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bus sutvarkyti sulig šalimis. 
Į, kongresą kviečiam taip

pakeisti 
vardu,

Sharkey nugalės Dempsey.
Taipgi kas matė Sharkey 

pereitą savaitę lavinantis 
New Yorke irgi tikrina, kad

UŽDARYTAS VIENOS
UNIVERSITETAS

VIENNA. — Dėl mušty
nių tarp studentą naciona- giau kaip 10,000 lietuviu,
listą ir socialistą uždarytas laikomą neturinčiais piliety- 
Viennos universitetas. bės.
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AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ ŠV. JUZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

i k. Lietuvoje
> —

Birželio mėn. 23 d. 18 vai. įkas nustatytas
Šiaulių Sąjungoj įvyko or- 

, ganizaciją atstovą pasitari
mas amerikiečiu lietuviu sa
vaitės reikalu. Pasitarime 
dalyvavo Šauliu Sąjungos 
atstovai prof. Vailionis ir 
V. Amerikos lietuviu Pre- 
kvbos ir Pramonės bendro-v

vės atst. p. Romanas, Pava
sario Sąjungos atst. p. La-į 
banauskaitė, Lietuvių-Lat
vių vienybės draugijos atst.

• adm. kapitonas Ardickas ir 
Neo Lithiianios atst. stud. 
Konce. Nutarta visus daly
vius laikyti komiteto na
riais, reikalu vedėju išrink
tas Šauliu Sąjungos atsto
vas Vincas Daudzvardas.

Amerikiečiu savaitės lai- I darbo valandomis.
. •

I liepos mėą. 
Nutarta tuo- 
organizacinį

24—30 dienas, 
jau pradėti 
darbą ir pirmą pirmiausia 
rūpintis lėšų klausimu; tuo 
reikalu nutarta kreiptis į 
vyriausybę ir į visas preky
bos ir pramonės Įstaigas. 
Reikalu vedėjui pavesta iki 
ugnimi 25, nuo kaminu dum- 
ateinančio posėdžio išdirb
ti savaitės programos pro
jektą. Komitetas kviečia 
visti įstaigą, ir organizaciją 
atstovus prisidėti prie taip 
svarbaus darbo.

Visais komiteto reikalais 
prašoma kreiptis į reikalu 
vedėją Šauliu Sąjungoj 
Laisvės ai. 2b nr. tel. 234 nr.

PAVAŽINĖJO IR AUTOMO
BILĮ PRAVAŽINĖJO

KAUNAS. - Pil. Juozas 
Žigaras nuo Ukmergės plen
to 30 nr. Mickevičiaus slė
nin nuvežė nepažįstamą po
ną su panele. Nepažįstamie
ji išlipo iš automobilio ir 
prašė šoferio palaukti, kol 
jie sugrįš. Žigaras, pąsiti- 
kėjęs/nepažįstamaisiai^isIU 
po iš automobilio ir atsigulė 
ant pievelės pasilsėti. Be
gulėdamas vargšas ėmė ir 
užmigo. Pabudęs jau nera
do nei savo klientą su už
mokesčiu, nei automobilio. 
Automobilis buvo 2500 litą 
vertės. A

AKZIS MIESTO VARDĄ

Konstantinopolis. — Tur
kijos prezidentui apsilan
kius į šį miestą didikai susi
rinkę nusprendė 
Mustapha - Kernai 
prezidento vardu.

Matyt Turkija 
džioja Rusiją.

—" —■ ■ —

VARŠUVOS SEIMAS GAU
NA TEISĘ PATS SAVE' 

PALEISTI

VARŠUVA. —Vyriausy
bės spauda reiškia nepasi
tenkinimo dėl seimo priim
to konstitucijos pakeitimo, 
kuriuo seimui suteikiama 
teisė save paleisti, jei už tai 
balsuoja du trečdaliu ątsto-

Socialistai konstitucijos 
pakeitimo projektą inešė su 
tikslu nedaleisti pratęsti da
bartinio seimo įgaliojimus, 
jei to panorėtą vyriausybė.

Dešinieji seimo nutarimą 
tikisi panaudoti savo tiks
lams, būtent, priversti vy
li ausybę pakeisti rinkimą į- 
statymą. Ligšiol teisė pa
leisti seimą priklausė prezi
dentui.

VILNIUS.—Grobiką len
ką sumanymu įvyko neva 
vainikavimas Aušros Vartą 
Panelės Švč. paveikslo. Virš 
šimto tūkstančią lenku daly
vavę tose iškilmėse. Daly
vavo ir patys sumanytojai 
Lenkijos prezidentas Mos- 
cickis, Pilsudskis ir kiti.

Lenkai šį “vainikavimą” 
padarė dėlto, kad skelbti pa
sauliui jog Vilnius yra “lem 
kiškas miestas” ir jame 
“lenkiška kultūra.”

Norėjo ir lietuvius pri
traukti. Lenkijos valdžia lei
do liuosai žmonėms vykti iš 
Lietuvos Vilniun, bet lietu
viai pasipvktinę tuo lenką 
šventovės išniekinimu, neda
lyvavo. Dalyvavę ir .latviai. 
Sako, kad '“naujo vainiko 
vertė yra $50,000. Vainika
vimą atliko Krokuvos kar
dinolas.

ATIDĖJO NUSIGINKLAVĘ- 

. MOKO

GENEVA
Dėlei nužudy no Airijos ats
tovo O’Higg ns’o tripartinė 
nusiginklavii 10 konferenci
ja atidėta n apribotam lai
kui. - '

NUSIGINKLAVIMO ĘON- 
FĘRENC^A PRIĖJO 

LIEPTįO GALĄ
GENEVA,į Švęicarija. — 

T ri partinė nusiginklavimo 
konferencija - beveik suiro. 
Daugiausia karščiuojasi An
glijos atstovai, mat jie nori, 
kad Jungt. V|dstijos ir Ja
ponija nusiginkluotą, o pa
tys ruošiasi statyti naują 
laivą.

RUSIJOS KARIUOMENĖ 
LENKIJOS PARUBEŽYJ

LONDONAS. — Varšu
vos agentūra praneša, kad 
Rusijoj prasidėjo smarkus 
militarinis judėjimas. Siun
čia karinęs jėgas į Lenkijos 
parubežy ir taipgi neperlei- 
džia pereiti rubežiaus. Bol
ševikai trokšta kraujo pra
liejimo.

BEPROTIŠKAS KARININ
KO PASIELGIMAS

Brazilijos mieste Portoa- 
legre karininkas užpykęs už 
tai, kad jam nebuvo leista 
įeiti į balių, atsivedė karei
vius ir įsakė jiems šaudvti 
į salėj šokusius svečius. Už
mušta 11 ir sužeista 27 žmo
nės.

pamėg-

NEW YORK. — Mūsą 
kumštininkas Sharkey pra
dėjo lavintis prie kumštynių 
su Dempsey. Jis pats ir 
kas tik matė jį kumščiuo
jantis su Maloney tikrina, 
kad Dempsey bus greičiau 
išmuštas iš rato negu Malo-

VILNIAUS MIESTO TARY
BOS RINKIMAI

Lietuviams buvo atimtos 
rinkimu teisės

VARŠUVA (E.) — Len
ką telegrąmą agentūra pra-

'1 *■ *-*>»*^*.>^ 
tarybos "" rinkiniuose lenką 
kandidatu sąrašai surinkę 
64,000 balsą, žydu — 15,000, 
susijungęs rusą gudą — 1,- 
600 ir lietuviu — 1,012 bal
su. Naujoj taryboj lenkai 
turės 34 atstovus, žydai — 
12, rusai, gudai ir lietuviai 
— po 1. Didžiuma lenką 
atstovu taryboj esą Pilsuds
kio šalininkai.

“Elto$” prierašas-. Lietu
viai vieną atstovą gavo dėl 
jiems lenką valdžios pritai
kintą suvaržymą; Rinkimą 
teisės bifvo atimtos iš dau-

kumštį. ~ ‘
Sharkio manageris sako, 

kad Dempsey bus išmuštas 
iki septinto raund’o.
' Taipgi mažai kas abejo

ja, kad rudenį Sharkey tu
rės kąmščiuotis su Timney 
ir jam nuims karūną.

Liepos -21 d. yra lietu
viams svarbi diena, nes lie
tuviu vardas pagarsės po 
visa pasaulio. Brooklvn’o 
lietuviai ruošiasi duoti kon
certą per radią. Taigi “tū- 
nykite” radio setus, kad gir
dėtumėte ne tik kumštynes, 
bet ir

55;

L.D.S. XII SEIMAS
Vaduodamiesi konstitucija ir Seimo nutarimu šiuomi skelbia

me mūsą organizacijos Dvyliktąjį Seimą

RUGPJŪČIO 30 IR 31 DD., 1927
PROV1DENCE, R. I.

L. D. S. kuopos rengkitės prie Šio Seimo gyvai. Išrinkite atsto
vus sulig konstitucijoje nustatytos tvarkos. * ;

“ §38. Kiekvienu kuopa gali siusti į Seimą bent po vieną ats
tovą. Didesnės kuopos turi teisę po vieną atstovą siųsti nuo kiek
vieno 10 narių. VAOhiz.r • •• ' -

L. T). S. CENTRO VALDYBA

i J. TRAINAVIČIUS, Pirmininkas 
A. F. KNEIŽYS, Sekretorius.

PARYŽIUS. — Lakūnas 
Byrd su draugais mano 
grįžti laivu Amerikon. Sės 
ant laivo Leviathan liepos 
12 d.

Byrd nuomonė, kad ateity 
skrydimas per. jūres bus pa
tobulintas, ir tokią kelionę 
bus galima padaryti be di
delio vargo. Sako, bus pa
dirbdinti orlaiviai su šešiais 
motorais, kurie bus daug 
greitesni ir saugėšni.

FORDAS ŽADA NEBEUŽ, 
GAULIOTI ŽYDŲ

DETROIT, Mich. — Au
tomobilių. “karalius” For
das, kuris bylinėjasi su žy
deliu žada žydu nebeužgau- 
lioti. Jis sakąs nė nežino
jęs, kad jo leidžiamam laik
rašty “Dearborn Indepen- 
dent” tūpdavę straipsniai, 

! kuriuose* būtą kurstymą 
prieš žydus.

j Žydai džiaugiasi tuo pa
reiškimu.

vos ministeris prie Vatika
no d-ras Šaulys 'įteikė Šv. 
Tėvui savo kredencialus. Į 
d-ro Šaulio kalbą Šv. Tėvas 
atsakė labai širdinga ir ilga 
kalba, atsimindamas savo 
buvimą Lietuvoje ir iškelda
mas Lietuvos istoriją. Baig
damas laimino Lietuvos Re
spublikos Prezidentą, vy
riausybę ir tautą, lygiai 
kaip ir atstovą laukiamam 
darbui.

SHARKEYŽUKAUSKAS
' FILMOS; KAUNE
Kartu su ekskursija iš A- 

merikos atyažiavo į Lietuvą 
kinematografistas K. Luk
šys, kuris pernai spaliu 17 
d. filmavo — Kauno šauliu
■ . ■ ■ .......— >.......

Bolševizmą
i

LIETUVA PAKVIESTA Į 
TARPTAUTINĮ ĮIAMŲ 

ŪKIO KONGRESĄ

ROMA. — Šią metą lap
kričio 14-16 d. yra šaukia
mas Romoj IV-tas tarptau
tinis namą ūkio kongresas.

Pirmas tos rūšies kongre
sas buvo sušauktas 1908 me
tais Šveicarijoj, Friburge. 
Jisai įkūrė nuolatinį tarp
tautinį biurą, kurio pareiga 
yra palaikyti -ryšius tarp 
dalyviu, rinkti statistikos 
medžiagą ir t. p. Antras 
kongąresas susirinko Bei gi - 
joj 1913 m. ir trečias buvo 
1922 m. Paryžiuj.

Šią metų kongreso Romoj 
programa susideda iš 11 
punktą, kurią tarpe: namą 
ūkio mokymo metodai kai
me ir mieste ir t. p. Be to, 
delegatai’ tieks pranešimą iš 
savo kraštų.

Kongrese inėtu bus namą

DIDIS GAISRAS ATLANTIC 
CITY

ATLANTIC CITY, N. 
.T. — Šiame mieste, kur pri
važiuoja daugybė turistą ki
lo didis gaisras. Sudegė ke
turi viešbučiai. Ugnis pada
rė virš 30,000 doleriu žalos. 
Sako, kad gaisras prasidėjęs 
nuo elektros pasilinksmini
mo name prie viešbučiu.

NEW YORK. — Pereitą 
savaitę ištiko nelaimė ant 
geležinkelio. New York, On- 
tario & Westem ekspresinis 
traukinys susimušė su tavo- 
riniu už 42 mailių nuo New 
Yorko. Keturi asmenys ant 
vietos žuvo, o 23 sužeisti.k __ _ ___ •

BERLYNAN 7-4'Utįžda- 
mas iš> )Paryžiauš I per -Ber
lynąbiržblio 21 di (Lietuvos 
ministeris pirmininkas ir 
užsienią reikalą ministeris 
prof. Voldemaras kartu su 
Lietuvos ministerių BeTlynejūkio paroda, kur eksponatai 
Sidzikausku atsilankė pa 
vokiečių užsienių reikab 
ministerį Štrezemaną. . |

SKRIS Iš KANADOS LON
DONAN BE SUSTOJIMO
LONDONAS. — Orlaiviu 

savininkas Charles Būras 
ruošiasi pravesti naują kelią 
oru Iš Kanados Londonan 
be sustojimo. Kaip tik P- 
Būras paskelbė savo planą, 
atsišaukė apie 40 drąsuoliu 
ir siūlosi skrįsti tuo keliu. 
Taigi, lakūnų netrūksta.

BYRD GAVO LEGIONO 
MEDALĮ

PARYŽIUS. — Lakūnas 
Byrd, tiž perskrydimą pei 
Atlantiką gato Legiono me 
dalį. ...Šį medalį jam įteiki 
Pranei jos premjeras Poin 
eare..



tekia

326,81 litų mė

Šio rrien d. buvo

Inetai, 
stotis 

veikti.

Gilūs amžiai nepažįsta 
Nei lūšnelių, nei tolybės: 
Visos srovės amžinybės 
Sielom dieviškom pragysta

- pjovėjo laukia, 
ilgisi palffltės...

Žemės dulke nublankinta 
Jūs verpetuos nesusgosit, 
Tik šypsositės, raudosit - 
Kai aptemsta, ar nušvinta

Ir prieš tave nepuls ant žemės keliai, 
Tik dangui skardins amžina daina, 
Kad žengime suradom savo dalią, 
Ir džiaugsimės, kaip saulėta diena.

Šaukit, rėkit, trumparegiai ! 
Kad nuo bokštu mes nuklydom. 
Ne! Mes ry (mečiuijįiažydom, 
Kas nematoma, mes regim.

K. V. C. RAJONUTS 
KONFE&ENClfr  A

VILKAVIŠKIS. — I

Saulė degina dirvonus, 
Saulėj kūpa pievų žolės, — 
Dirba ten margais sijonais 
Sesės su devyniais broliais...

• " (“Lietuva”)

- 10 centų brangiau 
ruože nuo Rotušės

pereitu mėnesiu 
trumas atpigo 1,12 nuoš.

U žiniomis,

As, kaip augantis želmuo, 
Sulinguoju tau po kojų. 
Nemarybę tau svajoju 
Ir sustingstu, £aip akmuo.

Lietuva — padangės gilios, 
Jūrių varsos, lygūs plotai.. 
Lietuva — išgriautos pilys. 
Tylios lūšnos samanotos...

^5 
šmeižiamos

Lietuva — žaluma ir mergaičių darželiai, 
Orizontų aušra ir laukų mėnesiena, 
Įsisupus'audra ir palaužti kryželiai, — . ' 
Lietuva, skardeni savo amžiną dienų! •

—. * / *
Pažiūrėk! Tavo garbei dulkėtas klajūnas 
Per aušras ir audras neša giesmes, kaip minios! 
Lietuva! ir už ką tavo sužeistas kūnas!
Nors tau atneštos maldos ir žemės krūtinės!

Vilkaviškio rajono (vi 
vyskupijas) konferencija 
76 šiais metais sukatų si 
jiy, konferencijoj dalyv< 
42 skyM ir tps<

Ramunėlių — dirvos, pievos. 
Girioj — ąžuolai, serbentas.. 
Soduos obelys ir ievos... 
Palangės — rūtomu išpintas.
- * - . j-i

Mėlynakę, geltonplaukę 
Šaukia laukas rugiapiūtės. 
Dobilai
Gėlės -

- W
“Karys” rašo ne tik apie įvai

rius Lietuvos kariuomenės reika
lus, bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir iš užsienio.

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

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

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

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

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

“Karys” deda daug atsiminimų 
iš Lietuvos kariuomenės kovų ir 
kūrimosi, kurie kiekvienam skai
tyto juj parodys, kiek lietuvių tau
ta turėjo pakelti vargo ir aukų, 
kol iškovojo nepriklausomybę.

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “Karį,” kad iš anksto su
sipažintų su kariuomene. Toks jau
nuolis patekęs kariuomenėn iš kar
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
tai garbingai tarnybai.

Kur tik yra susikūręs koks nors 
jaunimo ratelis, ten būtinai turi 
būti “Karys,” nes jis be kariško 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.

