
D..J8. CENTRO VALDYBĄ

KATEDROJ UŽMUŠTI ŠEŠI 
KOMUNISTAI

RUSIJOJ VĖL UŽMUŠTAS 
ŽYMUS KOMUNISTAS

Ties Biza, Kursko guber
nijoj, nežinomas asmuo už
mušė buvusį nišų prekybos 
atstovybės Berlyne vedėją 
Gindsbergą, komunistų mo-j^iarmuro lentos, 
kslu akademijos bendradar
bį/

Komunistų turistams ap- 
žiūrinėjant Leningrado Isa- 
oko katedrą, kurią dabarti
nė rusų valdžia pavertė pro
letarų meno muziejum, nu
krito nuo sienos dvi didelės 

Užmušti 
šeši ir sunkiai sužeisti ketu
ri komunistai. žemčs, ūkio gaminiai. Kai 

dėl tranzito, tai Rusija pa
sižadėjo jo nemažinti, o di
dinti tiek, kiek didėja jos 
užsienių prekyba.

Daugiausia sunkumų su
darąs rusu užsakvmu kredi- * * • * 
tavimas. Jis sutvarkytas 
tuo būdu, kad kreditui ga-

, Vaduodamiesi konstitucija ir Seimo nutarimu šiuomi skelbia 
me mūsų organizacijos Dvyliktąjį Seimą

ROMA. — Birželio pra
džioje pasibaigė Romoj 
XIII-as tarptautinis žemės 
ūkio kongresas. Jis buvo 
ypatingai gausingas, nes iš 
viso įsiregistravusių vyriau
sybių delegatų, mokslo į- 
staigų ir žemės ūkio organi
zacijų atstovų be kitų buvo 
daugiau, kaip 1,000 žmonių.

Kongresas buvo pasiskirs
tęs į 6 sekcijas; 1. žemės ū- 
kio organizacijų, 2. javų, 3. 
gyvulininkystės, 4. kopera- 
tvvų ir kreditų, 5. klimato
logijos ir 6. moterų. Visais 
šių dienų opiais žemės ūkio 
klausimais kongresas pri
ėmė rezoliucijų, kurios bus 
paskelbtos atskiroj darbų 
knygoj. J -

prekių, kurios bus Latvijoj, gyvenusių Klaipėdos 
Šių prekių kiekis ateity ga
lėsiąs būti labai didelis. To
kiu bildu butų* pritrauktai? 
ne tik Latvijos, bet ir užsie
nio kapitalas.- ''

Prekybos sutarčiai ratifi
kuoti vasarą būsianti su
šaukta nepaprasta latvių 
seimo sesija.

pats parašyti.

Štai jo pavyzdys:

Ministerių Kabinetui
Jono Duobos, gimusio Ožka
balių kaime, Sintautų vals
čiaus, Šakių apskrities. A* 
merikoje gyvenu (čia nuro
dyti Amerikoje antrašas)

PRAŠYMAS
Prašau suteikti man leidimą 
žemei pirkti iš Raudonės 
palivarko, Žaliosios vals
čiaus, Vilkaviškio apskrities.

(Data) (paraša)
Ministerių Kabinetas, no

rėdamas palengvinti įsigiju- 
siems nekilnojamąjį turtą 
Lietuvoje gyventi, šių metų

KAS BUS VOIKOVO 
VIETOJ?

Lenkų -spauda spėja, kad 
Voikovo vieton veikiausiai 
būsiąs paskirtas užs. reikalų 
komisariato kolegijos narys 
Stomoniakovas. Tačiau, be 
jo, minimos dar ir Rezen- 
golco, Aralovo, Lorenco ir 
Cemvch kandidtūros.

LONDON.—Iš Varšuvos 
praneša; kad aštuoni šimtai 
kareivių, kurie stovi netoli 
nuo Poznaniaus buvo už
nuodyti sūgadyta mėsa.

Virš .trijų šimtų užnuody
tų kareivių nesitiki, kad pa
sveiks.

KOKIAIS PAGRINDAIS SU 
DAROMA LATVIJOS S. S. 

R. S. PREKYBOS SU
TARTIS?VAŽIUOKITE VISI SUVA- 

ŽIAVIMAN IR IŠ V A. 
ŽIAVIMAN

L. D. S. Naujos Anglijos 
Apskričio priešsėiminis su
važiavimas įvyks liepos 24 
dieną Palangoje Methuen 
(Lawrenėe), Mass.

Suvažiavimas prasidės 1 
vai. po pietų, bet vietos kuo
pos nariai ir komisija kvie
čia atstovus atvažiuoti Xaw- 
rencan 10 vai. ryte, išklau
syti šv. mišių, o po to bus 
atstovams pigįūs. Pasistip
rinę galėsime geriau seimuo- 
ti. / J

Pasibaigus sesijoms visi 
atstovai turės progą daly
vauti kuopos surengtame iš
važiavime. Tad tą. dieną va
žiuokite visi darbininkai ir

pradžioje nutarė leisti išduo
bi jiems nuolatinius leidimus 
Jįj^Įįyoje gyventi ir atleisti 
nuo' svetimšalių mokesnių.

Lietuvos Pasiuntinybė
Amerikai*

GRASINA GENERALIU 
STREIKU KINIJOJ

SHANGHAI, Kinija. — 
Svetimašlių koncesijoj kilo 
didžiausi nesusipratimai. 
Kiniečiai* kurie sudaro kon
cesijoj 95% gyventojų užda
rė visas krautuves, dirbtu
ves ir grūmoja visuotinu 
streiku. Mat tose vietose, 
kur svetiipšaliai valdo, ki
niečiai neturi balso rinki
muose ir net užginta eiti į 
viešas vietas. Kiniečiai sa
vo susirinkime nutarė nemo
kėti pakeltų mokesčių, o jei 
svetimšalių valdžia griežtai 
reikalaus, tai paskelbti ge- 
neralį streiką ir suparali- 
žuoti visą tvarką ir finan
sus.

Romog 
p. Čarneckis ir p. Benedik
tas Karpius (jaun.). Lietu
vai buvo suteikta trečios 
sekcijos prezidiume vice
pirmininko vieta, kurią, mū
sų delegatų susitarimu, pri
ėmė p. Karpius, kaipo gyvu
lininkystės žinovas.

Kongreso dalyviai buvo 
pristatyti Italijos karaliui.

Kongreso darbams pasi
baigus, jo nariai, pasiskirstę 
i grupes, lankė įvairias Ita
lijos vietas, kad arčiau su
sipažintų su Italijos žemės 
ūkiu. P. Karpius aplankęs 
selekcijos stoti Rieti ir pa
važinėjęs po šiaurės Italiją, 
birželio 6 d. grįžo Lietuvon.

Kitas XIV-as kongresas 
bus 1928 mteis Bukarešte.

teisė dalyvauti rinkimi 
nėra ginčijama, Lieti 
Vyriausybė sutinka pad. 
ti Seimelio rinkimus dai 
vasarą. ' __

Vokiečių užsienių įįfl 
minisferis p. Streseitai 
po to pareiškė/kad, akri 
doj Lietuvos Ministerio : 
miniūko pareisimo. -jia 
siiitia įteiktą Tautų Są 
gai skundą.

j Tuo būdu Klaipėdos h 
klausimas iš darbų tva 

■M..
Šia proga. -tenka tom 

tuoti iš p. Stresemamio 
sės didelis taikingumu, i

KAUNAS. — Birželio 
d. Tautų Sąjungos tary 
posėdy buvo svarsto] 
klausimas: ar palikti T 
tų Sąjungos tarybos p< 
džių darbų tvarkoj Klaš 
dos bylos klausimas, ar 

aisriyisai iš jos nunirti/

Prieita susitarimo, patenki
nant klaipėdiečių skundą

Birželio 15 d. Tautų Są
jungoj Klaipėdos klausimu 
ministeris’ pirmininkas Vol
demaras davė paaiškinimą, 
kuriam taip kitko pasakė: 
“Lietuvos vyriausybė laiko 
svarbiu jau dabar paaiškin
ti, kad ji fienori, kad Klai
pėdos kraštas pasiliktu be 
liaudies atstovybės. Ji su
pranta visiškai savo parei
gas ir atsakomybę. Vyriau
sybė todėl imsis tinkamų 
priemonių, kad rinkimai į 
seimelį įvyktų vėliausiai 
1927 m. rugsėjo rtiėnesį.

Lietuvos vyriausybė džiaug
damosi gali konstatuoti, kad 
svarbiausios kliūtys, kurios 
kliudė rinkimus, laimingai 
yra pergalėtos. Dėl Klaipė
dos krašto autonomijos, kad 
ji yra statute nustatyta, Lie
tuvos vyriausybe pasiryžusi 
viską, ką tik ji galės daryti, 
kad autonomija iš tikrųjų 
būtų vykinama, darant rin
kimus ir sustatant Seimelį 
ir sudarant direktoriją de
mokratiškais 
Vyriausybės vardii, kuriai 
aš atstovauju, galiu viena 
pareikšti: Klaipėdos krašto 
politinės ir kitos teisės, tei
sės juridinių ir natūralių-as
menų bus jos visiškai su
teiktos.”

Į tai Dr. Stresemannas 
pareiškė tarp kitko: “Atsi
žvelgdamas į p. ministerio 
pirmininko Voldemaro savo

100 ŽMONIŲ* ŽUVO IR 
DAUG SUŽEISTA

SHANGHAI, Kinija. — 
Jangtse upėje, prie Kanki
no sprogo du laivai, kuriou- 
se buvo parakas. Padarė 
daug žalos ir 100 žmonių 
mirtinai žuvo ir daug sužeis
ta.

Prieš tai Lietuvos Mn 
teris Pirmininkas prof. V 
demaras turėjo keletą pri 
čių pasikalbėjimų su vok 
čių užsienių reikalų milas 
riu p. Stresemannu ir kit 
vokiečių delegacijos nari; 
kurių metu nuodugniai j 
svarstyta kilęs prieš abi 
lis klausimas. Pasitari! 
ėjo pilno taikingumo ir ni 
širdumo dvasioj. Prie 
prie nusistatymo, kad ni 
nei vienos, nei kitos pu 
interesuos Klaipėdos gii 
kelti Tautų Sąjungos ta 
bos viešuos posėdžiuos.

Akivaizdoj to, per tary 
posėdį Lietuvos Ministt 
Pirmininkas padarė pan 
kima, kad Lietuvos vvri 
sybė niekuomet nemi 
siaurinti Klaipėdos fcra 
autonomijos, nei paii 
Klaipėdos kraštą be Seii 
lio, bet kad ginčas 'ėjo v 
dėl to, kas turi teisę rink 
Seimelį, ir dabar paaiškėj

Latvijos Prekybos 
sutartis su SSRS.

