ilgai gy ventum, 
Su karšta meile širdyje 
Išnaujo mums pasidarbuotum.

Mūs širdys plaka, akys švinta
Ir laimės jaučiame sieloj;
Iš džiaugsmo ašaros mums krinta, 
Kuomet vėl šaukiame valio!

Šv^Kazi m i ero Parapijom y s

WORCESTER, MASS
Šv. Kazimiero bažnyčioje iš- 

JrihHįngai švęsta Dievo Kūno 
įšventė. Pusė po dviejų po pie
tų prasidėjo mišparai. Po mi
šparų buvo iškilminga procesi
ja. Kadangi diena buvo lie
tinga tai apvaikščiota viduje. 
Procesijoje dalyvavo draugijų 
atstovai su vėliavomis ir mo
kyklos vaikučiai. Parapijonvs 
per du metu nematę savo kle
bono kun. J. J. Jakaičio su 

. džiaugsmu gėrėjosi matydami 
iškilmingai nešant monstran
ciją. Procesijoje dalyvavo kun. 
Čaplikas, Aušros Vartų para
pijos klebonas, kun. St. Vem- 

. bre ir kun. A. Daugis. Alto- 
| riai buvo papuošti įvairių Į- 
: vairiausiomis gėlėmis kurias 

bukojo geros valios parapijo- 
. Jiys."

nas. Vėliaus tą patį vakarą 
atėjo pasveikinti būrys pava
pi jonų apie 20 vyrų ir Įteikė 
dovanų $217 auksu. Moterys 
prisiuntė gražiausią dovaną 
tai nepaprasto gražumo ir di
dumo ‘tortą’ (Surprise Cake), 
kuris buvo padabintas 41 ma
žomis rožėmis, kurių tarpe 41 
žvakele, nes mūsų klebonui su
ėjo 41 metai amžiaus. Birže
lio 24 dien, klebonas iškilmin
gai atnašavo mišių šv. auką 
prie šv. Juozapo altoriaus, ku
rio viršuje yra nupieštas šv. 
Jono paveikslas. Nors tai bu
vo darbo diena, bet žmonių 
buvo pusėtinas būrelis bažny- 
■V* • -cioje.

Didelis prisiruošimas

Čia Įvyks milžiniškos gegu
žinės 3-čią ir 4-tą liepos Mai
ronio Parke. Minėtas gegu
žines rengia Maironio. Parko 
bendrovė su šv. Kazimiero pa
rapija bendrai. Minėtoje ge
gužinėje bus Įvairių Įvairiau
sių 
base 
mai.
nas. 
dalį
parapijos choras. 

Į varg.

SO. WORCESTER, MASS.
Artinasi visų laukiamoji 4 

julajaus diena, kurią čia Ame
rikoj visos tautos iškilmingai 
įvairiomis■ i pramogomis, išva
žiavimais ir piknikais papuoš- 
damos, apvaikščioja. Taigi vi- 

• > • • > • • • • si stengiasi kuopuikiausiai ir 
Įvairiausiai joje dalyvauti, pa
gerbiant Amerikos nepriklau
somybės ir laisvės gavimo die
ną. Lietuviai irgi neatsilieka 
ir neprivalo atsilikti nuo kitų 
savo kultūringumu nėt žemiau 
stovinčių už mus tautų. Taigi 
kaip girdėti visur lietuviai 
rengia tą dieną piknikus, išva
žiavimus, gegužines etc.

Worcesteriečiai, nesi jausda
mi žemiau stovį kitų lietuvių 
kolonijų — uoliai rengiasi prie 
tos dienos. Tik pažvelgkime į 
juos, pažiūrėkime Į garsųjį Ge
dimino kalną, kame juda-kruta 
Aušros Vartų parapijos jauni
mas. Ką jie ten taip sujudę 
daro? Visi milžiniškomis jė
gomis rengia grandijozinĮ pa
rapijos pikniką. Žinodami vie
nybės obalsio pasekmingumą, 
pikniko rengime dalyvauja vi
sos draugijos: Aušros Vartų 
Moterų dr-ja, Lietuvių Dar
bininkų Sąjunga, Marijos Vai
kelių, Nekalto Prasidėjimo, Šv. 
Šeimynėlės, Savyšalpos drau
gijos ir galop vietinis choras. 
Kadangi pikniko programas 
jau iš anksto ruošiamas ir per
matomas ilgas ir Įvairus, todėl 
kad išpildžius visą eilę Įvairu- 
mėlių, pav. kiaušinio nešimas, 
virvės traukimas, lenktynės 
maišuose ir kiti “imas-imas” 

kad patenkinus visus ger
biamuosius gausiai atsilanky
siančius svečius, tat ir pikni
kas prasidės šeštadienio popiet 
ir užsibaigs pirmadieno vaka
re — reiškia 2, 3, 4 d. liepos. 
Taigi visi — mašas-didis, jau- 
nas-senas yra kviečiami atsi
lankyti Aušros Vartų parapi
jos piknikan, kuris Įvyks Gedi
mino kalno giraitėje (prie baž
nyčios). Bus daug-daug Įvai
rumo, smagumo ir visų pasiten- 
ikinimo.

JONAS. 
Laurai ?

LAURAS, 
neturiu eėso!,

Nagi skubu.

Naujas kunigas ,

Naujai Įšventintas kun.
Vembre paskirtas vikaru į Į 
Aušros Vartų parapiją prie 
kleb. kun. J. Čapliko. Naujam 
kunigui linkimej ilgiausių me
tų darbuotis Kristaus vynynę.

. Parapijonas

'siems mokslu

sveikinimo kalba, dainuota- 
dainos ir vaidinta. Puikinusį-' 

o, .vaizdąS’ “Boek

dinta
kas.”

pantaminas,
Gerai vai-

Šv. Jurgio parapijos pikni
kas Įvyks 3 d. liepos. Bus la
bai gera Bukantų orkestrą. 
Kiekvienas parapijonas turi 
būti ant šio pikniko, nes pelnas 
eis parapijos naudai ,papuoš
iau! bažnvčios vidaus. Gražia 
auką dėl maliavojimo bažny
čios davė Vincas Jančaitis, ‘— 
$1,000, kun. J. Čižauskas $100. 
Smulkesnes aukas paskelbsime 
vėliau.

Įrj^ią ir* kleboni^ įbes dabįr-_ 

tinė vieta yra apimta viso

kiais bizniais. Klebonas nori 
pasitraukti iš trukšinipgoę vie- 

Svečias 
tos kur nors įrąmesnę. i

— Kiekvienai lietuvių kolo
nijai Įvedus naujausios mados 
“Radio Stotis” mes Niagara- 

‘oliečiai nutarėme grįžti prie 
senovės “Gramofono” ir jo 
klausytis. Kam patinka lai 
prie mūsų būrio prisideda ir 
apmokėjęs “du penu” klauso
si. '

JONAS. — Ale kur gi taip?! 
Ar jau vestuves ruoši, ar kitą 
ką po šimtais pypkių!