Metiniai “Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedą — gra
žų, spalvuotą sieninį Karių Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar- 

■ bo, papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šių dienų.

“Karį” redaguoja pulk. Įeit. 
Burokas.

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

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

Mes kitos dalios auginti, 
Mums kitų karalių plotai, 
Ir stiprėjam sayo puotoj. 
Prakeikimuos heapginti.

’ Klaipėdos krašte 1927 m? 
birželio 15 • d. Klaipėdos 
krašto statistikos -biuro iš-

• skaičiuotas pagal Lietuvos 
, kalorijų pragyvenimo pada- 

linitoą taip:
" Klaipėdoje vienam suau- 

• gūsiam žmogui — 132,80 li- 
mėnesiui; šeimynai iš 

; ‘ dviejų žmonių — 209, 14 li- 
> * tų3nėn.; penkių žmonių šei- 

..mjnaai — 323,65 meue- 
; siui.
| [ Šilutėje vienam suaugu- 
’/įsiam žmogui — 132,09 litų

Į mėnesiui; dviejų žmonių
;Šeimynai 208,29 lt. mėn.; 

s■ pelikių ' žmonių šeimynai 
/1322,59 litų mėnesiui. 
Q Pagėgiuose vienam suau

gusiam žmogui 
tų mėnesiui; dviejų žmonių 
šeimynai 
fiestai; (visur turima galvom 
jjGilayyemmo minimumas).

Bendrai imant ir palygi- 
uapt su 1913-14 metais — 
pragyvenimas Klaipėdos 
kraite pabrango pilnus 32’ 

Ruoš. Tašiau palyginti su 
pragyvė-

KAUNO RADIO STOTIES 
SUKAKTUVES'

v<Š. m. birželio mėn. 12 d. 
.suėjo lygiai vieni 
kaip Kauno radio 
pradėjo reguliariai 
Ta proga buvo numatyta 
perduoti iš Karo Muziejaus 
sukaktuvėms pritaikintą, ra
dio programą, tik dėl blogo 
oro programą reikėjo pa-

ŠIRVINTAI. — Širvin- 
tuose gyvena per 2,000 gy
ventojų. i

Čia žmonės kalba dau
giausia lenkų kalba, bet. lie
tuviškai kalbančių skaičius 
nuolat didėja,

Širvintuose yra būrelis 
inteligentų, tai bus įstaigų 
valininkai ir šiaip apsišvie
tę žmonės, kurie gyvena la
bai sutartinai ; tad ir darbo 
daug nuveikta., Praeitais 
kietais sutvarkyti žuvusių 
čia kai^ų kapai; šiemet sta-. 
tomas Lietuvos nepriklauso- 
mybės paminklas, ir šiaip 
diįug darbo nuveikta.
feirvintuose yra pašto į- 

sįįga. Korespondencijų 
gMnama keturis syk savūi- 
tfe: pirmadieniais, tee^k- 
dShiais, ketvirtadieniais.'ir 
šeštadieniais. Ji gabenam 
jį Ukmergės atstu 28, kiti. 
Valdininkai ir šiaip intett- 
gĮntai, ne tik miestely gyfė- 
n|, bet ir iš apylinkių, gptf 
na net. po kblifflTprenumeji 

tas įvairių laiJ&Žftų.

nmų
Vakarais, uždarant Šv. 
amentą, -susirinkdavo 
: žmonių "■pasimelsti, o L- 
nkėjė žinomas sdrialis-1*' 
4. su savo sėbrais atėjęs 
fayčią giesmes paroėg- 
o ir žmones piktina

Radio Lietuvoje šiandien 
užima pirmaeilę kultūrini- 

į . joab priemonėse vietą. Susi- 
B domejimas juo labai didelis, 
į- Pastaruoju laiku registruo

tų abonentų yra apie 3000. 
N Linkėtina, kad radio susi- 

įdomautų mūsų kaimiečiai, 
St kuriif kultūros pakilimui 
g radio šiandien yra geriausia 

; priemonė. Šventei pritaikin-
• tose paskaitose — apžvalgo- 

feį še buvo pažymėta, kad ant 
c - kiek Vakarų Europoje tar-

nauja. prabangos dalykui, 
k ' ateit kiek Sovietų Rusijoj 
į-.' tarnauja agitacinei informa- 
N.’. eijai, ant tiek Lietuvoje ja-
• ' ®idįgauna grynai kultfiri- 
p? .Bės reikšmės.

atsišaukimams 
pasirodžius užprotestuoti 
prieš jo vardo naudojimų 
šmeižimo tikslais, o laukė, 
kol Teismas privers tai pa
daryti.

Taigi iš šio fakto matyt, 
kad mūšų socialistų kovos 
sU katalikais jokia etika ne
varžo. Jie vaduojasi Vol- 
tair’o obalsiu: '“šmeižk, 
šmeižk, ir vis kas nors pri
lips.”

(“Rytas”)

dėką, pažymėdamas, jųį4 & 
gali būti pavyzdiid‘kiiilĄ^ 
K. V. C. rajonams. De to, 
jis kalbėjo apie didesnės vie
nybės reikalingumą katali
kų tarpę irpapasakojo, kaip 
oiganizavimosį darbas šioj ' 
srity eina kituose K. V." ’
rajonuose.

. Padaryta pranešimai iš 
viepi, iš kurių matyti, kad 
kai kurių skyrių' taip pat 
yra sėkmingai veikiama.

Sudaryta rajono valdyba. 
Organizacijos dvasiniams 
reikalams vadu—-sutiko bū
ti vysk. M. Reinys, o vaduo
jantis įstatais — vyskupas 
valdybon paskyrė šiuos as
menys: kan. A. Steponaitį, 
kun. S. Vasiukevičių, J. Že
brauską ir B. lekiu skaitę; 
gi susirinkimas išrinko: A. 
Jušką, R. Mačiokienę, V. 
Žemait įir A. Astrauską. A >

Rev. komisijon įėjo: prel.' 
Narijauskas, kun. Keblaitis 
ir *-p. J. Povylaitis.

Konferencijos darbas ėjo 
pakilusia nuotaika.

į

1926 mehj gruodžio taėne- 
ęį Tauragėj pasirodė atsišau 
kimas vatdu ‘‘Ūkininkai ir 
darbininkai budėkite!”, pa
sirašytas Lietuvos Valstie- 
tm Liaudininkų partijos 
Tauragės apskr. Komiteto, 
Lietuvol Socialistų Liaudi
ninkų partijos Taiiragės ap- 
ę^rįtįes_ Komiteto ir L. So
cialdemokratų partijos Tau-

me atsLsai 
katalikiškas Ipartijos,- o ypač 
kun. Krupavičius, kaip buv. 
Žemės Ū^ip Ministeris. Pa
sakyta net, kad kun. Krupa
vičius, būdamas ministeriu, 
dalino valstybės pinigus sa
vo pažįstamiems ir 1.1. Nau
joji, girdi, valdžia “pradė
jo reikalauti, kad pinigai ir 
turtas, neteisėtai paimtas iš 
valstybės Iždo, būta valsty
bei grąžinti. Kun.- Krupavi
čius ir kiti krikščionys de
mokratai, norėdąmi paslėpti 
savo juodus darbus, nori nu
versti dabartinę valdžią, kad 
ji negalėtų toliau revizuoti 
jų darbus ir todėl su fašis
tų, įvairių ehuliganų ir pa- 
liuosuotų’ nusižengusių val- 
įdininkų pagalba, nori sukir- 
Įsinti žmones prieš valdžią.” 
Toliau sako, kad jau lapkri
čio 21 dieną jie nota j o nu
versti valdžią.

Kadangi tame atsišauki
me buvo apšmeižtas kun. 
Krupavičius, dėl to pastara
sis patraukė visus pasira
šiusius socialistiškų partijų 
Komitetus teisnfan.

Parašyti mokėjo, bet atsa
kyti, už tai ką parašė, jau 
nenorėjo. ’ Į teismą atvyko 
tik Valstiečių Liaudininkų 
komiteto atstovai, kurie pa
reiškė,- kad jie prie to atsi
šaukimo nėra prisidėję ir, 
kad padėtas parašas be ‘-jų- 
žinios, žinoma, galėjo, tei
sintis, nes kiti kaltinamieji 
slapstosi. Slapukų tarpe fi
gūruoja socialistų liaudinin
kų partijos apskr. Komite
to narvs Serbentą Vladas, 
žinomas socialistų veikėjas. 
Kiti jo kolegos taip pat.

Galop Valstiečių Liaudi
ninkų komitetas teisme pa
sižadėjo viešai p.askelbti, 
kad parašas padėtas be jo 
sutikimo ir kun. Krupavi
čių. atsiprašyti.

Bet ar ne charakteringa, 
kad Tauragės Valsk Liaudi
ninkų komitetas nepasfeku-

PABĖGO SU 25,@00 LITŲ 
BRAZILIJON

Lietuvos Pieno Perdirbi
mo B-vių Sąjungos kasinin
kas Saurusaitis Jonas, sū
nus Juozo gimęs 1901 m. 
Barzdų km. ir vai. Šakių 
apskr.-gyvenęs Kaune, Auk
štaičių g-vėj 17 ar. pagisavi- 
nęs paaSnitos bendrovės pi
nigų apie 25,800 litų š. m. 
birželio 12 d. pčr Virbalio 
punktą ižvyko-'UKsisnite. Ji
sai turėjo užsienio pasą su 
viza Brazilijon, krir, matyti, 
ir nuvyko.

►J---- \ r.•

AFB0TAN0J0
KAKNAS. — Gegužes 15 

d. “Vyties Kryžiaus” ordi
nu apdovanojo, be mūsų ka
riuomenės ir čekošlovakų 
kariuomenės karininkų, dar 
šiuos Latvijos kariuomenės 
aukštesniuosius karininkus: 
p. p. generolą R. Bangers- 
kį, generolą M. Penikį, ge“ 
netulą E. Kalnmšą, genero
lą K. Berskį, gen. A. Krus- 
tinšą, pulk. J. Purinšą ir 
pulk. A. Dannenbergą. Vi
si apdovanoti I rūšies “Vyt. 
Kryžiaus” ordenu.

Kada į mano rūmus ateisi
Su žodžiais niekam, niekam nesakytais, 
Tau prakalbėsiu: tu pirma esi
Mano minties šešėlis nuklausytas.

BAMBYNO *Vl|Ttr
Šiais inetaij>

kaip ir kiekvienus mętus 
iutd^cinė Mažorięį <Lietuvos 

tautos šįyentė. Nors tąjdie- 
ną iš ryto smarkiai lijo ir 
sutrukdė daugeliui kelionę, 
tačiau energingo tos šyęntės 
TOlĮimu ir
vėliau orui pasitaisius, šven
tė gražiausiai pavydo. Žmo
nių prisirinko keletas tūks
tančių daugiausia iš apylin
kių. Tas parodo; kad vietos 
lietuvius, Kuriems iš amžių 
likosi pagarba mūsų tautos 
buvusių šventviečių, nei blo
giausi oTai nei audros nesu
laiko, jte su dideliu pasi
šventimu lanko garbingiau
sią Mažojoj Lietuvoj Vietą 
Rambvną, primindami tiek 
kalno tiek ir visos mūsų 
rautos tradicijas. •
' Oficialiai daliai prasidė

jus, Rambvno sargas Ger
biamas M. Jankus savo turi
ninga kalba išaišlino Ram- 
hyno reikšmę mūsų tautos 
gyvenime.

Vydūnas priminė apie lier 
tuvių tautos praeitį/ paBrež- 
damas, kad lietuviai senovėj 
taip mylėdami gamtą pasi
rinko šventvietėms gražiau
sias gamtos vietas 
yra Rambynas.

Vėliau Pagėgių mišrus 
choras, p. Kovaliauskui di
riguojant, sugiedojo Lietu
vos himną ir keletą gražių 
dainelių. —

iki sutemai jaubuosneaš 
šoke, žaidi ir linksminosi 
griežiant 7-to pėstininkų 
pulko orkestrui.

; Į 8-tą valandą, vikaro Rąm- 
|by*e šrefetes rengimo hMui- 

: tete pirtniuinkas B. J’onęr- 
nas padėkojo vięiems už at
silankymą į garbingą M. 
Lietuvos tradicinę tautos 
šventę ir užbaigė oficialią 
š^ntės dalį.

Apgailestaujama, kad šiais 
metais kauniškiai neatsilan
kė į šią Rambvno šventę.

svečiųTKonferencųa ati<į&

NąrijUųskas, A. Pranaitis^ 
M.'Dorutienė; sekretorius^ 
“. Kreivėnas ir J. Baltru
šaitis. Laikinosios valdy
bos pirmininkas padarė pik
tų pranešimą, apie valdybė 
nuveiktuosius darbus. K. V<;

KONKŠS VARSAI
KAUNAS. — Paskutiniu 

laiku Kauno konkei blogai 
eina su finansais. Dėl to ji 
kreipėsi į Miesto Valdybą, 
prašydama leisti imti iš ke
leivių - 
visame 
ligi Geležinkelių stoties. Ta
čiau Miesto Taryba beveik 

128.23 ln vienbalsiai nutarė pabran
ginti bilietų neleisti. Taigi 
ar tik nereiks mūsų tiphi- 
gajai konkei pamažu likvi
duotis.
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Lenkų ir Lietuvos Sočia- ^;!"’kl

“Roluitnik” praneša: ba
landžio 9 ir 10 d. įvykp Ry
goj metinis Latvių profesi
nių sąjungų suvažiavimas. 
Suvažiavime dalyvąvo 140 
atstovų, reprezej^tnojančių 
apie 2Q,000 suorganizuotų 
darbininkų, sudarančių jau 
Šiandien, žymų Latvijos pra
monės darbininkų nuošimtį. 
Užsienio centralinių sąjun-. 
gų vardu kalbėjo' Lietuvos 
prof; sąjungos’ delegatas, 
Don i jos prof. sąj. delegatas 
ir Trenki jos prof. sąj. dele
gatas, draugas Zulawskis.

Sveikinamojoj savo pra
kalboj drg.' Žulawskis nuro
dė į reikalingumą didžiausio 
susiartinimo darbininkų or
ganizacijų tos Europos da
lies, kurioj darbininkų kla
sė esą yra labiausia paže
minta iš visų pramonės kra
štų. Pakilti iš to pažemini- 

' mo darbininkai galėsią tik
tai bendrai dėdami pastan
gas ir bendYai kovodami už 
įvykdymą bendrų ekonomi
nių ir politinių postulatų.

Kongresas, kuriame ap
tarta visa eilė organizacinio 
pobūdžio reikalų, buvo ga
linga demonstracija už 8 
vai. darbo dieną ir išplėtimą 
visuomenės apdraudimo. 
TaiįPpat pasižymėjo nepa- 

‘ prastu bendramaniškumu, 
kurio net kongrese dalyva-

listai išvien
‘a—

kų judėjimas.
truputį greičiau, *ar truputį 
vėliau—valstvbiškas tautiš- 

. * ■ . ? 1
kas problemas.”

(“Rytas”) '
’ k ; ' • • i i

‘ 1 ' Miletėrca
j •- • 1 :

Keistas Užmušimas 
Voikovo

Spaudoje pranešta, kad
» •

Voikovą užmušė neva rusų 
c migrantas Tnonarchistas 
Borisas Kavedra. Tačiau tos 
žinios vargu ar atatinka tik
renybė, nes sunku suprasti, 
kad 18-19 m. jaunikaitis bū
tų jau. emigrantas (turėda
mas 14-15 metų išvažiavo iš 
SSRS) ir be to dar monar- 
chistas. O iš tikrųjų yra to
li gražu ne taip. Jo tėvas 
Safronij, sūnus Juo^o. Ka
verda paeina iš okupuotos 
Lietuvos, bet prieš karą vi
st) laiką dirbo Lietuvoje. Jis 
keletą metų buvo Joniškiuo- 
se, Malėtų valse, valsčiaus 
raštininku, o pirm to dar 
mokė. Vėliau persikėlė Į 
Vilnių ir tarnavo Vilniuje 
iki karo pradžios Valst. Že
mės Banke (Jurgio pr. ne
toli katedros). Kąrui išti
kus išvažiavo Rusijon ir čia 
patapo karininku. Savo tar-

JI vii 1<£« <4 vJUVkJJ

gauti kurį nors uždarių, nes 
čia 'gyveno žmonos giminė 
(vedė JakštAitę Antaniną). 
Tačiau, iš Lietuvos buvo iš
tremtas kaip nelegaliai pe
rėjęs demarkliniją. Kaip te
ko girdėti, sugrįžęs Vilniun < 
Safronij Kaverda norėjęs ; 
patapti šventiku (popu), ta
čiau neišlaikęs iš lenkų kal
bos ekzaminų ir todėl šven- 5 
tiku netapo. Tada lenkų 
valdžia pasiūlė jam dirbti 
lenkų organizuojamame 
Baltgudžių Komitete” Var
šuvoje — kur jis iš tikrųjų 
ir išvažiavo. Vienok kate
goriškai tvirtinti, kad ten 
jis dirbo — negaliu: žinau 
tik tiek, kad jis ten buvo. 
Safronij buvo dešiniųjų pa
žiūrų, bet ne monarchistų.

v •

? , “ _ • / ‘ rnvba Rusijoje užbaigė prie
rusi maža saujele komunis-k ‘ ,v‘ -i -eu * i i nnKpvik'ii Hinnn kAmonrinu-
tų, pagaliau diena iš dienos 
nustojąiičiii. savo jėgos ir 
reikšmę^,' nedrįso kelti vai-

A ' ■

Kongreso proga Lenkijos 
delegatas turėjo kelių va
landų konfereneijeį su Lie
tuvos prof. sąjungų delega
tais. kur aptaria ir iškelta 
bendri ekonomiški abiejų 
šalių postulatai ir pripažin
ta reikalinga užmegzti arti
miausius organizacinius san
tykius tarp Lenkijos ir Lie
tuvos, neatsižvelgiant Į prie
šingą abišali valstybių padė
jimą. Lietuvos delegatai 
bendrai su Lenkijos delega
tais pareiškė, kad jokie te- 
ritorialiai klausimai negali 
skirti darbininkų ir kliudy
ti jų veikimo solidarumui. 
Pagaliau, b<‘udrai pabrėžta, 
kad tarp lenkų ir lietuvių 
darbininkų siekimų nei po
litiškais reikalais, nei eko
nomiškais negali būti ginčy
tinų klausimų.

