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DARBININKAI VIENYKIT

mene.
Miestas dabar apstatytas 

stipria ir ginkluota sargyba 
ir riaušininkams nebėra vil
ties išnauio sukilti.

11. — Aaron 
K),000 byla 
: straipsnius 
born Inde- 
s dienomis

Lenkijai 
nesiseka su paskolos gavi
mu iš Amerikos.

Sugrįžę iš Paryžiaus len
kų atstovai, kurie vedė de
rybas su Amerikos bankie- 
riais pranešė, kad derybos 
nutrūkę ir kad paskolą gau
ti vra maža vilties. Lenki- 

v X 

jos spauda nepatenkinta.

KANSAS CITY.—šiaur

izoliaciją ir

Šaudymai ties demarkaci 
jos linija

Amedi
lakūnai, Emest L

vietoj išžudytų ir pūdomų 
kalėjimuose stoja nauji ko
votojai, nusprendė paliuo- 
suoti katalikus iš kalėjimų.

Jau paliuosavo 15 katali
kų.

Šį susimylėjimą Cal lesąs 
daro tur būt tam, kad gauti 
katalikų palankumą rinki
muose. '

BERLYNAS.—Liepos 16 
d. pasikartojo kruvinos 
riaušės Viennoje. Dvyliką

,p. Matulaitis, ateitininkų 
vardu stud. Lūšys, dar p. 
K. Ambrozaitis ir Klaipė
diečių vardu p. A. Braks. 
.Visų kalbos pasižymėjo lin
kėjimais išsivežti iš Lietu
vos kuogeriausius įspūdžius. 
Į visas kalbas atsakė Vyčių 
vadas 
šioji 
tokio 
Užtai 
kingi.
2-OS

Į VARŠUVA.—Lenkų “ka
ralius” Pilsudskis už nepa- 
klusnybę jam išvaikė Lenki
jos senatą. Jis pareiškė, kad 
senatoriai jo įsakymų nepil
dą ir atsisakė priimti įsta
tymus, kuriuos jis buvo pa
siūlęs.

Senatą išvaikė Lenkijos, 
kareiviai.

FORDO MILU 
LIKVI 

CHICAGO^ 
Shapiro $į 
prieše Fordą 
'tilpusius De; 
pendeiit šioi 
likviduota.

Abi pusi si 
kada Fordas ; 
ir atšaukė tą 
apie Shapįro.

Latvijos armijos vyr. lei
tenantas Leonas Trinko, 
siunčiamas Prancūzijos 
augštojon karininkų raitelių 
mokyklon, jau išvyko į Pa
ryžių.

Teko sužinoti, kad ne po atstatė į senas vietas, 
ilgo laiko Lietuvoje mano
ma jau statyti cukraus fab- 
.rikas, kuris pradės iš lietu
viškų runkelių gaminti cuk
rų. Dabartiniu laiku sėja
ma Lietuvoje cukrinių run
kelių tiek, jog iš jų užsieny 
pagaminama apie 3040 va
gonų į metus ciįkrtatii. k į

LENKIJA PASKOLOS 
NEGAUNA

LONDONAS

PROJEKTUOJAMA STA 
TYTI CUKRAUS

VOKIETIJOS LAKŪNAS 
ŽUVO

KOPENHAGEN, Danija. 
— Paul Baeumer, Vokieti
jos įžymiausias lakūnas pa
kilęs į padanges orlaiviu, 
darė įvairius bandymus, ir 
sugedus motorui krito van
denin su' tokiu smarkumu, 
kad orlaivis įlindo į žemę po 
vandeniu ir prispaūdė lakū
ną mirtinai.

arsenalus išsidalino ginklus 
ir ruošiasi prie smarkių su
sirėmimų.

Streikieriai kaltina poli
ciją už riaušes, nes policija 
šaudė Į beginklę paraduo
jančią minią. •

Generalis streikas vis dar 
tęsiasi. Telenonai, telegrapai

Lietuvos pasiuntinybes 
prie Vatikano pašto adresai 
toks: Legazione di Lithua 
nia presso Ja Santa. Sed< 
Via Valadier, 42 Roma, < 
telegrafinis: Vatpas Roma.

Sukilėliai, sukurstyti socialis 
tų, degino valdiškus 

namus

žuvo virš 20, daug sužeista

VIENNA. - Apškaitliuo- 
jama, kad čia žuvo 250 žmo
nių, o sužeistu skaičius ne
spėta sužinoti.

Valdiški namai tebedega. 
Viennoje paskelbta karo 
stovis. -

šusios bile sukilimą numal
šinti.

Generalis streikas didėja. 
Gelžkelių darbininkai metė 
darbą.
' Nors tiesioginių žinių ir 
negalima gauti, bet atvažia
vusi ej i asmenys į Prague 
pasakoja, kad riaušininkai 
stiprinasi ir ruošiasi prie 
naujų sukilimų ir kad Aus
trijoj gali kilti civilis karas. 
Nebent federalė valdžia su 
riaušininkais kaip nors su
sitaikintu.

LONDONAS, f - “Times” 
pranešimo, Estijos paskola,

apsistos dar nesužinota. Jis junga, bus netrukus ‘išleis-, 
pats pranešė valdžiai, kad tau Keturi milijonai do- 
apleidžiąs šalį. ; tyrių manomą realizuoti
' Kiniečiai nepaskelbė jo Ifąįr Yorke, 200,000 svarų 
kelionės planų, nes mano, sterlingų* Amsterdame ir 
kad,’įpykę piliečiai nepra- 900,000 sVr sterlingų Londo- 
leiatn joi gyvo. Visgi balse- ii(V Paskola užtraukiama 
vikai ir Kinijoj neprigvjo. -

Ilgai laukta birželio 27 d. 
7 vai. vakare atplaukė Klai- 
pėdon Amerikos lietuvių 
jaunimo organįzacija “Lie
tuvos Vyčiai.”

Svečių — nebuvėlių pasi
tikti uostau susirinko kelių 
tūkstančių žmonių minia. 
Matėsi žymių veikėjų, aukš
tų karininkų, studentų ir 
kitų organizacijų atstovų. 
Klaipėdos jaunimas pakran
tę nustojo špaleriais. Paga
liau, gražiame saulėleidžio 
raudonume pasirodė vėlia
vomis
“Lituania.” Orkestras už
grojo sutiktuvių maršą. Lai
ve išsigirdo tas pat, “Litu- 
anijai” nuleidus inkarus or
ganizacijų atstovai išplaukė 
pasveikinti atplaukusių.

Susitikimas buvo labai 
nuoširdus ir net graudus. 
Aukšto laivo palubėje visi 
susispėtė į vieną būrį ir pra
dėjo susipažinti, sveikintis. 
Pirmas prakalbėjo Jo Eks
celencijos Respublikos Pre- 
zidento vardu kap. Braz- 
daušKas. Jo kalba buvo la
bai trumpa, bet įspūdinga. 
Amerikiečių jaunimas ir vi
sa ekskursija ilgai šaukė p. 
Prezidento garbei “valio.” 
tą entuziastingą šauksmą 
palydėjo Tautos Himno gar
sai. Po kap. Brazdausko, 
kariuomenės vardu kalbėjo 
pulk. Genys. Jis priminė 
Vilnių ir tą žygį, kuris dar 
turės įvykti. Tai galės į- 
vvkti tik dalyvaujant vi
soms lietuvių jėgoms. Pir
moj eilėj to neprivalo už
miršti jaunimas ir Lietuvos 
ir Amerikos lietuvių. Ir 
šiai kalbai buvo kuonuošir- 
džiausiai pritarta.

Po to dar kalbėjo pavasa
rininkų vardu D-ras Eretas, 
Tautininkų Sąjungos vardu

KAUNAS
d. apie 13 vai. demarkacijos 
linijoj ties Gubovo dvaru, 
Ežerėnų apskr., lenkų pa- 
frončįp sargybos perkėlė li
nijos gaires mūsų pusėn. 
Gaires mūsų sargybos tuoj 

Ta
čiau birželio 25 d. lenkai vėl 
perkėlė gaires mūsų pusėn, 
grasindami šaudysią, jei 
gairės bus nukeltos į seną 
vietą. Mūši] sargyboms duo
tas įsakymas gaires atstaty
ti į senas vietas.

Druskininkų rajone Joni
ni ji] '^yalįarėseĮ lenkai įja- 
frončio sargybos sukalė iš 
lentų 4Aug laivelių. ir iliirmv 
navusios juos žvakėmis apie 
21 vaL paleido Nemunu že
myn. Plaukiant laiveliams 
tarp Liškiavos fniestelio ir 
Žeimių kaimo lenkų patru
liai pradėjo neva į juos šau
dyti. Šaudymas tęsėsi apie 
20 minučių. Kulkos lėkė mū
sų sargybų pusėn. E.

Birželio 23 Imą, anapus demarkacijos li
nijos, Suvalkų pusėje, pri
važiavo daugybė lenki] poli
cijos ir kariuomenės ir visa
me kaime padarė kratą. Iš
vertė mažiausius daiktus, 
suardė namų stogus, iškratė 
mėšlus. Ieškojo lietuvišką 
knvgu ir laikraščių.

KARŠTIS ATĖMĖ 69 GYVY
BES NEW YORKE

NEW YORK
tos savaitės be mielaširdys- 
tės karštis nusinešė 69 gy 
vybes ir 3 žmones nutren-'rytinėj daly Kansas ir pie- 
kė perkūnas. tinėj Kansas miesto smarki

Taipgi perkūnėlis apdras- viesulą užmušė 8, sužeidė 
kė nemažai namų. 100 ir daug namų sugriovė.

- VIENNA, Austrija. — 
Neramumai Viennoje prasi
dėjo liepos 15 d. Sukilėliams 
vadovavo socialistai. "Susi
rėmimuose sukilėlių su po
licija žuvo virš 300 žmonių 
ir keletą šimtų sužeista.

Riaušininkai padeginėjo 
namus ir padegė Teismo na
rna. Kuomet gaisrininkai 
pribuvo gesinti, tai jie nu
kirto šmirkštynę.

Sakoma, kad riaušės pra
sidėjo dėlto, kad teismas , iš
teisino kareivį, kuris užmu
šęs socialistų vadą.

Niekas tiek daug nenu
kentėjo, kaip beginklė mi
nia. -

L.D.S. XII

PALIUOSUOS Iš KALĖJI
MŲ KATALIKUS

MEXICO CITY.—Calles 
•amatęs, kad kątalikų tikę-

—:—-

BERLYNAS. — Militari
lies jėgos Austrijoj pasiruo-ur gelžkeliaį suparaližuoti.

AMERIKOS LAKŪNAI NU- - ^EVOLIUCIJA AUSTRIJOJ 
SILEIDO ANT LEPER

SALOS

HONOLULU.
kos
Smith ir Ęmory B. Brante, 
kurie liepos 14 d. išskrydo 
iš Oakland, Cal. į Havajų 
salas, jų tikslas .buvo pa
siekti salas be sustojimo, bet 
nepasisekė ir buvo privers
ti nusileisti ant vienos Mo- 
lokoi salos vadinamos Le>- 
per.

Besileisdami pagadino or- ... . * latvi.
Tuoj siuntė žinią apie nu

sileidimą per radio ir kad 
jie_vra sveiki. Nuo salos 
jos paėmė kariniais laivais.

Paaiškėjo, kad jie nusi
leido dėlto, kad mątė jog ga- 
solinas baigiasi ir kio ką tu
rėjo negalės užbaigti kelio- 
ię-

5000 DARBININKŲ GAVO 
ŠV. TĖVO PALAIMI

NIMĄ

RYMAS. — Liepos 18 d. 
atdarame orė, 5000 darbi
ninkų gavo audijenciją prie 
šv. Tėvo. Šv. Tėvas juos 
palaimino ir savo kalboje 
pagyrė darbininkus uz jų 
lojališkumą Bažnyčiai. Jis 
ragino darbininkus laikytis 
vienybės ir vykinti gyveni- 
man krikščioniškus princi
pus.

vit'NAUJOS KALBOS A- 
PIE ŽUVUSIUS PRAN- 

CyLAKŪNUS
BERLYNAS. — Praneša 

ma, kad netoli nuo Wil 
helmšlrtiven, ant Vokiečii 
jūrių kranto radę butelį sn 
rašteliu ant kurio parnšy 
ta:

“Gelliėkit mus. nes netn 
rime duonos nė vandensuNe 
didelėj saloj. Nungcsser i 

s Coli.”
^~Visi šį reikalą tuoj prndi 

- jo iirinėti. ♦

PERKŪNAS RADIO
— PAGA HNO

■ • • <

Birželio 14 d. pavakary 
griaustinis pas ądino Kauno 
radio stotį: p ‘amušė pože
minio kabelio 
tuo nutraukė fradio stoties 
elektros energi os tiekimą ir 
radio stoties v ikimą. Pra
muštas kabelis greit buvo 
pataisytas.

T

L ANTRADIENIS, Nr. 54,

p. Viesulas. Atvyku- 
ekskursija nelaukusi 

širdingo sutikimo. 
Vyčiai esą giliai dė- 
Jų darbas ir pastan- 

nuo šios dienos būsian
čios nukreiptos į tai, kad A- 

papuoštas laivas. ' Tai* merikos lietuvių jaunimas 
dar tampriau susijungtų su 
Lietuva ir dar širdingiau ją 
mylėtų. Baigus kalbas, sve
čiams ir “Lituanijos” kapi
tonui buvo įteikti gražūs gy
vų gėlių bukietai. Tada* vi
si ekskursantai buvo nukel
ti krantam Čia juos skait
linga minia sutiko garsiais 
“valio” ir gėlėmis.

Dauguma buvo sustoję 
“Ryto” viešbutyje, o( dau
guma privačiųęįge butuose. 
Tą pat vakarą “Ryte” sve- 
ciams buvo surengta vaka
rienė kurios metu taip pat 
pasakyta gražių kalbų. Bir
želio 28 d. amerikiečiai ap
žiūrėjo gražesniąsias Klai
pėdos vietas ir išplaukė jū
ron. 5 vai. po pietų uždėjo 
ant žuvusių sukilėlių kapo 
graži] vainiką, gi vakare iš
važiavo Kaunan.

(“Lietuvis”) t
SHARKEY NORI KUM- 

ŠČIUOTIS SU PAULINO 
NEW YORK. — Mūsų 

tautietis Sharkey - Žukaus
kas besiruošdamas sumušti 
Denipsey ir Tunney norėti] 
dar prieš Tunney gerai .ap
daužyti. Paulino.

Sharkey yra tikras, kad 
rudeny, rugsėjo mėnesy, tu
rės kumščiuotis su Tunney.

Sharkev-Dempsey kumšty
nės suįdomino plačiąją vi
suomenę. Jau išparuota ti- 
kietij už apie milijoną dole
rių.

Sakoma, kad Dempsey be- 
sitrainydamas pavargo. Kas 
bus liepos 21 d.. kuomet pa
ragaus lietuvišką kumštį.

Tūnykite radio, kad lie
pos 21 d., tuoj po kumšty
nių, galėtumėte • pasakyti: 
Valio Sharkey!

BORODINAS. PABĖGO Ift 
HANKGW0h

SHANGHAŲ KinijAi — 
M. Borodin, buv^s komunis
tų vadas buvę priverstas 
bėgti iš Hankowo. f Kur jis 
apsistos dar nesužinota* Jis

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

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

L. D. Š. kuopos rengkitės prie šio Seimo gyvai. Išrinkite ąfeio- 
vus sulig1 konstitucijoje nustatytos tvarkos. /

' ’ I »• I* . 'i • c ’i ’ . • • _

. 1 ‘ §38. Kiekviena kuopa kali siųsti į Seimą bent po vieną ats
tovą. Didesnės kuopos turi teisę po vieną atstovą siųsti nuo kiek
vieno 10 narių.” ’ ' i

L. I). S. CENTRO VALVYĖA
- ' • ■ r į ■■ - • : I

J. TR AIN AVIČIUS, Pirmininkė u 
A. K KNEIŽYS' Sekretorius. ‘ '

i / • [ i - i n i-
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kia 107 žm. Tai, regis,; pa- 
ii 'mirmoji ir gausingoji-lai- 
<Ja VS&e w-
45. ateitininkai (27 bernai
čiai ir 18 meiįaičių). Ęlą- 
siuį skyrių baigė 31 vyras, 
iš jų 18 ateitininkų:Į P. 
Aleksandravičius, J. Dabu- 
levičiusj Ant - Pauliukais, 

"fB; Biičinskas.^d^^Manelis,

F tos himnu. Išklausvta vei-
$ kimo apyskaita, išrinkta va-

sari valdyba ir kontrolė, tar- 
' tąsi dėl tolimesnio veikimo

£ vasaros metu ir kelionės Pa-
L ' - langon. Didžiausias Rajono

Valdybos darbas — praves- 
ta šįmet Marijampolės atei- 

I" tininkų rajono reorganizaci- 
ja. Nors ši reorganizacija 

. teturėjo beveik techninio
-pobūdžio, bet vis dėlto jos 

B**- teigiamų vaisių jau ir šį
t - pusmeti pastebėta. Reoiga-
JL nizacija ypač daug naudos

davė Valstvb. R. J. gimna- 
i| rijos ateitininkų kuopai —

sujungė vyresniuosius ir 
& jaunesniuosius at-kus tamp-
B’č'* resniais ryšiais. Nuo šiol

jaunesnieji, at-kai, drauge 
f.- dirbdami su vyresniais ir jų
t globojami galės geriau į-

. prasti į organizacijibį dar-
bą jr persiimti at-kų idea-

E
pv-lais..

. - Baigiantis susirinkimui,
buvo abi turi jentų atsisveiki- 
nimas: kiekvienam abituri-X- * 1 9 9

i" ’ jentui prisegta gėlių puokš-,,
•- .telė ir palinkėta sėkmingos pirkaitė, Arnastaus
. darbuotės. Sugiedojus atei- 

tininkų himną ir abiturijen- 
B tams “..Ilgiausių Metų,” su

sirinkimas baigtas. Šįmet

' Marijampolės ateitiiunkij
E rajonas turi 530 narių.

‘ Ant. Pauli ūks

J. Sekevičius, P. Ruseckas,
J. Draugelis, Pi*. Liegus, J. 
Ročkųs, J. Jasiukevičius, 
Ant. Staniškis, J. Žiūrys, J. 
Inkratą, J. Laukaitis, P. 
Gintinas. Jų tarpe yra du 
Marijonų Vienuolijos bro
liukai: J. Ročkus ir J. Se
kevičius. Mergaičių klasi
ni skylių baigė 26 žm., iš jų 
16 ateitininkių: M. Andziu- 
lytė, A. Basanavičiutė, A. 
Daugirdaitė, Z. Daukšytė,
K. Draugelytė, N. Grinkevi- 
čaitė, O. Gurevičaitė, K. II- 
gūnaitė, K. Matulaitytė, O. 
•Mažietytė, Alb. Rutkauskai
tė, M. Vasiliauskai#; A. Keb- 
laitytė, E. Zaleskaitė, S. Ja- 
rumbavičaitė ir M. Vaišny- 
tė. Iš viso klasinį skyrių bai
gė 57 žm. (31 vyras ir 26 
merg.), iš jų
kai (18 vynj ir 16 mergai
čių).

