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Lygiai nusatytu

ŠV. JONO EV. BL P;

si|domavo i

mokslinimo mokyklose me
tams 75 litai. Pirmose ketu
riose Aukštesniųjų mokyklų 
klasėse metams 100 litų 
resnėse

dė senam kį- 
fdaUg istori- 

aikščių laikų.

EJrtŲ LIETU-

vv- tr 
aukštesniųjų bend

rojo mokslinimo ir komerci
jos mokyklų klasėse, getams 
150 litų. • Vidur^iėseętnjatų 
mokyklose metams Iiįai. 
Mokytojų seminarijose me- 
tams 100 litų, pęd^gogų ta- 
rybąi duodant teisę iki 50% 
visų mokinių .atleisti nuo 
mokesnio. ?

Universiteto^: studentams 
m^k^nis už teisę . lankyti 
ktirsus, kas semestras nusta
toma po 100 btų< būtent 200 
lt. jmetamaR Mokesnis užpa- 
skaiteg, laboratorijas ir kli-

VtLSiCS. ii i Vilnių 
atvyko Amerikos lietuvių 
būrelis; '

:: TRUMPI :: SKAITYMELIAI 
| NAUJA KNYGA

kfe telpa daugiai kaip 
1QO trumpų pasakaičių 

i 150pusĖ 45'centai 
Į DARBININKAS
Jei Broadvay, BmJon 27,-Mau

ūemssati& j o žmonėms įs- 
eiške: “Dabar tiems ŽeTe 
rms sezonos, bet veikiai 
: pasibaigs, tuomet bus pi-

A >



į šmotus.

Dabar Galėsi Gėrėtis

p tamsta sakai, 
Galilėjus visa

; aenuų nuo piipaenų, sumaisys 
draską su bikarbonato soda - fr 
mazgok.- .

—Išlaikymui kopūstų žalios spal- 
/ . vos verdant jnoS, įdėk į vandenį

biskutį kepamas sodos.
’Nulupimui nuo almondų pievu

kių. "sudėk juos į sietdką ir su
kišk su sietuku į Verdantį vande- 

. n Įkeltoms minutomš. Tadaalmon 
■du žievukės nusilups lengvai jr 
turint juos rietukyj nereiks grai- 

j byt po vandenį. Suieškojimui.

rimti ir mandagūs.'

Trumpai dalyką- suimant 
pasirodo: Į) Kad Galilejei 
sale didžių mokslinių nuo
pelnų turėję silpnybę* savo 
^radimus skelbti kitiems 
pažeminančiu būdu. Iš to 
išėjo ja ^nesusi pratimai su 
savo laikų gamtininkais irj

Švarumas yra grožės pamatas. < 
Daktarai, slaugės, dentistai,yaįĮ%£ 
kytojos, darbdaviai, tėvai — nefrį 
miestai ir valdžiosragina.prie 

('švarumo,- ir to efektas turi 
didelė'nauda— švarumas odos," 
galvos, dantę, nagų, plaukusi 
nes kiekvienam gerai būti švariu.' ’ 
Muilai veidui, rankom, kunui, gal
vai ir skutimuisi, kaip ir skalbi-' 
miii, turi būti parinkti su dideliu^ 
atsargumu. Kožnas turi savo tiks- s 
lą. Dantų valytojai, košelės ir mie
teliai — turi savo, dalį kuno šva-y 
rume-ir grožy. - Toiletiniai'daly
kai kurie padaryti su atsargumąy 
ir apgalvojimu yra vienatiniai ku- 
riuos visuomenė privalo pirkti s

Ypatiška Sveikata
J Geriausias būdas pasi laikymui■ 
gerame stovyje yra vėngiantjvfcy! 
duriu užkietėjimo. Bandyk se£-y 
kančias taisykles; ir pamatysi kaip 
turėsi gerąąveikatą. .
. Išgerk du stiklu vandens prieš 

pusryčius ir mažiausia dar šešis ft 
stikluszvandens per dieną.