Tas pirmasis susiartini
mas abiejų kraštų darbinin
kų organizacijų, taip glau
džiai susietų ekonomiškais 
ryšiais, visuomenės struktū
ra ir bendru pavojum nega
li pasilikti l>ė paseku ir jau 
artimiausioj ateity abiejų 
kraštų darbininkų klasė tu
ri pareikšti viešai norą tai
kingo ir solidaraus veikimo, 
nežiūrėtfama oficialūs prie
šingos politikos.

^Aukščiau, minėtą aprašy
mą “Robotnik” aprūpina į- 
žanga, išlaikyta beveik oti- 
tuizastiškoj .formoj. Dėl pir
mo padaryto lenkų ir lietu
vių so<‘ialistų žygio “Robot
nik” tvirtina, kad: “tauti
nių koviĮ sūkury lenkų so
cializmas ir lietiri’ių social
izmas paduos sau rankas 
liendrai kovai dėl bendrii 
tikslų; praeis diktatūros ir 
fašizmai, nepraeis darbinin-

t

ARBAS SOVIETŲ 
RUSIJOJ

Nedarbo klausimas Sovie
tų Rusijoj yra vienas opiau
sių. . Statistikos daviniais, 
Siųj ;ų^tų pradžioj^Spvietų 

Rusijoj buvo Įregistruota 
1471,000l, 471,000 bedarbiiĮ. , arbsr
320,000 daugiau, negu 1926 (
m. tuo pat laiku. Jei be to 
dar priimti dėmesin, kaip

^-•pastebi “Observer”’ Ma
skvos korespondentas, kad 
žymus skaičius asmenų, ne
turinčių darbo, visai, igno
ruoja bevaisę, biurokratišką 
registracijos formai istiką

tvirtina nuolatinį sodiečių 
plaukimą per pastaruosius 
trejus metus į miestus, kas
met apie po 1 milijoną žmo
nių. Čia kaip’tik pirmiau
sia ir tenka ieškoti nedarbo 
priežasčių. xApie 60% be
darbių sudaro nekvalifikuo
ti darbininkai; tolimesnius 
20% sudaro kanceliaristai 
ir valdininkai, atleisti ryšy 
su taupumo režimu. Paga
liau 10% bedarbių yra kva
lifikuoti darbininkai, seniau 
dirbusieji baltų vyriškų api-

šeimininkėms kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė Sėlmintnkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagtyip^nuj Jos žinojimo: atįlkipėjant pareigas kajpo šeiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kuš savalfv‘tflps stralpėhelial ku

rie bus indomųs kožnal Lietuvei šeimininkei.

, . „ . ;Įkaklių ir panašiuos fabri-
arba nenori registruotis dėl į-uos, kul.je jei pareikalavi- 
tam tikrų sumetimų — tai mu 

ftą skaičių drąsiai galima pa- jo^’ pri.
Nesuprantama,- kodėl, jo įkelti iki pusantro ar net ir kl iTail.ioms kitoms pr0_ 
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fesijoms.

Sovietų valdžia nėra išra- 
. dusi jokių naujų būdų ko- 
,vai su nedarbu, jei neskai- 
• ivti to, kad pašalpos tani 
Įtiksiu! didinamos, didėjant 
ir biudžetui. Bet jos yra 
tiek mažos, jog sudaro tik 
lašą jūroj skurdo, kurį ple
čia smarkiai auganti SSRS 
nedarbo nelaimė.

(“Lietuva”)

nešimo šiuo metu ne-
Likusieji 10% pri-

bolševikų Etapo komendan
tu. Iš čia vėl grįžo į Lietu
vą ir apsigyveno Vilniuje. 
Tačiau neturėdamas iš kp 
gyventi atkeliavo nelegaliu 
būdu per 'demarkliniją į tas

sūnūs Borisas, kuris ligi šiol dviejų milijonų, kas žemes 
mokėsi Vilniaus Baltgudžių j ūkio kraštui sudaro labai di- 
gimnazijoje, norėjo važiuoti 
i Rusiją neva pasimatyti su 
giminėmis: SSRS liko tik 
jo pusbrolis (motinos sesers 
sūnus), kuris buvo atsida
vęs bolševikams ir tarnavo 
Vakarų fronto karo Apy
gardoje. Tokiu būdu jeigu 
Borisas Kaverda iš tikrųjų 
norėjo važiuoti i SSRS, tai 
čia būta kitų tikslų.

Boriso motina gyvena Vil
niuje ir užveizi baltgudžių 
prieglaudą (Bielaruski prį- 
tulok). Prie savęs turi dar 
dukterį, kurią taip pat už
laikė, kaip ir sūnų. Be to 
Vilniuje dar gyvena Kaver- 
dienės brolis Feliksas Jakš
tas ir sesuo Olga Galaunie- 
:iė (našlė).

Tad tvirtinti, kad Borisas 
Kaverda yra rušų emigran-

— negalima. Voikovo

dėli skaičių.

Biržų paduodami skaičiai*, 
liečia išimtinai miestus.' .<

I • 

Daug sodiečių, kurie’ ar.dėl [ 
gyvulių ir mašinų stokos, ar 
dėl mažti žemės sklypų netu
ri darbo'didesnę dalį motų, 
visai neregistruojami. Sovie
tų valdžios daviniai tvirti
na,' kad per vienus darbo 
metus, t. y. nuo 1926 m. spa
lių 1 d. iki 1927 m. tos pat 
dienos, fabrikų darbifainkų 
turi padidėti 150,000. Ta
čiau tie patys daviniai pa

nužudvmo kaltininkų reikia 
ieškoti ne rusų monarchistų 
tarpe, bet lenkų valdžios or
ganuose, kur, jeigu neklys
tu, iki šiol dirbo jo 
Jei duonos kąsnio.

v • tėvas

(“Lietuvis”)

Dabar Galėsi Gėrėtis Kava Kaip Niekad Pirmiau

1 r
Naminiai Pasigelbėjimai

Išvengimui nubrvžiavimo skal- » 
biniu kada mėlynuoji, įmaišyk į 
mėlyną vandenį šaukštą kepamos . 
sodos. t ■.•'Ii

Jeigu klijai sukietėja, užpilk 
ant ju biskį acto ir jie suminkštės | 
į kelias dienas.

Kuomet šveiti pečių, dadėk į 
vaksą šaukštuką alumo miltų. 
Nuo to ilgiau vaksas ant pečiaus ę 
laikysis ir labiau žibės.

Grožės Patarimai
Mes visi užvydim vyrui arba 

moteriai kurių oda švari, švelni. 
Švarioj odoj yra sveikata ir gera 
išvaizda, kuomet dėmėta oda su
gadina viską nors kitaip ypata! į 
būtų ir patraukianti. Pučkams 
yra daug priežasčių, bet. svar- ’ 
biaųsia tai užkietėjimas vidurių. 
Vengk tos ligos išdirbant regu
liarius papročius mankštymosi ir . 
valgio. ~ ' v . .
plaušo nuo to kokį užsiėmimą tu
ri per dieną. Jeigu galima vaikš
čiok arba užsiimk sportu lauke. 
Jei to negalima priprask mankš
tintis ryte ir vakare. Pasisekimo 
paslaptis guli reguliariškume. Ap- ,_ 
sisprendimas mankštintis arba 
priklauso nuo mūsų pačių ir tan- •- 
kiai būna sunku prisiversti save 
daryti ką nors ypač jeigu esi į 
mieguistas. - į

Ypatiška Sveikata
Tikriausias sveikatos maistas y- . 

ra tokis kuris palaiko mus tvar
koj kasdieniniam darbui be nau
dojimo pilių. Daugelis žmonių 
verčiau imasi pilių negu pasirū
pina pasirinkti tikrą maistą kuris • 
reguliuotų jų kūną ir palaikytų 
sveiką. Pilių naudojimas yra 
tinginio pasitenkinimas, kadangi 
paprastai tik apsnūdę žmonės ir 
negyvi kenčia nuo vidurių užkie
tėjimo. Vidurių užkietėjimas pa- 
Sdel susivėlimo žarnose iy " 

o maisto, neturinčio si 
rupumo, bei stokos man 
Paprastai visos tos priežastys yra' 
kaltos — ir vietoj mankštintis, 
tinkamai valgyt ir įvest regulia- 
riškumą, mes imame pilės!

RODYKLĖ No. 89
Gaminimo Receptas

Moteries valgių gaminimo ga
bumai pažįstama iš to kokius py
ragus ji moka padaryti. Gera 
šeimyninkę žino kad padarymui 
pyrago tinkamai turi prisilaikyti 
nurodymų. rAš rekomenduoju se
kanti receptą, kadangi jis yra to- 
kis ką reikia atsargiai gaminti. 
Sekantį sykį kada norėsit kepti 
pyragą (keksą), pabandykit šį re
ceptą. Nusistebėsit.

>. Jelly Špice Pyragas (Cake)
2 puodkai evaporated pieno
1 puodukas jelly (vynuogiij 

konservo arba kurantų 
lės)-

1 puodukas cukraus
4 puoduko sviesto
3 kiaušiniai 
2šaukštai koko 
1 puodukas razinkų
1 puodukas riešutu (kapotu) 
Miltai
4 pjaustytų (shredded) koko- 

nutų
3 šaukštai sodos

Gvazdikų 
Vaniles, 
no.

Sutarpyk
dėk gerai išplaktus kiaušinius.Pas. 
kui dadėk pieną su ištarpyta ja
me soda, paskui kokonutus, rie
šutus ir vaiski košelę, turėk krū
von sumaišytus koko, miltus ir 
prieskonius, sudėk juos Į pirmą 
mišinį ir paskiausia sudėk razin- 
kas biskį apmiltuotas. Kepk ge
rai sviestuotame ir miltuotame in
de. Karštis turi būti vidutinis.

Virtuvės Patarimai
Grietine geriau plaksis 

pirmiau sudėsi prieskonius. 
' * į .

Kad be lukštų verdamas kiau
šinis (poached) neišleistų trynio, 
įmaišyk Į vandenį šaukštą acto.

Geriausia konservuotus aspara- 
gus išimti per apačią, nes bus 
lengviau 
galiukai.

koše-

S

Mankštvmosi rūšis pri- - '

.Cinamonų, Allspiee, 
po į šaukštelio kož-

sviestą ir cukrų, d&-

i - !į Ar Jaučiatės Silpnas;
• ir Nuvargęs : t—:
“Aš buvau labai silpnas, kol aš 

nepradėjau varloti Nuga-Tone,” 
sako Mr. IT. Buffner, Dillon, Kan- 
sas. “Aš išvartojau keletą bute
liu Nuga-Tone ir jos padarė iš 
manęs skirtingą žmogų.”

Aukščiau minėtas raportas yra 
paprastas dėl tu, kurie vartoja 
Nuga-Tone. Jos yra suteikusios 
virš miliono vyru ir moterų ge
resnės sveikatos, daugiau stipru
mo ir energijos. Nuga-Tone patai
so apetitą, prašalina galvos skau
dėjimą, svaiguli, prašalina pūslės 
ir inkstą nesmagumus, sustiprina 
nervu sistemą, padaugina svaru
mą menkiems ir silpniems. Pa
bandykit Nuga-Tone. Jos suteiks 
jums daugiau stiprumo ir ener
gijos ir sutriks Jums jėgos dėl 
visu kūno organu. Jūs galit gau
ti Nuga-Tone pas savo vaistinin
ką ir jeigu pasekmės nebus už
ganėdinančios, jūsų pinigai bus 
grąžinami be argumentų.

I

jeigu

ir

juos išimti ir nenuluš

šiandien 
gių premijų, 
p airių valgių.

i

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
pradėk laupyti leibelius nuo Stambini ir Chaltenge pieno dėl bran- 

Tai yra pienas,-kokio jųr- reikalaujat Jūsų virtuvėje padarymui

s.

t

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

t

ženklai
turėti Lietuvos miestu Žen

vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje. IsvLvo yra 40 ženklų.

Kaina 40 osnts.

“DARBININKAS”

t

N

A R TAMIS1A esi vienas iš tų, kurie meg- 
** šia puodeli geros kavos, bet randa, kad 
•‘nesutinka?”

Gerai — nėra abejonės, kad jūsų tiesa.

Daug žmeniu yra toj pačioj padėty.

Bet tas nereiškia, kad turi visai apleisti kavą. 
Tik reiškia kad turėtumėt pamėgint Borden’s 
Pasaldyta Kondensuota Pieną i savo kava* * *■ ♦ 
vietoj cukraus ir Smetonos.

Tik paprakti kliok per savaitę ar mėnesi. Gal A 
surasi, kad puodelis pusryčiams arba pietums, \ 
sutiks su jumis kuogeriausia kai vartosite 
Borden*s Pasaldvta Kondensuota Pieną.• « c

t

Taupykite Leibelius Dėl Brangių Dovanų ■

Kiekvienas Bonlen I.eibelis knlp atvaizduota turi didelę premi
jų vertę. Atlankykite artimiausių premijų krantnvę Ir pažiū
rėkite kaip lengva gauti sidabrinių daiktų, lėkščių, laikrodžių ir — 
dangefj puikiausių dalykų DYKAI tik su Borden leibelinfs nuo 
šios rūšies Pasaldyto Kondensuoto Pieno. Pradėk taupyt leibe- 
lins šiandien. Tamsta džiaugsies. Jei patogiau, reikalaukit 
PYKAI, Iliustruoto katalogo, kuriame randasi daug premijų.

Mūsų. Boston’o Premijų Krautuvė Randasi Prie 
; 89 Friend St., artiHaymarket Sq.

KITOS PRKMUV KRAUTUVUS r.! ■ 11
FALL'jItVER. Mum. BBTDGEPORT. O. PROVTDENOį BJ.i 

14—3-n> Street 
arti Rejfonl St

Įsigyk šią Stebėtiną Knygą

"Mllk—nnd Itn nslng lt. ennoklng," parašė Mrs. Rently. T:tl l»c 
nltejonės pttfklnii’^mytnitė-eple pienų Ir Jo bartojimų namuose. 
Tik atsiųsk savo vantų, adresų Ir knrlti Pašto ženklelį už 1Oc. 
apmokėjimui pakavimo, persiuntimo Ir tt.

THF. BORDEN COMPANY. BORDEN BgDG., NETO TORK

: r.

10T> Congress St. 49 Ahorn Street 
arti Mnin Street arti TOnshlngton Št.’

STAMBI VAGYSTĖ

Kamajų miestelio gyven
tojas Zilberis Ošeris prane
šė policijai, kad jis esąs 
stambia! apvogtas.. Iš nera
kintos dėžės jo bute išimta 
auksinių rusų pinigų, ame
rikoniškų dolerių ir vekse
lių viso 10,000 litų, sumai; 
dėl vogimo jis Įtaria savo 
tarnaitę Kiselytę Oną. Su
laikyta minėtoji tarnaitė vė 
gimė prisipažino, bet pinigų 
negrąžina, teisindamosi, kad 
nelieranda tos vietos, kurio
je paslėpė.

Lietuvos

Geras tėvynainis privalo

klus. Yra Imlomu su jais
mudpažintL Juos salima

366 w. Broadway
S. Boston, Mass.

J Klaipėdą! į Klaipėdą!
PASKUTINĖ PROGA LIETUVIAMS 

važiuot šią vasarą tiesiai i Klaipėdą 
tuo pačiu laivu.