Realini skyrių baigė 50 
žm. (13 merg. ir 37 bem.). 
Iš jų 11 ateitininkų (2 mer
gaitės ir 9 bern.) : M. Strem-

34 ateitinin

tfkiį, 1’ politisį^kohOfftiją,-^ 
teises, 1 pedagogiką, 4 tech- 

’niką, 5 humanitarinius mo
kslus (4 litęrat. ir 1 ist), 
3 agronomiją, 2-mediciną, 1 
matematiką, 2 geografiją, 2 
(merg.) stot į vienuolyną ir 
2 (vyr.) ūkininkauti.

Baigusieji valstyb. gimna
ziją abituri j elitai organiza
cijomis šiaip skirstosi: atei
tininkų 45, aušrininkų 5 
žm., varpininkų 4, kultūri
ninkų 3, tautininkų “Neo- 
Lituanijos” 9, šaulių. 7, 9 |
skautai (jų daugiau kaip 
pusė at-kai (ir apie 34 ne
priklauso jokiai moksleivių 
organizacijai.-, Be to; šįmet 
Valst. Gimnaziją baigė vie
na žydaitė.

- Ant. Pduliuks

SUIMTAS “ŠIAULIŲ NAU
JIENŲ” REDAKTORIUS

“Litauische Rundschau” 
pranešimu šiomis dienomis 
Šiaulių mieste Nuimtas 
“Šiaulių Naujienų” redak
torius valstietis liaudinin
kas B. Petrauskas. Jis kal
tinamas veikimu prieš val
stybę ir platinimu draudžia
mos literatūros ir pasodin
ta* į Šiaulių kalėjimą. Jo 
bute kriminalinė policija 
padarė kratą.

parvyko per dešimtį žmonių 
pernai išvykusių į Pi’ancū- 
aiją darbo ieškoti, s Visi jie 
nuskurdę, skundžiasi savo 
dalia. Iš~ pasikalbėjimo su 
jais matyti,: kad; visų- Skę- 
liavusių Pranteūzi jon,. dar
bo^ ieškoti padėjimas labai 
sunkus. Tik nedaugelis, šiaip 
taip Įsitaisę gyvena; Darbas 
nelengvas, uždarbis menkas,' 
kad susikrautum skatiko 
juodai dienai, nesą kd ir 
galvotu Pamykusieji pasa
kojasi patys pardavę viską 
ką tik . turėję ir gautais pi
nigais atvažiavę iki Berly- 
o. Kadangi pinigų nebebu
vo iš Berlyno Į Kaun«i atėję 
pešti. 'Šie žmonės nebenori 
daugiau nė galvot apie ko
kias nors keliones, o juo la
biau kur nors užjūrį emi
gruoti. . Namie kad ir varg
si, sako, tai tave kas nors 
atjaus, o užsieny esi be pa
sigailėjimo. Jie dėkoja Die
vui, kad pasisekė gyviems 
grįžti į Lietuvą.

“P VYČIAI ATVYKO 
^Bjržęli^eiąų.37 jd.7 Y. Į 
vakąj-e, ątplįaukė į Klaipėdos Į 
upatg ] < i Vyčių ekskursija. 
Ekskm-siją. putilętj. atvyko į 
Klaipėdą B. Prerid^?iĮo ą^-1 
toyas, generąįipįo štąįo .yįr- 
šįųinkų ądjutaųtas kap. 
praždau^kas, ■> ’
S-gos pirmininkas prof.. Ę-į 
retas, . p. Jtoųąflas, . p7l ė 
Ayietinaitė, Į)rt>Ąmbrųząį- 
tįs, ; Ateitininkiųft^tov^ 
stud. 'Lūšys ifa'dapg, j įitįL 
Jie visi susijungę sU. virti
mu Vyčiams priinitL Klai
pėdos komitetu,, kuriam va
dovauja kun. Di\ Bartųška 
ir 7 vai. visi su 7-jo pųlk^ > 
orkestru išvyko į jūrųje su
stojusį “Lituanijos” laivą. 
Vakare “Ryto” viešbuty 
buvo surengta vakarienė. 
Atsiųsta 13-ka sveikinimo 
telegramų iš “Pavasario” 
rajonų. Birželio 27 d. eks
kursija uždėjo vainiką ant 
žuvusiųjų paminklo ir ap
lankė Klaipėdos miesto apy
linkes.

Oras geras, ūpas nepa
prastas. • . .

ŪKININKAI DIRBA
SKAUDVILĖ (Taura

gės apskr.). Šiame miestely

N
I

įyairūs patarimai užsilaikymo
I ty vųmnflj*.’f’arašė Kum A.4st|i

kaitė, J. Demikis, Alf. še
štokas, Ant. Mykolaitis, J. 
Strimaitis, J. Stadalninkas, 
VL Mažeika, VI. Vaitukai
tis, Kęstutis Stalioraitis,/V. 
Papečkis. Iš jų mano stu
dijuoti: 1 komerciją, 1 me
na, stoti i vienamečius mo-

RENAVA(Mažeikių ap.)
Renavos bažnyčia sena: bai
su ir įeiti. Prieš karą bu
vo pradėta statyti nauja, 
mūrinė, bet ir dabar stovi 
nepabaigta. Mūiai pradeda 
griūti. Vertėtų renaviš- 
kiams susirūpinti ir užbaig-

SENAS PABĖGĖLIS '

Birželio 10 d. Pagėgių ge 
ležinkelio stoty atvykstantpabai gerai vekia ūkininkų 
iš Amerikos buvo sulaikytas 
asmuo su Kazio Baranausko 
dokumentais. Kadangi pa
tikrinant dokumentą paste
bėta Įtartinų žymių, keleivis 
buvo- sulaikytas, 
paaiškėjo, kad šis asmuo 
prieš 12 metų bėgęs nelega
liu keliu iš Rusijos į Ameri
ką. Tam jis* perdirbęs savo 
dokumentus. Tikroji jo pa
vardė yra.^Paplauskas Mi
kas kilęs iš Šiaulių apskri
ties. Išaiškinti pasiųstas 
Šiaulių apskrities viršinin
kui.

garinė pieninė. Pieninės 
darbams plėstis daug pade
da pieninės vedė jas, kurs y- 
ra geras specialistas. Geis
tina būtų, kad kuo daugiau-

Tardaųi siaJlkininkii statytų pieną į 
pieninę, tada visiems dau
giau naudos būtų.

BALČIŪNAI (Vilkaviš
kio ap.). Čįa gaunami laiš
kai atplėšti.- arha, perklijuo- 
ti. Nežinia, kas taip daro. 
Paklausus ginasi valsčiuje 
ir seniūnas. Nejaugi negali
ma susekti. •

MARIJAMPOLIEČIAI ŽADA 
NEPASIDUOTI IR PA- 

LANGOJEE
Svarbiausia, kuo jie žada 

pasirodyti, tai savo choru ir 
sportininkais. Marijampolės 
choras yra didžiausias iš 
moksleivių ateitininkų cho
ru. Chorą veda muzikos 
mokytojas p. J. Kamaitis. 
Jis pakviestas diriguoti ir 
per Dainų Šventę liendra- 
jam ateitininkų chorui. P. 
Kamaičio vedamas, Mari
jampolės at-kų choras dai- 

. Įjuos skyrium ir giedos per 
pamaitins. Dar kas Mari
jampolei daro garbės, tai 
sportininkai 
ir “Mirgos’ 
tĮąmi biržei 
tinę šventę, drauge su Kau
no studentų at>kų “Achilo” 
klubu pastatė aštuonis nau
jus Lietuvos rekordus. Iš jų 
3 teko “Achilui,” o 5—Ma
rijampoliečiams. Marįjam- 
polieciai žada būti nę pas- 
Antiniai ir Palangoje, juo 

■{ąbiau, kad ten dalyvaus ir 
^Mirgos” mergaičių. Ypač 
jlaug vilties duoda jumorai, 
'kurių taipe yra keletas ga
ilių ir smarkių sportininkų. 
Ir apskritai. Marijampolėj 
■Sportu daugiau dopiynasi, 
Begu ligi šiol.

Ant. Pauli ūks

VIJ>KAS SKAISTU IR ŠVIESU 
Sj KAI TU BĖGI IŠ RYTO
Y APSIPRAUSTI.

BET KAI PO PUSRYČIŲ 
UŽSIDEGI Cl GAR ETĄ. PRADEDI 
JAUSTIS RAŽ. KAIP 
BJAURIAI!

BRIGGS

-iR NUO ANTfcO VĖL 
PRASI DEDA SENAS GERKLES 
DRAŠKIMASl,

MANDAGUME
visuomenini

apiekatal:
i privalumų, ypatybių įr_ tikrojo kataliko priedermės. Paraše 
į Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel ______________ f______ 30»_
TRB^TtotKŲ ŲŲRlLIEjUS-i-^06 metiį tAi^aktdvėnis pam^n^

• > aprašymas Ž^i PyancižkauB f^enuolijųjin3 yieuuolijų įstatai^. 8e. 
ĮHUOKDEBERRY . FtaNAS-4-ldiah Monti: apysaka , < . 7fu»
PltARMĖS'MOTEROl^arrilkihSri  ̂įnotkrims jų asmeninis- *<.. 

į / iae; Šeiniynioiajna iy; visuomeiįintanie gyvenime, parengė Kun.
T .15*

IrEN-ĮIŲR—Istoir^o^ apysaka -iŠ Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais, apdarais). Vertė Jo- 

r’ ! hiš ^MdAtvilą: 1 • _____ ■ •' '__________1.50
l'j'iN1 Gšilkl KUR MūS NĖRA—pAdfojimas kaip mūsų išei- 
|; * viamš sėkasi Amerikoje. Parašė kBF J. Tumas 50c.
• TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti
I apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. R__________ 40c.
I TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai- 

riuę gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas____________ 45a,.
I TURTO NORMA—moksliški pasįskaitymai. Parašė Uosis______ 45c*

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de- - 
r ryBas.be galo įdomus nuotikiai kelionės per įvairius kraštus..

Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio _ _____ ~10Q
PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRLNDĄI—parašė Uosis__75c. 

| DIDŽIOJO KAR® UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;.
| Parašė P. Žadeikis. _______ __________ ________ ________75c.
ĮGERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faber^-Filipiną.
Į Vertė Kun. P. L..____________ 1_________ 15e.
| T AB AKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 

/parengė S. Kaimietis___________ __________  . .... ............. _15c.
UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA K BARZDASKUTIS— 

a p y s a k.a_____________ ■ • ■ ______________ 15c.
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku

nigas Tarnas Žilinskas_______ _ —:----------------------- 50c.
APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 

.... .
GEGUŽES MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio    .......................... 50c.
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS  __________________ _25<J.

į VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui_________50c.
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15e. 

rBOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 
j Rusijoje _____-__________________________ ~ 15cl

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis ______________________ 50c.I •

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus j ;;________ 50c.
I ■ * ' ■ •
MŪSŲ TIKžŽhMAS—Išaiškinimas pagrindų mftsų tikėjimo. Ver-
t. sM..- .t; c .&»■
{■BITININKAS. Parašė’Tėvas Jerpnijuas Pečkaitis__ ._____ L------50c.

LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunas._40c.
Į ĖMĘS IRį KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa

rašė Juozas V. Kovas. Kaina _ ___________ ;______________ 30c.
" A

GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas...________10c.
I ’ ' ' *• T

EUGHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis__15c.
KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge

gužio, Birželio ir Spalių 'mėnesiams. Išleido kun. K. A. Vasys__25o.

[IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės
| Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis________________ 75c.
DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevičius; be ap

darų 75 centai, su apdarais —--------------------------- :______ *1.00

garbės.
“Vaidoto’ 

” klubai. Švęs 
io mėli, savo nie

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ________
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko ______
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko.
ŠIŲ NAKCELY ______. ____ _________ __ ' ’
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ ____________________
VAI AŠ PAKIBYČIAU_____________________ __ .
UŽ ŠILINGĖLĮ____________________________ ___
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ ___ ___________________ _
L1GH0 (latviška) ___________ __________________

•IR TAVO PASIKARTOJANČIO 
ORIEPUOLIO MOS U LIS ATKREIPIA 
Į TAVE VISŲ, ŽMONIŲ DOMfį

-IR PAGALIAU IS OFISO 
IŠKOŠTI SAVO VYRIAUSI. BOSĄ. 
PRIEŠ TAI KOL SPĖJAI 
PASAKYTI, KAD NORI GAUTI 
MAŽ>Y ALGOS -PAKĖLIMĄ.

IR ŠTAI DIENA VISAI 
SUGADINTA

AS VERČIAU P/»ITRAUl^ 
SIU NEGU KAD DAUG' 
|AU KLAUSYSIU 
JO ĮŽEIDIMUS^

JIS TURI 
J'TOKI ERZINANT 

<KOSULL— KĄD 
JIS TURI,PRADĖTI 

> RŪKYTI OLQ...
GOLtJS V

GILIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas_25e. 
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas __________ ___________________________ 25e.

ŲBAGŲ Ą^ADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak
ta.; parašė Seirijų Juozukas____ ;__________ ‘ _________ 35c.

•• ; ..
^NlEGASr-Utfma 4 aktų. Vertė Akelaitis , . . __________ 40b.
ĖSUlifAS-^-3-cia dajis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė

^yB^ &A<kALftnk—drama 4 Vertė j M. širvintas_3(4.

VISK GĘE^Trijų yeik^ų..yaįide|i^ įprašė F. V. --------------.10c.

aktų drena. Vertė Jo- 
i;<iT HrtD------ ’----------------- 10e-

j.er^ Tarvydas 35c. 
DRAMOS •.jjGerma na-2) Fabi61a-5 Ik tų; 3) Liurdo Stebūklaa

MARIJAMPOLĖS VALST.R.
• Ji GIMK. ATEITININKAI

ABITURIJENTAI* -
. Šįmet Marijampolės Val- 

jftybitiė Rvg. Jono gimnazi
ja Išleidžia didžiausią laidą 
ĮA- abiturijcntų skaičius sic-

Tai maloniausia

jąrfe Mm _________ 66c
“VAIKŲIs i) Pagalvok ką.darai; 2) Jono laL
|,i.tUaĮl4) PasiWk!»4»o ląiwę; Surinko.& £., D. ir N. f 15a.

tara MALDAKNYGES 4« U • „i
PULKIM ANT KELlŲu/iMu^spauda. Odų apdarais *2.50 ir *3 W

Biųsdanii užsakyniu^lkLbtt >pfnijni^ visuomet adresuokite taip:
IliĖViiNINKAG^? a

l V ’ * - • « T ’

366 West Broadw»y, Jiejį..y
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KetrirtadiėriiS,1' • 
' birželio 4 d.> . .

Pavasaris! pavasaris ! O 
tu, jaunatve, irgi kaip'pa
vasaris! Gamtos grožio, mei
lės, ilgesio, grakštumo, 
džiaugsmo, svajonių' pavasa
ris. Gyvenimas bėga savo 
keliu? banguoja jo neramios 
jūrės; -neša laivelį į tolimą, 
iiežinbmą kraštą... Kokia 
jo ateitis, kas beatspės? Čia 
po tavo kojomis dvelkia ma
lonios gėlės, pro šalį skrie
ja, lvg lengvučiai drugeliai, 
lengvos, grakščios mergytės 
riižavomis, kaip rožės žie
das, lūpomis, kuriose žaidžia 
šypsena ir vos įstebimas liū
desys, gyvos, jaunos, o širdis 
krūtinėje plaka, banguoja, 
lygtai neramus, nuolat besi- 
keičiąs ir vis toks įdomus 
gyvenimo sūkurys. Einame, 
gėrimės, šnekamės ir juo^ 
kiambės. Kartais rimti, kar
tais linksmi, betrtvis gyvi, 
jauni, džiaugsmu ir liūdesiu 
spindinčiais veidais, pana
šūs į' tą judrųjį gyvenimo 
sūkurį. Sveikiname pavasa
rį ir jaunatvę!

Ant. Pauliuks 
t

I f, ‘ ’’
r f • J

•Gegužės mėn. Lietuvos Kai <lel« importo ,tai Šiek 
eksportas siekė 18,9 mil. lt., tiek (apie 100 tūkst. litii) 
o importas 19J> mil. lt .(be .padidėjo silkių importas ir 
pašto siutinių iš Virbalio beveik dvigubai padidėjo 
muitinės). Lyginant su ba- cemento importas) gegužės 
landžio mėn., eksportas pa- mėn. importuota 7,278 tonos 
didėjo beveik. 1 mil. lit, o uz 740 -tūkst. lt šalia 4,944 
importas sumažėjo 1,9 mil..t. už 456 tūkst. lt. balandžio 
lt - mėn.; 1926 in. tuo put metu

Iš eksporto dalykiyšiemetjimporuota tik 3,552 t. už 
daugiausia padidėjo arklių 323 tūkst. lt. gegužės mėn. 

ir 2,436 t. již 309 tūkst. lt. 
balandžio mėn.). Be to, 
kiek padidėjo žemės ūkio ir 
kt. mašinų, skaldos dirbinių, 
geležies, langams stiklo ir 
tabako importas.* Sumažėjo 
beveik visų rūšių manufak
tūros dirbinių, anglies, ypač 
žemės ūkio trąšų importas 
(1,076 tonas prieš 5,572 t. 
balandžio mėn,1926 m. ge
gužės mėn. buvo, importuota 
3,572 t. ir balandžio mėn. 4,- 
210 lt.).

■ ‘X\
\

t
■X. . . I

♦ ________ .
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i skaityti ir parupšti. yę^ratas. 
Na, ką i ęLkryri,»studįjos... 
Buvau išėjęs kiek pasivaik
ščioti. - Kur žmogus daugiau 
eisi ? Žinoma į < f ‘ Varšavi- 
nę,” į tų mokinių didžiumos 
“rendėz-vous” vakarinę vie
tų. Ten ir elektra? šyeįniai 
spingsi, žaidžia tūkstančiąik 
šviesių ugnelių, ir mokiniai 
linksmai krykščia. Paga:- 
liau ir oras buvo toks gra
žus. Gal dėl to ir daugelis 
bevaikščiodami svajodavo ir 
besvajodami kartais barkš- 
teldavo kakta į štulpązar į 
praeivio kaktų. O gal ir į 
panelės grakščių nosytę. Na, 
tiek to — reikia imtis dar-

f

t

! - 
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Rašo ISABELLE KAY
Uetuvč Seimininke Amerikoje visados trokšta gauti patarimu 
pagerinimui jos žinojimo atllkinejant pareigas kaipo' šeiminin
kė Ir motina, šitose skiltyse kas SavaitO tUssstraipsneliai kat

rie' bus indomųs hožnal Lietuvei. Seimininkei 
1----- . ,<»f) -- ,

15'

Trečiadienis, kovo 24d. 
■’ Koks gražus šiandien va
karas! Pavasario, vakaras! 
Jau pavasaris artį.,Rangu; 

i . je spingsi, dega tūkstančiai 
akelių, žemė mirga balsga- 

? noš mėnulio šviesos nušviėš- 
f ta. Tyli medžiai. Lyg sap- 
nouja netolimų gražų atbu- 

< dimo metų. Kartais pūste
lia tylus, lengvas,, lyg mar
gaspalvė plašttakė, apyšiltis 
vėjelis, sušiurena plikas me
džių šakeles, išsklaido dū
mus ir švelniai švelniai pa
glosto jaunųjų veidus. Pa
rausta skruostai, lyg skais- 
čiaakei gražuolei į jos gilias, 
slėpiningas žvaigždutes tarp
graižos noselės pažvelgus, bo. 
sužvilga keista, bet viliojan- 
čiačia Ugnele akys, sutuksi 
smarkiau širdis, suverda 
kraujas. Visa apgobia malo
ni šiluma.