Valgyk išlėto; sukramtyk maį>M-y 
tą gerai. . -

Pasirink: (a) Maistus su daugy; 
siūlų, kaip tai sėlenas (All-Bran)/ :

i <ižib Kunigaikščio apmoka- 
. jnas jo dvąro matematikas. 

Čionai jis išrado . keletą 
J svarbių naujų dalykų, tarp
I tų ir prietaisą šilumai ma- 
Į tuoti, kitaip Rakant, termo-
II metrą. Danui Lippershey 
I . išradus teleskopą, Galilei to

■ .
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once per week
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atsakė Tarantje-
kad imčiau rašyt! Aš ir tarnyboje trečia-

1

Į
♦

1

objęktinga, be asmenišku
mų ir nereikia jos kišti vi
sur ir ignoruoti kitus gyve
nimo reikalus.

”—“Šaltinis
X. . ' ■

r>-1

taksų dvąsįos bign-
- * *• » .

toji kova turėtų būti rimta, vę mąžąi kas griebiasi že
mės įr jos darbo, o vis bėga

1 

nė

r

atspindi spaudoje. Iš spau
dos lapų galima spręsta, ko 

J griovęs siekia, ką ketina nų- 
f veikti. Taip bent turėtu W 

yti, bet yra kitaip. Beskai- 
į gydamas partinius laikra- 
; ščįus retai užeisi straipsnių, 

\ kur partijos, arba partijų 
lyderiai pasisako, ką jie ke
tina veikti visuomenės labui. 

<? į akis metasi visai kas kita: *<■- ’ *
kaip nedori yra kitų spiovių 

. žmonės. Berods reikėtų ieš- 
£koti savo klaidų ir nedatek- 

jei ketinį ką naudingą 
padaryti. Yra priešingai. 
Savo klaidas užtyli, arba 
net įrodinėja, būk jų nėra 
padarę. Užtat priešų klai- 
\das išpučia, prideda, arba 
net sugalvoja nebūtus daly
kus. Tas yra ne tik plates- 

\ nes visuomenės gyvenime ir 
spaudoje, bet ir atskirose 
kolonijose. Visur daug ne
apykantos.

Daugiausia neapykantos 
tpnka kunigams ir kątali- 

i. Ir kas tik jų ne na

pet fe i? foro- 
partija, sriove, ^tikėjimas, 
arta mas m Hogii 

kad mp^ tarą- 

neklausiame in, kokias na- 
ląikiĮsj bet 

kalbame apie biznį. Visai 
priešingos taktikos laikomės 
su savįškįriS? 4* krautuvė
je, ar sueigoj, ar piknike, ar 
šokiuose pirnųitinįs klausi
mas yra'i Jmį&UTP pasaulė
žiūra? < Užųotpąrduoti če- 
yerykų porą, bandomą par
duoti kokį aprs įzmą; užuot 
šokti ąr dainuoti varoma nie- 
kinimo propaganda. Sml-^ 
tatas to yrą tas, kad pa
mirštame apie gyvepimo re
alybes ir patys nuo to nu- 
kepčiagpę. pąv, ąktųalįaųsis 
mūsų gyvenimo- kįųrimū 
yra amerikonėjimo klausi
mas, bet besiginčydami ne
turime laiko į jį sąmoningai 
atsakyti. Arba kad ir dabar
tinė Lįętuvos poĮįtįnė padė
tis. Lietuvių tautos tvečdąlįo 
balsas,rimtai pareikštas, pri-

ia! Pradedant nuo raų-. 
aoniausių bolševikų, ir pai- 
giant įvairaus plauko neva 
tautininkais, visi jie tariasi 
Pievui garbę duodą, jei už- ’ 
muša gerą vaidą kataliko, o 
dar labiau kunigo.. Neapsi- 
kenčia jie ir savo tąrpe, bet 

. katalikų'nekenčia už vis la
ibiausia.