Ketvirtas! ir Penktas!
ŠIĄ VASARĄ IŠPLAUKIMAS

IŠAMERIKOS N E W 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 Kast Market St.
TVilkes Barre, Pa,

Arba

Laivu “Estonia”
9 Rugpjnčio-August, 1927

JŪSŲ VIETOS AGENTAS: 
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 

PARŪPINS POPIERAS IR PASĄ.
UŽSAKYS VIETĄ ANT LAIVO 

NURODYS KELIĄ Į LAIVĄ

Kainos Į Klaipėdą ir atgal Į 

$107 Trečia kliasa--------------$181
Turistinė III-čia kliara $117 Turistinė III-čia kliaaa $19$

Kainos tiesiai j Klaipėdą: 
Trečia kliaaa

BALT1C AMERICA LINE; 8-10 Bridge St., Neir York CHy
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nes kur tik kataliku organi
zacijos skursta, ten bedieviu tautiškos, kitaip sakant lie- 
l'klniA'inui 3 +n

gijų lašinusi j parapijos propas.mdl!, „ kle_
reikalus negalima niekuo bonas žiūln- į tai per pirštus.

yra tuščias
- ■

tu viškąi-tautiška ‘ apgavystė. 
Jei kataliku' įogmos ir ti-

PRENUMERATOS KAINA: c 
Amerikoje metams  ............. ....$4.50
Užsieny metams .................... ...$5.50 ■
Vieną kart savaitėje metams ....$2.50 
Užsieny vieną kart savaitėj met $3.00

*‘DAĘĘININKAS”
866 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

gija< ne
duoklių, jf neturi 'teisės ėg- “V-Uės 
zisf uoti. ’ ’ Tai: tau ir para-PublifihedeveryTUESDAYandFRIDAY d

JOSKPH’S UTHUANIAN B. C. ASSOCIAUON OF LABOS
ii as second-dass matter Sept 12,1915 at the post office at Boston, Mass. 

under the Act of Mardi 8, 187<F —,
for malling at speclal rate of postage provided for ln Sectlon 1103 
Act of October 8, 1917, authorized on Jaly 12, 1918”

SUBSCRIPTION KATES: -
Doapetic yearly ••■•••.«■«•••••• .*$4.50 
.orehjii yearly ... .$5.50

once per week yearly. .$2.50
Forefgn once per week yearly... .$3.00

• “DAB^ININKAS1
“ “ ■ 1 —

..-r; 7
savo viską1 t{poiic?pi!ltą. * *1 ’Anbt 

t” kataliktį dogmos 
esančios. niekas t ^tąs,r kpip 

ma... bedieriiį draugijoms! tik apgavystei i Jas; veikią 
nes kur tik katalikų organi- taip perdirbtų jos hųtų

Kle^tmų apiilėiįhvMS i 
J “Bubėkite, nes jūsų 

priešininkas velnias aplink 
eina, kaip kriokiąs liūtas, 
ieškodamas, ką prarytų.” 
Tuos šv. Petro žodžius ku
nigai labai gerai" žino, nes 
nuolat- juos kartoja. TeČiau 
yra tokių kunigų, kurie tur
būt laukia, kol pamatys pa
ties velnio ragus ir uodegą.- 
Tuomet gal paėmę krapvlą 
eitų varyti nelabąjį. Bet, 
kol velnias pats nepasirodo, 
bi't tik darbuojasi per savo 
apaštalus, jie nieko nedaro. 
0 tie velnio apaštalai ne
snaudžia. Jie nelaukia, kol

LAIKAS SUSIPRASTI
* • f T /

dar tebedaro draugijų kiši
masis į parapijų reikalus. Įkunigas jiems užleis savo 
Kenkia tai ir parapijai ir 
pačiai draugijai. Tankiau
sia draugija nukenčia dau- žmonių būi-ys. 
giau ir net visai pairsta, ar
ba subedievėja. Tokį drau-

ė Amerikos katalikams dau- 
?. giausia kenke ir tebekeikia 

_ne jų priešai, įvairaus plau
ko bedieviai, bet tos ligos, 
kuriomis jie patys sirgo ir, 
deja, kaikur vis dar tebe
serga. Ypač trys iš jų daug 

': žalos yra pridariusios, nes 
jos palietė, taip sakant, mū
sų katalikiškos visuomenės 
širdį. Jos yra: 1. Kunigų 
peštynės už parapijas ir tų 

i peštynių išvilkimas į žino-, 
nes; 2. Draugijų kišimasis 

, ' į klebono pareigas ir para- 
piju valdymą ir 3. Klebonų 

įc katalikiškųjų organizacijų 
| arba visiškas apleidimas, ar- 
£ ha pet boikotavimas, nors 

jos ir nesikiša į parapijos 
^ reikalus, bet norėtų tik savo 

darbą dirbti, organizuoti ka- 
L • taįikus, kovoti su bedieviais, 
t būti lietuviais ir • katalikais.

Varžytinės už parapijas

1. Bloga yra, kuomet ku
nigas pešasi su savo broliu 
kunigu už didesnę parapiją, 

t'blykštu tiesiog matyti, 
t į savo žemas intri- 

pas dėl dolerib įkinko žmo- 
Parapijoje pasidaro 

suirutėj betvarkė, iš kurios 
‘•tegali pasidžiaugti tik kata- 

Bį likų priešai ir velnias.
Į-? “Jūs žemės druska; jei 
ę. druska išdvoks, kuo ji bus 
Į/ sūdoma? Ji daugiau niekam 

: nebetinka, kaip tik išmesti 
{'.laukan ir žmonėms mindžio

ti.” Ir žmones’ mindžioja. 
^ Mindžioja ir tą kunigą, ant 
* kurio jo brolis kunigas dre

bia purvus, ir tą, kurs dre
bia... ir tenka visiems ku
nigams. Ir dar labiau džiau
giasi ir katalikų priešai ir 
■velnias — nukenčia tik ka- 
talikybė.

“Tegul jūsų šviesa taip 
šviečia žmonių akyvaizdoje, 

jie matytų gerus jūsų 
darbus ir garbintų jūsų Tė- 
kva, kurs vra danguje.” Bė- 
Ba, kuomet neapykantos ug- 

šviečia žmonių akyvaiz
doje ir žmonės mato kunigų 
intrigas. Iš to tik garbė vel
niui, kurs yra pragare, o 
katalikams neapsakomai 
daug žalos.

Keliolika metų atgal daug 
o varžytinių už parapi

jas, ypač Pennsylvanijoje ir 
ięk vėliau Chicagoje ir ki- 

Dabay tai tėra išimtis, 
bet išimtis dar labiau meta
si į akis. Laikas, kad toms 
išimtims visai nebebūti] vie- 

mūsų išeivijoje. Tvirtai 
tikime, kad už mefų-kitų 

inės dėl parapijų bus 
tik neskanūs praeities 

Įminimai.
Draugijų kjįiniasįs į 1 

parapija*

14’-

pateisinti. Draugija turi 
būti savo rieto j e — para
pija savo. Parapijos valdžia 
svarsto savo reikalus—drau
gija privalo svarstyti savo 
reikalus, ir tiktai savo. Tuo
met nebus jokių nesutikimi] 
tarp draugijų ir klebono.

Tankiai tenka girdėti pa
siteisinimą, kad, girdi, visi 
šios draugijos nariai yra 
taipgi ir parapijos nariais, 
ir todėl gali svarstyti savo 
susirinkime netik draugijos, 
bet ir parapijos ir klebono 
reikalus. Tie patys žmones 
tečiau piestu stotų, jei para
pijos susirinkimas ar klebo
nas norėtų paskirt i j u drau
gijai prezidentą, sekretorių, 
iždininką ir t. t. Vienok 
savo draugijos susirinki
muose jie nemato nieko 
keisto, jei jie “paskiria” 
parapijai kleboną, vargoni
ninką, zakrastijoną, “iške
lia” ir “atkelia” kamendo- 

jrius, žodžiu sakant, kiša no
sį į parapijos ir klebono 
reikalus, bando būti parapi
jos vyskupais, ir nori kad 
klebonas ji] klausytu. Aiš
ku, kad joks klebonas to ne
pakęs ir kils visai bereika
lingi ergeliai. Čia neginčija
mai kalta draugija. Gali kle
bonas ir jo vedama tvarka 
parapijoje kažin kaip nepa
tikti draugijos nariams, bet 
jie neturi teisės reikšti ne
patenkinimo draugijos mi
tinge. Tie patys žmonės tū
ri teisės kritikuoti savo kle
bono šeimininkavimą- pam
pi jos susirinkimuose, jei jie 
yra laikomi; gal i skusti vys- 

. kupui, liet privalo tai daryti 
kaipo parapijonai, ne kaipo 
draugijos nariai ir ne drau- 

, gijos susirinkime, nes tuo 
tik draugijai pakenks, nieko 
neątsieks ir tik pasirodys 
esą mažai kultūringi,'jei ne
moka atskirti draugijos nuo 
parapijos. . •

Tuo draugijos narių daly
kų nesupratimu tankiai ph- 
sinaudoja vilkai avies kai
ly, kuriems pasisekė . į$b 
spraiusti į draugiją. J ie ge
rai žino, kad, kuomet drau« 
gijos nariai besivaidydami 
su klebonu įtuž, juos bus 
lengva atitraukti ne tik nuo 
parapijos, bet taipgi ir nuo 
tįkėjiūio ir nirwsti į įtė
vių eiles, nes lengva yTa su
kiršinti, liet Im» galo snnku 

2. Neapsakomai daug ža- yra neapykantos ugnį užge
namus yru pridaręs ir tinti.

'vietą sakykloje. Jie lenda 
visur, kur tik susirenka 

x Ypač jie 
skverbiasi į organizacijas, 
peršasi į jų valdybas ir prie 
kiekvienos progos varo savo

Katalikai organizuojasi, 
platina savo spaudą, bet 
siuikus tai yra darbas. Sun
kus tai darbas net, jei ir 
klebonas ateina ' talkon, bet 
ką ir besakyti, jei klebonas 
ne tik kad nepadeda, bet 
dar trukdo. Štai ką mums 
rašo vienas mūsų bendra
darbis: “Mūšų klebenąs tiek 
yra nusistatęs, kad visas 
draugijas panaikinti,
du metai atgal stačiai baž
nyčioje pareiškė, kad ‘ nė 
viena draugija neturi teisės 
po mirtino nuodėme laikyti 
jokių pramogų, k. t. balių, 
piknikų, išvažiavimų ir t. p. 
dėl save-palaikymo. Stačiai

pletojasi.
Dąbar,labiau negu kuo- , _ ■.

ipet nfip^nopės STSrilkti
riąi^:, Wnizaeij.<>^s. J. kok*^ TU.“U 

sekėjai, organizuojasi velnio 
tarnai. Senas pasakymas; 
kad vienybėje yra galybe, 
šiandien turi didesnės reikš
mės negu kada nors. Sunkų 
tad suprasti tuos įmones, y- 
pač kunigus, kurie šaltai 
žiūri į tai, kaip priešai or
ganizuojasi,' bet patys arba 
nieko nedaro, kad savuosius, 
suorganizavus, arba net dar 
saviems stato kliūčių, kuo
met jie bando susitelkti į 
katalikiškas organizacijas, 
išplatinti savo spaudą.

'Reikia tečiau pripažįnti, 
kad didelė kunigų didžiuma 
stovi katalikų < judėjimo 
priešaky ii- veikliai ir su pa
sišventimu dalyvauja.

Šį sykį kalbame apie li
gas. bet prireikus pakalbė
sime ir apie ligonius, nes.tai 
publicisto pareiga; ne tik a- 
pie priešus, ligonius, bet ir 
apie \ savuosius ligonius 
draugijose ir parapijose.

kad f

pvitkšį) 
— lotyniškų, lietuvišku trr 

riižYi — ' jos visvign 
Bus tik apgavystė. Jei gi 
jos yra tiesa, tai ne jos prie 
Lietuviii, bet Lietuviai prie 
jų turi taikintis ir sulyg' jų 
savo gyvenimą tvarkyti. Jei 
katalikų tikėjimas yra Die
vo apreikštas, tai lietuviai 
turi klausyti Dievo valios, 
iie Dievas lietuvių kaprisų. 
Jei katalikų tikėjimas yra 
tiesa, tai reikia jį priimti 
kaip yra; jei ne tiesa, tai 
reikia visai atmesti, bet ne 
daryti iš jo lietuvišką mon- 
kev biznį, kaip kad nezdlėž- 
ninkaį daro, arba kad “Vie
nybė” norėtų padaryti šiek 
t iek skirtingesnį, dar labiau 
iškreiptą, inonkey biznį.

Bėda su mūsiškiais bedie
viais, kad jie neturi ma
žiausio supratimo apie ka
talikų tikėjimą ir apie reli
giją abebiai. Jiems lygiai 
taip pat sunku yra išaiškin
ti tikybines problemas, kaip 
eskimosui Koperniką siste
mą. Kaip eskimosai kad žiū
ri į pasaulį per. savo neaiš
kius dievukus, taip ir mū
siškiai į viską žiūri per savo 
miglotus šliupinius prieta
rus ir prieina prie absurdų. 
Jiems nepatinka krikščionių 

.mane pafilozofuoti ir pada-Į Dievas, bet .jie norėtų iš Jo

Dievas-Policijantu!
Mūsų bedieviai paprastai 

i ik burnoj a prieš Dievą. 
Brooklyno ‘‘Vienybė” užsi-

policijąntą^ Tuo Ąačiu jie PasĮpitinėje sesijoje lordas 
pasamoningai prisipažįsta, 
kad tauta negali .gyvuoti be 
Dievo. Ir labai teisingai. 
Tiktai jie nesupranta to, 
kad tautai gyvybės gali duo
ti tikras Dievas, o ne kokių 
ten tautiškų “bažnyčių” iš
galvoti 'dityvmkaųnora jie hū- 
jtų ir lietuviški,. ne& dievu
kuose visuomet ir visur dau- 
giapsįa atspindėdavo ir at-

Cecil taiĘ įsikarŠčįavo,* kad 
ne 
konferencija beveik tuomet 
suiro. '

Kalbėti (jabar apie nusi
ginklavimą, arba apie laivy^* ; 
nų statymo stabdymą, kuo
met karo pavojaus šmėkla ' 
žjįųri Kinijos, Rusijos, 
Lenkijos, nuo Baltiko ir nuo - 

.- • ĮAdriatiko — yra .tuščiass„nub taui<.syd,,?, ne tautoj -i;|i.bas jos te.
bus .tik politikieriams. Ang
lijos ir Japonijos politikie
riai galės pasigirti savo rin
kikams : mes norėjome laivų 
statymą sustabdyti ir tuo 
būdu sutaupyti žmonių .pi
nigus, palengvinti taksus, 
bet tie nedori užsispyrėliai - 
jankės neprileido. Mūsiš-- 
kiai republikonai irgi vers 
atsakomybę ant anglų ir 
girs Coolidge’ių ir už kon
ferencijos paslėps... Nica- 
raguą.-* Prezidento rinki- 
nai jau nepertoliąusia.

dorybės. Ydhš .dar niekaip 
nėra suteikusios sveikatos ir 
gyvybės, ųei pavieniems. a's^ 
menims, nei tautoms.

Patartume mūsų riintes- 
niems bedieviams užuot afi
šavus savo ignoranciją rim
čiau pastudijuoti tikėjimo 
problemas pirm negu apie 
jas rašyti. —- --

S

"Nuginklavimo” 
Konferencija

Jau tuomet, kada prez. 
Coolidge kvietė kitas valsty
bes į konferenciją apkalbė
jimui laivynu aprubežiavi- 
mo, spėjome, kad ši kolite* 
ręricija pasekmių neduos. 
Kuomet šie žodžiai pasieks 
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skaitytojus, konferencija 
bus turbūt pairusi. Fran- 
cija ir Italija visai atsisakė 
joje dalyvauti. Dalyvauja 
tik J. Valstijos, Anglija ir 
Japonija, bet visos jos nori, 
kad kitos sutiktų su jų nusi
statymu, kad kiti nestatytų 
laivu, norėtų kitus nugin
kluoti. Ypač Anglija norėtų

Nesnaudė /

viešai pasakė, kad, jei drau- rė iš Dievo paprastą lietu- padaryti.kokį,tai lietuvišką

Doc. F. Kemėšis

Kaip Savo Jėgomis Kelti 
Krašto Gerovė

turėti didžiausią laivyną. ma.

Lindberghas pragarsėjo la
bai netikėtai. Sumanyta iš
leisti jo bijografiją ir kelio
nės per Atlantiką aprašy
mą. Sumanyta — padary
ta. Birželio 6-tą priduota 
rankraštis spaustuvei. Bir
želio 9-tą dieną visai gata
va knyga jau buvo skaityto
jo rankose! Parašė ją laik
raštininkai. Išleido Associa- 
ted Press.

Tas tik Amerikoje gali-
j —
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juk dar ir dabar, rodos, tebeveikia įstatymas, 
statąs lietuvius amerikiečius vienoje eilėje su ki
tataučiais ir draudžiąs jiems įsigyti Lietuvoje 
bet kokios nejudomos nuosavybės.

Nereikia įrodinėti, kad panašūs aktai,, taip 
.skaudžiai charakterizuoja mūsų pastarųjų lai
kų santykius su amerikiečiais, darė jų gražio
sios patriotizmo jausmams tiesiog kruviną, sun
kiai atitaisomą skriaudą. Pažiūrėkime viso tūks
tančio jų draugijų (apie tiek tenai tų draugijų 
esama) įstatus, pažvelgtame į įstatus jų centra- 
linių organizacijų, pavartykime jų draugijų 
protokolų ir kasos knygas, — visur be išiimties 
rasime užfiksuota mylėti, tarnauti ir dirbti Lie
tuvai. ir praktiškas tų pasiryžimų vvkinimas 
gausių aukų Tėvynės reikalams pavidale. Argi 
neįrodė to pat amerikiečių darbas ir aukos Di
džiojo Karo metu ir po jo?

Lietuvai išbristi iš purvo ir vargi] amerikie
čiai gali ir turi padėti. Tai bus jų ir maloni pri
vilegija i1’ kariu oralinė pareiga. Ir mes nė kiek 
negalime abejoti, kad jie tą pareigą pasiims at
likti ir atliks. Jeigu jie prieš 10 metų džiaugs
mingai pasiėmė ir ėjo pareigų padėti iškovoti 
Lietuvai politinę laisvę, jie neatsisakys ir da
bar padėti Lietuvai apginti ir savo ekonominę 
laisvę. Iie kurios ir politine laimė negali būti’ 
pastovi.