Gražus vakaras. Dangus 
žydras, žydras, bekraštis ir 
toks viliojantis, slaptingas... 
Rodos, imtum ir skristum į 
tuos begalinius, nežinomus 
plotus ir iš aukšto pažvelg
tum į ten, žemai, dunksan
čius miškus, įmestus ir ra
miai besiilsinčius sodžius.

Vytauto gatve zuja moks
leiviai. Zuja ir šauniai aku
tėmis šaudo. Juk, tiesų sa
kant, ir tai malonu. Jei, sa
kysime, į tave kokia išdyku- 

- si. gražuolė pažvelgia savo

v.

4 
eksportas: nuo pradžios me
tu (per 5 mėn.) eksportuota 
tik 4,8 tūkst. 2,6 mil. lt. Šie
met taip pat žymiai ekspor
tuota galvijų (5 tūkst. už 
3,6 mil. lt., t. y. beveik dvi
gubai, negu pernai tuo pa
čiu laiku). Padidėjo ir mė
sos eksportas (per 5 mėn. 
eksportuota 1,400 tonų, tuo 
tarpu kai pernai per 6 mėn. 
eksportuota tik 1,200 t.), tik 
šiemet mėsos eksportas ma
žiau apmokamas. Sviesto ir 
kiaušinių eksportas, bendrai 
imant, eina kaip ir pernai 
(š. m. gegužės mėn. kiek ma
žiau). Iš javų — gegužės 
mėn. padidėjo tik miežių 
eksportas (270 tonų prieš 49 
t. balandžio mėn. ir 35 t. 
praeitų metų gegužės mėn.) 

. ir žirnių (91 t. prieš 53 t. 
balandžio m.). ' Kitų javų 
beveik neeksportuota. Ge
gužės mėn. eksportuota dar 
ir linų sėmenų (131 t. prieš 

. 3 2 t. .balandžio mėn. Pa
didėjo ir linų pluošto eks
portas (gegužės mėn. už 4,7 
mil. lt. šalia 4,5 mil. lt. ba
landžio m.). Š. m. gegužės 
mėn. • daug ra&ažiau ekspor
tuota popiermedžio (tik už 
132 tūkst. prieš 530 tūkst. 
lt. 1926; m., bet žymiai dau
giau lentų (už 1,3 mil. lt. 
prieš 0,4 mil. lt. 1926 m.).

RODYKLE No. 90
< i »’ •* .. ♦

Virinio Receptas
Jei mėgstat kept,, sekantis recep

tas yrą vienas kuris jumis patiks. 
Senesni žmonės ir vaikai mėgsta 
gerą spondž pyragą. Šis receptas 
padaryt- kainuoja mažai ir leng
vas kepti. .

NAMINIS SPONGE PYRAGAS

1 puodukas evaporated pieno
2 puodukai smulkaus cukraus
2 puodukai miltii (dar nesijotų)
4 kiaušiniai
1 šaukštukas vanilos.
4 šaukštuko lemono sulčių
2 šaukštukai kepamo pauderio.
Suplak kiaušinius ir cukrų iki( 

putos sutirštės, paskui dadėk puo
duką pieųo kuris buvo įkaitintas 
iki karšeiausio laipsnio žemiau vi
rimo punkto. Dadėk prieskonius, 
paskiausia gi miltus ir kepamą 
pauderį persijotą sykiu 3 kar
tus. Kepk neperkarštame pečiu
je 40 minutų.

Virtuvės Reikaluose
Actas turi būti saugojamas nuo 

šviesos kada Įgauna pilną stipru
mą. Nesaugu ’ yra laikyti vyno 
spiritus arba actą prie medžio len
tynų^ Maliniai uzbonai -geriausia 
tinka, tokiems skystimams laiky
ti. Paskui yra akmeniniai indąi. 
Akmeniniai indai neplyšta šaltam 
ore kaip esti su stikliniais. .

Vaisių košės, sutaisytos daržo
vės, kalsupas geriausia laikyt ant 
grindų.. Sudėk juos į eilę apačioj 
žemiausios lentynos. Vėsi tempe
ratūra tenai jiems ir tinka. Už
tiesk juos kokiu uždangalu ant 
lentynos, nes šviesa gadina juos.

Geriau užlaikyt virtuvės grin
dis švariai negu paskui kada būna 
labai užterštą- Kuomet .kepi mėsĮą 
geriausia turėt patiesta popierių 

nius dalykus kepant. Miltai yra 
švarūs per save, bet aršiausia yra 
tas kad jie įsiskverbia į mažiau
sius plyšelius ir traukia prie savęs 
visokį purvą.1*.

Naminiai Pasigelbėjimai
Po išmazgosimo vatinių arba ' į 

šilkinių pirštinių, perplauk. jas ■'* 
laikant po šaltu vandeniu taip 
kad. pirštai būtų išpildyti vande- į 
r.iu. Tada, leisk joms nusivarvėt 7. 
ir džiūt, ir išdžius pirštai -nesusi- 
sukinėję. ' *

Mažiausi lašai ammonijos nula-t 
sinti drapanų šėpoje tuoj išnai
kins kandis. Jos kvapas taip-gi 
nuodingas pelėms, tarakonams it 
kitiems namų vabalams. Geriau
sia išnaikina visokį blogą kvapą." 
Sumaišius su karštu vandeniu ir 
nupylus.į sinką ar kitas vandens 

t nutakas kurios atsiduoda negeru ■ 
kvapu, ammonija geriausia išvalo.,

tas ant pietum ant marmuro išnai- -'į
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nutakas kurios atsiduoda negera'.? 
kvapu, ammonija geriausia išvalo.. 

Sausa druska arba actas užtrin- . 
tas ant plėtnm ant marmuro išnai- ] 
kiną juos. Nuplauk tyru vandeniu,* ; 
paskui numazgok su muilu ir vau- 
deniu nuėmimui likusio acto. ’ • > -

Grožės Patarimai 'iMO
Pigiausias ir geriausias dažas ' 

jaunij merginų ir moterų veidams , 
tai valgymas morkų. Valgykit jas 
tankiai prie valgių, nes jos turi . 
daug geležies ir padaro aiškią rau- < 
doną odą. Valgykit jas visaip pri- 
taisytas, ar tai šutintas, kertas, 
virtas ar žalias. Rusijoj ir Frain- ' 
cūzijoj, moterys dadeda cuktąns.-f 
prie morkų kad būtų skaniau.1 
Jums jos tikrai patiks bile kaip ; 
prirengtos.

Ypatiška Sveikata
Vienas blogumas kurio reikia 

vengti tai blogas kvapas. Patys 
tankiausia negalit jausti jį. Blogas • 
kvapas užmuša veik visokį žavėti- 
numą kurį moteris turėtų; Jo prie- . 
žastis yra visokios, kaip cigaretai, 
pūnantis maistas, negeri 
skilvio netvarka, gėrimai, ete 

______ ___  r------įpettimėt naudoti gerą an 2 
aplink pečių. Taip daryk ir inilti- burnai mazgotoją kuris išvalo*vi- 

’ ‘ 1— ’_____—• sens negerums esamus burnoje.
Blogas kvapas tankiai yra žymė 
vidurių nevirškinimo. Mažas ap- 
sižiūrėjimas iš, jūsų pusės 
lins šį nemalonų jausmą. --

Trečiadienis,
. _  balandžio 28 d.

Jau ir visai pavasaris.Me- 
džiai sprogsta. Želia žolė. 
Žaliuoja žiemkenčiai javai. 
Motina gamta visiems siun
čia gaivinamos šilumos. At
statymo darbas sparčiai "va
romas pirmyn. Sveikas, pa
vasari!

Kartu su pavasariu atgy
ja, jei neatgyja, tai bent vie
šumoj ima rodytis ir mūs, 
mokslus einančiosios jau
nuomenės, gyvenimas. Visi, 
kas gyvas, eina į gamtą.Per- 
traukų metu visi kūliais iš
siverčia į tyrų orų—^pavaik- 

tts ir rilifRri»»kTTni<^ Ščioti, -pabėgioti ar paspor
tuoti. Tik tvarkininkai ir 
šiaip apsileidėliai lieka kla
sėse gerti dulkėto ir nešva
raus oro.

Tuokart tik mirga po kie
mą ar aikštėje mokinių, net 
miela žiūrėti. Vieni, dau
giausia mergaitės, rimtai ar 
juokus krėsdami, kaip iš 
gausybes rago, vaikščioja

•>-• 5 . i*5 * ‘ A
tai kodėl tau nenusišypsoti 
jai ir kitų kartų neatsimo
kėti tokiu pat reikšmingu 
žvilgsniu?

Šįmet Marijampolės moks
lo įstaigas baigė per 200 abi
turijentų. Iš jų apie 70 žm. 
yra ateitininkai. Eidami 
tradicija, ateit-kai abituri- 

, jentai surengė š. m, birželio
21 d. atsisveikinimo vakarė- trotuarais ar takeliais, kiti 
lį. Pokylis prasidėjo 16 v.

. naujuosiuose Mokyt. Semi
narijos rūmuose. Dalyvavo 
Valst. Gimnaz. ir Mokyt. 
Seminarijos direktoriai — 

'.p. A. Daniliauskas ir kun. 
P. Dambrauskas,, keletas 

. mokytojų ir šiaip svečių ir 
4 60 abiturijentų at-kų. At
sisveikinta tikrai 
džiai, draugiškai. Per va
karienę pasakyta keliolika 
kalbi} ir mokytoją ir pačių 
abiturijentų, palinkėta sėk
mingos darbuotės, direkto
riams ir mokytojams sušuk
ta tris kartus griausmingas
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LOS. CENTRO VALDYBOS 
ANTRAŠAI

PAGALVOK
Įdomiausias, pigiausias ir 

gražiausias dienraštis * ‘ Rytas ’ *
Straipsniai rimčiausiųjų mū

sų rašytojų, daug įdomių Lietu
vos ir viso pasaulio žinių

“Ryto” Adresas: Kaunas, 
Ožeškienės g-vė 3,Tjithtiania.

Prenumeratos kaina:
Pristatant į namus metams 

62 lt, mėnesiui 6 litai..
‘Siunčiant paštu išetams 5d 

lt., mėnesiui 5 litai.
Užsieniuose metams 100 litų* 

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

DV. VADAS: Kun. Pranas, Juras, 
15.1 Rogęrs St., Lowell, Mass.

PIRMRtiNKAS: J. Tminavičius, 
175 Ames Street. Monteilo; Mass.

VICE-PIRMININKE: M. BlažauskaitS, 
70 Fairview St, Nexv Britain. Conn. 

SEKRETORIUS: Antanas F. Kneiž.vs, 
366 W. Broathvay, So. Boston. Mass. 

IŽDININKAS: Antanas Vaisiauskas, 
371 Portland St., Cambridge, Mass.

LITERATINS KOMISIJA:
Kun. K. Urbonavyčius, 50 6tb St, 

’ South Boston', Mass. >
Kun. V. TaSkunas, 36 St George St, 

Norwood. Mass.
Kun. J. švagždys, 20 Webster St, 

Monteilo. .Mass. ,
K. J. Krnšinskas. 59 Tėh Eyck St, 

, Brooklyn. N. Y.
KONTROLES KOMISIJA t - .

Jonas Jaroša, -225 “L’ ’Street, 
SOuth Boston. Mass.

S. Pilkonis. 385 Norfolk St, 
Cambridge, Mass.

A. Mičiunas. 74 Belden St, 
New Britain. Conn.

ATSTOVE I K. FED. TARYBĄ: 
M. BlažauskaltŽ, 70 Fairview St, 

New Britain, Conn.
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bėgioja, žaidžia, karstosi ko
pėčiomis, o laisvų pamokų 
metu sporto aikštėje muša 
kumščiasvydį, mokosi leng
vosios atletikos, žaidžia “Re
zervų” ar basketbolę.»

Po pamokų visi skuba na
mo. Pavalgę ar radę šiaip 
laisvesnio laiko valandėlę, 
visomis keturiomis skuta į 
laukų ir ten mokosi, juokau
ja, ar šiaip kų veikia — vis 
besinarstvdami po tyrų orų 
ir saules spindulius. Atėjus 
vakarui, atgyja miesto so
das. Nusileidus saulei, ja
me knibždėti knibžda žmo- 

valio. Po vakarienės abitu- pi<k daugiausia moksleivių, 
rijentai dar kiek pažaidė^ Tiesų kalbant, tuomet pa

vaikščioti yra geriausia, juo 
labiau, kad ten gali -ir pa- 
žįstamų sueiti, pasikalbėti 

nr, pasitaikius progai, malo- 
v •_ r y. i_<* • i.*y

ir tautos himnus ir, atsisvei- [čias .mergytės akis. Ir sian- 
kinę, atsibučiavę, •kupini jdien po vakarienes 'buvau 
gražių įspūdžių ir- vilčių,-.išėjęs pavaikščioti. Toki pa- 
skirstėsi namo. Gražiame Įvaikšciojitaai, reikia pasa- 
lakšte visi pasižadėjo po 10 jhyti, labai gerai Taikia i Įn^- 
metij (1937 m.) vėl šuva- no nervus/ Parėjęs riamo, 
žinoti į Marijampolę. Tuo .dang smagiau jaučiuosi. Po 
būdu užmegstas artimesnis (sodų skambėjo linksmas 
draugiškumas, visi su jungti jmeTgaičių juokas ir šįmeti- 
tampresniu rysiu.. Gražus JUJĮ abiturijentų drąsūs šū- 
būrys at-kų.

r

Kodėl Daugelis Žmonių Pasirenka Kondensuotą Pieną

nuošir-

pasišnekėjo, pasidalijo įspū
džiais ir linkėjimais. Bere
gint atėjo ir 12 vai. nakties. 
Visi dalyviai kaip vienas j 
energingai sugiedojo at-kų ,niai pažvelgti į besišypsan-

t '* karimai. Iš ankšto žiūrėjo 
sidabrinė mėnulio galva. 
Kaži kur buvo girdėti švel
nūs gitaros garsai ir svajin
gos mergyčių dainos atbal-

Jeir nebėra lco geriau, gera 
' ir iai turi būti I

TKriu daug darbo. Reikia giaL
parašyti dar pora rašinių,) Taip ramu ir malonui Tė- 

trejetas'knygų ger-Mgčrčkl
.-.t .

• ■ t - a- /?- **• f

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Pradėk šiandien taupyt leibelins nuo Standard ar Challenge pieno dėl bran- 

"iit dovanų, šios rūšies kondensuotas pienas turi savyje geriausią pieną ir 
cukrų. Prašyk savo groceminko tik šios rūšies pieno ir žiūrėk kad gautu
mei.

Senatvės laimė, tai saldusNeišsirašynek, nepirk ir i------------------ z -----
neskaityk bedieviškų laikra- atsiminimas gerai praleistų 
ščių bei knygų.

• • ••

Kančia—tai didvyrių mo
kykla. — Maironis.

I arti Bedferd SL

nbejon*s pnlklnš*i-A3 r““" -- '
apmokėjfmnl

THE BORDEN

>

UJU)

’• .A
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viai, koks jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis, 
skaityk

iSŲ pirmiausia, jie jį mėgsta dėlto, kad 
duoda nepaprastų skonį kavoje. Borden’s 

Pasaldytas Kondensuotas Pienas nesunaikina 
kavos skonio. Kaip tik priešingai, išvelka jį 
aikštėn. <

Antra — Borden’s Pasaldytas Kondensuotas 
Pienas taip lengvai virškomas, kad daug žmo
nių, kuriems Smetona netinka, gali vartoti pa
saldytų kondensuotų pienų dideliais kiekiais. 
Trečia — labai taupus. Duoda kavai cukraus 
ir Smetonos gerumų, o kainuoja tik dalį cuk
raus ir Smetonos kainos.

Kiekvienas Borden Lelbelia kaip atvaizduota turi didele preml- 

rgkite kaip lengva. Rauti sidabrinių daiktų, KkšSą, laikrodžių Ir 
_____•• __ _?«*_■ I W  • • • • ■■ —— a — • — —■ ^a. te . * —. . , —

Mw rudtes 
llus^iiandien.

' DYKAlll
■t

” Taupykite Leibelins Dėl Brangių Dovanų

ją vertę. Atlankykite artlmiaoslą premiją krautuve ir pailn- 

eanicen pėlklanslp dalyką DYKAI tik ira Botden feibaitnfs nuo 
ondensuo 
džiaugsies.? Jei pa
togo,

4

idSt,axtiJtay

KRAUTUVĖS
; MftTDGEPORT.

105 Congrem
• Rrti Malo St

^įgyk jtią Stebėtiną Knygą
• "Mllk—«nd itą wtfA*’ln tnonklnk." pnnitė 

abejonė pnIkInįntf-Jriųrsnt* apie pienų Ir jo vartoj 
Tik atsiųsk MVb'vardų, kdrn^^t karto Pakto ienklelj ni 10c. 

t, tt - .

BORDmt BUrae Mw TOtat

jaunųjų dienų.• • ■ ♦
“Lašas akmenį iškerta ne 

jėga, bet nuolatiniu kriti- 
(Choerilos von Samos)

JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didi Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei

IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 
lietuvių leidžiamas laikraštis DidL Britanijoje. 
Išeina kiekvienų šeštadienį. Tarnauja lietu- i 
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje. :

“IŠEIVIŲ DRAUGAS’! talpina įvairias fi
ntas, kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, ‘taip ir

I •

^EA-VlŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- ' 
bjcas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve- 

bų. vertimus, ir šiaip visokius lengvus 
aitymus, todėl yra mylimiausias darbo 

laikraštis , ; .
•Jo Kaina Visur Veik TaPati: J

itanijoje: Metams 12 šilingų, pusei ( 
3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai I

etams $3.00, pusei metų $L5<V |
3 men.9(į centų. z (

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 litų,
3 men. 7 litai. " (

Redakcijo shįfAdminiątracijos antrašas: “EWvb|
Draugas,” 281A EgBnton Str. GHasguv, S. & 8eoU^ ! 
land. * ' ? < : - ' '



I
. >

Jis tikrai mylėjo ligonius,bando atsiekti kulkomis tų,
ko nepajėgė . gaubti balsavi- !taip kaip Kristus juos my- 
mu. Nėra abejonės, kad jų 'Įėjo. Jis buvo kaipo Kris- 
ncapykųiitą prie valdžios Itus tarp raupsais sergančių- 
1 IV* *1 * 4 • » ai I* .