LAURAS. — Na gi štai, pa
sakysiu: vestuvių da šiandien 
neruoštu, bet jau greitu metu 
žadu..., o dabar skubu Ban- 
croft’o bankan, nešu čekį, kad

įvažiavo.

Šv. Kazimiero Seserys išva
žiavo atostogoms į Chicagą, 
kurios mokino vaikučius mūsų 
parapijos mokykloje.

B*
Daugiau kandidačių į 

vienuolyną i

| Seserims išvažiuojant, kar
atu išvažiavo į šv. Kazimiero
Vienuolyną septynios lietuvai- !to da griėžš lietuvių benas, ku- Idaug Įvairumų, keistenybių —

Anelė Kandrotaitė, Ona jriam vadovauja J. BliŪdžius. 'tai bent praleisiu linksmai lai- 

&inkaitė, Marijona Bunevičiu- j Sulaukus 4-tos liepos hūs šo-*ką, na ir pailsėsiu keletą va-| 
pė, Julė Jukšytė, Ona Daugir- Ikiai parko salėje, kur mūsų [landų po sunkaus kasdieninio 
|daitė, Ona Landžiutė, Marijo- 'jaunimas galės linksmai laiką 
3ia Aleksandravičiūtė, 'praleisti.
r Viršminėtoms kandidatėms 
įstokime laimingai atsiekti sa- 
Į*ro tikslą prie kurio jos siefcia. 
■Mesdavo maldose jus' prisi-

dalykėlijų: basket bąli 
bąli, bėgimai ir plauki

Pasižymėję gaus dova- gavus dolerukų, ir jau šešta 
Koncertinę' programo dieny po piet važiuoju Gedimi 

išpildys šv. Kazimiero no kalno giraitėn, į 
vadovaujant Vartų

• w* • • *___•!_____ •!_

— Birželio 19 d. šv.'Jurgio 
bažnyčioje priėmė Pirmąją Sv. 
Komuniją šios kolonijos* ne
mažas skaičius berniukų ir 
mergaičių. Visi vaikučiai su
sirinko naujoje klebonijoje ir 
draugijų lydimi gražioje pro
cesijoje tapo Įlydėti bažnyčion. 
Visiems graudu darėsi, kai 
mažyčiai vaikeliai gerai pa
mokyti sąmoningai artinosi 
prie Dievo Stalo. Džiaugsmo 
ašaros ne vieno skruostais rie
dėjo. ;

— Mūsų apielinkėję vaikai 
smarkiai pradėjo sirgti skar
latina. Bet ir suaugusiems 
irgi tenka susirgti. Taip pa
vyzdžiui, uoli katalikė veikė
ja Katarina Tumos persišal
dė ir sunkiai susirgo. Veli ja
me ligonei greičiaus pasveik
ti ir padėti mums plėsti veiki- 
mą-

— Už Niagarifcnpčs, Kana
dos pusėje, pastarais laikais 
pasidarė “šlapia.” Visi Nia
garos Krioklio lankytojai sku
biai bėga Kanados pusėn, kad 
suvilginus savo “nudžiūvu
sius” gomurius. Tačiau su- 
vilginę nekaip jaučiasi. Kitam 
300 pėdų Niagaros krantai at
rodo visai 
mis, — j 
pataikyti 
pločio tiltą, nes jis darosi tuo 
atveju jiems per siauras. Vi
saip pasaulyje pasitaiko...

Birželio 28 d. Įvyko vestu
vės Petro Šeleišaus suz bažny
tinio choro sekretore Ona Gra- 
žėnaite. Panelė Ona buvo 
veikli mergelė 
nepaprastu malonumu 
kime jaunavedžiams ilgų 
laimingi? metelių susilaukti

Aušros 
parapijos grandijozinĮ 

Juozui Žemaičiui. Prie pikniku. Ten, žinai, sakoma bus

Aukos

Viršminėtai gegužinei geros 
valios parapijonys aukoja |- 
vairius daiktus, kaip tai: lie
tuviškus sūrius, saldainius ir 
kitokins daiktus. Galima ti
kėtis, kad bus nepaprastos ge
gužines. Prie to nepamirškite,

Kadangi mūsų klebonas yra 
nas, tai birželio 23 d. Kata- 
ų Federacijos pirmininkas (kad mūsų choras jau mokina- 
įvairių katalikiškų draugi-’si naujausių dainų, kurių dar 
atstovai atėję klebonijon negirdėjote. Visi važiuokime 

tikino Ir linkėjo ilgiausių pasiklausyti ir aš važiuoju 
įfti ir suteikė įvairias dova- Vilniškis

Tarpais grojo p. Luizos or-
—■— —~ y"

kestras. Žmonių buvo -daug. 
"Birželio 16 i d^ mirė a7rąr 

;Grasė Neurienė. A. a. Grasė I 
buvo jauna moteris, tik per
nai apsivedusi su lietuvių biz
nierium, p. T. Neura. .

Atsargiau su maudynėmis! 
Dar mažai šilto oro buvo, o jau 
keletas vaikinų, besimaudant, 
gyvybės neteko — -prigėrė! 
Karščiams užėjus daugumas 
jaunų vaikų eis į ežerą atsi- savo parapiją ir keletą drau 
vėdyti. Nelaimės padidės. Tė 
vai turėtų prižiūrėti savo vai- mažai lietuvių ūkininkų, kurie 
kus, kad ne reikt gailėtis ne
laimei ištikus.

Seniau buvo manyta, kad su 
pradžia pavasario darbų bus 
daugiau. Apsirikta. Pavaša- jją 
ry darbai mažėjo ir dabar ta
me pačiame stovy yra.

Visos automobilių dirbtuvės 
silpnai dirba. Teisybė, daugu
mas darbininkų dirba atvira
me ore, bet tik dalelę. Daug 
bedarbių vra 
ateity, tai nėra žinios. Darbi-1 
ninkai vasaros laiku turi būti l 
taupūs, kad sukaupus daugiau 
jėgų kovai su vargu, kuris 
trumpu laiku galėtų užklupti. 
Darbininke, budėk!

Užėjus vasaros laikui, jau
nimo veikimas sumažėjo—pla
nuojama kas bus darytina ru
deniop. Dabar pasitenkinama 
vien tik išvažiavimais. **

Radiolas

LAWRENCE, MASS.
Ežerėlyje

N. A. jaunimas po Vyčių vė
liava ruošiasi Į “Palangą” 4 
d. liepos. Ežere plukdytis, pie
voje žaisti, šokti, atletai spar
čiai rengiasi.