Lig_šiol amerikiečiai gali ir turėjo pagrindo 
nepasitikėti mūsų krašto politiniu nepastovumu,• 
ypač ris. dar tebesančios karo padėties dėl Vil
niaus akivaizdoje. Todėl jie nebuvo linkę įves
dinti pinigų čia bižniškais pamatais. Savo jau-, 
čiamas pareigas jie stengėsi atlikti aukomis, ku
rių neatsisako duoti ir šandien daugybei svečių 
iš Lietuvos. Tačiau, tasai nuolatinis aukų kolek- 
tavimas ima atsibosti ir amerikiečiams: jisai vis 
viena negydo mūsų ligų iš pagrindų ir.1 kas svar
biausia, jisai labai žalingai veikia tautos savi- 
gathos jausmą. Patiems mūsų veikėjams atsi- 
ImkIo elgetų v aidmenį vaidinti. Norėtume būti sau 
žmonėmis, atsistoti ant savo kojų ir su broliais 
amerikiečiais užmegsti santykius bizniukais pa
grindais. Amerikiečiai; be abejo, supras tą svei
ką ir teisėtą Lietuvos žmonių ambiciją ir jai pri
tars. ? • A • ♦ * . 1

Kai dėl suteikimo Lietuvos reikalams pasko
los. daj vis dėlto pasirodė, kad kiek stipriau pa- 
agitanis, galima būtų sukelti šiek tiek ir dides
nio kapitalo Lietuvos ekonominio atsistatymo

me ekonominės verguvės, tai ir dėkui Dievui. 
Juo labiau, kad pasirodo,, kad ir pinigų mūsų 
tautoje yra pakankamai, tikreikia mokėti prie 
jų prieiti. ...

Į klausimą, kur ir kaip gauti Lietuvai pigaus 
kredito, atsakau tiesiai ir aiškiai: sutvarkykime 
mūsa sari! ykius su išeivi ja, išreklamuokime A- 
ttierikoje kaip reikiant miėtsų reikalus, o pinigu 
penkiais ar šešiais nuošimčiais turėsime tiek kiek 
reikia.

Jeigu mūsų santykiai su išeivija būtų buvę 
normalūs, protingi ir geri, tai aš nė kiek neabe
joju, kad žymi* sumanytų naujų plentų ir gele
žinkelių dalis jau būtų buvę išvesta, naujakuriai 
pigiais kreditais aprūpinti, jų trobos pastatytos, 
erdvos mokyklos, jau puošiu mūsų kaimus ir 
miestelius. Kuo būdu, paklausite ? Juk tam rei
kia šimtų milijonų litų... Taip, ir tuos šimtus 
milijonų litų lietuviai amerikiečiai būtų atvarę 
Lietuvon, nes jie turi laisvų pinigu bankuose 
tūkstančius milijonų litu ir jie pakankamai my
li Lietuva kad ralėtu bent dali savo turto ri- 
zikuoti paskolinti Lietuvos valdžiai.

Deja, tai neįvyko, nes mes patys to nenorė
jome. Mūsų santykiai su išeivija buvo paremti 
ne draugiškumu, ne nuoširdumu, ne patriotiš
kumu, net ne sveiku bizniškumu, bet kažkokiu 
ne )H>r daug kibliu gudrumu. Mums, tiesa, rūpėjo 
jų doleriai,__mes jų prašėme beveik kas mėnuo 
savo emisarų lūpomis; už gautus dolerius mes 
mokėjome it padėkoti. Tačiau, mes. tarsi pa
miršome, kad jie yra mūsų krašto broliai; mes 
netekome' tikėjimo Į jų gyvybę, į jų norą ir galią 
bkti lietuviais ir būti visada savo tėvynei nau
dingais. Mes žiūrėjome į juos kaip į rytoj lipy
siančius ir tik stengėmės dar prie jų gyvosgal- 
Voš'-'pasinaudoti iš jų. Tautos psicbologjja*buto 
vienoda visuose jos sluoksniuose, 'pradedant įmo 
*Vžikų, nešikų ir agentų. taikančių hulupfi <įe- 
žynius kailius nuo pasisukusio amerikiečio,. ir 
Ijaigiant bankiųinkaisj rfr mūsų tautos .rinkti
niams atstovams čia būtų galima: šis tas prikiš
ti. Juk galima buvo dar 3920-ais ir 1921-ais me
tais prileisti juos prie žemės, galima buvo pri
žiūrėti bent tuos p. Žilinus trinktuosius milijo
ną litų žemės hhnkuk kam jisai raštu buvo įga
liotas Lietuvos ministmų pirmininko p. Galva
nausko. (šalima buvo ir su parduotais jiems bo
rais (arti 3 milijonų dolerių) kitaip pasielgti, 
sudarant jiems bent šiokių tokią rinkos kainą. O
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Dar viena mintis patiems darbininkams* Nors 
darbininkas ir labai sukrusti] kurti darbo kope- 
ratvvus ir eiti Lietuvos kultūros kelti, tačiau vis 

•>

viena, ji] koperatvvai visų reikiamų darbų ne
aprėps. Bent pradžioje daTbų daugumas bus 
vartojamas senuoju kapitalištiniu būdu. Bus ran
govai, jie samdys darbininkus, jie juos prižiūrės 
ir stengsis, žinoma, kuo daugiausia patys pelny
ti. Reikės išlaikyti konkurenciją su ta kapitalis
tine sistema. Jeigu koperatyvų darbininkai dirb
tų menkiau už rangovų darbininkus*, jie turėtų 
žūti. Jų menkas darbo našumas pasmerktų juos 
bankrotui. Štai kodėl patiems darbininkams bus 
gyviausia reikalo apsipažint i su Taylor’io siste
ma ir, kas galima, sau iš jos pasisavinti ir pri
taikinti. Visose amatų mokyklose, visuose dar
bininkų kursuose turėtu būti Tavlorizmas nagri
nėjamas ir ieškoma būdų pritaikinti jį lietuviš
kose sąlygose.

2. KUR IR KAIP GAUTI PINIGŲ?

T klausimą, kas krašto ekonominei pažangai 
svarbiau, — ar tinkamas darbas, ar pigus kredi
tas — kiekvienas ekonomistas atsakys, kad, ži
noma, tinkamas darbas vra svarbesnis ir už ka- . *
pitalą. Ir suprantama kodėl: juk gerai dirbant 

Įgalima sau ir kapitalas pasigaminti. Iš antros 
pusės, prastų darbininkų rankose ir kapitalas 
nueina vėjais.

Tačiau, tiesa ir tai, kad be kapitalo pagjillios 
ir patį kapitalą gaminti labai-sunku-it jo gami
nimo procesas esti labai lėtas. Juk reikią gi įsi
gyti tinkami] darbo įrankių ir darbininkams rei
kia atlyginti už tuos darbus, kurių tvaksi ai gali-* 
rna bus realizuoti tik ateityje. Tam ivikia pi
nigu. Mūsų krašto ekonominis progresas dar sti
priai stalnlomaH menko derliaus, dd to yra toksai 
lėtas ir. mūsų nepatenkina, kad mes veikiame su 
labai mažu kafatalu. (Turėjome žymiai daugiau, 
tik kad sutirjio Inkarinėse: avantiūrose). Mai
nome ir tebemėginame iš svetimų turčių pasisko
linti. tačiau jų statomos sąlygos mus nubaido, 
nes žemės ūkio kraštas negali labai aukštų, nuo
šimčių už paskolas mokėt;. Kad lig šiotišvenge-
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LIETUVOS LINKUI PA- 
ŽVELGUS 
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pastatyti dailų valstybės rū
mą, tačiau buvo priversta

Pavojinga gyventi name, 
kurio statymas dar nėra 
baigtas... Čia lentgaliai, ten naudoti surišimams, pama-
plytpalaikiai, kur kitur ki
birai su kalkėmis. Ir nesų- 
sipaisai žmogus, kaip kaą 
nors po kojų pasipainioja, 
pavirsti arba susižeidi. 
pamėgink tamsoje iš vietos 
į vietą pereiti: jei į neužkal
tas vinis nesusižeisi — tai 
tikrai paklysi.

. Kad ir begalo pavojinga 
gyventi neužbaigtame staty
ti name, — tačiau daug pa
vojingiau gyventi naujai be
sikuriančioje valstybėje. Gi 
pavojus gręsia-ne vien iš 
priežasties gyvenimo aplin
kybių nepastovumo, arba 
svarbių dalykų bei' patogu- 
mtj trūkumo, bet svarbiau
sias pavojus tame, kad sun
ku yra baigti valstybės įū- sj^vert>esi prie Lietuvos Val- 
mo statymą, gi jei jis bai- gfyįjgg paruošto stalo tam, 
giamas—tai negalima jį su- ^acĮ pasipelnijus, kad ir 
tvarkyti taip lygiai geraiy-|uos^;lnen]<ugius skarmalus, 
kaip kad norėtųsi. Kodėl, 
kad trūksta tinkamos me
džiagos ir nėra jos iš kur 
gauti, bet privaloma pasi- 
tenkvti tuom, ką paruošė 
tautos praeitis.

Kelių amžių vergovės at- įstaigos, neišlavinti ir nepa- 
sikračiusi Lietuva pasiskel- tyrę valdininkai — tai pasi- 
bė laisva. Laisvę atga- reiškusieji pradžioje trūku- 
vusi jinai atsidūrė lygiai mai, kuriuos pikti žmonės 
kebliame padėjime, kaip panaudojo tam, kad sauva- 
kad ir tasai statytojas, ku- lingai čiulpti syvus nuvar- 
riam trūksta reikalingos gintų lietuvių žmonelių. Tuo 
medžiagos statymo darbui metu atrodė, kad tie pikti 
varyti. Lietuvos Valdžia gaivalai visiškai prarys Lie- 
visados turėjo gražius norus tuvą, gi žmonėse kilo nusi-
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tams ir skliautams nevisąi
"tinkamą medžiagą: netinka
mą mieros, kokybės ir rūšies 

0 žvilgsnįais... Lietuvos Tau
tą nukamuota pasaulinio 
karo laiku troško atilsio, to
dėl jinai tenkinosi by kuom, 
ieškojo užmiršimo praėjusių 
baisenybių. Toks susidaręs 
ūpas pasirodė esąs žalingas. 
Nusikamavęs ir atilsio be- 
ieškąs žmogus atsigula by 
kur — kartais ir į purvus. 
Panašiai ir Lietuva... Vi
sokios rūšies kirminai apny
ko jos kūną,—nedori išnau
dotojai įsiskverbė į “veikė
jų” tarpą, — žemi vagiliai 
ir išdavėjai stojo į “darbi
ninkų” eiles... Visi jie

kuriais vergija buvo ją pa- 
rėdžiusi, nudraskius visiškai 
ir jais pridengus savo pli
ką sielą... Trūkumas vie
nodų įstatymų, nepastovūs 
pinigai, blogai ore-anizuotąs

minimas, nepasitenkinimas 
ir nepasitįfcėjimąs. .

Bet Lietuvos Tauta viską 
pemęšė, įr nugalėjo! Tik 
pasvarstykim*.

Pasauliniam karui pra
ūžus dauguma Lietuvos gy
vent o j ų nętękp pastogės. 
Daugel grįžę iš kelių metų 
Rusijos gilumoje ištrėmimo 
savo sodybų vietoje atrado 
vien pelenus ir dilgėmis ap
augusias krūvas akmenų. 
Dirvos pavirto dirvonais, gi 
vietomis net miškai sužėlė. 
Gyvulių nebėra, pinigų 
trūksta, duonos niekur su
rasti negalimą. Tuo metu 
žmonės maitinosi • visuom 
kuom, — supuvusios bulvės 
buvo skaitomos nepaskuti
nės rūšies maistų. O dra
panos?.. Kiekvienas tuo 
laiku priverstas buvo pasi
tenkinti skarmalais, kurie 
vos užtekdavo nuogumą pri
dengti. Tuo būdų, matome, 
jog alkis ir šaltis vargino 
Lietuvos piliečius, o prasi
platinusios visoje šalyje li
gos tūkstančiais klojo į ka
pus. Savo akimis esu ma
tęs tuos visus pasibaisėtinus 
vaizdus...

Bet greta tų visų gyveni
mo tragedijų esu patyręs ir
gi didvyriškas pastangas e- 
samąjį vargą nugalėti. Esu 
matęs, kai žemdirbys pakin
kęs karvę ir savo moterį į 
medinį arklą plėšė užleistus 
dirvonus... Esu buvęs liu
dininku, kai mažyčiai vai
kai nešiodavo akmenis, o jų 
motina — našlė tiesdavo pa
matus atstatymui sudegin
tos grįčios... Esu regėjęs, 
kai sodžiaus jaunimas žię-

—tu- ■ ™
inos laiku nešildomoje bakū
žėje mokėsi skaityti ir ra
šyti. - • Pagąliąus esu suti
kęs mokytojus, profesorius, 
kunigus, teisėjus, karinin
kus ir kareivius, valdinin- 
kųs ir darbininkus, kuriems 
trūkojirapanų ir maisto, bet 
kurie kanfriai dirbo visuo
meninį darbą. Ir taip visi 
tikri Lietuvos vaikai nepa
prasta kantrybe apsišarvavę 
Ištvermingai dirbo ligi šiai 
dienai; kol Lietuvą iškėlė.

Nūn matome tų didvyriš-

apsireiškė nemažai. Lietu
vos Valdžia šiandiena nori 
pasireiškusias blogybes pra
šalinti. Gražus pasiryžimas, 
prakilnus užmanymas,—lai 
tik Dievas padeda jai tą sie
kį įvykdyti. Kad ir bran
gios tos plytelės, kurios pir
mų pirmiausiai tapo pama- 
tan mūsų Tėvynės rūmo pa
dėtos, — vįenok jei jų vie
ton stipresnės ir dailesnės 
bus įmūrytos — tai nusimin
ti mums nėra reikalo.

________ _ ___*__ Visur ir visados buvo ir 
kų pastangų sekines. Pūdy- bus žmonių, kuriems nieks 
mai paversti derlingomis 
'dirvomis, griuvėsiai atstaty
ti, skaitlingos bandos gano
si paupiais, keliai gerinami, 
mokyklos gerai užlaikomos 
veik kiekviename kaime, 
elektra apšviečia ne vien 
skaitlingus miesčiukus, bet ir 
kaikuriuos kaimus, turgui 
užversti produktais, ekspor
tas į užsienius didėja,žmonės 
gražiai pasirėdę, gerbūvis 
augte auga, rūgojimai nu
tilo, o šypsena kiekvieną 
veidą puošia... Palengvėl, 
bet Lietuva atstatoma! Ply
telė prie plytelės dedamos, 
netinkamoji medžiaga šali
nama, gi jos vieton rinktinis 
materijolas pa vario j amas,
ir tuo būdu kįla į padanges 
Lietuvos Valstybinis rūmas!

Štai jau dešimts metelių 
vargingo kamavimosi prabė
ga, o per tą laiką daug pa
tyrimo įgauta; Šiandieną no
rima patyrimu pasinaudoti. 
Ne perblogiausia buvo tvar
ka, bet visgi pasitaikydavo 
trūkumų; ne peraršiausi bu
vo įstatymai ir konstitucija, 
bet visgi silpnų pusių juose
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nęra įtikęs. Mes tačiaus tų 
amžinų nenuoramų nepaisy
kime. Mes žiūrėkime ir ge- 
rėkimės, kai dailus ir tvirtas 
Lietuvos Valstybės bokštas 
kįla į šviesias padanges, — 
džiaugkimės, kada naikina
mi šašai ant Tėvynės kūno, 
— reiškime pasitenkinimą, 
kada saugumas, teisingumas 
ir pilietiškas susipratimas 
klostėj a. o lietuvių protas 
bei širdis tobulėja ir blaivūs 
darosi...

Nemalonu gyventi name, 
kurio statymas dar nėra 
baigtas, — bet malonu pa
galvoti apie statomojo namo 
pasireiškiančią grožę ir pa
togumus, gera žmogui at
vaizduoti laimingą gyveni
mą to namo gyventojų, kuo
met statymo darbas visiškai 
bus baigtas...

Kymantas

“Beskaitydami gerus raš
tus žmones, bus susipratę 
katalikai, geri tėvynės sūnūs, 
kurie savo tėvynei meilę pa
rodo ne žodžiais bęt dar
bais.” (Prof. Dr. Ą. Maliaūs- 
kis)
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reikalams (arti 2 mil. bonams, keli milijonai dol. 
sudėti į įvairias bendroves).^

Tiesa, beveik visų tų į bendroves sudėtų ka
pitalų žuvimas, lig šiol nepaaiškėjusį pilnai bo- 
nų padėtis ir kai kurios kitos priežaitys žymiai 
padidino amerikiečių atsargumą.

Visa tai turint galvoj, paaiški mūsų akcijos 
su Amerikos išeivija planas:

1) Artimesniems santykiams su amerikiečiais 
reikia visų pirma patiesti juridinį pagrindą. Iš
statymai turi palengvinti jiems atgauti Lietuvos 
pilietybę. Įgyti nejudomą nuosavybę net ir tebe
sant dar Amerikos piliečiais, įstatymais sutvar
kyti Lietuvos piliečių registraciją ir jų globoji
mą Amerikoje ir t. p.