Knbtilenb, Ltoju U 9, įitt

per week yearly....$3,00
« t

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams......................
Užsieny metams .......................... .$5.50

žino, kad pameluot, apgaut, 
apšmeižt yra nedora; bet 
savo partijos kodekse jisai 
daro pataisą; Taip, nedora, 
kuomet turi reikalą su savo 
draugu — bet kuomet turi 
reikalą su partijos priešu — 
tai viskas “dora,” kas jam 
gali pakenkti!

i

“Šitokį partyviškumą va
dina ‘aklu’ arba ‘fanatiš- 
ku.’ Ne svarbu tečiaus, 
kaip mes jį vadinsime, vis- 
tiek yra aišku, kad toks pąr- 
tyviškumas prie gero neve
da. Ir, deja, kaip tik šito
kio paityviškumo pas mus 
ir yra pilna.

“Šitoks aklas, fanatiškas, 
iš menko žmonių kultūrin
gumo gimęs partyviškumas 
tai ir yra ta griaunančioji 
pajėga, kuria dauguma 
skundžiasi. Kaip nors nuo 
jo išsigydyti mūsų visuome
nė turės, jeigu jai yra lem
ta dar krutėt ir eiti priekyn, 
o ne atgal.”

Tani aklam partyvišku- 
mui prašalinti “N-nOs 
lo štai kokį vaistą. 
“N-nų” partijas

“pataisyt galima 
kultūrinant žmones,
joms priklauso. Pirmas žink- 
snis į šitą pusę galėtų būt 
tas, kad bent daugiaus ap- 
sišvietusieji žmonės kiek
vienoje mūsų partijoje imtų 
kovoti už partinės doros su
taikymą su bendrąja žmo
nių dora. Jeigu partijų na
riai pripažintų, kad nedorai 
elgtis negalima ne tiktai su 
‘draugu,’ bet ir su ‘priešu,’ 
tai jau butų padarytas dide
lis progresas.”

Pilnai sutinkame. Dabar 
tik reikia išrasti būdą su
kultūrinti laisviečius. Bene 
geriausias būdas būtų jiems 
visai neatsakynėti, arba bent 
ne tiesioginiai?

dar labiau įkaitino tas fak- jų. 
tas, kad. ministerių pirmi; 

(ninkas, Seipel, yra kunigas, 
jis bepirmininkauda- 

. mas ministerių kabinete y- 
ra daug gero nuveikęs ša- •••••••••••••••• -.-..T T• •••••••••••••• _ •

once per week yearly.,$2.50 Vieną, kart savaitėje metams ....$2.50 įlies naudai.

Ne be to, kad komunistai 
nebūtų prisidėję prie riau
šių. Gerai yra žinoma, kad 
komunistai 7 visuomet yra 
pirmiausi daryti valdžiai o- 
poziciją kokiuo tik galima 
būdu. Negali tečiau būti 
abejonės, kad komunistai 
neturi mažiausių pasisekimo 
šansų Austrijoje, nes prie to 
neprileis Austrijos kaimy
nai.

Pastebėtina, kad Vienos 
riaušės neranda atbalsių 
provincijoje. Ypač yra nu
sistačiusi prieš Vienos per
versmą, jei tai galima pa
vadinti perversmu, Tiro- 
liaus provincija. Reikia at
siminti, kad Tiroliaus dalį 
yra užgrobusi Italija ir visu 
smarkumu italina jos gy
ventojus, vokiečius. Tiro
liaus gyventojai, matomai, 
bijosi, kad, kilus suirutei 
Austrijoje,’Italija neįsikiš- 
tų ir nęužgrobtų likusios Ti
roliaus dalies.

Ir pati Austrija, taip pat 
ir Vokietija, norėtų, kad 
Austrija susilietųų su Vo
kietija. Vokietijai būtų ne- 
prošalį, jei ji gautų progos 
“nuraminti” Austriją. Be- 
raminant gal pasitaikytų 
proga ją prijungti.

Sunku dabar ką nors tik
ra pasakyti apie riaušių 
priežastis, nes susisiekimas 
su Viena yra veik visai nu
kirstas.

. “Aeceptance for malling at'spfttfM Pate of poetage provided for in Sectlon 1108 !nors 
Act of October 8, 1917, aatborlzed on Jnly 12, 1918”

SUBSCRIPTION RATES:- 
Dometic yearly................................. $4.50

ly.....................  $5.50

Užsieny vieną kart savaitėj meL $3.00
DABBININKAS”

866 West Broadway South Boston, Mass.
Telephone South Boston 0620
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jų Galybe
Labai įdomūs yra straips- j Gerai organizuotos ir dis- 

niai telpantieji Hearsto lai- ei pikiuotos mažumos parodė 
kraščiuose apie Anti-Saloon 
League kišimąsi į politiką, 
prohibicijos įpilsimą. Anot 
tų straipsnių A.-S. League 
neturi duokles mokančių na
rių, t. y. neturi eilinių na
rių. Kitaip sakant, neturi 
“kariuomenės,” bet suside
da vien tik iš “karininkų.” 
Vyriausias centro komitetas 
susideda iš 19-kos žmonių, 
daugiausia protestantų dva
riškių. Vyriausias komitetas 
skiria atskirų valstijų su
perintendentus ir kitus žy
mesnius darbuotojus. Todėl 
anot “Boston American” 
centro komiteto sąstatas 
praktikoje pareina nuo pa
ties komiteto narių. 
Anti-Saloon lygos 
sąmoderžec.

Apskaitliuo  j ama,
v S, lyga per savo gyvavimo 

laiką yra išleidusi virš 67 
milijonus dolerių prohibici- 
jos pravedimui ir jos palai
kymui. Ta milžiniška suma 
buvo surinkta protestantų 
bažnyčiose ir nuo stambes
niųjų kapitalistų.

Kaip pats vardas parodo, 
- Anti-Saloon Lygai rūpėjo 
f ne blaivybės platinimas, bet 

saliūnų panaikinimas 
prohibicijos įvedimas. • 

<-ga atsiekė savo tikslą, 
blaivybes J. Valstijose 
dabar turbūt dar mažiau ne-

• gu kuomet nors buvo. Ly
ga visuomet kalbėjo ir kalba

♦ ,

f

,.r 
V-

A

t z

Jis yra 
tikras

kad A.-

ir 
Ly- 
bet 
yra

E

protestantų bažnyčių vardu, 
i ................................... .. • ••

. J - —
mo nuo jų — bent nuo jų 

neturi. Neprielan-

nors jokio aiškaus įgalioji-

i' . visų
kius sau politikierius lyga

S >
f narių balsais rinkimuose ir,

t. reikia pripažinti, baido pa- 
|bw*S, . 7 - —h ! _ , _

savo galybę plačiame mašta
be, bet neturime pamiršti, 
kad tokių veiklių mažumų 
nestinga ir mūsų organiza
cijų gyvenime. Organizaci- 
jų susirinkimuose yra bal
savimai, bet balsavimo pa
sekmes nulemia paprastai 
keli aiškiai nusistatę ir 
energingi žmonės. Nulemia 
į gerą, arba į blogą pusę. 
Tveria parapijas ir/draugi
jas ir jas ardo~keli žmonės. 
Pav. Norvvoode yra parapi
ja, nes ten atsirado žmonių 
griežto katalikiško nusista- 
tymorir jie atsiekė savo tiks
lą nežiūrint į smarkią prie
šingą agitaciją iš įvairių be
dievių pusės. Nemažesnėse 
ir senesnėse kolonijose, Lyri
ne ir Levvistone, lietuvių pa- 
rapijii nėra ir jau nebus 
dėlto tik, kad ten tokiij nu
sistačiusių ir energingij ka
talikiškų grupių nebuvo. 
Brocktono parapijos istori
ja parodo, kiek žalos gali 
pridaryti organizuotas žmo
nių būrys nusistatęs į blogą 

rpusę. Vienas toks būrys tiek 
košės privirė parapijoje, 
kad prisėjo uždaryti bažny
čią ir statyti kitą. Dabar 
vėl atsirada kitas mažas, bet 
gerai organizuotas ir įtūžęs 
būrelis, kuris irgi uoliai lei
džia vandenį į bolševikų ma
lūną. Tų energingų mažu
mų gerą, ar blogą darbuotę 
galime taipgi pastebėti mū
sų draugijose.

Reikia tik blogas organi
zuotas mažumas pastebėti 
kol nepervėlu.

baido protestantų bažnyčių Vienos Riaušes

Molokai

sėkmingai. Jos įtaka į aukš
tus valdininkus, ir net į pa- 
tįJ. Valstijų prezidentu, y- 
ra stipri. .
. Prohibicijos įvedimas pa
rodė, ką gali nuveikti tvir- 

* tai -pasiryžusių ir gerai or- 
; ganizuotų žmonių saujalė 

- politikoje. Nors piliečių di
džiuma prohibicijos nenori, 
tačiau A.-S. Jygos įbaugin
ti politikieriai užmetė pro-O

i ' hibicija piliečiams ne tik
- kaipo paprastą įstatymą; 
. bet. net kaipo pataisą J. Val- 

stijų konstitucijos!
• Kita taip pat gerai orga- 

• , nizuota mažytė mažuma, 

i'

Drąsus buvo Tėvas Dami
jonas. Nebijojo nė ligos nė 
mirties. Atvyko _į Molokai 
su tikslu vykdinti Kristaus 
valią ligonių tarpe. Jis ti
kėjo, kad Kristaus valią 
.vykdinti yra tai prakilniau
sias tikslas. Su tokiu pasi
šventimu jis siekė savo tiks
lą, ka net paguldė savo gy
vastį.

Drąsus buvo Ernest Smith, 
kuris skrįsdamas per Paci- 
f'iką nebijojo mirties.

Drąsūs buvo abudu ir Tė
vas Damijonas ir Smith — 
bet kaip skirtingai vienas ir 
kitas parodė savo drąsą. 
Vienas pašventė visą gyveni
mą palengvinti ligonių pa
dėtį — ir taip savo drąsą 
parodė. Kitas savo drąsą 
parodė atlikdamas vieną pa
vojingą žygį.

Ne daug žmogių (Įlįstų 
net vieną sykį orlaiviu lėk
ti per marias. Daug ma
žiau 'drįstų- pašvęsti visą gy
venimą ar tai ligoniams ar 
tai beturčiams.

Smith ieškojo savo gar
bės, tėvas Damijonas išsiža
dėjo savęs.

1 e • —
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Anot

tiktai, 
kurie
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Pilnai Pritariame!

sirado rasių lietuvybės idėjų 
platintojų.

O su kokiu pasigerėjimu 
buvo klausoma senelių j>asa-__<
kų, kaip kilnu būdavo, kada 
iš jaunuolių krūtinių pasi
girsdavo tautinės dainos. 
“Dainos dainelės, jūs mano 
patieka,” tardavo su Vieno- 
žinskiu lietuvis. Taip kiek
vienas lietuvis bernelis ar 
mergelė mokėjo šimtus dai
nų, dainavo, ir džiaugėsi. 
Švelnios melancholinės lie
tuvių dainos apie bernelį — 
dobilėlį ir mergelę — lili- 
jėlę rodo žmonių papročių 
švelnumą, nes. anot vokie-* - 7 » 
čių, tik pikti žmonės neturi 
jokių dainų. Dainos kėlė lie
tuvių tautine dvasią, o kas 
vakarą giedamos giesmės 
ugdė žmonių mistinį religin
gumą. Šiandien baigia savo 
dienas pakelių kryžiai ir 
kryželiai, kuriais net sve
timtaučiai gėrisi. Velykų ir 
kt. švenčių papročių palai
kai tik patvirtina gilų lie
tuvių prisirišimą prie kata
likų tikėjimo. . -

Dar daugelis atsimena 
tuos laikus, kada motina, 
pasisodinus sūnelį šalia ra
telio, mokydavo iš elemento
riaus ar maldaknygės lietu
viškai skaitvti. Pasižiurai

•/

i mūsų skulptoriaus P. Rim
šos “Lietuvos mokyklą” ir 
giliai atsidūsti. Sunkūs bu
vo laikai. Knygos ir lai
kraščiai buvo retas Svečias, 
bet su kokiu godumu jos bu
vo skaitomos, kaip uoliai tie 
slapti raštai buvo platina
mi. Perskaičius Rusecko 
išleistam “Knygnešy” apie 
sunkius spaudos uždraudi
mo ir persekiojimo laikus, 
nenoromis ašaros ritasi per- 
veidą. Tokių pasišventėlių, 
kaip buvo knygnešiai, šian
dien ir su žiburiu sunku ras
ti. Lietuvių liaudis mylėjo 
apšvietimą ir, nors kartais 
nesąmoningai, stengėsi kul
tūrėti.

Kaimvnas su kaimvnu gv- 
veno, kaip. broliai. Suėję 
gražiai pasišnekėdavo apie 
ūkininkystę. gyvulius, bites; 
bylos ir už menkniekius tą- 
symasis jio teismus buvo vi
sai ne madoj. Sueis būdavo 
vyrai rudens vakarais, }>er 
vestuves, ar užgavėnes, pra
dės dirbti “štukas.” rėdyti 
šyvius ir meškas, kad net 
gražu žiūrėti. Peštynių veik 
nebūdavo.

Geri oUilsiai ir idėjos kai
miečiuose visunu't rasdavo 
pritarimo ir visokeriopos 
paramos. - Beje, tarp kitų 
trūkumų, reikia paminėti ir 
naminio alučio pamėgimas. 
Bet užtat tiek negirtuokliau
davo; kaip dabar, ir ši blo
gybė nebuvo giliai įleidusi 
šaknis.

Tr taip sveikas kaimo žmo
nių instinktas palaikė aukš
tą dorą, papinčių bei pažiū- 
rų pastovumą, kol paskuti
niu laiku ivvkiai neišmušė » • • • • — 
pagrindo iš p> kojų.

IT.
Mainosi laikai, o kartu ir 

žmones. Gyveninei ratas žy
miai pakrypi ir Lii'tuva jau 
liko visai ne tokia, kaip bu
vo pirmiau. Jeigu atsikel
tų iii karato kuris norsiRifi- 

at- su eenriių, tikrai nusistebi

Ir nesigilinant į Freudo 
teorijas kasdieninis gyveni-, 
mas senai mums įrodė, kad 
žmogus kurkas labiau mėgs
ta būti būrio padaru negu 
savistoviai galvojančiu su
tvėrimu. Žmogui yra leng
viau žiūrėti i pasaulį per 
būrio jam uždėtus akinius, 
negu pačiam pratrinti savo 
akis ir savomis pažvelgti į 
pasaulį. Kitaip sakant, žmo
gus labiau mėgsta sekti par
tijos obalsius, negu savaran
kiškai galvoti. Ačiū tam bū
rio instinktui partijos ir 
partinis nuomonių pasidali
nimas yra neišvengiamas. 
Partijos yyą ir bus. Mes jų 
turime dfemažai. Faktas, 
kad jos yra, yra nė geras, 
nė blogas. Jos neišvengia
mos. Taip pat neišvengiami 
yra ginčai tarp jų. Išven
giami tečiau ir itin vengti
ni vra NEŠVARŪS GIN
ČAI, ASMENIŠKUMAI 
IR PARTINĖ NEAPY
KANTA. “D-kas” kartkar
tėmis tuo reikalu yra kal
bėjęs ir malonu yra pastebė
ti. kad ir kiti laikraščiai 
prieina prie tokios pat nuo
monės.

Štai ką rašo “Naujie
nos”:

“Jeigu žmogus priklauso 
kuriai • nors mūsų partijai, 
tai jisai yra linkęs žiūrėti į 
visus kitus žmones, kaip į 
savo asmeninius priešus, — 
ypatingai gi į tuos žmones, 
kurie prieš jo partiją kovo
ja. Jisai jų neapkenčia, ji
sai stengiasi kuo įmanyda
mas jiems pakenkti, jisai 
džiaugiasi jų nelaimėmis ir 

nepripažįsta jiems kredito 
nė už geriausius jų darbus. 
Kas dar blogiau, toks parti
jos žmogus nelaiko sau pri
valomoms net paprastų do
ros taisyklių, kuriomis i

del kažkokių-J

Jau nuo senovės lietuvių 
tauta rąmi, teisingą ir darb
šti. Gyvenanti tarp ošiančių 
girių ir javais liūliuojančių 
laukų, lietuviai išsidirbo pa
stovų būdą, turėjo sveikus 
papročius, tautų senuose 
raštuose rasta žinių, kad lie
tuviai būtų buvę žiaurių pa
pročių žmonės: ątvirkščiai— 
daug .kur minimi, kaipo 
rimti, sumanūs ūkininkai, 
kurie tik kitų užpulti atka
kliai ginasi. Istorijos eigai 
kintant, žinoma mūsų liau
džiai daug pakenkė lenkų ir 
vėliau rusų viešpatavimas. 
Tačiau, kaimas bendrai iš
laikė savo lietuvišką atspal
vį. Tik Didysis Karas ir 
perankstyvas lietuvių tautai 
demokratizmas, išsigimęs į 
šlykščiausi minių erzinimą 
ir siundimą, kits prieš kitą, 
žymiai pažeidė kaimiečio' 
sielą ir pažiūras. Kas blo
giausia, kad kaimas pradeda 
aklai sekti miestus dorinia
me ištvirkime bei nesveika
me lėbavime.

«
■ * . *

Kol Lietuvos kaimas mies
to civilizacijos nebuvo pa
liestas, tol jis išlaikė gryną 
lietuvišką būdą, tautinę są
monę ir sveikas pažiūras. 
Lietuvis uoliai saugodamas 
savo tėvų palikimą, neturėjo 
tokių patogumų, nesikarstė 
aksomais ir blizgučiais, bet 
neaimanavo
sunkių laikų. Jis mokėjo 
pakęsti sunkų caro jungą, 
už teisybę ir lietuviškas kny
gas kalėjimuose pūti ir šal- 
tarii Sibire vergauti, bet ne
pakentė melo ir svetimos 
dvasios, nepasidavė rusų 
varomai ištautinimo agitaci
jai. Pamaldumas, nuoširdu
mas—štai, charakteringiau
sieji lietuvių liaudies pažy
miai. --

Šeimynose klestėjo vieny
bė ir lietuviškas rimtumas. 
Ilgais rudens ar žiemos va
karais užvirdavo gyvas dar
bas. Mergaitės verpdavo ir 
ausdavo, kad net stakles 
dundėdavo; vyrai virves vy
davo; jaunieji mokydavus ir 
t. t. Maža težinomi buvo 
malūnai, ir merginos ligi iš
naktų išstovėdavo prie gir
nų. Užtat namų pramonė 
žydėjo: margiausi audimai, 
vilojančios tautinės juostos 
ir drožiniai, — žiūrėk ir gė- 
rėkis. Mergelės apsitaisę 
namų darūo drabužiais daug 
gražiau atrodydavo, negu 
mūsų dekoltuotos jKinaitės, 
— ir mažiau pinigų išleis
davo.

