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H DARBININKAI VIEOTKITĖS!

iri E

teisman majorą
 v

SUGAUTAS LENKŲ 
ŠNIPAS (

Šiomis dienomis Salaku 
miestelyje sulaikytas lenkų 
šnipas. Pas jį rasta daug 
kompromituojancios medžia- 

- gos.

ATVYKTA SVEČIAI
“Garsas” praneša, kad 

liepos 7 d. laivu “Cleve- 
land” iš Ilamburgho išplau
kė Amerikon šie svečiai iš 
ĮLietuvos:

Poni ■Pih'cclingienc, Liet. 
Moterų Dr-jos atstovė Ame
rikon.

—Kun.-Ar. Šmulkštys, buv. 
Seimo atstovas, įžymus vi
suomenės darbuotojas.

Dr. Vencius, berods, eks- 
amerikietis.

Liepos 16 dieną svečiai 
bus New Yorke.

Reikalauja $10,000.00 už 
apšmeižimą.

LYNN, Mass. — Miesto 
majoras Bauer patrauktas 
teisman už apšmeižimą A- 
merikos Darini Federacijos 
atstovo William A. Nealey. 
Tarpe Majoro ir Nealey ki
lo ginčas dėlei liuoso įsilei
dimo daryti peržiūrėjimą 
gvvenamuose namuose.C’**

P. Nealey gindamas dar
bininkų reikalus yra pasa
kęs, kad žmogaus namai yra 
jo palocius ir kad kiekvie
nas žmogus turi turėti laisvę 
savo namuose.

Miesto majoras užsirūsti- 
no ant Nealey už nepaklus
numą ir pasakė, kad Nealey 
yra pasirašęs dokumentą, 
kimo jis neturėjo teisės pa
sirašyti ir tam panašiai.

Nealey už apšmeižimą rei
kalauja $10,000.

L. D. S. ^EIMAS

Mūsų organizacijos seimas 
čia pat; rugpjūčio 30-31 dd. 
Providence, R. I. L. D. S. 
kuopos skubiai šaukite susi
rinkimus, rinkite delegatus 
negaminkite naudingų įneši-

Visus' įnešimus siųskite iš 
anksto—-L. D. S. Centran, 
kad būtų galima dar prieš 
seimą paskelbti organe 
“Darbininke.” Taipgi pra- 

‘ neškite kiek delegatų kuri 
kuopa siunčia seiman.

Ruoškitės prie šio seimo 
kosmarkiausia.

L. D. S. kuopų valdybos 
turi daug nemalonumo su 
naujais nariais, kurie nega
vo konstituciją. Pranešame, 
kad konstitucijų prieš seimą 
nespausdinsime, nes seimas 
gali padalyti kokias patai
sas ir tada su visomis patai
somis atspausdinsime.
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J. E. KARDINOLAS SERGA 
PLAUČIŲ UŽDEGIMU

BUDAPEST, Hungarija. 
— J. E. Kardinolas Cser- 
noch sunkiai serga plaučių 
uždegimu. Liepos 12 d. jam 
suteikė Paskutinį Patepimą 
ir J. E. Kardinolas padarė 
paskutinį atsisveikinimą su 
kunigais, kurie buvo susi-, 
rinkę prie jo lovos.

J. E. Kardinolas dalyva
vo Eukaristiniame Kongre
se ir buvo užėmęs svarbią 
vietą.

KINIJA PALYDO Iš KA
LĖJIMO BORODINIENĘ 
BERLYNĄ^. — Prane

šama, kad Kinija paleido 
komunistų atsj )vo Borodino 
žmoną, kurią celi mėnesiai 
atgal buvo ai įštavę su ki
tais bolševikai i.

——5——
Lenkija Uždraudė 

importą
VARŠUVAI — Lenkijos 

valdžia uždraudė įvežti kvie
čių iš kitų šąli] iki rugpiū- 
čio 31 d.

i

MEKSIKOJE KATALIKŲ 
BŪKLĖ. BLOGĖJA

RYMAS. — Komisija iš 
Meksikos vyskupų gyvenan
čių praneša, kad prieš-reli
ginis persekiojimas didėja 
ir Šiandiena katalikai yra 
ni Ingoje padėtyj.

Dar vienas kunigas buvo 
nužudytas ir visiems ku
nigams uždrausta laikyti šv. 
mišias net ir privačiuose 
namuose.

Taipgi užginta susirašv- 
nėti su kunigais dvasiniais 
ir bažnytiniais reikalais. Jei 
<as ir rašo, tai tokius tais
ius pasiunčia į gurbą.

Nors nuo Sharkio kumščio, 
Sharkey dar tik pereitą sa- padidinus savo turtą kelio- 
vaitę pradėjo ruoštis prie lika tūkstančių 
kumštynių su Dempsey, lxd daugiau nieko, 
jau dabar anot jo “traine- 
rių,” gali ir su keliais 
Dempseis kumščiuotis.

Kartą besilavindamas su 
savo “traineriu,” Johnny 
Urban tiek įsismagino, kad 
lietuvišku kirčiu būtų išmu
šęs lauk jei ne skambalas. 
“Traineris” tikrai jautė lie
tuvio kumštį.

PALEIDO NEKALTAI 
SUIMTUS

NUTEISTAS UŽ KOMUNIZ
MO PLATINIMĄ KA

RIUOMENĖJE

PANEVĖŽYS. — Karo 
teismas prie 4-to Lietuvos 
karaliaus Mindaugo pėsti-, 
ninku pulko Panevėžyje bir
želio 22 d. išnagrinėjo ko
munizmo • kariuomenėje pla
tinimu kaltinto to paties 
pulko kareivio Genocho Se- 
galavičiaus (žydo) bylą ir 
nuteisė jį sušaudyti. Pa
smerktasis padavė Respubli
kos Prezidentui prašymą 
dovanoti jam gyvybę. Pasi
gailėjęs jo p. Prezidentas 
pakeitė jam mirties bausmę 
sunkiųjų darbų kalėjimu 
dvidešimčiai metų.

NAUJI GYDYTOJAI
Šiemet Lietuvos Universi

tetas išleido 56 naujus gydy
tojus, baigusius medicinos 
fakultetą.

KAUNAS. — Paaiškėjo, 
kad du mūsų pasienio poli
cininkai, kuriuodu buvo ne
senai. lenkai suėmę, nieko 
nenusikaltę ir paleisti. Šven
čionyse juodu buvo smulkiai 
iškląusinėjajnį, įęčptięv^šfesi 
būdu verčiami duoti žinių a- 
pie mūsų kariuomenę ir po
liciją.

-DUBLIN, Airija. — Šio
mis dienomis < Areštavo de
šimtį įtariam^ asmenų nu
žudyme Keving O’Higginso. 

grapo Geo. 
Plunkett sūnus.

r

Sakoma, kad punkętt šei- 
myna per lail pasižymėjo

VALSTYBĖS IŽDO 
PADĖTIS

Per š. m. balandžio mėn. 
valstybės iždan biudžetinių 
pajamų įplaukė 20,8 mil. lt., 
o išlaidų padaryta 20,9 mil. 
lt. Per pirmuosius 4 mėn. 
iždan biudžetinių pajamų, 
kartu su 1926 m. pertek
lium, įplaukė 87,2 mil. lt., 
o išlaidų padaryta 75,8 mil. 
it. Gegužės mėn. 1-ai dienai 
tuo būdu ižde buvo 11,4 mil. 
lt. biudžeto pertekliaus.

dolerių ir

Sakoma, kad Dempsey ne
galįs muštis net nė su savo 
“traineriais.” Kad ir ban
do, bet jau neturi to smar
kumo. !

Dempsis galėtų kuniščiuo- 
tis su tokio pat smarkumo ir 
vikrumo partneriu, nes jis 
suduoti dar gali gana skau
džiai ; bet Sharkey yra daug 
smarkesnis ir vikresnis ir 
jis Dempsio kumšties nepri
sileis nė artyn.

Tūlas Leo Flynn ramina 
Dempsey ir jo pasekėjus, 
kad Dempsiui esą keletą 
progų laimėti.

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
MAŽĖJA

Statistikos biuro žiniomis, 
; Klaipėdos miesto ir apskri
ties darbo rinkos padėtis ir 
:oliau pagerėjo. Mist o in
dustrijoj priimta apie 250 
bedarbių, ir beveik visi be
darbiai amatininkai gavo 
darbo statybos pramonėje, 
prie to dar prieina darbų 
pasiūlymai prie apskričių 
nusausinimo darbų. Šitiems 
darbams atlikti pareikalau- 
iaJKMLUarhhaiiikų, _ JBedar-

DEMPSEY JAU NEBB-TAS 
KĄ BUVO KELI METAI 

ATGAL

TF7n7e Sulphur Springs, 
Saratoga Lale, N. Y.—Per 
septynius metus Dempsey 
buvo žinomas kaipo smar
kiausias sunkiojo svorio 
kumštininkas. Šiandien, net 
ir jo “traineriai” pripažįs
ta, kad jis jau nebe-tas ką 
buvo keli metai atgal Ir 
plačioji visuomenė, kuri 
taip garsiai kalbėjo apie 
Dempsey ir jo didvyrišku
mą, po šių kumštynių su 
Sharkey, kalbėk dar garsiau, 
apie. pralaimėjimą. .

DEMPSEY YRA DAUGIAU- ' 
ŠIA GAVĘS PINIGŲ ’

NEW YORK. — Sako
mą, kad Dempsey yra gavęs 
daugiausia pinigų iš kumš
tynių. Kur tik jis kumščia
vos i, vis buvo minios žmo
nių. Pradėjęs nuo Willard, 
1919 metais ir baigiant Tun 
ney 192f 
kumščiav

)iai mažai teturi noro šitą Dempsey dabar tik ginsisfras 
darbą priimit, Jie teisinasi, 
)ūk jie šituo darbu negali 
pakankamai uždirbti, ka
dangi žemė perdaug šlapia. 
Kaip pirmiau, taip ir^dabar 
kiek sunkiau aprūpinti dar
bu prekybinių Įstaigų bedar
bius ir moteris. Mėnesio pa
baigoje buvo su praeitais 
mėnesiais užregistruotų be
darbių vyri] 331 ir moterų 
95. Faktinai bedarbių spren
džiama apie 250 vyri] ir 50 j 
moteni daugiau, negu re
gistracija nurodo. Netikras 
vaizdas dėlto pasidaro, kad 
namų savininkams, neište
kėjusioms darbininkėms, na
šlėms ir visiems kitiems, ku
rie nėra Klaipėdos krašto 
piliečiai, bedarbių pašalpa 
Direktorijos parėdymu ati
traukta. Taipogi nebeužsire- 
gistruoja Darbo Biure ir tie 
bedarbiai, kurie nurodvta 
apskrityse darbą nepriėmė 
ir todėl nebeturi teisės gau
ti pašalpos. Bedarbių pašel- 
pos mėnesio pabaigoje mo
kėta 330 bedarbiams.

bais. Vienas Plunkett sū
nus buvo pasmerktas mirti
mi ir bausme išpildyta 1916 
metais ir net pats grapas v- 
ra sėdėjęs kalėjime.

O’Higginsą nužudę dėlto, 
kad asmeniai jo neapkentė.

Taigi Airijoj partijų ko
va vra žiauresnė negu kito
se Europos šalyse, išskyrus 
Rusiją, kur partijoms apart 
komunistų nėra vietos.

■ w—— ■ ■

KINIJA ŠAUKIASI PRIE ' 
LYGOS

PEKIN, Kinija. — Peki
no valdžia, kuri yra pasiun
tusi protestą Japonijos at
stovybei, pasiuntė notą Tau
tų Lygai, kurioje reikalauja, 
kad priverstų Japoniją iš
traukti kariuomenę iš Tsi- 
nanfu ir Tsingtao, Sliantun- 
go provincijoje. Taipgi rei
kalauja, kad uždraustų siųs
ti daugiau kariuomenės į tas 
vietas.

Japonija gavusi protestą 
ignoravo ir visiškai su juo 
nesiskaito ir net atvežė hau- 
jus pulkus į tas vietas, o se
nuosius ištraukė;

t

SUGAVO JUODRANKĮ
FALL RIVER, Mass. — 

Laikraščio “CalI” leidėjas 
Bemier yra areštuotas ir 
įkaitinamas už siuntinėjimą 
juodrankiškų laiški] įžymes
niems ir turtingesniems šio 
miesto gyventojams reika
laudamas sūmokėti tam tik
ras sumas pinigų. '

Tūlas .O’Hara, kasierius 
Willey Braid & Lace kom
panijos gavęs laišką, kuria
mo reikalavo $300 nuėjo pas 
Bemierį ir prie slaptos po- 

> licijos inspektorių sumokė
jo $50.00 pasižadėdamas ki
tus vėliau sumokėti. Tuoj 
Bemier buvo areštuotas ir 
po to paaiškėjo, kad pana
šių grasinimų yra gavę ir 
daugiau gyventojų.

Birželio 15 d. iš Kauno 
stoties išvažiavo į Braziliją 
kelios dešimts lietuvių, įsi
gijusių ten žemės sklypus. 
Daugumoje tai aukštaičiai 
nuo Utenos ir Ukmergės, 
Jie pardavė savo ūkius ir 
keliauja Brazilijon. Beveik 
visi nusipirko po 25 ha. že
mės. Iš viso jie turės sumo
kėti už žemę ir nuvežimą 
Brazilijon 5200 liti], 1600 
litų įnešama tuojau, likusie
ji pinigai turės būti sumo
kėti laikotarpy 8 m. Jie 
vyksta į specialiai lietu
viams paskirtą koloniją San
Paulo štate “Nova Litha- - • 
nia” (Naujoji Lietuva). Jų • 
žemės sklypai randasi kelių 
dešimčių kilometrų nuo arti
miausios geležinkelio stoties, 
ir prie upės.

Brazilijos valdžia žadanti 
duoti naiijikuriams pagal
bą, jei jie pradės rimtai 
tvarkytis. Jie gausi 1 ar
klį. 2 karves ir žemės 
įrankius. Laikinai kolonis^ 
tai gyvens barakuose.; Nu
pirktuose žemės sklypuose 
reikės iškirsti miškas /r pa
ruošti dirvą ūkio darbams.

K

L.D.S. XII SEIMAS

Smarkus žemės drebeji
*

L. D. S, CENTRO VALDYBA 
. 1

•T. TR AINAVTČTUS, Pirmininkas 
A.^. KNEIŽYS, Sekretorius.

. •; 4

•

Vaduodamiesi konstitucija ir Seimo nutarimu šiuomi skelbia
mo mūsų organizacijos Dvyliktąjį Seimą 

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

L. D. S. kitoks rengiatės prie šio Seimo gyvai. Išrinkite atsto
vus sulig konstitucijoje nustatytos- tvarkos. .. ,

“§38. Kiekviena kuopa gali siųsti į Seimą bent po vieną ats
tovą. Didesnės kuopos turi teisę po vieną atstovą siųsti nuo kiek- t 
vieno 10 narių.

■' -r~

_ RYGOS LIETUVIŲ H i 

GIMNAZIJA
RYGA. — Šiais mokslo 

metais Rygos lietuvių gim
nazija išleido savo pirmą 
laidą. Tš. viso gimnaziją bai
gė 9 moksleitiai. .Birželio 18 
d gimnazijoj buto iškilmin
gas aktas, kuriame dalyvavo 
latvių seimo vicepirminin
kas vysk. Raneanas, švieti
mo ministeris Rainis, Lietu
vos pasiuntinys J. Aukštuo
lis ir kiti aukšti svečiai.

I

Virš 400 - žuvo griuvėsiuose
• • i

JERUZOLIMAS. — Pe
reitą pirmadienį smarkus 
žemės drebėjimas pridarė 
daug žalos ir atėmė daug 
gyvasčių.

Virš 400 negyvų kūnų iš
kasė iš griuvėsių.

| Šakoj-kad sužeistų esą a-

pie 500 asmenų.
Nėra tų namo Jeruzolimo- 

je arba Hebrone, kuris ne
būtų apdraskytas. Daug si
nagogų sugriovė.ir namų su
naikino.
' Sako, kad Šventoje Žemė
je pridarė daug žalos ir ne
są jokio judėjimo.

Vargas — džiaugsmo gimdyto
jas, ašaros — sielos valytojos; ite-
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Maskvos Dailės

nio-

KONCERT AS LIDIJOS 
, ŠALIAPINOS

sėjos ingiai pradėjo 
plaukti, o 3-5

. ; POEZIJA, DAINOS IR EILES

VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius_____ -
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko _______
EGLE, ŽALČIŲ KARALIENE—Opera Miko Petrausko.
ŠIŲ NAKCELY ___ __________ ______________-
SIUNTĖ MANE MOTINĖLE________________ -
VAI AŠ PAKIRSČIAU ________________________
UŽ ŠILINGELĮ________________________ '
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ __________________ - ■
LIGHO (latviška) ' _________________________

lėmįs.,dabiua sesutės
$8. jįjį

Šieirrer išgauta p;

Aplankius Mariampolčs j- 
gulos karių kapus, žmogus 
pianai, kad viską galima pa
daryti, jei tik yra gerų no
rų. Tą įrodė gyd. kap. Abraf- 
čio naudingas ir sektinas 
darbas. . •

Manoma dar pastatyti, 
užbaigus statyki kryželius, ir 
jendra žuvusiems pamink-

vasario šalčiam gerokai nu
kentėjo, kas turėjo sėjęs ga- 
bentom iš užsienio sėklom, 
dobilai teko aparti — žuvo. 
Labai gerai atrodo vienpiū- 
viai — didieji. Baltokai 
dažniausiai taip pat auga, 
tik paskutiniu laiku ėmė 
taisytis.

GEN. BULOTA GRĮŽO Į 
K ARIU OMENIS

Atsargos generolas vete
rinarijos gydytojas ■ Bulota 
priimtas vėl į kariuomenę 
ir paskirtas ypatingiems 
reikalams prie krašto ap
saugos .ministerio divizijos 
vado teisėmis .

PASĖLIAI---- J
BLUIVONAI (Kurklių 

valse.). Rugiai, palyginti 
su pernykščiais metais, da
bar atrodo geresni, tik daug 
blogesni ingiai tų ūkininkų, 
kurių nebuvo berta trąšų. 
Vasarojus iki šiol atrodo 
gražiai, tik silpnesni žir
niai, prie šaltažemių ir mo
lynių. Pievos jau gerokai 
pažėlė, bet tik užlietos van
dens.

