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LIETUVOS PARODA KLAI
PĖDOJE ATIDARYTA

KLAIPĖDA.—Liepds 11 
d. 1 vai. Respublikos Prezi
dentas atidarė Lietuvos že
mės ūkio ir pramonės paro
dą.

Atvykusį į iškilmes p. 
Respublikos Prezidentą pa
rodos vartuose sutiko paro
dos komitetas su direktori
jos pirmininku priešaky ir 
palydėjo į specialiai paruoš
tą estradą. Po pasakytų 
kalbų buvo sugrotas himnas 
ir pakelta parodos vėliava.

Eksponatų gausumu ši 
paroda praneša visas iki 
šiol buvusias Lietuvos žemės 
ūkio pramonės parodas.

Po atidarymo iškilmių p. 
Prezidentas grižo į Palan
gą-
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PARYŽIUS. — Premie- 
ras Poinearė'turėjo pasikal
bėjimą' su Sovietų atstovu 
Prancijai Rakovvskiu. Šia
me pasikalbėjime buvo ir 
griežtumų. Premieras Poin- 
eare griežtai reikalavo, kad 
Rusija visus savo agentus- 
komunistus atšauktų iš 
Prancijos, nes kitaip Pran- 
cija nutrauksianti visus san
tykius su Sovietų valdžia, kiti valdo visuomenę kardu 
Mat ir Prancijai bolševikų ir-ją žiauriai kankina, 
propaganda daėdė iki gyvo 
kaulo.

FAŠISTAI SUSIKIRTO SU 
BOLŠEVIKAIS

RYMAS. — Italijos fa
šistai nusistatė užsmaugti . f
bolševikų propagandą. Fa
šistų partijos sekretorius 
pareiškė: “Italija ar Mas
kva turi laimėti. Nėra jo
kios abejonės, kad laimėji
mas bus fašistų pusėje.”

Tikrajai demokratijai ir 
bolševikai ir fašistai yra 
griežtai priešingi. Vieni ir

v •

KUN. A. ŠMULKŠTYS 
AMERIKOJ

Pereitą savaitę iš Lietu
vos atvyko įžymus visuome
nės darbuotojas, buvęs Sei
mo narys kiny A. Šmulkštys. 
Jis žada ilgiau pagyventi 
Amerikoj ir 
ti.

NEW YQRKO POŽEMINIŲ
KARU DARBININKŲ 1 
STREIKAS IŠVENG

TAS

SHARKEY PATIKRINO

Ir 
vieni ir kiti yra susitepę ne
kaltų žmonių krauju.

Vilniaus kraštas paver
čiamas kantonu
. ■ \

Kuopų susirinkimai
DARBININKŲ SUSIRINKI

MAS NUKELTAS

LDS. 1 kp. mėnesinis su-
.sirinkimas vietoj liepos 28 
d. bus rugpjūčio- 4 d.:, 7:30 
vai. vakare, parapijos sve
tainėj, 492 E. Seventh St. 
Ateikite visi, nes šis susirin
kimas bus prieąseiminis.

Valdyba

VARŠUVOS KRIMINALIS
TAI

Naktį į sekmadienį Var
šuvoj buvo sumobilizuota a- 
pie 800 policininkų, kurie 
padarė kratas priemiesčių 
pritonuos. Suimta 158- as
menys su kriminaline praei
timi, jų 18 buvo lenkų teis
mo įstaigų jau senai ieško
mi. Be to, susekta netikrų 
pinigų dirbtuvė, kuri jau il
goką laiką padirbinėjusi pi
nigus.

<|ia pasidarbuo- 

t- ■ 

^OKIETIJOS
MINĖS DERYBOS
LS.|— “Litauische

LIETUVOS
EKONOF

KAUNAS.
Rundschau” pranešimu, lie
pos mėn. prasidėsiančios 
Lietuvos Voliietijos ekono
minės derybos. Oficialiai de
rybose pirmiijinkausiąs Lie
tuvos pasiuntinys Vokietijo
je p. Sidzikauskas, o prak
tišką darbą v< ssiąs Dr. Kar
velis. Dery >os

(pasitikėjimo 
dvasioje.

eisiančios 
ir susitarimo

<-

MONTELLO, MASS. '

LDS. 2 kuopos susirinkimas 
įvyks antradieny, rugpifičo 2, 
d.i 7:30 vai. vakare, parapijos 
salėj.

Visi nariai kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą ir už
simokėti mėnesines duokles, 
nes jau yra narių pasilikusių 
su mėnesinėmis po keturis ir 
-penkis mėnesius. Taigi būki
te geri ir ateikite užsimokėti. 

J. V., Rast.

< —:---------------
“Jaunukas Žinąs” prane

ša, kad per Vilniaus Aušros 
Vartų Panelės Švenčiausios 
paveikslo vainikavimo iškil
mes Vilniuj buvęs svarbus 
lenkų vyriausybės pasitari
mas, kuriam dalyvavęs pre
zidentas Moscickis, marš. 
Pilsudskis, ministeriai Meiš- 
taviems,. Nezabitov'skis ir 
keli Vilniaus visuomenės 
veikėjai, taip pat pasiunti
nys Amerikoj Stetsonas. Pa
sak laikraščio, pasitarime 
Vilniaus kraštas nutaria pa
versti tam tikru kantonu su 
autonominiu administracijos 
sutvarkymu. Projekto vyk
dymas esąs atidėtas iki ki
tos seimo sesijos.

MAŽINAMAS LENKŲ SEI-. 
MO IR SENATO NARIŲ 

SKAIČIUS.
Lenku seinw konstitucinė

NEW YORK. — Pasku
tinėje valandoje prieš gelž- 
keliečių streiką miesto ma- 
jarui pasisekė streiką pastū
mėti toliau iki bus užbaigta 
darbas prie naujo “tunelio” 
ir kuomet bus paskelbtas 
planas aj^e sujungimą visų 
linijų. Gyventojai džiaugia
si, kad streikas nors gal ir 
laikinai prašalintas.

Kompanijos galvos aiški
na, kad šis streikas jeigu ir 
būtų buvęs paskelbtas, tai 
gyventojams nebūtų buvę 
didelio vargo, nes turėję už
tektinai skebų. Sako, kad 
apie 1800 skebų buvo atva
žiavę New Yorkan ir buvo 
kompanijos priimti ir žadė
jo mokėti po $7.00 i dieną.

Kadangi streikas neįvyko, 
tai kompanija turės apmokė
ti skebams už sugaištą laiką

pakomisija priėmė seimo at-Įir kelionės lėšas.
stovo Pruszynskio pataisą Jeigu tiesa, kad tiek daug 
dėl seimo, ir ; senato narių skebų turėjo, tai darbinin- 
skaičiaus sumažmimo. Ei- kams būtų buvus sunki ko-

.. ...
va.

I- .-v, • - •-nant ta pataisą seįme turėtų
^ūti ^fŽ autuvų, o’senato- Kada susiprasite ir išmok 
narių skaičius turėtų būti 
sumažintas iki 103.

site laikytis vienybės?

SAVO SVEIKATOS 
STOVĮ

Mūsų kumštininkas Shar
key po žiaurių kumštynių su 
Dempsey iš kart jautėsi ne 
kaip nuo peržemų smūgių ir 
keletą karių pasirodė iš vi
durių gerklėje kraujas. Pir
madieny, kada jį aplankė 
kap. Darius su palydovais 
Sharkey pareiškė, kad jis 
jaučiasi gerai ir kad jis ne
norėtų turėti Dempsio vei-t 
dą. Ant rytojaus anglų 
spauda didžiausiomis raidė
mis paskelbė, kad Sharkey’ 
ligoninėje. Taip, Sharkey 
buvo nuvažiavęs Šv. Elzbie
tos ligoninėn, Brightone, 
bet po išegzaminavimo jis 
tuoj išvažiavo ir pareiškė, 
kad jis jaučiasi visai svei
kas.

Daktarai patarė jam pa
gulėti keletą dienų ligoninė
je, bet jis nesutiko.

Įžymiausi ligoninės dak
tarai pripažino, Hiad Shar
key Dempsis sužeidė perže- 
mais smūgiais.

Sugrįžęs iš ligoninės sku
biai ruošiasi į savo vasarna
mį, “kad pailsėjus ir priši- 
ruošus prie kitų kumštynių.

.C

y ’

SHARKEY VĖL NORI -;
KUMŠČIUOTIS SU 

DEMPSIU

Pasiūlė Dempsiui 
$300,000

Kadangi Dempsey , kaip 
sako yra labai godus ant pi
nigai, tai mūsų Sharkey su
tinka kumščiuotis be jokio 
atlyginimo ir dar Dempsiui 
primokėti $300,000.

Nežiūrint, kad Sharįcey 
sužeistas į vidurius, jis yra 
pilnai pasiruošęs Dempsey, 
sumušti. . • / F*

Šią propoziciją SharlSo 
manageris Jobnny Buckley 
pasiuntė Dempsiui ir jo ma
na geri u i ir laukia atsakvmo.

Sharkey žino, kad Demp
sey nėra toks galingas kaip 
apie jį rašo,'ir kad jis būtų > 
laimėjęs pereitas kumštynes . 
jei ne neteisingi kirčiai.

Matyt, kad kumštininkų 
“karaliai” nenorėjo duoti 
pirmenybę Sharkiui, nes dar 
prieš kumštynes buvo pasa
kyta: “Dar tu jaunas vyras 
ir nieko tokio, kad pralai- 
mesi.” Taipgi vienas anglų 
laikraštis rašė: '‘‘Shkrkey < 
per jaunas būti čampijonu.’’’
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KIEK VILNIUJE GYVEN
TOJŲ?

VILNIUS.—Vilniaus ma-

Nenori leisti Dempsiui 
kumščiuotis Chicagoj

DR. K. PAKŠTAS VAŽIUOJA 
BRAZILIJON

KAUNAS. — Geografijos 
docentas Dr. Kazys Pakštas

BEDARBIŲ NEBĖRA

KAUNAS. — Norėdama 
pagerinti miesto bedarbių 
būklę, pastaruoju pietų Mie
sto Valdyba buvo pagarsi
nusi spaudoje kelis skelbi
mus, kviesdama bedarbius 
eiti į miško darbus. Tačiau
į šiuos pakvietimus nieks iš gistratas, darydamas rinki- 
bedarbių neatsiliepė. Mano- kų sąrašus, apskaitė, kad 
ma, kad dėl atsiradusių va- Vilniuj esama 181,395 gy- 
saros metu žemės ūkio dar- ventojai. Taigi žymiai ma- 
bii bedarbiai rado sau darbo, žiau negu prieš karą. ,
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Vaduodamiesi konstitucija ir Seimo nutarimu šiuomi skelbia
me mūsų organizacijos Dvyliktąjį Seimą 

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

*1 ' • t

. L/D, S. kuopos rengkites prie šio Seimo gyVai. Išrinkite atsto
vus sulig konstitucijoje nustatytos tvarkos. ■ .' -

“ §38. Kiekviena, kuopą gali, ^iųsti, į Seimą lient po vieną ats
tovą. Didesnės kuopos tuųį tęisę jx> atstovą siųsti nuo kiek- 

"1A nomii
t. D. S. CE^TTIO VALDYBA

J. TRAtNAVIČIUS. Pirmininkas 
A. F. KNEIŽYS, Sekretorius.

,.ji< >
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vieno 10 narių.

RINKIMŲ VAISIAI 
VILNIUJ

VILNIUS.—Spaudos ži
niomis, nežiūrint įvairių 
varžymų, Švenčionių val
sčiaus tarybos rinkimuos 8 
mandatus gavo lietuviai, 2 
— gudai ir 2 — lenkai. Val
kininkų valsčiuj išrinkti 7 
lietuviai, 1 žydas ir 2 lenkai.

Nesvyžiaus apskrities vai- liepos mėn. 20 d. išvažiavo 
sčių tarvbų rinkimuose gu- jBrazilijon tyrinėti antropo- 
dai gavo 75% mandatų ir geografinį klausimą, būtent: 
lenkai tik 25. Slonimo aps- (kiek tas kraštas tinka Balti- 
kritv gudų išrinkta 60% ir jos tautu kolonizacijai. Jis 
lenkų 40%. K.ostrovicų vai-j mažinėsiąs Pietinės Brazili- 
sčiuj gudai gavo 90% bal- • jos valstybėse ir laikymas 
sų. paskaitų apie Lietuvą tos

šalies universitetuose. Kiek 
laikas ir lėšos leis, Dr. Pak
štas lankys ten Lietuvos e- 
migrantus ir studijuos jų 
gyvenimą.

VILNIUJE SUDEGĖ ŽYMI 
LENKŲ OPEROS 

ARTISTĖ
Spaudos pranešimu, lie

pos mėnesio 1 d. nakčia, be
valydama benzinu prie pri
muso savo rūbus, sudegė žy
miausia Lenkijos operos ar
tistė Nevarovskaja. Neva- 
Tovskaja perarti primuso 
dirbo, taip kad primuso ag
nia persimetė benzinan, ku
riame ji plovė savo rūbus ir 
tuojau užsidegusio benzino 
1 iepsna - pagavo jos (nešioja
mus rfibUfO Vierfu akimirks
niu ndairiiingoji liko;klegan
čiu švyturiu. Suniko^/ nelai
mės ištiktoji po kelių, sun
kios kančios valandų mirė 
ligoninėje.

- Artistė Nevarovskaja ne
senai atvykusi Vilniun, da
vė kelis savo koncertus, ku
rie praėjo kaip ir visur ki-Įteikęs paskolos 60 milionų

LENKAI SKOLINĄS 14 MIL.
DOLERIŲ

Įtaria jį kaipo pasaulinio karo 
“slakerį”

Sako, tai būtų išniekinimas 
kareivių lauko

CHICAGO, III. — Vietos 
advokatas John K. Eilioti 
padavė aplikaciją teismui, 
reikalaudamas, kad. už
draustų parko komisionie- 
riui išduoti leidimą kumšty
nėms Kareivių Lauką.

Aplikaci joj pažymėta, kad 
Dempsey buvo pasaulinio 
karo “slakeris” ir jei leis
tų jam kumščiuotis Karei
vių Lauke, tai būtų išnieki
nimas lauko, kuris yra pa
skirtas kareiviams. Sako, 
kad Dempsey laike karo 
slapstėsi Kiaulių Saloje ir 
neatsiliepė į šaukimą stoti 
karau.

Taipgi peticijoje pažymi. 
|<ad “Tex” Ricbaril jįėra 
lllinois valstijos gyventojas 
ii” kad leidmriasl išduot a s ki
to vardu būtų laužymas išta
rimų.

VARŠUVA. — Pas Ixm- 
kijos valstybės prezidentą 
buvo pasitarimas, dalyvdil- 
jant maršalui Pilsudskiui, 
vicepremjerui Barieliui ir 
finansų ministeriui Č<vho-

4. *

viii, l’o pasitarimo finansų 
ministeris .lenku vvriausv-' * • 
lies vardu pasirašė su ame
rikiečiu bankininku konsor- y * • * *•
cnimo atstovais sutartį, ku
ria Lenkijai suteikiama
1 trumpalaike paskola 14 mi- pospolita” žiniomis, savival-

LENKAI PRALAIMĖJO SA
VIVALDYBIŲ RINKIMUS 

VOLINIJOJ
Varšuva. — “Rzecz-

lijonu doleriu sumai.
>- Kaip žinoma, su konsor- 
Riimn ėjo derybos dėl ilgn-

’tur, su dideliu pasisekimu. [dolerių sumai.

dvbių rinkimai Volinijoj 
pasibaigę visišku lenkų pra- 
laifnėjimu. Ukrainiečių par
tijos surinko didelę balsų 
daugumą.
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GERAS PASITEISINIMAS
NEW YORK, Liepos 28. 

— Semper Schmidlapp, ke
pėjas pavėlavo 3 valandoms 
į darbą. Kada darbdavys pa
sikaukė ii- paklausė kur jis 
buvo, tai jis atsakė, kad jis 
turėjos daug vargo atvažiuo
ti dėlei kilusio požeminių 
karu darbininkų streiko.

Kuomet jo “bosas” pa- 
liuosavo jį nuo darbo už 
“gerą” pareigų ėjimą, tai 
jis sužinojo, kad jokio strei
ko nebuvo, nes darbininkai 
su darbdaviais susitaikė^

DIDIS GAISRAS NETOLI 
VILNIAUS

Ugnis sunaikino miestelį

VARŠUVA. — Praneša
ma.. kad miestelis Ziemc^ 
netoli Vilniaus, visiškai su
naikintas ugnies. Virš 400 
namų pavirto į pelenus. 
Daug žmonių liko be pašto- • 
gės. Lenkai daro įvairių 
spėliojimų, 1x4 kol kas nie
ko tikro nbsusekė.

c

OBREGON KANDIDATUO
JA Į MEKSIKOS PRE-' 

ZIDENTUS- }
MENICO CTTY. -- Ob- 

regon, kurs yra kandidatu į 
prozifhmtus pradėjo vesti į 
kamjmnijn. kad laimėjus 
rinkimus ir kad despotui 
Callesui pasit raukus g 
tęst i katalikų |>ersckiojimGj 
darbo. Obrviron vra geriau^• • 
siasri^alh'so draugas ir jio 
vienas kita remia, nors 
kinis neišsiduoda piliečiams.
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*ADA BUS
MŲ SKIRSTYMAS Į 

■^? VIENKIEMIUS C
Jau dabar ūkininkai gerai 

supranta, kad tik virnkie- 
paiuoH geriau, lengviau ir 
pelningiau gal im^^^min^ 

sus 
tik per kėlėt;)

Šiais metais bus išskirsty
ti į vienkiemius tie kaimai, 
kurie padavė pareiškimui
1922 metais, arba anksčiau. 
1928 metai# skirstys tuos, 
kurie padavė pareiškimus
1923 ir 1924 metai#.