Kalbos būdavo gyvos, ma
lonios, tuščių barnių retai 
pasitaikydavo. Gražiai pa
kalbėdavo apie vestuves, pa
sijuokdavo iš viens kito ydų, 
bet vis nuoširdžiai. Vyres
nieji būdavo godojami, jo
kių kivirčiųYarp šeimos na
rių neatsitikdavo. Kunigas, 
kaipo tikėjimo atstovas, kai
miečio akyse buvo didžiau
sias autoritetas. Ir bendrai, 
kiekvienas mokytas žmogus 
buvo gerbiamas, jo nuomo
nes klausoma. Kada vys
kupas Valančius žemaičiuo
se platino blaivybę, tūkstan
čiai žmonių paklausė savo

Bandydamas nuskrįsti iš 
Amerikos į Honolulu Ame
rikietis Emest Smith nusi- 
eido ant Molokai salos—60 
mylių nuo Honolulu.
' Ant Molokai salos gyve

na vientik raupsais sergan
tieji.

1873 metais į tą salą atvy
ko kun. Juozas DeVenster 
geriau žinomas kaipo Tėvas 
Damijonas. Turėjo jis tada 
33 metus. Jis išbuvo tenai 
,per visą savo amžių, tarnau
damas raupsais sergantiems, 
ypatingai *jų dvasiškuose 
reikaluose. Negana to jis 
išgavo iš Hawajų valdžios, 
kad.jf pagerino šios salos 
gyventojų materiališką pa
dėtį.- Per jo pasidarbavimą 
gyventojai gavo geresnį val
gį, geresnį vandenį, geres
nius namus.

Per penkįs metus jis dir
bo vienas tarp ligonių. Nie
kas jam nesiuntinėjo laiškų. 
Jo artimiausi draugai bijo
jo jam laiškus siųsti — nes 
bijojo gauti nuo jo laišką. 
Jie žinojo, tarp kokių ligo
nių jis darbavosi. Jie bijojo 
kad raupsų bakterijos neat
vyktų pas juos sykių bu laiš
ku.

Be jokių žinių nuo drau
gų, vienas tarp rapsais ser
gančiųjų, Tėvas Damijonas 
skelbė Kristaus mokslų. 1885 
metais jis, patš susirgo* 
raupsais. Lįgonis tarp li
gonių. jis ramino kitus. Ba- 
laadžįo J5>d. 1880 motais jis«^

Inž. A. G.

GELEŽIES RŪDA 
LIETUVOJ

Geležies rūdos Lietuvoje 
yra netoli Gaižūnų stoties 
Šilosėdų dvaro žemėje. Rū
dą prieš karą gabendavo va
gonais Petrogradan raudo
niems dažams (ochrai) dirb
ti.

Navickų k. Antnemunio 
valse. Alytaus apskr. Ūke
lio ūkininko lauke randama 
daug geležies rūdos. Kalvio 
daryti bandymai duoda pa
mato manyti, kad rūda tu
ri didelį geležies nuošimtį.

Be torūdos,~kaip girdėtis, 
yra Papilės, Mažeikių ir E- 
žerėnų apskrityse.

*’ — . >' Y

Laikas rimtai susirūpinti 
mūsų durpynų sutvarkymu. 
Be kuro Jdtiems reikalains 
iš durpių gaminamas kok
sas, kuriuo galima būtų va
ryti ne tik geižkelius, bet ir 
metalurgijos tikslams dur
pių koksas galėtų atstoti 
brangų akmens anglių kok
są. Tuomet gal galima bū
ti/ ir savo geležies rūdą eks
ploatuoti. Tuo tarpu reikė
tų Universiteto • Gamtos ir 
Technikos fakultetams daly
ką moksliškai ištirti ir nu- 

| uw. statyti būdus, kaip šiuos 
~ J .j žmo-pamof’ l^rtus galima būtų

...niuose MąJjUuoesse.

Netenka abejoti, kad Aus
trijos sostinėje yra rimta 
suirutė. Tuo tarpu sunku 
pasakyti, ar tai yra per
versmas, ar tik riaušės. 
Greičiausia bus tai tik riau
šės, bet pilnos visokių gali
mybių. Padėtis Vienoje la
bai komplikuota. Nereikia 
pamiršti, kad Austrija yra 
dabar maža valstybė su di- 
del galva — sostine, Viena. 
Įvykiai sostinėje tankiausia 
turi lemenčios reikšmės vi
soje valstybėje. Juo dides
nės tat svarbos turi politi
niai bruzdėjimai tokioje ša
ly, kurios sostinė yra perdi- 
delė dėl šalies.

Reikia . taipgi atsiminti, 
kad Austrijoje visai dar ne
senai buvo rinkimai, ku
riuos laimėjo priešsocialisti- 
his blokas su monsignoru 
Šnipeliu priešaky. Rinkimų 
agitacija buvo laimi karšta

bolševikai; pavergė kitą di-
* džiulę šalį, Rusiją, vien tik 

dėlto, kad buvo gerai orga
nizuota . Skirtumas tik ta- 
me, kari Anti-SaĮpon League 
atsiekė savo tikslą propa-

„ gandos ir jjolitikieFių įbau
ginimo keliu* > bolševikai gi ir (birinespėjo atvėsti/! /Dar.

• skerdynėmis.

• »

' i Įganytojo bahoiriiavėsi gir 
„ tuokliavę. Arba vėl, kiek at-matomąi, socialistai mirė,

U.
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Ateina, Iskarijetąs.

Pajuokia, kuomet mes viešai

Turi būt Jaiit-galas!

galinti mokesčius pamažinti 
ir valstiečiams gyvenimą pa
gerinti.

Partinis žaltys palengva 
nuodija lietuvių tautos sie
lą. užmigdo tautinę sąmonę 
ir trukdo ilgam 'kglĮūriui

ištarė išbalęs. Prie draugo suklaupėm ty
leliai.

didžiausias priešin-
Kaip pirmiau lietu- 

liau-

Ir tu, žvaigžde jaunystės mano, dievaite grožiu ir dvasia. 
Pas mano kapą neateisi su ašaromis akyse...
Tik liūdną žinią sužinojus, rūtų daržely būdama,
Ilgai, ilgai raudosi griaudžiai, sunkiausią smūgį jausda- 

' ' [ma...
Dar kartą lūpos suvirpėjo, akys nušvito spinduliais.
— Jau mirštu
Nuliūdus saule nusileido. Ramybė artinos nakties. | 
Virš lauko, baisiai suardyto, skrajojo angelas mirties.

(“Trimitas”)

VISI (iš^ikšdąini pasitenkinimą), 
i, pulsi m, suimkim Jį. (Jų tarpe

mis. Tuo tp^uį sulig. 1924 
m. gyventojų surašinėjimo 
daviniais, Lietuvoje dar y* 
ra milijonas ‘analfabetų. — 
nemokančių nei skaityti nei 
rašyti; menas bei daile, ga- 
Įima sakyti, veik smunka, 
tai baisu ir drauge ne visai 
pateisinama Išeina, kad 
per maža dedama pastangų; 
daug norų, maža darbų ir 
veiksmo.

tamsių i apaštalai drumsčia 
kilnią. jąunimo sielą. 1 , 5

Ne toki žmonės dabar Lie
tuvoje, ir gana! Kultūriniai 
patogumai visiems prieųia-

lykams. Žinoma, tas laikas 
paprastai praleidžiamas tuš
čioms kalboms, o kartais vi
sai netikrų galų išsimano. 
Šnekama viskas ir apie vis
ką. Čia atrandami visoki 
kaimynų “griekai,” būti ir 
nebūti dalykai, 
tas nusipirkęs linams minti-laikraščių 
mašiną, kitas vėl pasistatęs 
sulig naujausia mada tro
bas, leidžia vaikus-į gimna
ziją — žodžiu sakant, gyve
na, kaip ponas. Tuoj kyla 
pavydo kibirkštėlė, nepasi
tenkinimas ėšamąja padėti
mi, ir šeimynoj nejučiomis 
prasideda nemalonūs bar
niai. Šeimyninės šių dienų 
tragedijos, žmogžudystės 
daugiausia kyla dėl nepasi- 
enkinimo tuo, kas yra. Šei

mynose nėra tos kilnios nuo
taikos, kaip būdavo pir
miau. Tokioj atmosferoj pa
mažu nyksta dainos, o dar 
greičiau religinės giesmės ir 
papročiai. Jaunieji, išaugę 
tokioj dvasioj, dar labiau 
nutolsta nuo tėvų tradicijų 
ir vėliau lieka naujoviški), 
nors ir netikusių, obalsių 
akli sekėjai. Taip mūsų šei
myna žymiai dvasiniai at
bunka.

/
Tikros komedijos be pini

gų būna, kai sueina didesnė 
senių kompanija, “pypkių 
parūkyti,” ar pakortuoti. 
Gyventojams išsikėlus į ko
lonijas tokios sueigos mažė
ja, bet vis dar nemaža bū
na krivulių ir vestuvių me
tu. Klausai ir stebiesi. — 
Pradžioj pradeda kalbėti 
neva apie ūkininkystę, bet 
štai žiūrėk, ir ima politikuo
ti. Pilasi kalbos, kaip 
gausybės rago. Ir tiek pri-i 
šneka, pripolitikuoja, kad 
net galva svaigsta. >Viena$ 
pasigiria girdėjęs sOeialde-r 
mokrato mitinginę kalbąj 
kurioj žadėjęs daug laimių 
Kalėdoms, kitas ■•-*- 'skaitęs 
“Lietuvos ^Ūkininke,” kad
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taras, i o< tėvynė, F anot • tos 
kiAųlės, “kur* \ skaniausias 
peUas. ’ ’ Svetimų i lietuvių 
tautai obąlšių išugdytos in- 
feligėntijos pėdomis paseku
si liaudis atsidūrė klaikiam 
materializmo purvyne, pa
metė 'sveikąsias savo pažiū
ras ir dabar blaškosi iš kai
rės į Aešįpę,,

Daug kas nemaža gražių 
vilčių deda ' jaunime. Bet... 
nueik *į kalnius šeštadienio 
at sekmadienio vakarais, o 
pažinsi tikrąją mūsų jauni
mo vertę. Pasilinksminimai 
ir vakarėliai, kurie dabar 
kaime kasdieninė duona, tai 
— mūsų jaunimo nusikalti
mo ir dorinio pakrikimo liz
dai. Neskaitant jau nekul- 
tūringiausių “pasiutpolkių” 
ir pašėlusio sukimosi dulkių 
sūkuriuose, paprastai čia 
pradžia dorinio ištvirkimo. 
Jokio grožio ar „pasigėrė j i- 
mo čia ir nebandyk ieškoti: 
girtybės, o kartais ir paleis- 
tuvybės, dievaičiai čia pir
mą vietą turi. Ir jaunimas 
lengva širdimi aukoja savo 
kūrybines pajėgas šokių ma
monai. — Organizacinis su
sipratimas dar visai men
kas, —« dalis randa reikalo 
priklausyti pavasarinin
kams ar kitoms draugijoms 
tik dėl to, kad gauna pasi- 

ana, tas ir Įšokti. Švietimasis, knygų ir 
skaitymas, tai 

moralinė prievarta. Vieton 
dainų dainelių, kuriomis se
niau skambėdavo Lietuvos 
aukai, dabar teturime tvir
tinančių dainuškų ir nuval- 
dotų,XX amžiaus ųaiesčio- 
niškų komplimentų. Tai 
nuolatinė liga, užslopinusi 
kilnius mūsų jaunimo pat
riotizmo ir pasiaukojimo 
jausmus, paruošusi puikią 
dirvą anarchizmui (netvar
kai) plėtotis. Kitaip, žino
ma, ir negali būti, kada 
miestų inteligentai savo ne
pateisinamu elgesiu duoda kultūrą.
blogą pavyzdį, o visoki pa- (“Šaltinis”)

- t

milžinai?
... amžinais

tų ir nepažinti) naujosios 
Lietuvos. Pasikeitė ne tik 
paviršutinė išvaizda, bet ki
toks virto ir tas pats lietu
vis.

Mūsų kaimas smarkiai ug- 
terėjo, o kai kur net pra- 

' lenkė miestus. Visur matyti 
žymi Vakarų Europos kul
tūros įtaka. Visomis ketu
riomis stengiamasi nusikra
tyti senovės papročių ir pa- 

^gekti nauja laiko mada. Na- 
tabtaį statosi vis naujoviškiau, 
lB|bšiamasi vis miestiškiaų, 
“■•^dePmados, kad ir be gal

vos. Visur pamėgdžiojami 
miestai, nors iš šalies žiū
rint, visa tai atrodo tiesiog 
vaikiška.

Gaila tik, kad materialis
tinė laiko dvasia taip kaimą 
suterliojo, kad kitados vadi
namos šventosios Lietuvos 
vardas *vargu būtų šiandien 
pritaikomas. Mūsų kaimas 
miesto supuviisios civilizaci
jos žymiai paliesta? ir suga
dintas. Ir kas pirmiau bu
vo didelėj garbėj, šiandien 
paneigta ir dažnai trempia
ma po kojų. Didysis Karas 
ir paskutinių metų gyveni
mo sąlygos užnuodijo lietu
vių sielą ir, vietoj ramaus ir 
darbštaus lietuvio, mes šian
dien turime nervingą euro
pietį su Vakarų Europos 
primesta mums svetima kul
tūra. Mes nemėgstame da
bar niekam nusileisti, neno
rime jokių pareigi), bet 
kiekvienam žingsny reika- 

, laujame visai neužpelnytų 
teisių.

Mūsų ūkis ir ekonominė 
Lietuvos padėtis apverkti
nam stovy, dažnai dėl mūsų 
pačių apsileidimo. Pas mus 
vienam kvadratiniam kilo
metre gyvena tik 38 žmonės 
ir tad reikia keliauti Brazi
lijon at Prahciizijon duonos 
kąsnio ieškoti, kuomet kito? 
ee valstybėse išgyvena jmj 
200—300 gyventojų tokiam 

. pat žemės plote. Ir tikrai tik demokratiškoji valdžią 
kalti mes patys: per daug 
šnekame, permaža dirhame; 
darbštumo stoka mums ken
kia. Dabar vakarais ūkiuo
se pastovaus darbo nėra. 
Pirmiau klęptėjųsųii pagių 
pramonei nykstant (viskas 
stengiamasi pirkti gatava iš šalies kilimą. Nenuostabu, 

-krautuvių)., mažiau reikia kad šiandien kaimtj daug y- 
\ austi, daigiau, yra ra tokių,, kurtam* tčvų.rtaij
„ laisvesnio laiko kitiems du- gija yra neišumnėlią prie-

Nubudus saule nusileido. Ramybė artinos nakties* 
Virš lauko, baisiai suardyto, skrajojo angelas mirties.. 
Nutilo armotų griaudimas. Jau jiebetarska šautuvai;' ' 
Tik kaimas uždegtas dar pleška, ir liepsna Švaistosilaisvai,

J- ... ‘ f ■ --L-—

Mirštąs, jis tarė sanitarams:—Draugai, atstokit, 'jau ganai.. 
Gana krūtinei beliepsnoti: ji gęsta, šąla kruvinai5 ’
Praneškit,mano mylimieji,seniems ūiand tėvams,! i ’ ’ * ' ’ 
Jog aš žuvau kovoj ties Vilniūfn, ir nepasidaviau tankams.

” ; * -' Ii* r i / i J

Sudiev pražydusi tėvynė! Sudiev didvyriai 
Jau aš... jau aš nebematysiu tavęs, brangioji, 
Bet širdžia mirštančia tau linkiu : žydėk, laiminga ir laisva! 
Tegul virš Vilniaus plevėsuoja trispalvė tavo vėliava...

—t Ne, jFjųrąs neitai
— Įr »• Jonas. 4

— Matas! Andriejus! iofiMtamį 
Ne, ne, bet jūs patys* ta^^. 

gjį jĄi). jsakiaufi, af«įt, .Og

-Sįjftrię, javardi! •, 
Idfcarijotas. (Visi nustebę į brisį;

tvj

Ką? Sekai Judąst T»f,
r •

iratib

smaųdoti pk blizgučiais ir
... J. ‘ X ■ ‘ ■

Senesni laikai ir dabartis, 
tai — 
gumas, 
vių tautos kamienas 
dis buvo tvirta atspara sve
timiems dievams įsigalėti, 
taip gyveninio sąlygoms su
sidėjus, įklimpo nesveiko 
naujoviškumo purvvne.Tau- 
ta atsidūrė kryžkelėj ir ne
žino, kuriuo keliu pasukti. 
Liaudis nesąmoninga, inte
ligentija pilna tuščių ambi
cijų ir be valios, tikrųjų tau
tos vadų autoritetas numuš
tas ir su demagogijos, pur
vais sumaišytas, — rodos, 
nėra jokio išsigelbėjimo.

Tačiau išsigelbėjimas ga
limas, tik reikia pašalinti 
blogosios gyvenimo aplinky
bės ir sistematingai darbuo
tis. Tautos kamienas tik pa
gadintas, bet nesunaikintas. 
Katalikybė, lietuvybė ir tei- 
sethmaš fiifr'Btfi phgrindbi. 
ant kurių privalo dirbti val
džia, o inteligentija turi 
duoti liaudžiai daugiau" tie
sos, meilės ir doros pavyz
džių... Per kryžiaus kelią 
lietuvių tauta gali pasiekti 
savo kilimo viršūnę ir su
kurti savo vertinga tautine

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

“DARBININKU”

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

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina 
teisingus darbo įmonių reikalus ir nurodo kelią 
į geresnę ateitį.

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

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

“DARBININKAS” talpina gražių apsaky
mėlių ir naudingų skaitymų, kaip seniems, taip 
ir jaunieųis, kaip vyrams, $aįp ir ąip^rims.

“DARBININKAS” yra visų dorų žmonių 
dtdugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo.skąf- 

‘tvn ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.”

“DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, 
pusei meti) 4.litai., Amerikoje, Anglijoje dvigu- 
bąį ’? »’h I i ’■!.■’*• , , n

“DARBININKAS” iSeina ld»kvien» aaviutę, 
dažnai supriedais ’ «

“DARREįfINKCri Redakcijos-Administriici- 
jos adresas: Kaunas, Aiktti

!■■■ KKISTAUSKAUMOMOBAMAJ ’ .- 't.'.:’ j, .r į.i 4 >
, . ' - : '.'IT

Verte
.‘4 ■ i -I - ■ HiV. «< ’ . i f:

■ ;y^iKfiJAi .
ANDRĮ E.JUS, Apaštalas ’ '
PETRAI ‘ -
JOKŪBAS * ” Z1

. JONAS . : z ... ■
tomas ' ‘ 1/ Į-
JĮTDAS -• ---- -- '• ; .
KAJIFAS, Vyriaasis Kunigais.
Gedeonas, Parisiejus ■

iDATANAS <
PONCUL'S PILOTAS 
ABIR0NAS, dėkingas Raupsuotasis. 
NIKODEMAS.
POLIO, Šimtininkas. < - /r-'
KAJUS, Romes'Kareivis

. LIVIUS ’’ ” . ‘ >
PAULUS ”
KABULAS ” ”
VIRGILA^” ” z
TITAS ”
ABIUDAS, Aklas berniukas šv. Petro išgydytas. 