KATALIKŲ FEDEERACI- 
JOŠ IŠVAŽIAVIMAS

MONTELLO, Mass. — 
Sekmadieny, liepos 3 d., Ro
muvos parke įvyko Naujos 
Anglijos Katalikų Federaci
jos apskričio išvažiavimas 
Vilniaus naudai. Suvažiavo 
neperdaugiausia žmonių dėl
to, kad beveik iki pietų ly- 
tutis lyjo ir gana smarkiai. 
Po pietų saulutei pasiro
džius, suvažiavo iš apylin- 

įkės kolonijų ir vietiniai ir 
gražiai praleido laiką ant 
tyro oro.

Iš apylinkių kolonijų dau
giausia buvo iš Nonvood, 
Mass. Jų skaičius tur būt 
siekė apie šimtą. Nortvood- 
ięčiaf tikrai užsitarnavo pa
garbą nes jie savo išvažiavi
mą atidėjo ir atvažiavo į Fe- 
deraeijos.

Suvažiavusieji visi gražiai 
linksminosi ir vaišinosi ska
niais valgiais ir saldžiais gė
rimėliais. Buvo ir žaislų. 
Vietos šv. Roko parapijos 
base-ball ratelis ^lošė su 
Cambridgio. Turiu pažymė
ti, kad Montelliečiai lošė 
gražiai ir be^užsikarščiavi-

Žemės pirkimo leidimui 
gauti reikia arba asmeniniai 
įteikti arba paštu nusiųsti 
Ministerių Kabinetui prašy
mas. Ministerių Kabinetas 
per 3-4 dienas suteikia savo 
sprendimą, kuris galima pa
siimti Ministerių Kabineto 
kanceliarijoje arba persiun
čiamas į prašyme nurodytą 
vietą paštu.

Nusipirkti žemės nereikia 
būtinai pačiam atvažiuoti 
Lietuvon. Žemės nusipirkti 
galima begyvenant Ameri
koje per savo gimines ar pa
tikimus asmenis. Tam rei
kalui reikia prisiųsti gimi
nei arba patikimam asme
niui Lietuvos konsulo paliū- 
dytas įgaliojimas žemei 
pirkti, .kuris, turėdamas to
kį įgaliojimą, paduos Minis
terių "Kabinetui prašymą, 
gaus įgaliotojo vardu leidi
mą ir nupirks žemės.

/

Prašymas yra labai trum- 
pasyir paprastaslig Jdekrifc-

J TttAIN AVlčTTS, Pirmitiitikas 
A. F. KNETŽYS, Sekretorius.

4 7

TROCKIS, ZINOVJEVAS IR
RADEKAS IŠTREMIAMI
;/'/ Į SIBIRĄ _________

Spaudos pranešimu iš Ko- liko nuimtas, 
tų (perimi išvežta -už--32-Įpenbagna, Trockis, -Zinovje- 

vas ir Radekas būsią išvež-

kaip tik to trūko. Karščia
vosi visai be reikalo. Loši
mo rezultatas:
• Šv. Roko ratelis...........8

Cambridge ................... 5
. Paskui dar lošė merginos 

“gulf’ą,” bet man neteko 
matyti nė sužinoti apie re- 
jzultatą. ’
►Rengėjai gražiai pasitarna
vo suvažiavusiems.

vyriausybės patiektą pa 
kinimą, iš savo pusės J 
nau, kad šiam tarybos 
sėdv nėra reikalo tą klai 
mą svarstyti. Aš tikiu, 1 
pasiimtos Lietuvos vyri 
svbės priemonės su didės 
skubotumu Klaipėdos ki 
te laiduos tą būklę, km 
reikalauja statutas.”

Tarybos pirm. Chaml 
lainas pareiškė pabaig 
“Taryba šiuo ima dėme 
Lietuvos ministerio pir 
ninko paaiškinimą ir sve 
na jį su nutarimu kuris 
ima Tarybai būtinumą 
tiektąjį klausimą svarsi 
ir tiki, kad normalių šai 
kili " atstatymas Klaipė 
krašte visiems laikams ši 
problemos svarstymą pai 
kins.”

RUGPJŪČIO 30 IR 31 DD., 1927
PROVIDENCE, R. I.

L. D. S. kuopos rengkitės prie šio Seimo gyvai. Išrinkite atsto
vus sulig konstitucijoje nustatytos tvarkos. :

z *

“§38. itiekviena kuopa gali siųsti į Seimą bent po vieną ats
tovą. Didesnės kuopos turi teisę po vieną atstovą siųsti nuo kiek
vieno 10 nariu.”

VYSK. ANDERSON PALIKO 
VISĄ TURTĄ KATALIKŲ 

ĮSTAIGOMS

A. a. Vyskupas Anderson, 
raštu paliko visą turtąVkiek 
jo turėjo, J. E. Kardinolo 
O’Connell’io globoje, “išda
lyti labdarybės įstaigoms, 
tokioms, kokias jis pa
rinks.”

Savo rašte paskyrė pa
skirstymui turto J. E. Kar
dinolą O’Connell ir Edvvard 
A. McLąughlin, Jr.

“Jaunakas Žinąs” prane
ša, kad Latvijos SSRS pre
kybos sutarties pagrindan 
padėtas didžiausio palanku
mo dėsnis. Latvija, be to, 
suteikia Rusijai tam tikras rantuoti Rusija duos savo kad Lietuvos piliečių, 
muitų privilegijas. Kai ku
rioms rusų gaminių katego
rijoms įvežamasis muitas 
sumažintas, o kitoms pre
kėms visiškai panaikintas. 
Ryšy su muitų nuolaidomis 
Latvija kasmet netektų 2-3 
milijonų latit muitų paja
mų. Nuostoliai kompensuo
ti baisų užsakymais Latvi
joj. Sovietų Rusija žada 
kasmet padaryti užsakymų 
15 milijonų aukso rublių 
sumai. Gavus rusų užsaky
mus, Latvijos pramonės dir- 

darbininkes Palangon, dar- binių eksportas padvigubė- 
bininkų pramogon.

LOS. N.t w4. Apskričio mil. latų). Rusijos užsakv-
i VaZĄįamuoę-»HUfttyti irJLatrijoš Iii į Sibirą.

t

i i j 
UI 

i i;

: į T :

-j

•—

& * 
t t

. • ■— • ' : : ' 
• t į 1 1 . ■ < į

L
•B

|| -VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI ; 
į, DARBININKAI VIENYKITĖS!

t < i ' i ’ 1 *

k

J 4

Hl’ .



Pal iuniškio

teigti sąlygos

ORGANIZUOJASI LIETU 
VOS KANKLININKAI

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

Didžiausia Dievo bažnyčia 
žemėje yra žmogaus siela.

Centr. Pieno
B-ių Sąjungai

Pirmininkas — Jonas A.<lomavičlo*.
280 E Street, South Boston, Mass. 

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

Prot. Raštininkas — Ant. Matjejunas,
450 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikis,
100 Bowen S L, So. Boston, Mass. 

Kasierius — Andrius Zalieckas,
611 E. Fifth St., So. Boston, Mass. 

Maršalka — Kaz. Mikailionis,
906 E. Broadtvay, So. Boston, Mass. 

D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 
mėnsinius susirinkimus kas pirm* 
nedėldienį kiekvieno mėnesio 2-r* 
merių 694 IVashington St, Boston, 
Mass., 1:3O vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
danginu naujų narių prie musų drau* 
gijos prirašyti.

IR ŠTAI DRAUGAS TAU ĮKALBA, 
KAD RUKAI NEATSAKANČIU RUŠ£ OH-H-H BOY ! ar

TAI NE PUIKUS'IR NE 
15KIL-L-LMINGAS JAUSMAS?

šių straigių ir kitokių gyvū
nų. Dar1 prieš karą Papilį 
aplankė daug žymių univer
siteto profesorių, kurie do
mėjosi suakmenėjusiais gy
vūnais. V entos kairiame 
krante gana aukštas pilia
kalnis ir pritraukia visų do- 
mę. Piliakalnyje yra kapai, 
kur palaidotas žymus lietu
vių veikėjas, tikras tėvynės 
sūnus, istorikas Simanas 
Daukantas, kuris savo kū-■< 
riniais, darbais ir istorinė
mis knygomis iškėlė senovės 
lietuvių būdą, narsumą ir 
t. t. Todėl ekskursantai, da
rantieji ekskursijas į įvai
rias Lietuvos vietas, būtnai 
turi atsilankyti Papily.

JEI 1$ RYTO ATSIKELIANT 
TAU DRASKO GERKLĘ IR CI* 
GARETQ $KONI$ PA$IQARO 
BJAURUS I

PALIUNIŠKIS (Pane 
vėžio apsk.) 
ūkininkai nutarė pagaliau į- 
steigti pieninę. 'Gegužės 
mėn. 2d d. įvyko steigiama
sis susirinkimas, kuriame 
dalyvavo rajoninis agrono
mas K. Kubilius ir Žemės 
Ūkio D-jos Valdybos pirmi
ninkas agronomas Gasiūnas. 
Buvo persktūtet* įstatai, ku
rie* pasiųsti 
Perdirbimo 
įregistruoti.

Pieninei 
čia labai geros ir nariais pa 
sižrtdėjo stoti kelios dešini

mergaičių 
mezginiai ir 

Čia matyti 
susidomėji

mų vertų rankdarbių. Dau
giausiai jų išstačius! p-lė 
Hadagytė. B«ne įdomiausia 
iš visų rankdarbių tai mo
kinės Stanaitytės graži di- 

’delė staltiesė, gražaus štilio 
•gėlėmis išmarginta, čia be

<r »->
Šią pirmą-

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

Vice-Pirmininkas — L. Svagždys,
lll BoAven St., South Boston, Mass. 

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas antrų 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu- 
val. po pietų, Parapijos Salėj, Septin- 
ta Gatvė, South Boston, Mass.^

■instrumentais ir pareikšta 
(daug padėkų už pasiimta 
!taip būtino, nors ir sunkaus 
(uždavinio — tyrimo darbo. 
•Lietuvių Dailės draugijai 
prašant, “J. Žilevičiaus lie
tuvių muzikos instrumentų 
rinkinys-” siunčiamas Kau
nan i “Lietuvių Tautodai- 
lės” parodą, kuri žada šį 
mėnesį būti.

Lietuvos Duktern Draugystei 
Po Globa Motinos švenčiausięr 

Valdybos Antrašai *
Pirmininkė — Jieva Marksienė, 

623 E. Eightli St.. So. Boston, Maste,
Prot Raštininkė — Ona SiaurienS, 

443 E. Tth St., So. Boston, Mass. ’* 
Telephone South Boston 8422-B.

*ln. Raitininke — Bronislava Ciunleng 
29 Gould St., W. Roxbury, Mass.

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirųjęne, 
1512 Columbia R<L. So. Boston, Mas*.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų utarnlnkų kiekvienų mėueaf 
1:30 vakare, pobažnytinėj svetainėj.