1929 metais bus skirstomi 
tie, kurie padavė pareiški
mus 1925 ir 1926 metais.

Kurie kaimai paduoda pa
reiškimus šiais, metais tiems 
skii*stymo eilė ateis tik 1930. 
metais; gal kartais ir 1929 
metais.

Jeigu pavyks kaimų skir
stymo darbą dar labiau iš
plėsti ir pagreitinti, tai jau 
1930 metais visų kaimų į 
vienkiemius skirstymą# bus
galutinai baigtas. ■ • . |

Žemės tvarkymo^ įstsfty- 
mas (“Vyriausybės Žinios” 
200 Nr.) leidžia (§17) ir 

* privatiniams matininkams 
atlikti kaimŲ. skirstymo 

-darinis; jų sudalyti doku- 
metftai tari tokią pat vertę, 
kai ir valdiškų matmtakų 
sudarytieji dokumentai. Tik 
šiem* darbams mattabdias 
turi gauti Žemės Tvarkymo 
Rlepaitamento leidimą.

,.V (
buvo imponuos. _ pernai į 
tranzitinį sandėlį, be?t 
giaį l’gi gegužės mėn. dar 
nebuvo išmuilinti ir dęl to 

statistikoj^uefigu- 
ruoja^. Birželio mėnesį ru- 
gįį (Hgi, 29 d.) 'importuotą 
21.tof>s? 119’26

•pirmuosius 
s- iVviso į-

B! 
čiais metais šita*p atrodo: 
1927 mętąis-p 
penkius mene: 
vairių javų eksportuota 5,-
866,7 tonos, jų skaičiuj 2,- 
145 t. miežių, 3,218 t. v*kių, 
256 t. žirnių, 95 t. peliuškų, 
89 t,, avižų 7,5 t., ir rugių 
miltų eksportuota tiktai 3 
tonos.

1926 metais eksportuota: 
kviečių 2,4601., miežių. 2,000 
t, rugių 53,5 t., avižų 292 
t., žirnių ,pupų ir lęšiukų 
2,192 t. ir įvairių kitų javų 
ir grūdų (daugiausia vikių) 
9,536,5 t.; be to, kvietinių 
m»ltų 6.1 t., ruginių miltų

IHSES. LIETUVOJ! 
KOPMRATYVŲ?

Kredito Įstaigų ir kopera- 
tjrvų inspekcijos dariniais, 
gegužes 1 dienai buvo var
totojų bendrovių 458; ga
mintojų 58; pieno perdirbi
mo — 453; statybos — 6; 
darbo ratelių 10; kultūros 
bendrovių 16; linų ir sėme
nų apdirbimo — 10; kojie- 
racijos sąjungij 23; savišal
pos ir kitokių liendrrtvių 5; 
kiaulių augintoji) 2; Lietu
vių-smulkaus kred’tų drau
gijų 391; žydų smulkaus 
kredito draugi jų 104; vokie
čių sumik, kred. dr-jų 10; 
lenkų — 8 ir rusų — 1; že
mės ūkio draugijų 191: sa
vitarpio kredito dr-jų 17; 
taup. skolinam. b-vių 11; 
taup. skoliii. kasų 15; akci
nių b-v’ų 66; akcinių bankų 
9; bankinių namų 3; pilną
ją b-vių 97; svetimšalių 
b-vių 83; įvairių firmų ir 
b-vių 13; savitarp. d*aud>mo 
dr-jų 2; sodu vaisių ir gam. 
b-vių 5: bitininkų draugijų 
S. Iš viso — 2,066 įvairių 
▼ardų draugijas sąjungos, 
bendrovės ir panaš.» •

Tuo koperatyvinių ista’gų 
daugumu įcikia tik džiaug- 
ti®. Juk prieš 25 metus viso 
te beveik nebuver, prekybą 
▼ąrė žydai.' >

is
Lietuvos Re- 

Vir- 
vifšel*o apatinis
perjuostas gražia 
spalvų juostele, 

viduryje atmuštas

LATVIJOS LIETUVIAI 
RĘSPUELIKOS PRE

ZIDENTUI
Per “Pavasario” Sąjnn£ 

gos kongresą dainų šventės 
metu liepos 3 dieną Latvijos 
lietuvių organizaeij^i atsto
vai, kurie dalyvavo kongre
se. įteikė Ponui'PresHentui 
raštą knygos pavidalu. Raš
tas gražiais viršeliais aptai
sytas su antrašte juose 
vi išaus pusės
^publikos Prezidentui. 
šutinio 
kampas 
tautinių 
Viršelio
paauksuotas Vyties kryžius. 
Viduje, viršelį atidengus, 
pirmame puslapyje yra Vil
niaus Ged’mino pilies vaiz
das. Ir už Gedimino pilies 
teka saulė ir žėri skaisčius 
spindulius. Po tuo vaizdu 
parašas: Vilnius bus mūsų.

Sulenkto pusiau gražaus 
pergamentinio popieriaus 
lakšto vidaus pusėje surašy
tas pats sveikinimo raštas. 
Jame parašyta taip:

“Latvijos Lietuvių tauti
nės katalikiškosios organiza
cijos šiuom* reiškia gilios 
pagarbos Didžiajam Lietu
vos Sūnui, budinčiam jos ge
rovės sargyboje. Jo Eksce
lencijai Valstybės Preziden
tui Antanui Smetonai ir ti
kis’, kad tie Lietuvos sūnūs, 
kurie likimo galios yra at
skirti nuo savo Brangios Tė
viškės, nebus laikomi Lietu
vių Tautos jiosnniais.” > 

Toliau po šiuo raštu e’na 
parašai: “Rygos Balsas” 
v.-Redaktorius-: A. Purvi
nas; Rygos Lietuvių Gimna
zija Direktorių* Mg. A|i. 
Juodvalkis. Latvijos Lietir- 
riĄ Tėvų Dr-ja Pirmin*n£ 
kas: S. Burlervičius. Latvi*

> jos liiėtttvią Kat. Jaunimo 
S-gos “Rviešą1*vG<‘ntra8 Pirį-

• tnuiibkūs: J. Karosas. Mer-
i Kat. šv. Zitoė Dr-jį
. Ptrftvninkas: kliu. J. Vala- 
' virius.
• Liepos n»ėn. 3 d. 1927 ii.

Rašto viduje įdėtas dar 
; “Rygos Balso” auksinėmis 
: raidėmis atspausdintas Š. m. 
■ 22 Nr.

Y ■

t., avižų — 32,6 t., taip 
avižų sėklai importuota- 
f. ir tam pat reikalui 
t. miežiu. Miltų bekeik

Išdirbėjų

OLD GOLD
CIGARETŲ

EŽIŪRINT, kad dabar yra komercijos amžius, mandagumas ir apiprekiavi- 
mas dar neišėjo iš mados Amerikos bizny. Didžiausios biznio įstaigos vis dar 

laiko už malonumą pasakyti” “Ačiū” už gęąutą paramą.

Netaip senai, Lorillard pradėjo išdirbinėti naujus cigaretus, kuomet jau buvo tiek 

daug išdirbėjų populerėmis kainomis cigaretų. Yra pripažinta - tabako vertelgystėje, 
kad šis naujas Cigaretas padarė naujų rekordų ... tokiu greitumu, kuriuo laimėjo 
visuomenės pasitikėjimą, ir plačiai pasklydus) populeriškumą.

Šiuos padėkos žodžius reiškia Lorillard gilai apiprekiuodami Cigaretę Rūkytojų, Par
davėjų ir Urmų pardavėjų, šios apylinkės, draugišką koperavimą kas prisidėjo prie 
išplatinimo naujų Lorillard išdirbystės . . . OLD GOLD.

. I > i

Gavę pasitikėjimą ir paramą nuo visuomenės ir vertelgų mes galėjome ’ plačiai pa
skleisti ir parduoti šiuos naujus ir geresnius cigaretus.

Už savaimišką pripažinimą OLD GOLD priklauso, mūsų supratimu,

PIRMA: Amerikos visuomenei, kuri noriai pripažino šį produktą 
geresniu.

ANTRA: P. Lorillard kompanijai, kuri nesigailėjo laiko nė pini
gų ištobulinimui OLD GOLD nuo seniai laukiamų 
geresnių cigaretų . . .' augšėiausio laipsnio cigaretų ... 

. ' pirm negu' pasiuto vššuoinėnei. <•••».•

Secretary

DĖL SPORTININKO 
MIRTIES

KAUNAS. — Š. m. liepos 
mėli. 19 d. Jurbarke laike 
fiutbolo rungtynių susižeidė 
futbolo rungtynių susižeidė 
futbolistas pil. Geselkoyi- 
čius ir kitą dieną m’rė. • Tą 
Įvykį iširusi spurto organi
zacijų komisija rado, kad 
šis atsitikimas yra nelaimin
gas įvyk’s, kuris atsitiko dėl 
blogo futbolo žaidimo korek
tiškumo atžvilgiu.

Komisija kreipėsi Į Lietu
vos“ Sporto Lygą ir prašo’ 
atatbikansi žygių pastačius 
6u4l)olo žaidimą ir liendra* 
sportą atatinkamoje aūkštu- 

kad išvengus ateityje 
nelaimingų atsitikimų.
! i • »■ ....  ■ ...

NEBLOGI METAI

GAURE (Tauragės aps.) 
]fe tolupų apyliril 

važiuodami į rądrą- 
gę negali atsidžiaugti nauju 
per Agluonos upę valdžios 
pastatyti betoniniu tiltu. Tik 
dar ūkhiinkai prašytų val
džios, kaip ji truputį pasil
sės, išpilti.iš ^bjiejų pusių 
pylimą, nes tiltas labai auk- 
šta!i‘įskeltas.ir kol prieš to
kį krantą apt t*ito užvažiuo
ji,tai gali kartais dar daug 
gyvulių; sveikatai pakenkti.

■ -

KAIP NUGA-TONE SUBU- 
DAVO JA STIPRŲ, SVEI

KĄ KŪNĄ
Nuga-Tone turi savyje specialūs for

mos geležies, kurs suteikia daug rau<lo- 
no ir sveiko kraujo. Jos taipgi turi sa
vyje fosforo, kur'is būtinai yra reikalin
gas dei stiprių nervų; prie to dar tal
pina savyje šešias kitas puikias gyduo
les, kurios yra vartojamos visame pa- 
saulyje geriausių gydytojų dėl subuda- 
vojinio stipraus, sveiko kūno — ener
gingų vyrų ir moterų.

Nuga-Tone sustiprina skilvį, pageri
na apetitų, pagelbsti virškinimui, pa
šalina gasus ir koktumų, suteikia ma
lonų ir ramų miegų, padaugina žino- 
,pių svarumų ir sustiprina nusilpusius 
žmones. Nuga-Tone pagamina burno
je malonų kvapų, nuvalo apsivėlusį lie
žuvį, prašalimi- galvos skaudėjimų, gy
do tulžies ligas, inkstus; kcĮK-nis. pūslę 
ir prašalina viduriu Užkietėjimų. Tai 
yra vienos iš geriausių gyduolių žino
mų dėl šilimų, nervuotų. nusiminusių 
ir nuolat sergančių vyrų ir moterų. 
Jus galit gauti Nuga-Tone bile kokio
je raistinyje. Vartokit jas )>er 20 die
nų ir jei nebūsit užganėdintas, sugrų- 
žirtkit jas atgal vaistininkui, gausit at
gal savo pinigus. Tikrai žiūrėkit, kad 
gautumėt"Nuga-Tone — imitacijos ne
atliks reikalingo darbo.

H . • r-p:-.
j < Nors Žemaičiuose pavasa 
$s buvo labai šaltas ir vė 
lūs, tačiau metai bus ne blo 
gi. Rugiai — geri. Anksty 
lipsi s vasarojus, kiek menkas, 
hyL užtat vėlybasis gajna 

O pievos š*en<», ro- 
dps, duds daugiau, kaip Hi
tais nodais. r . ;
-----—---------- -- —---- —'

DijižiaM8ia Dievo Aažnyčia 
žemėje yra žmogaus siela.

f

KOPERATYVAI VEIKIA
ŠILAVA. Vartotojų Drau

gija pasisamdė naują krau
tuvės vedėją p. F. Indrela*- 
iį-

Reikia tikėtis, kad dir
bant p. Indrelaičiui, krau
tuvė patenkins pirkėjus ir 
sustiprės, nes p. Indrelaitis 
atsinešė gražų vardą, kaipo 
žmogus teisingas, švelnaus 
apsiėjimo ir nusimanąs apie 
prekybą.

Žydai visaip stengias ati
traukti žmones nuo vartoto- 

bendroves įkalbinėdami 
' savo prekes ir atiduodami 

jas kartais pusdykiai, bet ši- 
laviečiai susipratę žmonės: 
jie žino, kad su laiku susi
vienijus visoms tokioms 
draugijoms Į vi«ą sąjungą 

tšvyiH i galės 
.naudos. " ' kWiįursus

■' ---- •‘-f.Y''1';' ' jprtflfję ku

paromis arešto.
Taip pat “Dzūko” red. 

Misiūną traukia teisman ir 
Alytaus Ūkininkui S-ga, ku
rią Misiūnas apšmeižė savo 
“Dzūko” 1 nr., kur para
šyta. būk Alytaus Ūk. S-ga 
apvogusi ūkininkus.

Ši Misiūno byla bus daug 
svarbesnė ir taip pigiai išsi
sukti nebus lengva. Todėl 
galima tikėti, kad Misiūnas 
už Alytaus Ūk. S-gos šmei
žimą bent dvigubai daugiau 
parų gausiąs .kiek kad gavo 
už p. Tomkevičicnės šmeiži
mą.

Paskutiniu

žengę į antrą pusę savo am
žiaus ponios ir ponai. Vie
ni zarasiškiai juokaudami 
kalba, kad jeigu čia būtų 
Lietuvoje žinomos komedi
jos “Žilė galvon — velnias 
uodegon” autorius, tai pa
kankamai turėtų medžiagos 
net keletai komedijų dar 
f urimngesiiių. parašyti. Ki
ti vėl stebis*, kad lietuviai 
daugiausia kilę iš kaimo sa
manotų lūšnelių ir savo jau
nystėje išmokę nuo savo 
pirmtakių gražiausių tauti
nių žaidimų, dabar vargsta, 
leidžia piiflgus viens kitą 
llmktyniuodami ir niokosi 
Jatvirkuąių; didmiesčų n<>- 
ftiu. ;.

Lietuvos Duktern Draugystės 
Po Globa Motinos šven&ausiof 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Jieva Marksienė,

623 E. Eiglith St.. So. Boston, Maw, 
Prot Raštininke — Ona Slaurlenfi,

443 Ę. 7tb St, So. Boston, Maaz 
Telepbone Srfuth Boston 8422-8.

Ir. Raštininkė — Bronlslava Ctunlena 
29 Gould St, W. Rorfrary, Masa. 

Iždininkė — Ona Staniuliutė, 
106 W. 6th St, So. Bpston, Maas. 

Tvarkdąrė — Ona Mizgi raleuC,
1512 Columbia Rd, So. Boston, Masa. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
optrą utarninką kiekvieną mėęe4 
1:30 vakare, pobažnytinėj svetelė). 

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

—f o „» -r . : .. j
SUDEGĖ DARŽTNfc -

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOSANTRASAI

Pirmininkas — Jonas AdompvkHus,
280 E Streef, South Boston, Mitas. 

Vlce-Pirmlnlnkas — Povilas* Ruka.
95 C Street, Soųth Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — Ant. Macejunas,
450 E. Seventh SL, So. Boston. Masą 

•Fln. Raštininkas — Pranas Tuleikiv
109 Bowen St, So. Boston. Mass. 

Kasierlus — Andrius Zalteckas,
611 E. Flfth St., So. Boston, Masu 

Maršalka —Kaz. -Mikaillonls,
906 E. Broadway. So. Boston, Masz 

D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 
mėnsinius susirinkimus kas pirmą 
nedėl<Renj kiekvieno mėnesio 2-rą 
merių 6W4 Wasbington St.. Bestoj 
Mass., l>30 vai. po pietų. Ateidami 

' ant susirinkimo atsiveskite su savim 
< dnufcfao narių prie musų drab

__________

ĄYiKAZIMtERG R. K. D-JOS

(riė būnu
ita* Ji iio daržinę. Ji Užsidegė ir 
•?te r cbebuvo galimybes beužgeT 
tik Minti. Gerai dar. kad būvia 
tasi galima apsailgoti kitųfo tro- 
ur- besius, kurie laba* arti buvo.

■ir Gaisras.< padarę didelius 
Mis ųnckstolis. Daržinėj buvo su
sus lpauti kai kurie ūkio padar- 
liet gai, kurie irgi sudegė. Pcr- 
pa-liūnsargio nebuvo.

I I



taigi ir tu tiktai pats savę, bet .savę su-

Siauras 'Kelias '1“11

tai savo kalba ir elgesiu iš— Kristus sako, kad blogai

<

kambarį. Taip pat; jei su
terši savo sielą sunkia ųuo-

X

Chevrolet Motor Company

savę. Labai tankiai kiaulės 
apsigręžusios sudrasko tą, 
<urs padeda joms mindžioti 
perlus — sudrasko jo sielą.

H į H t t tf

i

i

vis dėlto nebūk 
apsileidėlė ir kad ir nuo ma-

i

t
Į

, whether your' delivery problem is the

- material of great weight, you can securę

General Oflices-llO Cummington St., Boston
AUTHORtZED CHEVROLET DEALERS

Ką reikia kitiems

Whatever your business may be—vvheth* 
er you operete one truck or a fleet—

transportation of fragile articles or of 

in Chevroleif a truck exactly £uited to 
your specific business.

Among the many Chevrolet Truck bodies 
available, thėre is a type specially devised 
for every commercial and industrial 
reųuirement. Each offers the Chevrolet 

■ advantages of fine appearance, adaptabil- 
ity, driver comfort and proteetion.