' OSUAS, Kristaus išgdytas
NASANAS-
BERNIUKASn ”
BARAKAS.
JASANAS, Vyriausiojo Kunigo tarnas. 
PASIUNTINYS nuo Anno.
PASIUNTINYS nuo Piloto žmonos.
^Piloto palydovai, Kareiviai, Žydiį Kunigai, Žy

dai, Parisiejai, ete.

KALVARIJA |
AKTAS I. . į

Scena—Tyruose. Smiltynas ir uolos. Galinė
je scenoje ola. Mėnulio šviesa apšviečia įėjimą 
į olą. Raupsuotasis, Abironas, prastai apsirėdęs, 
pamažu išeina iš olos ir sustojęs žiūri į savo pli
kas rankas.

ABIRONAS. — Išgydytas, išgydytas! Aš, į 
raupsuotasis Abironas, išgydytas! Bet kaip ge
da degino man skruostus, kuomet Kristus pa
klausė: •■Argi nedešimts? Kur gi devyųi?” A, 
kaip gaila, anie įlevyui, neparodę jokie dė
kingumo ženklo, nusiskubino į miestą. Tatiąn, 
aš tikiu, taip, mano Dieve, aš tvirtai tikiu, jog 
Tavo vienatinis Sūnus mane išgydė. Čionai, ty
ruose aš pasiliksiu.ir malda dėkosiu Tan už Ta
vo didį gailestingumą. (Pažvelgęs į K.) Kas 
tai ateina? Minia. (Pažvelgęs į D.) Ir iš ten 
du vym. Vieną pažįstu — Kąjifas. Oloje pasi
slėpsiu iki jie praeis. (Irina į olą).

(Ateina Kajifas ir Gedeonas iš D.) *
KA.TIFAS. — Čia, Gėdėonai, mes nutarėm 

susirinkti. Ir šita nyki, tuščia vieta, labai tinka 
mūsų svarbiam suokalbiui.

GEDEONAS. — Ne,'Rajifai, prastą išrink- 
kai vieta. Štai, matai raupsuotų olą! Neramu 
čia bus kalbėtis.

KAJIFAS. — Išgydymas dešimties raup
suotų labai sujudino Jeruzalės gyventojus. Na- 
zarėnąs daug laimėjo. Mes daug pralaimėjome.

(Įeina Datanas, Ozielis ir kiti iš K.).
DATANAS. — Sveikas, Kajifai, ir tu, Gėdė

onai. Visi atėjom tartis apie Nazarėną. Jį tu
rime suimt ii greit viską užbaigt.

KAJIFAS. — Žinokit, kunigai, Rašto žino
vai ir parisiejai, kaip daugelis eina paskui Jį, o 
mus, savo mokytojus pradeda užmiršt, net ir 
neapkęst.

OZIELIS 
meldžiamės.

KAJIFAS. — Jūs matėte Jo trinmfą Suim
toje. Minia, garsiai šaukdama: “Osanna, Os- 
anna,” Jį sutiko. Ant kelio jie tiesė sava rū
bus ir paimu šakomis mosodami $aukė: “Os
anna! Palaimintas, kurs ateina Viešpaties var
du.”

DATANAS.
GfiDftONAS. —i Jis turi mirt, ir tai prieš 

šventes. ■ • > - . •
OZTCLLS. — Užmuškim Jį bažnyčioje prieš 

\*elvka^l — ■ ' . . ■ • j
1 IvAJJFAS. — Ką! Ir sukelti ąiinią prieš 
save? , į H”

' DATANAS. — Tar slapta Jį nubadykime.
• GZIELTS. Jis suvedžiotojas, Ir jūs tai ži

note.. ■ 4
GIBSONAS.- -r- Jis magijas. Savo galybe 

Jis gali pranyk t. iš žmonių .tarpo,
K AJ1FAS. — Tu taip luapni? ___
(ifiDftONAS. — Aš taip mačiau. Kartą 

švehfyĮJoje aš atstu Jo stovėjau. “Būk mūsų 
Karaliumi,” šauki minia, be’t Jis pranyko iš 
^Mityklnš:’ifa»it Jis negalėjo; tačiau niekas Jo 
nematė.- • r ‘

O&lELflS.. ** Aš turiu planą, kaip Jį suimt. 
Išpirksiu vieną iš dvylikoj kad jis Jį mums 

i IRAS: — Klausyk, vyre, niekų nekal-

bėkJ Vienas iš dvylikos Jį mums išduo/? Ne,

Gana. (Visi kalbasi). 
— Ką? Už trisdešimts sMi

DATANAS. 
" ‘ OĖIĖLTS. 
pąnjalyšite. Nes

. kajifas.- 
. 0ZIBLĮS. — 

kitą paŽvelritf).
KAJJFAS,- 

nešioja įmiginą! >. ' v
" OZJELIS. — Tąip, tąs. Pažįstą 

dą. Karty į Siwew© JuokyHą
joūj. Žįnau, koks godus ji s prie pinigų. Ajmū' 
dieh jam priminiau, jog gantų aukso, jei M&y*' 
toją parisiejams išduotų. £

GKDRONAS. — Ar mes, mes parisiejai, t3« .’ 
rime tokią žemu priemolių imtis! . |

KAJIFAS. — Takių, priemonių, tiesa neap-Į 
kenčiame. Tačiau, Nazarėne galybė privalo bū
ti simaikiata. -

OZIELI
(Įeina Judas iš K.) -
JUDAS. _ Sveiki, mokytojai! fūs žippb^ 

kad tik didžios svarbos dalykas mane naktį! 
atvedė. ■ . ‘ " 3.^

KAJIFAS. — Judai, ar tu žinarišio sasirin-i. 
kimo tikslą? W

JUDAS. — Žinau. Jūs norite Kristaus bar- 
ties, vienok neturite nė drąsos, nė priejaonig 

1 žinote, kaip tai iMveifct. ; ‘įV
KAJIFAS. — Tu minis pągelbėsi! • 
JUDAS. — A, priklausys kiek aukso uz tai - 

duosite. - "
j ’ KAJIFAS. — Klstasyk, jei tu, vidirnriftyjį 
prieš Velykas, Jį mums į rankas įduosi, 

| kiek už tai? įd
JUDAS. — Pirpa tarsiant apie kabta^pasr? 

tarkim apie jas vertę. Ne menkas tai daraus, bJ 
ne be pavojans. - • ii

GĖDĖONAS. — Tn esi io ištikimas drau^4 
gas. '

JUDAS. — Taip, Jis iąani*m pasitikt; aš lai- 
kau piniginę* Taigi čia jūsų laimėta, kadmaag 
tam dari ni išriąkotf. / —

GĖDĖONAS. — *aip kiti apaštalai laikosj. 
pri^ Jo, taip pat kaip tu? ;

JUDAS. — Ne, pe. Jie labiau prie h pi?, 
sirišę, negu prie paoių ar vaikų. Ir tuo jus tai- 
mėjote. Aš vielas neturiu prie fe meilės. ' d

GEDEONAS. — Jis tau ką blogą padarė? ^ 

JUDAS. Jis W0įs ytsieips dmbjiĮęūa^ 
Liepia n?«r<s sekti paskui JL bet už tai iių&įL 
neužmoka. Apskelbia mus valdovais didžios 
ralystės, paskui vėl sake, jog ta karalystė 
žemėje?

DATANAS. Kur Jis gyveną? . $
JUDAS, — Pastoviąs gyveniiuą vietps lių 

neturi. Naktį Jis meldžiasi aut Kata* Oiivitoį 
-pĖDĖONAS. — Toks Jo paprotys. , 
JUDAS. — Kuomet šioje šalyje, tąip. 
KAJIFAS. — Dabar prie kainos. !®ai kdę£ 

už. išdavimą? - ■
į JUDAS. — Kajifai, gerai viską apgalvok* 
Didis tau bus laimėjimas. Mąstyk. Dabąi vis? 
žmones seka paskui Jį. Jūs kiek teturit pase^. 
kūją!

| KAJIFAS. —Aš tai žinau. Kainą saiipkTTE 
Į VISI. - Taip, kainą, kąiuą! 5 1

JUDAS. — Keturi šimtai sidabrinių.. ‘ ’ri| 
VISI (piktai). — >ą! ką! (Visi smadSai igįĮ 

kauia). * A
KA.11FAS. — Klausyk, kas gaK tiek taąį 

kėt? '
| GEDEONAS. — Tiek nemokėsimo. Ne/ " '’E 
į VISI — Perdaug, perdaug. (Visi rėltaują); 
j KAJTFAS. — Aš visus kiek yra juano-pipi.' 
ginėje tau atiduosiu. - J

VISI* - Skaityk, skaityk! i
KAJTFAS (skaito pinigus). — Tdsdeš^ųt^ 

Į sidabriniu.
VISL- 
JUDAS.

I aš jums išduosiu Kristų! Ne. . -
KAJIFAS (pašiepiančiai). — Tu mimų pi 

Įsakei, k»ir galima Jį suimti. Mums tąi nžtalk 
Į (Rodydamas pinigus). Imk tuos, arbi buku. 
I VISI. — Gerai pasakyta, gerai. 
'į JlIDAS (nedrąsiai). — Ragavote nuui& $ 
tegu taip bus. Duok pinigus!

KAJIFAS (Skaito pinigus.’ Mėnulio šefe 
I ąjAvieč’a jo rbakose pinigas. .Tudnsr ita* 
rinius iŠ Kaįi^o raiką ir dedasi į savo piailm 

I Tri«deš»nitf,l Dabar, sakyk, kaip mums 1^4 
Įduosi? • > " ‘ ’ U

JUDAS (pųtenkiptas pinigais). — 
Įnar pavaleęs Velykų vakarienę, eis į Cstaft 
|nio daržu melstis. Jis amldžiasi vinuąs. W 
Ibiai per kiaurą naktį maldoj* pasilieka. Ars 
liurite vyra, giakluotų vyrų! Keikia. Kam 
Mis sifili sušukti, o Petras, prikėlęs laitas, štai į 
I ginti. Virvių atsineškit, reiks Jį surišk 
Iki t su žibintuvais, nes menulis gal aptemtt^j 
minių patiksiu prie daržo vartų, ir slapta 

I nuvogta, Jis nieldžiasi. Priėjęs aš 
I sakysiu? “Sveikas, Mokytojau.” ir pabuSlM 
I Jį. Tai įuiiu ženklas pulti ir suimti Jį, 

fputair.i, 
|netV!'.ritl)L _. .
I KAJTFAS. PtlanHM

• a ij
i f. J ’
i<r ■ 1 r
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TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”

. f

ragpj. 7 d., Palangoje, ypatiri- 
gtd‘visokių spęėSMKbtiįf AMltės. ” 
Ir kviečiabiėi jučMJ A Kas prį- ‘ 
lipdys tam asilui nutranktį glausia-kalba apie tiėtuvių gaį

t“ a »Fj . į: Irk5 “k _ •* :

4

riimą •— dovaną. . ..

Įdomus sportas ‘

Paprastai - prieš / 
mus visi.spprtąi miklinąs kad 
būtų lengvučiai ir greiti. Čia

r 
i t

Dabar. , baltimorięčįąų, $lanl 

Motą Sharkev, ^ąrbayieį 
tės  ̂Jdiubuogę,. nąipi^i ant 
gatvių; Įtampų*^ vumrginči- 
jąsin;/.ti&ųiąpi [ pą^’ it

ta*p-amerikonų, I « > i i *t'
• 1< ,: ? .';•)»» ..i.-ii-t ] į is .
. Maw,, kaipo patrijotųi, tos

Kazimiero ir D. L? K. Vytau
to draugijos turėjo bendrą piki 
nitą. * Viškb? pavyl<o' labai ge^ 

rai. Svečiu,’dalyvių buvo dau- 
gybė. Nors kartą“ draugijos 
pradeda suprasti išnaudojimą 
progų ir rengia bendrai pik
nikus. ’ . • ’• ••'* ':,t'; š

“Gyvasis skystimėlis”

Mūsų laikais, kuomet dau
gybė turi įsigvję automobilius, 
liuosu laiku nuo darbo arba 
šventadieniais važiuoja į lau
kus, kad gauti pakvėpuoti ty
ru oru, gauti gero maisto. Tai 
geras tikslas. Bet daugumas 
neapseina be “gyvojo skysti
mėlio” ir vietoje kvėpuoti ty
ru oru nuodija kūną ir sielą. 
Daug sveikatos ir turto ėda 
lietuvių — “gyvasis skystimė
lis.” Šalin jis!!! -—:

LAWRENCE, MASS.
Ruošiasi visi

' < - ‘ Radio Stotis šššŽ
- i .•• • ’ l
^ Vasara — atostogų, laikąsi 
Radio stoties vedėjas; jr gi ne* 

.-atsiliko nuo kitų —-..ėmė- ato? 
stogas poyai savaičių kyko. 

JBgįgjrįžęs imasi darbo^ ,knii§ 
iaiskė-jo. •: r :

- Savybės išvažiavimai
* * r

Birželio. 26 i savybės išva
žiavimų turėjo Moteni Sąjun
gos 26 kp., C. L. T. Koto 
Draugija ir L. Taupymo ir Pa
skolos Draugijos direktoriai. 
Išvažiavimai buvo pas lietu
vius ūkininkas ant ūkės. Ka- 
dangi-oras buvo sausas, tai 
linksmai laikas praleista.

Padaryta gražaus pelno

į. V Birželio 12 d., bendrame. 
: draugijų piknike gryno pelno 

padaryta apie $200. Atsižvel
gus į blogą orą ir blogos va- 
.lies žmonių trukdymą, tai sa
kome, kad piknikas pavyko, 

fc;-.. Dabar draugijos gauna ir su 
dėkingumu priima po $19.00
C8KI.

Kitą metą žadama rengti ir
gi panašus piknikas.

Vyčiai

’~*J3fepos 3 d. L. Vyčių 25 kuo
pa turėjo savybės išvažiavimą 

/3ąnt4ietuvio ūkės, šalę Lorain, 
Dhro. Išvažiavime . dalyvavo j 
daug svečių iš Detroit, Mieli, 
ir Youngstovn, Ohio. Laike 

"juotų ir vakarienės „pasakyta 
"^^akalbėlių/^SnĖčjW#: 

Žymėtini šie dalyviai iš sve- 
Sų: pp. Š. Stepulionis, Stepu- 
lionienė, Gustaitis, Petrėnas, 
^tąupas, Klapoveckas, p-lė 
Šnaideriutė, p-lės šaporavičiu- 
te. (iš Detroit’o) ir Pajaujis 

Youngstovnk Kitų var- 
-dųmeteko sužinoti. Ant ryto- 

* jaus svečiai apžiūrėję Cleve- 
lando žymesnes vietas išvyko

f Ristynės
'■RiUto'* ’ ■- Liepos 21 d. kuomet mūsų 
. tautietis Sharkev-Žukauskas 
jnąnkštvs raumenis ant tvir
to Dempsey, tai tuomet čia 

4»ns imtynės lietuvių ristikų 
salę miesto. Kiek žinoma, ris-

- tynėse dalyvausią: Komaras, 
* 33arpalius, Brazauskas, gi kiti 
B- ta*- svetimtaučiai.

Piknikas

| Liepos 10 d. Loišo darže šv.
*  —

__ _______________ JįL 
1___________________ ifofesnbrs
jaunimo 1 Mf£iis;*tenr būtinai itnrl 

auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jabnublmi įdiegti ‘tėvynės menę.1 J 

. -Metiniai “Kaipo” prenumeratą 
riai dpvanai gauna pri^d^ — graj 
žų, spalvuotą sieninį Karių Kalėtų 
dorių. Kalendorius daMiiinkbidapt 
bo, papuoštas paveikslais ir sural 
Šyli jAmV žymesHrėji' lietuvių gini 

ligi šių dienų... , ... Į
“fcarj” redaguoja pulk. įeit. 

B^u r o k a s . f ; ,
'“Kario” kaina,npetams 15;litųį 

pusmečiui 8 litai, j mėn. 1.50. ctj 
Užsieny $2.50: ' '
> Adresas: Kaunas^ Nepriklauso
mybės Aikštė, “Kario” Kedakci- • ■ ...
* -• , ■ . ,.It 

~r-------- ■----------------------------—
. « » - r . , A ’

į Atšviežinantis j 
| Miegas? |

“Aš negalėdavau miegoti,” sa
ko Mrs. John Riehards, Jaekson, 
Ohio. “Aš buvau silpna, neturė
jau apetito, turėjau vidurių užkie
tėjimą visą laiką ,turėjau svaigulį 
ir nervingumą. Aš gavau didelę 
pagelbą nuo pat pirmo butelio 
Nuga-Tone. Aš išvartojau dar du 
buteliu ir dabar esu geroje Sveika
toje. Nuga-Tone yra tikrai geros 
gyduolės nuo skilvio, kraujo ir 
nervingumo.”

Virš milionas žmonių, kurie var
tojo Nuga-Tone gavo pastebėtinai 
geras pasekmes. Jos pataisė apeti
tą ir pagelbėjo virškinimui, praša
lino gasus iš skilvio, prašalino svai
gulį ir užkietėjimą, palengvino in
kstų ir pūslės trubelius į porą die
nų ir tai daugelyje atsitikimų. 
Nuga-Tone sustiprina silpnus ner
vus, snstiprina kraują ir suteikia 
naują jėgą ir stiprumą dėl visų kū
no organų. Nuga-Tone parduoda
mos vaistinėse su garantija grąži
nimo pinigu. Žiūrėkit garantijos 
&nt kiekvieno pakelio.

.'*•*.’* ' ' v F;
Anteįafllėnisj ii

0L0 GOLŪ YRA ŽODIS iciga retus per 166 metus su-
VISUR GIRDIMAS " r -virš išima visą nemalonumą

...

Gali juos rūkyti ryte, die- 
nųr ir vakarė ir be nuobo
džio^ OLD GOLDS yra nau- ■ 
ji ir geresni cigaretai. Jie 
yra taip padirbti idant pa
taikyti milijonams cįgaretų.

Sakyk OLD GOLDS savo | 
pirkliui ir gausi puikiausi . 
pakelį cįgaretų. Išrūkysi

jis tabako.
i

I

.» Duok maiir pakelį tOLD 
GOLDS! t ką , žmonės 
girdi šjaisį Jaikaisų. daugiau 
negu; Ąada t pirųūaus dęlto, 
kad Anperikos rūkytojai į si}- 
randa? kąd. noi*s sykį yra c|? 
garėtas -ųųrionus gerklei.it 
sujudina skonį. . . • /.į

i OLD GOLD atnaujina 
gerklę dėlto kad. naujas bū
das išrastas per P. Lorillard 
kompanija* kuri išdirbinėjo vežimą ir kosulio neturėsi.