PASĖLIAI
VILKAVIŠKIS. Žiem

kenčių pasėliai išėjo iš žie
mos miego anksti ir sveiki, 
rugiai tai net su visais rude
nio laiškais. Buvo tikėtasi 
labai gero derliaus. Bet 
anksti išbudintus rugius su
vargino šaltas, drėgnas, vė
juotas ir be saulės oras, ktf*< 
ris maždaug vienodas išsi-

MERGAIČIŲ ŪKIO 
MOKYKLA

BALBIERIŠKIS (Ma- 
riampolės apskr.)..Miestelis 
turi gražų dvarą, anksčiau 
buvusią kokio valdovo rezi
denciją. Ten dabar įsikūrė 
mergaičių ūkio mokykla.

Mokykla apsupta sodu ir 
paiku. Parkas didelis, gra
žus, gerai sutvarkytas. J ei 
tokį parką turėtų Kaunas 
būtų kuo pasidžiaugti, ir 
karštą vasaros dieną jo pa
vėsiuose pailsėti..

Ši mokykla vos prieš me
tus įsikūrė, bet vedėjos p. 
arg. Šerplaukytės pastango
mis daug kas padaryta. Ka- 

į rū laiku apleisti nualinti 
Į wtkai šiandiėi puikiausiai 
žaliuoja.

Mokyklą lanko daugiau
sia apylinkės gyventojų 
4ul«ters. Šiais Kietais tebuvo 
tik piimas kursas. * '

laikė ligi gegužės m. pabai
gos; dėl nepalankių sąlygų 
| jie suskurdo suretėjo, suny
ko. Nuo birželio 1 d. stojęs 
šiltas oras nedaug rugiams 
tepagelbės — pervėlu, bet 
žymiai pagreitins jų išbujo- 
jimą; jau birželio 1 d. anks
tybos•>

rodvti ūsus•>

d. ir vėlybos. Sprendžiant 
iš šiandieninės išvaizdos, 
bendrai imant, rugiai tektų 
įvertinti šiek tiek aukščiau 
vidutinio; (čia . vidutiniu 
•derliu laikotaa 7-8 gr.) auk
štesnėse vietose yra ir tik
rai geni, o žemesnėse su ma
žesniu nuotakumu daugiau 
vidutiniai. Pasirodė, kad 
vėlyba sėja geriau tiko ir 
ryškiau matyt kur berta su- 

’perio.
Kviečių pasėliai atrodo 

geresni negu rugių; jie kaip, 
vėliau kylą, tiek daug nenu
kentėjo ir atėjus šiltam bir
želio orui tuoj pasitaisė, iš
silygino, paaugo, tik žemose 
vietose dėl pertekliaus drėg
mės geltonos spalvos nepa
keitė. Te nežiūrint, yra pa
grindo tikėtis labai geru 
kviečių derliaus.

Dvipiiiviai dobilai, būda- kalėjime ir'Rflti aprūpintam 
mi jautrūs žiemos, ypač pa- valdiška duona. į

Į Kauną atvažiavo Lidi
ja Šaliapina, duktė garsio
jo dainininko, viena iš taleii- 
tingiausiųjų išpildytojų ru
sų, čigoniškų, italų ir pram
očiau liaudies dainų L. Ša- 
liapina 
Teatrų auklėtinė ii- yra ži
noma kaip gera dramatinė 
artistė. Jos koncertai Va
karų Europoje turėjo pasjk 
sekimo. L. Šaliapina kon
certuoja Kaune birželio 24 

Programoje rusų, čigo
niškos, franeūzų * liaudies 
dainos, o taipgi muzi kalinis 
svečias “Pirmas Debiutas,” 
kur jos partneriu bus Osip

PEDAGOGINĖ PARODA
BARZDAI (Šakių apsk.) 

Biržulio m. 5 ir 6 . pradžios 
mokykloje įvyko tos mokyk
los mokinių darbelių ir 
mokslo priemonių pedagogi
nė paroda. Buvo išstatyta 
įvairūs molio, medžio, kar
tono ir k. darbeliai. Žmo
nių lankėsi daug ir visi ste
bėjosi, kad per taip trumpą 
laiką ir nedidelio mokinių 
skaičiaus tiek padirbta gra
žiu darbeliu.* fc

Abi dienas buvo paskai- 
Pavyzdžių reikšmė au- 

ir “Neleiskime lai
ko veltui.”

Darnioje mokinių choras 
padainavo daug gražių dai
nelių.

Jei visose mokyklose vai
kučiai taip būtų pratinami 
prie darbo nuo mažens, tai 
ateinanti karta, gal, sulauk
tų geresnių laikų ir išnyktų 
dabartinių baltrankių (ypač 
moksleivijos tarpe)’ luomas. 
Daugiau tokių darbo 
Ryklų. ' ’ ?

ap; SUGAVO KOMUNlSTI

avį; *z ft-urevežy O u//platįc 
jAtu. k'btnųiiistų liferpiuroa'jBi:

į jtavi^ūs; Jis JKlaskyb  j 
baigęs agitatorių tetfrsui 
greitais metais 4#t vyk 

etuvą savo Barbei

tgvyenhno 
liūs Syrus) * . t r'-’Įj

Afes žinojome tą... bet Rūkytojas įrodė tą! 
Nuo pirmo 01d Gold pasirodymo, rūkytojai 
papasakojo mums apie jų švelnumą, kad 
jie nedrasko gerklės. Tai buvo Rūkytojas, ne 
Išdirbėjas, kuris pakrikštijo 0. G. “Švelnesnis 
ir geresnis cigaretas.”

JtARIAMPOLSS ĮGULA
; Karių kapai

- Mariampolės įgulos karių 
kapus tvarko tam tikra ko
misija, kurios pirmininkas tos 
yra nenuilstamas 9 p. pulko klojime 
gydytojas kap. Abrails, na
riai*: pulko kapelionas kun. 
M. Petrauskas ir vyr. Įeit. 
GrUšeckas.

1 Parapijos kapuose yra pa
laidoti 42 kariai. Jų kapai 
aptaisyti cementu, kai kur 
jau pastatyti ir geležies be
tono kryželiai su parašais. 
Veik trečdalio ten palaidotų 
Įtarių nežinomos pavardės. 
Kapines tvarko pulkas, gė- 

saū-

PATIKO KALĖJIMAS. • ,» ’ i •
Pas Pi'onckūną. Juozą Gę- 

gelnės vienk^įBfy'Siržij ap
skrity užėjoJ^*’ pernakvoti 
Tomkevičius .įįnas, .kilęs is 
Ukmergės, a] 
no-šebiiinin^ 
krodflį. tįj

kalamą, n 
kūrinos jis buvęs pristojęs 
dirbti, permažai jam ihokč- 
ję. ir dol to darbas neapsi
mokąs, verčiau esą sėdėti

visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A. Stąniukynaa—-20c. 

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos 
privalunių/yiratybūj ir tikrojo kataliko'priedermės. Parašė' 

Jėzuitas Feliksas CozeL_Į_________________________ _30e.
TRETININKŲ jfjBILIEJU!^-70b metų sukaktuvėms paminėti, 

aprašymas JSv. Pranciškąus vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai__8c.
HŲCKLEBERRY ĮTN^’^S—Jabai įdomi apysaka^ ' L” * 7fre, 
PATARMES MOTERIMSr-rPaipokinimas ^moterims jų asmeninia

me, šeimyniniame įr( visyomėnįĄiamė gyVė&ime. Parengs Kun. 
V. Kulikauskas------ 1------_______.... ,15c-

■ i , . ■ .. : ; n ; ; i . V*
BEN-HUR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus, laikų. Labai 

įdomi ir plačiai žinoma kiiyga' (audiniais apdarais). Vertė Jo- ’1 
{ nas Montvila _______ \ ■..!: Į • • « < > • -1J50

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pjji^ajimas kaip mūsų išei-
, viams ąekasi Amerikoje. Paraše KSk J. Tumas____________ 50c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, Žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. .Vyniąuskas. Vertė P. B. _____ 40c.

TRUMPI SKAITYMELIAI—labai gražūs phsiškaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė. J. Tarvydas ~ ** 45c.I • K • • ■ ‘ . » . . * . - ...

ITURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis 4fic,
KELIONE APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de- 

Į rybas be galo .įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio ■_______  1.00

PRAMONINES DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75c. 
I DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su; paveikslais iš 1914—16 met;. 
I Parašė P. Žadeikis. __________ ■ ___________ 75e.
| GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvų Faberą-Filipiną. 
I - Vertė Kun...P. L. ,__i________ ! ' _______ 15c.
TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 

I parengė S. Kaimietis_______ _ __ - į , ~ 15a.
UŽKEIKTA MERGELE SU BARZDA Mč BARZDASKUTIS— 

a p y s a k a_______________________ 2___________ I5e.
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku- 

i nigas Tarnas Žilinskas .. ....._______ ______ ,---------------50c.
Į APAŠTAIYSTES MAUDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 
GEGUŽES MENUO—Kun. Pr. Žadeikio _ ___________________50c.
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS ' ___________’_*25c.

I VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui 50e.
j PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15e. 
| BOLŠEVIZMAS — Ka? tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 
į Rusijoje į____ ______ . ...... k - 15a.
j ; -1 - . .• ; . : T ' . ’ >
i ŽAIDIMŲ t VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms sa 

gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis _ ___________________ __50c.
Į LAIMĖ—(poema) . Parašė Vaitkus ____________________ 50c.
I MŪSŲ TIKĖJIMAS-r-Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver- 

. I tė Jonas M. Širvintas * x_______ • - . ' ' * ; . 50c.
BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Peckaitžs _____ : — 50c.
LIETUVOS ŽENKLAL Išleido j) šeškevičius'ir ĖAubas-Jde.

ĖMUS; IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai Pa
rašė Juozas V. Kovas. Kaina _ ____________________ ______ 30c.

GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. Ą. Baranauskas_________10a.
EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitfe—15c.
KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge

gužio, Birželio ir Spaliii menesiams. Išleido kun. K. A Vasys—25c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis __________ 75c.

DANGAUS KARALIENE. Surinko Kun. M. Gavalevičius; be ap
darų 75 centai, su apdarais ___________ :_________________ $1.00

■ |f^«DAKipr$lĖS . . -
PULKAM ĄNT KEMŲ^"D-ko” ipaude Ojloc apdarai $2.50

Siųsdami užsakymus arba pinigus* visuomet adresuokite taip 
DAB'«»iir!»XAS' ■'

! ■’ Soutli Boeton, Ma®

&- night
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Kuii^ V. K. Tonkūnas

SIELA IR DIEVAS
Divorsai •->

• Tie, kurie paėmę divorsą 
“veda,” arba “teka,” gerai 
žino, kad veikia atsisakyti 
nuo katalikų tikėjimo. Yra 
tečiau tokių nelaimingų, ku- 
yie paseka amerikonišką 
madą, gavę divorsą, ima 
“šliūbą” pas miesto klerką, 
arba, kaip paprastai sako
ma, “ant korto” bet sykiu 
norėti} pasilikti katalikais ir 
bando eiti prie išpažinties ir 
prašo kunigo, kad duotų iš- 
riišmą, lyg kad tas nuo ku
nigo priklauso. Tie nelai
mingieji, kurie visą savo gy
venimą nešioja savo sąžinė
je kirminą, kuris juos be pa
liovos graužia ,turėtų atsi
minti Kristaus žodžius :

“Pasakyta: Kas paleidžia 
savo pačią, teduodie jai at
siskyrimo raštą. Aš gi jums 
sakau: Kiekvienas, kurs pa
leidžia savo pačią, išskyrus 
svetimoterystės priežastį, 
daro, kad ji svetimoteriau
ja, ir kas paleistąją veda, 
svetimoteriauja.” (Mato 5, 
ai-32, pust 13)

Tas Kristaus pasakymas 
yra aiškus taip pat kaip ir 
kitas J o pasakymas, kad ne
galima dviem ponam tar
nauti. Negalima tarnauti 
sykiu ir kūnui ir Dievui.

Šlykštūs buvo seniau sa- 
liūnai, bet dabar jie yra dar 
biauręsni, kuomet jie persi
kėlė nfuų . gatvių kampų į 
btitlegerių ir; mūnšainerių 

_ namus. Seniau tik tėvas, ar
ba suaugęs vaikas pareida
vo namo girtas — dabar gi 
ne tik tėvas prisigeria nuo- 

• dingos mūnšainės, bet taipgi 
ir motina bedirbdama mūn- 
šainę prisiragauja ir ma- 
žiemš vaikams tenka.

Bjaurūs yra namai, kur 
mūnšainę dirba, bet šimtą 
sykių biauręsni tie namai, 
kuriuose ją parduoda. Nėra 
čia reikalo aiškinti, nes visi 
gerai žino, ką kalba ir kaip 
apseina pasigėręs - žmogus. 
Galima įsivaizduoti, kaip tos 
kalbos ir elgęsis atsiliepia į 
vaikus, kurie yra priversti 
klausytis visų tų šlykštynių. 
Nieko tad stebėtina, kad 
“saliūnininkų” pačios ir 
dukterys tankiai ištvirksta, 
sūnūs gi užauga panašiai į 
mūnšainerio “svečius.” Kur 
seniau saliūnįninkas par
duodavo svetimų paleistuvių 
dorą, dabar mūnšaineris 
parduoda savo pačios ir 
dukterį} dorą. Retas tai da
ro atvirai, bet labai tankiai 
“svečių” kalbos ir apsėdi
mas nejučiomis paverčia 
moterį ir mergaites, kurios 
pirma buvo doros, paleistu
vėmis, nors pats mūnšaine
ris apie tai ir nežino.

T~HEr vis tai dėl dolerio! pur
vino, nešvaraus dolerio, pa
laistyto ašaromis tų nelai
mingi} moterį}, kurių vyrus 
mūnšaineris paverčia gyvu
liais, dolerio sutepto tankiai 
jo moteries ir dukterį} nuo
dėmėmis prieš nekaltybę! •

_ . , , _ . , . _. [lietuvius katalikus nuolatKristus pasakė, kad butui . . , , , .T_.r.v ’. . minint be reikalo Jėzaus

- ---- --------------------- : '

meilėsĮ ideeląš. $ėya tai 
griežtas įsakymas, bet pa
tarimas.
traukti teisman : 
jis tavę nuskriaudę 
to ar ant šlovės, bet 
yra Kristaus sekėjas ttąs, 
kurs to nedaro, kurs muša
mas į vieną skruostą atstato 
ir kitą. p ..»- -

Į
Meilė neprietelių įym jau 

nebe patarirrias, .IjJt įsaky
mas. Be abejo niekas nega- 
i reikalauti, t kad^. žmogus 

įHętelį to-

Nėra nuodėmė 

dę laiįt ier- 
bet tobulas

Ii reikalauti, > k; 
mylėtų sayo ne 
kia pat meile, kokia jis myli 
savo molyną ir tėvą, brolį ir 
seserį, sūnų ir dukterį, vyrą 
ir pačią, draugą ir kaimy
ną, bet būtinai vra iš kiek
vieno iš mūsų reikalaujama, 
<ad mes bent nepyktume 
ant savo priešų. Pagalios ir 
mes patys kalbėdąmi Tėve 
mūsų kasdien maldaujam 
Dievą, kad Jis mums taip 

atleistų mūsų kaltes, kaip ir 
mes kad atleidžiame savo 
valtininkams. Tačiau tobu- 
as Kristaus sekėjas ne tik 
vad nepyksta ant savo prie-

■t a -■

•» _ • •"j-’*’'
fA. ’ ' =

duok jam ir kitą. • Ir jei kas 
nori su tavim bylinėtis teis
me ir atimti tavo jupą, pa
lik jam ir apsiaustą. Ir kas 
tave< verčia| atlikti baudžia

vą ant tūkstančio žingsnių, 
ejk su juo įr.kitudu___ Kas
tave prašo, duok jam, ir nuo 
norinčio iš tavęs pasiskolin-

i V >

, kad buvo 
sakyta: Mylčš|įšavo artimą 

 

ir nekęsi savo neprietelio.
’llilfigumš šikau: Mylėki

te sąyo neprietelius, gera 
darote tiems, kurie jūsų 

nekenčia, ir melskitės už 
persekiojančius ir šmeižian- 

. čius jus, kad būtumėte vai
kai jūsų Tėvo, esančio dan
guje, kurs leidžia savo sau
lei užtekėti ant gerųjų ir 
piktųjų ir lydina ant teisių
jų ir neteisiųjų. Nes jei jūs 
mylite tuos,rkurie jus myli, 
kokį turėsite užniokesnį ? Ar
gi ir muitininkai tai neda
ro? Ir jei jūs sveikinate 
tik savo brolius, ką jūs vir
šaus darote? Argi ir pago
nys tai nedaro?

“Būkite tat tobuli, kaip 
ir jūsų dangiškasis Tėvas 
tobulas.”

» -tį urenusi

“Jūs

hjEROVes SKYRIUJ?
DĖL APRŪPINIMO

motinų ir Jų
KŪPIKIŲ SVEIKATOS

STRAIPSNIS 19
Įpratimai

tytojui 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 ankšta su-: 
šipažintų su kariuomene. Toks jau
nuolis patekęs kariuomenėn iš kar
to iauMe pažįstąs ją ir pasiruošęs’ 
tai garbingai tarnybai.

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

Metiniai “Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedą — gra
žu, 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.

Specialės Vidurvasario 
EKSKURSUOS 

LIETUVON 
Išplaukia didžiausiu laivu 
S.S.LE VIATH AN

Iš New Yorko Rugpjūčio 1
šias ekskursijas ves šie U. S. 

Liites atstovai:
Mr. CHAS. KRCILEK 

Chicagos Vyriausias Agentas 
Mr. W. G. FITCH 

Clevelando Vyriausias Agentas 
Mr. M. G. MURPHY 

Psw*»o Vyriausias-Agcnts,,!
"Būdami tiesioginiai U. S. Lines 

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

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

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

3
10 
17 
20 
27

s.s. 
S.S. 
s.s. 
s.s.
s.s.

Republic .................... Rugpj
Pres. Harding............. Rugpj
Geo. Washington____Rugpj
Leviathan ....   Rugpj
Pres. Roosevelt........... Rugpj

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

United 
Statės Lines 
n 75 Statė Street, Boston,-Mass.