Each is mounted on the famous Chevro*

j žmogus smarkiai

« ■ ■ ■ ■ * « • i
tau padėtų
juos mylėk ir šelpk. Abel- ; 
nai sakant, jei abejoji, kaip 
reikia pasielgti su artimu, 
pasistatyk jo vietoje ir pa

irę-.

jeiaŠ bū<4au jo padėty ’lr ta^o‘dangui, 
daryk savo artimui taip, 
kaip tu norėtum* ‘ kad tetų 
kiti darytų, jei tu lųriįm’jo 
vietoje.

' v....
- - - - *-* T t 1 .'ĮĮ.! 1 I '■ »« - »= T

w ■« n«~' r t- A k-* i -

v . į x - Kun. V. K. Taškunas ‘

SIELA IR DIEVAS
į B. F.L ■ !■ JįIIMLT*2SHE

klausk sayę§; M nclrė
| ^ęadlmąnjkitį <įar4tų
^•JjeiF'aŠ bū^au $o padėty ’Ii

Perlai Kiaulėms
i; • t > ui :

“ Neduokite to, kas Sven- Tas pats
■ta šunims ir nemeskite sa-* : v x A i • i uVOtoriui tieskiaulėmis,rpzpi’otest^iotų, jei kas ban- 
’ ’ ’ ‘ ‘ * (lytų pašiepti jo žmoną, ar

1VO kojomis ir ap. Laikus į)elko? Dėlto, kad 
jis juos myli. Jei tad tas 
pats žmogus tyli, kuomet ki
tas pašiepia Jo Dievą, tas 
tik reiškia, kad jis neturi 
Dievo meilės, kitaip sakant, 
kad jo: tikėjimas yra tuščias, 
paviršutinis.

ardytą, supuvusį, apjakusį 
ir Dievą matyti nebepajėg
si. Bus tai tavo pragaras. 
Siauruoju keliu eidamas ra
si .Dievą ir. .Juo. nebeatsi- 

i

kad įkeptais ,jų, nesumin-- 
džiotų savo kojomis ir ap.. 
sigr^žusii _' .

... i kytų.” Madų-P, f>, « i »č
Juo bedievis yra tamsės-; 

nis — juo nešvariau jis kal
ba apie Dievą, šventuosius, 
tikėjimą, apeigas ir abelnai 
apie šventus dalykus. Jei 
toks bedievis yra užsigėręs,

tikrųjų pasidaro panašus į 
šunį ir į kiaulę kalbėdamas 
apie, šventus daiktus: loja 
it šuva ir trypia po kojomis 
viską, kas šventa.- Nereikia 
stebėtis, jei nekultūringas 
bedievis nekultūringai reiš
kia saVo bedieviškus jaus
mus. Stebėtina yra tas, kad 
tankiai žmogus, 
skaito kataliku, pritaria ne
švarioms bedievio pliovo- 
nėms, arba, jei ir neprita
ria, tai tyli.

4 Pliovo j antis bedievis pa
rodo savo žemumą ir nekul
tūringumą, bet tylintis kata
likas dar aiškiau parodo, 
kad jis . yra silpnabūdis ir 
menkas "katalikas. Tokio 
žmogaus gerbti negali nei 
katalikai, nei tie patys be
dieviai, kurių blevizgoms 
jis pritaria. Tikėjimas yra 
tai visūpirmiausia Dievo 
meilė. Be Dievo meilės ti
kėjimas virsta tuščiu pa
mėgdžiojimu ir. veidmainys
te. Žmogus, kurs žodžiais, 
arba tylėjimu pritaria be
dievių blevyzgoms, parodo, 
kad jis neturi Dievo meilės.

daro tas, kurs duoda žem
čiūgus kiaulėms trypti. Ką' 
gi tat reikia pasakyti apie 
žmogų, kurs pats padeda 
kiaulėms tikėjimo žemčiū
gus mindžioti. Toks žmogus 
turėtų atsiminti, kad, padė
damas kiaulėms mindžioti 
tikėjimo žemčiūgus, jis joms 

kurs savę padeda mindžioti taipgi ir

džiaugsi per Jmsius. Bus t|

_ —t__  

į___________—Skyriuje Sie-
|laį|įr ^lįgv^s buvo nesenai 
rašyta, kad reikia eiti išpa
žinties nelaukiant velykų, 
kaip tik žmogus sunkiai nu- 

. Ar gerai daro tie 
asmenys, kurie, nors sunkiai 
nusideda^/ bęt eina išpažin
ties kas mėnuo; arba’ net kas 
savaitę? ' Motina

Atsakymas. — Kaipo mo
tina Tamsta esi namų šeimi
ninkė. Patariu Tamstai elg
tis su savo siela panašiai 
kaip su savoj namais. Jei 
pasitaiko palieti pamazgų 
kibirą, tai Tamsta nelauki 
velykų, bet tuoj išvalai i i * • m • * ♦ j •

— | ...
“Erdvi vartai ir platus 

kelias, kurs veda j prapul
tį, ir daug tų, kurie jtft> eii ’ 
na. Kaip gi ankšti vartai 
ir siauras kelias, kurs ve
da į ^gyvenimą, ir maža tų, 
kurie ji randa’” Mato 7, 
13-14. ‘ X

/ .

Platus yra kelias, kurs 
veda pragaran. Jis bent sęp- 
;ynius syk platesnis už tą 
kelią,- kurs veda į dangų. 
Septyniomis vėžėmis gali 
jūo važiuoti: puikybės, go
dumo, paleistuvybės, pikčio, 
lavydo, apsirijimo ir tingi
niavimo. Gali dar daugiau 
vėžių pridėti, gali jas nu
tiesti, kaip tau patinka ir 
važiuoti jomis, bet nuva
žiuosi tik į prapultį. Tai 
puikybės ir geismų kelias.

Yra? kitas siaurutis kelias
— kryžiaus kelias, pašišven- ^-nesijauti -papildžius sunkią 
timo ir Dievo ir artimo mei- 'nuodėmę, 
lės kelias.

Pirmuoju keliu eidamas žų nuodėmių apvalyk savo 
mylėsi tiktai pats savę ir sielą bent sykį į mėnesį, o 
pabaigęs gyvenimą rasi irgi jei gali, tai kas savaitę.

dėme, nelauk velyki), bet 
kuogreičiausia nuplauk savo 
sielą -per . išpažinties sakra
mentą.

Bet jeigu ir nepalieji pa
mazgų namuose, visvien 
juos iššluoji ir apšvarini sy
kį į savaitę. Daryk pana
šiai su savo siela. Nors ir

There’sa
for YOUR Business

offering all the įjuality featinres that have made Cheo 
rolet the World’s Largest Builder of Gear-shift Trucks

let chassis whose ruggedness is the result 
of over-strength construction of the most 
up-todate type proved on the world’s 
greatest proving ground, and whosė de- 
pendable, economical operation is based 
on such modem features as: powerful 
valve-in-head motor, 3-speed trensmis- 
sion, over-size brakes, springs sėt paraitei 
to the load, air cleaner, oil filter, etc.!

If you want to speed up your deliveries 
and at the šame time secure the lowest 
available ton-mile cost—come in and let us 
tell you abofit this modem produet of the 
world’s largest builder of gear-shift trucks!

at these Low Prices*
$68O *755 *610

. *495 ' . *395
CHeck Chevrolet Delivered Prices ’

They taciode the lovezt handliog asui financing chargte availablei

Tankiai tenka girdėti 
klausimas: kaip aš turiu pa
sielgti su tuo, ar su anuo 
žmogumi? kaip apseisiu su 
savo priešu? ką privalau 
padaryti savo prieteliui? ir 
t. t. Nežiūrėk, kaip kiti el
giasi su savo prieteliais ir 
neprieteliais, nepamėgdžiok 
kitų, bet daryk taip kaip 
kad Kristus paliepė savo 
pamoksle nuo kalno. Jis pa
sakė: visą, ką jūs norite, 
kad žmonės jums darytų, ir 
jūs jiems darykite (Mato 7, 
12).

Nori, kad tavo vaikai nie- 
i kintų tavę ir išvarytų, kuo
met tu pasensi, išvaryk ir tu 

p savo seną tėvelį ir močiutę. 
IjNori, kad tavo priešas tavę 
L primuštų, mušk ir tu jį. No- 
|-ri, kad tave kas apvogtų, 
|VOgk ir tu ir t. t. Bet žino
ma tu nenori, kadtau kas ką 
blogą darytų. Taigi ir tu ne-

Buk Teisingu Su Vaikais
Tėvai būkite atviri su vai

kais.
Daugelis tėvų tyčia ap

gaudinėja vaikus priversti 
juos būti paklusniais. Se
kantis pavyzdis.. yra tik vie
nas iš šimto panašių kasdie
ninių atsitikimų. Motina nu
vedė savo jauną vaiką pas 
dantistą, vaikutis vyriškai 
išsėdėjo pilną laiką. Bet jau 
su antru aplankymu kitaip 
buvo. Vaikas nenor eiti ir 
gana, tuomet motina nura
mindama pasakė “bet šitą 
sykį visai neskaudės.” Ge
rai! Nuvedė vaikutį vėl pas 
dantistą, dantistas jį skau-

SALĖM: McKenzie Motor Co., 
Derby St.

MATTAPAN: J. J. Delaney, 1509 Blue 
Hill Avė.
(HYDE PARK: J. J. Delaney, 1243 ■ 
Hyde Park Avė.)

VVOBCRN: Lynch Motor Sales 
READING: Lynch Motor Sales 
QUINCY: VVashington St. Garage, Ine, 

216 VVashington St.
(ATLANTIC: North Quincy Garage, 
133 Hancock St.)

NEVVTON : Stuart Chev. Co.. 431 VVash
ington St.
(VVEST NEVVTON: VV. J. Furbush, 
50 Dovis Avė.)

NONANTVM: Silver Lake Chev. Co, 
444 VVatertown St.

VVATERTQVVN: Daniels Chevrolet Opu 
647 Mt. Auburn St.

CANTON: Morse & Mnllin Motor Ct., 
Ine.

BOSTON: Commonwea1tli Chev. Co., 
!M9 Commonvealth Avė.
(ROSL1NDALE: Mt Hope Motor 
Sales, 409 Hyde Park Avė.

ARLINGTON: Arlington Auto Co. 
(LENINGTON: Svedlund Chev. Co., 
35 Bedford St.)

EVERETT: Melanson Bros., Ine., 63 
Chelsea St______ »
(REVERE: Melanson Bros., Ine., 
282 Broadway)
(CHELSEA: McBride Chevrolet Co., 
!> Cross St.)
(1VINTHROP: Ocean Sprny Garage) 

PONBURY: Grove Hali Chevrolet Co., 
458 Blue Hill Avė.

NOR1VOOD: Towh Sq. Chevrolet Co. 
NEEDHAM: Stack & McAilam. Ine. 
MALDEN: Krame Motors, Ine.,. 509 

> Main St.. at Converse Sq.
DORCHESTER: Columbia Chevrolet 

Company. 519 Columbia Road (Up- 
hams Corner)

(MEDFORD: Atton & Jonės Ine. 21 
Riverside Avė.)
(STONEHAM: Stoneham Sales and 
Service Co.) f
(MELROŠE: Field Motor Salės)

DEDHAM: Dedhr.m Square Chevrolet 
Company, IVashington St

BEDFORD: Middlessex Garage.
WALTHAM: E. O. Masvell, 58 Adams 

St.
CAMBRIDGE: Cambridge Motor Co.,

277 Mass. Avė.
Cambridge Motor Co., 1939 Mass. 
Avė., Porter Sq.

SOMERVILLE: Cambridge Motor Co.,
412 Highland Avė.. Pavis Sq.

SOUTH BOSTON: Dailey Chev. Co.. 
0G4 Broadvvay

EAST BOSTON: Snmner Motor Sales. 
141 Snmner St.
I.iverpool Garage. Liverpool St. 

LYNN: H. B. Pembrook

nimis gali labai gražiai pa- 
sibovyti. Ir galų gale, jau 
nebėgs pas tėvus su viso
kioms bėdoms, nes žino kad 
tėvai teisybės nepasako.Vai
kai nu (f tėvui gazdinimų pri
pras už juos mažesnius gaz- 
dinti. Supraskite, kad toks 
apgaudinėjimas yra vaikui 
labai blogas pavyzdis.

Kadangi vaikai labai grei
tai visus pamėgdžioja patar
tina nuo pat mažens pratin
ti prie teisybės. Nereikia 
meluoti kad nors melas 
daug greičiaus užbaigs da
lyką.

Svečiams atvykus netikė- 
, ir motinai nepanorėjus 

su jais pasimatyti, visvien 
prikalbinti neverta prašyti vaiko, kac 

Įvaiką vykti pas dantistą. Ir svečiams pasakytų kad jos 
i kad nors darbas (dantų) be
veik užbaigtas bet vaikas 
iš baimės nedavė dantistui 
.nei pažiūrėti į dantis.

Ir kad nors tėvai labai 
•greitai tuos kasdieninius nu- 
Įraminimus užmiršta, .bet 
.vaikai ilgai atsimena. Jeigu 
i pirmą sykį motina veda vai- 
jką pas dantistą jam pasa- 
įkydatna, kad eina į parką 
■•matyti gyvulių, arba vyksta
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BALTIC AMERICA LINE, 8-10 Bridge St, New York City.

i

»

$208.00 ii Ne* York’o į 
Kauną ir atgal

(Karo taksai ękrtra)

■

l»

Išplaukia kiekvieną savaitę 
Sugrįžimui leidimą ir kitą 
informacijų kreipkitės pas f

' Hamburg-American Line
United Amerkąn Lines, Ine. 

General Agentą
131 8Ute St, Boston, Man.

muoja kur kitur, vaikas na- taip bloga, bet meluojant

daryk niekam nieko blogo. užgavo negu pirma sv- tai
Nori ,kad tavę kiti mylėtų, kį/ Po tam jokiu bfldu mo-

, F. L. I. S.

{Klaipėdą! į Klaipėdą!
> PASKUTINĖ PROGA LIETUVIAMS 

važiuot šią vasarą tiesiai į Klaipėdą 
tuo pačiu laivu.

Penktas!
ŠIĄ VASARĄ IŠPLAUKIMAS

IŠ AMERIKOS NEW YORKO 
stačiaiį 

LIErTUVOS KLAIPĖDĄ 
BALTlkO—AMERIKO^LĮNĮJQS

M
p '
f

9 Rugpjūčio-August, 1927

pas teta į svečius arba va- savo darbus meluoja
ziuoja.kur kitur, vaikas na- pe taip blęga. bet meluojant 
(turaiiškai nekantriai laukia Į^P’^ykitus^ yra baisus ^pri- 
iIšvykti, bet, kuomet randasi T“ * -

tina negalėjo

i
t

Į IR Iš ' k
LIETUVOS I

Per BREMEN’Ą ■
Didžiausiu ir Greičiausiu ■ 

Vokiečių Garlaiviu 
COLUNBŪS - 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs 3-čios klesos kamba
riai—tik miegamieji 

NORTH GERMAN 

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

JŪSŲ VIETOS AGENTAS:
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 

PARŪPINS POPLERA8 IR PASĄ. 
UŽSAKYS VIETĄ ANT LAIVO 

NURODYS KELIĄ I LAIVĄ

Kainos tiesiai į Kl&ipMą:
. ĄI07

Kainos į Klaipėdą ir atgal 
TroėialHiflM Ąl«1

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

idantisto kėdėje, skaudėjimą 
neątąimins bet paprastai, tė
vų melus ir tankiai tėvąnjs 
apie tai laikš nuo laiko pri
tems. r

Kiek sykių mes. girdė jame 
motiną savo, vaikus gazadh 
nant gydytoju; policistrr ar- 
ba šunim. Gal sykį vaiką 
ipagazdins, bet neužilgo Vai
kas sužinos, kadi gydytojai 
yra draugiški,* policistai 
jiems pagelbės, ir kad su Su

\VORL-D’S LARGEST B U 1 L D E R OF GEAR-SHIFT TRUCKS

nėra namie, arba kad ji ser
ga. Ir jokiu būdu nereikia 
vaiko prašyti “kad nepasa
kyk tėvui.” Tas tik pradžia 
melavimo. Jeigu vaikai me
luotų mažuose dalykuose ne
būtų taip bloga, bet melavi
mas veda juos prie vagys
tės. Vaikas mato, kad pa
sekmingu melavimu gali 
gauti ko tik nori.

Kuomet vaikas apie save

pratimas. Ir tuose dhlykuo- 
pe nereikia tėvams būti pa- 
yyzdž^Jįie, yąikų^3kuo- 
tnet nereikia )>alhęti apie 
kitus.
* t I

“Nebėra garbingesnės mi
sijos, kaip laikraštininko. Aš 
laiminu ją pašaukimo sim
bolį.” (Popiežius Pius X)

• • •
“Sunkiu triūsu atsiektas 

daiktas malonesnis už leng
vai atsiektą.” (Marie V. E. 
Eschenbach)

LIETUVON ir iš LIETUVOS 
per Hamburgą

Mūsą 3 varyklių garlaiviais: 
New York (naujas), Ham
burge, Deutschland, Albert 
Balliii, Resolute, Reliance, ir 
populiariški vieno kabin lai
vai: Cleveland, Vestphalia, 
Thuringia. Savaitiniai išplau
kimai iš New York’o — gar* 
laivais Thuringia ir Wespha-, 
lia, kurie sustoja Bostone.

Asmeniškai vadovaujamos 
' * Europines kelionės

i „ - » .
Koks laimingas žmogus, kuris 

'savo geidulių neklauso, kurio siela 
visada 
nes jo 
nei noras įgarsėti ar .__
čiam laimėti, nei kiti asmens daly
kai. Nei jis iškilti geidžia, neinu* 

valdo save ir, 
viską turi. —

sutikti, 
pasaulyje 

sau pa*

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

“ŽVAIGŽDĮ”
> “-Žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na

mus, kiekvieną kartą Jums atnėš 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 pasišventusių katalikų misijonierių, 
teikia žinių .apie paskutinių laikų šventuosius ir 
tt.irtt •

“Žvaigždė^ yra Švenč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis.; Ją leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaune. • - i

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

“Žvaigždės kaina metąms — 10 litų, o užsa
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li
tus metams. - > •

Adresas: “žvaigždės” Redakcija, Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Lithuania.
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L.D.S, KUOPU MITINGAI

Šaltinis

Bene Bazen kalbėjo
Giumo.