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

KLAIPĖDA. — Per tris 
dienas aplankė virš 700 iš į- 
S^irių Lietuvos vietų asme- 

. Čia buvo užsukę: /Pil
kiai, Klaipėdiečiai, Di-

pač apie Papi- j. IGLIAUKA (Marijampo-
). — Bažnyčia per 

[karą buvus sudeginta ir la
bai apdaužyta. At statymas 
labai silpnai vyksta, nes pa
rapijiečiai mažai prisideda. 
Bažnyčios grindys sulaužy
tos, šventorius apgriuvęs, 
altorių irgi tik liekanos. Už 
tai Igliaukoj alinės, traktie
riai gerai gyvuoja: nors yra 
tik bažnytkaimis, bet turi 
tris alines; jose sako yra_ir 
degtinės. . _

TERORAS?
ŽEIMELIS 

men.’iŠ f į 
t j (prieš turgaus dienąjį 
miestely huvėr grifams. Su
degė ūkininko Kukevieiaus 
tvartai su 8 galvijais, 3 ark-

/ -

U KAUNAS. — Kriminali- 
sk-’

‘“'nė policija atidengė šnipų 
^organizaciją. dirbančią nuo 
į 1925 metų 'vasaros lenkų 
^naudai. Organizacijos šta- 
< bas buvo Seinų apskr.. o iy- 
:rčiąi Kėdainiuose, Vilkaviš- 
;ky ir Kaune. Sulaikyti 7

•/ nafcskas, įrgąięaajbuvęs nu- 
^mae^įu-pupiiiiinku ir užsie- *žj 
/nią reikalų ministeriu. JoĮdĮiosios Lietuvos ir Ameri- 

kabinetas privedė Lietuvą j kibs lietuviai. Tarpe atsi
eiki Steigiamojo Seimo. jam ljįnkiusiųbuvo matyti didelis 
Besant*"vyriausybes priešaky susidomėjimas nykstančiais 
/grįžo Klaipėdos kraštas prie 
t Did. Lietuvos. P. Vytautas 
■į Petrulis, buvęs ministeriu 
Lpipmininku ir finansų mi- 
t misteriu. Jo pastangomis 
F(suhilaukta savųjų pinigų — 
‘-litų. P. Vincas Karoblis, 
/buvęs teisingumo ministeriu 
/irįValstybės Kontrolieriumi. 
/Dabartiniame ministeriu ka- 
<biąete yra irgi vabalninkie- 
; tis žmogus — p. Švietimo 
yMinistėris inž. Kastantas 
/Šakenis, nesenai buvęs Pa- 

neyėžio valstyb. ir savival- 
/dvbTgimnazijų direktorium.

N ra ir daugiau pasižymė- 
jifeių žmonių.

Birželio mėn. 11 d. įvyko 
Kaune “Saulės” namuose 
Lietuvos Kanklių Draugijos 
visuotinas metinis narių su
sirinkimas. Susirinkimas iš
klausė apie valdybos veiki- 
•mą pranešimą ir priėmė 
[apyskaitą. Nutaria steigti 
i kanklių orkestras, .sutvar
kyti kanklių muziką ir ben
drai varyti kanklių muzikos 
propagandą—k. t. steigiant 
prie mokyklų draugijos sky
rius ir tt. Į naują valdybą

•IR TAVO KO3UUS YRA BAI
SESNIS, NEGU KAD SECOND HĄHO 
AUTOMOBILIO BRAŠKE J/

Birželio
dieną vidunak^

liais, 33 avimis irikeliomis 
kiaulėmis. Kitų savaitę, 
tuo pačiu laikotarpiu (birž. 
8—9 d.) ir tą pačią valandą 
ištiko miestelį kitas gaisras gimnazijos 
— šį teirią sudegė ūkiniako bos mok. p. Brako padedi 
Piaiickūno tvartai su 12 Imi 
ajalvijų, 3 arkliais, 40 avių 
ir keliomis kiaulėmis.

Žmonės pasakoja, kad abu
du gaišiu įvykusiu ne iš 
priežasties neatsargumo su 
ugninių.,o dėliai padegimo. 
Nors piktadariai dar nesu
sekti, "bet toks simboliškas 
abiejų gaisui laiko supuoli
mas ir aplinkybė, kad abu
du nukentėjusiu yra pasitu
rinčiu ūkininku, verčia ma
nyti, kad čia yra darbas or
ganizuotas, — gal būt dirba
mas kurios nors teroristų 
grupės; tuo labiau taip ma
nyti verčia ir ta aplinkybė, 
kad abudu ūkininku su vi
sais savo kaimynais ir pažįs
tamais gyveno santaikoje ir 
asmeniškų keršintojų turėti 
negalėjo.

Yrą gandų, kad dar ištisą 
eilę turtingesnių ūkininku 
deginti žadama, o žmonės 
neri matt ja- ir naktimis bijo 
miegoti.

Jei iŠ tikrųjų čia būtų i. 
raudonosios šmėklos darbo 
pradžia, tikslu kelti žmonėse 
nerimą, tai ji, neužgniaužta
• v 
1S

Vienas organizacijos
/ųt/g Vilkavišky, 
gKrimiriabriėš Policijos vai 
Jiimnlaii, nusišovė. Byla 
perduota. kariuomenes teis

ĮSTEIGIAMA PAŠTO 
ĮSTAIGA

KATYČIAI. — Nors Ka
ityčiai yra vienas žymesnių 
(Klaipėdos krašto miestelių 
ir sudaro4 visoje apylinkėje 
lyg atskirą centrą, tačiau, 
neturėjo atskiros pašto įstai
gos. Dabar, kaip gaunama 
žinoti, nuo liepos mėn. 1 d. 
Katyčiuose veikusi pašto 
agentūra paverčiama pašto 
ir telegrafo įstaiga. Šis 
žingsnis tikrai sveikintinas, 
nes tuorni mums, Katyčių 
apylinkės gyventojams, su
teikiama daug palengvinimų 
ir nereikės eiti keliolika ki
lometrų atlikti kai kuriuos 
swrijęsnius pašto reikalus. 

' R^ctoš šiaja naujai įsteigta 
pašto įstaiga galėtų pasinau
doti ir Žemaitijos artimes
niųjų apylinkių gyventojai.

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

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

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 litų, 
3 mėn. 7 litai.’ __ ___ . ' . ■ -

Redakrijo sir Administracijos antrašas: “Išeivių
Draugas,” 281 A. Eglinton Str. Glasgov, S. S. Scot- 
land. f

LIETUVIŲ GIMNAZIJOS ĮPaventyj
MOKINIŲ RANKDARBIŲ nį galima rasti suakmenėįu- (lės apskr.) 

IR PIEŠINIŲ PARODA j/:.- __L, L— Knvn.
KLAIPĖDA^ y— Lietuvių" 

mokiniai paišy-

IR TU PASIRENKI OLD GOLDS 
IR SURANDI, KAD VEŽIMĄ. iŠ- 
RUKEJS KOSULIO NEGAUNI/

Iki šio laikę Paliuniškis 
buvo vienas atsilikusių Pa
nevėžio apskr. kampelių, bet 
dalia? ir čia susipratimas 
sparčiai auga. ‘ Ūkininkai 
pradeda daugiau riipin|is 
savo ūkių jiagė riminiu, dau
giau domisi agronomų pa- 

ir patarimais; kai
me agronomas iHigeidauja- 
mas svečias.

suruošė savo paišybos ir 
'rankdarbių parodą. Paroda 
užima du gimnazijos kamba
riu. Pirmame kambary iš
statyti gabesnių paišybos 
mokinių piešiniai ir rank- 
daibiai. Kai kurie paiši
ni ai atrodo gerai pavyku
siais. Žymiausią dalį užima 

•A. Varno, Purvino ir p-lės 
lYčaitės paišiniai. Ypačiai 
■•mokinio Varno kūrinėliuose 
jaučiamas dailininko skonis, 
lis jo galima ateitie daug 
ko tikėtis. Tame pat kam
baryje išdėti 
rankdarbiai — 
išsiuvinėjimai. 
'nemažai, tikro

I
arodeliu. '

'. -—-
PAPILĖ. — Da ng Lietu

voj yra istorinių ir gražių 
gamtos vietų, prie tokių 
priklauso ir Papile. Pro Pa
pilį teka Venta, trecia Lie
tuvoje savo ilgumu upė. 
Venta turi dąug gražių įkaitomi 
aukštii* krantų, apaugusių 
medžiais ir krūmais. Daug

-.-L* /i’. R. .
p? . '! • ' ■ ■ ■
f MINISTERIU KRAŠTAS . 

it Vabalninkiečiai tur nema- 
4ža iš savo tarpo žymių.iu- 
teligentiĮ, kurie atTikb Į r at- 

ijjeka gani svambų vailmenį 
Lietuvos syvenime. x ®a v vz-

damavičius, P. Puskunigis, 
Dr. Kl. Ruginis ir Vytautas 
Banaitis; kandidatais: Pan- 
tažis ir Šeškevičius.' Į re
vizijos komisiją: kun. J. Sa- 

Einant (baliauskas, prel. Olšauskas 
pirmojo i ir B. Gustaitis. Tarp kitko, 
- rinki-[nutarta rudens metu su

šaukti muziku susi rinkimą, 
įkuriame turės būti išrinkta 
įkomisija kanklių muzikai 
[sutvarkyti. Taip pat ųutar- 
ta pavesti valdybai išleisti į 
visuomenę . atsišauki n jų, ra
ginantį rinkti ir globoti se
novės muzikos instrujnentMs 
ir rinkti J)ei surašinėti apie 
juos žinias.

NEVYKĘS MIESTO SEIME- 
| LIO PIRMASIS POSĖDIS

KLAIPĖI)A. — 1>5. rma- 
įpiršto seimelio p;ipras- 

į.tas posėdis įvyko birželio 10 
IsL'. Dalyvavo veik visi, iš- 
.skyrus 3 seimelio atstovus, 
prisirinko pilna salė lwsi- 
^dęmaujančių seimelio vei- 
3dinu klausytojui. Jie tikė
jęsi sulaukti produktvvaus 
yreimelio veikimo, tačiau gi- 
®ai apsivvlv. Dienotvarkėje 

kitų klausimų stovėjo 
^antruoju punktu parodos, 
fondui -paramos suteikimas (išrinkta V. Operos dirigen 
J? trečiuoju — bedarbių ap- ‘ /

klausimas. Kęmu- 
•ęistai pageidavo, kad pasta- 
^TasidTklausimas būtų pir- 
fittaUL svarstomas. Nesutikus 
iru šiuo pasiūlymu kitiems, 
į& įįyo atmestas 
pri0 •dienotvarkes 
IpuĄlįfto svarstymo 
noįSeapmokamų magistrato 
įnaiių —- atsirado įvairių 

jitskirų grubių pų-
WjSųhrau savo frakcipiH 
g^uųipjų) vardu skaitė il- 
p^Kį priešinių su nuina- 
toiBJTnis ^ame refompiipįs, 
Primeširnas nepatiko deši- 
|ŠdBBms Pierach ir kitiems. 
SĮie Sįilėidžia sale. LiknsM*- 

ji besudaro reikalingo skąi- 
atstovų svarri^tiP-ip- 

■ra*, esamus dienotvarkėje 
u&snnns.r' Nieko neliko 
firt»«ti-kaip pertraukti po 
Buk ką pirrrflhiūkaujantis 
MBHnistų atstovas ir padą-

. , “IŠEIVIU DRAUGI"

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

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

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 
pysakas, feljetonus, įvairius straipsnius, iŠ sve
timų kalbų vertimus, ir šiaip visokius lengvus 
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis^ _

- - Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

'sugebėjimo reikėję ir dau 
darbo pridėti 
ją- mokinių Įiarodėlę aplan- 
rkė ]M*r 300 lankytojų, todėl 
iš to galima spręsti, kad 
mūsų mokinių darbidiais^vi- 

pnt.rradžin. n.ūs., kraStni įdomaujasi. Reikia
j ‘ , laukti, kad -musu mokiniaipadarvs didziausnis mate-l. . A

• : ,, ... , iių mq|<vtoiii padedami su-nalimus nuostoniis. pūga-į : / .
liaų, kas gali ,r <iOT’?,au teminki,

ji ^-panorės, ir- alskipt »i- 
lit^ii gyvybės*, ‘ \ J

Sfes, ži'imelieč.MU. lygiai 
su*visais Lietuvos piliečiais
0+ * • 

ydami valstybines parei-
taip pat notėtuničme, 

kaSl* mūsą gyvybė ir turtas 

biftų saugojami.