®®®®ffie@®©@®®©®®®®@®@®®®®®@®®®®®@®®®®®®®®©®®@®@®®©®®®  i 
I DABAR NE SENIAU Ii

Kada prasidėjo pasaulinis ka
ras ir mūšiai ėjo apie Kauną, 
vietiniai dienraščiai apie lie
tuvius nei bu, ne bė. Jei ką 
rašė, tai vis “Russia-Poland.” 
Kartą neiškeritę ėjome su kle
bonu kun. J. Lietuvninku į re
dakcijas ir gyvu žodžiu infor
mavome, kąd mes nesame nei 
ruskiai, nei lenkai, o visai 
skirtinga tauta. Palikome J. 
Gabrio po dvi brošiūrėles. Pi 
Julius Kaupas lakstė po Perai, 
sylvaniją, kaip akis išdegęs, f 
kad suradus gerą chorą, kuris 
Wasliingtono ponus lietuvis, 
komis dainomis užimponuotų. 
Pargabeno iš Pittstono chorą. 
Antrą kartą siuntėme pp. Bi
zauskus su dideliu choru iš 
Baltimorės į Washingtoną, 
manydami, kad tuo amerikie
čių domę atkreipsime, bet vel
tui. Kun. Kaulakis, regis sa
vo lėšomis leido mėnesinį žur
nalą . ir jį .Uykai siuntinėjo^ į- 
žymesniems ^Sbnėms. Nedaug 

ir čia kas laimėta. Tautos 
Fondas pažėrė didelę krūvą 
dolerių informacijoms ir tas 
neperdaugpausia mus išgarsi- 

, no. Philadelphijos parodoj 
irgi daug_triūso ir pinigo pa
dėta- bet ir čia mažai pešėme. 
Štai Sharkev savo kumščia 
per valandą laįko plačiau iš
garsino lietuvius negu mes 
per 12 metų. Šiandien ameri
koniški dienraščiai rašo dide
lėmis raidėmis ir paveikslais 
puošia pažymėdami, kad Shar> 
kėv yra lietuvis. Už, milijoną 
dolerių nebūtume tiek išsigar- 

Salė dabar atrodo it pinų. Kuo amerikiečiams yra 
Lindberg. tuo mums Sharkev.

Valio Sharkev!

S. Apsk. išvažiavimo Palango
je rugp. 7 d. galės dalyvauti 
tik tos sportės, kurios niekada 
jokio įiųkųpimosi — gimnas
tikų nedaro. Bus bėgimo lenk
tynės dikčiausių N. Anglijos 
moterį].* Kiekvienas miestas 
turės pristatyti nedaugiau 
kaip po dvi savo kolnijos dik- 
čiausias moteris. Kuri bėgimo 
lenktynes laimės — gaus do
vaną. Moterys ruoškitės!

Senovės dainos

Senobiniai amžiai, šito me
džio šaknys, — sako a. a. po
etas vysk. Baranauskas. Tai
gi bus pajudinta senovė. Tai
gi kviečiame dainininkus ir 
nedainininkus, susidomėti se
novės dainomis — tai yra šak
nimis, iš kuriu yra tos, šian
dieninis dainų įnedis išaugęs 
ir sužydėjęs. Dainuoti galės 
kiekvienas tik po vieną dainą. 
Dalyvauti galės visi: mote
rys, vyrai, jauni ir seni. Gra
žiausiai padainavusi (vęs) gaus 
dovaną.

Šias visas būsiančias M. S. 
Apsk. išvažiavime Rugpj. 7 d., 
Palangoje įdomybes, praneša
me gerb. visuomenei dėlto, kad 
išanksto prie visko prisireng
tų ir nerūgotų, kad. nežinojo.

Kleb. lnni. P?<>fe^uskis

Mūsų kleb. kun. Virmauskis 
su gerais vyrais—parapijonais 
labai rūpestingai gražiną Pa
langą. Taiso viską. M. S. ap
skričio išvažiavimui bus daug 
žymių visiems patogumų pa
taisyta.
Wasliingtono “White House.”

Bronė

I. Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy- | 
l^ų, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne
gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly 
greit galima-sužinoti iš “TRIMITO,” į

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

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, į 
gauna priedo įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap- i 
iys,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin- j 
kinį “Vakaro kaukės.” / t .. J

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku- j 
šiam penkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam ! 
už juos prenumeratos pinigus.'- <

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei I 
® metų 7 lt 50c. ir trims mėnesiams 3 lt 75e. Užsieny dvi- j 
1 gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie- 
S tavoje. . ’

‘ ‘ TRIMITO ’ ’ adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr.
e®®®®®®®®®®®©©©®®®®®®®®®®©®®®®®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
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karinonenin iž kar-
Lietuvos tarifas) 

“Ryto” r Adresas: Kaunas,

f?-

• ą • * '
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NAUJA UE 

BARBE
Atidart JONAS VINICKAS

tytojra 
ta tu 
kol iškovojo

KtekvienM

r '

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

. ,.«l •

• J. Rūgi
■L

ffer ? rjt 
•. f < ■ ’.

rįklausomybę. j
y!^ta3|1«5*wiw’ Mh litų (Vokietijai,

' • ‘./-j
< f Siunčia vi t ♦peštu* m4tam4 50 
Mt., mėtv5l& •'.•*/•,’ : , •.?

Užsieniuose metams-100 litų,

Ašara

»

Šv. Cecilijos parapijinis cho
ras, vadovaujant varg. p. J. 
Baniui, laikytame susirinkime 
liepos 12 d., nutarė dalyvauti 
su programų Mot. Sąjungos 
apskr. išvažiavime, • kuris į- 
vvks rugpj. 7 d.. Palangoje. 
Reikia dar pastebėti, kad 
Laivrence’o choras dabar yra 
vienas iš puikiausių apylinkė
je. Visi turės progos ant M. 
Są-gos apsk. išvažiavimo pa
matyti ir išgirsti jo gražų bal-

Telegrama iš Montello
Montello sąjungietė atmušė 

telegramą, kad pas jas atsiti
kusi “baisi nelaimė.” Nagi, 
Montellas nuo Lawrence’o to
lokai, tai jos sumaniusios gud
ri] šposą visiems parodyti. Su
manė sugauti asilą, jį nupenė-

<<

ti ir pasikinkę visa M. S. 15 
kp. jau iš vakaro viename ve
žime susėdusios atvažiuoti Į 
Mot. Są-gos apskr. išvažiavi
mą, Palangon. Kaip reikia — 
atsitiko “nelaimė.” Begaudv- 
damos. ką-gi, žinoma, čiupo 
už uodegos, na, ir... nutraukė 
tam nelaimingam asilėliui uo
degą. Dabar ne asilas jas at- 
vežš, bet jos už “pakiltą” asi
lą atveš.

Kadangi paprastai ant išva
žiavimų suvažiuoja visokių 
specialistų, tai ant čia mini- 
mo išvažiavimo įvyksiančio

' SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS*I

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

- na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy=^ 
L '' rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius
r turi būti. • . > * |
■ Kiekvienas;lietuvis turi žinoti apie savo |
|T tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
p pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
• tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 

nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų Ame* 
p likoj. Z , •
| APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 
| ' YRA IŠLEISTAS PUIKŪS VtlKJŽLAS VADIKAMAS 
V

? • • •* • ' * ■■ V

t Veikalas tari 436 paslapty iš kurių 288 puslapiai 
užimti paveikslais

83.50 Užsisakykite
"DARBININKAS"

HARTFORD, CONN.

Parapijos išvažiavimas

Birželio 26 d. įvyko Švč. 
Trejybės lietuvių parapijos iš
važiavimas. Nors ta dierta bu
vo lietinga, liet žmonės nepai
sė ir plaukė būriais iš visų pu
sių. Buvo net, ir kitataučių. 
Šiame išvažiavime buvo gana 
daug darbininkų. Ypač gra
žiai pasirodė mūsų jaunimas 
— Vyčiai. Vietos biznieriai 
irgi prisidėjo aukodami viso
kių daiktų. Pasidėkojant pa- 
rapijonims ir biznieriams nuo 
išvažiavimo liko gryno pelno 

. $1650.25.
Naujos bažnyčios statymui 

katalikiškos draugijos gausiai 
anuoja, kitos net po keletą 
šimtų.

Tikimės už kelių mėnesių į- 
eiti į .nanją bažnyčią. Daug 
vargo ir. rūpę^io padėjo išab- 
ginimui .parapijos ir pastaty
mui bažnyčios, mūsų klebonas 
kun. J. Amhųjas. Tai dideli* 
pasišventimo žmogus. Nera jfo 
žmogans, kuris, jam neatidtp- 
tų pagarbą nž nuveiktas

(prl 
Pigiai ir

KABI’’
“Karys” rašo ne tik apie įvai

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

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

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

“Karys” daug rašo dėl visuo
menės susiartinimo su kariuome
ne, nes tik susiartinę tegalėsime 
įvykdyti savo amžiną troškimą —' 
Vilniaus .Gejįipjappi pily p^keltįį 
Lietuvos yr*—- 

reginių, apysaką ejlty įvaireny-

Retoj lietuvių šeimynoj no 
rasi kokjęnors albumo. Bet re 
toj lietuvių 'šeimynoj terasi 
Lietuvos Albuni^, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu," patriotu priva
lo turėti tų Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50.

“DARBININKAS”
366 Broadway, Se. Boston, Ma»

PILNŲJŲ BLAIV. CENTRO 
VALDYBOS ANTRAŠAI z

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

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

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

II Vice-Pirm. —Ų. Adomaitienė, 
36 Morton Street 
Dorchester, Mass.

Iždininkė — O. Sidabrienė, 
6 Commomvealth Avė. 
.Woreester, Mass.

Iždo globėjai —
Kun. P. V. Strakauskas, 

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

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

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

RITA RITA RltA TAI! 4'

Mūsų.“Rytą” ąt ękaitoįf j i 
Ne kas kitas, tik mūs “Ryta??^

/

i i t 
. L t-- '
ieztai.

itai?!

Vis,įdomiai prirašytas 
Negf jis,visa girdį^žįnp/. 
Irvisur’ teisybę giną 
Korektingai, bet griežl 
Nejah “feyto^ nžifckil 
nistracija Kaune Ožeskienes.gL 
3 Nr., T’ithtiaii’fel.

J* Pfefiumerdtbs kalni: ’
skaitytv^Karį,” nes jis'paduoda 
daug spprto žinių iš Lietpvos ir 
užsienio. __________________
-**K«yr* deda f mefctas
M Lietuvos kariuomenės kovų ir 
kūrimosi skai

tau-,

sMra H .
skaitytl“KriV’ kad ft ankšta tai ir Latvijai taikomas
s!pvfotųrakuiQonene.Tota>^ Lietuvos tarifas) 
nuoliapatekfaL. 
to ja"*** paiįatąi 
tai garbingai tat

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI į 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALDĄr*-

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliat Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kitiglailininkai. 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

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

“Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 
katalikų pasaulio, rašo, apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi 
tūkstančiai katalikų misijonierty 

ų lai|y{ šventuosius ir 

renč. Jėzaus Širdžiai pa- 
ą leidžia "Tėvai Jėzuitai

V^Mgžd^jyrą 
švęstas laikraštis. 
Kaune.

Per ištisus 1927 metas “ŽVAIGŽDE” trokšta ir 
jums nušviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 
lyg toji TrijųJgminČių ŽvaigJdĄ ji nori ištarimai jus 
vesti prie kandi? Kantas ir viešpataujančiųjų 
Viešpaties.

• “Žvaigždys kainai metams — 10 litų, o užsa
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li
tus metams. *

Ądresas:“Žvai| 
Katinas, Litiiuania.

gerklei.it


Lietuvos 
Po Globa

ŠV. KAZIMIERO R. K.
VALDYBOS ANTRA

vartojimas be aiškaus reika
lo yra drauge ir paneigimas 
savosios kalbos teisių. Dėl 
tos priežasties visos tautos 
labai kreipia dėmesio į tai, 
kad jų kalbos vartojimas 
būtų kaip galima platesnis. 
Seiliau tarptautiniuose san
tykiuose būdavo vartojama 
vien prancūzų kalba, dabar 
ir anglai pamažu įsigija tų 
teisę savajai kalbai. Vokie
čiai taip pat stengiasi pra
plėsti savosios teises. Di- 
’džiosioms tautoms rūpi jų 
kalbos viešpatavimas ir kul
tūrinis pavergimas kitų tau-

Į savo sielos gyvenimą šių 
dienų žmonija šiuri pro ma
žinamąjį stiklą, o į ją apsu
pantį pasaulį pro* teleskopus 
ir mikroskopus.

\ W, Foerstėr

pranešimų ir ši-

tracija norėjo prieiti prie , 
mūsų nutautinimo kartais j 
ir labai gudriomis, iš pažiū- . 
ros nekaltomis, priemonė
mis, kaip š£ai privertimu ‘ 
rašyti lietuviškus raštus ru
sų raidėmis — kirilica. Iš 
tolo, per raides, buvo mano
ma prieiti ir prie rusų kal
bos įvedimo kasdieniniame ' 
gyvenime. Ir vis tik šis vy- . 
liūs buvo savo laiku teisin
gai suprastas ir išaiškintas. 
Daug teko nukentėti, bet ne
pasiduota, nes iš to buvo nu
matytas didelis pavojus.

Žinant visus tuos faktus, 
tuo pačiu metu, kai dar mū
sų tarpe tebegyvena žmonės, 
kurie už lietuvių kalbos tei
ses, taip nesenai buvo laiko
mi kalėjimuose ir tremiami 
į Sibirą, kaip gi liūdna da
rosi, kad mūsų kai kurie in
teligentai nelaiko už blogų 
viešai vartoti svetimų kalbų 
be jokio tikro reikalo. Mū
sų miestų gatvėse nuolat 
gali išgirsti rusiškai kalbant 
lietuvius, nė tik su svetim- 
aučiąis, bet įr su lietuviais. I 
Ypač mūsų elegantiški ka-] 
valieriai yra nuolaidūs kal
bos dalyke su dailiųja lyti
mi. J ų kietos širdys nuo vie
no svetimtautės žvilgsnio 
taip ištirpsta, taip staiga 
pakliūva' vergijon, kad be 
jokių kovų ir pasipriešini
mo užleidžia pačių svarbiau
sių poziciją—paneigia gim
tosios kalbos teises. Žinoda
mi mūsų nuolaidumą, sve
timtaučiai miestų gyvento
jai ir nesiskubina mokytis 
lietuviškai. Kam reikalin
ga lietuvių kalba, jei patys 
lietuviai mielai naudojasi 
rusu ar kita kuria kalba?

ANEKDOTAS
(Iš Razalimo vidūr. mokyk- ; 

los tautosakos rinkinio).
Vieni tėvai labai keikė. Taip 

pat išmoko ir vaikai.
Sykį tėvui sunkiai susirgusį 

mažesnysis sūnus, 5-rių metų 
vaikutis, išbėgo į kiemų ir, ė- . " 
tnė rėkti:

“Velniai, eikit į gryčių 
tėvas miršta!”

BOSTON’AS LAUKIA 
LINDBERGH’O IR " 

BYRD
Miesto majoras Niėbols

R. K. KEISTUČIO 
VALDYBOS ANTĮ

Kainoj Gėriai I Klaipėdą: Kainos į Klaipėdą ir atgal 
Trečia failas*--------- i---- $107 Trečia kliasa------——-$181
Turistinė III-čia kHasa $117 <Turifetiis III-čia kliasa $196

. Kiekviename ‘-Žvaigždės 
meryjfe pUiia'^j 
dviria^Miė 
Wl Ryškalai 
rąėęmą apie pas 
fuoriū8,a»ik ne 
timg saujai 
meldžh tolimos 
ge?. teikiama da _ _
mų bei patarimų krikščioniškam 
MtUtų lepint iri1 Sutvarkyti >- taip 
painiais mūsų laikais, duodama 
daug atsakymų 1 pačius įdomiau
sius skaitytojų klausimus ir tt.

jafe. HHlkyri VežiAų?ir 1

PASKUTINE PROGA LIETUVIAMS 
važiuot šią vasarų tiesiai į Klaipėdą 

tuo pačiu laivu.

Penktas!
‘ ŠIĄ VASARĄ IŠPLAUKIMAS

IS AMERIKOS NEW YORKO ’į 
stačiaiį

LIETUVOS KLAIPĖDĄ ’.l
BALTIKOr—AMERIKOS'LINUOS

Laivu “Estonia”
9Ru£Mučio-Aagustl927 ;

JŪSŲ VIETOS AGENTAS:
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS

• PARŪPINS POPIERAS IRfpASĄ.

ii- ’ »h . v-,-i
tų, 9 V# v p°h*
tiniki bea ekonominių! ląiį 
mčjimai. Mažosioms tau
toms, kaip mums, svarbu sa
vo teisių apgynimas, išsisau- 

yisų gojimas nuo ištautėjimo ir 
pakliuvimo svetimųjų verj^i- 
jon. Taip tų dalykų visi su-j 
pranta, taip suprato ir mū
sų tautinio nubudimo 'pio
nieriai aušrininkai "Tauti
nis mūsų judėjimas tai vie
na ištisa kova dėl' lietuvių

ŠV. JONO EV. BL PASTOK. 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI • .
r

Pirmintolme — M. Moįa, A 
B89 E. seveatkąuM Seęmjlriįi

LDS. nariams. Darbo suradi-1 
į mas yra svarbiausias reikalas. I 
Ir čia biuras padės sulig išga- Į 
lies darbų surasti. j

P. Gustaitis,
LDS. 72 kuopos pirm. I j

L~ JIE YRA PUIKŪS

Žodis, kuris- dabar girdisi I 
tarpe mėgstančių rūkyti ci
garetes.

Tai yra senai ieškotas tur- I 
[tas geresnio cigarete. OLD Į 
GOLD yra vėsinantis eiga-1 

[retas, malonus liežuviui ir | 
sujudina skonį. „ < 

Į Gali juos rūkyti ryte, die- 
nų ir vakare be jokios ger- 

Jklės iritacijos dėlto kad jie 
[yra švelnesni ir malonesni I 
Įcigaretai. OLD GOLDS tu-1 
ri vertę sulyg savo vardo.

P. Lorillard kompanija,] 
[kuri dabar padirbo . OLD 
[GOLD išdirbinėjo cigaretes 
[per 166 rietus suvirs ir vi- 

, pas mokslas ir patyrimas su- 
4dėt^į<wooto.
J. Tik-. -GOKDS

gauį

L Jei mes panagrinėsime, 
koks yra vyriausias kiek- 

~ vienos tautos pažymys, ku-
. riuo ji skirasi nuo kitų tau- 
tų,tai prieisime prie išva
dos, kad kalba išT-i" 
pažymių bus tikriausias. Ji 
nėra vienintelis pažymys, 
bet kasdieniniame gyvenirie 
iš jos vartojimo paprastai 
sprendžįama, bent gi pavir
šutinai, ir apie tautybę. Tie
sa, mūsų bajorija, ėmusi 
vartoti lenkų kailį, ilgų lai-'kalbos teisių. Rusų adminis- 

-kų lietuvių tautybės nebuvo 
užsižadėjusi. Per visuotinį 
^Rusijos gyveritojų, surašinė
jimų 1897. m. Gardino gu
bernijoje užsirašė lietuviais 
keletas tūkstančių gyvento

jų, kalbančių namie nebe 
'lietuviškai ir išpažįstančių 
'pravoslavų tikybų. Yra ir 
daugiau pavyzdžių, kur lie
tuviai kelintoje |au kartoje 
kalba nebe lietuviškai ir bet
gi laiko save lietuviais. Bet 

>’ tai tik tautinė senovės tradi
cija, o ne tvirtas priklausy- 

: mas prie savosios tautos.
Tokie lietuviai labai greit ir 
norom minša su kitomis tau
tomis ir pagaliau jų bangose 
'dingsta galutinai. Prisimin
kime Vilniją: kiek ten yra 
žmonių, vartojančių dvi 
kalbas ir pamažu nutolstan
čių per svetimąją kalbų nuo 
savo tautos.