P-lė Šimoniutė, Silvestras 
Čeikauskis, deda visas pastan
gas su kitais ap*kr. komisijos 
nariais.

Dailės, dainų, visokių gro
žybių bus kupinai, užkandžių 
koskaniausių.

Neperseniai aplankė mus L. 
Šimutis, nenustebkime jeigut 

ir atsižymėjo matysim mūsų ^arpe dr. Bag1
Lin- doną

ir

ST.GLAIR,PA,
LRKSA.. 130 kp. rengia pik

niką, kuris Įvyks liepos 2-3 d. 
d. Š. m?palei* L. R.K. sv.Ka- ; 

zimiero parapijos bažnyčią.- 
įPikniko pelnas skiriamas dėl

Komitetas V. P. J. [Įtaisymo kryžiaus ant kapinių. 
Grieš puiki lietuviška orkes
trą lietuviškus ir angliškus 
šokius. Taipgi bus gardžių 
gėrimų ir užkandžių. Kviečia
mi visi St. Clair’ės ir apylin
kės lietuviai dalyvauti auk
ščiau minėtam piknike.

Rengėjai

UT1CA, N. Y.
Uticos miestas turi suvirš 

145,000 gyventojų, kuriame 
randasi ir lietuvių nors ir ne- 
perdaugiausia. Lietuviai turi

gijų. Šioje apylinkėje yra ne

priklauso prie “vietinės lietu
vių parapijos. Čia klebonauja 
kun. P. Zabiėla. Turi bažny
čią, svetainę, didelę kleboni- 

ir gražias dideles kapines, 
kurios buvo nupirktos rūpės
imi kun. Zabielos. Jo pasi
darbavimu beveik visos sko
los išmokėtos. Dabar parapi
jos nuosavybė su kapinėmis y- 
ra verta suvirš $70,000, o sko-bet tik dalelę

Kas gali būti įlos tėra tik $6,000.

Nors čionai nedaug yra lie
tuvių, bet visi išvien gražiai 
su klebonu darbuojasi. Mažoj 
'kolonijoj tai ir korespondentų 
mažai randasi.

Daliartinė bažnyčia ir klebo
nija stovi centre ir biznio vie
toje. Klebonas ir parapijonvs 
yra nuomonės, kad parduoti 
ir pasipirkus nuošalesnėje vie
toje lotai ir statyti naują baž-

BROOKLYN, N. Y.
Steponas Stupuras, 53 mėtų,' 

192 John St., mirė kovo 9, palaido
tas kovo 13, šv. Jono kapinėse.

Juozas Bužinskas, 44 metų, 432 
Metropolitan Avė., mirė gegužės 
13, palaidotas geg. 17, šv. Jono 
kapinėse;—-

Jurgis Klimavičius, 7 metų, 272 
Delancey St., New Yorke, mirė 
(užsimušė nuo ugnabėgių kopėčių 
žaisdamas) gegužės 30, palaidotas 
Birželio 1-mą, Alyvų Kalno, kapi
nėse.

r

. Steponas Butkevičius, 32 metų, 
113, Pearsall St., Blisville, N. Y., 
mirė birželio 5, palaidotas birže
lio 8, Kalvarijų kapinėse!-

Laidotuvių apeigas prižiūrėjo 
graborius A. Radzevičius.

Linksmiausias

nežymiomis vago- 
gi vėl kiti nesugeba 
i Įvažiuoti Į 100 pėdu

Šį metą baigė aštuntą klasę 
lietuvių šv. Jurgio parapijos 
mokykloje virš 60 bernaičių 
ir mergaičių. Tai pirmą me
tą tiek daug išleista mokinių. 
Daugumas jų dar jauni dirbt, 
'gabūs moksle ir pasiturinčių 

tėvų — žada eiti į ankštesnį 
mokslą. Geras pasiryžimas.

Birželio 19 d., vietinių tau
tiečių, šaly miesto, atvirame

iš Washingtono, kuris 
yra plačiai žinomas lietuvių 
veikime.

Apgarsinimuose rašo.. jog 
bus varg. A. Stanšauskis. Ti
kiu kad bus ir varg. A. Vis
minas su kitais veikėjais.

Dievo Kūno šventė

Rengia *

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
Conn. Apskritys

Bus

Nedėlioj, Liepos 3 d. 1927
LIETUVIŲ DARŽE, L1GHTH0USE GROVE 

Glastonbury, Conn.
Piknikas prasidės 10 vai. ryte, o programas 4-tą valandą po pietų.

Kalbės Ad. MILERIS. Po tam bus įvairus kontestai. Pirmas bus 
Choru kohtestas; už gražiausią padainavima gaus dovana — sida
brinę taurę — ‘ ‘ LOVING CUP. ”

Antras — Gražuolių Kontestas — viena gražiausia mergina ir 
viena moteris gaus skirtas dovanas. •

Trečias — šokiai — kuri pora pašoks geriausia lietuvišką valcą, 
ta gaus dtnaną.

Ketvirtas — kuopų lenktyniavimas—N. Manehester’io su Hart- 
ford’u bėgs trims kojoms, So. Manehesteris su New Havenu val
gys bananas; New Haven’as su Terrcfvilliu bulves rinks: Hartfor
das su Bridgeportu 
riu 
dovanas.

aklu bėgimas; Ne\v Britainas su Waterbu- 
kirpimo lenktynėse dalyvaus. Visi laimėtojai gaus skirtas

Gerinamieji Lietuviai ir Lietuvaitės, širdingai kviečiame visus 
atsilankyti Į šį linksmiansj išvažiavimą. Iš virš paminėto programo 
galite patys spręsti, kad yra daroma viskas kad šis išvaižavimas bu
tų gražiansis ir linksmiausi*. Muzika bus viena iš geriausių, kuri 
visus palinksmins. Todėl visus nuoširdžiai kviečiam dalyvauti.

RENGIMO KOMISIJA

Šv. Pranciškaus bažnyčioje 
viršminėta Šventė apvaikščiota 
su procesija. Celebrantu buvo 
kun. Virmauskis. subdiakonais 
kun. S. Kneižis ir kun. P. M. 
Juras. Gražiai giedojo šv. Ce
cilijos choras po vadovyste 
varg. .T. Banio.

Altorius gražiai išpuošė Ma-
> 

rijona Buivydaitė.
Pamokslą pasakė kun. P. 

M. Juras. Vakare vietiniai 
kunigai išvažiavo kartu su 
kun. Juru Lovellin ten pamal
das laikyti. ‘

Mūsų naujas kunigėlis St.- 
Kheižis pradėjo vriktFTnūsų 
tarpe. Buvo pirmo programo 
(Vedėju, kurį surengė šv. Ceii-

darbo. Jonai, ir tau neprošalį Į 
būtų ten su visais mūsiškiais- 
lietuviais pasilinksminti.