'    r-i—F"- /f
ilsu* ■ o f 1 r

IR JAU PRAEIK ■ riĄHvn, 
RAD TURI NUSTOTI RŪKĘS 
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Kristaus Pamokslas Nuo 
Kalno hutu

‘ ‘ i I -. 7" : *
• • > f U » - <f

Kristaus pamokslas nuo 
kalno vra siu-ašvtas šv. Ma- 
to evangelijos perskyrimuo
se ir ?-me, Tame pa
moksle Kristus sutraukoje 
nurodo,-kaip Kristaus sekė
jas turi elgtis. Šis pauioks-

. v, c >

• i (

> » i l Č

U ) ' .
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Griežtai priešingai moki
na pasaulis;; Pasaulis sako r 
Laimingi ^turtuoliai, nes jų 

neš. kąhalystė.i Lai- 
i ? » i • •'i • •

yra žen .. (4 *
mingi pt^nioliai, nes jie pa
veldės žėsnę. Laimingi/ ku
rie linksminasi ir šoka, nes

las yra krikščioniškos doros tame j; randa laimę ir 
pagrindas. Su juo privalė- džiaugsmą. Laimingi, kurie 
tų gerai apsipažinti kiekvie- nioka gerai meluoti, nes jie 
nas katalikas. Kaikurjos to savo tikslo atsieks. Laimin? 
Kristaus pamokslo dalys y-igi beširdžiai, nes jie laimės 
ra skaitomos ir aiškinamos j turto, 
sekmadieniais bažnyčiose 
per pamokslus, bet ne visos, turės.
Gaila, kad mūsų žmones nes juos didvyriais vadins, 
mažai teskaito evangelijas, Laimingi, kurie persekioja 
nors lengvai galėti] įsigyti’ 
už keliasdešimt centų visą 
Naująjį Įstatymą.

Prie šios progos perspė
jame katalikus, kad nepirk
tu bibliją, arba šventraščių 
nuo biblistų ir kitokių pro- 
iestoniškų agentų, nes pro- 
testonai yra jas iškraipę ant 
savo kurpalio parėmimui į- 
vairių savo klaidų. Tos pro- 
testoniškos biblijos gali la
bai lengvai suklaidvti kata
liką skaitytoją. Reikia at
siminti, kad protestantas 
tau niekuomet neparduos 
katalikiškos biblijos — tik 
protestantišką. Katalikiška 
biblija visuomet turi katali
kų vyskupo pavelijimą 
spauzdinti,, taip vadinamą 
i m p r i m a t u r. Lietu
višką katalikišką bibliją, ar
ba šventraštį lengva pažinti 
iš to, -kad turi arba a. a. 
vysk. Giliauto, arba vysk. 
Karevičiaus, arba vyskupo 

i m p r i m a-

pagrindas.

Lai i magi paleistu
viai, nes jie daug smagumu 

Laimingi karžygiai,

kitus dėl teisybės, nes juos 
šviesuoliais vadins ir jie už
ims aukštas vietas žemes 
karalystėje. Laimingi ir 
prakilnūs esate jūs kurie 
piktžodžiaujate prieš Kristų 
ir persekiojate Jo Bažny
čia, ir meluodami sakote vi- 
,sa pikta prieš Kristų.ir Jo 
Bažnyčią. Džiaugkitės ir 
linksminkitės, nes jų užmo- 
kesnis gausus yra ant žemės. 
Nes taip darė visi bedieviai, 
kini e buvo pirm jūsų. '

Pasaulis ne visuomet nori 
atvirai, žodžiais prisipažinti 
prie tų savo “palaiminimų” 
bet pasaulio darbai yra 
tvarkomi sulyg tų Mamonos 
“palaiminimų.” .

O kaip tu, skaitytojau el
gies? Lūpomis be abejo esi 
ištikimas Kristaus palaimi
nimams, liet kaip darai gy
venime? Kam esi ištikimas: 
Kristui, ar Mamonai?

pamokslas nuo 
taip prakilnus,

Skvirecko 
t u r.

Kristaus 
kalno yra
ten skelbiama dora yra taip 
griežtai priešinga tai “do
rai,” kurią pasaulis skelbia, 
kad bus labai naudinga vi
siems “D-ko” skaitytojams i-

Guli Visus 
Metus

Nerasi tokio žmogaus, kurs 
perpuolęs, sakysim, birželio 
mėnesv, sakvtn: nesikelsiu 
ir gulėsiu iki Velykų. To 

išgirsti, taip sakant, is pa- ĮnPpadarys nei beprotis. Jei 
ties Kristaus lupų, kokio pargriūva, jis tuoj
pasielgimo Jis iš žmogaus;pn5oka ir eina tolian 
laukia. Ypač bus naudinga

' 4

taiįs atsfekyiįęis, Jo visai ne
paisydamas- ... .
■ * ‘Suklumpa ižmogits, įpuola 
Į nuodėmę. Į Iš vienos nuo
dėmės nusiimta į antrą ir 
vis puola žemyn,, žemyn: iš 
tinginystės į girtuoklystę, į 
paleistuvystę, į vagystę, į 
liežuvavimą ir t. t., bet/Vis 
nesikelia ir sako pa
lauksiu Velykų ir taomjrt aK 
sikelsiu. Klausinį^ ąjr'Jjč- 
panorėsi tuomet atsifcelti, o 
jei ir norėsi, ar,tavo sutin
gusį, apsilpusi siela pajėgs 
atsikelti? Gal jau tuomet 
nebebus nei noro nei, jėgų. 
Jei gi ir atsikelsi, tai ar il
gam?

Kokią meilę parodai Die
vui, jei Jam sakai, jei ne. 
žodžiais, tai savo pasielgi
mu: palauk, Dieve, dabar 
aš Tavę rūstinsiu, o, atėjus 
Velykų laikui, bandysiu at
siprašyti ?_ Tai ne Dievo 
meilė — tik kvaila pašaipa. 

• Tai ką gi? nori, kad aš 
būčiau davatka ir eičiau 
prie išpažinties kas antra 
diena? Jos už manę nėra 
nei kiek geresnės, nors nuo
lat “spaviedojasi” ir eina 
kasdien prie komunijos. Sa- 
vvmeilės, pavydo ir apkalbų 
rasi daugiau pas kaikurias 
davatkas, pegu pas “meti
nius.”

Taip teisina save ne vie
nas apsileidėlis, bet toks pa
siteisinimas yra tik paslėp
tas noras pateisinti savo tin
ginystę. Niekas nenori, kad 
būtum davatka. Davatkos į- 
gijo blogą vardą dėlto,“kad 
jų tarpe yra nemažai tokių, 
kurios nesugeba suprasti, 
kad katalikų tikėjime svar
biausias daiktas, tikėjimo 
pamatas, yra niekas kitas, 
kaip MEILĖ. Gyvenime jos 
nori apseiti lie ARTIMO 
MEILĖS ir mano, kad ga
lės atsiekti tobulybę mvlėda- 
mos pačios save ir lankyda
mos bažnyčią, krapštydamos 
iš artimo akies krislus.

Niekas nenori, kad būtum 
davatka, bet privalai būti 
Dievo žmogus. Dievo žmo
gus būsi, jei mylėsi Dievą 
ir artimą. Kiekviena nuo
dėmė yra niekas kitas, kaip 
tik nusižengimas prieš mei
lę arba Dievo, arba artimo. 
Nusidėjai prieš Dievo ar ar
timo meilę?

:s iTtrn ■
VAIKELIO MALDA
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Aš norėčiau būt raktelis 
Altoriaus durelių, 
Kuris leidžia Kristyi eiti 
Į širdis žmonelių.

f •*

II.

Aš norėčiau būt variniis, 
Per Mišias skambėti. *
Ragint žmones klaupi-.ant kelių 
Maldeles kalbėti.

III. •

Aš norėčiau'būt gėlelė 
Jėzaus sostą puošti. 
Būti arti prie Karaliaus 
Ir Jam garbę difoti.

IV.
I

%

%

Aš norėčiau būt žvakelė 
Ir ten ant altoriaus 
Laike šventų Mišių degti 
Dėl Kristaus Karaliaus.

v.
Bet, a, Dievuliau, kaip aš noriu 
Kad mano širdelė
Būtų tyra ir nekalta,
Šventa Tau vietele.
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Specialės Vidurvasario 
EKSKURSUOS

LIETUVON
Išplaukia didžiausiu laivu
SKLEVIATHAN

Iš New Yorko Rugpjūčio 1 
Šias ekskursijas ves šie U.

Lines atstovai:
Mr. CHAS. KRCILEK 

Chicagos Vyriausias Agentas 
Mr. W. G. FITCH 

Clevelando Vyriausias Agentas 
Mr. M. G. MURPHY 

Detroito Vyriausias Agentas
Būdami tiesioginiai U. S. Lines 

samdiniai ir vedę daug ekskursijų 
praeity, šie vyrai pilnai prityrę 
pagelbėti keleiviams ir suruošti per
kėlimą burių ir bagažo tiesiai j 
vietas Europoj. * *

Keliaukite su jais malonioje drau
gėje savo tautiečių ir gausite 
neprilygstamų patogumų dėl kurių 
U. S. Lines ekskursijos yra pagar
sėję.

O jei norite keliauti bile kitais 
U. S. Lines laivais, tai rugpjūty per 
Angliją-Eranciją-ar Vokietiją bus šie 
išplaukimai:

3
10
17
20
27

žmogaus būdas yra visa doro»
ės santvarka, jkūnėjimas aiški. . 

ram asmeny... Būdo žmonės yra 
sąžinė tai visuomenei, kuriai jie 
priklauso.—Emerson.