Broadway, New York City •

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Svečiui, Newark, N. J. — 

Žinutė apie vaikučiu pirmą ko- 
; muniją jau buvo rašyta. Tams
tos aprašymo nedėsime.

Balandėliui, Chester, Pa. — 
Tamstos “Daina jaunimui”

K

netinka. Netilps.

i

Iš

land.
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dCki

■ x
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Išplauki^ kiekvieną savaitę 
Sugrįš ui leidimu ir kitų 
informacijų kreipkitės pas: 1

< Hjinburg-American Line
Vnited American Lines, Ine. 

General Agents
131 Statė St., Boston, Mass.

Nesipriešinimas
piktam ir meilė neprietelių

* 
. e

KAD-GYVENIMAS BUTŲ-UŽGANĖDINTAS

IŠEIVIŲ DRAUGI”

Vienas laikraštis atstoja 
dešimtis tūkstančių kareivių. 
(Napoleonas).

• •
šiandieną grožį tavo visam pui

kume matau ir vaizduoju, nes il
giuosi tavęs!..—k. Mickevičius.

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

TURI BŪT PRADĖTAS TEISINGAI PER JUMIS ‘

ew rorJ 
ir atgal 

taksai ekstra)

t

f

X. ’

Prisiegos ir Dievo 
Vardas

Daugumas lietuvių turi 
(blogą įprotį minėti Dievo 
vardą be reikalo. Ypač tan
kiai tenka girdėti žodžius 
J ėstis Christ, by Jesus ir by 
God. Jie išmoksta tuos žo
džius vartoti nuo patvirku
sių protestantukų. Ameri- 
Įkiečiai katalikai, girdėdami

geriau pririšus girnas prie ' 
kaklo paskandinti jūrų gel- 

s mėse tokį žmogų, kurs pa
piktins vieną iš mažyčių. Ką i 
gi tad užsitarnauja toks tė-' 
vas, kurs dėl dolerio pikti-į 

_ ua^visus savo vaikus, kurių Į 
'dora jam turėt ų ypatingai i 
rūpėti ? Kaip atrodo mūn-1 

. šainerio elgęsis Kristaus 
mokslo šviesoje? Kristus 
pasakė:

“Jūs girdėjote, kad senie
siems pasakyta: Nesvetimo
teriausi. Aš gi jums sakiau: 
Kiekvienas, kurs žiūri į mo
teriškę, kad jos geistų, jau 
su ja svetimoteriavo savo 
širdyje. Jei tavo dešinė akis 
tave piktina, išlupk*ją ir 
mesk šalin nuo savęs; nes 
tau geriau, kad vienas tavo 
narys žūtų, kaip kad visas 

. tavo kūnas būtų įmestas į 
pragarą. Ir jei tavo dešinė 
ranka tave piktina, nukirsk 
ją ir mesk šalin nuo savęs, 
nes tau gėriau^ kad vienas 
tavo Tjąrys žūtų, kaip kad 
visas tavo kūnas būtų įmes
tas į pragarą.” (Mato 5, 27- 
30 pusi. 13.)

Mūnšainpris-saliūnininkaR 
nereikalauja dešines
akies lupti,-nė dešinės ran
kos kirsti, bet turi būtinai 
išmesti iš savo namų saliū- 
ną, jei nori įeiti į dangaus 
karalystę.

I

šų, bet myli juos.
Štai ką Kristus sako apie 

ą meilę, kurią yra sunkiau
siai įgyti:

“Jūs girdėjote, kad buvo 
pasakyta: Akį už akį ir dan
tį už dantį. Aš gi jums sa
kau: Nesipriešinkite pik
tam; bet jei kas užgavo ta
ve per dešinį skruostą, pa-

vardą, tuo labai piktinasi ir 
teisingai. Žmogus, kurs nuo
dai vartoja Jėzaus vardą be 
^reikalo, parodo, kad jis yra 
nekultūringas, bet svarbiau
sia yra tai, kad jis Dievo ne
gerbia, jei nuolat Jo vardą 
(valkioja. Štai ką Kristus 
įsako apie prisiegas ir Dievo 
vardo minėjimą:

“Girdėjote, kad seniesiems 
pasakyta: Neprisieksi netei
singai, bet atitesėsi Viešpa
čiui, ką esi prisiekęs. Aš gi 
jums sakau: kad visai ne
prisiektumėte nei • dangumi, 
nes tai Dievo sostas, nei že
me, nes tai jo pakojis, nei 
Jeruzale, nes tai didžio ka- 
ralians miestas. Neprisieksi 
taippat savo galva, nes ne
gali padaryti nė vieno plau
ko, kad būtų balttBb ar juo
das. Bet jūsų šneka tebū
na: Taip, taip; ne, ne; kas 
gi virš to, tai eina iš pikta.” 
(Mato 5. 33-37, pusi. 13-14).

Nėrfc nuodėmė, jei žmo
gus pasipriešina piktam, jei 
pav. per teismą ieško atlygi
nimo už padarytas sau 
skriaudas. Kristus teciau 
sako, kad nesipriešinimas 
piktam yra prakilniausias

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

IŠEIA ręr DRAUGAS” talpina įvairias ži
nias kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir 

•Lietuvoje.

IŠEIVIU DRAUGAS” talpina įvairias a- 
py sakas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve
timų kalbų vertimus, ir šiaip visokius lengvus 
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis.

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

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

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

" Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metu 12 litu, 
3 mėn. 7 litai.

Redakcijo sir Administracijos antrašas: “Išeivių 
Drangas,” 281 A. Eglinton Str. Glasgow, S. S. Scot-

įpratimai yra pasekmė atkarto- 
tinų veiksmų. Kadangi kūdikis 
neatskiria blogo nuo gero Įpratimo, 
motinos privalumas būtų daboti 
kad tiktai geri Įpročiai būtų užve
dama ant minties, kadangi labai 
sunku atmokinti kūdikį kuomet 
jis jau pramoko kokio Įpročio.

Reguliariškumas yra kertinis 
akmuo, ypatingai kalbant apie kū
dikio kūno funkcijas, valgymą, 
miegojimą, ėjimą lauk. Regulia
riškumas reiškia sistemą, ir jei mo
tina tikisi gauti šiek tiek pailsio 
ji turi sistematizuoti kūdikio prie
žiūrą.

Vidurių Įmokinimas
Kūdiki galima pramokinti ištuš

tinti vidurius tinkamai gana anks
ti. Jauniausias kūdikis pramoks 
naudotis puodu jei jis bus ant jo 
pasodinamas reguliarišku laiku 
kasdieną. Reguliariškumas yra 
pirmos svarbos dalykas. Geriau
sias laikas yra po pusryčių, ir ne
reikia paisyti jokio darbo ar sma
gumo, kuris kliudytų šitam. Iš 
pradžių, iš motinos bus reikalauja
ma begalines kantrybės, bet rezul
tatas gerai apmokės pastangas. 
Motina turėtų įsitėmyti valandą 
kada kūdikis pridirba palą. Sekan
čią dieną jį tą pačią valandą turi 
palaikyti ant puodo. Puodą gali
ma laikyti ant keliij taip, kad kū
dikiui įsisėdus jo nugara remtųsi 
į motiną. Jei reikalinga, tai laiky
ti penkias ar. dešimtį minutų. Pa-. 
augėjus kūdikį galima pramokin-■ 
ti mykti, stenėti ar kitu kokiu bu- ( 
du duoti žinią kad laikas atėjo. 
Motina turi būti kantri, bet galų 
gale daug laiko bus sutaupyta. 
Perdėti svarbą šito įpratimo nega
lima.

Nors daugelį sykių normalus, 
sveikas kūdikis nereikalauja gy
dytojo priežiūros, bot tai laimin
gas atvejis retai pasitaikąs. Jeigu 
kūdikis nesijaučia gerai, arba ne- i 
siplėtoja taip, kaip reika, molina į 
neturėtų vilkinti pasitarimą su gy
dytoju. Iš kitos pusės, normalus 
kūdikis su gera motinos priežiū
ra, rūpesniu ir tinkamu maistu, ar 
tai-iš krūtų penėjimo ar tai iš 
Borden’s Eagle Pieno, kuomet mo
tinos pienasjšsenka, turėtų išaugti 
tiesiai į sveiką, normalų vaikiuką. 
‘Milionai ir milionai kūdikių išau
go Į drūtus berniukus bei mergai
tes iš sukombinavimo geros moti
niškos priežiūros ir Judinančio 
maisto, kurį suteikė Borden’s 
Eagle Pienas.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

“Branginkit laiką: kiek
viena minuta — siūlė mūsų 
gyvenimo audekle.” (Rieh- 
ard)) e -• s

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

ĮIRIŠ „ L

LIETUVOS S
Per BREMEN’Ą H

Didžiausiu ir Greičiausiu M
Vokiečių Garlaiviu • . ■ 
COLŲMBUS .■ 

arba kitais šios linijos laivais
Tik 8-mos dienos vandeniu 3^ 

Puikūs 3-čios klesos kamba- Sį| 
riai—tik miegamieji įgg

N O R T H GERMANU 

LLO Y D I 
65 Statė St., Boston, Mass. K 
Arba pas bile vietini agentą Kg

LIETUVON ir iš LIETUVOS 
per Hamburgą

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

Asmeniškai Vadovauja
t*'*7aės

Kiekvienas, kam tik rūpi žinoti, 
kas dedasi mūs kariuomenėj, kam 

, rūpi krašto gyvenimas, Vilniaus 
atvadavimas ir kariuomenės su vi
suomene susiartinimo idėja, priva- 

1 lo užsisakyti kareiviu laikraštį 

! “KARĮ”
“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 dol visuo
menės susiartinimo su kariuome
ne, netf tik susiartinę tegalėsime 
įvykdyti savo amžiną troškimą — 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėliavą.

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

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

“Karys” deda daug atsiminimų 
iš Lietuvos kariuomenės kovų ir

[Klaipėdą! į Klaipėdą!
PASKUTINĖ PROGA LIETUVIAMS 

važiuot šią vasarą tiesiai i Klaipėdą 
tuo pačiu laivu.

Ketvirtas! ir Penktas!
ŠTĄ VASARĄ IŠPLAUKIMAS

AMERIKOS NEW YORKO
stačiai į

LIETUVOS KLAIPĖDĄ
BALTIKO—AMERIKOS LINIJOS

Laivu “Lituania 
19 liepos - July, 1927

Ekskursijas ant šio laivo rengia:

Rytuose: Petras J. Baltuška — Vakaruose: 
G East Markei 'St. 
"VVilkes Barre, Pa.

Arba
*

“Naujienos
1739 S. Jlalsted St. 
Chicago, Illinois.

Laivu “Estonia
. 9 Rugpjučio-August, 1927

.TUSŲ VIETOS AGENTAS:
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 

PARŪPINS POPIERAS IR PASĄ. 
UŽSAKYS VIETĄ ANT LAIVO 

NURODYS KELIĄ Į LAIVĄ

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

Kainos tiesiai į Klaipėdą: 
Trečia kliasa..........  $107

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

Turistinė m-fia kliaaa $117 Turistinė Ill-ėia kliasa $196

- -t



pi3AWBlN
ITKEVOBKKB)

• \ f j * PubliaKed every TUESDAY gnd FBIDAT
? ------------by‘------------

8AINT JO9KPB’8 LITHUANIAN R. C. A8SOCIAKON 0? LA3CR’
“Hntferęd aa Becond-cbuss matter Sept 12,1916 at the post offfce at Bosvjs. -Vass. 
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SUBSCBIPTIONRATES: 
Dometfc yearly  ................... ..$4^0

Forelgn yearly ......................... ....$5.50
w Domėsite oncė per ireek yearly. .$2.50 

’lSrelgn once per wėek yearly....$3.00 Užsieny viena kart savaitėj met $3.00

. . “DARBININKAS”
866 West Broadway , South Boston, Mass.

Telephone South Boston. 0620 w

'C

.4: reikalinga!
Parbėga? vaikelis pavar

gęs iš mokyklos—“mama,” 
— šaukia. Bet nė- 

— , _ ,ia motiiios su kuria vaike-
for malling at apačiai rate of postage providad for ln Secttoa 1108• ._. ,v.
Act of October 8, 1917, Mthorized on Jnly 12,1918" BS galėtų saVO džiaugsmais

> (18-VL1917—18-VI.19J7)

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams............................$4.50
Užsieny metams............... . ...............f
Viena kart savaitėje metams .... .$2.50

lis galėtų savo džiaugsmais 
ir vargeliai^ pasidalyti. Juk 

$&so ir mes užaugę vaikai — kar

M. f. Į" ■ , 'I .f.-r.T a. H1 -.'.a ..Ii.iaii ■
. - - ► \

Konstitucijos Keitimo Projek
tas via London

.1 ■ ■■ —

50-me “D-ko” taimery til- nepritaria nužemintai, silp- 
po Lietuvos konstitucijos napročiais nykštukais — iš- 
pakeitimo projekto dalis lie- davikais, kuriems negalima* 
čianti seimą. Persispauzdin-mėtyti perlų, 
darni iš “D-ko” šį projektą 
kažkurie laikraščiai spėlio
ja, kad mes paėmėm šį pro- 

. jektų iš amerikiečių laikra- 
Ščiii, kiti visai nemini, iš kur 

1- jie patys gavo šį projektą, 
nors žodis į žodį persispauz- 

į. dino jį iš “D-ko.”
“ - Projektas yra tilpęs Lon- 

doųe anglų kalba leidžiama
me Lithuanian . “Elta” 
Agency Sdrvice.

.. Lietuvos spaudoje mums 
neteko matyti jokio konsti
tucijos keitimo projekto. 
Matyt Lietuvoje konstituci
jos keitimo projektas yra

• sekretas, bet tų sekretą ga
lima atpasakoti anglų poli
tikieriams. Jei katras Ang
lijos politikierius kartais 
projektų užgirtų, ta faktų,/

' ^žinoma, galima būtų sunau- ‘ 
Wti propagandos tikslams,! 
Kitaip negalima aiškinti to 
fakto, jei konstitucijos kei- 

/timo projektas yi'a skelbia
mas Londone, ne A^une.

5c? ' ■Mp «
I B
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Reikia vienok pripažinti, 
kad Voldemaro valdžiai ne
trūksta. savotiškos logikos. 
Cenzūra padarė iš Lietuvos 
laikraščių lapukus be opini
jos apie Lietuvos politinę 
padėtį. Išskyrus “beparti- 
nės partijos” organus kitų 
laikraščių redaktoriams va
lia tik komentuoti įvykius 
Kinijoj, Rusijoje, J. Valsti
jose... ir Timbuktu. Apie 
Lietuvos valdžios politika — 
arba girk, arba tylėk. Jei 
nenori užčiaupti savo redak- 
toriškos gerklės, tai įžangi
nio straipsnio vietoje špauz- 
dink... cenzūros ukazo pa
ragrafus. Aišku tad, jei ne
valia kritikuoti kitų vai

zdžios "darbų, tai juo labiau 
nevalia kritikuoti jos konsti

tucijos keitimo projektų.
Ergo kokiems galams tų pro
jektų da laikraščiuose spauz- 
dinti ?r

Logika, ar ne?
Nelabai mus nustebintų, 

jei valdžia pastatytų Lietu
vos piliečių nubalsavimui 
tokį konstitucijos keitimo 

yn”-
• »(. v

kada turime vargus ar 
džiaugsmus, kuriuos norim ( 
su kitais pasidalyti.. Kaip 
mums skaudu jei neturim 
ištikimo draugo, kuris mus 
nuramintų. Kaip vaikelio 
širdelė turi skaudėti, jei jis 
mažas, nemokąs savęs nura
minti, neturėtų nė vieno 
draugo. Dirbtuvėje dirban
čių motinų vaikeliai yra tik
ri našlaičiai.

Kiek yra tokių, lietuvių 
našlaičių Amerikoje!

•

Gaila tij vaikučių, kurie 
užauga be motinos priežiū
ros. Prakeikta ta tvarka, 
kuri atitraukia motinų nuo. 
jos vaikučių ir verčia ją 
dirbti dėl duonos kąsnio sau 
ir vaikams.

Bet blogai daro ta motina, 
kuri aplinkybių neverčiama 
eina dirbti į dirbtuvę ir 
stato dolerį aukščiau už 
vo vaikų auklėjimą.

* .f'
■

Birželio 18 d. sukako ly
giai dešimt metų, kai susi
rinko lietuvių įseimas Pet-• • t į * .rograde.... r . < s ' J > -

Įvairių pasireiškė tame 
seime nuomonių. Daug bu
vo "jame ginčų. Dar i^ šian
dien buvusieji ąeimo daly
viai, retkarčiais susiginčija 
dėl seimo pareikštų nuomo
nių, bei dėl savo elgesio sei
me. Tačiau juo labiau mes 
tolstam nuo seimolaikų, juo 
labiau jis mums'atrodo kai
po grandiozinis susipratu
sios tautos sūnij žygis.

Ištremtoji tautos dalis 
privargusi karo vargų, kaip 
tik gauna laisvę, tuojau pir
mas jos žodis; Lietuva turi 
būti nepriklausoma!

Nors lietuviai užsieniuose 
jau anksčiau buvo Iškėlę ne
priklausomybės obalsį, } ta
čiau tas obalsis nuaidėjo vi
same pasauly tik tada, kai jį 
ištarė daug žymesnė tautos

tuo
sa-

K.

Fordas ir Žydai

Amerika Netoli.

c 
įf£

Iš to tik vienų išvadąS^ga- 
lima padaryti: arba Voide^ 
maro valdžia skaito konsti
tucijų tokiu mažmožiu, apie sų\ siūlomas kor 
kurį neverta daug kalbėti, pataisas, 
arba serga megalomanijos [tos po to kaip jūs jas 
liga ir skaito visus, kurie jai imsite plebiscito keliu.

projektų: Balsuokite v uz
BBSti'

Jos bus ;
pn

t*
VL<*. O’Higginso Nužudymas

Free
vice-prezidentas, 

Netenka abejo-

Praeitą sekmadienį tapo 
nužudytas Airijos 
State’o
O’Higgins.
ti, kad jį nužudė jo politi-

' niai priešai taip pat kaip 
e. keli metai atgal kad nužudė 

kitų prakilnų Airijos pžitri- 
£ jotų, Collins’ą.