Kad bedieviai gyvena ne
apykanta, tas natūralu. Jie 
kovoja prieš Dievą — Mei- 

; lę. Visai tad suprantama, 
kūd jiems nieko kito nebe
lieka, kaip tik gyventi ųe- 

L apykanta, jei jie nori būti 
r

ųjlĮŠiBlJOvaldnvua,
nevieno neapgalvoto žings- 
ųįo.Deja, didesnė mūsų spau
dos dalis Uietąyps padėty 
rado progos p&sipešti, pa
peikti mo Jffiešys!

Čia anaiptol nenorime 
pasakyti, kad “dėl šventos 
ramybes” reikia pasiduoti 
priešingai sau nuomonei. I- 
dėjų kova buvo ir bus, tik

nuoseklūs. Bet katalikai y- 
ra išpažintojais tikėjimo, 
kurs deda savo pamatuosna 
meilei Nieku būdu tad ne- 

v,galima pateisinti tokį katąli- 
ką, kurs už neapykantą at-

L < simoka lygiai pagonišką ne- 
ąpykanta. Kas kita yra įš- 

' rodinėti bedievių klaidas, at- 
- remti jų užsipuldinėjimus ir 

šmeižtus, bet visai kas kita 
. yra neapkęsti juos. Neapy

kanta yra akla: nemato ge- 
. rų priešo pusių ir išpučia jo 

klaidas, bet niekam nėra iŠ' 
*. To naudos. Priešingai, nu

kenčia ir neapkenčiamieji, ir 
tįe, kurie nekenčia

Čia mes neketiname mo
ralizuoti, bet tik norime at
kreipti domę į tą neužginči
jamą faktą, kad mūsų vi
suomeniniame gyvenime yra 
išaikvojama visai bergždžiai 
ir net kenksmingai energi
ją kuri galėtij būti suvar
tota teigiamam dąrlnii. JĮam 
yra naudos iš rietenų spau
doje? Koki naudą iš ginčų' 

'Miv. dirbtuvčse pįetųdąiku? 
ir t. t. Kad tai’ dar’ būtų 
šaltos diskusijos, bet kur 
tau! Ir beveik vistiąmet pri- 
rodinėjama, ne knd aš esu

.■ r'A?

K&d įsikūrus 
reikia d 3

rini pinigų daug geriau W

gentiną. Argentina yra ne
maža valstybė Pietinėje A- 
merikojeJ Plotu užimą 3 mį- 
lijonus kv. kilopetrų, bet 
gyventojų yra vos 9 milijo
nai. Įtariausia europiečiams, 
norintiems užsiimti žemės 
dąrhais apsigyvenimo vieta, 
yra Vidurinė Argentina.Tai 
lygi lyguma, išvagota upe
lių ir apaugusi aukšta tan
kį* Oras tep toks, kai 
pietų Italijoje — karštokas. 
Lietaus esti nedaug, todėl 
medžiai neauga. Šioje srity
je dąugiaųsįa gyvena gaučai 
— Ugwų kilmės ir indėnai. 
Jie daugiausia ^užsiima gy
vulių auginimu. Gyvena ne- 
didelįoąe trobelėse. Jų ap
daras prastas, valgis men
kas. Gaučai yra tamsūs, pik
ti, kerštingi. Sugyventi su 
gaųču sunku. Į ateivį iš Eu
ropos žiūri, kaip į savo prie
šą, norintį iš jo atimti že
mę ir turtą. Jįs^fra tyru 
karalius. Su juo ginčytis nė 
nebandyk, — tuoj gžftisi 
durklą į pašonę. Jei su juo 
susidraugausi, bus “geras 
draugas,” iki užkampy atsi
sveikins su tavim ant visa
dos.