Žinoma, kiekvienas žmo
gus turi-teisę kalbėti tokia 
kalba, kokia jam' patinka. 
Tad ir lietuvis turi teisę kal
bėti, rusiškai, angliškai ir 

Utesūpt Reikia tačiau neuž-

. • ■ . i * ■
, • H : •;

■ i . •

SUGRĮŽO AMERIKOS
; LAKINAI

New Yorke juos sveikino iškiŽ- 
m ingai .

XORC - Sugrįi 
žusius lakūnus, kom. Birdį 
Chamberlin ir draugus, lai
vu Leviaftian, New Yorkas 
pasitiko iškilmingai.

Žmonių ant gatvių ir prie
plaukoje buyo beveik tiek, 
kiek ir Lindberghui grįžus^ 

Nuo prieplaukos maršavo, 
kareiviai, poiieistai ir jūrei
viai.*

Buvo suruošta graži pro
grama. , . •

--------------: ■ ■ ■ |

MANDAGUS VYRAS
Išsigėręs gaspadorius parva* ’ 

žino ja iš turgaus. ' '
— Ką gi atvežei “gastyn- ; 

čiaus,” balandėli! — klausia Js 
žmona.-

— O velnio gi tau sene dar 
reikia. Aš pats tau “gastyn-L’ 
čius ’ ’ — atrėžia * ‘ balandėlis.”•

, HARTFOD, CONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas į- 

vyko liepos 10 d. Prisrašė du 
nauji nariai: Juozas „ Pįauga 
ir Pranas Monaitis. Ši kuopa 
nepaprastai smarkiai auga na- 

aūgę int^su^asi d^tmiiikų 

organizacija ir noriai prie jos .ne 
rašosi, 
piūčio turėti ekskursijų ir va-[ti duokles, užsirašyti 
žinoti į jūres maudytis, o ant ninku,” nusipirkti knygų 
rudens rengti balių. Tam dar-[prisirašyti prie LDS. Šis biu- 
bui išrinkta komisija. eSkan- Iras teiks patarnavimų įvai
riame susirinkime rinksime iriais reikalais visiems, o ypač 
delegatus į seimą. Keletas 

[dirbtuvių turės atostogas, tai [ 
nemažas skaičius darbininkų 
ruošiasi Seiman. J

Mūsų darbštus narys ir ka
sos globėjas Jeronimas Remei
ka pareiškė, kad jis važiuojąs 
Lietuvon. 1 Visi nariai linkė- 

[jo jam laimingos keliones ir 

prašė, kad nuvažiavęs ir apsF-' 
stojęs Lietuvoje praneštų sa
vo adresų, o kuopa užprenu- 

I meruos “Darbininkų” kaipo 
dovaną, ant visų metų.

Mūsų kuopa turi virš 70 na
rių ir visi yra veiklūs. Daug 
darbų atliksime praėjus vasa- 

| ros karščiams.
I J. Rugienius

PRIE8SEIMINIS SUVAŽIA
VIMAS

L. D. S. Naujos Anglijos 
Apskričio priešseiminis su
važiavimas ; įvyks liepos 24 
d. 1 vai. po pietų, Palango
je, Lawrence (Methuen), 
Mass.’ i

Visos šio apskričio kuopos 
tuoj išrinkite atstovus ir į- 

Į duokite jiems gerų įnęšįmų 
Ine tik apskričiui, bebiįr še
rnui.

Vieta suvažiavimui gęraJ 
Ines pagįbaigųa Berijome bus 
Įgalima pariUnksfirinti 
[tyro oro prie 'didžiojo ežero.

Tad kviečiame»visas kuo
kas imti dalyvuBa%štemS .SttJ 
[važiavime.

LDS. Naujos Atsijos 
1 'Apskričio VeiAyba
* J
•S* 1 I '

DETROIT, MICH.

Darbininką Informaaijinis
Biuras

Šiomis dienomis galutinai 
susitvarkėme ir atidarėme 

Net ir jaunuoliai, čia naują darbininkų informaciji- 
itei'esūojasi' darbbiiųkų nį biurą. Čdd dd rblninkai gaus 

tik informacijų įvairiais 
Nutarė pradžioje rug- [reikalais, bet galės užsimokė- 

Darbi- 
ir

lėmimo parižymėjiųmi jaįij. 
., nų Lindbįr^bi k.’SJr^Ti- 

),■ kiši, kad jie buš čia liepos 
23'd.

MARIJOS VAIKELIŲ 
IŠVAŽIAVIMAS

Pereitų trečiadienį įvyko 
Marijos Vaikelių draugijė
lės išvažiavimas, Spot Pond. 

į Buvo gana daug vaiku
čių ir suaugusių, daugiau
sia mamyčių. \

Dalyvavo ir vasarinės mo
kyklos mokytojai.

Viši žaidė linksmai ir kvė
pavo tyru oru.
Pavakary dangus apsiniau

kė ir užėjo smarki audra. 
Perkūnėlis trankė į “ visas 
puses. Kai kų ir iš dalyvių 
[paliete, bet nesužeidė. , 

Audros laike buvo nema
žai ir ašarų, nes mažyčiai 

[vaikai verkė iš baimės. 1
Taigi, išvažiavimas baigč

iai ašarorhis.

DUETAI
. 9. Moterų SąjungosImnas .... 

10~ Skrenda, lekia mūsų mintįs
11. Trisdešimt dainų .. .............

MŪRAM CHORUI
12. Ginkim šalį Lietuvos........
13. Giesmė į Šv. Kazimera ...
14. Lietuvos Vyčių Imnas........
15. Pirmyn į kovų....................
16. • Mes grįšim ten ............ ... ...
17. a) Išauš vasarėlė,

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

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

19. a) Eikš mano mergele,
b) Aš sutikau žydelh
c) Kam anksci keletu.....

20. a) Miels tėveB,
b) Oi skauda galveįi^T^
c) Atsigėriau žalio yj

21. ’a) Oidžium-dŽium,ię
b) Už jūrių, f £ .
c) Kalbiu jaunas bernužėli 

• d) AS turėjau vištą&.M7’
; '255. a) Tykusis rytelis,

b)‘ Ui* laksto vfthagįs, ■* '’ 
* c) Kur Nemunas, A Oi č 
V ..Visas vir3> paminėtodlįlaino! 

“Darbininko” KnygyueJjjSiųsd 
Hi ^ąuge prisiųskite ir pinigas. Vit 
- -kite taiĮH'- I*
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GRASOMAI
Įvyks Sekmadieny

LA WRENCE, MASS.
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NE ČIELAS LAIMĖJIMAS
Kartą gausus plėšiką bū

rys užpuolė vieno kaimo gy
ventojus, sužinoję apie tai 
Uitam kaime esantieji karei
viai skubiai išjojo į pagal
bą. Kareiviams išjojant 
das jiems patarė žudyti plė- bardu svaru sterlingu.

' Geras tėvyninis privalo 
turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra Indomu su Jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, Išviso yra 40 ženklų.

Kaina iO centų.

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

k vra skaitomas Ro-

pakėlė karštojo-Afrikoje ir 
atnešė į Ispanijos padangę.

am debesio?

- milijoniniai miestai

Prieš karą buvo 10 mies
tu Europoj ir 5 miestai A- 
merikoj bei Azijoj, kuriuose 
buvo daugiau kaip milijonas 
gyventojų. Šiandien tokių 
miestų yra Europoj 15, A- 
merikoj 13, Azijoj 11 ir Aus
tralijoj 1. Prieš kaiją dį- 
džiausis pasaulio miestas 
buvo Londonas, o šiandien 
toks mieštas yra New York 
(jame gyvena per 9,350,000 
žmonių — daugiau kaip tris
kart negu visoj Lietuvoj), 
Londone yra 7,660,000, Ber
lyne 4,126,000, Chieagoj 3,- 
600,000, Philadelphijoj 2,- 
700,000, 'TBuenos-Aires 2,- 

Asakoj 2,115,000, 
2,018,000 gyvento-

UŽ BLUSAS PABAUDA
Birželio 13 d. Kauno mie

sto II-os nuovados taikos 
teisėjas sprendė bylą viešbu
čio savininkės, gyv. Vilniaus 
g. Kr. 14 Idos Buganaitės 
už švaros nelaikymą.

Pavasarį švaros tikrini
mo x komisija, apžiūrėjusi 
Vilniaus gatvėje 14 Nr. už
važiuojamuosius namus, ra
do viešbutyje didelę nešva
rą, o patalinėse ir baltų va- 
baliukų, kuriuos kai kurie iš 
mandagumo ir blusomis va- 
dina. Taikos Teisėjas Idą 
Bugenaitę už nelaikymą šva
ros nubaudė šimtu litų pa
baudos, arba 7 paromis areš
to.

Ypač skaudžiai 
palietė tas akmeninis lietus 
įvirta ka|m3«pa^aręs datfcj 
nuosfįlių.Nelaimiųgąjam.P 
keisi
kus, pasiroė, kad laike ak- 
m^mj-lietaus nenukrito nei 
vieAas lašas vandens. Tokių 
keistenybių Europa dar nė
ra mačiusi. Ą|rikoję|«^k

Turkų radio stotis Stam
bule, be kitų muzikalinės 
programos dalykini, atliko 
Rietuvių tautinį šokį suktinį.

MILIJONIERIŲ SKAIČIUS 
JUNGT. VALSTIJOSE

WASHINGTON, D. C.— 
Didžiausias milijonierių 
skaičius buvo 1925 metais, 
taip paduoda įeigij taksų re
kordai. Tais metais buvo 
207 asmenys, kurie per me
tus, turėjo po $1,000,000 ar
ba .daugiau jeigu. Tokių 
“vargšų’’’ aukščiausias skai
čius iki tų metų buvo ,1916 
metais, nes turėjo 206 asuu*-.

. > ■ i
Kaip parodo rekordai, 

tai septyni asmenys turėjo 
jeigu p<> daugiau pč $5,000,- 
O00, bet jų vardus palaiko 
valdžia slaptybėje.

Kažin, ar nevertėtų pada
ryti skaičių vargdienių dar- 
bininkų, kurių šeimynos’ ba- 

Jįr,targą kenčia? Tokių

Šikus be -jokio paoigaifejMno/ KUOMET «A!ESIRADO» 
kas kuo tik 
visu narsnmĮ^Kijp J>fcj 
kus, apgynęfgįfentojus ii 
daug nužudė plėšikų. Links 
mi ^ąiteliajL;
jimu į jjąvS 
savo- ygjįtui ė? 
padaręs. Po 
mų ir kalbų-priėjo prie va
do, vienaskareivis ir spor 
“Aš nė vieno plėšiko nenu
žudžiau, tik vienam koją 
!i^ukritaW*’ 5adas /^ar^t

^odel g|įlv|k" nekirtai. ’ ’ 
-SgKąll, pofŽuS, vade nebe-

DVI 2-JŲ ŠEIMYNŲ STUBOS FpSaBMB 

dar neužbaigtos, Citv Point, Mar-
ine Rd., netoli M. St. Ant pirmu
lubų 5 kambariai, resepšin liall ir
sun parlor, ant antri] lubų 6 kam- l

šeimynai, užpakaliniai piazai. vie-

DVI GROSERNĖS
i Viena už $200, daro gerą biznį, yra 3 kambariai užpakaly 
i krautuvės. Renda $20 į mėnesį; kita krautuvė už $700 su 
i lisu, daro biznio apie $250 į savaitę. Nepraleiskite šią 
i prpgą, kreipkitės pas A. J. Kupstis.
i ANGLYS JAU ATPIGO, katriems’ galima dabar pata
i riam pirkti. Kreipkitės pas:
y - - - ' 4 A, J. KUPSTIS
; 332 West Broadivay, South Boston, Mass.

Ofiso Telefonas: South Boston 1662—1373—0441
!• Gyvenimo Tel.: So. Bostno 109L

PONAI ŠLĖKTOS MANDA
GIAI PEŠASI >>

VARŠUVA. — “RzeSpd- 

spolitos” pranešimu iš YįL 
niaus, tarp lenkų deaaaok^^ 
VilnXuj vykstą. dideli • nesu- 
sipratimai. Is pradžių jie 
sumanę sudaryti vieną ben
dra saraša i Vilniaus mies-4 fc. 4. *

to tarybos rinkimus, bčt vė
liau nuo to plano atsisakę. 
Darbo klubas manąs suda
lyti savo atskirą sąrašą su 
lenkų seimo atstovu Kos- 
eialkovskiu priešaky, p 
“Kurjer Wilenski” savo ir

Aukso 1926 m. pagaminta 
visame pasauly 19,498,830 
uncijų sumoje 82,868,708 sv. 
sterlingų. Daugiausia paga
mino jo Anglija su savo ko
lonijomis. Apyvartoj auk- 

va- so 1926 m. buvo per du mi-

- GAMTOS KEISTENYBĖS
Laikraščiai praneša iŠ Is

panijos, kad ten vienoje 
provincijoje šiomis dieno
mis įvykęs keiktas dalykas.

Saiilėtą dięįĄ staiga pasi
rodęs tamsus debesėlis. Gy
ventojai manę, kad būsianti 
kruša arba lietus. Bet labai

I 1179 VVASHINGTON STREET i i 

l Norvood, Masa.

-h- • -

Rusijoj 1915 m. buvo per 
135.000 įvairių anokyklų su 
9 miljonaisiin^kinŪĮ. Visų 
mokyklų išlaikymas kasmet 
atsieidavo po 400 milijonų 
aukso rublių. Prie bolševi
kų aukštosios mokyklos su- 

, riiažėjo 40%. ’ 1922-1924-rru 
‘ buvo uždaryta 20,000 liau
dies mokyklų. Vidurinėj 
Busimoj iiy 1000 žmonių tik

žo sųp|aime^ 
yeinį i| čži 
girtis kį 
iug pasakoj i-

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian
tis dienos klausimus.'

- ■ i ■

Prenumerata metams........ .................. $1.20
Atskira knygelė.......................... 10c.

Adresas: “TIESOS AIDAI’’
1624 E. Falls St., Niagara Falls, N. Y,

rastume milijonus. Skursta 
dėlto, < kad nėi’a^^gybės ir 
bininkij^^^^š^^*prak^^o 

krauna sau milijonus. Tą 
skurdą ir vargą darbinin
kai prašalins per koperaci- 
3*ą. —------- —-

roadway, So. Boston 
{"Keleivio” name)' $
Auurooe; nno8 1# 12, ow 
fl tr nrw» tirt « vAflTM. V

KMK». r_______

r, .; FLORIDA" PRIJUNGTA ‘ 
[ , : PRIE AMERIKOS
E’ -- LIEPOS 10 D.

į7'sSų iškėlimu Amerikos vė- 
liavos pirmą sykį Floridoj, 

k St. Augustine, liepos 10 d., 
b 1821 m. ta teritorija tapo^ 

dalis. Suv. Valstijų,/. Dvie^ 
S ■ jais metais ąnksčiaus Suv.

/Valstijų/valdžia pradėjo' de
gi ' rybas su Ispanija dėl nupir

kimo.. Floridos, kuri apgy
venta karingais indijonais 

b ir kr-okodiliais. Suv. Val
stijos pageidavo įgyti šitą 

' ‘žemę nes norėjo kontroliuo- 
b ti visa Šiaurės Amerikos pa--
i krantį nuo Kanados iki Flo- 
r ridos. Militarišku atžvilgiu 
F. buvo Tabai svarbu, kad A- 

merikos valdžia ne tik turė-
| •' tų šitą žemę bet ir tą dalį 

nuo Atlantiko iki Pacifiko, 
/ kurią prieš keletą metų val- 

džia buvo nUpu/kusi -' nuo
| fišancūzų.
|Į Florida yra ilga, siaura 
L dalis žemės ant Meksikos 
f užlajos. Arti Vakarų Indi- 
r jos salų ir puiki vieta apsi- 
I stojimui militariškiems ir 

laivyniškiems pulkams ap
saugojant pietinę dalį Suv.

L Valstijų.
7 Šiandien Florida yra žie- 

| minių - daržovių darželis 
g šiaurinėms valstijoms, ir 

kas žiemą dauginus ir dau- 
I giaus žmonių iš visur at- 
b Vyksta į šią valstiją, ar tai 
p: pasilinksminimui arba svei- 
;katos ieškoti.

L. I. S.

aetuvos

Dėl tų nesusipratimų tarp 
“Kurjer Wilenski” bendra
darbių atsistatydinęs tp lai
kraščio redaktorius Sviecic- 
kis ir pareikalavęs jam pri
klausančius pinigus. Redak
torius Vscieklica pataręs jį 
išmesti į gatvę. Dėl to tarp 500,000, 
redaktorių kilusi kova, per Maskvoj 
kurią Svięcickis sudavęs 3ll- • • 
Vscieklicai kelius kartus į 
veidą. Jų byla spręsti pa- 
vesta garbes teismui.

nyto;
mos valstybes žmogus Julius ‘ 

įvę ^Slfnet?fišJ| 
taiU Kimimą. 
tuomet eida

mas konsulo (kaip šiais lai-

surašyti medinėse lentelėse’ 
ir. jas žmonėms pa-

; siskaityrf. Šis Cėzario pa-’ 
vyzdys maždaug buvo seka- 

‘ mas ištisus šimtmečius ir ki
tur.

T450 metais vokietis Gu* 
tcnbergas išrado knygai bei 
laikraščiui spausti mašiną. 
|Nuo to laiko pradedama 
leisti laikraščius panašius į 
šią dienų. Pirmoji Guten- 
bergo spaustuvėj padirbta 
knyga buvo lotyniška biblb 
ja.

Šiandie laikraščių leidi
mas kultūringuose kraštuose 
yra be galo išsiplėtęs. Kaip 
paš mus žmogus negali imti 
be duonos, taip lygiai ten ne
gali būti be laikraščio. Kuo
met palyginti tų kraštų 
žmones su mūsiškiai neskai
tančiais laikraščių žmonė
mis, tai skirtumas yra kaip 
tarp auksą iri purvo. Dabar 
laikraščių išleidžiama kitur 
net. 12 kartų "per "dieną. Ir 
yra žmonių, kų/dę juos skai
to. ir dirba darbą, ir tūks
tantį karių gv vena geriau 
už mus.

■nustebędebesiui debesėli smarkfūš audros 350 gali pers: 
. ' ‘ tų atsišauki!