Niekas neįtarė nei Collin- 
so, nei Higginso, kad jie y- 

j ra Airijos Išdavikai. Prie- 
į šingai visiems yra gerai ži- 
| noma, kad jiedu buvo visuo- 
| met pasirengę galvas padė- 
k ti už tėvynę. Vienų ką jie- 
£ dviem jų politiniai priešai 
J galėjo prikišti tai jų nuo- 
8; monę, kad prie dabartinių 
J aplinkybių tuščia būtų sva

joti apie pilną Airijos nepri- 
.£ kldusomybę, nes anglai nie- 
£ icu būdu dabar prie to ne- 
Ž prileis. Todėl Freė Statė’- R. eriai dirba, kas galima pa- 
* daryti prie esamų sąlygų.

Netenka abejoti, kad Free g State’eriai trokšta Airijos 
į- nepriklausomybės lygiai 

kaip ir Republikonai, tik 
■“ ketina prie to prieiti kitais 
t. negu Republikonai keliais.

Ir tie žmonės, kurie eina 
prie to paties idealo, žudo 

L vieni kitus. .

Ford’as per keletą' metų 
prieš • žydus kovojo. Daug 
tiesos ir netiesos apie juos 
buvo parašyta jo laikrašty. 
Žydai labai ant jo pyko. Jie 
visokiais būdais mėgino jį 
nutildyti. Kaikurie jų net 
traukė jį teisman. Shapir’o 
mėgino už šmeižimus gauti 
iš jo milijonų dolerių.

S taiga Ford’as pabaigė 
savo kampanijų prieš žydus 
ir viešai jų^,atsiprašė.

Klauspras, kodėl Fordas 
'■>! 1 >;: ? ? >/>" G T

i \ • I •p’e scm:-:.

Daug I 4ar {tąutai
dirbti.hr J 
tus Petrograde obalsiuš re
alizavo. Ne maža dar buvo 
padaryta įvairių susivažia
vimų, pašįtariirių,. ne mažų 
prisiginčyta, išnešta visokių 
rezoliucijų ir patarimų: ta
čiau tauta ėjo ištvermingai 
prie užbrėžtų Petrograde ir 
Vilniuj tikslų. Ir tuos tiks
lus jai pavyko realizuoti.

* • . - i

_ . t Lietuva • šiandien yra ne-
Jabl.ji įneš- į)riklĮuJSoma. ;

Deja, nepriklausomybės i- 
deja dar nėra realizuota pil
nai. Dar visas trečdalis 
Lietuvos ir, kas liūdniausia, 
jos sostinė nepriklausomybe 
nesidžiaugia. Reikia dar 
dirbti, dirbti gal dar labai 
daug, kad "mestą jį Petrogra
de obalsį pilnumoj - įvyk- • 
džius.—“Lietuva^- h »

■■ 9

dalis, įgijusi galimybės lais
vai pasisakyti.

Platus pasaulis nieko ne- 
žiriojo apie Lietuvą. Jiik ca
rų imperijoj Lietuva buvo 
tik “zapadnij kraj.” Kėlu
sis nepriklausomos Lietuvos 
idėjų inteligentų būrelis va
karų Europoj’ tiek tegalėjo 
turėti pasisekimo, kiek jis 
buvo tautos aidu.

Ir tautos svetur ištremto
ji dalis pasisakė. Pasisakė 
ne Vilniuj, ne Kaune, pasi
sakė Petrograde. Bet ta ap
linkybė jos balso nenusilp
nino, gal greičiau dar su
stiprino. Nes tauta, kuri 
pamiršo ištrėmimo vargus, 
kuri susirinkusi vienon vie
ton pareikalavo ne duonos, 
ne kitų gėrybių, bet nepri
klausomybės, kuri nebijojo 
tuo savo reikalavimu įsipyk- 
ti ją priglaudusiam šeimi
ninkui, — tokia tauta nega
lėjo nepadaryti įspūdžio.

Tai ką publicistai, etnolo
gai, kalbininkai norėjo at
siekti ilgais išvedžiojimais 
apie lietuvių tautos savitu
mų, Petrogrado seimas at
siekė vienu žodžiu. Visiems 
paaiškėjo, kad jeigu tauta, 
taip drąsiai atsistoja ir rei
kalauja sau nepriklausomy
bės, tai matyt ji turi išvys
tytų savo tautinę individua
lybę.

Nors lenkas ir kartojo sa
vo: “gente lituanus — na- 
tione polonus,” tačiau tas 
kartojimas į gilau galvojan
čius žmones veikti negalėjo.

Tiesa, svarbu dar buvo ži
noti ką pasakys likusioji na
mie tautos dalis. Okupacinės 
replės ilgų laikų, neleido jai 
nei iš vietos pasijudinti, nei 
prasižioti. Čia ėjo kova už 
paskutinį gyvulį, už pasku
tinį javų pūdų, kurį okupan
tas stengėsi iš išbadėjusio 
gyventojo atimti. Bet ir 
Čia, kaip tik kur tauta 'galė
jo laisviau savo nuomonę 
pareikšti, ji sakė: ^Lietuva 
turi būti nepriklausoma.

Petrogrado seimų papildė 
irzpatvirtino Vilniaus J<on- 
ferencija, susirinkusi tik ke
tinis mėnesius vėliau.

LIETUVOS IŠEIVIAI
lenkai užvaldė, ar daug jų 
šiandien yra New Yorke, 
kuo iie daugiausia užsiima, 
kokis jų materialis stovis ir 
t. t. Tai vis labai svarbūs 
dalykai, kurie reikalinga bū
tinai surinkti krūvon ir iš
spausdinti knygon, kad ir 
ateinančios kartos turėtų ži
nių apie pii-muosius lietu
vių pilgrimus Amerikon.

Tas visas žinias surinkus 
ne vien *apie New Yorko lie
tuvių gyvenimą, bet visų J. 
Valstybių lietuvių gyveni
mą, mes pamatysime, kaip • 
daug mūsų esama ir ką mes 
per tų visų laiką gero ar blo
go sau ir Jungt. Vast. pada
rėme.

Katalikas pamatytų, kaip 
daug mes prisidėjome prie 
šios šalies katalikų kultūros 

Tautininkas čia

Nora Lietuvos išeivių yra 
išsimėčiusių po visa platųjį 
pasaulį, bet didžiausia ir 
skaitlingiausia susispietę, 
tai Jungtinėse Valstybėse.

Jungt. Valst. lietuviai su
sispietę į apie šimtą dides- 
nių kolonijų ir apie porą 
šimtų mažesnių, neskaitant 
tokių kolonijelių, kur yra po 
keliolika šeimynų, šių pas
tarųjų gal būti da kokis šim
tas kitas, nes kur tik ran
dasi .viena kita dirbtuvė, 
samdanti šimtų kita darbi
ninkų, ten rasime ir lietu
vių.

Neatsižvelgiant to, kad lie
tuviai čia jau labai senai ap
sigyveno, bet apie jų gyve
nimų, kaip jie čia pirmiau
sia atvyko, kuo užsiima, ar 
turi kokių organizacijų ir t. 
t., mes labai mažai teturime pakėlimo, 
žinių. Be Jono Jr. išleistos ras žinių, kiek Lietuvos iš- 
knygėlės -Amerikos Lietu
viai,” tur būt daugiau netu
rime, o ir toji jau sunkiai 
gaunama.

Jei kokis svetimtautis šian
dien panorėtų susipažinti su 
Amerikos Jungt. Valstybių 
lietuvių gyvenimu, jam būtų 
labai sunku rasti kokių nors 
raštų, kurie plačiau nušvies
tų — visų Amerikos lietuvių 
išeivija. O jau būtų labai 
laikas tokiii raštų turėti, nes 
da metas kitas, išmirs pir- 
miaus atvykusieji lietuviai 
ir nebus kas apipasakos pir
mųjų lietuvių atsiradimų. 
Sakysime, kad ir New 
Yorke lietuviai turi labai 
daug žinių, kurias surinkus 
būtų ko įdomaus pasiskai
tyti. Kaip jie organizavo 
lietuviškai lenkiškas “tavor- 
ščystes,” steigė lietuvių len
kų parapija, kurių vėliaus

Neužilgo bus galima į vie
ną dienų iš Europos į Ame- 
rikų atvažiuoti. Kolumbas 
tris mėnesius važiavo kol 
pasiekė Amerikų. Garlai1 
viai atvažiuoja dabar į dvi 
savaites. Orlaivio •— Lind- 
bergh’as prirodė — gali į 
dienų ir pusę perskristi per 
okeanų.

Amerika dabar jau arti 
Europos. Laike Pasaulinio 
Karo Amerika nebuvo pavo
juje. Tada Amerika buvo to
li nuo Europos.

Laike ateinančio karo (nes 
bus daugiau karų) kiekvie
na tauta turės tūkstančius , v 
orlaivininkų, kurie skris per 
okeand-----Jie skris kitokiu
tikslu — jie bombarduos A- 
merikos miestus.

Amerika bus tuomet ne
toli!' Amerika bus pavoju
je.

Užtat Amerikai turėtų rū
pėti nusiginklavimo klausi
mas — ir kokia nors Tautų 
Sąjunga.

eiviai yra prisidėję prie Lie
tuvos ir lietuvių tautinio at
budimo.

Visas šias žinias surinkti 
yra didelis ir sunkus darbas, 
bet visgi jis galimas atlikti 
ir tų darbų atlikti pasiryžo 
Philadelphijos 1926^ m. šim
to penkiasdešimties metinių: 
sukaktuvių parodos lietuvių 
komitetas, dirbant bendrai 
su Amerikos L. R. K. Fede
racija.
Pereitasis Federacijos Kon

gresas užgyrė tokios knygos 
“Amerikos Lietuviai” ir pa
sižadėjo visame darbe pagel
bėti.

Taigi Federacijos Sekre- 
torijatas prašo, kuomet bus 
kreiptasi i gerb. visuomenės 
veikėjus, prašant pagalbos 
tų žinių surinkime, tos pa
galbos neatsakyti.

Fed. Sekretorijcdas

Turbūt 
nais, nes 

tuo konkurencijos nesustab
dys. Gal greičiausia dėlto, 
kad Ford’as, padaręs klai
dų, nesibijo prie jos prisipa
žinti ir pasimokina tik stam
bių klaidų padaręs.

r>Gaila, kad Airijoje dar y- 
ra tokiu žmonių, kurie re
volveriais varinėja parti
nius ginčus. Meksika tuo- 
nieko nepelnė.

Moterys Dirbtu
vėse

K. K.

Doc. J. Tumas

IDEALO ISTORIJA

( Radio-paskaitos)
/L.“.

Idealu vadiname tobulybės pavyzdį, susida- 
rvtų mintyje ir vaizduotėje. Idealas esti taip 
gražus, kaip sapne pasapnuotas, nes idealinin- 
kai, vainas, kuriems jūpi idealas parodyti, daly
kus ir žmoni’] santykius terodo iš gražiosios pu- 
?cs, kaip jie pasvajoti, o ne kaip iš tikrųjų esti. 
Idealizmas — proto, ne tikrenybes sritis.

Idealas gema kažin — kuriose žmogaus dva
sios gelmėse, kurioms nė vardo dar nėra. Lyg die
višku teisingumu idealas mato ir svarsto viso
kias skriaudas, kovas ir kentėjimui Gimęs tyras 
ir skaistus, turėtų derėti amžiniems laikams. 
Linksmai ir džiaugsmingai imasi jis kurti nau
ją gyvenimą, pržada visa, kas tik gera ir gražu, 
išsprendžia visus žmonių ginčus ir nesutikimus, 
kalba labai įsitikinęs fr — sudūžta, sutikęs įsise
nėjusius žmonių papročius. Blogi žmonių pa
pročiai ir palinkimai gudrūs. Susitikę idealą, 
kurs visados esti griežtai jiems priešingas, pa
pločiai negrumias su juo: kova idealą padarytų 

jį dar aukštu
šlovėje, nė ne paniekina jo, peš tada patys virs
tų niekšiškais, — papročiai, palinkimai kitaip ir 
daug lengviau paplauna idealą? būtent, ėmę jį A •> • J* ♦ • • « Ma f . * L.

X

Retai laikraščiai kalba a- 
pie moteris. Išromytų kad 
pasauly moterų visai nėra, 
arba jei yra tokių sutvėri
mų tai jos be svarbos. Mo
terys lošia svariną rolę, y- 
pač gi motinos.

Motinų svarbiausia už
duotis yra užauginti genis 
vaikus. Pasaulio ateitis yra 
motinų rankose. Jei visos 
motinos gerai vaikus auklė
tų, tai visi. vąikai būtų ge
ri. Tie vaikai užaugs — į 
vyrus ir moteris. Tada pa
saulio vyrai ir moterys bū
ti; geri. Bėda tik kad ne vi
sos motinos geros. ’ Bėda, 
knd randasi'daug lietuvių 
motinų kurioms pijugįlis 
brangesnis už sūnaus ar 
dukters laimę.
' Daugelis mokinėlių dirba 

dirbtuvėse -^9 vaikai anga sau taikinti. Ir idealas čia pat altyse, pagedusių 
—-—. i -
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globoje atsiradę?., ima tirpte tirpti, kol visai su
menkėja ir belieka viena jo parodija.

Pavyzdžiui pasižiūrėkime, kuo tikrenybėje 
pavirto socializmo idealas, kurį įsivaizdino tokia 
gausinga pasaulio demokratija. «.

Ko iš socializmo laukta ir ko sulaukta

Veltui socialistai dedas blaiviais tikrojo gyve
nimo į vertinto jais: jie — utopistai, žmonės tokio 
pasaulio, kokio negalima padaryti; jie tik gražiai 
yra pasvajoję. Išpradžių socialistai svajojo vi
suomenę susocializuosių geros valios žmonės; 
darbininkai patys savo pastangomis išsilaisvin
siu ; pati idealo galybė sukursianti naujų laisvą 
gyvenimų; šitų gyvenimų parodysiu gyvi pavyz
džiai, lyg kokios oazės kapitalistinio pasaulio ty- 
riiose, kur visi nelaisvi ir kits kitų išnaudoja. 
Bendrų turtą, tikėtų, suteiksiant visiems pakan
kamos gerovės, visus sulyginsiant teisėmis; nei 
ištisos tautos, nei atskiros žmonių gurguolės, nei 
katras —* sau palaidas žmogus nebebūsiųs suvar
žytas, priverčiamas taip daryti, kaip jam nema
lonu, arba taip nedarytų į ka visa širdžia links
ta, į ką pati gamta ir Dievo apvaizdas jį-palen
kė; daugumas nębesmelksiąs mažumo nei atski
ri j vienetų. Na, tikėta socializmu būsiant gyvojo 
proto ir jautrios širdies įstatymų rinkinį, page
rinsiant žmonių santykius ir net patį žmogų per- 
^bfeiant?į&jpa»j%r- Broly
bės Religiją.

Imta vykinti. Atsirado vadinamoji realinė 
politika.. Geros valios žmones tapo paneigti, jų 
vietų pasiėmė socialdemokratų parlamentas, o da

. 4**-
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paskiau — proletariatas. Ką turėjo padaryti 
laisvų komunų (bendrovių) koperacija, tai imta 
vykinti suvalstybinant per prievarta; ir gauta 
degtinės, tabako, gelžkelių, degtukų ir daug ko 
monopoliai; tas vienas laisvinančio komunizmo 
palikimas, tie. vieni keliai, kuriais turėjo ateiti 
išsilaisvinimas. Bet jais nepasikliauta, jie nema
sino. Tai pažadėta jie patobulinti, sudemokra- 
tinant valstybę. Visas gyvenimo blogumas kyląs 
iš to, kad rinkimai esti ne visuotiniu balsavimu. 
Visuotiniu balsavimu būsią pasiekta tikroji liau
dies atstovybė. Liaudies žmonės tapsią neapi
brėžta visa to galva, suvalstybinsią pramonę, že
mės ūkį, prekybą, švietimą, auklėjiihųTsuskira 
tysią darbus ir jų pelnus. Visa tai padarysian 
čios visokios liaudies ministerijos ir nauja polici 
ja, apvilkta revoliucine uniforma.

Ir visa tai apvylė. Tada griebtasi proletaria 
to diktatūros ir, štai, turime—komunistinę tary
bų tvarkų, tų tikra laisves karikatūrą.

Šitaip bdaisvinant, pati laisvė virto pavojin 
ga, dažnai reakcinga; virto tų pačių buržuji 
obalsiu; tų, kuriems neleista spręsti liaudiško 
valstybės darbas.

Dar pavojingesne virto — brolybe; ji. būtent 
pavirto klierikaline priemone užmigdyti klash 
antagonizmams, jų priešingylięms. .
ę- Račių lygybę, pagaliau! paląikė hmtrrevolic 
rimu prasimanymu proletariato diktatūrai nu 
versti.

Ir prasidėjo tragingas pirmykščių laukim 
merdėjimas: socializmas pats save prarijo — i.;

A .
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 užsitarnavo' pilnai to/yardo. V^ziubja- ant laivoU feCo^ 

nas iš Montello,1 Ma&ų“ Mu
zikantas” iŠ Springfidd, 
III., “švogeris” iš Bodies- 
ter, N. Y'., važiuoja ir vie
nas vargoninkas, Petras Gi-t 
liūs iš Pittsburgh, Pa. Dar 
daugiau (žymių Rietuvių va* 
žiuoja. bet visus sunku yra’ 
išvardyk,. •

Būnant tokioj ypatingai 
pagarsėjųsipj grupėj ant1 
laivo, viskas einasi kuė’ 
linksmiausiai. Tokio “good 
time,” kaip mes dabar turi
me, tai Amerikoj nei už tūk
stantį dolerių neturėtume, 
anot Barono. Tai tikra tei
sybė.

Linksma, linksma ant lai
vo, bet visgi visi su nekan
trumu laukia kada pasieksi
me Klaipėdos uostą.

Sudiev! Daug linkėjimų 
nuo laivo visiems mano pa
žįstamiems !

S t ella Maris

i
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- Nesenai Klaipėdoje į- 

 

sikūrė Vilniui vadudM Są
jungos skyrius. Sky ’ 
vykdomąjį komitetą sudaro’: ’ 
pirmininkas Dr. Trukanas, 
sekretorius Jankytė Ėda, iž
dininkas C.’ 1 Jasinskis, na;-
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nantpjų mandagumas. Yra 
keletas ir lietuvių tajnąnto- 
jų. Kambariai švarūs ir 
gana patogūs, ypatingai pa

laiko.. praliūliavo ant ban-raukius kambarius tun eks
kursantai, kurie pirko lai
vakortes per p-lę Margarie- 
tą. Grybaitę, L. Prekybos 
Bendrovės vedėją.