Tiek dėl /vietos ir gyven
tojų, su kuriais susiduria 
«$8ų tąųttečįąp J Ąrgen- 

lai ir ispanai laukųz darbų 
dirbti. Rudenį nuvalę lau
kus vėl grįžtu į- savo tėvy
nę. Lietuvių Argentinoje 
dabar priskąitoma 20 tūks
tančių. Jų dauguma būda
mi dar Lietuvoje 'arba va
žiuodami svajojo būti ūki
ninkais, gauti žemės ir po
niškai gyventi, bet nuvažia-

h

tį TtatŪyOje ir imtis vieno
, n^giį" važiuoti

fi'f nemoka - kalbop ir ; 
ųž pusdykę. - jjd* kas 

nori taip gyventi, prįr 
vakrįmtis kokio-ąorsumate. 

liisia įritaisų geri epe,
i staliai, inūrininkri 

ir nusimanantieji apie įąį^ 
fco darbų mašinas. Mokėda
mas amatų darbininkas už
dirbą' 5-7 pesus per dieną; 
tuo tarpu paprastas darbi
ninkas uždirba vos 2-3 pe
sus. Kad amatninkas ar 
specialistas gautų darbo, rei
kia ,kad jis turėtų savo spe
cialybes liudijimą. O Įdetjfc- 
vaje agentai dažnai įmokįna 
važiuojančius slėpti savo 
specialybę ir rašytis visur 
lauko darbininku. Nuvažia
vus į vietą gali mokėti kaž
kokį amatą, o darbo negausi, 
nes nėra Įįūdįjimo.

Nors Argentinos valdžia 
kovoja su vergija, bet labai 
dažnai pasitaiko, kad nemo
kantį kalbos atėjūną pasi
gauna agentai ir visokiais 
pažadais viliodami išveža už 
kelių tūkstančių kilometrų į 
savo sėbrų plantacijas ir pa
daro juos tikrais vergais. 
Koks tokių vėrgų gyveni
mas, nereikia kalbėti. Išvež
tas į nežinomą vietą nemo
kėdamas kalbos, be to stro
piai saugojamas nekur ding
si. Ir kenčia tokį, vergai pri
žiūrėto j 6 botagą, kol pra
moksta kalbos ir po kelių 
metų pąsilį^psuoja. Tąip 
pat eina nemaža prekyba 
taip vadinamom “baltosio
mis vergėmis,” kurias kelio-

j g<*V«.V«A-F *-«.
* TY1 C*

Dangus apsiniaukęs nušvito meiliai,
Ląiv^ią vėl plaukią povąlįai ramiai.. ? 

Jūreįvio nudžiugo šiitais!

nuvargęs keleiyis tasąi 
’ Vien žiūrį į tolimą šalį.

Plačiai yra pagarsėjęs sa
vo bigptizmu ir katalikų ne
apykanta senatorius Heflin 
įš Aląbamos. Jis nuolat bų- 
bnįja, kad 4nąęyįM gresiąs 
pavojus iš šv. Tėvo. Yra 
tai Kukluksų dvasios bigo- 
tas. Pagalios jis susilaukė 
savo darbo įvertinimo. Tų- 
las Ąlabamos įegislatūros 
narys įnęše “bilįą” į legis- 
Iatjirą, kad le^įslatūra krei
piasi į prezidentą Coolidgių 
prašydama, kad jis paskir
tų Hefliną admirolų ir duo
tų, jum laivą West Virginia. 
Su šiuo ląįvta Heflin stovės 
New Yorko Uoste irJauks 
popiežiaus užpuolimo iš jų- 
rqp, iš saųsųmosj iš oro ir 
įš sąvo (Hęfljgo) vaizduo
tes puses. Užtaisęs 16-kos 
colių kanndleg gąyp plepa
lais, jis šąiųįys iš jų per visą 
parą be pertraukos. ■

Mes pat

gulą iš

vo.