IRGI PATARIMAS!
Išvertė V. M.

Marijampolė, 
1927—VI—15 d.

Ir tas pipihas ją išdirba!”

j Spaudos srity taip-pat la- 
iai kitą kraštų
katalikų. Dviejų milijonų 
katalikų visuomenė turi tu
rėti keletą dienraščių su 
100,000 skaitytojų, savait
raščių ir žurnalų, kurie ka
talikų visuomenes reikalus 
gvildenti! ir žmones auklėtų.

Mes būdami dauguma, e- 
same labai nejautrūs ir daž
nai duodamės vedžioti neka- 
talikams. Taip ilgai negali

Aš trokštu išvysti padangių aukštybėj 
Žvaigždelę, kur šviečia ir širdį gaivina, — 
Tyliai — tylutėliai pakilti nuo žemės 
Tenai, kur gražu... ir skausmai nekankina

Katalikų kongresai-suvar 
žiavimai daromi kasmet. Čia 
suvažiavę katalikų visuome
nės vadai, katalikiškų orga
nizacijų atstovai, aptaria vi
sos Lietuvos katalikų opiuo
sius reikalus, nustato gaires, 
nurodo kelius, kuriais turi 
būti vedama katalikų visuo
menė. Visas katalikiškas or
ganizacijas jungia ir jų dar
bams duoda nurodymus Ka
talikų Veikimo Centras. Jis 
veda katalikų judėjimą, 
duoda patarimų katalikų or
ganizacijoms jų sunkiame 
darbe. Katalikų Veikimo 
Centras sušaukė, kaip visa
da, taip ir dabar šį katali
kų kongresą. Į kongresą 
gausiai suvažiavo iš visos 
Lietuvos kampelių katalikų 
veikėjai. Atidarymo metu 
salė sausakimšai prisirinku
si. Atidarė prof. Būčys var
du p. A. Stulginskio, kuris 
yra Katalikų Veikimo Cen- 
;ro pirmininkas ir kuris dėl 
igos negalėjo atvyktu Ati

daryme dalyvauja ir Lietu
vos vyskupai su arkivysku
pu Metropolitu Skvirecku 
priešaky. Išrinkus prezidiu
mą seka sveikinimai. Svei
kina visa eilė asmenų ir or
ganizacijų linkėdamos Ka
talikų Kongresui geriausio 
pasisekimo jo' darbuose. 
Kongrese dalyvavo ir iš už 
jūrių marių parvykę į savo 
brangią tėvynę Lietuvą mū
sų broliai ir sesers ameri- 
kieciai-tės. Kongreso vardu 
amerikiečius katalikus pa
sveikino Jo Ekscelencija 
Vysk. Reinys pabrėždamas, 
kad Amerikos lietuviai ka
talikai daug prisidėjo prie

Giumo visumet klausydavo dukters, net ir 
tuomet, kai ji ne taip kalbėdavo. Šįkart buvo 
jos tiesa, ir tėvas negaišuodamas leidosi kelio
nėn.

Žaliuojančiu vieškeliu ėjo jis Genfolio linkui. 
Leidžiantis keliu žemyn, oras darėsi drėgnesnis, 
kelias buvo apaugęs samanomis, kuriose šokinė
jo varlės. Kvepėjo niekad nešienaujama žole 
ir pievų gėlėmis. Malūnininkas pripratęs prie 
sauso kalnų oro, jautės ištižusiu. Toli priešaky, 
tarp medžių, matės mažutis Genfolio namelis.

Visas apžėlęs žalia tankia žole, jis buvo tar
tum senelis, apaugęs tankiais plaukais, kuriuose 
meiliai žaidė vėjas. Namelin įeiti galėjai tiktai 
susikūprinęs. Bet Giumo nebuvo reikalo eiti į 
vidų, kadangi jis čia pat, prie nAimelio, pama- 
1 ė siaurutį dirvos rėželį. Ta dirva-labiau panešė
jo į daržo lysvę ir joje dirbo vaikas.

Jonas ’š Genfolio, nusimetęs švarkelį, iš viso 
vieko kasinėjo mažučiuką rėželį, juodos žemės 
grumtai susimaišę su pernykščiais aguonų ir mė
tų stiebeliais lakstė į Visas puses.

“Štai iš kur jie ima sau duonos! pamanė ma
lūnininkas!

— Ei, Jonai iš Genfolio!
Vaikas atsigręžė, pažino G’umo ir, paraudęs, 

tęsė savo darbą tolinu. ■ ! ;
Bet, papratęs, atsakyti vyresnių j ij klausia-1 

mas, tarė: /
— Ko tamstai reikia, ]>0ne Giumo?
— Mano Valūnas sustojo nuo to laiko, kaip 

tu buvai pas mane su motina, balandėli.
— Aš n«eko nežinau. . f
Kokie čia dvvai ? — nusirito malūnininkas. 

— Tikrai vėjas nutilo, raikės užtempti dtabes.
^J^nžtėmpė drobes, ką paprastai darydavo, 

kai būdavo YUažas Vejas. •
Malūno sienos bejėgiai sudrebėjo, vienas 

žemyn, tartum pailsęs, 
in z «r< <»Mi >rB»J!i^eiktiejLeilgttto8! -m sušuko Glumo, v-

Pašalpinės draugijos susi- 
renka kas mėnuo, užsimoka 

5 ‘ mokesčius, nutaria surengti 
L' _ . kokią pramogą, .išklauso at- 

~ ’ skaitos, nutaria išmokėti, 
arba nemokėti pašalpas ir 

1 . pomirtines, pasiginčija — ir
fe ■' išsiskirsto. Tuose susirinki- 
g?;; muose, arba mitinguose tan- 

g^ų, ir dar karštų 
į-. ginčų, yra daugiau negu 
J reikia. Šaltai, bizniškai žiū- |fi? *>. a

rint tie ginčai daugiausia y- 
ra visai bereikalingi, bet 
pirm smerksiant juos pra- 
vartų pagalvoti, kodėl tie 

‘ giričai taip madoje.
Suėję į buri žmones megs- 

, ta pasikalbėti, pasiginčyti, 
f.' Jei kas užveda kalbą apie 
> rimtą dalyką, tai kalba ir 

ginčijasi apie rimtą dalyką: 
jei niekas neužveda rimto 

£ »dalyko, tai kalba ir gineija-
v si apie bile mažmožius. Žiū- 

rėdamas iš šalies į tuos 
. karštus ginčus pamanai kai- 
kada, kad, jei mitingas bū- 

tvarkiai vedamas, fartūr- 
r?” būt susirinkti! tiktai valdy- 
į.į ba, draugijos gi nariai pri- 
? ' siųstų mėnesinius mokesčius 
/ visi per savo vaikus.

L- D. S. mėnesiniai mitin-. -
į gai neturėtų būti vien tik

Kaip aras galingas, aš trokštu skrajoti 
Raižyti viršūnės aukštųjų kalnų;
Bet niekad netrokštu gailingai vaitoti, 
Vaitoti tarp žemės vargingos sapnų..

P. Stankevičius

MANO ŽVAIGŽDELE

štai ką reiškia gaišti ir leisti laiką su jais besi
kalbant ! Aš esu tikras, kad vėjas persimainė, ko
lei aš juos iš čia lauk variau.

Ant rytojaus atėjo darbininkas. Malūnas rei
kalavo taisymo.

Bet veltui Giumo, apačioje sėdėdamas laukė, 
kuomet malūnas pradės tarškėti.

Niekas nejudėjo.
— Biesam tikę tie kaimo kvailiai! — erzinosi 

Giumo. — Reikės pakviesti darbininkus iš mies- 
to. Tada pamatysim. • >

Pribuvo darbininkai iš miesto. Jie išardė vi
są stogą, nuėmė sparnus ir sugaišę daug laiko, 
padėję daug darbo, vistiek ne ką padarė. Malū
nas neveikė, o vėjas, išpūtęs ant sparnų drobę, 
tik draskė ją.

Tuo tarpu malūnininko klientų skaičius ma
žėjo. Jį pradėjo traukti teismo atsakomybėn už 
sutrukdytąjį darbą.

Žanetės pasoga ne tik nesididino, bet žymiai 
tirpo. Malūnininkas sti dukterim ėmė graužtis 
sielvartu.

— Aš nieko toje visoje istorijoje nesuprantu, 
— kalbėjo Žanetė, — bet beveik esu tikra,, jog čia 
kalta našlė iš Genfol’o. Mes juos nuskrlaudėm. 
Kas žino, gal jiežirto, kodėl malūnas liovėsi vei
kęs.. . Užbūrti juk nesunku. Jie gali ir atburti.

— O, kad tik jie sutiktų tą padaryti, aš nie
ko nepasigailėčiau, nors ir kažinko prašytų. ’

— Taigi eik, tėve, tik būk su jais kiek gali-, 
ma lipšnesnis. Juk mitai likimas dabar jų ran
kose. 
M !

Qsma$BSs!5Ėss=**==aeB9Me*ša==^ 
čią aukštuosius. mokslus, 
kbrioš padėtis kartais labai 
apverktina yra.

Dar laikė vieną paskaitą 
prof. diyPakštas, kur trum
pai pažymėjo, kad mes ka
talikai ne vienoj gyvenimo 
srity esame smUrkiąi atsili
kę. Sudarydami 87% visų 
gyventojų krašte ne visada 
turim katalikų vyriausybę, 
kuri mūsų idealūs ir sieki
mus gyveųiman gyvendintų. 
Kitų kraštų katalikai yra pasilikti. Mes turim sukrus 
smarkiai pažengę pirmyn, 
jįe kartais būdami krašte 
mažumoje turi savo katali- jpervėlu, kaip atsitiko 
kiškus universitetus, gimna
zijas, vidurines, amatų ir 
pradžios mokyklas. Pas mus 
vaikai daugumoje mokyklo
se auklėjami nekatalikų mo
kytojų, kurie negailestingai 
iš jaunų širdžių išrauna ti
kybą. Mes vieną kartą turim 
pasiliuosiioti nuo nekatalikų 
mokytojų ir savo vaikus 
auklėti katalikiškose mo
kyklose. ’

Tu sėji savo lauke blogą sėklą
— Klausyk: jei tu su manim eitum į ma

lūną h* susektum, kodėl jis neveikia, aš tau pa
dovanosiu penkis maišus miltų. Tau visai žie
mai užteks.

— Aš neturiu laiko.
— Aš tau duosiu dešimt.

— Bet aš-gi nieko apie malūną neišmanau^ 
juk aš ne meisteris ir ne dailidė.

— Klausyk, Jonai, aš pastatysiu tau naują 
namą savo pakalnėje, kur tu su savo bobute ga
lėsi gyventi ir padovanosiu tau lauką trissyk už 
šitą didesnį.

Mažiukas numetė kastuvą ir nuėjo su malū
nininku.- Kuomet jie prisiartino prie malūno, jo 
ratai išsyk nesutarškėjo, kaip to laukė Žanetė. 
Berniukas užlipo laiptais aukštyn, o paskui jo ir 
malūnininkas su dukterim.

— Gera? apžiūTėk, Jonai, — kalbėjo malū
nininkas, — atburk mūsų malūną, o aš tave auk
su apipilsiu.

Mažyliu labai patiko apžiūrinėti malūną ir jis 
laipiojo po visas kertes. Jis panorėjo užsilipti 
ant spamin’o ir malūnininkas atstatė jam savo 
nugarą sakydamas:

, :— Pasilipk ant manęs, berpiuk. Lipk ant 
galvos, tu.nesunkus. Ką tu ten matai?

—.Aš nieko nematau, —atsakė Jonas. — Bet 
aš. užuodžiu mūsų duonos kvapo.

Tą išgirdęs sėimininkas Giumo taip susigėdo, 
jog vos t’k neparvirto. Jis atsirėmė savo malūno 
sienos ir prašnabždėjo:

• —. Aš prižadu...
Bet vaikas jau buvo užkišęs savo mažutę ran

kytę į spaminip lizdą ir ištraukė iš ten visą sau
ją netyčia patekusių lizdan grūdų.

įMo pačiu akimirksniu visi keturi sparnai, 
rudens vėjo varomi, pradėjo suktis ir vėl išnau- 
jo suūžė girnos.

Sulig tuo laiku malūnas ėjo, kaip ėjęs, die
ną nei naktį hesU^odąnms.

O apačioje, kalno pakriaušėje išdygo mažh- 
tiš, švarutis namelis. Priešais jį siūbuoja dirva, 
o malūno aptarti sudaro jam pavėsį.

Vargu atsirastų khr toks 
žmogus, kuris rimtai patar- 

*- ” tų žydui užsikąsti lašinių, 
arba kryžių pabučiuoti. Dar 

e-» juokingiau atrodo toks žmo- 
g ; gus, kurs pataria “Laisvei” 
e,.. — ir tai rimtai!—neblevyz- 
I' Č goti prieš Dievą! Pasirodo, 
| ; kad dar yra toks naivus ‘ >* 4
& žmogelis, nes jo laiškas til- 

po “Laisvėje.” Argi galimd 
surasti geresnį nesusipratė- 
lio pavyzdį? Kiek tas varg- 

£ Šas parodo nesupratimo! 
T.. Visupirma jis nesupranta, 
K ' kad bolševizmas ir bedievy- 
B be yra neatskiriami; kaip du 
fe Siamo dvynukai. Tas “Lais- 

■ ' vės” korespondentas, mato-
. irtai, nėra skaitęs, kiek bol
ševikai yra išžudę vyskupų 

By* ir kunigų, į ką jię pavertė 
bažnyčias, kokias šlykščias 

gLr. prieštikybines demonstraci- 
jac jie rengia, kaip biauriai 

K*’ pašiepia ir išdergia Dievą 
savo spaudoje, mokyklose, 
tam tikrais pamfletais šlyk- 

S? Bėromis karikatūromis ir ki
lt takiais būdais. Ar įkalbinė-

Si bolševikui, ar velniui, kad 
B bekovotų prieš Dievą — pa- 

Sėkmėj bus tokios pat.
Toliau korespondentas ra- 

fa šo, būk “Laisvei” rūpi dar-1 
C, hyiinkii

“Laisvei? begalo rūpi su
teikti dabininkams tokią 
“laimę/’ kokia džiaugiasi 
Rusijos darbininkai, bet ku
rios laisviečiai patys sau ne
nori, nes nei nesvajoja va
žiuoti į Rusijos rojų. Troc
kis, Zinovjovas, Kamenevas, 
Leninienė ir kiti žymūs ko
munistai savo memorijale 
nurodė, kaip tas “rojus” 
smaugia net pačius komu
nistus, o ką jau ir bekalbėti 
apie paprastus darbininkus! 
Jei korespondentas būti! 
atidžiau skaitęs “Laisvę,” 
jis būtų senai pamatęs, kad 
“Laisvei” darbininkų rei
kalai tiek terūpi, kiek per
nykštis sniegas. Priešingai, 
jai patikty, jei darbininkus 
spaustų kuod augau šią, kad 
juos, įkiršintų ir duotų bol- 
ševikams progos ir čia įves
ti “rojų” panašų į Rusijos 
pančius, .

Gaila toldų žmonių, kaip 
tas ‘‘L:vės’* korespondentas, 
kurie nežino, kas jie patys 
y ta, nei ką jie skaito, už ką 
pinigus moka. Uz savo pi
nigus gauna dvasios nuodų 
ir jų galvose imsidąro tik
ras šiupinys: biskį katali
kus, biskj nckatalikas, biskį 
bolševikas, biskį nebolševi- 
kaikuomet tas, jai vėl visai 
kas kitas, i Bogu sviečka i sparnas nulūžo ir nusviro 
čidrlu liačcrgfy uųi

socialistinę špAhdį1 bt" teis
dami ąntjkrikščioniški lite-

■ ■ * ■ ■ • < t ’ •’ < r r -
raturą. Tuo reikalu buvo 
išnešta ir atatinkamos rezo
liucijos. , . : ■, , ,

Antrą 'dieną biivo išpažin
tis ir bendra komunija kon
greso dalyvių Bazilikoj. Po 
pamaldų sekė atskiri! sekeį- 
jų: koperatininkų, moterų, 
blaivybės, jaunimo auklėto
jų ir labdarybės posėdžiai, 
kur buvo laikomos atatinką- 
mos paskaitos ir išnešamos 
įvairiais reikalais rezoliuci
jos.

Popietiniame posėdy Jo 
Eksc. Vysk. 'Reinys laikė 
paskaitą apie pasauliečio 
kataliko inteligento veikimą, 
kur aiškiai’ išdėstė apie jo 
veikimą visuomenės tarpe 
pažymėdamas, kad yra daug 
katalikų inteligentų, kurie 
neužsiima tuo darbu. Ragi
no visuomenę paremti kata
likišką jaunuomenę einan-

atgAvimo laisves. Jie dar 
ir šiandie piūsų kraštą šel
pia pinigais, siųsdamp dole
rių^ šAta./giminėms ’ ir: pa
žįstamiems. w

Amerikos lietuvių katAli- 
kų vardų kongresą sveikino 
kun. dr. j. Navickas, kuris 
pažymėjo, kad atvykusieji 
amerikiečiai į savo senąją 
tėvynę buvo lietuvių katali
kų, ypatingai jaunimo labai 
širdingai priimti. Pasižada 
ir toliau remti lietuvius ka
talikus gyvenančius Lietu
voje. Prašo tik dvasinės pa
ramos, kad amerikitčiai ga
lėtų atsispirti prieš ištautė- 
jimą, kuris Amerikoj spar
čiais žingsniais eina.