Nors oras iš New York’o. 
pasitaikė lietingas, bet ke
lionėje giedras, be audros. Į

Laivas “Lituania”
Birželio 22, 1927

Dienos risčia bėga, neju
tom kaip daugiaus savaitės

gilojančio vandenyno. Link- 
. sma, jauku, keliauti į numy

lėtą tėvynę su gausia Vyčių 
- ekskursija. Jauni veideliai, 

jaunos širdys, jaunos min- 
tys spiečiasi, kyla, draugin
gumo vartų veria tarp Ame
rikoj gimusio lietuviško jau* ’antrą dieną daugumui eks

kursantų reikėjo ožį pjaut, 
bet į trečią, ketvirtą dieną 
visi apsiprato su laivo siū
bavimu ir dauguma mano, 
kad nenubostų taip važiuo
ti ir ištisą mėnesį. Ir ko- 
gi dar galima geresnio nere
ti: nieko nedirbam, valgom 
kiek norim, geriam viską, 
linksminamės. -Ant laivo be
itas ir orkestrą griežia; šo
kiai, krutanti paveikslai, 
maskaradai.

Sekmadienį (birželio 19) 
turėjome pamaldas. Kun. 
.Navickas atlaikė šv. Mišias 
ir pasakė pamokslą. Vaka
re turėjome lietuvišką kon
certą. Tikras rojus — ne 
ant žemės, bet ant vandeny
no.

Kartu su Vyčių Ekskur
sija važiuoja kun. Dr. Na
vickas iš Chicagosir kun. Si
monaitis iš Elizabeth, N. J. 
Važiuoja dainininkė Marga- 
rieta Grybaitė iš So. Bosto- 
n’o. Turime vienos ekskur
sijos grupės gerą lyderį, 
juokdarį Kaziuką Baltro- 
maitį iš .Elizabeth, N. J-.. Sū 
mumis ir visų ekskursantų 
pamylėta Adelė Rubliaus- 
kaitė, L. Vyčių Centro Raš
tininkė iš Chicago, III. Gra
žiai padainuoja tenoras” 
Viktoras Medonis iš S. Bos
ton, Mass.; mergaites gyvai 
pašokdina Paulius Balčiū
nas, chicagietis. Visų atvdą' 
atkreipė savo gyvumu ir su
manumu p-lė Anastazija 
Petrauskaitė, iš Waterbury, 
Conn. Turime “mamytę” 
p-nią Juknienę iš Chicago, 
III. Ji mūsų visų savo mo
tinišku maloniu globojimu

nirno ir Lietuvos pasiaukuo
jančių, ateitin žiūrinčių 
mergaičių ir jaunikaičių.

Ant laivo kalbos,’ dainos 
vien tiktai apie Lietuvą, a- 
pie Klaipėdą, apie Pavasa
rininkus ir abelnai Lietu
vos gyvenimą. Ką mes te
nai pamatysime, ką naujo 

- išmoksime, kuo savo vien- 
minčiams pasirodysime? 
Vieni“ makabilius” žada
pirkti ir amerikoniškai po 
Lietuvos kiekvieną kampelį 
pasitrankyti, Lietuvos gam- 

, ta pasidžiaugti, kiti rnankš-' 
tinasi, ketina atletiškai pasi
rodyti; o treti savo manie
ms perkratinėja, nes nori 
kur nors Lietuvoj bernelį 
ar mergelę pavylioti. Tu
rint tiek daug užsibriežimų 
ir kaip-gi galima ant laivo 
nuobodžiauti.

Važiuojančių mintys lekia 
tai pirmyn, tai vėl atgal. A- 
pie ateitį vien galime spėlio
ti, bet kas jau įvyko, tai y- 
ra labai malonu atminti ir 
savo įspūdžiais su kitais pa
sidalinti.
... .J ■. • • . > . ?.■ .' .,

Antradienį, birželio 14, 
1927, jau nuo pat ryto eks
kursantai pradėjo rinktis į 
prieplauką, kur laivas sto
vėjo. Oras buvo nekoks, li
jo, bet tas važiuojančių li
po nė kiek nesugadino . Visi 
vien tiktai laukė tos valan
dos kada laivas “Lituania” 
pradės tolintis nuo krašto. 
Lietuvių ekskursantų doku
mentai buvo gerai sutvarky
ti ir jokių kliūčių nebuvo. 
Nuo pat įžengimo ant lai
vo buvo pastebėtas ypatin
gas laivo valininkų ir tar

\z»

riai kap.“ Kukutis ir p.
J. Bertulis.* v
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Koks laimingas žmogus, kuris 
savo geidulių neklauso, kurio siela 
visada mirtį drąsiai gali sutikti, 
nes jo nelaiko sukaustę pasaulyje 
nei noras įgarsėti ar ką sau pa
čiam laimėti, nei kiti asmens daly
kai. Nei jis iškilti geidžia, nei nu
sigyventi bijo. Jis valdo save ir, 
nieko neturėdamas, viską turi. — 
Wotton.

Koks niekniekis yra žmogus, 
jei nemoka jis aukščiau paties sa
vęs pakilti!—>Daniel.

OLD GOLD YRA ČIONAIS
Kiekvienas cigaretų rūky

tojas, kuris mėgsta geresnį 
cigaretą suras Old Golds 
tinkamais su kiekvienu no
ru. :

Old GoldjS vra rūkomi mi
lijono rūkytojų ir viršija 
visus kitus cigaretus dėlto, 
kad jie geresni. Gali juos 
rūkyti lyte, dieną ir vaka
re be gerklės nuovargio.

Old Gold sujudina skonį 
dėlto kad moksliški išradi
mai išėmė visą nemalonumą 
iš tabako.
Švelnūs iv n 
kurie užganėdina didžiumą 
rūkytojų.

Pirk pakelį Old Golds 
šiandien ir pats sau persi- 
tikrink. Išrūkysi vežimą ir 
kosulio neturėsi.

t

Old Golds yra 
donūs cigaretai,

r «

( ' Klaipėdos krašto Lie- ■
tuviu Susivienijimo centro ' 
valdyba paskutiniame savo 
posėdy svarstė p. vidaus rei
kalų ministerio‘paskelbtąjį 1 
vizų pakėlimo klausimą.Ka- 
dangi dauguma klaipėdiečių 
turi daug reikalų su užne- 
muniu, tai šis vizų pakėli
mas skaudžiai atsilieptų, y- 
pač į neturtingesniųjų padė
tį. Lietuvių Susivienijimo 
Klaipėdos krašte centro val
dybą mano šiuo reikalu 
kreiptis Centro Vyriausy- 
bėn, kad klaipėdiečiams šiuo 
atveju būtų padaryta išim
tis.

— Prasidėjus Klaipėdos 
uoste didesniam laivų judė
jimui ir bendrai vasaros 
darbams, Klaipėdos krašte 
bedarbių skaičius žymiai su
mažėjo. Jeigu dar ir liko 
bedarbių, tai ir jiems dabar 
randama darbo. Tokiu bū
du bedarbiiU’klausimas Klai
dos krašte labai palengvėjo.

— Birželio 14 d. Klaipė
dos uostan buvo atplaukęs iš 
Batumo uosto didelis italų 
laivas “Silvio.” Jis yra pri
taikintas žibalui ir benzinui 
vežioti. Laivas yra 9000 to
nų ir brenda 25 pėdas. 
Klaipėdon jis atvežė čionyk
štei rusi) 'bėnd'^ovei skirtą 
žibalą. Kadangi tokių dide
lių laivų Klaipėdos uoste re
tai tematyti, tai klaipėdie
čiai gausingais būriais ėjo 
jo pažiūrėti. Laivas iš Klai
pėdos išplaukė tą pat vaka
rą.

— Kaip žinoma, naujoji 
Klaipėdos miesto Valdyba 

, neturi jokios aiškios daugu
mos. Komunistai užėmė pre- 

; zidiumo pirmąją vietą, bet 
jie iš viso turi tik 10 atsto- 

• vų ir savo v sumanymų 
| pravesti negali. Labiausiai

jiems priešinasi dešinieji. 
Taigi laukti vaisingo naujo
jo magistrato darbo negali
ma. Jau įvyko du posėdžiu, 
bet dienotvarkė liko neiš
semta'. Paskutiniame tik 
šiaip taip pravesta 25,000 li
tų pašalpos reikalas rengia
mai Klaipėdojk žemės .ūkio, 
prekybos ir pramonės paro
dai. Daugiausia ginčų kyla 
darlnniiikų klausimais. Į 
pirmuosius posėdžius buvo 
susirinkę daug publikos, bet 
vieni jais labai apsivylė, o 
kiti tiktai pasijuokė. ' Į

LENKŲ KARlŲpMŽNęg |tai‘Y kitą pusę safo i

• piirini. ’ Lenki ii pastįdi&ojup^ 
laiku sugalvojo kažkokius 

ytisiraŠv-*'
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Vilniaus krašte lenkai, šiuo 
metu daro manievrųs dvie- popierius, kuriuos

— Klaipėdos krašto . di
rektorijos nutarimu, atleis
tas is/tarnybos Šilutės apsk. 
mokyklų inspektorius p. Me- 
jeris. Jis pasižymėjo prieš- 
lietuvišku veikimu ir nemo
kėjo abiejų krašto kalbų, 
kas šio krašto mokytojams 
būtinai reikalinga. Jo vie
ton paskirtas Spartesnisios 
lietuvių gimnazijos Klaipė
doje direktorius p. Auksu- 
taitis. Tuo pat direktorijos 
nutarimu, p. Auksutaičio 
vieton paskirtas mokytojas 
p. Purvinis.

— Nors jau birželio pa
baiga artinasi, bet Klaipė
doje tikros vasaros dar ne
sijautė. Tik dabar pradeda 
žydėti sodai ir kiti vaisme
džiai. Jūros tuščios, nes 
vanduo turi tik 10 laipsnių 
šilumos, kuriame gali mau
dytis tik gerai užsigrūdinu
sieji. Šiaip ir vasarojai ir 
žiemkenčiai javai Klaipėdos 
krašte atrodo neblogai. Pui
kiai, .dygsta ię bulvės. Ka
dangi dažnai lyja, tai ir 
daržai gerai atrodo. Reika
linga tik daugiau šilumos,

jomis grupėmis- Pirma gru
pė vykdo manįevrus apie 
Pabrodę palei geležinkelio 
liniją, einančią nuo Vilniaus 
į Daugpilį. Čia dalyvauja 
Vilniuje ir apskrityje sto
vinčios artilerijos ir kitos 
dalys.Kitas manievni punk
tas yra į pietus nuo Gardi
no, kur dalyvauja artilerija 
ir kitos ginklų rūšys stovin
čios Gardine, Suvalkuose ir 
Seinuose. Prie pačios de- 
marklinijos nieko ypatingo 
neįvyko.. Pastaruoju mėtų 
eina pasienio korpuso per
grupavimai.

lti • verčia 1 kiekvieną
naiitį 'demarkądįos ; Uniją. 
Žmonės, n<un<4^dUf^i ( lenkų J 
kalbos, ypač “vai^vskbs,”- 
nieko nesupranta, kuriemš 
galams jie pasirašo. Vietos 
gyventojai skundžiasi mūsų 
vyriausybei, protestuodami^ 
prieš toki tanku savivallavi- 
mą- .di

-v> 1 
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Prastas Apetitas?
-------- ----------------------- ---- --------------į

Mr. Alex Taylor, Geiter, Ala.* ^ 
sako, “Nuga-Tone pagelbėjo-man. 
puikiai. Kuomet aš pradėjau jas 
vartoti, aš turėjau skausmus šone, 
mano apetitas buvo prastas ir ner į 
galėdavau naktį gerai pasilsėtu 
Dabar šone .skausmą nebeturiu, 
mano apetitas geras, mano miegas 
pasilsinantis ir atšviežinantis, aš . 
jaučiuosi geriau visais atžvil
giais.” . ..

Tūkstančiai vyru ir motetą lai
ke paskutinių 35 metų Įgijo tas 
pačias puikias pasekmes. Kai ku? 
rie jų buvo silpni, nervuoti, išblyš
kę. Kiti turėjo skilvio ir virškini-.. 
mo trubelius, gasus viduriuose ir 
žarnose .svaigulį, silpnumu,, inkstų * 
ligas. Kai kurie buvo menki ir . 
turėjo trubelių su virškfniĮnu. Nu- ;

• ga-Tone suteikė jiems daugiau je-.- 
gos. geresnę sveikatą ir energiją^ 
Jos padaugino jėgą visi} kūlio or* 
ganų ir jie pasijuto esą jaunesni.

. Nuga-Tone turi jums pagelbėti, bę 
jei ne, tai nieko nekainuos.1 Žiūrė-" 

. . _ v . kit garantijos ant kiekvieno.pake-
tenka dažnai pereiti į vieną, jiio. Nepirkit 1 butelį šiandien. ■

o .....—>— 1-

BOMBA MOKYKLOJ

Kažkas įmetė Į HumšiŠ- 
kių (Vilniaus krašte) lenkų 
mokyklą bombą, kuri spro
gusi apdraskė mokyklos vi
dų.

LENKAI ĮVAIRIAIS BŪ
DAIS VARŽO DEMAR

KACIJOS P ALINI JO 
GYVENTOJUS

Kadangi daugumos tokiii 
gyventojų žeme yra lietuvių 
ir lenkų pusėse, tai jiems

jlr jiu hm hk mujncm'juvjat; LiviirmvLR ttztt
'4*

H 
kurios visi laukia. Bet jau 1 g: 
pastaromis dienomis prade-! 
jo žymiai atšilti. Tikimasi, į f?' 

kad pasivėlinusioji vasara!.-: 
greitai pasirodys visame į r;’ 
kaitrume. * į
____________________ _______ • I

Atsiminkite, kad jūsų vaikai su 
jumis apsieis taip, kaip jūs su sa
vo tėvais apsieinate—Fales.

A *
Mažos žmogaus dienos parodo, 

koks bus subrendęs tas žmogus, 
kaip kad rytas skelbia, kokia bus 
diena.—Milton.

“TIESOS AIDAI”
Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušvieSaii-' j 

tįs dienos klausimus.
. 5“' Al

Prenumerata metams..................  ;....................$1.20 I
2 * 1

A tsk ira kn v 2 ei č........................................................10c* >.' ■
•* ” v -. 4
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1624 E. St.,
Į SOS AIDAI”

Niagara Falls, N. Y.
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laisvinimas tik praplėtė nelaisvę. Tai visuome
nės srityje.

Atskirų, palaidų žmonių sieloje socializmas, 
kuriuo buvo jie pasitikėję, perilga lygiai tą-pat 
padarė. Visuomenei buvo paskelbta jos obalsis 
— teisybė ir bet-kuris bendras darbas dabar bū
sią naujos liaudiškos valstybės rūpestis, o ne at
skirų žmonių. Taigi kol tokia valstybė dar ne
susidarė, tokiomis gyvenimo sąlygomis svajoti 
apie sudarinėjimą teisybės ir bendrumo pavyz
džius būtų bevaisės, tuščios patangos. Socializ
mo idealo šalininikai visas savo pajėgas kreipė 
ten, kur sudaroma tokia valstybė, kur politinė 
kova kovojama; būtent, į rinkimus į parlamen
tą, į miestų valdybas, į savivaldybes ir k.; rū
pintis, kaip čia patiems pagerinus žmonių san
tykiai, socialistai liovėsi.

Socialistas gavo panaudoti visus kartėlius, 
visas neapykantas ir nesantarmes. griežtai visus 
tikrojo gyvenimo nepadorumus politinei kovai 
laimėti ir įsigalėti valdžioje, idant šiuo revoliuci
niu darbu, galų gale susidarytų visagalinti išlais
vinimo organizacija. Tam kartui socialistams 
tenka išsižadėti visų idealinių “prietarų,” ku
riuos buvo susidariusios buržuazinės valstybes; 
priešininkams nugalėti turi būti geros visos prie-, 
menes. ’ ' ,

Socialistams teko itin atsargiai skelbti laisves 
pradas, kad, būtų galįma jis apsukriai paversti 
Magu reakcininkams. ’ ,

Teko gudriai nutylėti brolybe ir žmogaus vieš
patavimas, nes realioji politika verčia pasityčio
ti iš šitų svajonių.

jė tarp idealizmo, išpažįstamo teorijoje, ir gy ve
nimo bei sąžinės. Visa tai pavirto tik politikos 
gudi-ybe ir išaugo ypatinga lūšis žmonių, kurie, 
.0 nesijausdami, apaštalauja veidmainiavimą.

Kas gi dar nepažįsta tokių žmonių, kurie, 
karštai skelbdami visuomeninį teisingumą, mie
li noru ir ramiausia sąžine panaudoja teismo, 
policijos, biržos paslaptis ir patogumus; kurie, 
peikdami išnaudojimą, gerbdami žmogų, žiau
riausia patys išnaudoja savo tanius, brutaliai 
smelkia savo vaikų savitumą ir kiek begalėdami, 
stengiasi įsigyti tų gudrybių, kurios kaip tik su
tvirtina kapitalistinę tvarką. Kas nežino milita- 
ristų iš P. P. S. (lenkų socialistų) ir buržujiškai 
ištaigingai gyvenančių diplomatų, atstovaujan
čių proletariškai Rusijai?

Kitaip buvo, kai jauni buvome. Tada bet-ku- 
rią idėją, įžengusią mums į protą, mylėjome’visa 
savo siela; jai aukojome visus gyvenimo džiaugs
mus, visą savo naudą, visus gerumus ir kančias. 
Idėja būdavo proto, sąžinės padaras ir visos atei
ties pašvaistė, gyvoji teisybė ja norėjome gyven
ti ir veikti. įdėjęs šviesa buvo gyvenimo šviesa.. 