JONAS.—May galy, žinai, ore buvo surengtos ristynės. 
tik aš ten būsiu, bet žymiausiais ristikais buvo p.

Komarfis ir p. Sąrpalius. Juo-
•du ritosi už lietuvių sunkaus 
svorio ristiko “karūną.” ‘,‘Ka-

• f t

runą” laimėjo p. Komaras.
Birželio 19 d. sv. Jurgio pa

rapijos salėj buvo surengtas 
žymus vakaras užbaigimui 
mokslo metų šv. Jurgio mo- lijos choras, šv. Marijos sve

. _ ’kyk,0*ų Gert>- knn: Vilkutai-!tMnSje.

ko” adndnirtradjoj. (L.-8) tis išdalino diplomus baigų? T. Ą®

Vieta visiems gerai žinoma Station24; Glastonbury Conn.

I ja ura i, ne 1 
ir Jokūbą nusivešiu.

LAURAS. — Na sudiev, ten 
pasimatysime. Ali right

Gediminkainietis

4
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LIETUVIŠKA PIRTIS
Sportininkas

LINKSMIAUSIAS

EXTRA! EXTRA!

OAK GROVE BOAT HOUSE 
Picnic and Camping Grounds 

Bullard Street, Walpole, Mass.

nes, ežere

intaisvmais ir garadžiais 
puikiausių Bostono apie- 

Kaina $12,000, įnešimas

Rengia Nekalto Prasidėjimo 
Panos Marijos Draugija,

Cambridge, Mass.
NEDĖLIOJ, LIEPOS 3, 1927

D. L. K. Keistučio Draugija
Rengia

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 vieta užimt. B. JAKUTIS, 110 
Willow St., Cambridge, Mass.

(L-8)

ši kompanija Išdirbinė ja pianus 
Bostone per 75 metus suvirs. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Pianai, ‘Vik- 
trolai ir Radios žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk Poną 
šarkiuną.

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

Suvirs 20 Metų
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU 

VOSE & SONS PIANO
KOMPANIJA

RENGĖJAI
P. S. Jeigu lytų, tai pik 

niko nebus.
. **»?£**•*>

riai yra Ii uosi nuo visokių 
trukdymų. Tad bus gera 
proga neprigulintiems prisi
rašyti už pusę įstojimo tie
si ok ant parko. Įžangos į 
pikniku iujbus...

KELRODIS. Važiuot ele
vatorių iki Forest Hills, iš 
ten Washington Grovb St. 
kam ir važiuot iki GroVe 
St. Ten bus žmogus, kuris 
nurodys vietų (parkų). r 

širdingai kviečiame visus 
dalvvauti. .

Įvyks

Liepos July 4-ta d., 1927
NUOSAVAM DARŽE

Oakland Grove, East Dedham, Mass.

Kaip kas met, taip ir ši 
metą So. Bostone atsidarys 
vasarinė lietuvių kalbos ir 
rašybos vaikų mokykla Mie
sto mokykloje tarjie C ir 
D gatvių. Šia mokvkla ve- 
da ir palaiko šv. Petro lie
tuvių parapija. Vaikučiai 
šioje mokykloje išmoksta 
lietuviškai kalbėti ir rašyti. 
Lietuvos istoriją. Jauni
mas, kuris lanke ir baigė 
šia mokvkla moka gražiai 
lietuviškai kalbti ir rašyti. 
•Tam negresia ištautėjimo 
pavojus. Šiais metais mo
kykla atsidarys liepos 11 d. 
ir baigsis apie-, vidurį rug- 
piūčio. Tėvai turėti) noriai 
leisti vaikučius į šią mokyk
lą. Mokykloje vietos už
teks. —

fesjtBroadway

pabaigė avi Juozapo* ^tel

♦' Didžiausia T&mAažn:

a ■ i ;
; Trokai ir Husas išeis nuo 
Sėtuvių bažnyčios N. P. P.

[arijos po pirmų mišių 10
Vai. ir po antri) mišių 12:30. 

Kviečia KOMITETAS
KELRODIS: Reikia važiuoti iH

Parduodam- 
Mainom

NAMUS, LOTUS, FARMAS 
IR BIZNIUS

i

. Jei norit pirkti ar parduoti na
mą, lotą, farmą ar biznį, tai pir
miausia kreipkitės pas mus. Turi
me daugybę bargenų ir esame vi
sados pasirengę teikti greitą, sąži
ningą ir gerą patarnavimą, visuo
se Real Estate reikaluose.

Skolinam pinigus ant 1-mii ir 
2-rą mortgičiu. Reikale kreipkitės 
pas J. KAŠĖTA, ir P. CHĘST- 
NUTS, 344 Broachvay, So. Boston, 
Mass. Taipgi skyrių turim ir Mon- 
telloj. Antrašas; 684 N. Main St. 
Tel. S. B, 1208 ir Brockton 7180;

Ttirim ‘gražią didelę-farmą’ pa
čiam mieste, 10 minučių nuo City 
Hali—80 akerių, namas 10 kamba
rių. visi Įtaisymai, didelė banė dėl 
35 karvhj: taipgi visos farmerskos 
mašinas. -Ežeras su ledaunų. Du so
dai, 19 karvių, trys arkliai. Yra 
kiaulių, vištų, ančių ir t. t. Šita 
farma" netoli nuo lietuviškos baž
nyčios. Dėl platesnių informacijų 
prašom kreipt is į P. ČIIESTNUTS.

(L.-8)

Mattapan
2 šeimynų namas, elektros šviesa 
ir šiluma ir didelis plotas žemės 
ir gražus sodnas. Kaina $6,800. 
įnešimas $1,500. Čionai tai vienas 
goriausių bargenų kokį kas yra 
pirkę. -

W0RCESTER, MASS.
' LDS. 108 kp. susirinkimas 

bus liepos 3 d., tuojaus po su
mos, Aušros Vartų parapijos 
bažnytinėj salėj. Visi nariai 
malonėkite susirinkti, nes tu
rėsime svarbių reikalų aptar
ti. Taijf pat turėsime prisireng
ti prie būsimo pikniko.

J. M. Vieraitis

jaunimo sporto olimpitMos. 
Viena Kaune Lietuvos “Pa
vasarininkų” jubiliejiniame 
Kongrese, Tūta Palangoje, 
Lawrence, L. Vyčių N. A. 
Apskr. tradiciniame išvažia
vime. Kuri gi vieta Tams
ioms arčiau? .Be abejo, kad 
Lawrencąs, todėl ten ii- va
žiuosime žiūrėti mūsų jau
nųjų sportininkų .lenktynia
vimu.SU ŠTYMU IR LAŠAIS

Daug Pagerinta
MOTERIAIS IR VYRAMS 

Nuo dabar atvira

Kiekvieną dieną iki 12 vai. nakties

763 CAMBRIDGE STREET
Cambridge, Mass.

(L.-8)

L. D. S. Naujos Anglijos 
Apskričio priešseiminis su
važiavimas įvyks liepos 24 
'd. 1 vai. po pietį), Palango- 

neą bus padaryta1 j e, Lawrence (Metliuen), 
Mass.