Kadangi šiandien pasida
lė labai svarbus klausimas 
dėl sujungimo katalikų ko- 
peratyvų su vadinamais 
“neitraliaisiais” koperaty- 
vais, tai katalikų kongresas 
tą klausimą įtraukė į dienok 
tvarkę. Tam reikalui žy
miausias dešiniųjų kopera- 
tyvų veikėjas p. P. Mikšys 
laikė paskaitą: ^Kataliku 
koperatininkiį uždaviniai.” 
Tuo opiu mūsų katalikiška
jai visuomenei klžtusimu iš
sitarė visa eile kalbėtojų, 
kaip J. Eks. Vysk. Reinys, 
prof. Būčys, prof. dr. Ma
jauskas, p. M. Krupavičius, 
p. Mačernis ir visa eilė ki-_ 
tų. Visų buvo griežtas rei
kalavimas, kad katalikai tu
ri ’ turėti stMr atskirus ko- 
peratyvuš ir/ kad katalikas 
negali priklausyti prie so
cialistinių koperatyvų, kurie 
gautą pelną suvartoja kovo
ti su krikščionybe: remdami

Gal žinai, o gal it ne. Mano duktė Žąnė 
įsidėjo į galvą, kad malūnas sustojo jūsų dėka. 
Mes padArėm jums skriaudą it likimas mumis 
nubaudė.’ Ar ne^teitumėt pas m3rtt, gal ma
lūnas vėljptadčlų veikti? ’ •

— Mimo motina numirė iš varg^ — atsakė 
Jonas. t-Į Jau bus dvisavaiti; kaip nebėra kas Iš
dirba tą itėfelį, nes niano bobute jau persenus. 
Aš neturiu laiko riti su tamsta, pone Giumo.

’ Jisv^paėmęskasttivąįbedejiįfcrnespradė
jo karinėti. Išnaujo pradėjo lekioti žemės gtiūn- 
tai, aguonos, suvjluaios mėtos skleiiR.pariditinį

šalti businesu meetings. Tie 
sisirinkimai turėtu būti la-> *■
biau panašūs į kliubį susi
rinkimus, arba susirinkimus 
tokių draugijų, kaip Eikš, 
K. of C. ir kitokių panašių 
organizacijų. Kuopos biznis 
turėti! būti atliktas trumpai 
sulyg visų parlamentetriškų 
taisyklių. Čia ginčų daug 
nebūtų, jei nariai žinotų, kad 
vėliau turės progos pasikal
bėti apie ką kitą, labiau in
teresingą. Tie pasikalbėji
mai galėti! būti be jokių y- 
patingų formalumų. Rimtų 
ir netaip rimtų, bet taip sa- 
kan, dienos klausimų, ne
truktų. Kaikuriuos susirin
kimus galima būtų skirti 
kokiam pasilinksminimui. 
Tuo būdu susirinkimuose 
susidarytų kliubinė atmosfe
ra ir bereikalingi ginčai 
virstų rimtais svarstymais.

Dirbtuvių sąlygos, L. D. 
S. priešų puolimas, dienos 
įvykiai, laikraščių straips- 
niai,- perskaitytos knygos, 
naokslo klausimai, organiza
cijos dalykai, Lietuvos ir 
Amerikos politika ir t. t. 
duotų pakankamai medžia
gos tiems pašnekesiams. 
Naudos iš to būtų visiems 
dalvviams!

ti ir pradėti darbą visose 
srityse, kad kartais nebūtų 

su 
Meksikos katalikais. Lietu
voj dauguma katalikų, to
dėl katalikų rankose turi 
būti ir valdžia, turim turėti 
katalikų vedamas mokyklas, 
gerai išplėtotą spaudą.

Nemaža dalyvauja ir dis
kusijose.

Trečią dieną nuo ryto ei
na vėl atskirų komisijų po
sėdžiai. Po pietų susirenka 
į paskutinį plenumo posėdį, 
kur priimama įvairiais 
klausimais atatinkamas re
zoliucijas ir kongresas pa
keltu ūpu baigiamas.

Išsiskirstė visi į įvairius 
Lietuvos kampelius pasiėmę 
daugiau peno ir žinių dirbti 
tą gražų, bet sunkų orga
nizacijos daržą ir kelti, ža
dinti žmonių širdvse didės- c. V
nį prisirišimą prie To, kuris 
mus leido į pasaulį, iŠ kurio 
visa gavome ką turime, ku
riame ir judame ir kvėpuo
jame.

Dieve, padėk, sugrįžti- 
siems jų kibiame darbe!

(“Ūkininkas”)
VI-sis Lietuvos katalikų 

kongresas įvyko birželio 30 
— liepos 2 d., 1927. Red.
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Kaip daug esame girdėję 

pasiskundimų, kuomęt Lie
tuvos valstvbiniai nurista- 
čiusi kariuomenė nuvertė so
cialistų pastatytą valdžią

J ; V valdžios, ir . jie, nepaiko I kieK jPWI Pratęs? t fr 
kiek pekaltų nesusipratusių 
J , f . 4

kiek valstybei materijalėš 
skriaudos padarys bile jie

/ f

čfarbinintį nužudys, rįei
už surengtas riail^es1 ir val
stybei padarytą !1 nuostolį 
puoli socialistams-, Sies ffed^- §ayo tikslą galėtų ątsįekti, d. 
rilė‘Austrijoi valdžih'inM- y. paimti valdžią į savo krū
tų valdžias ' netilti,’ miestą f 

Lietuvoje. Nors tas buvo at- valdo tnieStoišrinktu tarybfc, 
kurią daugilmoje šudiitd'^- 
ėialistai. To* šokfialištii’ sii£Al- 
vOto Skyihb' 'pašekrhės išė^'o 
labai liūdnoki ‘84 užmušti gi 
sužeistų apie 5-7 šimtai žino- 
mų. : ’

Ir kuo tas1 viskas būt užsi
baigę vienas Dievas težino, 
jei ne paleistas paskalas, kad 
Italija rengiasi užpulti ir į- 
kaitusius socialistus ir ko
munistus fašistiškai numal
šinti ir jei kaimas nebūtų 
pasiuntęs ultimatumo Vie
nos socialistams numalšinti 
riaušes arba jie (kaimie
čiai) patys tai padarys. Tai
gi socialistams prisiėjo no- 
roms-nenorom.s. patiems savo 
sėbrus numalšinti neatsiekus 
savo tikslo, bet valstybei pri
darius milijonus kronų nuo
stolio ir atėmus 84 gyvybes, 
praliejus upelius kraujo^ .

Taigi socialistų bandymas 
paimti valdžią į savo rankas 
kainavo 84 gyvybes, šimtus 
sužeistų jau neskaitant bili
joninės valstybei padarytos 
skriaudos. Šis Austrijos so
stinės Vienos socialistų bei 
komunistu kruvinas žvgis 
kiekvienam darbininkui tu
rėtų atidaryti akis, kad so
cialistai yra ištroškę kraujo

likta stebėtinai kultūringu 
būdu, be jokios pagiežos, be 
kraujo praliejimd, bet vis- 
tiek Markso agentai socia
listai ir bolševikai visa ger
kle rėkė ir tebelekia šauk
dami: “Žiūrėkite, krauge
riai buržujai nuvertė Lietu
vos valdžią.” Nors ten nei 
vienas socialistas ne tik kad 
nenužudytas, bet nei nesu
žeistas.

Bet štai Austrijos Socialis
tų pavyzdys kaip jie “kultū
ringai” siekia valdžios. Ka
dangi Vienos miesto tarybą 
valdo socialistai, taigi įr vi
sas miesto valdžios atsako- 
mingas vietas užima socia
listai. Vienos majoru yra 
Seltz, socialistų vadas.

Nors Vienos miesto tary
bą kontroliuoja socialistai, 
bet valstybės parlamente so
cialistai turi tik mažumą ir 
per tai Austrijos jie užval
dyti negali, nes ten didelę 
daugumą sudaro konserva
tyvus krikščioniškas blokas, 
taigi prie visos Austrijos už
valdymo socialistai sumanė 
siekti per savo vedamų dar
bininkų kraują ir lavonus. 
Kaip biaurus tas jų suma
nymas, taip jis jiems pasili
ko ant jų pačių nelaimės ir 
daugeliui pražūtis..

Keletą savaičių tam atgal 
Vienos prisiekusių (Jury) 
teismas išteisino porą ar tris 
darbininkus kaltinamus už
mušime socialisto ir jo vai
ko, taigi socialistai imdami 
šį išteisinimą kaipo proteks- 
tą, jie” (socialistai) paskelbė 
generalį streiką visoj valsty
bėj ir liepos 15 d. Vienoje 
suagitavo didelę demonstra- 

■ ciją, kad tuo būdu išgązdinti 
federalę valdžią ir-priversti 
ją atsistatydinti. Bet. ka
dangi socialistai nuolatos 
skelbia klasių kovą ir ragi
na viską naikinti, kas jų su
pratimu yi*a “buržujų” pa
daru, naikinti valdžios įstai
gas, taigi taip suagituota mi
nia prisidėjus bolševikams 
iššaukta demonstracijon pir
miausia ir puolė teismo rū
mus, policijos stotis ir kitas 
valdžios įstaigas ir kuomet 
policija iTmonstrantų vidun 
neleido; tuomet demonstran
tai ėmėsi policiją šaudyti ir 
kadangi policijos buvo 
daug gi demonstrantų 
nia, jie netruko policiją 
galėti ir įsiveržę vidun
'degė teismo rūmus, ten esa
mus valdininkus nespojidus 
pabėgti nužudė, policijos' 
stoties viršininką jo paties 
kardu sukapojo, ten Inivu- 
sius ]M)lieijantus nužudė.' 
Ugnagesius atvykusius ge
sinti padegti] riimų prie ug
nies neprileido, tuo būdit 
duodami Ugnei sunaikintu 
valdžios nuosavus-teismo rū
mus su visais dokumentais ir 
padarydami valstybid šim
tus tūkstančių o gal ir mili
jonus dolerių skriaudpa. kas 
reikės piliečiu taksomis ir 
taip suvargintų darbininkų 
\entais atitaisyti. Kadangi 
Vienos miestą valdo socia
listai tai ir visa at^ąkcHniM^"

s »
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yinas rankas.
Šios . socialistų surengtos 

škėrdvnes ne tik, kad įie'riu- 
vertė Austrijos valdžios, bet 
ją- sustiprino, nes visas val
stybiniai nusistačiusias par
tijas pastūmė tą valdžią 
remti, jei nenori žūti nuo so- 
cialistų-bolševikų peilio, sa
ve gi socialistai ir komunis
tai darbininkų akyse biau- 
įlai diskreditavo ir numas-' 
kavo ir visų tų skerdynių 
atsakomybę turi prisiimti 
ant savo galvos, nes būdami

Vienos .mięsto šeimininkai 
atsako už ’iisas miesto atlik
tas piktadarybes, ypatingąjį 
kad šias riaušes jie patys ori 
ganizavo tuos pat darbinin
kus siundė pulti valdžios į- 
staiga^ .naikinti buržujų He- 
kan^< a•. (Pabar tįk^ jį ię, pu
si pyįnoi 11 • -pilno , 4ąj?bįninkų 
“užtarėju” vardy.uty^įp tai 
socialistams ir jų sėbrams 
bolševikams rūpi darbinin
kų gerovė ir valstybės rei
kalai !

Lietuvi darbininke, 
Vienos ivvkį gerai, o gerai į- 
sidomėk ir nesiduok kraujo 
ištroškusiems marksistams 
suvedžioti. • Neklausyk jų 
pažadų, nes tie jų pažadai 
tai tavo kapas.

Fed. Sekretorijatas
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KRISTAUS KANČIOS DRAMA
< •: ----------■-—ę V'»

Vertė JONAS TARVYDAS
Į

_--------; j
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(Tęsinys)

AKTAS Ilt.

c e n a . Jeruzalės gatvė. Šone Gedeono 
Romos kareiviai gatvėje lošia pinigais,

v • 
SĮ

Sveikatos Dalykai
DEŠIMTS SVEIKATOS 

TAISYKLIŲ ,

1. Neprileidžiant juos prie 
sloga sergančių.

Apsaugok savo vaikus —
2. Neleidžiant juos lanky

ti namus kur randasi už
krečiamos bgos.

3. Vengiant žmonių mi
nias.

4. Kuomet tik vaikas pasi
rodo nesveikas tuoj pagul
dyk ir laikyk jį lovoj.

5. Neleidžiant kitus bro
lius ir sesutes prie ligonio.

1 1 ■11.1 • . ■ ................ . Įg

6. Pranešant užkrečiamas 
ligas sveikatos bordams.

7. Neleidžiant vaikus lan
kyti mokyklą jeigu vemia, 
galvą skauda arba gerklę 
skauda.

8 .Svarbu kreipti ypatin
gos domūs i nosies ir gerklės 
hygieną.

9. Pašauk gydytoją kuo
met nežinai ką daryti.

10. Lankyk tavo miesto 
Sveikatos Biurą dėl visokių 
sveikatos informacijų.

F. L. I. S.

KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS
VIENAM BALSUI PRIE FORTEPIJONO

Ak, myliu tave.........................
Bernužėl, nevesk pačios ..... f
Graži čia giružė.........................
Meilė A
Meile uždegta krūtinė ...
O pažvelgki.....................
Visuomet širdis surakinta
Penkios linksmos dainos .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

.75

.50

.50

.40

.65

.50

.60 
$1.00

g

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

MIŠRAM CHORUI
Ginkim šalį Lietuvos........
Giesmė į Šv.* Kazimerą ... 
Lietuvos Vyčių Imnas........
Pirmyn į kovą...................
Mes gTįšim ten.............. ..
a) Išauš vasarėlė,
b) Tu mano mergelė,
c) Išbėgo mergytė.............. .
a) Kaip aš buvau jaunas,
b) Žiūrau anksci rytų,
c) Aš užgimiau Lietuvoj.-..
a) Eikįš mano mergele,
b) Aš sutikau žydelį;
c) Kam aiiksot kelcis .....

20. a) Midis tėveli, '
b) Oi Skduda galvelę,

' c)' Atsigėriau'folio vyno...
21. a) Oi d^ium-džium,' '

t X tvv ‘—•'L I { | K . •

b) tUz jūrių,
c) Kalbin jaunas bernužėlis, 

' d) Aš tii?čjAu vištą' :1,/..........
.L J ij,.

b) Oi laksto vanagėlis,
c) Kiti Nemunas, d) Oi Čiūčia-liūlia

Visos virs paminėtos dainos galima gauti * 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymas* 
drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo-* 
kitę taip: • ; !i1 V’

“DARBININKAS” ’
366 West Broadway

1 «

9.
10.
11.

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

18.

19.

i
' I *

II • t

.50

.75
$1.50

.50

.50

.25

.50

.75

.50

.50

.50

.50

-I'
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, DIFTERIJ A G ALI BŪTI 
IŠNAIKINTA

Kad mažiaus kai 700 žmo
nių mirė nuo difterijos New 
York’o valstijoj 1926 m. su
lyginus su 1888 m. 6,500, ir 
kad tas žymus sumažėjimas 
priguli geram sveikatos dar
bui, yra * pranešimas Dr. 
Mattliias Nicoll, Ji*., New 
York Valstijos Sveikatos 
iomisijonieriaus.

Dr. Nicoll sako kad medi
cinos profesija ir kitos 
draugystės prisidėjo prie ši- 
o judėjimo, kuris stengiasi 

apsaugoti vaikus. Dr. Nicoll 
prašo visų, sveikatos virši
ninkų. slaugių, medicinos 
profesijos ir kitų neoficia- 
liškų draugysčių, prisidėti 
prie visiško išnaikinimo dif- 
terijos. nes jis sako kad tą 
galima padaryti.

' F. L. I. S.

I

* .

ŽZ. a) * Tvlsusis rytelis,
2 r h , . •• J -'f*'.:

I

.50
' i

t

.50
•? t

HYDROGEN perokide

Patartina kiekvienuose 
namuose turėti bonkutę 
“hydrogen peroxide.” Ga
lima gauti kiekvienoj aptie- 
koj. Yra geras dviems tiks
lams. Pagelbsti motinoms 
dizinfektuoti vaikų žaizdas, 
ir išima sekančias dėmes:

L kayos,
,2.(.jubdylos,
3, pakaito,
4. kriujo, ir
5^ Kgančias spalvas, ypa

tingai nuo balto š’lko.
Reikia įmaišyti biskį amo- 

įpjos. Patartina ant dėmės 
uždėti su mažu medicinos 
lašintoju, arba su švaria 
korka, arba pintim nutrinti, 
ir po tani, atforgiai matprir 
ją nuplauti. Jeigu matari- 
jos’ spalva prasta nevartok 

[“hydrogen į>epoxide.”/

•i .' I
r

l h; imi

Vojihfcas. Jis hfc 
pripažįsta jo'rao^ 
kareiviai, paskelbkite tai žmonėms. Taond Vlt 
sai žmonijai pasitarnausite. t

i??® 
POLIO (piktai). — Ozieli, aš tave gerai pa* 

žįstu. Ir kaiper šimtininkas, aš'kareiviams juk 
draudžiu kaltinti Nazarėną. Kristus yra žydas,’ 
bet geros širdies. Aš, romietis, stosiu už Jį 
(Ozielis pagriebta nėštuvus ir numeta į šalį). *

•• KAJUS. — Aš Jo nepažįstu, bet būsiu Ja 
priedelius. ‘ ‘

POLIO. — Jam prjeteliu reikia. Nes ši pra- 
keikta Žydų tauta neapkenčia Jo. , .. i

PAULUS. — Mes būsim Jo prieteliais. (Vir- - 
gilas nusigręžia.) Žiūrėkit, Piloto palydovai 
eina į teisino butą. , £

feABULAS. — Vyrai, klausykite! BacchuS 
mėgsta vyną ir šokius.' Piloto palydovai, Ubai 
vikrūs berniukai. Jūs sustokite eilėn skersai 
gatvės, ir ūepraleisim, iki nepašoks. (Kareiviai 
sustoja į eilę skersai gatvės.) <

VIST. — Taip, jie turės pašokti.
(Įeina astuoni berniukai ir nori praeiti pro 

kareivius.)
KAREIVIAI. — Praeiti nevalia. ' 
PALYDOVAS I. — Kaip tai? MėS Romie

čiai, turime skubėti.i Piloto teismą. 1,
PALYDOVAS II. — MėS Piloto palvdoyaL 

Leiskite!
KAREIVIAI. — Pašokite pirma, pašokite! =. 
BABULAS. — Piloto nematysite, iki’ inimtiĮ'* 

šitaip nepašoksite. (Babulas šoka).
PALYDOVAS III. — Už dyką mes nešoksi

me. Žinokite pis tai.’ , c
BABULAS. — Gerai, gerai, štai po skatiką 

jums visiems. (Visi gauna po skatikų, ir šoka. 
Po šokių, palydovai nueina. Ateina dąugžaU 
žydų.)