2) Reikia persvarstyti ir išspręsti nelaimingo 
t. v. Žibaus banko klausimą. Dar užpernai vy
riausybė mėgino visą atsakomybę suversti vien 
ant p. Žibaus pečių, tačiau faktas, kad Žibus bu
vo vyriausybės įgaliotas kapitalą kelti ir kad vy
riausybė savo laiku nepasirūpino jo sukeltu ka
pitalų kontroliuoti, —rodo, kad ir vyriausybė ne
gali čia visai rankų nuplauti ir bent dalį atsako
mybės turi panešti. Yra ir daugiau panašių nesu
sipratimų, kurie dar tebėra ueišspręsti (pav, byla 
su Prekybos Bendrove dėl 20,000 dol.).

3) Reikia, visuomenei susitarus su valdžia,
organizuoti plačiai informacijų teikimą ameri- 
kiečiarns, atvažiuojantiems į Lietuvą arba besi
kreipiantiems laiškais. Tai labai skatina ameri
kiečius dažniau Lietuvoje lankytis, kas, be abe
jo, abiem pusėms išeis į naudą. Iš antros pusės, 
reikia dažniau Lietuvos žmonėms lankytis Ame
rikon ne utilitariniai^, bet kultūriniais bendravi
mo ir mokslo tikslais. '

4) Daug gražių vilčių duoda iniciatyva Dot- 
nuviečių studentų, suorganizavusių išeivijos 
draugų būrelį. Jei jiems pasiseks išplėtoti lie
tuvių jaunimo iš abiejų pasaulių susirašinėjimą 
ir tinkamą informavimą amerikiečių spaudos 
apie Lietuvos gyvenimą ir reikalus — iš to ga
lima laukti didelės naudos. Drauge Lietuvos ats
tovybė Amerikoj turėtų atųaujinti savo Infor- 
ntari jos 'Biurą;’*kili s Amerikos betuvių^spųudą 
aprūpintų tiksliais periodiniais pranešimais, be
silaikant griežtai valstybines linijos.

Panašiomis priemonėmis, kaip čia buvo mi
nėta, Lietuva /yiinai prisidėtų prie to, kad tau-,

tinės mirties šmėkla, jau užsimojusi savo dalgiu 
ant mūsų tautos ketvirtadalio, nuslinktų neribo
tam laikui. Amerikos lietuviuose iš naujo grįžtų 
didesnė Lietuvos meilė ir pasitiksimas jos va
dais. Padirbėjus taip bent metus, jau būtų gali
ma Amerikoj organizuoti paskolos vajus.

Paskolą turėtų užtraukti ne privatiniai ban
kai, ne atskiros bendrovės, bet pati vyriausybė, 
nes tik toji gali beturėti didesnio pasitikėjimo. 
Paskolos lakštai turėtų būti įvairių denominaci
jų: 500 dol, 100 dol., 50 dol., 20 dol. ir 10 dol. 
Nuošimčiai — 5 metiniai, užtat reikėtų parduoti 
už 90% parodomos kainos (450 dol., 90 dol., 45 
dol., 18 dol., 9 dol.). Išpirkti — po 20 metų.

Mūsų valdžia galėtų daryti tuos paskolų va
jus nors ir kas antri metai, pavadindama atski
lus vajus naujais vardais: pav. plentų ir gele
žinkelių paskola, mokyklų paskola, naujakurių 
paskola, Vilniaus paskola ir 1.1.

Amerikietiškas vajus — tai sukoncentravi
mas trumpam laikui visos visuomenės jėgų ir 
dėmesio į vieną punktą. Patsai vajus nesitęsia 
ilgai — nuo 2 savaičių ilgiausiai iki 3 mėnesių. 
Visa svarba prisirengime, aparato sudaryme ir 
nustatyme. Tai reikalauja ilgesnio ir labai sąži
ningo fr smulkaus prisiruošimo. J paskolos va
jus reikės įtraukti griežtai visas išeivijos jėgas: 
ir senas ir jaunas, ir vyrus ir moteris, ir darbi
ninkus ir bankininkus. Bankai ir savi lietuviš
ki, ir amerikoniški daug galės padėti (žinoma, 
už tam tikrą nedidelę gratifikaciją).

Žinoma, niekas nesuvedė statistikos, kiek A- 
merikos lietuviai laiko bankuose laisvai pinigų. 
Labai kukliai, tačiau, skaitant galima pasakoti, 
kd tarp 100 ir 200 milijonų dolerių (viename 
tik Šenadoryje — Shenandoah, Pa. neidideliam 
Pennsylvanijos miestelyje, kur vra lietuvių vie
na parapija, 1924 metais lietuviai turėjo to mies
čiuko bankuose apie 5 milijonus dol.). Skaity
kime yicįutiniškąi, kad Amerikos lietuviai turi 
laisvų pinigų 150 milijonų dolerių. Tegu paskp- 
|ų vajus būtų 3 milijonų dolerių; metams išeina 
$1,500.000 arba tik 1 % visų laisvų Amerikos lie
tuvių kapitalų. Tiek sudėti jiems nebūtų jokios 
sunkenybės, nęs reikįa'. manyki, kąd perxvientis 
metus jų kapitalai žymiai daugiau paauga1 lie
pi 1%, Mūsų krašto ekonomija daug sparčiau 
imtų kilti, jeigu mes kasmet gautume po 15 mi- 
lijonų^itų paskolos pigiais nuošimčiais.

Juk tuomet galima būtų užsimoti mūsų kultū
ros darbams jau žymiai platesniu maštabu.

Jei per keletą metų mes prisirengtume kvali
fikuotų darbininkų ir amatninkų kadrus, tai pa
siskolintais iš Amerikos pinigais mūsų kraštas 
gana greitai galėtų atsistatyti.

Pagaliau, reikia pagalvoti dar apie vieną 
dalyką: reikia pamėginti “daugiau darbų varyti 
negu valstybė turi pinigų. Pavyzdžiui, jei iš pa
skolos į valstybės iždą įplauktų per metus 15 mi
lijonų litų, tai ar valstybe negalėtų visokių dar
bų atlikti už 30 milijonų litų '? Mums rodos, kad 
tai būtų galima. Valstybės tada mokėtų darbi
ninkams grynais pinigais 50% jų algos, o antrą 
pusę išmokėtų savo obligacijomis, už kurias ei
tų nedidelis (5 ar 6) nuošimtis; jas valstybė ap
siimtų išpirkti, sakysime, po kokių 10 metų. Dar
bininkas reikale galėtų tuos savo lakštus užstaty
ti, gaudamas už juos bankuose bent 50% nomi
nalūs jų vertės. Tokia kombinacija būtų galima 
ir abiem pusėms naudinga^ Valstybei išsimokėtų 
nuošimčius mokėti, nes jos varomi darbai — ke
liai, melioracija ir t. p. neštų didesnių kraštui 
% negu jos išmokamieji darbininkams nuošim
čiai. Darbininkams tokia kombinacija irgi būtų 
priimtina ir net naudinga. J ei. pav., viešųjų dar
bų darbininko uždarbis už gero darbo dieną būtų 
(» litai, tai gaudama gyvais pinigais 3 litus per 
dieną, jisai šiaip taip iš jų galėtų išgyventi. Jei 
jie gautų visus 6 litus, tai daugelis vis viena gal 
nieko nesutaupytų: atsirastų pagundų paūžti ir 
daugelis beūždami ir visą uždarbį praūžtų. O su
taupydami pusę uždarbio, jie ]K*r 10 metų būtų 
pinigų gražios sumos savininkai. Jeigu skaity
tum 25 darbo dienas per mėnesį, tai mėnesio su
taupą siektų 75 litus, metų sutaupą 900 litų, 10 
metų (kartu su priaugančiais nuošimčiais) — 
apie 12 tūkstančių litų.

Iš visa to, kas čia buvo pasakyta, prašosi 
šios išvados: Mūsų tauta savo jėgomis gali pa
siekti ekonominę gerovę, ties: J) mūsų žemė-mo- 
tįnelū yra derlingą, tik prašosi gerai ištiriama 
ir įdirbama; 2) mes turime galingą darbo rezety 
vą, tik jis prašosi darbų pamokomas ir prie dar
bo privedamas; 3) mūsų tautiečiai turi ir kapL- 
tajo. • tik įįfeikia fųokėti ir norėti prie jo prieiti ir 
jis tinka iriai fMihaudoti.

Visos išvados yra linksmos, ir dėl to drąsiai 
turėtume žiūrėti į mūsų krašto ateitį.

.. (Galas) *

ke-

Netolima praeitis iš kovos »
UŽ lietuvių spaudą mus mo
kina, kad vienybėje dirbekv 
mį mes galime atsiekti sa
vo tikslo ir nuveikti didžiau
sius darbus ir pergalėti sun
kiausias kliūtis.

Mažutėlė lietuviu tauta, 
kovodama už savo šventą
sias teises, už spausdintą lie
tuvišką žodį su didele ir ga
linga Rusija nenusigando 
Rusijos didumo ir nežiū
rint Rusijos pastangų lietu
vius ištaųtinti ir surusinti, 
žingsnis už žingsnio vis žen
gę pirmyn, iškovodami vis 
daugiau ir daugiau teisių. 
Galutinai privertė Rusiją 
nusileisti ir grąžinti lietu
viams neteisėtai uždraustą 
spaudą, ir nors dalinai teis
ti lietuviškas mokyklas. Tas 
viskas atsiekta dėka tvirtos' • • 
lietuvių vienybės ir pasiry
žimo kovą laimėti, ir dalinai 
dėl to, kad dirbo visi iš 
vien, kaip inteligentai, taip 
ir visi prasti darbo žmonės 
ir kaimo ūkininkai — visi 
vienybėje dirbo didelį tautos 
darbą.

Mes, Amerikos lietuviai, 
daug ko galime pasimokinti 
iš kovos už lietuvišką spau
dą. Nors niekas Čia mums 
nedraudžia turėti savo spau
dą ir mokyklas, bet vieny
bės reikalingumas palieka 
tai pats, nes mūsų ištąutėji- 
mo pavojus nei kiek nesu
mažėjo, bet kur kas padidė
jo. Čia niekeno neverčiamas 
mūsų jaunimas kur kas grei
čiau ištautėja, negu Rusijoj, 
taigi pavojus tai pats, to
dėl kiekvieno susipratusio 
lietuvio pareiga pačiam vie
nytis ir kitus prie vienybes 
ragihti.

r 
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Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacija, kaipo lietuvių ; 
katalikų vienybės reiškėją, . 
šaukia i^ prašo visus- lietu- * 
vius katalikus Federacijos ■ 
vienyliėik' Kiekviena liętu-4 
viška katalikiška draugija 
privalėtų Federąėijon pri
klausyti, nes sąlygos pri- ; 
klausymo yra. jąip mažas, 
nes vos pusė cento mėnesiui ” 
arba šeši centai metamą na-*, 
rinio mokesnio, taigi nors ir , 
mažai draugijai nesunku už- ' 
simokėti.

Naujai išrinktos Fede?a-~~ 
ei jos Valdybos Narių posei- 
miniame pasitarime nutaria 
kviesti visus visuomeniniu--: 
kus ir rašytojus bendran 
Federacijos darban ii* suda
ryti tam tikras visuomeni
ninkų, rašytojų bei korės-, 
poydentų sekcijas, nes tik
tai suvienvję visas intelek- 
tuales spėkas te galėsime ką 
nors atsiekti, nes tiktai vie- z 
nybėje galybė.

/ Fed. Sėli r et ori jotas

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

TV *

Šiuomi noriu išreikšti šir
dingiausią padėką Gerti. 
Kun. A. Daugiui. Per pus
antrų metų Woreesteryję 
darbavosi su manimi. Jame 
radau širdingą draugą, pa
tarėja, brangii sandarbinin- 
ką. Buvo man tikras, 
kos brolis, su kuriuo' 
tižiausiame' sutikime
naų.* Malonios to laiko die
nos buvo, užtai važiuodamas 
Lietuvon, negaliu susilaikyti 
neišreiškęs jam padėkos ir 
pagarbos žodžio.

Kun. K. A. Vagys
9ME
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VISI SKAITYKITE, platinkite ir 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ ' 

“(ĮOIININKį”
“DARBININKAS”.yra plačiųjų darbo žmo

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

“DARBININKAS” visur atstovauja ir giną 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelią 
į geresnę ateitį. ' /

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūkį, nau
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki
tų žemininkų būvį ir reikalus.

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

DARBININKAS” talpina gražių apsaky
mėlių ir naudingų skaitymų kaip seniems, taip 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.

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

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

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

“DARBININKO” Redakeijos-Administrari- 
jos adresas: Kauna*, Nepriklausomybės Aikiti 
9-ra, LVTMJANIA.
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KOLONUOSE

WORCESTER, MASS

Svečias

ORANGE, MASS.

Lietuvių Credit Union

Birželio 1 sukako lygiai me
tai, kaip Worcesterio Lietu-

šio mažo miestelio nesi-
“ Darbininke.”

Lietu-

UTICA, N. Y.
Darbai •

t
. a

Šiame mieste randasi/ viso
kių išdirbyscių. Daugiausia ir

visi lietuviškai šneka,''rodosi 
kad esi Lietuvojerir kad va
liuoji nekur kitur, kaip tik į 
Palangą prie jūrių kranto. 
Taigi prie šios gražiausios eksr 
kursijos klebonas visus kvie
čia ir prašo prisidėti, kaip vie
tinius, taip ir apielinkės lietu
rus, kad šių metų parapjos 
ekskursiją padaryti didžiausia 
ir gražiausia iš visų, ir tuo pa
čiu kad parodyti svetimtau
čiams, kad šiame mieste yra 
nemažas skaitlius lietuvių ir 
kad lietuviai vienybėje gyve
na. Visi ekskursantai ne tik 
laikų gražiai praleisite tyru
oru pakvėpuosite, sveikam jū- dingo ir įspūdingo atsisveiki 
rių vandenyje išsimaudysite, 
gražios muzikos pasiklausysi
te, bet ir visokių įdomybių pa
matysite. Taigi visi iš vieno į 
ekskursijų!

WORCESTER, MASS
1Atsisveikintas ir Padėka

Brangūs IVorcpsteriečiai:
Laivas nesą mane tolyn, 

Lietuvon, bet mintys mane 
traukia prie jūsų, Worceste- 
riečiai. Negaliu užmirštį jū
sų gerų girdžiu* maųęs, ^mi
mo ir gražaus darbo,, (kurį nu
veikėme per tuos dvejus me
tus. Didžiausių žingsnį, prie 
Dievo padarėme per tų. laikų. 
Gaila kad jis toks trumpas 
buvo. • • yy_' "si. ■ 'j

Negaliu pamiršti jūsų šir-

klebonu kun. I. 
Jurgio bažnyčioje.

; Prašo “raidų”

Vasariniai judėjimai laukūot 
se eina visu smarkumu. Drau-r 
gijos ir kuopos rengia išva
žiavimus. Neprigulinčios prie 
draugijų panelės po 14 ar 15 
metų stoviniuodamos ant gat
vių kampų prašo nuo prava
žiuojančią “raido.” Tėveliai 
turėtų duoti joms gerą “rai
dą” su viržiu. Pažįstu pane
les ir ją mamytes.

* j
z

“Stebuklingas” namas

Prie vieno gatvės kampo yi 
ra “stebuklingas” namas.Pra- 
einantis ką nors išgirsi ar pa
matysi blogo. Atspėkite kuris?

Darbai pusėtinai eina

Su darbais netaip blogai. 
Kai kur net ir šventadieniais 
dirba. Žinius

13-TA LIETUViy DIENA g 

įvyks Ęugpiūčio (August) 15 
d., 1927 m, Lake Wood Parke.

1 : ■; > (

Rengia, kaip ir. kitais, me
tais, vienuolika apielinkės lie
tuvių parapijų Schuylkill Co., 
Pa. : •

.. , / .
1 L ■ ‘

Busimosios dienos pelnas 
skiriamas Ainėrihe esantiems 
trims' vienuolynams: Seserinis 
Kazimierietėms; ■ Prančiškie- 
tėms ir Jėzaus Nukryžiuoto.

i mos dienos programa bus 
vėliau paskelbta spaudoj.

Presos Komisijoj: Kun. J. 
A. Ųaralius, Minersville, Pa.; 
Kun. P. Čėsna, Mahanov Citv,’ 
Pa.

S. A. Radzevičius, P. O. Box 
52. St. Clair, Pa.

> 1 • I ■. ; • .

“Kiefcvienas žmogus turi dvi
gubų išauklėjimų ;i(tą, kurį jis 
gavo iš kitų, ir svarbesnį — tų, 
kuri jis pats sau davė.” (Gibo
nas) *H> ”■< '

tų' Credit Ufiion ofieiališkai pirmą vietą užima aųdinyčios. 
gyvuoja. Worcesterio lietu- 
viai senai pagarsėję savo uo- 

■. lomu veikime Lietuvos ar lie
tuvių labui, Ir, kaip jie pirmi 
pradėjo ne vieną tautybės dar
bą, taip jie pirmi pravedė ke- 
lią organizuota finansiniam

Ft'*'2W ,»

veikimui Massachusetts lietu
vių tarpe. Minint savo pirmų
jų gyvavimo metų sukaktu-1 

’ .ves; W. L. C. U. geidauja nors 
trumpai aprašyt savo darbuo
tę ir išaiškint Credit Union 
tikslą, kad kiti lietuviai apsi- 

liJpažintų su Credit Union’ais ir 
naudotus jų gerovėmis.