Visos šio apskričio kuopos 
tuoj išrinkite atstovus ir į- 

i genj įnešimų 
ne tik apskričiui, bet ir sei
mui. '

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

Tad kviečiame visas kuo
kas imti dalyvumą šiame su
važiavime.

LDS. Naujos Anglijos 
Apskričio Valdyba

BŪK PATS AUT SAVĘS 
BOSAS

Parsiduoda pigiai barbemė. Ap
gyventa genj žmonių ir visokių 
tautų. Biznis gerai išdirbtas. Prie
žastis pardavimo sužinosit atėję. 
Gali pirkt ir nemokantis to ama- 
7o, aš išmokysiu .Kreipkitės: 61 
Fairmount Avė., Hyde Park, Mass. 
(L.-8)

Gerbiamieji
Šis išvažiavimas bus pui

kiausias, vieta yra labai gra
ži, prie ežero — žalios lan
kos, tarpe medžių, sūpynės 
yra norintiems pasisupti. 
Ant pievos žaislai — lenkty- 

maudymosi,— 
laiveliais plaukinėjimas. Ko 
širdis trokšta,. viską- rasi. 
Taigi yra kviečiama Cam
bridge’io ir apielinkūs visuo
menė i šį išvažiavimą. Jau
ni, seni, dideli ir maži, visi 
skaitlingai atsilankykite.’

----- 7 , f ' r-f--/-.
Bus skanių valgių ir .gėri

mų, taip pat ir šaltakošės. 
Atvykusieji būsit pilnai pa
tenkinti.

i J ■•'syHe
IŠVAŽIAVO CHICAGON

Birželio 29 d. išvažiavo 
Chieagon ĮJ-niU U. Gudicųė 
su šeimyna. PJ'Gudas, da
bar, kaip1 girdėjome, turi 
bizneli ir taipgi dirba pi^e 
apdrdiidds kompanijos.

. • Rep.

SUEIKITE IšKtiAUSYTI SV.
•r .1 ?ir.MW •

Šv. Jono E v. BĮ. pašelpi- 
nės draugijos šv. Mišios Už 
mirusius narius bus panedė- 
ly, 4 d. liepos 8:30 valandą 
rj-te, 
uvčioj 
So. Boston, Mass. 
visi nariai turi būtinai 
eiti į pobažnytinę salę anks- 
ciaus. Atsineškite draugijosĮ 
ženkleli ir baltas pirštines, 
ne eisim “in corpore.” -At
virutės nebus siuntinėjamos. 
Tai šiuomi raginame kiek
vieną narį būtinai'ateiti. Už 
nebuvimą bus bausmė pagal 
nutarimą.

Rast. J. Glineckis

NAMAI ANTPAROAVIMO
Thomas Park.

13 kambarių namas, elektros švie
sa ir šiluma (steam). Kaina $6,000. 
įnešimas apie $2000.

šalę Thomas Park.'
12 kambarių namas. Randų neša 
58 dol. Į •mėnesį, parsiduoda už 
$5000, įnešimas $1000.

City Point
3 šeimynų namas su 12 kambarių, 
palei pat byrius. 'Viena geriausių 
šlubų tame distrikte ir už pigią 
kainą, tiktai $7,500, įnešimas $2,- 
000. Kas nupirks tai džiaugsis.

Belmont
2 šeimynų namas su visais moder
niškais 
vienoj 
linkiu.
$2,000.

Ą. Staniuky nąsųi—.ŽOc. 
(bus i f. ■'). :.T T 
•pąžiniipas tikybos, jos 
o priedermės. Paraše

■ -■ "_________30c.

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

rašė Juozas V. Kovas. Kaina------------------------------- ------------------30c.
GRAUDUS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas_________ -10c.
EUCIIARIST1ŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis—15c. 

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spaliij mėnesiams. Išleido kun. K. A Vasys—25c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis__________________ _75c.

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevičios; be ap- : 
darų 75 centai, su apdarais'--- ---------------------------------------------

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ IIIMNAS-rParašė Aleksandravičius ___________________25c.
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko ;__________ _15e<
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko_________ 5.00
ŠIŲ NAKCELY_________________________________________ * L 30c.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ_______________________________ _20c.
VAI AŠ PAKIRSČIAU________________________________________ 20c.
UŽ ŠILINGĖLĮ________________________________________________30fc
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ ______________________________________ 10c.
LIGHO (latviška) _____________________________________ <49*

pikniko vietos.

Oįį-lęs Au^KaĘbauskmt^
Šv..l>etio liėtavių*pbTapijds

Jb m- ■
baigė perginu ^ųkštesn^

Somerville.
2 šeimynų namas su visais intaisy- 
iphis, kaina $10,000, įnešimas $2,- 
000. •

South Bostone.
& Kelmynu namas sn 11 kambarių 
lidt.uvu) dist rikte. Kaina $3,500. j- 
nd^in^s apie $1,500 ar mažiaus.

Arlingtone
2-šeimynų namas sn visais moder
niškais įtaisymais puikiausioj vie
toj. Kaina $15,000.

Reikalauju Farmos' ’ ‘ •' 
Reikalauju mažos farmos apie 
Rand<Mph, Ma?te. arbi kitur netoli 
Bostono.
J- ”—M. M. PLEPYS

Tel. So, Boston 1645-M.
Ątdara t iki

• t »ir.J.Hrurn u. t.»

.Nors meteorologai (oro 
žinovai) pranašauja, kad 4 
d. Liepos bus* gražus oras, 
bet jie kartais gali ir klai
dingai nuspėti.' Todėl’nori
me pranešti, ,^'og: snigs, lis 
ar saulė šviesi bet .L. Vyčių 
N. A. Apskričio tradicinis

PARSIDUODA
N. RANDOLPH—naujas vienos 
šeimynos 6 kambarių namas ant 
•am po Emaline ir Main Sts. Vis
kas įtaisyta puikiausia. Kaina 
$6,500. Tel. Ilighland 1774. Taip
gi ir kitas 7 kambarių namas tik 
už $3,000. Kreipkitės: W. MOR- 
GAN, Care of Hafertv’s Bos, Pond 
St. (L.-8)

Šis piknikas bus vienas iš 
puikiausių, nes jame turėsi
me daug žaislų, skanių val
gių ir gėrimų. Taip pat tu
rėsim ir puikią orkestrą; ku
li grieš, 
gelskus šokius, . ,Tpdd. ma- 
šotne visuomenę kbAlMmn- 
gidnsia atsilankyti, nes par- 
karlaHai dailus ir yra daug 
vietr>s. Taip pat turime pri
mint kad T). L. K. Keistu
čio, Draugija yra kogeriau- 
sia^iš visu kitų draugijų 
Bostone', nes pašelpos dėl 
šelpiančių moka po $7.00 į 
sakaitę o pasimirus ši drau
gija išmoka po $200 ir na-

LDS. 18 kp. susirinkimas į- 
vyks ketvirtadieny, liepos 7 d., 
7 vaL vak^k, parapijos salėje, 
147 Montgomery PI.
- Prašome visi) narių skaitlin
gai sueiti 
daug pranešimų ir naujų, suma-' 
nymų.