Politika irgi darė ardomąjį; savo darbą^ sen
dindama mus. Ir kai sukakome vyrų amžiaus, 
kai .subrendome, tie skaistūs, geni, sveiku krau
ju tvinksta laukimai virto mums nebegyvu są
voka, nieko mums nebepatlekiančia, mūsų darbų 
nebevaldančia. Mūsų sielos, musų sąžinės gel
mėse paėmė viršų senosios, tik teorijoje’nekei
čiamos idėjos, kurios patylomis tyčiojasi iš -pir
mykščių jaunystės idealų; jie mums niekais pa
virto. . . x

, *

Ir taip-isitesėjo melavimas idėjai, priešingy-t Taip ir daromės panažfls Prancūzijos kalėj i-
i •

iamus, priešakyje kurių didelėmis raidėmis įra
šoma :

“Laisve, lygybė, brolybė... ”
Linksmo,'skaistaus idealo ta pati istorija iš 

nebeatmenamų laikų, ligi tik žmonija pradėjo 
pasiilgti laisvės ir meilės. Ir tiek jau apviltos 
žmonių sielos vis tebėra pasiilgusios teisybės, te
belaukia, kad įvyktų žemėje — Dangaus Kara
lystė—lasai nebemirštamas idealas.—“Lietuvis”

VAKAROP
f™

Aš paviliojau mėlyną daiTgij;
Žerii^ užsupo tyli daina...
Mano vainikas baltii narcizij. 
Žibančiu aukso gana.r. gana.

< v : I ..'f ■ r--

, Keliauju šlaitais — šaltiniai skamba. 
Žingsniuoju kalnais ■— žvaigždės arti...
O paskutiniai dienos žaidimai. 
Bangose skęsta, lyg užburti.,

Tirštį vainikai perlais apkritę, 
Vandens lelijos — kaip gulbinai... 
Kani dovanosiu saulės auginius, 
Vakarti pintus — nebežinau.

inčios Idpoš Hosana gieda, 
Ąpė kalifai'

Švpsai
Sakiau,-_____ - _,....7(____
Kažkas palicj^kfepiančią taurę 
Ir išsisklaidė meilės aidu...

(“šaltinis”)

VISI SKAITYKITE, PLATBiKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

“DARBININKĄ” ;
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo

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

“DARBININKAS” visur atstovauja ir giha 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelių? 
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. v į

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

“DARBININKAS*5 talpina gražių apsaky
mėlių ir naudingų skaitymų kaip seniems, taip 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims. 5

“DARBININKAS” yra visų dorų..žmonių Į 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalą skai
tyti ir kitiems patąrti išsirašyti “Darbininkų.”

“DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, 
pusei metų 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigū- 
bai.
' “DUBININKAS ” išeina kiekvieną savaitę 
dažnai su priedais.

“DARBININKO” Redakcijns-AdministrtdH 
jos adresas: Kaunan, Nepriklausomybės AikitS
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Įvyks 24 d. 
vai. popieti},

Užsisakykite
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inko Banio koncertas i m : perrądio teįry į
. Lucijai Jeneliū- 
eko sužinotu kad 
šSie -tik Tžtrp sa
lį* — lietuvių, bet 

ritančią, daininin
kas Antanas Banys, dabar 
kiekvieną ketvergą, 8:30 va
karė dainuoja hotelv “Lor-
'r 

raSne/’ per 15-ką minučių ra- 
t dio' stoty WABQ. Tad kas 

turite radio aparatus namie, 
ggĮite kiekvieną ketvergo va- 

pasiklausyti — pasigėrė
ti jftJabai maloniu, tikrai lak-.

los balsu.

metų pripažinimo Lietu
vos per Ameriką sukaktuvės

Vietinis Lietuvią Draugiją 
Sąryšis rengia 5-k‘ią metą su- 
kaktuves pripažinimo per A- 

eriką Lietuvos kaipo laisvos 
neprigulmingos valstybės, 

ikaktuvės Įvyks pikniko pa
dalė 30-tą liepos Scliuetzen 

kę, prie 83-čios gatvės ir 
ieuin Avė, Privažiuoti 
Jo parko labai lengva — 

ir kur tik nevažiuoji, visvien 
tik vieną užmokesnį tereikia 
mokėti — duoda taip vadina- 

£fransferus. Tad kįekvie- 
lietuvini ir lietuvei būtą 

neprošalį atsilankyti Į tąjį 
pįfariką, nes pirma: tuomi pa
gerbsime 5-kių metą sukaktu- 

: vės pripažinimo Lietuvos per 
riką, o antra, linksmai lai- 
rfaleisime, gi trečia, duos 
ą Sąryšiui uždirbti tru- 
•į&agų,:-'kuriuos. Jfc pipi-įgps Apskričio išvaziaviman, 
Sąryšis panaudoja labui 'teis bus “Palangoj,” Law-

< * ’z * - * >
akmenius. Piknikas bus taip 
vadinamoj Maier’io farmoje, 
prie -89-tos gatvės ir Tinicum 
Avė., W. Pliiladelphia, Pa.

Livingstonietis
. \ i . i. * L

• » __

WASHINGTON DEPOT, 
CONN.

Lietuviai nesnaudžia

Vietos lietuviai vasaros lai
ku neapleidžia nė vienos pra
mogos. Neapleido nė Hartfor
do lietuvią parapijos pikni
ko. P-nas Povilas Krikščiū
nas su šeimyna iš New Mil- 
fordo praleido puikiai laiką 
šiame piknike. Alekas Kri
kščiūnas su šeimyna lankėsi 
S. L. R. K. Susivienijimo Ct. 
apskričio suvažiavime. Šven
čiu laike lietuviai buvo išva- 
žinėję.

Liepos 4 d. vieno anglo mer
gaitė beleisdama rakietas už
sidegė drabužius ir smarkiai 
apdegė.

Liepos 5 d. kaip kur pasiro
dė šalna. Ūkininkams ligšiol 
buvo ne kas. Šaltas oras ir 
niekas neauga. Darbininkai 
visi gerai dirba ant ūkią. Dirb
tuvių nėra.

.f

Darbininkas

WORCESTER,MASS
Pranešimas

Ą. L. R. K. Moterų Sąjun-

•-t't.'fr4’- . ~r,,į

v* •!

ir abelnai visų lietu
vių. Pavyzdžiui, kaip kad pas- 

laiku — 30 d. gegužės 
Sąryšis panaudojo tiktai dole-

| riųkųpagerbimui a. a. dakta- 
rdhJono Basanavičiaus ir a. 
a? arkivyskupo Jurgio Matu- 

vičiaus.agvįį, ... • . ...
§v. Kazimiero Spaudos Dr-jos 
g veikmė

'"Liepos 31 d. šv. Kazimiero 
Spaudos Draugijos vietinis 

is, kad lįskutį padarius 
iugą ir paplatinus apšvietą, 

pikniką. Na, jau nie
ko ‘nekalbant apie pasilinks-

rence, Mass. rugpiūeio 7 d. 
ruošiasi visi. Tad, važiavimo 
reikalais kreipkitės pas po
nias: Giraitienę, 346 Harding 
St.', Roglienę, 15 Plantation 
St.,' M. Šliorienę, 34 Pattison 
St.

Bendras piknikas

Moterų Sąjungos 5 kp. ir 
šv. Petronėlės draugija ruošią 
bendrą pikniką, Maironio par
ke, liepos 17 d. Kviečiame 
visus lietuvius, senus ir jau
nus, vietos ir apylinkių skait-

**• •

Jingai suvažiuoti.
Sąjungietės pavaišins ' visus 

lietuviškais 
gėrimė-

mimą ir kitus dalykėlius, į kuopuikiausiai: 
3b£jędkniką nors dėl to vieno sūriais, pyragaičiais, 
^apsimoka eiti, kad Įeidamas į liais ir saldainiais. Be to, bus 

ą kiekvienas gaus veltui Įvairią žaislu.
Sąjungietė

Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir
gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie-

ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius
ton būti.

Kiekvienas lietums turi žinoti apie savo
‘tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių

tiai sustoti" kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame*

^APEE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 
’ YRA KLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

UETUVOS ALBUMAS

yeualas tori 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai
ušimti paveikslais

Liepos 4-tą:,1927 riipL&>El&- 
no lietuviai tiesiog* davėte su
žavėjo viso miesto gyventojus. 
Nuo senelio iki kūdikėlio > —
visi lietuviams parodė didžiau
sią simpatiją ir dėkingumą už 
ją sumanumą parodoje. Neap
sakomos buvo ovacijos,- ploji-

1 ♦*—. ‘

mai, triūbijimai, šaukšmai, 
kuomet lietuvių -trispalvė Vė
liava sykiu su Amerikos vėlia
va pasirodė >ant 16-tos gatvės 
ir Wood Avė. Lietuvaitės, 
gražiausios Lindeno mergelės,* 
vainikuotos, išsipuošusios at- 

— rodė tikros dukterys Birutės. 
Jos buvo pasipuošusios Lietu
vos ir Amerikos vėliavą spal
vomis.

Būrelių ir visos parodos 
vaizdas sekantis: • '

Eina skaitlingas muzikantą 
būrys, arti trisdešimts jauni
kaičių atsakančio} uniformoj ir 
gražiai iškilmingai parodai. 
grajino.

Vėliavos—Amerikos ir Lie-' 
tuvos — eina greta .per visą 
miestą plevėsuodamos, minios 
ir valdininkai atiduoda tinka-, 
mą pagarbą.

J

Komitetas bei .parodos pirm, 
ir pilnas energijos veikėjas 
buvo p. J. J. Liudvinaitis, jo 
padėjėjais buvo p. S. Martis 
ir Jurgis Rauba. P. S. Mar
tis yra dabartinis miesto tak
są asesorius, gimęs ir augęs 
čionais, bet save visados persi- 
stato tikru lietuviu, o p. J. P. 
Rauba yra Įžymus Lindeno 
biznierius ir didis lietuvią rei
kalą rėmėjas.

Nešama raštiška lietuvią re
prezentacija, kur minimi lie
tuviai' sekančiai: »■ “Lithu-

i 

anians of the City of Linden.”
C“ - \ i - -

Slenka neapsakomai didė* 
lis gražus gyvą gėlių nupintas 
vainikas, kurį neša nesuskai
tomas būrys Lindeno rinkti- J. 
nią, gražiausiu mergaičių, vi
sos baltose jupelėse ir su ža
liais rūtą vainikėliais ant gal
velių, o viduje to gražaus vai
niko ėjo Liberty su Lietuva, 
ant kurią iš šalies žiūrint ne
galima buvo atsigerėti kaip 
malonia ir gražia išvaizda.

Garbingai nešė Amerikos di
džiulę vėliavą, tautiškai pasi
puošusios rinktinės lietuvaitės.

Eina didelis būrys gražių 
mergaičių pasipuošusią taip, 
kad atrodė tikra Lietuvos 
trispalvė vėliava 
^Seka Lindeno lietuvią mote
rėlių didžiausias pulkas ir vi
sos buvo taip baltai pasipuo
šusios su Amerikos vėliavos i 
kepurėlėmis ant galvų, o ran- • 
koše laikė po lietuvišką vėlia- 
vukę;

Štai sykiu plaukia ir “Spi- 
rit of St. Louis,”: kurio vardu 
Lindeno lietuviai turėjo subu- 
davoję didžiuli ir labai puikų 
orlaivi, o užvardino ir para
šais perstatė 4776 — Spirit 
of Linden 1927. Visa publika 
neapsakomai triukšmingai pa
sveikino tą orlaivį.

Seka skaitlingas vyrų būrys, 
kurie atrodė it .tikras senovėj 
Lietuvos ąžuolynas.

Štai ant galo seka didžiau
sias vežimas papuoštas Amen* 
kos ir Lietu^ūs vėliavomis, 
vainikais, beržais ir šiaip vi
sokiomis grožybėmis. Šalyse buvo abu kartu, pilna svet^i- 
sekanti parašai: “Our Futurė 
Cifizens of America.”

Buvo nemažas skaičius to- skyrių mokykloj vaikučiai.

tos Lietuvių U 
Suvažiavimas

—i

- muši •You, Jaek Sharkey hurry up, quick! 
GivĄ for Dempsey a gooid kjck. .. 
Smaskliis nosė, ^ive twp.bUą?k eyes... 
Fix then Dempšey, Slwhįey ‘4 nice ” 
You our hero and. our. pride 
* ia lianą Tampus Knight.

Great, about you ąffi bUdą sing > - L
te about great pu ęiĮi$t, -n-..,, i ;

Demp'sev-š i tose nyith yoąr JisL

Lithūa
•. ud, .ną

Smash
.j i / . .

; ............... -

Užbaigiant,, ąugryžus paskir- 
ton vieton, iš^ej^ke gilįos pa
dėkos žodžius patsai parodos 
vedėjas visiems ir visoms kuo
mi nors parėrausiems šį isto
rinį Lindeno lietuvią darbą.

Nepamiršta pridėti ir apie 
mūsą didvyrį Šarkį, apie kurį 
padeklemavo maža mergaitė 
p-lė Atučiutė, p. Vanagaičio 
himną Šarkiui. : ‘ '*

Po visą ceremoniją parodos 
pirmininkas sukvietė prie šal- 
iakošės.

Garbė Lindeno lietuviams! 
Valio! Valio! jums broliai. 
Ačiū už suteiktą garbę mums 
visiems.

rii.
i

v > Mary jrįdikuiskaę
’--.Kijp-:-rr- 
gražiai tapo suloštas. Žmonės 
pilnai buvo patenkinti iš ūbie
ji} vakarą O Seserims irgi bu
vo nauda — nes jos ant kelio
nės lėšą padengimo užsidirbor- 
Kitais metais bus daugiau to
kią vakarėlių.

Svečias)

NEWARK,N.J.

Šv. Cecilijos choras liepos 6 
d. turėjo mėnesini susirinkimą, 
pirmą prie na’tfjds valdybos, 
kuri buvo pereitą susirinkimą 
išrinkta. Senasis pirmininkas 
p. V. Boleika per metus daug 
gero chorui nuveikė ir gražiai 
susirinkimus vedė. Dabartinis 
naujas pirmininkas p. P. El- 
seika irgi rimtai vedė. Pirma
me susirinkime3 galima buvo-* 
pastebėti, kad gerai tino savo 
pareigas.’ Stfsrrinkirną atida
rė malda kun. L: Kelmelis. Sū- 
sirinkiman atėjo svečią: klerL 
įkas J. Zabulionis, kuris pasa
kė gražią prakalbėlę, p. J. Ri- 
bauskas iš Rochesterio prisi
rašė prie choro, nes yra geras 
dainininkas ir darbuotojas ir 
pasakė prakalbėlę. P-lė Ona 
Katkauskaitė, atvykus iš Ang
lijos, prisirašė prie choro.

Šis susirinkimas gal pirmas 
toks svarbus. Matyt, kad nau
joji* valdyba sugebės rimtai 
susirinkimus vesti ir chorą at
gyti. Į valdybą įeina šie as
menys: pirm. P. Elseika, vice- 
pirm. Gumukauskiutė ar Šer- 
niutė, raštininkės J. Pladžiu- 

jtė ir Poneliutė, iždininkas p. 
jP. Pečiųras, iždo globėjai: Ka- 
•ružis ir J. Jaknevičius, tvark- 
Jdarė: Venckevičiutė ir Lekevi- 

riutė.
Valdybą, jauha, darbšti ir 

rimta. Visi smarkūs darbuo
tojai ir ateities žiedai.

i ' Ku-kū
s

GAMBRIDGE, MASS.
f

liepos š; m. 2-rą ną, kuris įvyks rugpjūčio-15, 
šv; Juozapo pa- 

raptjos salėj, Mahanoy City, 
Pa. Yra kviečiamos visos 11 

parapijų šios apielinkės Schul- 
kyll Cd.y Pa. dalyvauti šiame 

suvažiavime, ir kad kožna_pa- 
rapija prisiųstų po 5 atstovus, 
nes šis suvaižavimas gal bus 
paskutinis prieš Liėtuvių-Die-

Lakewood Parke. Bus išduoti 
raportai čentralės valdybos ir 
bus renkami visi tai dienai , J 
darbininkai.

Kviečia Presos Kdr^Tsija:

Kun. J. A. Karalius,
■ ■ i

S. A. Radzevičius 1 * 1
P. O. Bos 52, ____
St. Clair, Pa.

I
 DABAR NE SENIAU

Nūdienini? gyvenimas tiek kupinas įvairiausią įvy- j 
kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina.- Laiko ne- Į 
gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly j 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.” , ,

“TRIM^AS” ne partinis savaitinis šauliu laikra^- Į 
tis, paveiksluota^trumpai ir suprantamai rašo visais Ine- j 
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir-visuomeninio gyvo- I 
toimo klausimais; be to, deda įdomių apysaką, eilių, įžy- j 
iniųjų Lietuvos žmonių gyvenimo'aprašymų ir 11, o be j 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie- ! 
tuvos veikėjo paveikslą. * {

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

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku- | 
šiam penkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam I 

j už juos prenumeratos pinigus.
“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litą,'pusei ! 

i metų 7 lt 50e. ir trims mėnesiams 3 lt 75c. Užsieny dvi- J 
I gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie- j 
<| tuvoje. ", j

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

e®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®®®

Žinąs 

Parapijos metinis 
- išvažiavimas < •.

Jau kelinti metai, kaip Cam- 
bridge’io lietuviu parapija da- 

*ro išvažiavimus į “Palangą”
— Methuen, Mass. (prie Law- 
rence). Šiemet tasai metinis 
išvažiavimas įvyks liepos 17, 
irgi “Palangoje” visiems N. 
Anglijos lietuviams gerai žino
moje vietoje.

“Palanga” — neperdedant,
— ale tiesą pasakius, yra pui
kiausia visoje Amerikoje išva
žiavimams vieta. Plati pieva 
žaislams, graži svetainė šo
kiams, aukštas kalnas ir senos 
didelės žalios pušys teikia 
daug malonumo. Kas jau sy
kį buvęs “Palangoje,” noriai 
važiuoja jon ir kelintą kartą. 
Ten, apart virš Įvardintų pa
togumą, yra puikus ežeras su 
labai tyru vandenėliu. Mau
dytis, plukdytis gali kiek tik 
nork / 4

Cambridge’io. parapijos iš
važiavimai kasmet pasižymi. 
Jie esti skaitlingi —- žmonių 
labai daug iš visur privažiuo
ja. Į juos tiek žmonių priva
žiuoja — kaip Lietuvoje į di
džiausius atlaidus. Lavrence’o 
“Palangoje” ir dideliems ir 
mažiems, seniems ir jauniems 
yra tikras ‘^good time.”

Pikniko gaspadorius p. Al. 
Potembergas jau nuo senai 
galvoja, kad šią metą išvažia
vimas pralenktą visus praėju
sius. Jis turi nemažą būrį pa
dėjėją — vyrą ir moterį} — 
gaspadiniu. Geriausios Cam
bridge’io gaspadinės gamina 
skaniausius valgius. 0 Brigh- 
tonietės irgi neapsileidžia. Jos 
kas met ko tokio nepaprasto 
atsiveža.. Šiemet irgi jos daug 
ko gamina. Jos labai moka* 
padaryti skanu blaivininkišką 
gėrimą.