Credit Union, tikroj pra
smėj, yra bankas, įsteigtas pa
skirų žmonių grupių, savo 
naudai ir paramai. Kiekviena, 
ypata, daranti bizni su banku 
yra jos nariu ir dalininku, nu
sipirkus vieną ar daugiau Še
rų. Kapitalas, Šerais sudary
tas, yra išduodamas paskolo- 
mis. Tasai kapitalas neguli 

; dykai: 6 nuoš. už paskolą at- 
t skaityti iš išduodamos sumos, 

paskola atmokama savaitinėm 
< . mokestim per metus laiko; to- 
| -kiu būdu pinigai nuolat grįžta 
I; Apyvarton, doleris dolerį ga- 
g mina. Gale metų, uždarbis iš- 

dalinamas nariams dividen- 
| dais. Skolininkams irgi tenka 

dividendai, nes reikalaujama, 
kad skolininkas turėtų vieną 

nuo kiekvieno skolinamo 
F dolerių. Prie paskolų 

riaūs veikia dar įdėlių sky- 
l nūs. Už įdėlius mokama 5
l*"*- v~*

Uu'os. Nuošimtis mokamas 
gausio ir liepos mėnesiuose.

gį Faktinai, Credit Union yra 
| -febai geru dalyku, nes iš ma- 

žai darbo gaunama daug nau- 
■dos visiems. Bet lietuviai, į- 
bauginti visokių bendrovių ir 
akcinių kompanijų, pamoja 
ranka su nepasitikėjimu. Tas 

Jbąreikalinga, paeina iš nežino- 
jįtno.—“Credit Union’ai yra 
smeigiami ir laikomi ant sau
gių pamatų. prisilaikoma 

žtos tvarkos knygų vedi- 
ir peržiūrėjime. Prie to, 

assachusetts komisionieriai 
rūri knygas bent du syk 

stų, taip, kad jokiu bū- 
ęali įvykt kokios nesą- 
ar šmugelystės biznio

Darbai šiuo laiku silpnai eina, 
nes visos dirbtuvės nedirba 

pilną laiką. Taigi ir darbą yra 
sunku gauti, ypač iš kitur at
važiavusiam.

Veikimas

Vietiniai lietuviai šv Jurgio 
parapijoj po biskį šį tą veikia, 
kiek aplinkybės leidžia. Kai 
kada surengia įvairius vaka
rėlius, balius ir t. p. Dau
giaus iš jų ir negalima reika
lauti, nes pačiame mieste ne
daug lietuvių gyvena. Daugu
ma yra išsimėtę po apylinkės 
priemiesčius ir ūkės, bet jie 
visi priklauso prie vietinės 
parapijos ir visi ją remia. Ū- 
kininkai, atėjus rudeniui, kada 
parapija rengia bazarą, tai jie 
priveža visko, k. t. vištų, an
čių, žąsų, paršų ir avių, kiek 
tik reikia. Kitą syk net ir 
perdaug. Taip pat ir per vi
sus metus jie klebonui visko 
priveža iš valgomų daiktų.

Vakaras ir bazaras

Kaip gjrdėjau nuo vietinių 
lietuvių, kad vietinės draugi
jos rengia vakarą su gražia 
programa pagerbimui savo kle
bono' Pranciškaus vardo die
noje spalių mėnesy ir tuo pa
čiu sykiu visi rengiasi prie 
didelio parapijos bazaro. Ūki
ninkai sako, kad jau jie augi
na paukščius, gyvulius ir vi
sokius vaisius. Dabar visi su 
nekantrumu lankia to didelio 
kermošiaus.

Svečias

nimo. Tik keletas valandų lai
ko tebuvo, oras biaurus, vie
nok prisirinko pilnutėlė salė. 
Širdingos ovacijos, gražus pro
gramas, atsisveikinimai, dova
nos jaudino mano širdį. Do
vanų toje dienoje sudėta šeši 
šimtai devyniolika dolerių 
($619.00). Į taip greitą laiką, 
be jokio prisirengimo sudėta 
daugiaus, negu kam nors pir- 
miaus. Ar-gi tai ne parody-♦ 
mas geros širdies, meilės, 
užuojautos ir prielankumo? Ne 
pinigai svarbu, bet jūsų šir
dies gerumas, kurį tuomi iš
reiškėte. Ačiū, tūkstantį kar
tu, ačiū! Kuom aš jums atsi
dėkosiu, nebent tik maldomis 
prie Dievo. Bepigu gyventi 
ten. kur taip daug yra gerų 

J v*širdžių.

O vaikučiai! Tos skaisčios 
širdelės! Kas jus gali užmirš
ti? Niekas. Ir aš jūsų neuž
miršiu niekados. Melsiu Die
vą kad jums palaimintų ir vi
suomet taip maloniais užlaiky
tų.

StiDiev’ Worcesteriečiai! Ve
žuosi iš jūsų gražių minčių ir 
atminimų. Sudiev’ ir dar kar
tą suDiev1!!!

Kun. K. A. Vasys

DABAR NE SENIAU
r ’

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

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš- ! 
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie- ] 
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve- I 
nimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir 1.1., o be 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie
tuvos veikėjo paveikslą.

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, 
gauna priedo įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap
tys,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin
kinį “Vakaro kaukės.”

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku
siam penkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam 
už juos prenumeratos pinigus. - . .

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei 
metų 7 lt 50c. ir trims mėnesiams 3 lt'. 75c. Užsieny dvi
gubai. Latvijoj,' Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie
tuvoje.

“TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisves Alėja, 26 Nr.

CLEVELAND, OHIO
Birželio 26 d. A. L. R. K. 

Moterų Sąjungos 26-ta kuopa 
turėjo draugiška išvažiavimą. 
Oras pasitaikė gražus, laukais 
tik gerėkis. Moterų Sąjungos 
26-ta kuopa turi sumanių ir 
darbščių narių. Šio išvažiavi
mo rengėjos gražiai ir pavyz
dingai darbavosi. Viską pra
dėjo paskirtu laiku. Laiku 
vežimai išėjo, laiku pietūs ir 
vakarienė, žodžiu sakant, vis
kas tvarkoje. . Valgių netrū
ko, net stalai linko. Didžiau
sias įvairumas, kaip ant kokių 
vestuvių. Prasidėjo progra
mas. Kalbėjo dainininkė Stasė 
Greičienė. Jos kalba buvo 
trumpa, bet reikšminga. M. 
Ruseckas, įžymus7 veikėjas ra
gino sąjungietėš' laikytis vie- 
iĄbėje. Dar kalbėjo Jieva Lau
rinaitienė. Po to prasidėjo 
žaislai ir dainos. P-nia Grei
čienė šiam suvažiavimui pri
davė “pepo.” Buvo malonu 
klausytis jos balselio. Prie 
surengimo, šio išvažiavimo 
matyt daug dirbo -veikėjos p. 
p. Štaupienė, M. Murauskienė. 
A. Kančienė. 
pasisekė.

Iš
mato žinučių
Gal dėlto, kad mažas, 
vių nedaug yra, tai ir žinių
iš gyveninio beveik nėra.

Darbai neperblogiausia eina. 
Didžiausia dirbtuvė tai Neiv 
Home Sewing Maciūne Co., 
bet joje darbai prasčiausia ei
na. Daugiau yra ofiso dar
bininkų ir prižiūrėtojų negu 
paprastų darbininkų. Nuo bir
želio 30 d. nukapojo “pėdės” 
visiems darbininkams, be jų ži
nios. Darbininkai labai supy
ko, bet ką gali padaryti 
prieš skriaudikus, kurių ran
kose yra kapitalas. Nuo bir
želio 30 d. iki liepos 11 d. 
dirbtuvę laikė uždarę ir dar
bininkus paleido atostogoms.

Užbaigė mokslą

Birželio 28 d. buvo užbai
gimas mokslo metų. Aukštes
nio jt wehylrieje ašBaige 70 
moksleivių. Iš lietuvių pabai
gė aukštesnę mokyklą Pranas 
Vaitekūnas, Juozas Miniukas, 
Grasilda Barakaučiutė, Anelė. 
Stonytė, Ona Matulevičiūtė, 
Antanina Barakaučiutė, Pau
lina Davaičiutė.

Tikiu, kad iš šių moksleivių 
keli sieks aukštesnį mokslą. 
iLinkime geriausio pasisekimo.

P-lė Ona Naveikytė pabaigė 
Fitcliburg Normai Sęhool ir 
dabar yra jau mokytoja, bet 
ji savo kolonijoj be dviejų me
tų negalės mokytojauti, bet 
galės kur kitur.

Pasidarė sau galą

Čia gyveno turtuolis H. A. 
McKiver, kuris turėjo krautu
vę. - Buvo linksmas žmbgus, 
bet kas jam užėjo, kad pasida
rė sau galą — saužudystę. Bir
želio 29 d. du vaiku bežuvau- 
dami rado jį prigėrusį. Davė 
žinią policijai, kuri nelaimin
gąjį ištraukė iš vandens ir po 
ištyrimo liepos 2 d. palaidojo. 
Vaikai mokosi lietuvių kalbos ( 

ir rašybos

Vasaros laiku, apie astuoni 
vaikai, važiuoja į Atholį para
pijos vasarinėn mokyklon mo
kytis lietuvių kalbos ir rašy
bos. Moko vaikių^klehonns -i 

ktm. A. Petraitis ir vargoni-«p. J. Rybauskas. Matyt dar- 
ninkas.

Senas kunigas

Airių parapijoj klebonauja 
'labai senas kunigas. Rodos to- 

O kiam tnrėtų duoti lengvesnę

ir-

f

l JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI | 
| PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, | 
Ž z TAI IŠRAŠYDINK JIEMS t
Į ■ - j;
| " GRAŽIAUSĮ VAYKŲ LAJKBAšTfc '

I “SAULUTĖ” 1

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

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

• je važiuoti! čia Lietuvos tri- kydamas iv. Mišias apalpsta. įkas J. J/ekešis ir pirmas iškili ^’o j šv. /ano kapines. 
i»_________________ i__-___•_ ». I «____ .J . » . .................... Šermenis aprūpino araii J. Ranktyt* apalvė vėliava plevėsuoja, čia «

J

rėtis gamtos grožybėmis. Eks
kursijos traukinis išeis iš ry
to, nuo Broad ir Fęrry Strs.,

r
/

Išvaižavimas
Bijūnėlis

neatmokėtas paskolų krant0 kaipo ; Pa)anga 
is *23.40. Pašoly per te|į ir ten visę (li(_n(Į

'p. J. Rybauskas. Matyt darb
štus žmogus. Tokių čia ir rei
kia.
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Klerikas Leke#™
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Teko nugirsti, kad neužilgo
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W, L. Credit Union auga, 
p ant mielių. Tų liudija 

skaitlinės iš birželio 1, 
: šėrų supirkta už $2,203. 
. 1, 1926 — $406.); įdėlių 
32 (birž. 1, 1926—$300.- 

2); nuošimčių už paskolas U 
$678.00. Įstojimo duok- ’ 
» 25 nuoš. nuo nario) su- • 
a $35.25. Pabaudų užl

NEWARKr n. j.
Parapijos ekskursija

Vasaros laike visas veiki
mas yra nukreiptas. į visokius 
išvažiavimus, ekskursijas, pik
nikus ir tt. Taip ir vietinė 
Švč. Trejybės lietuvių parapi
ja rengia didelę metinę para
pijos ekskursiją, kuri įvyks 
sekmadieny, liepos 17 d., 1927, 
Highland Beacli ir E. Long 
Brandi, prie jūrių kranto pui
kiausiame parke, kur randasi 
gražiausios maudynės ir kito
kį gražiausi pasilinksminimai, 
kokių tik kas nori. Klebonas 
kun. Kelmelis ir komitetai de
da visas pastangas, kad šių 
metų parapijos ekskursiją pa
daryti už visas buvusias di
džiausia. Praeitais metais į 
ekskursiją išvažiavo 13-ka va- 

Igonų. Šiemet tikimasi ma- 
Jžiausia pripildyti 15-ka arba 
ir daugiau vagonų ir pasipuo- 
jšus Lietuvos ir Amerikos vėlia
vomis važiuoti, ant marių 

>s mies-

NEWARK, N. J.
šis tas iš lietuvių veikimo

Dievo Kūno Šventėje nors 
diena buvo lietinga, bet žmo
nių bažnyčioje prisirinko 
daug, Daug vaikučių dalyva
vo procesijoje.

Mirė Pempė

Nesenai pasimirė a. a. Pem
pė, daug pasidarbavęs šioje 
kolonijoje. Nors per kelius me
tus buvo pasitraukęs nuo Baž
nyčios, bet prieš imrtį susitai
kė su Dievu, priėmė švenčiau- 
sį ir palaidotas su katalikiš
komis apeigomis.

S-riečių generolo vestuvės

Nesenai įvyko vieno s-riočių 
generolo vestuvės. Ūžė. links
minosi per naktis. Tikrai 
“progresyviškai.”

Apsiženijo choristai

Birželio 26 d. įvyko vestu
vės šv. Cecilijos choro narių. 

((Ar jie neturi'-pavardži ų !)r 
Vestuvės buvo parapijos sve
tainėje. Choro vardu jauna
vedžiams įteikė dovanėlę.

Apsigyveno Rybauskas

ijoje apsigyveno , 
N. Y. atvažiavęs i

išduota $11^50.00. Iš 
sumos jau atmokėta $5,- 

Iš laidų buvo snlvgi- 
mažai $134.41.-Viso g;?0 “Standard time” iš ]RIi- 

stovis (assets) $6,681.58.1, 
turi 146, iš jų 41 skoli- Į, 
ir 30 įdėlininkai (de- 
). Su laiku, tikimasi 

t j milijoninę įstaigų, ku-
I naudosis visi Woreesterio

PHILADELPHIA, PA.
Birželio 26d. įvyko šv. An

driejaus parapijinės mokyklos 
mokslo metų užbaigimo kon
certas.

Moksleiviai pildė koncerto 
programų. Buvo daug įvairu
mo ir juokų. Diplomus gavo 
6 moksleiviai.

Kun. J. Čepukaitis pasa
kė prakalbėlę.Parapijiečių var
du padėkojo sesutėms už gerą 
mokymų vaikučių.

Tuoj po koncertui buvo lai
mėjimas dovanų. Gavo šie: J. 
Žemaitis žemės lotą. A. For- 
tuškevičius ir M. Stadelnikas 
po auksinį laikrodėlį, J. Vel
tinis 4 tonus anglių.

K. R. J. B.

r

iš Roė

zabetliport 8:40. Traukiais bus 
papuoštas Lietuvos ir Ameri
kos vėliavomis ir visi.lietuviai 
ir lietuvaitės tuo gražiu trau
kiniu važiuos kaipo vienos 
tautos ir' motinos vaikai, 
kaip gražu tokioje ekskursija- vietų baigti amžių, nes belai- bus įšvęstas į kunigus kleri-

- 4 -1 į- *
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PATS NEUŽMIRŠK IR DAR BENT TRIMS 
SAVO PAŽĮSTAMIEMS PASAKYK, KAD IR JIE 
IŠSIRAŠYTŲ 1927 METAMS Iš LIETUVOS PA
VEIKSLUOTĄ DVASINIO TURINIO LAIKRAŠTĮ

“ŽVAIGŽDĮ”
, “Žvaigžde” kas mėnesį lankydama Jūsų na

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

hc “Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 
katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose?, kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijonierių^ 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
ft. ir tt. " ------

“ Žvaigždė”’yra Švcnč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaune.,■ < -r »*• : r • ■ . • •.

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDR” trokšta ir r
jums nušviesti klaidžius d gyvenimo kelius ir, 
lyg toji Trijų Išminčių ji nori ištikimai jus
vesti prie karalių Karaliaus ir viešpataujančiųjų 
Viešpaties. —

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

Adresas: “žvaigždės” Redakcija, Jfeuitų Namai, 
Kaunas, Lithuania.

Ona Sinkevičienė, 32 metų am
žiaus, gyveno 187 Fulton St.. mi
rė 25-tą birželio Greenpoints li
goninėj po operacijai. Palaidota' 
birželio 28-tą su bažnytinėmis a- 
peignmis kun. Rodžio bažnyčioje 
j Švč. Trejybės kapines. Paliko 
nuliūdime mažą vaikuti 4 metą 
amžiaus, kadangi jo tėvas randa
si ligoninėj jau suvirš metai. >

Antanas Taukeviče, 44 m. am
žiaus, ne vedęs, mirė 27 birželio, 
palaidotas su bažnytinėm apeigom 
kun. Rodžio bažnyčioj, 30 d. bir-

Mirę Lietuviai

OeikmU mingM kv. MBfa. laikys pas »^ZŠ.'IĮ,r<l,>in0
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Gatvekarių.., kompaniją

VAIKŲ IŠVAŽLYyPfAS
Trečiadieny, liepos 13 d. 