Mūsų kuopoje dabar yra ne
paprastas bruzdėjimas. Vienas J duokite jiems 
už kitą galvoja kaip geriau pa 
sidarbavimus organizacijos la 
bui.

Kiek mums žinoma

Birželio 24 d. ^lietuvių- 
kliubo svetainėje įvyko 
“tro^kos,” saųdar-social-bol- 
šeyikiška konferėncija.Kon- 
feįr gupi jos tikslas buvo pa- 
geriųjįį^ulikišką — išnaudok I 

jiino , mažiau susipratusių 
darbininkų biznį. -

? # Į

Besitardami apie tolimes
nius žvgiuš- vieni kitus ėmė 
raginti. Sandariečiai su so
cialistais sako: “Jūs surink
tus pinigus kovai" su fašis- 

~ x v x • i v -tais sunaudojate Brooklvne;sv. Petro betųvių baž-i. . f . " !
x ix ‘ x - .Bis apvagiate visuomene.ant Penktos gatves,’’ . v . . ./ .

" T j Tą pati gieda ir bolševikai:
° e —“O jūs aukas sunaudoja- 

SU |te So. Bostone,” sako bol- 

’ševikai. “Mes jūsų fondais 
negalime pasitikėti.” Besi
ginčydami kaip, margiai už 
kaulą taip įkaito, kad grie
bė vieni kitiems už plaukų, 
nosių ir kitų galų. Kilo tik
ra revoliuciją. Jei ne salės 
“janitoriaus” lazda ir ne 
policijos įsikišimas, tai kon
ferencijos dalyviai būtų nu-1 
dažę savo krauju raudoną 

į skarmalą ir ji pakabinę prie 
kliubo. sales su parašu: 
“Garbingos mulkinimo kon
ferencijos ženklas.”

Konferencijai nepavykus 
gal ir lojimas mūsų “troi- 
kos” ant Lietuvos ir jos val
džios apsistos.

įv'Skios knyW
MANDAGUMAS—įvairūs patarimai

’ visuomeniniame gyvenime^ Parašė Ki

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĮ 
privedimų, ypatybių ir tikrojo kata] 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozcl • - • •

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Šv. Pranciškaus rienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai__ 8c.

HUCKLEBERRY FINNAS—-labai įdomi apysaka_______ 7!w». §

PATARMĖS MOTERIMS—pamok irimas moterims jų asmęninia- 'A:
| me, šeimyniniame ir visaomeniniame gyvenime. Parengė Knn

V. Kulikauskas _________________________ '

BEN-HUR—lstoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai _ 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais)- Vertė Jo
nas Montvila________ 1______________________________________ 1.50

ITEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas______________ 50c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis,žydas ir tarkas. Pamokinanti
; apysaka. Parašė T. Vyaiauskas. Vertė P. B.________________ 40c.
TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai

rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas 45«1~ ._ _ >.•
TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis_______45c<’

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de- . į-
rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio - ______ 1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75e. 7

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;.
Parašė P. Žadeikis?________________________________ 1------—75c.•- ^-3

' ■ 
GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną.

Vertė Kun. P. L________________ ' ■ '

TABAKAS^—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį
| . parengė S. Kaimietis_____  . _ ________________________ 15c- - ——■
UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS—

! a p-y s a k a_____________________ ■ ________—15c. • W
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku

nigas Tarnas Žilinskas ---------------- 50c.

APAŠTALYSTES MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio_____________________ 50c. Į

[ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS____________________________ 25c,
VATKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui , ,$$8, • į.-

Į PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas____  —15c. '
'Ii. « ‘ ' T
[BOLŠEVIZMAS — Kas tai. yra bolševizmas'ir jo vykdymas ' ' . - 

'j - R us i jo j e -.i---- —uh.-----------------------------------J-------- —
ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybes vasarėliams ir gegužinėms

j gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis _________________________ 50ę. J’
ILAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus____________ ‘_____________.—50c. V"

■ MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver
tė Jonas M. Širvintas_________________________ • . SOtfr

BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis-----------------------50c. ' * ’

TEATRAI

GILTUKINCAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydą* 25** 
EIjGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas _____________ — _. 25c. *
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak- ’ 

tą; parašė Seirijų Juozukas___________________ ____________ _3SK į
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis _______________ 1—40c,
ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos’ Genijus.” Parašė

Kun. L. Vaicckaaskas . -____________ 2—______ Mc- '
ŽYDŲ KARALIUS—dnama 4 aktų, 5 pav. Vertėj. M. ŠirvintasL_30^ ; 
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V. . -Mat?-
PATRICIJA, arija nežinomoji kankinė?-^ąĮtĮųdnma. Vertė Jo- } 

nas Tarvydas •_____________ .į TtlA i-i ,
PILOTO DUKTĖ—5 veįksmų drama, ^erte jonas Tarvydas . 35y. ‘ 
DRAMOS: 1) Germaną; 2)Fabiola—5 W;'3)’Uurdo Stebuklas ’J 

- 4 aktų; parašė Jonas Tarvydas -nų • 7 >,
VAIKŲ TEATRAI; dalis L 1) Pagalvok ką darai; 2) Jono 1m< 

aite; 3) Pasakyk mano laimųSurinko' S. K, D. ir K
VAIKŲ TEATRAI: dalis IT: 1) Ištikime paskui; Tf Afcknukaa 

našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K, D. ir N. - . jfa.
" ’ ’ ’ ” MALDAKMYGtS J J . / . ?

PULKIM ANT KELlŲ-“D-ko” spauda. Odos apdarais $250 ir UM . • r • ; >< . - . :•>,, r "Į
Siųsdami užsakymus arba .pipigtu, visuomet adsęsaokite tąfc;

ly) i ; ■ toABBIKIHKAS ‘
Sįouthi Boston, Mss^ ‘
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Kurią rengia nglijos

Puikiausiame Amerikos Lietuvių ParkeAfrikoj

Lawrence, (Methuen) Mass

galima dabar pata

Nedaryk, ką peikia tavo sąžinė, 
ir nekalbėk kas nesutinka su tiesa. 
Laikykis to, kas svarbiausia, ir tu 
atliksi visą savo gyvenimo uždavi
nį.—Morkus Aurelijus.