Kas šiame piknike bus, nė 
ant jaučio skfiros nesurašy
tum. Todėl geriau atvykite, 
visi iš Cambridge’io lietuviai 
ir lietuvės, iš Brightono, Bos
tono, So. Bostono, Nevvtono, 
Watertowno, Walthamo, Lvn- 
no ir kitą miešti} ir miestelių, 
o pamatysite kad neapsivilsi-

Nepamirški te Į. -dienos liepos 
(July) 17, šiame'jie kmadieny- 
je'.nuo pietų iki vnfcnrni. 

’ Apart skanią valgių, links- 
Įną žaislą bus^ rodosį- ir įvai- 
& programas. Bus dainų,

kalbų ir tV i
Kviečia visus iš visur,—

Kvieslys

Nors jau mokykla kelios sa
vaitės kaip užsibaigė ir, Sese
lės jau senai išvažiavo, bet mč^ te—turėsite “real good tame.’ 
kyklą uždahapi jspudžiąt 'dar 
nepamiršti. Baigiant: mokyk
lą, praeitame mėnesyje Jėzaus 
Nukryžiuoto, Seserys Jsu> vaiku-,

* • t ,

čiais surengė ! du tvakaita:’ bif-s 
Želio 23ir26: Otks įsiteikė 

tada, labai šiltas^ bet žmonių

nė. H • r-
Programą išpildė įvairių

kių piliečių, kurie sajm.kojytč-j Malonu buvo matyti bei girdo
mis nespėjo sykiu marguoti. fti mažutėlius sutartinai dainuo--J." . y-—---- , .

Taipgi seka ant galo dau- ’jant, eiles sakant,šokant ir te- 
gybė gražių lietuvių automo- ’atrėlĮ lošiant “Ar esi čia ma-* 

no Jėzau?” veikalėlis labai

' NAUJA UETUVEKA 
' ' MRKRNĖ

Atidėti JONAS VINICKAS 
88 Providence 8t,Worcerter, Man 

(prie lietuvių bažnyčiai) 
Pigiai ir gražiai atliekame dari*

ij.?b

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI j 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI VAIKI? LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Pięsos vaiką teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvainnnėliai. Uždaviniai ir * 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,moli o 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-vė. Redaktorius A. Giedraitis

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

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

“ŽVAIGŽDĮ”
. . “žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na
mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky
mėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymti į svarbiausius skaitytojų klau
simus. \

“Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo
• katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli

muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijonierių, - 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
tt. ir tt.

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

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDE” trokšta ir 
jums nušviesti MaždBus dvasinio gyventaMikefius ir, 
lyg toji Trijų Išminčių žvaigždė, ji nori ištikimai jus 
vesti prie karalių KaraBaus ir viešpataujančiųjų 
Viešpaties. .

žvaigždės Icam& thėtams — 10 litų, o užsa
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 Ii- 
tiis mdftiYis*

Adresas: “žvaigždės” Redakciją, Jėzuitų Namai* 
Kaunas, Lithuania.
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Ar Centras nega

Valdyba

Mėginsime gauti. 
Kiek delegatų, bus

MOVTELLO, MAS8.

Pavyzdingos vestuvės

LAWRENCE, MASS

' LDS. reikalai

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

Ž
kinos galima gauti 
iųsdami užsakymui

LINDBERGH APLANKYS 
BOSTONĄ LIEPOS 22

Pulk. Charles Lindbergh, 
pirmas lakūnas, kuris per- 
skrydo Atlaritiką be sustoji
mo, bus Bostone liepos 22 d., 
isulig majoro Nichols gautų Iv* • Į žinių.
Į. Prisirengimai patikti Lind
bergh’ą bus pradėti šešta
dieny. ' *

i : » . ■ i. • ■ ■ ■

Ieškok Dievą savyje ir at
rasi Jj... Su Juo atrasi ramu
ma... Vienas Kristaus žodis

ši kompanija Išdirblnėja pianus 
Bostone per 75 metus suvlrS. Ufc-' 
tuvis Ponas šarklunas daro spedtl- 
Ij raginimą dėl lietuvių biznio. .>

Aukščiausios rūšies Pianai, VOt. - 
trolai ir Radios žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pfrksiant matyk Pon$ 
šarkluną.

Vose & Sons Piano Čo. :
160 BOYLSTON S?. BOSTON

PARSIDUODA
Dviejų, šeimynų namas, 2-jų 

metų senumo ir du cemento gai
džiai. Rendos neša $122.00 įm^ 
nesį. Kaina $12,000. Įnešimas 
$2,000. . ^5

So. Bostone ant Fourth St., du 
namai: 6-šių ir 2-jų šeimynų. Ge
ram stovyje. Rendos apie $11Q > 
mėnesį. Pirmas morgidžius $3.600 

Į S. B. Savings Banke. Kaina $9000. 
I Įnešimas $1500. - . - •:

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

UŽDRAUDĖ ŽUVAUTI 
PRIE TILTO

Ligšiol buvo leista žuvau- 
itį; City Pointe prie tilto. Žu
vininkai pridarydavo viso
kių šposų ir apteršdavo til
tą. Taigi dabar jauuždrau- 
Įdė žuvauti ir prasikaltėlius 
,----------- ----------- l. Žinokite,

už
draustą ir daugiau ten- nei
kite.

PILNŲJŲ BLAIV. CENTRO 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Dv. Vad. — Kuli. P. Saurusaitis, 
2334 So. Oakley Ave.f 
Chicago, Ulinois.

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

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

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

Iždininkė — O. Sidabrienė, 
6 Commonwealth Avė. 
AVorcester, Mass.

Iždo globėjai — 
Kun. P. V. Strakauskas, 

50’W. 6th Street 
So. Boston, Mass.

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

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

WATERBURY, CONN.

LDS. 5 kp. nariams
Mūsų organizacijos Centro 

Valdyba jau paskelbė Seimui 
vietą ir laiką. Tad gerbia
mieji LDS. 5 kp. nariai ruoš
kimės prie šio seimo. Aš kai
po šios kuopos pirmininkas 
nuoširdžiai kviečiu visus atei
ti į susirinkimą, kuris bus lie
pos 24 d., 1:30 vai. po pietų, 
šv. Juozapo parapijos senosios 
mokyklos kambary, Congress 

I Avė.
I Kadangi mūsij organizacijos 
seimai būna tik kartą į metus, 
tai mes jais turime susidomėti 
ir gerai prisiruošti, šiame su- 

Isirinkime įneškime gerų ir 

naudingų sumanymų. "Duoki
me seimui darbo, kad po sei
mui išduotų gerą vaisių.

Niekas kitas nepagerins niū
kų būvio, jei mes patys nesi- 

Idarbuosime. Darbuotis turime 
per organizaciją bendromis pa- 

I jėgomis.
.Kapitalistai mus skriaudžia 

J ir išnaudoja visokiais būdais. 
įPrieš skriaudas ir išnaudojj- 
Ifnus mes turime kovoti, ne 
I ginklu, bet darbininkišku pro- 
I tu. ‘
Į Šioje ' kolonijoje yra daug 

. | darbininkų, kurie prie organi
zacijų nepriguli. Reikia ir 

j I juos pritraukti. Tad, darbo 
I dirva platu Lietuviai dirba 
I sunkiausius darbus ir už mažą 
Iatlyginimą dėlto, kad nėra or- 
ganizuoti ir vienas kito netiž- 

Liepos 3 d. mūsų LDK . 2 k'p. | taria Mums trūksta vieny- 
narėp-lė Vladislava Kvaracie- 
jūtė apsivedė su Antanu Bud- 
reckiu. P-lė Kvaraciejūtė yra 
LDS. 2 kp., L. Vyčių ir šv. Ro
ko parapijos choro narė.

komažiausia turėsime.
Valdyba pasišvęs visokiais 

būdais surinkti duokles iš na
rių ir pasiųsti Centrui. Tiesa, 
tai nelengvas darbas, nes na
riai gyvena labai pasiskirstę. 
Būtų labai malonu, kad šį 
darbą palengvintų patys na
riai ir atėję į susirinkimus už
simokėtų duokles.

Mūsų kuopa įsisteigė Dar
bo Informacijų biurą kur na
riai galės ne tik duokles už
simokėti, bet ir šiaip visokių 
patartinų esanti.

Plačiau apie tą biurą suži
nosite sekančiame susirinkime, 
kuris įvyks liepos 17 d., tuoj 
po pamaldų.

Kviečiame visus narius skait
lingai ateiti. ‘

p- sarkiunas 
DARBUOJAS SU

VQSE & SONŠ PIAM04 
KOMPANIJA

Paieškau brolį Antaną Kantri- 
mą paeina iš Riėtavos. Mačiau aš 
, o vardą ir pavardę Žemaičių 
?rietėly,” kad jis dabar atvažiavo 

į Ameriką, Jis pats ar kas kitas at. 
sišaukit tuoj:

ONA KANTRIMAS 
(pa vyru Skefienė) 

1516 So. 13 St, Sheboygan, Wis.
(L.-15)

mo, ramumo ir mei- 
. Jedinkus linksmas 
iovatią i|. žųda .su

- jr

Liepos 9 d. LDS. kontro
lės komisija pp. J. Jaroša 
vietinis ir A. Mačiūnas iš 
New Britain, Conn. peržiū
rėjo Centro finansines ir 
“Darbininko” administraci
jos knygas. Savo raportą Įtraukia teisman. ____
jie be abejo paskelbs orga- |kacĮ foje vietoje žuvauti 
ne ir praneš kuopoms.

Prie peržiūrėjimo knygų 
buvo administratorė p-lė M. 
Dusevičiutė ir kasierius A. 
Vaisiauskas.

■ągįjgs ^iebonąs kun. Ka- DETR0IT, MICH. 
iaus.1^^ Jsirdingaį priįma LDS. 72 kp. ruošiasi prie 
ną-įj^S 11 kp. nariai su- naujų darbų savo kolonijoje, 
oję, kad pas juos bus Sei- Pabaigę vajų ir laimėję pirmą 
s tuojau sušaukė specialį dovaną mjfe dėsime visas pa
trinkimą ir sudarė seimo stangas palaikyti prirašytus 
gimo komisiją. naujus narius ir taipgi gauti
uDS. 11 kp. rast A Dze- daugiau naujų narių.
ičius rašo: Nariai, kurie atsilieka su
Gerb.:—Sužino ję per sa- duoklėmis skriaudžia organi- 
kleboną, kad mūsų kolo-,zaciją ir kuopą. Tokių mes

“DA
3& West Broadway

l.'Ht ' : •

Šioje kolonijoje darbininkų 
gyvenimas vargingas, nes Ia~| 
bai sunku su darbais. L. D. 
S. 70 kp. nariai energingai1 
darbuojasi, kad vienas kitam 
pagelbėjus. Tad, kas. nori pa
lengvinti gyvenimo naštą, sto
kite po LDS. vėliava.

LDS. N. A. Apskričio 
Suvažiavimas

LDS. Naujos Anglijos Aps
kričio pusmetinis suvažiavi
mas įvyks liepos 24 d., “Pa
langoje,” Lawrence, Mass. Tą 
dieną, iš ryto Palangos koply
čioje kun. S. P. Kneižis atisa
kys šv. mišias, o po mišių pa
pietavę pradės sesijas.

Vietos darbininkų pramoga 
/

Toje pačioje vietoje ir die
noje įvyks L. D. S. 70 kp. pik
nikas ir bankietas. Delega
tai ir svečiai gaus skanių vai- 
gių ir genmų.

L Vyčiai
Pereitas Vyčių apskričio iš

važiavimas buvo gražus ir pa- 
. vyzdingaš. Jaunimas turėjo 

geriausią progą pasišokti.
Šiame išvažiavime pasidar-' 

bavo šie: p-lės Mikuliutė, Ši- 
moniutė ,sesutės Valungevičiu- 
tės, p-nia Kuklienė, Šimonie
nė, Davidonienė, Davidonis, I- 
vaška, Kiburis, Tamoliūnas, 
Čeikauskis, Amšiejus, Gecevį- 
čius, Miky.

taipir ateity daug .pasidar
buos organizacijos labu į. Ši 
kuopa turi keletu nepapras
tos energijos žmonių^; pasi
šventusių . kriksčioniskai- 
darbininkiškai idėjai

Valio Detroitiečiai!

. L. D. S. Naujos Anglijos 
Apskričio priešseiminis su
važiavimas įvyks liepoš 24 
d. 1 vai. po pietų, Palango
je, Lawrencę (Methuen), 
Mass. |

Visos šio apskričio kuopos 
tuoj išrinkite, atstovus ir į- 
duokite jiems gerų įnešimu 
nė tik apskričiui, bet ir sei
mui. . t . ... .

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

Tad kviečiame visas kuo
kas imti dilyvumą šiame su- Į 
važUvimė.

• X

LDS. Naujos Anglijos 
Apskričio Valdyba

PHILADELPHLA, PA

Darbininkų reikalai-
Vietos LDS. 103 kp. įvyko 

susirinkimas, liepos 10 d. Su- z d • J
ėjo nemažas skaičius narių ir 
visi energingai svarstė orga
nizacijos reikalus. Kiekvie
nas narys pasižadėjo prirašyti 
bent po vieną naują narį.

Nutarėme numažinti mėnesi
nes iki 30 centų.

Šios kolonijos lietuviai kvie
čiami rašytis prie šios orga
nizacijos, nes yra didelė nau
da darbininkui: gauna laikraš
tį “Darbininką” du kartu į 
savaitę ir šiaip naudojasi vi
somis organizacijos teisėmis. 

I Valdyba toji pati, nes labai 
gražiai darbavosi, tai nariai 

Ine nenorėjo paleisti.
Nariai, kurie nebuvote šia

me susirinkime pasižymėkite, 
I kad kiekvieno nario prieder
mė prirašyti naujų narių.

K. R. J. B.

j > i » • n r

PASIUNTĖ ADVOKATĄ 
ANT ELNIŲ SALOS

Majšs. AuUsčiąušias Teis
mas peržiūrėjęs bylą adv. S. 
F. Littletom rado, kad kalti
namas už užslėpįmą petici
jos kas link bus’ų linijos 
buvo teisėtai nuteistas ir 
pasiuntė jį šešiems mėne
siams ant Deer Island.

Užtai jiem‘choras kitę savo draugus. \ y --
arnavo bažnyčioje šiomis dienomis prirašiau p.LĖ GRYBAITĖ DAINAVO DR. J 
ivių. ’ ' - prje infojų 5 kp. naują narį] , KELIONĖJE •<. > .
dsas chčras irjso- Juoz^ Karčiuką jg yra Kelionėje -Su L. Vyčių eks- 
iojc. broliukai dak- jau?rit8 vytas ir pUnąs ųauAn-kuraija Lietuvon ant laivo 
įbroliu, o . jauno- minčių ir sįminymų. r'ri- HLituania” p-lė M. Grybai-
Manjona buvč po- 1sir^ydaffife ^reiškė: “Gerb.ta dainavo. Jos balsas ke- 

d i' T W01 nebuvau su-jiiaUninkams taip patiko,
l dalyvavo kdn. J. gįpažidęs su LĮ)S. otgąnizaci-kad nenorėjo nepaleisti nuo 
aunosios brolis ad- įį. da^ąr'prisįrašęs ir su- dainavimo. . i ..n-
;s Kvaraciejus, jau- sipa^in^ šį’įstajais stosiu Ji daiųavo lietuvių dienos 
BnyniųDr: Badrec- į darbuku visa energija jos la- koncerte ir keletą kar^ų ki- 

_n.arys hul pasidarbuoti----Ši-organi. tuose koncertuose. Dainavo
ivios ir pavyzdin- zacįja tai širdis darbinin- U .bendrame lietuvių, vokie- 

kį. Tik dirbdami vienybėje čių ir danu koncerte.
žiai yra gimę ir ateieksime tikslą.” / Plačiau apie kelionę rasi
nio j ir yra geri ka- Reikia ir daugiau tokių na- te mūsų korespondentės 

; . rių ir veikėjų. 1 “Stella Maris” aprašyme. •

MIŠKAM CHORUI
12. Ginkim šalį Lietuvos .......................
13. Giesmė į Šv. Ka2imerą ......................
14. Lietuvos Vyčių Iranas..........................
15. Pirmyn į kovą.....................................
16. Mes grįšim ten .. ..................................
17. a) Išauš vasarėlė,

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

18. a) Kaip aš buvau jaunas, ,
v b) Žiūrau anksci rytų, , <

c) Aš užgimiau Lietuvoj......................
19. a) Eikš mano mergele,

b) Aš sutikau žydelį*
c) Kam anksci kelcis ..........................

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

21. a) Oi džium-džium,
b) Už jūrių,
c) Kalbin jaunas bernužėlis,

' d) Aš turėjau vistą .x ...............-....
22. a) Tykusis rytelis, •

b) Of laksto vanagėlis,
c) Kur. Memunas, d) Oi čiūčia-liūlia

. . . o U r į” ‘ f

Visos virs paminėtos f 
aDarbininko” Knygyne.

' drauge prisniskite ir pinigtį* Visuomet adresuo
kite taip:bės. Tą vienybę sudarome .pri

gulėdami prie orgąnwtjw
Broliai lietuviai k-Spieski- 

'mė? į darblbTnk^ mįanizaci- 
ją LDS. ir pėduokime vienas

I • Į ■ 7 3 ’ •

VAJŲ BAIGUS
LDS. vajaus rezultatai ge

ri. « Pirmą dovaną, laimėjo 
p? V. Uedinkfiį -kįf
Detroit, Mich. narysi Cen- 
tras jam dovaną $50.00 ati
davė.

Vladas Jedinkus gavęs do
vaną tarp kitko rašo:

“Širdingai tariu ačiū už 
čekį ant $50.00, kurį apturė
jau. Dabar aš norėčiau ką 
nors nuveikti už tą teisingu
mą.” ----- —------

L. D. S. 72 kp. pirminin
kas, kuriam čekis. $50.00 bu
vo pasiųstas rašo:

“Gerb. LDS. Centras:— 
“Šiuomi pranešu, kad lie

pos pirmą dieną gavau nuo 
L. D. S. Centro dn nepapras
tai svarbiu laišku: nuo Cen
tro sekretoriaus p. Kneižio 
reikale vajaus ir dovanos iš
mokėjimo mūsų buvusiam 
finansų raštininkui Vladui 
Jedinkui už jo didelį pasi
darbavimą L. D. S. organi- 
zacijai'ir nuo kun. V. K Taš- 
kūno su čekiu ant $50.00 V.