POLTO. — Minia pradeda rinktis Kareiviai  ̂
išskirstykit minią. Tegu, eina, ko čia stovinėjai 
(Kareiviai išskirsto minią, žydai išvaikšto.) ' ■ 

ŽYDUKAS. — Kas pirks alyvų, figų. (Taip 
jis kelis kartus šaukia ir nueina. Žydai eina į 
vieną ir antrą galą gatvės.)

OZtEfjtS (tfenkas ištiesęs prie Gedeono na
mų D. meldžiasi). — Dieve, dėkoju Tau, kad 
aš neesu toks kaip kiti. Aš duodu išmaldą, pas- 
nikauju. poteriauju ir Tau tarnauju. . • ?

BABULAS, (atsistojęs taip pat prie sienos 
žydą pamėgdžioja.) — Bacehai, dievaiti, aš tau 
visa atiduosiu, jei tu man vyno stiklą duosi.

OZIELIS (atsigręžęs) — Pagoni, taip juok
sies iš mano maldos. Ateis laikas kuomet Iznu 
(‘litai viešpataus, ir tau už tai tinkamai atsily
gins. (Pakelia ranką mušti Babuią.).

BABULAS. —•Žmogžudystė! Sukilimas!{Su
kilimas prieš ciesorių! (Nė vienas jo nepaiso, 
tik Barakas, kur nesenai atėjo.)

BARABAS. — Sveikas, Babulai. Kas da
rosi? (Pamatęs Ozielį).

BABULAS. — Barabai, tegu tave, iš kalė
jimo! '

BARABAS. — A! tai Ozielis, Parisiejus. Tu 
njekše, atmokėk man skolą! Kiek kartą turiu 
prašyti.

OZIELIS (su panieka). — Prašyk, kiek no
ri, bet pinigų negausi. ‘ ’

BARABAS (suduoda Ozieliui per veidą.) 
— Tai. štai! Ir dar daugiau gausi. (Išeina į D.).

OZIELIS. — Kareiviai, suimkit jį! (Į žj^ 
dus.) Žiūrėkite. Izraelio sūnūs. Barabas, žmog
žudys man i veidą mušė. <

ŽYDAI (Sumišimas). — Barakas! _ _
DATANAS. — Jis mušė Parisiejų.
GEDEONAS (rodydamas Į Ozielį). — Šitą 

Dievo šventą vyrą Barabas mušė. Ei, šimtinin
ke. suimkite Baraką. Mūsų įstatymai uždrau
džia mušti parisiejų.

POLIO'ir KAREIVI AT 4 juokiasi). — A, a, 
a! Kas mums! (Jie nusigręžia, bet nė vienas nu
siveja Baraką. Pasigirsta trimitas. Sumišimas 
žydų tarpt*. Įeina du trimituotojti, astuoni ka
reiviai ir Poncijns Pilotas). Sveikas, būk PH6- 
tai. (Ozielis eina prie Piloto.)

OZIELTS.
PILOTAS.
OZIELTS. — Bambas, tas žmogžudy^ mani 

veidan mušė. Tu žinai Izraelio įstatymą: “Nie
kas nemuš Parisiejų.”

P1L()T.-\S. — ftarnbas už didesnį prasikalti
mą turi būt suimtas. (J Polio) Ei. kapitone, 
fiasiųsk vyrus tuoj suimt Baraką. (Polioirki* 
reiviai nueina. Pilotas dunda ženklą savo ka
reiviams.) Į teismo butą! (Visi nueina, išsky
rus žydus.)

GEDEONAS (žiūri tolyn). — Tai jis! teig 
jis! Ir Petras su juo.

OZIELIS. — Kas, Gėdėnnai, kasf Nasaif- 
nas? ' 'r

GEDEONAS. — Ne. l»et mūsą antras ’dL 
džiausiąs priešas. Lozorius.

VIST. — įnorius! (Sumišimas, kalbos, Bau* 
gelis Šydą nueina tolyn.) (

<Bus dragiMO • ' -v_V _J

s 
namas, 
kiti susėdę juokauja, kalbasi.____

KAJUS. — Pinigas tavo, Titatr- (Visi juo
kiasi). Dar kaitą mesiu. (Meta, ir vėl pralo
šia.). Ir vėl tavo. (Vist juokiasi.)

VIRGILAS. — Laimingas tu, Titai.

TITAS. — Matyt, Romos dievaičiai su ma
nim. (Juokiasi.)

KAJUS (panieka). — A, taip pasitaikė ir 
gana, dievaičiai nieko bendro neturi su tai.

VIRGILAS. — Kajau, sergėkis, dievaičių ne
užrūstink.

KAJUS. — Eik sau į Aidės su Romos die
vaičiais. aš jiems netikiu.

TITAS. — Netaip garsiai, Kajau. Jei cieso
rius tai užgirstų, daugiau tu nebekalbėtum. 
(Juokiasi)

VIRGILAS. — Kas tai, jūs iš dievaičių juo
kiatės? Kad tave Erkulis, aš jiems tikiu...

KAREIVIAI. — Ir aš, ir aš, ir aš.
BABULAS. — Tikiu ir aš. Bet Baechus, 

vyno dievaitis, yra geriausis iš visų. Tik kuo
met dievaitis Bacclius duoda man apsčiai vyno 
esu aš ramus. (Vaikšto, truputi svyruodamas.)

KAJUS. — Kas yra tavo kojoms. 
BABULAS. —O kas joms gali būti? 
KAJUS. — Kad jos nesutaria.
BABULAS. — Klausyk, tos kojos mano, 

man geros.
KAJUS. — Prastai jos tau tarnauja.
VIRGILAS (piktai). — Klausykit, jūs man 

dievaičių daugiau taip neišjuokite.
KAJUS. — A-a! Tai tu uždrausi mums kal

bėti?
BABULAS. — Aš visados turiu kalbėti. Man 

Bacchus toki liežuvį davė.
VIRGILAS. — Žioply! (Babulas pašoka į 

sali). Aš esu Romietis (Į Kajų) toks pat kaip 
tu. o ne žydas. Atmink tai! (Eina tolyn).

KAJUS (suduoda Virgilai kardu per nuga
rą). — Štai, ant kelionės.

VIRGILAS (išsitraukęs kardą). —-Baily! 
Taip mane įžeisi? (Ir Kajus išsitraukia kardą. 
Juodu kardus sukryžiuoja, tarsi pradėdami dvi
kovą.)

(Įeina Polio, šimtininkas.)
POLIO. — Kas čia? Kova? Kajau, padėk 

kardą, ir tu, Virgilai. Ką tai reiškia? Jūs gat
vėje kovojate?

BABULAS (rodydamas į Virgilą). — Jis 
dievaičiams tiki, o jis (rodo į Kajų) ne. Tai 
toks tarp jų skirtumas, ir žinok, kad nori, katro 
yra teisingumas. (Visi juokiasi).

(Įeina lavins ir Paulus, nešą neštuvus). 
LIVIUS. — Draugai, žiūrėkite, ką atnešėm. 
TITAS. — Neštuvai.
PAULUS.—Taip neštuvai, geriau pasakius, 

guolis. Ir paklausykit istorijos. Livius ir aš 
stovėjome prie vartų. Žydų daugybė stūmėsi i 
miestą.. Velykos arti.

KAJUS. — Bus daug judėjimo per šventes.
PAULUS. — Du žydu nešė ant šitų neštuvų 

ligoni. Staiga, iš kitos pusės atėjo Vyras, ne
apsakomai gražios išvaizdos. Jis nemažo ūgio, 
veidas, ramus, malonus: Akyse. Dieviškas pasi
gailėjimas. Jis atėjo prie ligonio ir gailiai žiū
rėjo į jj. Mes matėme ano Vyro akyse ašaras. 
Jis pasilenkė prie ligonio ir tarė: “Ko nori, kad 
tau padaryčiau?” Ligonis silpnai atsakė: “Tu 
mane gali pagydyti jei nori.” Paskui tas Žmo
gus ištiesė savo ranką ir tarė: “Noriu. Būk 
sveikas.” Ir pasitraukė. Ir ligonis staiga atsi
kėlė, ir pilnas džiaugsmo ir dėkingumo, nuėjo 
Į šventyklą. (Pastumia neštuvus į šalį.)

POLIO. — Jūs matėte Kristų.
LIVIUS.-Kristų? Kas Jis?
(Įeina Ozielis ir keletas kitų žydų.)
POLIO. — Jis yra Žydų Pranašas. Daug ste

buklą'Jis daro. Vadina Save Dievo Sūnumi, bet 
žydai nepripažįsta Jo dievystės.

KAJUS. — Tik tiek apie Jj težinai?
POLIO. — Kartą mano tarnas sunkiai sirgo. 

Tvirtai tįkėiląmas. kati Kristus jį išgydys, aš Jo 
ieškojau. Suradęs, husižeminęs Jam tariau: 
“Viešpatie, aš nevertas, kad įeitume!,po mano 
stogu, ištark tik žodį ir mano tarnas pasveiks.” 
Jr mano tarnas pasveiko. (Jęina'daugiau y<ęj)J

GZIEtJS (kuris ikišiolel meldėsi prie namų 
sienos). — Kareiviai, Nazarėnas. apie kurį jūs 
kalbėjote, su velnio galybe daro stebuklus. Jūs 
tarnautą valstijai'NaMrv&as yra valstijai pa*

ir

t

*1

— Pilotai.Juriu prašymą. 
Kalbėk.
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Nėra 'tokio urvo arba tokios 
slaptos vietos, nėra tokios neper
matomos tamsos arba tokią tirštą 
miglą pilno klonio, kur galėtą 
pasislėpti kruvinas užmušimas.— 
Šekspyras.

* *

Didžiame amžių laikotarpyje y- 
ra tik vienas sakinys — “dabar.”

Pratinginiauk šiandien, rytoj 
padarysi tą pat, ir po ryt bus tas 
pat.—Šekspyras. -
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\lail ą.: PrafėVta nekurtą ^s- 

nuo 16 iki 26 d. liepos. inieinb G«,.,r
Ije, yąj-dai.

nepradeda dirbti normaliai. 
Tas ir slegia vargšą darbinin
ką. Kas bus toliau?

Radiolas
t J ;. f ;

DETROIT, MICHIGAN

kad 
ėgyjo.

Darbo biuro nariai St." Ma
čiulis M, Vaičiūnas, P. ,J*ili- 
pavičįus ir V. Ramanauskas 
nesenai sugrįžęs iš West Vir-

%

ginijos ir yra vienas iš įžy
miausią narią, pasiryžę šį biu-

•/

rą išauginti į stiprią Įstaigą. 
Mes juos turime pasveikinti 
ir palinkėti geriausiu pasek
mių.

Paskutiniomis dienomis prieš 
Šarkio-De^i^ey "kumštynes čia 
visi£ lietnvšii -Vrpaš-buvo paki
lus, su pasitikėjimu, kad mūsą 
tautietis, Šarkis pergalės bu
vusį čampijoną. Tą mintį tu
rėjo ne tik lietuviai, bet ir 
svetimtaučiai. Dalykas kitaip 
išėjo... kuomet gauta žinios 
per radio iš “mūšio lauko.”

Sugadino

Liepos 17 h. šv. Jurgio dr-ja 
turėjo surengusi pikniką 
“Chestnut” darže. Iš ryto iš
rodė gražus oras, bet apie 12 į 
valandą pradėjo lyti.* Lietus 
laipsniškai didėjo ir pagalios 
ėmė smarkiai lyti. Žmoniij 
į pikniką atvyko mažai, 
lijo?, lytąs. Pramatoma 
draugijai bus nuostoliu.

- Blogas nusistatymas
* frM ».
Tūlą mūsą draugiją darbuo

tojos nori kuomi nors pagar- 
sėtU? Sumanyti ardyti vieny
bę? viduje. Ir dar toliau nuei
ta; —- baudžiama narės nepa
matuotai. Su laiku pačios tą 
pastebės, bet gal bus pervėlu. 

B K£ kelią metą bėgy buvo dėka 
l vienybės laimėta, narėmis ir
K-/

turtu, tą nesutikimo vėžys ga
li jgūėsti trumpu laiku.

. noiima pagarsėti, tai galima 
surasti būdai garbingu Iš mo- 

č ‘V**
terąį. nesutikimą bus džiaugs- 
mą/kaip kam, bet ne lietuvės 
kasikės moteries tyrab.|jpj 
džiai...

** ‘Savybės išvažiavimas / 

£5epos 2'4 d. šv. Jurgio baž
nytinis choras turėjo savybės 

? išvažiavimą netoli miesto Bon- 
nie Parke. Laikas praleista 
smagiai. Dalyvią buvo daug.

* Laižybas pralaimėjo

-Delei buvusią kumštynių 
Šarkio su Dempsey daugumas 
liętuvią buvo suėję į laižybas 
ir sudėję nemažai pinigą, bet 
su- pralaimėjimu Šarkio, pra
laimėjo ir savo laižybas.

Stoka gydytoją

Clevelando liętuvią koloni- 
jaJVra skaitlinga, bet lietuviu 

L gydytoją yra tik du: vienas 
medicinos, o antras kiroprak- 
tas Abu geną biznį daro. Kad 
tik lietuviams patarnautą gy
dant juos ir duodant gerą pa- = • s
tarimą kaip užlaikyti sveikatą 
ir 'apsisaugot nuo ligų, tai tu- 

užsiėmimo ir galėtą tin
kamai ' pragyvenimą daryti. 
&I&rt dabartinio, du medikai 
gydytojai, du dantistai ir vie- 
nas- akią gydytojas. Daharti- 
nra laiku nėra nei vieno lietu- 

*vk>, kuris akis ar dantis gv- 
dytą. O juk ir lietuviams akis

Įir, dantis skauda.

^Gerbiami gydytojai, kviečia- jy• *
: rife atvykti į £levelandą ir ap
sigyventi — pagelbėti . nelai- 
mfngiems tautiečiams sveika- 

gtcĮB»ir gyvybes žvilgsniu, o 
tinkamas pragyvenimas 

ir pagarba užtikrinta;
L ; / J

Darbai
č *
Darbą vis dar yra sunku 

gauti, kad ir už mažesnį atly- 
ęipimą. . Garsioji 
Ffeher Bodv, kuri 
viena iš žymiausią, 

i dirba. Kitos

-•

Jeigu

Iš darbo ir informaciją 
biuro veikimo

LDS. 72 kp. mėnesiniame su
sirinkime? liepos 17 d. nutar
ta supirkti rakandus darbo ir 
informacijos biurui ir atidary
ti. Dabar jau tas nutarimas 
baigiamas išpildyti. Garsini
mai labai gražiai atspauzdinti 
mūsą organo “Darbininko” 
spaustuvėje ir paskleisti.

Nuo narią užsilikusieji mo-1 
ikesčiai renkami. Šiame dar
be smarkiai veikia V. Jedin- 
kus, P. Gustaitiš~ir F. Miku- 
čionis. Labai malonu, kad mū
są darbuotojai sutikime dirba. 
Didžiuma narią, kurie buvo už
silikę su mokesčiais, paraginus 
užsimoka, net už visus metus 
$4.20.

Mes tikime^rkad 72 kp. su 
mokesčiais bus pirmoje, vieto
je dar prieš seimą.

LDS. 72 kp. informacijos 
biuras nariams yra labai nau
dingas. Nespėjo atsidaryti, o 
jau kiek pasitarnavo suradime 
darbo ir suteikime žinią apie 
darbus ir kitokius reikalus. 
Taipgi vienas biznierius — 
kriaučius. padavė savo šapą 
ant pardavimo. Gera vieta ir 
geros sąlygos. Kam reikalin
ga pasiskubinkite su pirkimą. 
jDarbtJ’ biuras randasi po nū- 
ląeriu 9501 Cardoni Avė.

Pereitą savaitę Darbo biu
ro sostinę aplankė daug. Įžy-iMass. 
mią svečią. Visi džiaugiasi,v«

Mūsą kolonijoje sekmadieny, 
liepos 31 d. klebonas kun. Ig. 
Kelmelis apvaikščios savo var
duves. Sumą laikys pats kle
bonas. Laike sumos giedos Į-

I

žymus artistas grįžęs iš Itali
jos p. A. Šlapelis. Aš manau, 
kad mūsą parapijonai skait
lingai sueis ant šv. mišią pasi
melsti už savo dvasios vadą.