Jeigu “kurie netikit, kad 
žemė tiek s,veria persitik- 
rinkit patįs. Tik saugoki
tės kad neiškristu- iš ranku 
ir nenumuštų, kojų, kada dė- 
sit ant vogų.

Geriausi madoje, padirbime 
padailinime ir stiprume.

6000 METŲ KULTŪROS 
: LIEKAMOS

Britų muziejaus iškasenų 
ekspedicija, bekasinėdama 
Aigipto Mažosios Azijos slė
niuose senovinius kapus, šių 
metų kovo mėnesį Uro apy
linkėj atkasė kaž kokių ku
nigaikščių dinastijos kapą. 
Šis kapas esąs padarytas 
3500—3200 met. prieš Kris
tų. Ekspedicijos dalyvis L. 
Walley iš rastų to’miesto1 
antspauduose ženklų spėja 
Ura buvus Uro kunigaik
ščių sostinė. Iškasenos lei
džia spręsti, kad to krašto 
žmonės buvo pasiekę labai 
aukštos kultūros ir nusisto
jusios civilizacijos, L. Wal- 
lev tvirtina, kad rastos čia 
kultūros liekanos leis tiks
liau nustatyti katra kultūfca 
yra senesnė — Nilo ar Eu
frato. slėnių, kas iki šiol dar 
nebuvo išspręsta. Kapai, 
matomai, padaryti tais lai
kais, kada Menes įkūrė pir
mąją aigiptiečių dinastiją. 
Iškastieji karstailabai 
paprasti. Lavonai suvynio
ti į drobes ir apdengti pinti
niais kilimais. Šalę lavonų 
pridėta daugybe daiktų. 
Tarp rankų ir burnos lavo
nams- pfii 
sų, geri!'

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

DR. KILLORY
60 Scollay Square, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

g Llberty 7296. X

| GEORGE H, SHIELDSI 
| ADVOKATAS! 
I 811-812 Old South Buildingl 
| 294 Washington Street |
| Boston, Mass, |
| Valandos' 9 A. M. iki 5:30 P. M. | 
| GYVENIMO VIETA |

x 37. Gorham Avė., Brookline | 
v Telephoae Regent 6568 S 
| ANTANAS F. KNEIŽYsf 
x kuris lanko Snffolk Teisiu mokyk- v X lį ir užsiima Real Estate pardavi- S
V Dėjimu, būna mano ofise kasdien <6 
x nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky- « 
<& rus šventadienius. Lietuviai, kad ir \ 
v mažai sukalbantieji angliškai gali <

IXkreiptis Įvairiais reikalais pas ma-1' 
nę. A- F. Knelžio adresas yra toks: '

V 308 E. Ninth St, Tei. S. B. 1696. >

“PALANGOJE”

Anglijoj, Exeter muzieju
je, yra knyga apdalyta oda 
tūlo George Cudmore, kuris 
buvo pakartas 1830 metais 
už nužudymą savo pačios.

Philadelphia, Pa., medika- 
liam knygyne, sako esą, še
šios knygos apdarytos žino- 
Įgauš oda.

prancūzų Sudaną Nigeriją 
igi Kongo. Jei šis geležin
kelis būtų nutiestas, tai ga- 
ima juo būt iš Paryžiaus į 

Sudaną, nuvykti tik per 
penkias dienas.

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

322 EIGHTH AVENUE NEW YORK, N. Y.

'et Norwood 1508

E. V. WARABOW

(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

kaip 2,000 metų senumo. 
Svarbiausias radinys esąs 
senovės Ofiro aukso kasvk- 
tesyEurioše dar ir dabar esą 
aukso.

Šis radinys sukėlė gana 
didelį susidomėjimą, tiek 
mokslininkų, tiek ir šiaip 
žmonių tarpe. Daugiausia 
tuo domisi Įvairūs aukso 
ieškotojai.

■ ——-1—............ * --»

DAKTARAI

1179 WASHINGTON STREET
Nonvood, Mass. <

tvariniai indai1 J 
' Matyt* lji<!

tharataį pdprdčib, ku *
mirėliams deda indus su gė
rimais “suvilgyti t lūpas 
prieš kalbant su angelais.” 
Kpntųęsp toatyt kurihflhg- 
[riis ir deginta kai kurios ku
lno dalys ir šiaip aukos. Ta- 
•čiaiųvėliau laiduotuose kars- 
.tupse-prisius neberandama, 
kas lifldij^kadftfįe lav^jitf

paguldyti pintiniuose tina, kad tai būsią anksčiau- 
sio akmens amžiaus kultūros 
liekanos. Be to, rasta iš 
straigio kiauto išpiaustytų 
{panteus galvos, kurios pana- 

.šios i Dr. Hali rasta UI— I
— ar Eufdato varine liūtą galva
vienos kurios |T?lc8ni° A?ie Uro

Staoniu ar daugelio ra- ^ven!°i’J ,mcn0 ^"ltūros 
’• ^ laipsni geriausiai sako ras-

i tieji įvairūs aukso ir sidabro 
(daiktai. Čia iš aukso daryta 
ne tik diademos, bet net 
adatos, tualeto ir gydvmo į-
■ rankini. Nepaprastai dai
giai padaryti graviruoti 
idaiktai. Visi šitie daiktai,
■ matyt, buvo čia labai plačiai 
įdirbami, o kiti jų labai pana
šūs į graikų 5 šimtmečio 
prieš Kristų išdirbinius.

j Kaltininkas buvo nuga- 
įbentas į Paryžių teisman. | 

(Teisiamas jis prašė nuvesti j 
Ijį pas.karalių. Teisėjai su-J 
[tiko: “Jūsų Didenybe, sako' 
'jis karaliui, šhiosė popierė-; 
liuose jokių nuodų nėra ?” j 
Tai sakydamas nurijo visus; 
pelenus. Karalius nusijuo
kęs liepė ji paleisti.