LIETUVON ir iš LIETUVOS 
per Hamburgą

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

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

Republic ..................Rugpj
Pres. Harding............. Rugpj
Geo. V/ashington........Rugpj
Leviathan.................... Rugpj
Pres. Roosevelt............Rugpj

Paprašykite jūsų vietos agentą 
šiandie pilnų informacijų arba rašy
kite pas:

United 
Statės Lines

- p 75 Statė Street, Boston, Mass. 01 
|^^^^^roadway^JĮew^Yor^Cit^^^|

S.S.
S.S.
S.S.
S^S. 

^:S.

■ < .

$203.00 iš New York’o į 
Kauną ir atgal 

(Karo taksai ekstra)

Išplaukia kiekvieną savaitę 
. Sugrįžimui leidinnj ir kitų 

infoimaciju kreipkitės pas:

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine. 

General Agents
131 Statė St., Boston, Mass.
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davatkos iš atšalėlių meti
nių “griekų.” Ir vieni ir 
kiti eina prie išpažinties ne 
kaipo muitininkai, bet kai
po advokatai, kad save pa
teisinti prieš kunigą, ne su 
Dievu-susitaikinti. Ir vieni 
ir kiti pasirenka sau tinka
mą kunigą, kad jų nebartų, 
arba nepamanytu, kad jie 
nėra tokie “Šventi,” kaip 
patys apie save kad mano.

Ir tiems ir tiems trūksta 
tikros Dievo meilės. Jiems 
kili kas labiau patinka pačių 
savęs meilė be priedangos, 
arba su “dievotumo" skrais
te.

Visi privalote būti Dievo, 
žmonės ir Jį mylėti ne. sykį 
į metus, bot visuomet su Juo. 
v i en y bė j e gy ven t i.

SILPNI NERVAI?

I Ką pasakytų motina, jei 
tiems, kurie neturi eyange-jj^ vaikas, užrūstinęs ją, 

'sakvtų: mama, aš dabar ta- 
‘vęs neatsiprašysiu, aš t'avę 

, Idar rūstinsiu ne svki; pa-
Kristus pradeda savo pa-. , A ‘ . 7

T , , , i • : : i lauk, ateis Velvkos ir tuo-moksla nuo kalno palaimini- ■ .
*T. , ' t met mudu susnai k vsi va. asmais. Jis sako: i, , . „ . : .

tave atsięrasysiu, jei nepa- 
“Palaiminti beturčiai dva-!miTįjn< o paskui vėl tavę

SIOJP, nOS į” I
lystė. F 
nes jie paveldės žemę. Pa-’^s tokiu savo elgėsi u rody- 
laiminti, kurie lifnli, nes j’^Jtų motinai meilę, ar tik juo-

. . Palaiminti, fcus sau iš jos dairių?
Jei žmogus susižeidžia, ar 

, nes jie bus pasotinti. jįs fUoj kreipiasi pas gydv- 
gailestingieji, toją, ar Mukia Velykų lai

ko?
Tečiau kuomet žmogus su

žeidžia savo sielą nuodėmė
mis, labai tankiai jis' nesi
skubina eiti tuoj pas sielos 
gydytoją, prie išpažinties, 
bet laukia mėnesius ir ne
kartą visus metus, arba net 

į ir ilgiau, kol pri si rengia, pa- 
jMTsokioja jus, ir molnoda-[gydyti savo žaizdas atgailos 
mi sako visa pikta prieš jus sakramentu. Toki siela pa- muitininkas mušasi į krūti
nei manęs, 
linksminkitės, i 
mokesnis gailus danguje, liko. t. y. Kristaus pasekė-
Nes taip persekiojo prana- jo vardą, bet Kristaus nese- tankiai elgiasi labai pana
šus. kurie buvo pirm jūsų.” 
(Mato, 5, 3-12).

liju, arba nėra jų skaitę.

Palai m i ainiai

PIRMAS NORVEGAS ŠVEN
TASIS PO REFORMA

CIJAI
Norvegi jos vyskupas Briig- 

iškėlė garbingojo tėvo 
g’o šven

tuoju pripažinimo procesą. 
Tėvas Sclnlling’as gimimo 
norvegas, 1854 m. perėjo į

-'Mrs.ll. L. Harris, Faber, Va., 
sako, “Kuomet aš pradėjau var
toti Nuga-Tone aš buvau visai 
ncrvuota. Aš taipgi buvau nusil
pusi, visada jaučiausi nuvargusi, 
neturėjau energijos, turėjaUTpraš- 
tą kraują, mažaisvėriau ir vos tik 
galėdavau atgauti kvapą. Aš var
toju Nuga-Tone tik per 20 dieną 
ir galiu teisingai pasakyti, kad 
jaučiuosi geriau, negu pirmiau 
per mėnesių mėnesius.

Per 35 metus Nuga-Tone atlie
ka puikiausią užduoti nurami
nant ir sustiprinant silpnus, ner- 
vuotus žmones, sustiprinant krau
ją, suteikiant daugiau jėgos ir 
energijos visiems kūno organams 
ir raumenims. Nuga-Tone taipgi 
pagerini apetitą ir pagelbsti virš
kinimui, prašalina svaiguli, gal
vos skaudėjimą, gasus iš skilvio 
arba žarnų ir užkietėjimą. Praša
lina inkstų ir pūslės neveikimą i 
keletą dienų, padaugina svorį 
menkiems, ir silpniems žmonėms. 
Vartoki! jas-keletą dienų ir pa- 
stebėkit dideli pasitaisymą. Nuga- 
Tone pardavinėjamos vaistinėse, 
jos turi pagelbėti arba pinigai 
grąžinami. Žiūrėkit garantijos ant 
kiekvieno pakelio.

{Klaipėdą! į Klaipėdą!
PASKUTINĖ PROGA LIETUVIAMS 

važiuot šią vasarą tiesiai į Klaipėdą 
tuo pačiu laivu.

Ketvirtas! ir Penktas!
ŠIĄ VASARĄ IŠPLAUKIMAS

IŠ AMERIKOS NEW YORKO 
stačiai į

LIETUVOS KLAIPĖDĄ 
BALTIKO—AMERIKOS LINIJOS

*

Laivu “Lituania
19 Liepos - July, 1927

Ekskursijas ant šio laivo rengia:
. ♦

Rytuose: Petras J. Baltuška — Vakaruose:
6 East Market St.
AVilkes Barre, Pa.

Arba

“Naujienos”
1739 S. Halsted St. 
Chicago, Illinois.

* \
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timo meilę? Nelauk Voly-
kų, betftuoj eik išpažinties K vienuolio) Scbilint 

ir vėl užmegsk meilės ry
šius, kuriuos buvai per 
nuodėmę sudraskęs. Tai ne
davatkavimas, bet kiekvie-tikėjimą ir Osloje 
no kataliko pareiga. (išdalino .......

Daug yra vyru ir moterį], j pu vargeliams, 
jaunikaičių ir mergaičių,;

ir šie-

(išdalino visus savo turtus 
Jausdamas 

savyje vienuolio pašaukimą, 
1 •

vienuolyną.

PILNŲJŲ BLAIV. CENTRO 
VALDYBOS ANTRAŠAI

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

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

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

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

ždininkė — O. Sidabrienė, 
6 Commomvcalth Avė. 
Worcester, Mass.

Iždo globėjai —
Kun. P. V. Strakauskas, 

50 W. Gth Street 
So. Boston. Mass.

. J. Tat utis, 4+ Barclav St., 
Worcestcr, Mass. 
— V. J. Blavackas, 
104 Dorchester St., 
Worccstcr, Mass. -

Laivu “Estonia”
9 Rugpjūčio-August, 1927

JUSI’ VIETOS AGENTAS:
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 

PARŪPINS POPIERAS IR PASĄ. 
UŽSAKYS VIETĄ ANT LAIVO 

NURODYS KELIĄ I LAIVĄ

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

Kainos tiesiai į Klaipėdą:
Trečia klin.sa $107

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

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

Rast.

i

I

tv ■ ‘ -ir-' ■A<. ąĄ. - ■
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ir katalikes, 
sekėjai.

■ r.___

nę ir sako: Viešpatie, siisi-

ik.i. Keliauja per ištisus me- šiai. Metiniai “spaviedoja- 
įtus savais keliais nuo Kris- si” žmonėms išdavatkų, o 
t

Džiaugkitės ir sidaro silpna, liguista, atša-
nes jūsų iiž-jhisi. Žmogus tebeturi kata- milk ant manosi nusidėjėlio! 

Ir metiniai, ir davatkos

I

IAT.EISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

Kaina $3.50
r'D ARBININKA8"

turi būti.

rikoj.
APIE

YRA

4

ju dangaus kara- [rūstinsiu per visus metus iki [kuriems rūpi Dievas ir sic*- nolriįo įstoti į
Palaiminti romieji, j kitų Velykų? Ar toks vai-lla. Yra tai tikri katalikai Kadangi Norvegijoje nebu- 

tikri Kristaus vo vienuolynų, tai jis 
‘ Jiems rūpi, kad jų ’^jko į Belgiją, kame po 

siela būtu visuomet vienvbė- .aštraus, ligonių slauginimui.

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS

bus paguosti, 
kurie alksta ir trokšta tei
sybės
Palaiminti j ”
nes jie laimės gailestingu
mo. Palaiminti nesuteptos 
šir<lies, nes jie matys Dievą. 
Palaiminti taikieji, nes juos 
vadins Dievo vaikais. Pa
laiminti, kurie, persekiojami 
dėl teisybės, nes ją dangaus 
karalystė. Palaiminti, kuo
met jums piktžodžiauja ir

je su Dievu. Jei tik patė- 
mija, kad per nuodėmę sie
la nutraukė ryšius su Die
vu, tuoj Itėga prie atgailos 
sakramento ir išpažįsta sa- 
vo nuodėmes kunigui, ne 
svetimas • nuodėmes žmo
nėms. Jiems ne svarbu, pas 
kuri kunigą atliks išpažim 
tį, 1x4 svarbu kuogreiėiau- 
sia susitaikinti su Dievu. 
Jie išpažįsta nuodėmes su 

• nusižeminimu, kaip anas

pašvęsto gyvenimo. 1907 m. 
Mouscron mieste mirė. Vei
kiai po to kilo šalyje raupį] 
antkritis (epidemija). Tuo
met pasklido gandai apie 
minėtojo vienuolio šventu
mą ir jam buvo priskaitoma 
daug stebuklu. Šventuoju 
pripažinimo procesas darosi 
ypač svarbus' todelei. kad 
Skandinavijos šiaurė, pir- 
per tai Norvegija ir visa 
mn kart {m> reformacijos* 
susilaukė savo šventojo. —■

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

Į IR IŠ •

LIETUVOS 
Per BREMEN Ą 

Didžiausiu ir Greičiausiu 
Vokiečių Garlaiviu 
COLUHBUS 

Į arba kitais žios linijos laivais 
“Tik 8-nios dienos vandeniu 
-Puttl'fH B-čios klcsos kamba

riai—tik miegamieji 
NORTH SERMAS 

LLO YD 
65 Stale St., Boston, Mass. 
Arba pas bile vietinį agentą

f : b t

Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir
gerovėje be mokytų vyri] ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius

Kiekvienas lietuvis turi 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, išlikimą Ame

LIETUVOS ALBUMAS

veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai
užimti paveikslais

866 West Broadvay

Užsisakykite

8outa Boetun, Mass.

klin.sa


Penktadienis, Liepos 8 i, 1937
J • 

juos skusdavo kas tik nore- lietuvių kilmė.