’jt

būaimaip

kažkur į kraštą svieto ir ten 
skursti, nes Atgęūtįp<|jfe JT 
pinigų turint galima iuoj 
nusigyventi. Ūkį įsikurti, 
kaip minėjau, negalima, nes 
ten visai kitokios ūkininka- 
vimo sąlygos.

Lietuvos ūkininkas visiš
kai skiriasi nuo Argentinos 
ūkininko. Argentinoje visi 
lauko darbai vedami kitaip, 
negu pas. mus Lietuvoje. 
Daugelis negaudami žemės 
eina pas ūkininkus lauko 
darbų dirbti, bet ir čia ne
randa ko ieško. Dirbama 
nuo 3 vaLryto, iki vėlybai 
nakčiai nepaprastame karš
tyje ir už tokį darbą gauna
ma vos 20 pezij per mėnesį 
(pezas lygus 4 lit.). Tuū 
tarpu maistas* brangokas, 
taip, kad iš tų pinigų veik 
nieko nelieka. Geriau tiems, 
kurie neturi savo šeimynų, 
bet atvažiavusiems su šei
mynomis yra tikras vargas. 
Paprastai darbįninkai gyve
na lauke palapinėse, kas ne- 
pratusiemš lietuviams įgrįs
ta iki gyvo kaulo.

Žemė Argentinoje derlin
ga. Esant geram derliui čia 
žmogus apsirūpina 2-3 me
tams, o tai reikia padaryti, 
nes yrą ir tokių metų, kad 
dėl kaitrosf-ąr lietų, niekas 
neūžauga. Kiti užsiima avių 
auginimu,^ypač ten, kur ja
vai dėl sausumo ar karščių 
neauga. Avių augintojai j nėję gaudo-visoki agentai ir 
gaučai laiko po kelis tūks- j^ežą nežinia kur. Moterims 
tančiųs avių ir veda kląjok-1 ir mergaitėms ypatingai rei- 
lio—piemens gyvenimą^ kas 
lietuviams ir^i atrodo nepa
kenčiama. Daugelis sako: 
“Ganyti galima ir Lietuvo
je.” Visgi šį šaka yra pel
ningesnė negu kitos.

kia būti atsargioms ir nesi
kelti iš miestų niekur, .nes 
ir kaimo darbuose nuo viso
kių “agentų” sunku išsisau
goti. Ypač apspinta vos iš
lipusias iš laivo. Dažnai vi-

Ą jp veržiąs į rūmus dangaus, 
Kur laimės tikrosios ragauti tegaus...

Ir veržias, ten veržias kiek gali.

Kas žino, kas žino, kada jis pateks 
Į UostąTtėvynės tikros ? x
GaĮ reiks jafh pražūti, gal jūrų banga. 
Apvers jį prie galo kelionės staiga

Gal jis neišvys niekados?!
♦ • 

Nors audros beširdės jį blaško dažnai, 
Bet vargšas keleivis neboja. 
Nes žino, turi tą inkarą gerą, \ 
Kuris jo valtelę sulaiko, nevaro,

Kad bangos aplinkui putoja.

Tas inkaras geras — tai kryžius, kurį 
Jis spaudžia dažnai prie širdies. 
Tas kryžius jam teikia tvirtybės tada, 
Kad sielą jo slegia sunki valanda.

Su kryžium jo bangos nelies.

Atlikęs jam Dievo paskirtą kelionę 
Ilsėkis per amžius ramiai... 
Kaip džiaugsis jo siela ūž žemės vargus 
Dėkos: ten aukštybėj menkais jie tebus,—

Taip Amžiai ten slinks nežymiai. L. B

(“Žvaigždė”)

(iž ąųirčABovo “oblomov”)

> (Tęsinys)
— Užporyt tarė Oblomovas.
— Tat sėsk ir rašyk-gi tuojau.
— Juk užporyt, tad kam-gi tuojau? — patė- 

myjo Oblomovas: — galima ir rytoj. Bet pa- 
- pridūrė jis: pri-

v - o ’ --- v------& ------

klausyk, Michei Ąndriejič — pridūrė jis: prt- 
vesk iki galo savo “geradėjvstę:” o aš kaip ten 
nebuvę pridėsiu pietums žuvies ar kokios nors 
paukštienos.