• Jedinkaus vardu, kurį prašė 
perduoti susirinkime ir pa
raginti jį, kad pasidarbuotų 
dar daugiau organizacijos 
labui.

“Ačiū gerb. už mums su
teiktą garbę ir brangią do
vaną it už suteikimą lAimės, 
-džiaui 

fiės.
i gavęs 
muims^ visais susitarti „ *TI Arey p- «
stoti ofganlzatyvih darban.

“Vladui Jedinkui prisiųs
tą dovaną $50.00 pridaviau 
liepos 7 d. ' 

“Su tikra pagarba,
< P. Gustaitis.”

Mes nė kiek neabejojame, 
kad Detroitas, kaip ligšiol,

DMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINĮ
VIENAM BALSVI PRIE FORTEPIJONO

Ak, myliu tave ............................ .
Bemužėl, nevesk pačios .............. .
Graži čia giružė... . ...............................
Meilė............. .................................... ..

. . Meile uždegta krūtinė......................:.
O pažvelgki .... 2.......... ... ............... . ..
Visuomet širdis surakinta..................
Penkios linksmos dainos...................... $

| A i ii J

!<KAS”V south Bostob, Mass.

■ SCi. ĖOŠTO'KAN
r' Šiomis dienomis sugrįžę dŠ 
Floridos Dr. Landžius. Jis 
buvo išvažiavęs mėnesiui lai
ko. Taigi, kurie turite kokį 
reikalą pas. j į, dabar jau ga
lite rasti ofise toje pačioje 
vietoje.
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Įlietu vi s
i OPTOMETRISTAS

1179 WASHINGTON STREET

Nonvood, Mass.

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISK1
(GALINAUSKAS) v

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300

■ Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
'nuo 1:45 iki 5:20 po piet Ir nuo 7 
į iki 9 vakare, šventą dieną pagal so* 
; sitarlmą.

PIRKITE

I TeL Brockton 5112
į DANTISTAS
| DR. A. J, GDRMAN
Ij (GUMAUSKAS)j Sekmadieniais po pietą
J705 Main St.; Montello,
H , (Kampas Broad Street)

Ateityje rems -blai- JPo1&arpas‘<tiuoiis; organizato
riai —; kun. Kazimeras Urbonavi-

A

Blaiv. Apskričio suvažiavimas į« 
jrko balandžiu 6 J., 1927 m., Cam. 
tidge, Mass., Šv. Panos Marijos 
ekalto Prastėjimo Svetainėj^

;-EumiTninkas Juozapas Svirskas

A

I

I

■
•

alfctaH sesijas. Kun. Pranciškus 
Juskaitis atkalbėjo maldą.
, Pirmiausia peršaukta delegatai. 
Pribuvo iš šių kuopų:
’ 7 ki.,TCai8bridgė, Mass..« Kun. 

f Ųug- 
-Jakas 
T.,' Va-

su raginimu, idaat-kuopos* įateig* 
tų apskričius ir įgaliotų valdybą 
tai padaryti

15. Dvasios vadas kun/ Petras 
Saurusaitis nuorodo laiške, kad 
eentras kviestų p. Kazimierą Vidi- 
kauską į organizatorius Pennsyl- 
vani jos v aisti jdjje ir ątft vęrt ų’ĖIaj- 
vininkų Apskriti. Nutarta, Jęrtd

RASOS PRIEŽASTIS
-MOKYTOJAŠr*— Iš’ kur

-f* .

. TEISINGAI IŠAIŠKINO

laiminu jų pašaukimo sim
bolį.” (Popiežius Pius X)

tas M., Gedžienė M., Jakutis B.
9 kp., Lawrence, Mass. — Kri- 

viutė J.
-11 kp., Montello, Mass. — Jar

malavičius A., Juškaitienė J., 
Liuobs P., Peleckienė P.

25 kp., IVorcester, Mass.'/—Rim. 
ša V., Vaitkus J., Mankus P., Luk- 
šis P„ Blavackas V.

49 kp., Boston, Mass. — Ado-
" maitienė O., Kiliųoniųtė M., Gu- 

daitė J., Ausiukaitė M., Baraus
kienė M., Šimkienė J., Gribaitienė 
J., Sadulskienė U. ’ "^7* į

Apskričio organizatoriai daly
vavo suvažiavime: Juozas Svirš-

- kas ir Pr. Mankus.
Suvažiavimo vedėju išrinktas -J. 

Svirskas, raštininku — B. Jaku
tis, įnešimų ir mandatii komisijon 
— V. Blavackas ir O. Adomaitie
nė ; tvarkdarys — Kaz. Bingelis.

Skaitytas protokolas ir tapo pri. 
: matas. /

1. Pirm. J. Svirskas darbavosi 
;f - visokiais būdais dėl garbingos

blaivininkij organizacijos.*
2. Rašt. B. Jakutis dėl labai 

svarbių priežasčių negalėjo daug, 
pasidarbuoti. Ateity stengsis dau
giau pasidarbuoti.

3. iždininkas A. Zaveekas pil- 
; dvdamas apskričio nutarimą pa-

siuntė 100 dol. centro dvasios va
dui kun. Petrui Saurusaičiui dėl 
išleidimo knygučių “Alkoholizmas 
pavojingas.” Savo priedermes iš- 
pilde kiek laikas-pavelijo.

4. Knygų peržiūrėjimo komisija 
•V. Blavaeka^ ir 0. Adomaitienė 
peržiūrėję knygas, surado viską 
geroj tvarkoj. Apskričio ižde vra 
$10.40. -

Kuopų raportai
5. 7 kp., Cambridge, Mass. — 

A. Zaveekas praneša, kad kuopa 
gyvuoja pusėtinai, daug turėjo už
siėmimo su parapija kaip tai pa^

bažnyčios, mokyklai 
mbarių ,taipgi pirko ir aptaisė 
' J ą.

6. 9 kp., Cambridge, Mass. — 
Juozafina Kriviutėj praneša, jog

s kuopa turi apie 25 narius, svarbią 
dovaną suteikė savo klebonui kun. 

y P. Virmauskui. turi pusėtinai ižde. 
Stengsis daugiau darbuotis blai
vybės dirvoje.
. 7.11 kp., Montello. Mass.—Juo- 
zapata Juškaitienė: Kuopai gerai 

į sekas. Turi virš 60 narių. Vilties 
į. yra dar daug gaut. Dirva plati, tai 
L' ir dirbsime.

, 8. 25 kp., Worcestor, Mass. —
Vladas Rimša; Narių turime apie 
60, ateity pasirūpinsime daugiaus 

. darbininku o bus laimėta. Apie 
: Woreesterj raportuoja V. Blllvac- 

' kas, paaiškindamas apie pasiseki^ 
mus ir nepasisekimus.

9. 49-ta kp., So. Boston, Mass., 
■— Marijona Kilmoniutė: Ateitis

, graži. Pilnių narių 50. ižde 20 
- dol. Veikt stengsimės kiek galė- 

sime.
10. Padaryta maža pertrauka. 

: Ema į bažnyčią ant palaiminimo 
fšvč. Sakramentu.

11. Išvažiavimo komisija 1926 
metų išdavė raportą ir tapo pri
imtas.

12. Tš Bostono apylinkės Liet. 
. Katalikų Seimo raportuoja Pra
nas Mankus ir tapo priimtas su

'•pageidavimu daugiau tokių seimų.
, 13. Skaitytas laiškas nuo centro 

i 'dvasios vado kun. Petro Sauru- 
šaieio idant apskritys nutartų ir 
išrinktų kuopos po du organizato
rių, kurie eitų po stabas prašvda- 
mi spiestis visus lietuvius po blai- 
vybės vėliava. Laiškas priimtas 

nutarta vykdyt tą kuopose.
į. 14. Antras dvasios vado įnesi- 

kad BĮ. N. A. Apskričio šis 
iarimas nutartų kreiptis į 

Centro valdybą o eentras kreiptus 
> HttJ valstijų Blaivininkų kuopas

pintų. • .

16. Blaiv. N. A. Apskr. valdyba 
darbuosis ten kur ir kaip galima, 
o kitus darbus perduos centrui. 
Nutarta pildyt.

17. Pasvarsčius" apie lietuvių 
gražią jaunimo organizaciją Lie
tuvos Vyčius ir nutarta apskr. val
dybai ir blaivininkams kolonijose 
daryt tampresnius ryšius su Lie
tuvos Vyčiais.

18. - Organo klausimas paliktas 
seimui.

19. Nutarta knygutes “Alkoho
lizmas pavojingas” pasimt, kiek
vienai kuopai ir platirit kiek ga
lint .

20. Nutarta, kad knygutes “Al- 
koholizmas. pavojingas” kontro
liuotų eentras ir išsiuntinėtų kuo
poms dėl išplatinimo.

21. Nutarta iki ateinančiam su
važiavimui daugiausia pasidarba
vusiai kuopai prirašinėjime prie 
blaivybės naujų narių duoti dova
ną 5 dol. ir pagerbti daugiausia 
pasidarbavusias ypatas.

22. Nuo Centro dvas. vado kun. 
Petro Saurusaičio gauta rankraš
tis brošiūrėlės su užvardyjimu 
“Sveikata ir ligų .priežastis.” 
Dvas. Vadas kviečia apskritį. at- 
spauzdinti ir iplatinti.

2.3. Suvažiavimas plačiai ap
svarstęs užgyrė, bet nutarė pir
miau išplatinti knygutes “Alkoho
lizmas pavojingas.

24. Montello’š, Mass.. 11 kp. į- 
neša, kad blaivininkai daugiau 
darbuotūsi blaivybei ir organiza
cijai.
. 25. Suvažiavimas daugiausia pa
sidarbavusiai vajuje 25 kuopai, 
Woreester, Mass., suteikė dovaną 
5 dol. auksu vietoj vėliavukės.

26. Dvasios vadas pataria aps
kričio valdybai kreiptis prie Ku
nigi) Vienybės suorganizavimui 
apskričių. V

Rinkimas-valdybos: pirm. Juo
zapas Svirskas, pagelb. Jarmala
vičius Adomas, rast. Benediktas 
Jakutis, ižd. Antanas aZveckas. iž
do globėjai:— Pranciškus-Mankus

Z

I

TeL So, Boston 3520
A. 0. ŠALNA-SHA11HA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs <Iu Universitetu 
OOBNELL UNTVEflSlTY ra A. R. 
G. WA8BINGTON UNIV. ra LLB.

••Darbininko" Name 
(antros lubos) 

366 Broadway, So. Bostoi 
Bestdencija 

M Hrfriard St^ Cambridge, Mara. 
TH. Untveralty 1463—J,

(SEYMOUR).
Lietuvis Gydytojas ir Chinug8» > 

Ofiso valandos 
į nuo 9 ryte iki 9 vakare | 

381 WEST ĘĘ0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros Iūbos) :

jMokvio^; dės|o mokiniams 
pą&ulia if^inogaus kilmę nu- 
r-od^įamas Dievą, visatos prie
žastį. Čia~pakelia vienas mo- 

ir sąko: “Mano -1 4

YŠ.-Sžemė taip grei 

tai‘ sukasi aplink saulę, kad 
net prakaitas ją išpila.

"I
org^izafcijaČį A. .

. 28. Praeitų metų apskr. valdy
bai suvažiavimas išreiškė padėkos 
žodį už pasidarbavimą blaivybės 
divcoju .... . —

28. Nutarta at 
žiavimui vietą ir 
dybos nuožiūros.

29.. Nutarta šią vasarą išvažia
vimas rengti jeigu tinkamą vietą 
ir laiką au

30.
paga .
timą » J^laivininę? 
Centro Dvasios vadui kun. Petrui 
Saurusaičiui. Taipgi suvažiavimas -kant Tamstos stalą radau ant 
padėkojo Cambridge’io klebetam. 
P.' Juškaičiui už svetainę ir už rėe 
mimą prakilnioj organizacijos — 
blaivininkų.

'pavažiavimo vedėjaš*J. Svirskas. 
Raštininkas B. Jakutis

lidį* 
eifc

■T“

ALBUMAS

i gerai,
Esi sąžininga mergaitė. 

adSjau,

įžinoi
išsyk tai supiĄtmi.

.s.

'R
i

“Nesiginčiju, atsakė moky- 
*oj|^gali būti. Tiktai pasa- 

:vsavo tėtei, kad jūsų šei
mynos kilmė neturi nieko ben-

Birds Neponset Rugs
Antraeiilai

JBian' ksa ^ro s^«¥įsos Žmonijos istori-

ŽinoniA, aš

9x12
9X101.
6x9__

_ $8.75
___ $7.75
___$4.50

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

DR. KILLORY 
60 Scollay Sąuare, Bo$on 

Olympia Theatre Bldg.

Retoj lietuvių, šeimynoj ne 
rasi kokio nors albumo. Bet re* 
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvės 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”
t •

366 Broadway, So. Boston, Mass
* i. *’

NIEKUR NEŽUS
Žydė giriasi, kad jos vyras 

niekur nežūsiųss.
— Ui, girdi, mano pats nei 

ugny neskęs/nei vandeny ie- 
degs^ nei gyva jam* nieks ne
pagaus, ^aei negyva uišaus...

.JONAS (į Iekų). — Žiūrėk, 
Ickau, juk'tu atžagariai balną 
uždėjai!

ICKUS. — Niu, o ką tu ži
nai, į kurią pusę aš josiu?..

| Liberty 7296. x '' 3

GEORGE H. SHIELDS I 
| ADVOKATAS 4 

1811-812 Old South Buildingi 
| 294 Washington Street | 
| Boston, Mass. »
g Valandos/ 9 A. M. Iki 5-30 P. M. g

X GYVENIMO VIETA g
137 Gorham Avė., Brookline | 
g Telephone Regent 6568- . g 
| ANTANAS F. KNEIŽYs| 
S kuris lanko Suffolk Teisią mokyk- g 
X lą ir užsiima Real Estate paretavi- X 
g nėjUnu, būna mano ofise kasdien g 
X nnoi 3. iki 5 valandos po pietą išsfcy- g 
X rus šventadienius. Lietuviai, kpd Ir X 
g mažai sukalbantieji angliškai žali g 
X kreiptis {vairiais reikalais pas ma- x 
gnę. A. F. Knelžid adresai yrą tekat 6 
|se8 E Nlnth SU TeL S. B. 1694 g

VAIKO NUOSEKLUMAS
VAIKAS. — Mamyte, nu

piešk man paveikslėlį.
MOTINA (kuri pudruojasi 

ir tepa savo veidą). —Juk aš, 
mano vaikuti, nemoku.

VAIKAS. ko gf tad,
mamyte, kasdien pieši ir ta
pai ant savo veido?

Vargšas, atėjęs į vaistinę, 
nusipirko vaistų ir klausia:

— Kaip tankiai aš tuos 
vaistus turiu primti?

—, Tris kartus į dienų po 
valgiui — jam .atsako.

— O jeigu s^Utik vienų kar- 
. tą valgau į dienų?..

Jeigu negalite ateiti krau- 
tuven dienos laiku ir no
rite sykiu ateiti su savo 
vyru, vakare, mes su mie- 
noru sutinkame susitarti 
kada tamstai yra patogiau

a 
g

aS Išęgzamtnnoju akis, priskirta aki- ® 
£ niąs, kreivas akis atlUesįpa ir S 
© ambji joniškose .(aklose) akyse «o- 3 
g grąžinu šviesą tinkama laiku. g 

I j. L. Pašakaruis, O. D. | 

| 447 Broadvay, So. Boston. | 
®@®®®®®®®®®®®®®®©®^@©©®®®® 
■* >!•••• .1 ■ ■ —rn. .. . I -

| DVI 2-JŲ ŠEIMYNŲ STUBOS 

g dar neužbaigtos, City Point, Mar- 
g ine Rd., netoli M. St. Ant pirmų 
| lubų 5 kambariai, resepšin hall ir\ 

S snn pūrlor, ant antra luini G kam- 
g bariai ir snn parlor. Bus šilto 
g vandens šiluma atskirai kožnai 
X šeimynai, užpakaliniai piazai, vie- 

tos dėl garadžių. Kreipkitės tuo-.
| jau pas savininką A. J. Kupstis.
| DVI GROSERNŠS

X Viena už $200, daro gerų biznį, yra 3 kambariai užpakaly 
X krautuvės. Renda $20 į mėnesį; kita krautuvė už $700 su 
X lisu,- daro biznio apie $250 į savaitę. Nepraleiskite šių - 
X progų, kreipkitės pas A. J. Kupstis. f
X ANGLYS JAU ATPIGO, katriems galima dabar pata ;
X riam pirkti. Kreipkitės pas: §
| A. J. KUPSTIS $
X 332 West Broadway, South Boston, Mass. $
| Ofiso Telefonas: South Boston 1662—1373—0441
3 GyvOhimo Tel.: So. Bostno.1091. X

THE JAMES ELLIS CO.
405 West Broadway 

South Boston

H
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Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASPER 
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
Oįsio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1:30 Iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dSldieniais, talp-gi seredomls nnq 

lž-tos dieną uždarytas

X___ X
TEL. So. Boston 0506—W.

| LIETUVYS DANTISTAS | 

| A. L. KAPOČIUS ! 
i>251 Broadvay, So. Boston X

Res. Talbot 5868

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS 

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadvay So. Boston
Ofise tik vakarais

GRABORIAI

*Tel. Norvood 1503 . g

E. V. WARABOW|

(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

Rugpjūčio 21-mą, 1927
“PALANGOJE

f u f .
I

LAWRENCE, MASS.
I I’t

t .

1

Reddencljoe Telephonas: OTTMŽ. K, 
Ofiso 0TTO-W

Lietuviškas 
Jm, Beal Katate

258 W.
. South Boston. Man.
R«ldendj* 8881)orcS«ter Avi

; PATARNAVIMAS DIENĄ J

Oratorius ir
877 ir 448 Cambridge Street 

Cambridge, Masu, 
lėlfp&nt f’hlvfrniĄ}

(MMNMMMMNMNNM 

P. J. AKUOČIUS 
Lietuvi* Oratorius 

ko k. srrrn st, so. boston
TX 8. R. 4488
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