(THE VOBKEB)
Pablished every TUESDAY and FREDAY

——-by------------
8AINT J08EPH’& LUBUANIAN K. O. ASSOdATION OF LABOS
!*Batered as second-class matter 8ept 12,1915 at the post ofCkja at Bbston, Mass. 

uoder the Act of March 3,1870"
•Acceptanee for nnlliog at spedai rate of pestage provlded for in Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, anthorlzed on July 12,1918"
SUBSCRIPTIONRATES:

Dometic yearly.................. ...,.^34.50
į Fordsn yearly ........................ :....$5J0

Domestic once per week yearly. .$2.50

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams..........................
Užsieny metams ............  J
Viena kart savaitėje metams ,...$2.50

jo: bosai, advokatai, polici- 
j antai.. 1 Tėvai gyveno A- 
merikoje, bet Amerikos gy
venimo, nepažino, juo ne
įdomavo ir jame nedalyva
vo.

Prasidėjo karas, ir kiek
vienam J. Valstijų gyvviito-
ijui pastate griežtai klaūši- 

fe , j^ovesuc once per we«K yeariy..«z.au vienų Kart savaitėje metams ....$2.50 *  —: --------- — ■■
k. Fęrelgn pdc« per week yearly... .$3.00 Užsieny vienų kart savaitėj met $3.00

“DABBININKAS”
S- 866 West Broadway South Boston, Mass.

Teiephone South Boston 0620 ’
' " ——r į , j -- _ - { _ -ir_ i . i ~ »

| NEKANTRIAI LAUKIAME!

T o žinoma 
neužtenka, kad juo pada
rius susipratusiais lietu
viais, nors ir angliškai kal
bančiais. Reikia juos al
piau supažindinti ųu lietuvįų 
dvasia ir idealais. Tą gali 
geriausiai atlikti patapijinė 
mokykla ir. kur jos nėra, 
vasarinė. Tečiau ir čia dar- 
ne pabaiga. ’

Svarbiausia rolė vakari
nės ir vasarinės mokyklos y- 
ra ta, kad jos suartina tė
vus su vaikais: vienus pa
daro amerikoniškesniais, ki- 

r 

tus lietuviškesniais. Seno
ji ir naujoji karta pažįsta 
viena kitą geriau ir tėvai 
turi kulkas patogesnes ap
linkybes įkvėpti savo vai
kams daugiau lietuviškos 
dvasios... jei panorės. Va
sarines mokyklos svarba ta
me, kad pamokina vaiką 
lietuvių kalbos ir tuo pačiu 
duoda tėvui raktą į 
vaikų lietuvišką širdį.

eisime drąsiai pirnivų Į Švie
sesnę ir gere^ię a/eitį.

Naujoji Federacijos 
Valdyba

A. Liet. R. K. Federaci
jos XVII-to kongreso įvy
kusio lį)27 m. birželio 14-15 
dd., Brooklvn,\. Y. naujai 
išrinktoji' Federacijos VaK 
dyba pasidalino pareigomis 
sekamai,:
, Kun. J. Ambotas, Dva
sios Vądu, 53 Gapitol Avė., 
Ilartford, Conn.

Kun. Tg. Albavičius, Pir
mininku, 717 W. 18th. St., 
Čhicago, III.

Leonardas Šimutis, 1-ju 
Vice-Pirmininku, 2334 So. 
Oakley Avė., Chieago, III.

Juozas P. Mačiulis, II-ju 
Vice-Pirm., 422 Ridgevvood 
Avė., Brooklvn, N. Y.
. Kun. J. Švagždvs, Iždi
ninku, 20 IVebster Street, 
Brockton, Mass.

Kazys J. Krušinskas, Se
kretorių, J 80 Hale Avė., 
Brooklyn, N. Y. ’

Revizijos Komisija
Kun. Dr. Navickas, Ma

riau Hills College, Hinsdale, 
III.

Kun. S. Draugelis, 324 
Wharton Street, Philadel
phia, Pa.

Jurgis Tumasonis, 1356 
E. 91st Street, Brooklyn, 
N. Y.

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

EITI AR, SEKTI!
i 4 _ • * - .

---- r— v • M : 
laikyties lietuvis katalikas.. 
Kokis: yna liet, katalikų isĮę- 
kisr—-Ačiū tam Am. Lietu
viu R. K. Federacijos po
saky mui. šiandieną mus tu
rime jau .tris Seserų Vie
nuolynus' .kurte rengia ,lįętu- 
vių katalikų mokyklųms mo
kytojas, su šimtais ( seserų- 
mokytojų vedančių desetkus 
lietuvių išeivijos, pradžios 
mokyklų su tūkstančiais 
mūsų čia augančio jaunimo. 
Turime ir bernaičių Kolegi
jos pradžią. Atgimstančios 
mūsų senos tėvynės kritin- 
giausiu momentu, mes galė
jome jai suteikti šimtus 
tūkstančių dolerių pašalpos, 
kada tos pašalpos iš niekur 
kitur gauti negalėjo ir ne
gavo. Sušelpėme desetkus 
Lietuvos gabių jaunuolių 
siekiančių aukštojo mokslo, 
kada to mokslo Lietuvoje 
gauti negalėjo ir tokiu būdu 
davėme jaunai Lietuvai ke- į: 
lioliką gabių katalikų vadų 
ir pedagogų. Tą viską pa-, 
darėme, dėlto, kad A. Lietu
vių R. K. Federacija ir visi į 
Federacijos rėmėjai patys! 
ėjo, bet nesekė kitų šunke
liais.’ Paklauskite ką gero 
davė Lietuvai socialistai, 
bolševikai ir kiti jų sėbrai 
pakalikai ?

Štai Brooklyne atsibuvęs 
XVII-tas A. Lietuvių R. K. 
Federacijos atstovų susiva
žiavimas ir vėl išnaujo pa
kartojo ir viešai pareiškė, 
kuo mes esame ir ko link 
siekiame. Mūsų kredo: Iš
tikimybė. Dievas ir Tėvynė. 
Kaipo šios -šalies piliečiai, 
mes gerbiame jos Įstatymus 
ir sulig tų įstatymų pasta
tytą valdžios galvą — pre
zidentą ir Jį pasveikinome. 
Kaipo katalikai mcw gerbia
me Dievo Sūnaus vietinin
ką, Bažnyčios galvą — po
piežiui. Jam reiškiame pa
klusnumą ir Jį sveikinome. 
Kaipo lietuviai mes mylime 
ir gerbiame savo gimtinį 
kraštą — Lietutą ir todėl 
mes sveikinome jos repre
zentantą — prezidentą. Tais 
pačiais obalsiais vedini mes

lygos būtinai turės pradėti gerėti. Čia susidu
riame su svarbiu ir pagrindiniu progreso dėsniu, 
su koperacijos dėsniu. Nors atskiri darbadaviai 
ir mėgins savo darbavietėse taikinti Taylor io ar 
kitokią panašią sistemą, tai ir norėdami klaidų 
išvengti vis viena jų pridarys jau vien dėl to. kad 
kiekvieno pirštai yra į save linkę. Darbininkai 
visada turės pagrindo darbadavius įtarinėti, pyk
ti ir kovoti prieš juos vis dėt to atlyginimo už 
darbą. Čia geriausias klausimo išsprendimas —• 
t ai darini koperatvvai, kur darbininkas ir darba- 
ūavis vra vienas ir tas pats asmuo, darbo kujie- 
ratyvo narys. Lietuvoje, iš vienos pusės, yra 
In galės tokio darbo, kurio nenudirbinms skan
dina visą kraštą skurde ir purve. Mes neturime 
žmonišku kelių, naujakuriai neįstengia pasista- 
tvti sau trobesiu, kraštas neturi kur molcvti vai- 
kn, nes nėra mokykloms patogių namų. Visi tie 
darbai laukia darbininkų.. Iš antros pusės, nu* 
turime bent kelias dešimtis tūkstančių (ypač žie
mos laiku) laisvų rankų, kurios veltui dairosi 
darbo, čia darini laukia ne tik nuogasis prole
tariatas. bet ir mažažemiai, ir dažnai net ūki
ninkaičiai. Kasmet dabartinėje Lietuvoje priau
ga arti 30 tūkstančių naujų darbininkų. Arti 10 
tūkstančių išsprūsta Į svetimu^ kpaštils. Tad a- 
pie 20.000 kasmet stoja į mūsų darbo žmo
nių eiles. Darinis čia pat. o jis nesurandamas. 
Sakysite, kad kapitalas yni tas burtininkas, kurs 
darbininką priveda prie darini. Sakpite beveik 
teisingai, tačiau ne visiškai. .Pirmoj vietoj čia

p. t . I • f ‘

Dvidešimtame amžiuje gy
vendamas žmogus negali1 bū- 
ti -nepartyvus, jfs turi tUTp- 

’ti,. bent kolų n'usistatypią 
£uo jis’yra. J. Valstijose 

liesini sutikęs čia giinio ku
ris neturėtų aiškaus nusista
tymo link kokios nors poli
tines partijos ar 'tikybos. 
Čia gimys užklaustas drąsiai 
atsako, kad jis yra tokios 
ar tokios politinės partijos 
inarys ar deklerantas, tas 
pats yra ir sutikybiniu nu
sistatymu. Jei jis yra R. K., 
jis aiškiai tokiu pasisakys, 
gi jei protestantas, taipgi 
tokiu prisipažins. Taip yra 
pas J. V. piliečius,taip yra 
ir pas kitas kultūringas tau
tas.

Ant nelaimės mes lietu
viai tuo pasigirti negalime, 
pas mus dar daug yra žmo
nių, kurie nežino kuo jie y- 
ra, kokis jų politinis nusi
statymas ar tikybinis įsiti
kinimas. Dar daug yra lie
tuvių katalikų, kurie eina 
katalikų bažnyčion, eina ir 
pas apsimetėlius — neząlež- 
nykus. Eina į katalikų po
kylius, eina ir į bolševikų ar 
kitų bedievių rengiamus va
karus. Skaito katalikų lai
kraščius, skaito ir socialis- 
tų-bolševikn šlamštus. Žo
džiu jiems visur ir viskas 
lygu.

Būtų juokinga, jei nebūtų 
skaudu, kad tai darytų vien 
tamsūs , kaimo neapšviesti 
žmoneliai, bet kad taip daro 
pusinteligentai arba tikri 
inteligentai, tai jau nedova
notinas apsileidimas. Juk ne 
vis vien ar pačiam eiti ar 
sekti kitus.