Parapijonas

Jioveną prią, šv. Onos
1 Vietinėj Aušros Vartą P. Šv? 
lietuviu bažnyčioj per dešimts I 
dieną buvo novena prie šv. O-1 
nos,
Per visas dienas buvo išstaty
ta rebigvijos šv. OneeJ&r i pp 
kiekviėnĘ mišią buvo duodama 
žmonėm  ̂^bučiuoti, j.• 1 i«L 1 lie
pos,’{Onės dieiiojei^kfeb. 
kun. Ji. Šeštokas, atlaikė dškil- u •
mingas mišias, o moterys ant 
tos dienos pasirūpino nupirkti 
daug gyvą kvietką ir papuoš
ti gražiai visus altorius. Taip- 
gLnemažai moterą toje dienoje 
atėjo ant’šv. Onos pamaldų ir 
ėjo prie šv. Komunijos-

Bažnyčios malevojimas 1 ■

Bažnyčios malevojimo dar
bas eina sparčiai. Vidus pir
mą syk jau išmalevotas. Kada 
išmalevos kitą — paskutini sy
kį — tada bus kaip nauja. Da
bar jau malevoja iš oro.

Svečias

t.. ..... ....MTnLN;’BIAIVININKpifli
a^iniR^«vryo.^ St Det-
’ kūre^ttūfenėljbJjė’. apie

Penlrtadkmis, Ižąpoe>a9^dJ 1927

dalvvavusui programo-

B? iįekrašas nugiedojo ’ *Het

................. . .•
S feukšaitė, sdprano giedotą 

“Viešpatie mano” — A. Stru
deliu. Puikiai išpildė.

J. Valukas, žymiausias teno
ras giedojo “Dangaus naanai” 
— T. Suavage. Gerai išpildė.

Choras giedojo ištraukas iš 
nauji] mišią, kurias jau išmo
ko.

SEIMAS
įvyks rugsėjo 5 (Labor Day) 

Lawrence, Mass.

Blaivininką kuopos ruoški
tės prie šia seimo. Išrinkite 
atstovu kodaugiausia ir įduor 
kitę gerą sumanymą— Įneši
mą dėl blaivybės labo. Kuo- 

{pos, kurios dėl tolimos kelio
nės neišgali siusti delegatą, 
tai nore gerą inešinnj prisiąs- 
kite raštu centro valdybos ant- 
rašų. Kiekviena kuopa savo 
susirinkime pasvarstykit svar
biuosius šią dieną klausimus 
ir prisiąskite į seimą. Seimas 
persvarstys ir bandys įvvkdin- 
ti gyvenimam

Centro Valdyba:

Vice-Pirm. J. Svirskas, 
Rast. V. Blaveckas.

D V. VADAS: Kun. Pranas Juras, 
151 Rogers St., Loveli, Mass.

PIRMININKAS: J. Tralnavlčius, 
175 Ames Street. Montello, Mass.

VICEPIRMININKE :M, Blažąuskaitt, 
70 Fairvievv StM New Britain. Conn. 

SEKRETORIUS: Antanas F. Kneižys, 
366 W. Broaihvay, So. Boston. Mass. 

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

LITERATINE KOMISIJA:
Kum K. Urbona.vyčius< 50 6tb St, 

‘ -South Boston, Mass.
Kun. V. Taškunas, 36 St George St, 

Nornood, Mass.
Kun. J. ‘Svagždys, 20 Vebster St, 

Montello, Mass.
K. J. Krušinskas, 59 Ten Eyck St, 

Brooklyn. N. ¥.
KONTROLES KOMISIJA: 
. Jonas Jaroša. 225 “L’ 'Street,

South Boston, Mass. 
S. PiHconls. 385 Norfolk- St, 

Cambridge, Mass.
A. Mičiunas. 74 Belden St, 

New Britain, Conn. 
ATSTOVE I K. FED. TARYBĄ:

M. Blažauskaitė, 70 Fairvievv St, 
New Britain, Conn.

Liepos 24, 1927 
Gerb. “D-ko” Red.:

Iš Pliila. Įlipusioje korespon
dencijoje apie Sąryšio pikniką 
yra pažymėta jog Įvyks liepos 
20 d., gi ištikruju Įvyks nedė- 
lioj, liepos 31 d.

Su tikra pagarba, ' •
Pr. Pūkas

NO. ABINGTON, MASS.
Mūsą sąjungietės smarkiai 

ruošiasi Palangon Į Moterą 
Sąjungos Apskričio išvažiavi
mą, kuris bus rugpiūčio 7 d. 
Jau turime vieną “bus’ą” pri
pildytą ir dar žadame suorga
nizuoti daugiau. Vežame lie
tuvišką sūrią ir kitokiu val
gią. Visi tik ir kalba apie bū
sianti išvažiavimą.

Neblogiau ruošiamės ir prie 
vietos sąjungiečią pikniko, ku
ris bus liepos 31 d. Tikimės 
turėti ir svečią. Kviečiame 
skaitlingai suvažiuoti. Bus Is- 
Jand G rovė Parke, Abington.

Sąjungietė

CAMBRIDGE, MASS.
Vieša padėka

Šiuomi reiškiu širdingiausią 
padėką visiems pasidarbavu
siems švč. Panos Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos, 
Cambridge, piknike. Didžiau
siai dėkuoju p. A. Potember- 
gui, pikniko gaspadoriui, ir jo 
padėjėjams, gaspadinėms kaip 
Cambridge’ietėms taip ir 
Brightonietė^is, kurios savo 
darbu ir aukomis gausiai pri
sidėjo. Ačiuoju visiems biz
nieriams aukavusiems pikni
kui daiktus. Ypač padėka pri
guli Cambridge Bottling Co., 
kurie daug . jpjŲarnauja para
pijai.

Lai Visagalis visiems gau
siai atlygina už Jūsų pasišven
timą ir aukas.

Kun. Fr. Juškaitis.

Mažos žmogaus dienos parodo, 
koks bus subrendęs tas žmogus, 
kaip kad rytas skelbia, kokia bus 
diena.—Milton.

• . ■ /

DETROIT’O IR JO APIELINKĖS DARBININKAMS LIETUVIAMS
PRANEŠAMA„ 

KAD PRIE LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS ' 
DETROIT’E, MICHIGAN 

įsteigtas

DARBO BIURAS
Teikia DYKAI patarimus ir informacijas visokiais darbo žmonių 

reikalais.
Rašo laiškus ir sudaro dokumentus įvairiose kalbose už mažą at

lyginimą. c ,

Siunčia pinigus į Lietuvą ir kitas šalis ir parūpina laivakortes va- 
žiuojantieiiis Lifetuvim.'- -•.*
Ir abelnai Biuras atlieka visus pavestus jam dalykus sulig savo 

kompeticijos — greitai ir teisingai.
Darbininkai! naudokitės patarnavimu minėto Biuro. -
Biuro adresas: 9501 Cardoni Avė., Cor. Westminster, Detroit, Mich. 

F. MIKUČIONIS, Biuro Vedėjas

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

“KARĮ”
“.Karys” rašo ne tik apie įvai

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

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Karį,” nės jis 
spausdina bendro lavinimo raštą, 
įvairenybių iš naują mokslo išra
dimą. 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 srity j, 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 Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėliavą.

“Karyj” yra daug paveikslą, 
reginių, apysaką, eilią, įvaireny- • 
bią, juoką ir 1.1.

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

“Karys” deda daug atsiminimą 
iš Lietuvos kariuomenės kovą ir 
kūrimosi, kurie kiekvienam skai- 
tytojuį^parodys, kiek lietuviu tau
ta turėjo pakelti vargo ir auką, 
kol iškovojo nepriklausomybę.

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

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

Metiniai “Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedą — gra
žu, spalvuotą sieninį Karią Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo, papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šių dienų.

“Karį” redaguoja pulk. Įeit. 
Burokas.

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

Adresas: Kaunas, Nepriklauso
mybės Aikštė, “Kario” Redakci
ja.
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PILNŲJŲ BLAIV. CENTRO 
VALDYBOS ANTRASAI

Dv. Vad. — Kun. P. Sanrusaitia, 
2334- So. Oakley Avė., 
Chicago, Jllinoia.

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

I Vice-Pirm. — J. Svirskas,
104 Dorchester Street 
Worecster, Mms..

II Vice-Pirm. — O. Adomaitienė,
i6 Norton Stėeet ‘ 
Dorchester, Mass.

Iždininkė —,0. Sidabrieni,
6 Commonwealth Avė. 
AVorcester, Mass. 

Iždo globėjai —
Kun. P. V. Strakanskas, 

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

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

Rast — V. J, Blavackaa, 
104 Dorchester St., 

. \Voreester, Maaa.
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Neparastas Cigaretas

.audra.
Užmušė vaiką

4
v *

jaunuom^s 'prietėlius, 'lapo

4 v rr . > . išrinktas Marijos VaikeliųMusų, Ausros Vartų parapi-1; . , . ,
t x u . . j 'dr-jos. dvasios vadu.

ja vos4reti metai kaip susior-į;
ganizavnsi.- Pradžioje, kąip ir F i Rodydamos savo veiklumą, 
visur naujakurystėje buvo la- ^darbštumą ir neporedainos 
bai daug vargų-bėdų,: kadangi apsileisti- suangusioms-iems, 
neturęjūiuę. nei, sąvo bažnyčios, tiaunuolės- nutarė turėti' sekan- 

nėi kiebomjjfej įr Uėi Vienos or- -jčiamei sekmadienyje 31 d. lie- 
ganizacijos-iįraugijosi Laikui pos mėn; Gedimino kalne pjk- 
slenkant, dėka InenuŽsfamam j° 3au nuG seniau

"darbštumui mūsų . gerbiamojo pradėjo uoliai-ruoštis, sudary- 
klebono kun. J. Čapbko ir sud damos programoje daug gra- 

sipratusių darbščių-energingu >2ių dalykėlių. Mažesnysis cho- 
parapijonų trūkumus imta [ 
sparčiai šalinti. Dvieftn metam ' 
praslinkus gražiausioje Wor- 
cester’io vietoje tapo pastaty
ta didelė, graži, visų atydą at
kreipianti Aušros Vartų baž
nyčia. Taipgi pradėjo tvertis 
suaugusiųjų ir jaunimo drau
gijos, kurių šiandien priskai- 
toma virš 10.

Yra taipgi susitvėrusi. Mari- i 
jos Vaikelių Dr-ja, kurion pri- L _v.
,, - _ • i , , , 'zodzra savo pikniką rengia Su
klauso mergaites pradedant . ' . ...

. .. ..margiausia programa. Taigi
nuo pirmosios komunijos iki . . . v. . . .

J v. v. ,. x ir kviečia visus-visus kuo
lo metų amžiaus; šiandien to-1 . • ... . ... , . ...
. . . . . ,skaitliagiausiai atsilankyti ir
je dr-je yra iki 150 narui ir • . , ■ T . ., ; ± -.-Vnnksmai su jaunuolėmis pra-
vis auga, kaskart stiprėja de-1 . . .. .
, , Z-.- • 3 įleisti visą sekmadienio popie-ka darbštiems jos vadams: ’ 
gerb. klebonui kun. , J. Čapli
kui, Jievai Nedzeckaitei—pir
mininkei ir Liudvikai Totuly- 
tei -

SVKCHIOS? PAS SHARKEY tone, Rfeposd. įr per 10 
Praėjusio pinnadienio pa- žalos,

vakajy lakūnas kap. St. Da- 
rius-.su savo šankeleiviu. p. f 
Wte- Shedloiv smagioj art..
S^. Polkos, d-ro Kapočiaus p-”- 
ir višnu liejančio F. Zaleskio i ; 
kompanijoj . apsilanke.-.pas

Pagadino keletą namų, atė
mė gyvybę ir keletą sužeidė. 
Tai buvo didžiausia vasaros

I

t**

Laikraščiai paduoda, kad
“taxicab”,

OLD GOLBS, reprezen
tuoja geriausią rūšį už vi
sus kitus ^cigąretus. Suren
ka visą nuo pelną iš senų ci
garete kuriame ranasi ty ras 
skonis naujo cigarete.

.ĮlĮHiH malonų kvapsnį. 
Moksliški būdai ir vėliausiai 
išrasti įrankiai 
Į. S1 i ou 1 mti

u

trūkumus imta (ras, vedamas vietos vargonin- 
ko p. Chilinskio, sudainuos 
keletą gražių lietuviškų ir ang
liškų dainelių, paskui mergai
tės, apsirengę tautiškais rū
bais ir šiaip jau gražiais parė- 
dalais žais daug naujų gražių 
žaislų; besto bus daug kitų į- 
vairumų: “laimikio trauki-, 
mas,” loterijos, bėgimai, šoki
mai, virvės traukimai ir kiti 
nesuskaitomi ‘ ‘ imai. ’ ’ Vienu

■4
Balandėlė

sekretoriui.
t’ ‘ '*«

Praeitos savaitės ketvirta
dieny — draugija turėjo savo 
metinį visuotinį susirinkimą, 
tikslu perrinkti valdybą ir pri
imti naujus narius.

_____________
Į minėtąjį susirinkimą atsi

lankė taipgi visa širdimi jau- 
nuomonę mylįs ir pasiryžęs jo
je uoliai darbuotis, kun. St, 
Vembrė, kame' savo kalbojė į 
jaunuoles ragino prie savo sry- 
tyje uolaus darbo — veiklumo, 
ragino būti ištikimais Marijos 
vaikeliais, gerais krikščioni
mis ir tikrais tautiečiais-lietu- 
viais. Jaunas kunigėlis, tas

Tuksiantis keliu veda par 
klydiman, prie tiesos — tik
tai vienas.

* . • '

Vaiko amžius stato kopėčias, 
kuriomis suaugusio amžius 
kopia.—M. L. Severy.

REIKALINGOS MERGINOS
- »

DIRBTI PRIE 

OVERSHOES 
AMERICANRUBBERCO. 
KENDALLSQUARE 

CAMBRIDGE, MASS.

Jack Shąrkey. Tarp kitko Lnt Broadivay 
kap. St. Darius turėjo tikslo !užnm§ė lietuvių vaiką Stasį 
perduoti garsiam mųsų> --
kumštininkui linkėjimus 
nuo Lietuvos sportininkų.

J. Sharkey-Žukauskas tu
ri gražią rezidenciją Bos
tono priemiesty. ;. Dviejų 
aukštų gražus, iš lauko pa
ties savininko baltei dažytas 
namas. Prie durt} bėginėja 
didelis gręat dane veislės 
šuo, kurį šeimininkas labai 
myli ir lepina.

Pats Sharkey — aukšto 
ūgio, stambaus sudėjimo, 
malonia šiušena, tikru lie
tuvišku veidu — linksmai y , %
sutiko lankytojus. Atrodo 
lig ir nebūti} jautęs sunkių 
Dempsev smūgių, bent veide 
nežymu jokios dėmės, tik 
nusiskundžia,’kad pasirodė 
iš vidurių kraujas — netei
singos priešininko “kovos” 
pasekmės.

Cigarus 'berūkant (Shar- 
key bendrai nerūko, tik ret
karčiais poilsio valandomis 
užsidega cigarą), besišneku
čiuojant 'apie praėjusias 
kumštynes, apie ateitį, ne-' 
jučiomis "praslenka laikas ir 
po geros valandos viešėjimo 

vežti trumpą keBą. Vienok nerei- lietuvių lankytojų būrelis

malonus TŪtl^rhiaš.‘cYra pui
kus- cigaretes, priimnus ger
klei ii' sujudina skonį; . ■ ■ >

Naujas moksliškas būdas 
išrastas per P. Lorillard 
kompaniją, kuri išdirbinėjo 
cigaretus per‘166 metus su
virs, išima visą nemalonumą 
iš tabako. Todėl galima rū
kyti OLD GOLD.S ryte, die
ną ir vakare.

Išrūkysi vežimą ir kosulio 
neturėsi.

OLD GOLDS yra geresni. 
Jie yra geresni visame ka
ine. Nueik pas- savo arti
miausi pirklį ir .paprašyk 
pakelio. Nebūsi apsigavęs.

Luinį, 6 metu, 295 Silver 
St. Sako, kad vežikas dėlei 
smarkaus lietaus ir žaibų 
negalėjęs gerai matyti. Bet, 
kurie matė, pasakoja visai 
ką kitą. Sako, kad vaikas 
bėgęs skersai Broadway ,0 
“taxicab” bėgęs apie 30 
mailių greitumo ir paslydęs 
užbėgo beveik visas ant ša- 
lygatvio ir užmušė bėgusį 
vaiką ant šalygatvio.

. Suvirs 20Metų
JUOZAS T.AARKIUNASs

DARBUOJAS gU
VOSE A SONS PIANO 

KOMPANIJA
• ■

ši kompanija' išdirblnija pianus • 
Bostone per 75 metus suvlrš. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia- 
U raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Pianai, Vik-" 
troiai ir Radios žemiausiom kafe 
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk Pqąą 
šarkiuną. .

Vose & Sens Piano Co.
160 BOYLSTON, ST. BOSTON ,

STRAIPSNIS 21
Kūdikis Turėtų Mankštintis

Jaunas kūdikis nejučiomis: mank
štinasi kada mėto rankutėmis ar 
kojomis, gniaužydamas delnus, 
voliodamasis -po lovutę. Net .ver
kimas yra mankštunmųsi forma 
ir todėl mes sakom, kad kūdikis, 
kuris niekados neverkia nėra nor- 
mališkas.

Dienos metu, budint, kūdikis 
nuolatos kruta. Svarbu pridaboti, 
kad Jo drapanos nebūti} perankš- 
tos, nes kitaip jo krutėjimai bus 
varžomi. Nereikia jo nei perilgai 
laikyti prisegtą prie augštos ke- 
dukės, arba prie lovos, kad jis, 
negalėtą vartytis.