— Ko dar? — paklausė Tarantjevas.

biau liežuvį valdyti, ypatingai, kalbant apie man 
artimų žmogų... " • Į

— Artimų žmogų- — su neapykanta atsiliepė 
Tarantjevas.Kas jis ar koks giminė? Vokie
tis— žinoma. *.

— Arčiau visokio giminės: aš sykiu su juom 
augau, mokinaus ir nedaleisiu burnojimo...

Tarantjevas paraudo pykčiu.
— O! Jeigu tu mane mainai į vokietį — tarė 

aš pas tave daugiau nė kojos.jis: — aš pas tave daugiau nė kojos. 
Jis užsidėjo skrybėlę ir buvo beeinąs į duris.

Akimirksniu Oblomovas suAiinkštėjo.
~ ■— Tu turėtum jį gerbti, kaip mano draugą ir 

__________ _ atsargiau apie jį atsiliepti: — tai viskas, ką aš 
Sėski biskelį ir parašyk. Ilgai tūTruksi reikalauju! Rodos nedidelis patarnavimas, — ta-

tris laiškus pabrėžk Tu taip “natūraliai” pasa
koji. .'. — pridūrė jis, stengdamas paslėpt šypse
ną. O štai Ivan Alebsiejič perrašytų...

— Eche! Koks išmistas!
vas
diena nerašiau: kaip prisėdu, tai ašaros iš kairės 
akįes taip ir muša; matyt pripūtė, o galva krau
jo prisipildo kai pasilenkiu. .. Tingini, tu tin
gini! Pražūsi tų, flja Djič, už pačius niekus.

— Ach, kad nors Andrius greičiau atvyktų!
— tarė Oblomovas: — jis viską pataisytų... -

— Štai rado geradėją! — pertraukė jį Ta
rantjevas : — vokietis prakeiktas, šeima pirmu
tinis!. .

Tarantjevas jautė, kokia tai instinktyvę ne
apykantą svetimtaučių: Jo akyse pranertais, vo- 

į ręiškš'sukeli j ap^vik4,\gt$-ang^.jąm
__.ie if- ruolj arba galvažudį. Jis dargi bedarė jbkioskit- 

gi begalo Bijosi šventojo „U-1 tuipp taUty ; Tiri hUTP vienodi jo ak

vo pištalietų. ♦ «

-r- Paklausyk, Michei Ąndriejič, — aitriai 
prašneko Oblomovas: — aš prašyčiau tavęs la-

rėjis.
— Gerbt vokietį ? — didžiausia panieka tarė 

Tarantjevas.
• — Aš jau tau sakiau, nors už tai, kad jis su 
manim sykiu augo ir mokinos.

— Didelis daiktas! Ar mažai kas su kuom 
mokinas! ,

— Štai jei jis būtų buvęs čįą, senai būt ma
ne išgelbėjęs iš tų visų rūpesnių, nereikalauda
mas nė porterio nė šampano... — tarė Oįjlomo- 
vas. , .. , ' r

— A! Tu man prikaišioji! Tad velnįai tavęs 
nemato su visu tavo porteriu ir šampanu! $tai 
pasiimk savo pinigus... Kur būe juos įsidėjęs? 
Visiškai užmiršau, kur tuos1 prakeiktuosius įki-

- J.'..
- Jis išėmė kdkį tai ištaukuotą, prirašytą po- 

pergalb * ’ t
— Jie, pe jie!—kalbėjo jis.—Ęur gi aš juos ?. 
Jis rausėsi, po kišenes.