Jau 21 -ni metai, kai su
sipratę lietuviai katalikai 
suorganizavo Amerikos Lie
tuvių R. K. Federaciją, nu
statydami aiškiai ko turi

imi: esi amerikietis, ar nė ? 
Ar esi už ar prieš Valsti
jas? Ateivija atsakė nedve
jodama: Amerika mūsų ša
lis! dėsim už ją galvas! Ir 
dėjo. Buvo tai ūmus ir aiš
kus įėjimas Į Amerikos vi
suomeninį gyvenimą. Ame
rikiečiai su džiaugsmu pri
ėmė ateivius į talką, kuomet 
reikėjo kariauti už Valsti
jas, 
viai 
mą. 
gūs.

Pasibaigė karas, ir poka
rinis šovinizmas atsiminė 
ne abelną ateivijos ištikimy
bę, liet kaikurių nelojalu
mus, išpūtė tuos nelojalu
mus ir pradėjo amerikani
zacijos kampaniją. Imigra
cija tapo veik sustabdyta, ir 

- ‘ - v*

“Amerikos lietuviai kata-tijų spaudos laisvės varžy
mas, kitų tautiškų partijų 
atstūmimas nuo valstybinio 
darbo tegalėjo nuo mūsų 
tik kritikos susilaukti.

Žodžiu sakant, po 17 gruo- 
džio perversmo mes Ameri
kos lietuviai katalikai nei 
aidai giriame, nei aklai pei
kiame. Pirmoje vietoje, 
kaip visuomet, taip ir dabar 
statome mūsų tėvynę, Lie
tuvą. Atydžiai tėmijame 
tuos darbus, kuriuos veikia
ma jos labui, ar nenaudai ir 
tik paskiausia žiūrime, 
juos nuveikia. Mums ne 
tiek svarbu, kas veikia, bet 
ką veikia. Mums rūpi dar
bai, ne partijos. Todėl, jei 
mes kritikuojame dabartinę

.•p ■'»

I?' likai yra fašistai,” “Ameri-

S" ih
kos lietuviai katalikai opo
zicijoje” — taip charakteri
zuoja. .. ne Amerikos lietu
siai katalikai.

| Į pirmąjį priekaištą ga
lime atsakyti, kad Ameri- 

į. ..-kos lietuviai katalikai yra 
g ą netik ne fašistai, bei yra 

griežtai prieš fašizmą nusi
statę. Jie yra nusistatę ly
giai prieš juodmarškinius 
fašistus, kaip ir prieš rau
donuosius fašistus — bolše- 
vikus. Jie yra demokratai. 
Jei kas galėjo po pervers-

I
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apie tai paabejoti, tai po 
paskutiniojo A. L. R. K. 
Federacijos seimo abejo
nėms vietos būti negali. Šis”

ir džiaugėsi, kad atei- 
rodo toki šaliai lojalu- 

Tuomet visi buvo ly-

, j-as pradėta spausti čia esančius

seimas aiškiai pabrėžė savo valdžią, ar tautininkų par-*** * •
V' nusistatymą,*
į. lenkta
i

i
S^ušaknis įleido J. Valstijų de- 
v mokratiniai įpročiai, jei jau 

ir nekalbėsime apie demo- 
y kratybes principus tų, kurie 
P
f-i

“kad taisant 
konstituciją nebūtų prasi- 

demokratybėsi su
dėsniais.”

Mes fašistais nebuvome, 
nesame ir nebūsime. Mūsų 
sąmonėje perdaug gilias

mūsų visuomenei vadovauja.
Ar esame opozicijoje? Čia 

priseina paklausti tų, kurie 
sako, kad mes esame opozi
cijoje: kaip jūs suprantate 
opoziciją? Jei jie supranta 
opoziciją kaipo aklą neapy
kantą tų, kurie dabar stovi 
Lietuvoje prie valstybės 
vairo, neapykantą, reika
laujančią peikti viską, ką 

t tik jie daro, ar nedaro, tai 
galime užtikrinti, kad tokio- 

- je opozicijoje niekam nesa
me ir neketiname būti. To-

f 
a •g 
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į
g gžUJUUe UZUMUlll, JK.UU. lukio-
- je opozicijoje niekam nesa

me ir neketiname būti. To- 
< kią piktų jausmų ir partinio 

■ apjakimo'“opoziciją” palie- 
į. kame tiems, kurie palaido

jo protą partiniame įnirši
me, tiems, kurktos bolševi
kai veda už nosies “protes- 

L tuoti.”
Ar giriame dabartinę val- 

. džią, ar peikiame ? Ir giria- 
į me ir peikiame: už tą, kas 

mums atrodo bloga, peikia
me — už gerą giriame. 17 
gruodžio perversmas buvo 
geresnis už tą, kurs būtų 
dek vėliau įvykęs, jei ne 17 

džio perversmas. Iš 
dviejų blogų priseina pagir- 

mažesnį blogą. Lietuvos 
ilvmas nuo įsisiūbavusių 

raudonų vaikėzų ir Kle- 
ių — yra be abejo pa

girtinas darbas. Sulai ky- 
laikrasčių atvirai šau- 
ių prie valdžios riuver- 

i, ar holševikų 
ūdai irgi yra pliusas. Už- 
t konstitucijos laužymas, 

; tautininkų męgalomani ja,
jie*tik viem tesą beptir? 
patrijotų partija, jos 

no “Lietuvio” diatribos 
eš demokratiją, kitų val- 

stybingai nusistačiusių i>ar-

tijčl, yra tai tik kritika, bet 
ne opozicija toje prasmėje, 
kaip kad ją supranta pav. 
sandariečiai, kuriems rūpi 
išimtinai tik nugalėti jiems 
nepatinkamą partiją visai 
ne atsižvelgiant į tai, ar ji 
gerai daro, ar blogai, nes 
pas juos partija užima pir
mą vietą, tėvynė gi ir jos 
gerovė, — tai tik toks neiš
vengiamas pridėčkas, be ku
rio. .. nebūtų dėl ko varinė
ti partinę politiką ir peštis.

Žiūrėdami į ateitį katali
kai nekantriai laukia. Kas 
bus toliau ? Ar konstitucija 
bus 
bus 
ta?
vas,

vykusiai pakeista? ar 
pataisyta, ar pagadin- 
Ar balsavimas bus lais- 
ar valdžios diriguoja

mas? Ar tautininkai sutiks 
su balsavimų rezultatais, jei 
ie bus jų nusistatymui prie

šingi? kas yra planuojama 
daryti krašto ūkio pakėli
mui etc. etc.

Amerikos lietuviai katali
kai ne žodžiais, bet darbais 
rėme Lietuva ir darbu, ne 
partinių žodžių laukia, — 
nekantriai laukia — iš Lie
tuvos valdžios. Jokių parti
jų triukšmavimai neįtrauks 
jų nė į aklą girimą. nė į 
histerišką peikimą. Objek- 
tingumas juos verčia kartais 
girti, kartais nupeikti val
džios darbus ir sumanymus.

ateivius, kad greičiau “tirp
tų amerikanizacijos puode,” 
kad taptų Valstijų pilie
čiais.

Suprato ateiviai reikalą 
geriau susipažinti su Ame- 
rios gyvenimu ir jame ak- 
tingiau dalyvauti. Atsirado 
vakarinės mokyklos, ir jie 
jas uoliai lanko — amerika- 
nizuojas ir tampa piliečiais.

Karas ir pokarinis šovi
nizmas paveikė taipgi ir i 
čia gimusius ateivių vaikus. 
Jiems duota suprasti, kad 
jie tinka eiti į “tirpdymo 
puodą,” bet jie dar nėra vi
sai “ištirpę,” nėra dar jan
kiai, bet žemesni už jankius. 
Seniau vaikai pykdavo, kam 
jie turi tėvus grinoyius. iš
sižadėdavo jų ii- tapdavo 
immitation ĮĮankie.s, arba 
innnitation irish, t. y. nu
duodavo arba jankius, arba 
airius. Dabai' jie pyksta, 
kam juos skaito žemesniais, 
ir jau pyksta ant tų, kurie 
juos žemina, nežiūrint, kad 
tankiai 
pirmas 
sporte, 
si gedi.

ateivių vaikai užima 
vietas ir moksle ir 
Dabar jie netik ne
bot didžiuojasi esą

savo

Draugiški Draugai
Nesenai šiose skiltyse per- 

spėjome savo skaitytojus, 
kad saugotus nuo bolševikų 
knisimos iš vidaus katalikiš
kose organizacijose. Drau
gams tas nepatiko. Tuoj at
siliepė. Na, ir kur gi pa
tiks? Išsyk bandė badyti, 
bet nesisekė. Nusilaužė ra
gus, tapo beragiais, ir nie
kas nelieka, kaip tik knisti 
iš vidaus, nes iš kitur jau 
nebegalima.

Draugai — tai draugai. 
Jie draugiškai užstoja sa
vuosius, jei: juos pakaria už 
nepasisekusį “buržujų” val
džios vertimą. Draugiškai 
pyksta, kam buržujai nelei
džia varyti agitacijos kapi
talistų šaly, ir patys drau
giškai varo savo propagan
dą buržujų šalyse. Jie drau
giškai išveja savo priešus iš 
tų organizacijų, kurias 
jiems jiasisekė užvaldyti, ir 
lygiai draugiškai skverbiasi 
Į kitas ir deda pastangų, 
kad jas kuoveikiausia su- 

o

gmmuliavus. Jie draugiš
kai ardo parapijas (jei ku
nigas leidžia) šmeižia kuni
gus, pjudo partijas, pasi
kinko minkštasmegenius į 
savo vežimėlį.

LENKŲ SUIMTI DU MŪSŲ 
POLICININKAI

“Ryto” pranešimu, š. m. 
birželio 9 d. du mūsų poli
cijos sargybiniai Vaitkevi
čius Kostas ir Petuška Juo
zas, ėję savo pareigas šakiš
kių kaime, Ežerėnų dvare, 
lyjant smarkiam lietui, Įėjo 
Į pil. Meškienės trobą. Tuo 
tarpu pastebėję juodu lenkų 
pasienio sargybiniai, apsu
po trobą ir, abudu suėmę, 
nusivarė į savo pusę už de- 
marklinijos. Vėlesnėmis ži
niomis pil. Vaitkevičius ir 
Petuška yra pristatyti į 
Švenčionis pas vietos aps
kritie viršininką. Toks len
kų sargybinių elgesys su 
mūsų policija yra ne tik ne
taktiškas. bet kartu ir Įžei
džiąs mūsų garltę.

paima jų pinigus. Draugiš
kai “fūlina” Sleževičių ir... 
pasmerkia ji mirti. Draugai 
yra Ik1 galo draugiški.

Tie gi, kurie su jais drau-
draugiškai gauja — yra žiopliai.

i— —— -

Doc. F. Kemėšis iriuose ūkiuose, kurs patsai ūkininkas ir darbda- 
I vis, ir prievaizda, ir darbininkas — jo ir jo šei- 
• mylios darbo našumo pakėlimas daugiausia pa
leis nuo paties šeimininko darbštumo, nuo jo ge- 
rir pa vyzdžio, nuo jo elgesio su savo”samdinin
kais ir nuo tų sąlygų, kuriose jisai savo darbi
ninkus pastato. Čia gali labiau nusverti ne tiek 
moksliški judesiu tyrimai ž. ū. darbuose (nors ir 
tie gal laitų reikalingi), kiek tam tikros morali
nės ir intelektualinės ūkininko savybės. *

t

Tačiau, mūsų įmonių darini našumo pakelinio 
problema mums yra svarbi ir kiek kitokiu atžvil
giu.