=*-■■■ - .8..........-

1 si milžinišką

GUDRUS j
Vienas žymus paryžietis 

•XVIII šimtmety nuvykęs į 
■Romą ir ten kurį laiką pa
gyvenęs, pasijuto neturįs pi
nigų grįžti atgal. Šiaip taip I 
'atkeliavo į Lijoną, bet iki! 
Paryžiuj dar toli. Užėjo tad 
jis į vieną puikų viešbutį, 
kur skaniai pavalgęs ir at
silsėjęs, pradėjo galvoti, 

'kuo jis užsimokėsiąs ir kaip 
j toliau keliausiąs. Čia jam 
(atėjo gera mintis. Susiieško
jęs pelenu,susuko tris popie
rėlius ir į juos įpilstė pele
nų. Paskui'pasišaukia vieš
bučio tarnaitę ir prašo, kad 
Iji jam truputį pagelbėtų. 
' Jai bus gausiai/už tai atly- 
’ginta,. bet ji turi užlaikyti 

•(didelę paslaptį. Taigi ant 
jvieno popieriuko jis liepia 
užrašyti
liui

nuodai kara- 
ant kito ~ “nuodai 
htn” it antdire<W>^ 

į“nuodai karalaičiui.” Tar
naitė išėjus tuoj prahešė sa- 
|vo šeimininkui. Šis psGn- 
kvietėį|xi3ėijąf ir keleivį 
■ateštaib, didziautią

vonai
karstuose, o kiti net medi
niuose. Laidojimo nevieno- ; 
durnas rodo, kad čia gyven- i 
ta įvairių rasių žmonių: ne- 
semitų šumerų ir semitų. 
Jau .nuo senai istorija labai 
domėjosi tuo 
slėny 
rasės 
siu. Kai kurių lavonų gal
vos paguldytos ant smėlio 
pagalvių. To papročio pie
tų Mesopotamijos arabai ne
žino, bet šiaurinėj Sirijoj 
tas paprotys dar ir dabar 
vra užsilikeš: Tas reiškinvs
t. - W •••

rodo šumerų ir kitų šiaurės 
tautų kultūros ryšį. Pažy
mėtina, kad kapuose rasta 
keturkampių kalkinių lente
lių su reljefais, kur vaizduo
jama kunigaikščių laidotu
vių eisena. Reljefas vaiz
duoja vežimą, pakinkytą ke
turiais liūtais. Šalę vežimo 
žengia vyras ir- laiko va
džias. Vežimas tuščias, iš
klotas leopardo kailiu, ant 
kurio padėti lankas ir ak
mens kirvis. L. Wollev tvir-

' /
•: RADO- SENOVĖS OFIRO 
\ į y RRastą ■

' i Šio krašto buvimas buvo 
Žinomas is įvairių mažai pa
likimų šaltinių.- kurie savo 
trieštaravimais kuo ’nešū- 

are dėl j*o Būvimo' neigia- 
mos nuomonės. Vieni šalti-' 
niai nurodė, kad'gaČŠuS se
novėj gausiom aukso ir 
brangiųjų akmenų kasyklom 
ir kita kuo Ofiro kraštas, 
iš kurio Saliamonas ėmęs 
sau turtus, esąs Indijoj/kiti 
—- Ceilone, treti 
Taip ir nežinota, kur tikrai 
buvo tas brangenybių aruo
das, dėl kurio turtų tiek 
pat abejota, kiek ir dėl vie
tos buvimo, bet kad jo vi
siškai nebūta, vis tik neneig 
ta. Taip ir buvo neišaiškin- 
tas šis senovės istorinis fak- 
tas, kol atsirado žmogus, 
kuris nepasigailėjo 20 metų 
darbo šitai istorinei tiesai 
jsaiskmti.

Tasai žmogus yra anglų 
jūrų karininkas Kraufort. 
Jis nesenai Londone darė 
geografijos institute prane
šimą*, kaip ir kur žuvusį 
kraštą radęs. Kraufortas 
pareiškę, ,kad Ofiro kraštą 
radęs Arabijoj, apie 500 
klm. į rytus nuo Adeno. Se
niau vieta, kaip ir daug ki
tų tam kraštę vietų, atro
džiusi, kaip senų griuvėsių 
liekanos, į kurias paprastai 
mažai kreipiama dėmesio. 

- Septynerius metus jis kasi- 
nėjęs šituos griuvėsius,- kol 
suradęs neabejojamų įrody
mų, kad tai čia esama Ofi
ro. Be kita ko, jis radęs la

ibai gerai išsilikusių įvairių

IŠVAŽIAVIMO PROGRAMAS
Base bąli — tarp geriausių ratelių L. Vyčių N. A. Lygoje, 11 valandą-iš- ryto. 

100 vardų bėgimas dėl vyrų, 50 vardų bėgimas dėl -nergijiu, 1 milčs bėgimas laukais, 
(cross eountrv race) vyrams. Pusė mailės persimainymo (relay race) lenktynės vai
kinams, kuriose visos N. A. apskričio kuopos dalyvaus. Bulvių rinkimo lenktynės 
merginoms. Kliūčių lenktynės (obstacle race) vaikinams,

Lavvrenco parapijos choras, A. Baniui vadovaujant dainuos. Dovanų įteikimas 
laimėjusiems. Šokiai prie geros orkestros. 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 4 d. Liepos.

Snigs, lis, ar graži pagada —- piknikas vistiek bus.
* ' Visus nuoŠi rdžiar kviečia RENGĖJAI.

TIES GELEŽINKELĮ PER 
SACHARĄ.

Sachara vadinama didžiau- -
Afrikos tyrlaukis,* kur 

tūkstančius kilometrų į vi
sas puses nieko daugiau nė
ra, kaip tik saulės išdžio
vintas baltas smėlys, kuris, 
vėjuj papūtus, pakyla de- ’ 
besimi ligi padangių ir slen
ka nešdamas sunkią mirtį 
bet kokiai gyvybei. Tokioj 
milžiniškoj dykynėj labai 
mažai kur vandens vra. 
Dažniausia tik pakraščiuose 
pasitaiko šaltiniai, kuriuos 
iš tolo pažymi augančios 
lieknos palmės. Tokios vie
tos vadinamos oazom. Čia ir 
žmonių gyvenama. Per šią 
dykynę eina keli keliai į 
turtingesnes sritis. Visais 
šiais keliais susisiekimas tuo 
tarpu palaikomas labai se
noviškom priemonėm — ku
pranugariais. Tiesa, po ka
ro prancūzai mėgino pritai
kyti ten - susisiekimą tam 
tikrai automobiliais. ' Norš 
mėginimai pavyko, bet ma- 
jtyt jie nepateisino savo tiks
lų. Dėl to ir liautasi juos 
vartojus. O tobulesnį susi
siekimą įvesti prancūzams 
yra labai svarbu, nes su 
daugeliu jų kolonijų susi
siekti tenka tik per šią dy
kynę ir tomis senoviškomis 
priemonėmis. \

Po ilgų tyrinėjimų pran
cūzų inžinieriai priėjo išva- 

• dą, kad galima per Sacharą 
nutiesti geležinkelį ir tam 
darbui nebūsią didelių sun
kumų. Geležinkeliui tiesti 
sumanymas smulkmeniškai 
Išdirbtas ir patiektas parla- 
jinentui svarstyti. Pagal į- 
Iteiktąjį sumanvmąą, norima 
j nutiesti geležinkelį nuo vi
duržemio pajūrio per Aiži- 
riją, Maroką į Tunisą, o iš 
ten per didįjį tyrlaukį į
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