- n r /
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šoki ponai vedasi į tarnybą, 
į miestą, kur nelaimingos' 
dingsta su kįinų ir siela. To
kioms pagalbos nėra. Ir 
randa yietoj laimės,, paleis- 
tuvybės namus...

Miestuose tarnaičių dar
bas yraaunkus. Laisvesnio 
ląikp neturį pė kiek. Mo
kestis.yrą mažas. Ęiek dau
giau uždirba virėjos, bet iš 
nuvažiuojančių lietuvaičių 
reta kuri Argentinoje tinka 
į virėjas.

Bendrai paėmus skurdo ir 
vargo nuvažiavus į Argenti
ną daug daugiau kaip pas 
mus, bet žmonės nelabai ir 
skundžiasi savo giminėms 
Lietuvoje. Jie jaučia, kad

SSS5=£
. _ Nesistengk, neieškok! — tarė Oblomovasi 

— aš tau neprikaišioju, bet prašau mandagiau 
atsiliepti apie man artimą žmogų, kurs taip daug 
dėl man yra padaręs. . .

— Daug! — piktai atsakė Tarantjevas, — Ttt ' 
palauk, jis dar daugiau padarys —- tu klausyk " 
3°! . t

— Kokiu tikslu man tatai kalbi ? ’— paklau-* 
sė Oblomovas.

— Kokiu tikslu, tai kuomet vokietis nulups - 
tave, tai tu tuomet žinosi, kaip mainyt kaimyną, 
savo žmogų į valkatą kokį tai.'..

— Paklausyk, Michei Ąndriejič... — prade- ; 
jo Oblomovas. v ,

— Nėra ko klausyt, aš daug klausiau, turėjau 
(iri tavęs vargo! Dievas mato, kiek skriaudų aš - 
iškenčiau... Manau jo tėvas Saksonijoj ir duo
nos nėra matęs, o šičia nosį riest atvažiavo. •

— Už ką tu mirusius lieti ? Kuo tėvas kaltas f -
— Abu kalti, tėvas ir sūnus, — niūriai tarė. 

Tarantjevas pamojęs ranka. — Neveltui mana 
tęvas patarė, saugotis tų vokiečių; ar jau jis ne< * 
žinojo visokio plauko žmonių savo amžy! , -

— Bet delko-gi tau vokietis nepatinka, 
vyzdžiui? paklausė Ilja Ujič. . - • '

— Dėlto, kad atvyko mūsų apskritin vienam 
švarke jr batukuos rugsėjį, o Čia staiga sūnui pa* 
likimą paliko — ką tai reiškia ?

— Paliko sūnui j>alikimą trisdešimt tukstata-^ 
čių.. į Kąi ką jis gavo pasogos o likusius įsigyju 
nes mokė Vaikus, vedė dvaro ūkį, gerą at* 
nją gaudavo. Matai ^ad tėvas nekaltas, kuo 
dabar kaltas sūnus.

— Gėrąs vaikiukas! Staiga iŠ tėvo triake 
šimt tūkstantių padąpė tpis šimtus tūkstančių ku«

patys kalti, o kita vertus ir 
negražu skustis gyvenant 
“laimės šalyje.” Dažnai iįk 
vieni tėvai nuo savo vaikų" 
gauna tikrų žinių apie “lai
mę” Argentinoje, kuomet 
prašo pagelbėti grįžti atgal 
į Lietuvą.