Nuo tos problemos vykusio išsprendimo vy
riausiai pareina ir pačiu darbininkų klausimo 
išsprendimas, ir mūsų krašto progreso, garny- 
Imis ir saugumopatikriąimas. tačiau, tik su dviem. 
sąlygoms:-1!')! jei patys darbininkai ims tos pro
blemos sprenebma į savo rankas ir 2) jei ir visa 
višuomonėiit”vyriausybė nuoširdžiai padės jiems 
tą problemą spręsti. Savo mintį turiu čia paaiš
kinti plačiau. • : i >

■ Kas dėl reikalo patiems darbininkams šią 
problemą spręsti, tai tą reikalų galima būtų ši
taip Įrodyti. Kol darbininkai pasitikėjo vien tik 
]>olitine darbuote ir kiaune įvairių agitatorių, re
zultatui biteo*menki. O pačių dariįninkii eko

nominė būkle nė kiek nepagerėjo, tik kraštui 
^kurstant ir jų skurdas dar vis ėjo.didyn. Bet 
kada jlarbininkai savo ekonominio progreso rci- 
kalys patys ims fūpiiiti, tada jų gyvenimo są-

t
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Kaip Savo Jėgomis Kelti 
Krašto Gerovė

TaijlorizMio yali niurnai Lietuvoje. Kas jau 
liesakyti apie Lietuvos darbininkų darbo inten- 
singumą. Mes esame labai ir labai atsilikę nuo 
daugelio kitų kraštų. Ir todėl, numatę geras ir 
blogas naujų sistemų puses, vis dėlto imkime 
bent rimtai tas sistemas tyrinėti ir kiek galėda
mi taikinti jas savo dirvoje.

Mūsų silpnutė pramone gal dėl to yra silpnu
tė, kad neturi kvalifikuotų darbininkų ir kad 
esamųjų darbininkų darbo produktingumas yra 
gana menkas. Čia kaip tik būtų reikalinga mūsų 
pramones įstaigų tvarkytojams ir vedėjams su
sirūpinti geresnių-darbo-metodų studijavimu ir 
jų įvedimu savo įstaignde. Turėdami įvairių 
kraštų patyrimą, galėtume išvengti jų padarytų 
ir daromų klaidu. Tas pats reikėtų pasakoti ir 
apie mūsų prekybos ir finansų Įstaigų darbinin
kus. ' u

Taylor’is savo bandymus darė pramonės dar
bininkų tarpe. Tačiau, jis pats savo knygose tik
rina, kad jb sistema liūtų galima taikinti ir že- 
mūs ūkiuose. Nors ir neskaitlingi beliks mūsų 
didesnii'ji ūkiai, tačiau ir juosi* būtų galima mė
ginti darinis tvarkyti, taikant bent vieną antrą

e

Vakarines ir Vasa
rines Mokyklos

• L .. — s
Keičiasi laikai ir mes kei

čiamės. Seniau neturėjome 
nė vasarinių, nū vakarinių 
mokyklų. Vaikai, kaip ir 
dabar, turėjo amerikoniškas 
mokyklas, tėvai—jokių. Tė
vai gyveno sau—vaikai Bau. 
Vaikai tankiai gedėdavusi 
savo “grinorių” tėvų ir ne- 
no$hdrt>yo ; prisippžinti , ertą, 
lietuviais. Tėvai gyvendavo 
Amerikos gyvenimu tiktai 
dirbtuvėse ir... teismuose.
Ir dirbtuvėse ir teismuose to paties Taylor’io idėją. Smulkįyos<pkr viduti-



priminti

Lietuvos nepriklausomybė ir 
kunigaikštis Radvila >'/■ 

Lieką dar du dalykai, ku
riuos paliečia kunigaikščio 
Radvilos laiškas. Tai jo nu-

Kun. Skargos pampkslas 
dvarininkams

Jeigu mes prisiminsime ponams pranašo Ii 
tas aplinkybes, kuriomis di- džius: 
d žirniai mūsą žemes plotai ir “Vargas tiems, 1

S kiti turtai pakliuvo į dva- teisingus įstatymus 
rininko rankas, taipamaty- o rašydami, netmsy 
sime< kad tas įvyko biau- kad nuskaudųs vai 
riausio smurto" keliu. Čia aš'teismuose ir smurt

■ . ■ — ■ . — ,■■■» m'

reikia žmonių susipratimo ir vienybes. Kai tos 
gėrybės bus, netruks atsirasti ir kapitalas. Ka
pitalas visada seka paskui galingą idėją ir veik
lius, stiprius dvasiškai ir morališkai žmones.

Lietuva turėtu būti nuklota darbo koperaty- 
vais. Ypač svarbūs šiandien statybos koperaty- 
vai: vieni ją statys plentus, dirbs ir taisys vieš
kelius, statys įvairius trobesius. Svarbūs bus me
džio apdirbimo koperaty vai, durpyną eksploata
vimo koperatyvai, melioracijos darbą koperaty- 
vai. Čia primenu tik kai kurias darbo koperaty- 
vą rūšis, kurios apimtą svarbiausius mūsųkrįš- 
to reikalus ir padėtų mūsų krašto kultūrai ir

ir ją vedimo išmokti mūsą kraštaą, galėtą ir savo 
jėgomis įsikurti ir išlaikyti. Juk turime jau ne
mažą skaičių techniką, baigusią Kauno Techni
kos mokyklą, Dotnavos Žemės Ūkio Techniku
mą, Universiteto Technikos fakultetą. O juk 
yra ir užsieny baigusią aukštuosius technikos 
mokslus. Visi tie, kurie tini keletą liekamą va-, 
landą nuo kasdieninio darbo, galėtą padirbėti 
kaip instruktoriai ir mokytojai panašiuose kur
suose ir mokyklose, žinoma, už tam tikrą, kad 
ir ne didžiausią atlyginimą.

Nors čia dėstomos mintys pirmoj eilėj liečia 
pačius darbininkus, tačiau šiuo reikalu turėtą 
gyvai susidomėti ir visa mūsą^visuomenė ir val
stybes vadai. •

Padaryti vykusį perversmą, sukišti keletą 
šimtą komunistą fį .kalėjimą —tai tik tam kar
tui priemonė, tai dar ne -išsprendimas darbinin
ką klausimo. Visa tai dar neatima iš po mūsą 
valstybės rūmų to dinamito, kurį padėjo ten pat
sai gyvenimas.v Šimtą tūkstančių proletariato 
juk nesukiši į kalėjimus vnors jau ir dėl to, kad 

i pas mus tiek kalėjimą nėra ir. ntftas. Darbinin
ką skaičius auga, jiems reikia darbo ir. duonos.
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val/vąfc, Įaetp^ 8a-

12 kp. valdyba

i pirkt ir nem 
aš išmokysiu- 
rraoųritAva., H

skųsti kunigų vyskupo kuri
jai, o kurija pasiuntė į Qer 

< vėčius'kun, Maciejevičių, ku-

Esančią—tai didvyrių mo
kykla. — Maironis.

NAMUS, LOTUS, FARMAS 
IR BIZNIUS

i tikėtis jį/ 
p, kad ar- 
privę^tųs Vilniaus reikalų, imniste- 

rio įsakymu, paleistos mies
to tarybos Naujuos ir Se
nuos Švenčionyse, Ęakave, 
Ašmenoj ir Naujoj Vileikoj. 
Be to, netrukus miesto kū
ryba paleidžiama ir Tra- 
kuos. Savo -įsakymų minįs- 
teris motyvuoja £uo, kad pa
leidžiamos tarybos nebuvo

Visos šio apskričio kuopos 
tuoj išrinkite atstovus ir Į- 
diokite. jiems gerų įnešimų 
ųa tik apskričiui, bet ir ąei\ 
mui.
i Vieta suvažiavimui gera,

■ Tėvai turėtų reguli&riŠkąi 
sverti savo kūdikį ir užririM 
skaitmenis. Per pirmus- šešis 1 
nesiūs rekomenduojamą sverti 
kį į savaitę, o paskui du syki 
mėnesį laike antrųjų metų S 
nesni kūdikai reikia sverti j 
niau. Sveikas, normalis kūdi 
praranda dešimtį ar vienuol 
nuošimčių savo svorio dvi. die 
po gimimui, ir neatgaun& ikl , 
šimtos dienos.” . <■

Tolimesnis slūgimas svorio po 
antrajai dienai parodo, kaidkūdV. 
kis reikalaują daugiau mąistQ;«| 
gu jam krūtis suteikia.

Aušinai, kūdikis pabaigoj JįĮą£ 
mų ųietp 'sfęną-driš. sykam 
giau negu svėr& gimęs. Kas savai
tę sveikas, normalus kūdikis, pa
prastai įgyja nuo keturių.iki. ėe- 
šių uncijų svorio. Abelnaš augu
tis gimusio kūdikio svyruoja 
16 ir 24 colių, o svoris tarp šešių 
ir aštdonių svarų. Vyriški papras
tai sveria puse ar trimis ketvirt- 
daliais' ^varo daugiau negu mi^' 
gaitės.

Urbonavičiaus atsišaukimas sę 
vasarinės mokyklos reikale ku 
darbininkuose sutiko nuo-’vG 
širdų prijautimų. Išrinko’af 
atstovus į mokyklos komisi- va 
jų. ir aukojo mokyklaL$25.. pg 

Kuopos Finansų raštiniu- p< 
kas pZ-P. Morisus laišku iį 
žodžiu pareiškė^ kad jis va- ka 
žiuojųs Lietuvon .juosto- kj 
goms, o gal ir ant visados ir uc 
linkėjo laimingos keliones ir za

Čiąua hūdfc 
gavėsiant by 
kivy'skubas 
iškelti <išderv§čių kunigų 
Jakovam. ' H<£ J * 1

Kad Vilnjausiurįsvyra 
endekiška, tas visiems žino
ma, bet kad ji.pamirštų Baž
nyčios kanonus, tąs dar lįg 
Šiol neregSta, nei girdėta. 
Mups atrodo,,kriti jei kuri
ja matė reikalo siųsti kų nors 
į Gervėčius, tai turėjo siųsti rinktos, bet skirtos.

*4 Išklausę raporto iš buvu- 
1YVAU8 šio vaidinimo “Aušros Sū- 
5’ . nūs” susirinkimas aplodis-

sueina skaitlingiauna- 
l tikimasi, kad ir dabar
i ...» Ii j • _K>

LENKUS NORI MOKYTI 
LIETUVIŲ KALBOS

VILNIUS. — Spaudos ži
niomis, Vilniaus mokyklų 
kuratorijš vasarai išsiunčia 
į sodžius 25 Švenčionių len
kų seminarijos mokinius, 
kurie turėsiu praktiškai su- 
sįpažinti ten su lietuvių kal- 
b^įr gyventojais.
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