Pasijudinąs gardelis yra geriau
sia proga kūdikiui mankštinlis. 
Jų galima pirkt „ įvairių rūšių. 
Vaikštiko nerekomenduojame 
pirkti, kadangi jauną kūdikį ne
reikia akstinti stovėti ant kojų. 
Dėl to daug kūdikių gauna iš
kraipytas kojas, nes jų kūnas dar 
nestiprus vaikščiotu

Karietukę reikia parinkti atsi
žvelgiant į kūdikio parankumą, o 
ne madą. Tai turėtų būti ketu
rių ratų, gertj. sprendžinų, su geru 
apgaustu, galinčiu apsaugoti nuo 
saulės ir vėjo. Ji turėtų būti rui
minga su užtektinai vietos pa
loms, kad ypatingai šaltame ore 
kūdikis butų gerai apsaugotas 
nuo klimato. Sulankstomos ka- 
lietukčs irgi yra geras paranku- 
mas, ypatingai jei kūdikį reikia 

kia kūdikio palikti ^ose ilgam lai- 
fcui, nes dažnai jie neparankus ir 
Įdėti.

h f
Kaip augščian Tašyta, dažnai 

pasitaiko kad motinos neįstengia 
žindyti savo kūdikių ir tada rei
kalinga parūpinti jiems kitokio 
peno. Geras grynas, sveikas kar
vės pienas, tinkamai pasaldintas, 
geriausiu cukrumi, ir atmiežtas 
reikalingu kiekiu vandens parūpi
na omtinoms pieno vietos užėmė- 
ją. Geriausias mišinis parinkto 
pieno ir geriausio cukraus parsi
duoda po vardu Borden’s Brand 
Pieno. Per tris gentkafrtes Ame
rikos motinos atsidėjo ant šio pui
kaus pieno. Penint sulyg nuro
dymų, jis duoda arčiausį panašu
mą į motinos pieną.

Borden’s Eagle Pienas šiandien 
auklėja daug kūdikių, kurių tė
vai buvo tuo pačiu išauklėti 60 ir 
70 metais ano šimtmečio^ Kada 
apsvarstai, kad Borden’s yra pie
nas vartojamas per tris gcntkar- 
tes ir vis labiau vartojamas dides
nio žmonių skaičiaus, tai. sakai 
tam turi būti priežastis. O prie
žastis ta, kad jis pasirodė esąs 
įtenkinantis ir saugus per tiek 
laiko, kad žmonės jame turi pasi
tikėjimo.

Skaityk šiuos straipsnius kas 
savaitė ir pasidėk ateičiai.

Ramų likimas veda, uža- n 
spyrėlį velka. — Kleanthes. • 

• • •
“Viskas prapuolė, kodėl 

ašaros man liko?” (A. Mic-. 
kevičius) '

SACCO-VANZETTI LAUKIA 
SUSIMYLĖJIMO

Septynius metus išsėdėję 
kalėjime ir nuteisti žūti 
elektrikinėje kėdėje, rugp. 
10 cL vis dar tebelaukia pa- 
liuošavimo, nes jie neprisi
pažįsta žmogžudystėje. Sac- 
co-Vanzetti apginimo komi
tetas deda visas pastangas, 
<ad įtikinus plačią visuome

nę ir valdžią,, kad nuleistie
ji yra nekalti.

.Bylos peržiūrėjimo komi
sija, kurią pasiskyrė guber
natorius Fuller, jau savo ra
portą pridavė gubernato
riui, bet kol kas jų nuo
sprendis laikomas slaptybė
je-

Gubernatorius Fuller sa
vo galutiną žodį tur būt tars 
už savaitės-

Kaliniai nerimauja. Sac.- 
co dar tebebadau ja, o Van- 
zetti jau du kartu streiklau- 
žiavo 
ką. Šiaip" ar taip tos nelai
mingos bylos galas artinasi. 
Tur būt sužinosime kitą sa
vaitę.

e
L

1
1

ū
t

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS !
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir ] 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie- ' 
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti. 1

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo | 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių ' 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.
APIE LESTŲ V1Ų TAUTOS VEIKĖJUS 

YBA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

- LIETUVOSALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kiurių 288 puslapiai * 

užimti paveikslais .. j
Kaina $3.50 \ 1

“DARBININKAS
366 West Broadway South Boston, Mass. .1
-■....... .... ■— . ■  ------ -ii
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atsisveikino su maloniu šei- r 
mininkut

Sharkey-Žukauskas skun
džiasi savbi pagarsėjimu: 
negali gatvėn pasirodyt, kad 
neatkreipt į save atydos ir 
kad paskui nesekiotų žioplių 
būriai, nesiliauja-per dienas 
ir naktis telefono skambu
čiai, o laiškams skaityti tie
siog reikia samdyti sekreto
rių. Gauna laiškų iš Euro
pos ir iš Lietuvos, keletą tau-' 
tieČių be pasveikinimų ir 
linkėjimų įsidrąsino ir pra
šo. .. pinigų paskolint.

Atrodo mūsų garsus tau
tietis puikiai ir žiūrint į jį 
gimsta didelis pasitikėjimas, 
kad netolimoj ateity jam vis 
tik skirtas likimas būti pa
sauliniu kumštynių čempio
nu. Rep.

•r
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sulaužė bado strei-
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dyti,
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$1.20
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AIDAI”
Niagara Falls, N. Y.

Užsisakykite JĮ
I’1 11
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Problema kurią 
iękviena 

motina turi 
išrišti

I
I

“TIESOS AIDAI”
Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian

tis dienos klausimus. ✓

Prenumerata metams
Atskira knygelė.’."...

1624 E. Falls St

JUOKELIAI
L ___________________

PAKVIETIMAS
JURGIS, sutikęs savo toli 

gyvenantį giminaiti prašo: — 
Jokūbai^ atjok pas mus ant šv. 
Jono. Alaus pasidarysiu.

JOKŪBAS.—Pas mus šven
taisiais dar nejodinėja.

DABAR NE SENIAU
^ūdaeninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy

kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne
gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šauliųlaikraš
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo v-*--'- r-- 
tavos ir pasaulio politikos, mokslo ir vismJųĮen:

Lie- jK "v? 
yye- i

Rimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir 11, o be 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Liet4 
tavos vgikčjo pateiksią. • '

Užsisakę' *‘TRIMITĄ” metams arba pusei metų^ 
gauna priedo įdomią 160 pust knygą “Špionažo paslap
tys,” užsisakę trims mėnesiaįis gauna 60 pusL eilių rin- 
Km . j

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku
siam pehkius naujus prenumeratorius if prisiuntusiam 
už juos prenumeratos piniguA v ; ’y f* i#

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusi 
metų 7 lt 50c. ir trims mėnesiams 3 lt 75a. "*UžAny dvi
gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie
tuvoje. ,

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

GERA PROGA
• *

Turime ’gerą progą lietuviui 
jaunikaičiu, kuris su pilnu noru 
norėtų dirbti dėl automobilių biz
nio. Domės nekreipiama į pirmes
ni patyrimą bile tik turi laipsnį 
moksle ir taipgi ypatiškumas rei
kalingas idant kad susipažinti ir 
įduoti lietuviams vienų iš ge
riausią automobilių Amerikoje. 
Pageidaujama kad mokėti kalbė
ti ir lietuviškai, bet visų, syar- 
bįauših turėti norą dirbti. 4

je. Atsakymus siųskite taip: 
“Darbininko” ofisas, Box 20, So. 
Boston, Mass.

Manchėstcr ir’ 
sodas ir puikiausias vaizdas žiū
rint j Suncock ’ e

|Kreipkitės:
Narrovvs Post Offite.&ftrtii 
Narroin. .N. D.• H R

er.'Yrtz obuolių

aii)ttiĮiiiiiiĮifi(iaTrierDnirnnrrTriirirr'rTiiTtTTTTTTTt|rTT~'-TT",,‘^^'-,rrTT Narrjnrs, ,N. BL>

AUDRINGAS PERKŪNĖLIS 
SU LIETUMI PRIDARĖ 

DAUGiALOS
Smarkus griausmas iš va

karų ir šiaurės; su dideliu 
lietum ir vėju 'trankėsi Bos-

PRADŽIOS MOKYKLOJE 
PER GAMTOS PAMOKĄ 
MOKYTOJA. — Pasakyk 

man, Jonuk, kada geriausia 
vyšnias skinti?

JONUKAS. - Tada, kai 
sode nieko nėra ir niekas ne
mato.

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

“DARBININKU” 5
“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 žmonių reikalus ir nurodo kelią 
į geresnę ateitį.

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

BININKAS” duoda nemokamai juri- 
tey^foįdalykais) patarimų ir atsako į 

^nuolatiniams skaitytojams.
“DARBININKAS” talpina gražių apsaky

mėlių ir naudingi; skaitymų kaip seniems, taip 
p jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.

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

“DARBININKO” krina tik Š litai metams, į' 
pusei metų 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigu
bai.

<AS” išeina kiekvieną savaitę,
is.

TINKO” Redakcijos-Administraci
jos adresas: KaunM, Nepirililausom^bes AikSti 
9-ra,LITHUANIA. ‘
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THOMAS AL V A EDISON

GRABORIAI

F. L. Į, S. 366 West Broadway S Maco South Boston, Mass.

1179 WASHINGTON STREET 

Nonvood, Mass.

Jungt. Amerikos Valsty
bėse angUų kasyklose “Sum- 
mi-Hill,” jau nuo 1860 metų 
dega anglys. Gaisrą užgesy- 
ti jokiu būdu nepavyksta, 
nors tam tikslui jau išeikvo
ta apie 3 milijonus dolerių.

iš peMė “aiM

REPUBEIKONŲ PARTIJOS
PRADŽIA

nuo nervišką ir chronišką fi
gą per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY
60 Scollay Sąuarę, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

gu ‘motorų, bet daugiatis 
nuomarininkų nesulaukę 20 
metų amžiaus. Daugumas 
sergančių nevedę ir dau
ginus paeina iš miestų negu 

i kaimų.

SUMAŽĖJO ŽYDŲ EMI
GRACIJA. X

Palestina yra žydų tėvy
nė. Keletas metų atgal pir- 
miaus jie labai i ją važiavo, 
bet pastaruoju laiku emi
gracija labai sumažėjo. Da
bar ten yra 158,000 žydų, ar
ba 14% visų gyvtentojų. Ma
tyt, gešeftas prastai, sekasi

šiems metanu,,, reikalauja.

IŠ-tų įstaigų arba fabrikų, 
iii randasi New Yorko val- 
šįijoj, 17 New Jersey vals
tijoj, 43 Iowa, 14 Pennsyl- 
vanįjoj ir liekamos kitose 
valstijose.

. Thomas Aiva Edison, iš- 
radėjas, gimė Milane, Ohio, 
vasario 11 d., *1847-m. Jau
nystėje pardavinėjo laikra
ščius ant gelžkelių. Vėliaus 
tapo telegrafo operatorius. 
Ji labai užinteresavo tele
grafija ir neužilgo jis buvo 
greičiausias Westem Umon 
operatorius. 1869 m. buvo 
užveizdėtoju Gold & Stock 
Tęlegraph kompanijos. Jis 
čia pradėjo įvairius išradi
mus. Šita kompanija nuo 
jo kelius nupirko už $40,000. 
Su tais pinigais pradėjo sa
vo darbo vietą W. Oranges 
New Jersey, kur net šiądien 
veda savo bandymus. Jis 
tiek daug visokių išradimų 
sumislino kad negalima vi
sus minėti. Nes jis išsiėmė 
tūkstančius patentų šioje ša
lyje ir svetimose šalyse. Jr 
jo išradimai’dave darbo net 
milijonui žmonių. Jis su
manė mimeografo mašiną, 
pagerino . rašomą mašinėlę, 
(kurtumui) audifoną, sub- 
marino torpedo ir t. t. Nei 
vienas kitas žmogus tarpę 
moderniškų išradėjų neuž
ima tokia aukšta vieta »kokia# O *• *• c.

užima Thomas Aiva Edison.
F. L. I. S.

$ Guzika? gaminami iš įvai-v 
^ų medžiagų

lukštų, iš aųgmeninių škv-'Mf

MAŽAI SILPNAPROČIŲ 
ATEIVIŲ TARPE

Cenzo Biuras mums paro
do, kad 1923 metuose iš viso 
buvo 93,825 silpnapročiai ir 
nuomarininkai bepročių ir 

i panašių įstaigų ligonbučiuo- 
se. Juodi žmonės (negrai) 
sudarė tik antrą nuošimtį 
tų visų. 98 nuošimtis buvo 
baltieji žmonės. Buvo be
veik keturis syk tiek daug 
silpnapročių kiek nuomari
ninkų. Abiejose grupėse ma
žiaus ateivių toms ligoms 
sirgo negu vietinių. Dėl 
kiekvieno 100,000 gyvento
jų 13,6 silpnapročiai buvo 

i ateiviai, sulyginus su 47.3 
; vietinius. Nuomarininku ą- 
teivių 5.4 sulyginus su ,9.6 
čion gimusiemę.,-- Tą žema 
rata ateivių gal yra todėl, 
kad šilŲnapročiai ir nuo- 
marinirikai : Immigraęįjo's 
Biuro neįleisti 'į Suv. , Val- 
štijftš. Tarpe silpnapročių

** -
Kasdien apie keturi, mili

jonai laikraščiu parduota.- 
F.L.I.S.

Ięjoną dolerių algoms. Pra7
džioje Pasaulinio Karo, 1914 $27,600,000, - žemy nerokuo 
m., vertė New Yorko miesto jant.į 
produktu buvo didesnė negu 
Kle vienos valstijos v apart 
Petin syl van i jos. 
J Didžiame New Yorke ^ra 
1,2000 kailių -įstaigų, atsto
vaujant 78%'visos Suv. Val
stijų kailių industrijos; 59% 
visos šalies drabužių produ-

1 : /- 30 ipedžiagaAteaifiAvo v$12^378,
Yra netik didžiausias komerl 1923 m. nuėstas įraĮdidb Yert?
ęijiii^3^eįp.s pasjM^^b^t’Iabdaringiėniš-tiksiAnrfe' iet 
turi dauginus išdirfeyąjių neį $8(j,000,000.' Yra1474)į>riv’&- 
•gii-bile kįta^jmęs|ąhžYy Aškoš oi^bHužsfeijo^h’se^fy-'

J Ai viėši'dėįlartaniėht^į.-IniM 

fenz<5Bfį^^skąiteO9is-r , . ,7..w
dirbystes šiame mieste, kiek-;. J\ąsrnęt.Įką^ųoja nęt $30,- 
viėna iš kurių užniSkėjd'sąyo 000,000 ųžlai^ti .gątyes šyą- 
(ferbininkams nemazfaus mi- riai; budavoįųnas. jųpkyklų

LIETUVIS DANTISTAS J

DR.ST.AMVARISI8I
(GALINAUSKAS) s

1850 metais, Suv. Valsti
jose buvo tik viena galinga 
tautiška politiška partija. 
Tai Demokratų-Republiko- 
nų partija kuri vėliaus ge
naus žinoma kaipo Demo-I 
kratų partijai Pirm įsteigi 
gnno sios partijos, vigai bu-1 
vo stipriausi. Anksčiau ša
lies istorijoj buvo Republi- 
konų partija kuri visai nu
silpnėjo kuomet Jdhn Quin- 
cy Adams ištarnavo savo lai
ką kaipo Suv. Valstijų pre
zidentas. z Ta senoji partija 
nebuvo panaši į Republiko- 
nų partiją kuri prasidėjo 
liepos 2, 1854 m. Jackson, 
Mich. Šiuo laiku, maža gru
pė vyrų, .vadinama “free 
soilers” ir Michigano vigai 
prisidėjo krūvon ir pradėjo 
naują politišką partiją, ku
ri drąsiai stovėjo prieš ver
giją

Dviejais metais vėliaus 
partija laikė savo pirmą 
tautiška seimą ir nominavo* *
į Suv. Valstijų prezidentus1 
kandidatą John C. Fremont. 
Bet Demokratas, kuris sto
vėjo už vergiją, laimėjo. Su 
įsteigimu šios partijos pir
mą sykį šiaurių ir vakarų 
gyventojai politiškai orga
nizavosi kovoti vergijos sis
temą pįetuose. Ir toks atsi
liepimas ištikro buvo prie-. 
žastilni Naminio Karo,, kų-1 
ris sekė dešimts metų vėliau.;

Po pirmų nugalėjimų* pp-Į 
publikonų partija žymiai, 
augo, ir sekančiame riųkiiųe 
pasiūlė Abrahopią LincolpąJ 
Jis ,tąpo išrinktas ^repiflęn-; 
tiį. p Jfuo' to Jaiko iki šiam 
įaiįčui kiekyiępas, prezid^n-i 

buvo naįjp šios partijos! 
apart. Gmver deyeląnd.irl 
Woodrow yfilson. Yrą la-Į 
B, ">^-4 , TCPPbuVnę j>ie-j 
tųftse valstijose, kurtos va- 
dinamos “soląi sodth ’ de- 
mokr^tiŠ^'

ŠIOJ SALY

Pereitais metaią n^t 
ligonbu-

V^osę.;.
5^6 ; lWWW...tn^ T# 

:®?h445 ,lov?s 'Įr pereiti} 
: pelų atidąty^i ligonbnęiaį 

įikaięiąus pa^d^iimą. įš; .f,;

I jjbabai ęĮfW£ ^JĮigonb^ių 
įnįįją slaugių garinimo iftpJ 
kyklii. .Tokių mokyklų,^ 
šuyirš 2,000, kurių daugįaur,] 
šia randasi Pennsylvanijc|j, 
kad nors New Yorko yąĮstįr 
joj yrą daugiausia slaugių 
studentų.

Yra truputį daugiaus kaip 
28 užregistruotos slaugės 
dėl kiekvieno 10,000 žmonių 
šioje šalyje. Bet Georgia ir 
Miss’ssippi valstijose yra 
tik septynios kiekvienam 
10,000 žmonių.

F. L. I. S.
' t

I I I
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YOBKAS—PASAULIO kuota č»onais, ir samdo apie 
DŽIAUSIĄS UOSTAS%'115,000 darbininkų. 1922 m. 

.dien, beveik <lu syk Nęw Yorko darbininką sa- 
ivurą jvėžta i^Wėžts X‘XS n’ 
r Vnrt-A np<ni TfnnTTnTiA 000,000.

1923 m.
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