įsyks Marijos Vaikelių

Apskričio išvažiavimą* į 
vyko. Žmonių bttVo dauj 
Trūko, gyvumo. Suvažiavi 
šieji/ įgalėjo.. matyritJ® 
baHĮošimo, ką* įr buvo'gta 
biausia dalis ?, program 

>$iaips viąį pąsį^nkino/ 
! vietos visiems užteko.

Kalbėjo ' klebonai i tif 
Virniauskis ir kun. K. Ų 
bonavičiuš. -

Taipgi buvo lenktynių 
kitokių, žaislų už kuriuos p 
sužymėjusieji gavo dovanu

Tikiu, kad plačiau apie 
išvažiavima kas nors iš,i

■ - Ap

važiavimo dalyvių parašys

avininmi;

nors kurisnors veikėjas,' ar 
kunigas tam ir nepritartų.

Taigi Jonai nėra reikalo 
pykti, jeigu kas neveikia, arba 
veikia ne tų darbų, ką mes no
rėtume. Bet pradėkime mudu 
veikti. Pirmučiausia pasirinki
me sau idealų, kuris mudviem 
abiem labjaus patinka. Paskui 
pašvęskime nors, kiek laiko 

I prisirengimui prie to veikimo.
JONAS: ‘‘Bet kokį idealų 

[pasirinkti ir kaip prie tė-vei- 
[ kimo , prisirengt i.! ’’ 
| Tar užeik, Jonai,- kitų sykį 
pas manę ir mudu apie tai pa
kalbėsime.

Cambridgio Stepas
I_______________ . _ _____

SACCO KOMISlJAAPLAN-
KĖ KALĖJIMĄ ' I 

Gubernatoriaus paskirta I 
latarimo komisija savo dar- 

bo dąr neužbaigė-, -Aplankė 
salėjimį ir turėjo pasikalbė- 
imą su Nicola Sacco, Bar- 

tolomeo Vanzetti ir Gelesti- 
no Madeiros, kuriems gręsia 
mirtis rugp. 10 d.

Spėjama, kad komisija 
patikrino Madeiros prisipa
žinimą. i

Taipgi tikimasi, kad ko
misija turės konferenciją su 
teisėju Thayer, kuris pirmi-! 
ninkavo teisme. '

Kaip bus išspręsta ši byla, 
kol kas dar negalima pasa- 
kvti. -*
' Pasakysime tik tiek kad 
.spaudimas iš puses nuteistų
jų yra ^įidelis ir Gubernato
rius ir komisija gavo mili
jonus protestų ir reikalavi
mų paleisti nuteistuosius.

Goodvin ir kiti įžymūs 
asmenys sako, kad protestai 
ir reikalavimai yra gryna 
bolševikų propaganda.

lesią, kad jsįėidus vaisus | 
aukštesnį mokslą. . >-

Šių mėtų' rekordai ^aro-

ką įvedus' reikėš * daugiau 
darbininkėli r > on ; u? i ’
L Nors darbininkams pake-1 
te PO $¥2 ogniųs.jįi valandą, 
bet sutrumpinus savaitę jų 
algos sumažės penkiais dole
riais.' ,

žily ii ‘
Sulig naujos sistemos ope

ratorius vieno-žmogaus karo 
gaus $40.80, o dviejų-žmonių 
$36.00 už 48 vaf. darbo sa*- 
vaiteje.

Paviršutiniai žiūrint, kom
panija išleis daugiau pinigų,

PARSIDUODA
Dviejų šeimynų namas, 2-jų 

metų senumo ir du cemento gara- 
džiai. Rendos neša $122.00 į mė
nesį. Kaina $12,000. Įnešimas 
$2,000. <-

So. Bostone ant Fourth St., du 
namai: 6-šių ir 2-jų šeimynų. Ge
ram stovyje. Rendos apie $110 į 
mėnesį. Pirmas morgidžius $3,600

B. Savings Banke. Kaina $9000. 
Įnešimas $1500.

IŠSIRENDAVOJA 3 kambariai 
su toileta už $11.50 mėnesy. 315- 
317 W. Fourth St, S. B. Kreip
kitės telefonu: Talbot 5339. (L.15)

“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. ' z

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

j1) ■ _

Didžioje Britanijoje: Metams,12 šįlingų, pusei 
mfitų.6 šilingai, 3 mėp. 3 šilingai įr 6 penai. * '

3905:nn
Lietuvoje, Metame 24 litrinei
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O. Adomaitienė,

Goethe.

GRABORJAI

ŠV. KAZIMIERO R. K. DJ03 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

So. Boston Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PASELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI

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

ATRADO KARALIENES 
SABOS KASYKLAS

Apie 400 mylių į rytus 
10 Adeno, Arabijoje, at- 
ista pasakiškos skarbų ka- 
klos karalienės Sabos (Še- 
>s) po 20 metų ieškojimo, 
ase ir dabar randama auk- 
► ir kitokių brangmenų. 
os kasyklos randasi Ofiro 
®aej. Iš tų kasyklų ta ka- 
ilienė išėmus padovanojo 
! tonus aukso ir brilijantų 
BtiraKuTBaliamonui.

Dėl naujos tiesos nieks 
taip nepavojinga kaip įsise
nėjusi klaida.

“Tautos savybės, jos ydos ir 
dorybės pareina nuo mokytoją, 
kuriems pavesta auklėti jaunuo
menė. ’ ’—Filosofas Leibnitz ’as

ALBUMAS .
Retoj lietuvių šeimynoj ne 

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

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Man

|g ^PAMINKLAS KIAULEI
Vokietijoj, Luneburg’o 

tieste, pasak laikraščiij, esąs 
pastatytas paminklas kiau
lei. Paminklas padarytas iš 

^granito ir vaizduoja didelę 
^kiaulę. Mat, prieš kelerius 
pietus, kiaulė, besiknaisio- 
dama ir beieškodama maisto 

^dirvoje, suradusi druskos. 
.Tos žemės savininkas tuoj 
•įsteigęs druskos kasyklas ir 
didžiai pralobęs. Būdamas 
dėkingas tai kiaulei jis pa- 

; statė anksčiau minėtą pa-

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

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

Vice-Pirmlninkas — L. Svagždys,
111 Bowen SL, South Boston, Masa 

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

Flnansnj Raštininkas — M. šeikis,
36B W. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

rlždintnkas — V. Batutfs,
88 Mercer Street So. Boston, Mass. 

Maršalka — P. Laučka,
803 FiftlvStreet, South Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas antr, 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po no
va). po pieMj. Parapijos Salėj, Septln 
ta Gatvė, South Boston, Mass.

“GARAŽAS” RĖKSNIAMS
Naujai pastatytame dide

liame Londono kinemato
grafe randasi garažas, ku
riame motinos palieka savo 
vežimėlius su vaikais. Veži
mėliai parūpinami nume
riais. Jei vaikas ima labai 
rėkti, tai ekrane pasirodo 
žodžiai: “Prašoma ateiti to- 
tio'tai Nr. motinai.” Ir ma
ma skuba iš kinematografo 

salės pas rėksnį.

“ŽVAIGŽDĘ”
Kiekviename “Žvaigždės” nu

meryje pilna Įdomiu apsakymėlių, 
dvasią žadinančių pranešimų ir ži
nių iš viso katalikai pasaulio, daug 
rašoma apie paskutinių laikų šven
tuosius, apie nepaprastą pasišven
timą naujai atsivertusių jų stab
meldžių tolimose kat. misijų šaly
se, teikiamą daug rimttj nurody
mų bei patarimų' krikščioniškam 
mūsų gyvenimui sutvarkyti taip 
painiais mūsų laikais, duodama 
daug atsakymų Į pačius Įdomiau
sius skaitytojų klausimus ir tt.

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

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

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

Tat ir visi, kas tik gyvas, pasi
rūpinkit, kad sušvistų ties jūsų pa
stogėmis laikraštis “žvaigždė!” —1 " yy". - " ■■■ —

Kas nori atgaivinti ir sustip
rinti savo dvasią, pirma kitu 
sužinoti Lietuvos ir viso pa
saulio naujienas, — neatidėlio
dami užsiprenūmeruokit “Ry
to” dienraštį.

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

Prenumeratos kaina:
Pristatant į namus metams 

62 lt., mėnesiui 6 litai.
Siunčiant paštu metams 50 

It.,, mėnesiui 5 litai.
Užsieniuose metams 100 litų, 

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

PILNŲJŲ BLAIV. CENTRO 
VALDYBOS ANTRASAI

Dv. Vad. — Kun. ’ P, Saurusaitis, 
* 2334 So. Oaklėy Ave.,

1 Chicago, Illinois. 
Redaktorius—Kun. C’ 'Matulaitis, 
1 j 2334 So' Oakley Avė., . 

Chicago, Illinois.
I Vice-Pirm. — J. Svirskas,

104 Dorchester Street 
Worcester, Mass. 

H Vice-Pirm.
36 Narton Street 
Dorehester, Mass.

i — O. SidabrienS,
6 Commonwealth Avė. 
Worcester, Mass.

Iždo globėjai -—
Kun. P. V. Strakauskas,

50 V- Gth Street 
So. Boston, Mass.

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

Rast. — V. J. BJavackas,
104 Dorchester St., 
Woreester, Mass.

ja. kviečiama ruoštis. o ; >
■ ■ ' / • 1 ’’ ‘ B r one

ROMANOVŲ KILME
Ryšy su dekabristų 100 

metų sukaktuvėmis, buvo 
paskelbtas tų laikų revoliu
cionierių vado Brigeno die
noraštis, kuriame nupasako
jama Povilo I ir kitų Roma
novų kilmė.

Iš Brigeno dienoraščio 
aiškėja, kad caras Povilas 
nėra buvęs carienės Kotry
nos II sūnus, nes ji buvo 
pagimdžiusi tik negyvą kū
dikį. Tą pačią dieną negy
vąjį kūdikį pakeitė į vienos 
Kolto (Suomijoj) kaimo 
tarnaitės vaiką, pačios ea- 
rienės įsakymu. Kotryna vi
sus tuos žmones, kurie pla
tino gandus, kad Povilas nė 
jos sūnus, išsiųsdavusi Kam_ 
čatkon.

baravVWi po Birutes $aTi 
SSti1’'’Avišką ‘ 
deda’ mus<f klebonas 
yirmauskis. Uaug pagelbos 
teikia kun. S. Kineižys. Tai- 
pi, apskr. nespėjo nutarti, o 
jau tok sujudintais. Nugirs
ta; kad Montello ir Norfcood 
daro “something.” Rengi-

KIRPYKLA ŠUNIMS
Nesenai Paryžiuje jaunas 
erinarijos gydytojas ati- 
■ė kosmetikos kabinetą -?* 
pyklą -šunims. Matyt jis 
ai laukramas, nes prie 
rų stovi -didelė autofliobi- 
eilė su šunimis ir jų sa- 
inkais. Daug gydytojų, 
itų gydytojų, kirpėjų ;ir 
nų skubiai darbuojasi šį- 
e kirpykloje. Vieni ap- 
ri Šunų sveikatą, kiti juos 
ma, frizuoja, valo nagus,

. į JŲ^n^mA^;g^oje Bo 
?;;Perų gyventojai, noi^da- sužeista krū 
mi- suskaitytVsavo5gAlvijiį' te pasislėpė 
skaičių, naūddj^š?1 tarti tik-tar jfovojuje. 
ra virvutė, kuriojė amt tam 
tikrų atstumų raridhsi tai 
dvigubi, tai trigubi mazgai. 
Kiekvienas mazgas: turi sa
vo skaitlinę reikšmę. Vaka
re, suvarant galvijus į tvar
tą, piemuo atsistoja ties var
tais, ir praleisdamas galvi
jus, greit neskaičiuodamas 
pervaro virvės mazgus. Ant 
galo, pažiūrėjęs į paskutinį 
mazgą, jis gali tikrai .pasa
kyti kiek buvo galvijų.

. Suvažiavime daugiausia iždininkė 
buvo svarstyta šie klausi 
mai: z .

AUTOMBILIAI IR 
ARKLIAI.

-Atsiradus automobiliams, 
tikas ėmė pranašauti, jog 
e, būdami daug geresni 
įsisiekti, negu arkliai, vi
ii paskutiniuosius nukon- 
irudsią. Tasai “pranaša- 
mas” jau išdalies ir įvyks- 
- Spaudos pranešimu, 
uoz laiku Berlyne esą 8,500 
įtomobilių, o arklui tik... 
S; jais daugiausia vežėjai 
dėivius. vežioja.
BhImhkL . .

Nemunas, Oi HoaiUittKa M ’ M 

jVise$..^iTŠ paiųinėtųs- dainos įgalima gauti] R 
“Darbininko” Knygynų/ (Siųsdami užsakymus tEl 
drauge pnsiųskite ir jtinigus. Visuomet- adresuo- R 
kitę taip: o ; -iH

• • “DARBININKAS0 ’l“ ’ ■ ’ -'B 
366 Vest Broadvay . ■ į 1 Bcmth. BosUi, Mšss; ’ra

o r.•* > to-n'.i, jH-huMc* i;i jį

1. / Ak, myliu tave .,.........
2. Bernužėl, nevesk pačios ...
3. Graži čia giružė...........
4. Meilė....... ................ v.>
5. Meile uždegta krūtinė .....
6. O pažvelgti '.. •. .v>.
7. Visuomet širdis surakinta .
8. Penkios linksmos dainos ...

Mass. valstijos čarterio 
reikale, pasirodė kad tas 
reikalas šliaužia palengva, 
bet yra tikrose'vėžėse ir mus 
pasieks gal šių metų pabai
goje. .

Taipgi laukiama viešnia 
iš Lietuvos, L. K. M. Dr-jos 
atstovė p-nia P. Pikčilingie- 
nė. Sulig Mass., Maine ir
N. H. valstijų direktorės p. 
Daugėlienės pranešimu, ji 
lankys N.. A. su prakalbomis 
nuo lapkr. 18 iki gruodžio 
20 d. š. m. Visos N. A. Mo
terų Sąjungos kuopos ragi
namos prie jos, sutikimo jau 
ruoštis. Toliau apkalbėta 
vienas kitas apskričio ir or
ganizacijos reikalas, kas ži
noma, bus matoma iš proto
kolo. Bet vienas iš svar
biausių apskr. nutarimų tai 
rengti milžinišką apskričio 
išvažiavimą Lawrence—Pa
langoje !

i- '.
Kadangi. Mot. Sąjungos 

Apskritys sĄai' išvažiavimą 
rengė, tai dabar žada atly
ginti už visas prasnaustas 
vasaras. Minimas išvažiavi
mas įvyks rugpj. 7 d., Law- 
rence (Palangoje).

Palanga yrą, viena iš gra
žiausių vietų ,ne tik N. A., 
bet, ir visoje plačiojoje A- 
merikoje. Plati pieva žais
lams, _ ąžuolinių grindų salę 
šokiams, aukštas kalnas ap
augęs žalioms pušelėms. Pa
kalnėje “pajūris” — mau
dynės* To erdvingo Dievo 
suteikto mūs “rojaus” netu
ri ųiekas kaip tik Lawren- 
cas. Per .tai ir Mot. Sąjun
gos Apskritys norėdamas 
savo atsilankantiems sve
čiams suteikti pilną to'.žo
džio prasmėje “good timę” 
rengia savo-išvažiavimą Pa
langoje. . Didysis Bostonas 
(sąjungiatės) pasižadėjo iš
kepti gardžių suriestnosių ir 
pyragų. Cambridge’io są- 
jungietės jau žinomos kaipo 
geriausios šeimininkės tai 
jos vėl didžiausius “keikus” 
atvežš. Bostonietė p. Stra
vinskienė žadėjo žemaitiškų 
agurkų išrauginti. Nesnaus 
juk *ir Lawrencas! Ponios
O. Baubinienė, R. Kuklienė, 
O. Akstinienė, laiko dar sek
rete ką' jos mano daryti; ’^a- 
&eĮŠ'#;,k,,kriviu^Ur^a 
bąra^Vi& po Birutes dairią 
bantikti. Tėvišką .rūpestį

MIBRAM CHORUI
12. Ginkim šalį Lietuvos.......
13. Giesmė į Šv. Kazimerą ....
14. Lietuvos Vyčių Imnas _____
15. ' Pirmyn į kovą ..;........ . . . .
16. Mes grįšim ten.................į.
17. a) Išauš vasarėlė, . t

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

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

' 19. a) Eikš mano mergele,
* ~b) Aš sutikau žydelį,

c\ Kam anksci kelcis.......
20. a) Miels tėveli, *

b) Oi skauda galvelę, •
c) Atsigėriau žalio? vyno..,.

21. • a) jjft-džium-džiuiri, f ‘
b) Už jūrių,- . 11
c) Kalbin jaunas Ipfenntžėlis

. ’ : d^AŠ. v&$<. h1...
! ■’ Žfe. a) Tykusis rytriis^ ’ ‘' 'l

—e) Kur Nemunas. IMI ‘<
■ ' P ’

RAUDONA SPALVA
Paprastas Japonijos pi- 

! lietis negali nudažyti savo 
vežimą, karietą ar automo- 

tbilį raudonai, nes ta spalva 
rezervuota karališkai šeimy
nai. -i-'’
- Kai viena diena 1924 m. 
.įyąžiavo Tokio gatvėsna 
Raudonai nudažytas klaunų 

provincijos vežimėlis, so
stinės fanatikų būrys juos 

^ęgyvai primušė.

t ii - t ZI k * 4 -- i- . t ** v <. iri
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