’ J f
atsiųsti pinigų. į

O neikia atsįmiAjti> kai-i^— 
važiuoja neturtingesniųjųr' 
tėvų vaikai, taip kad ir iš na
mų sunku suteikti bet kokia 
pagalba. Taip ir lieka varg
šai be vilties kada nors pa- , 
matyti savo Tėvynę — Lie
tuvą, kur jo namiškiai, drau
gai, pažįstami, kur norėtų 
bent kaulus parnešti ' ' - 

, Ištiesi! — “ten gera, kur 
mūsų nėr.



nai reikalinga duoti pieno, j neturi būti vienintelis mais-
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C. Karo metu, vokiečiai tam 
tikslui naudojo- ir kitokių
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tikslams guma gaminama, ir Įkaitintos ligi 160 laipsnių 
Persunkus gumą 8—10 pro
centais sieros, ji pasidaro
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gėrymas, bet mūsų svarbiau
sias maistas. . ,

Ne4 visokios rūšies maistas t • . •- * f

'padaro kaulus, daritis, sme
genis ar muskulus. Pienas 

, netur sau lygaus maisto, ka- 
4 dangi jis pristato kiek nors 

visų reikalingų augimui ir 
sveikatai medžiagų, ir pri- 
stąto energijos darbui, pasi- 
bovinimui ir- šilumos. x

Pienas yra svarbiausias 
maistas motinų, kurios neša 
arba peni kūdikius. Kaip 
ilgai vaikas auga, jam būti-

riausų bet ir pigiausią kft- 
nui • reikalingą p 
Kvorta piene pristatotieji 
“proteinų’į kiek duotųsep- 
tynios uncįjps geros mėsos 
arba ketumi dideli kiauši
niai. . . p;,,

Pieno “proteinas’ ’visiems 
vra reikalingas. Kas inet 
auganti vaikai turi sverti 
daugiaus, jie reikalauja 
naujo kraujo, kaulų ir mus- 
Idų sulig savo metų.

Pienas yra v vaikams rei
kalingiausias maistas, bet

dtoto lankymąsi^ i-3

* Paprastam vaikui pakanka 
pantės ir pusės į dieną. Nėš
čios moterys, l^ūdikiai sulau
kę pirmų ųnetų ir senesni 
kūdikiai reikalauja kvortą 

. pieno į dieną.
Pieno produktai kaip tai 

nugraibytas pienas, pasukos 
ir sūris turi “proteinų,” bet 

r - neturi sviestinio riebumo ir I kaikurių pieno vitaminų.
Sviestas lengvai virškina

mas ir turi daugybę augi
mui reikalingų vitaminų, 

-r Vąikai, kurie geria -daug 
pieno ir valgo pakankamai 

- žalių daržovių gali apsieiti 
' ’ be sviesto, bet jeigu jiems 

įduota "nugraibyto pieno tai 
■. turi valgyti ir sviesto.

Mūsų maiste yra inedžia- 
' z ga pavadinta ‘ ‘ proteinu, ’ ’ 

kuri reikalinga augimui. 
Pienas gali pristatyti tiek 

■- “proteino” kiek kūnas rei- 
Maųja. Kūdikis gauna: jązn 
visą reikalingą “proteiną” 
piene, ir suaugęs, žmogus tu
ri gauti reikalingą dalį 
“proteinų” kokioj nors pie
no formoj. • '

K
>
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Ne/ visi “proteinai” turi 
vienodą vertę. Kiaušiniai, 
mėsa ir žuvis* turi tuos pa
čius “proteinus” kokius tu
ri pienas. Grūdai ir .daržo
vės sau vienos nepristato 
reikalingą dali “proteinų.”

tas Jiems pergyvenus pir
mus kūdikvstes metus.

“ f
Su. pienu reikalinga ^var

toti kitokia maistas. Kažku
rie vitaminai susilpninti ar
ba išnaikinti verdant Vai
sių sunka kūdikystėj ir vė
liaus vaisiai ir daržovės 
kaip salotos, salieros, morkos 
arba kopūstai turi būti duo
ti kūdikiams žali beveik kas
dien. Mėsa,' žuvis ir kiauši
niai-įvairina* valgį ir priduo
da daugiaus “proteinų,” mi
neralų ir vitaminų.

Apart maisto augimui 
vaikai reikalauja ypatingo 
maisto energijai, kas reiškia 
daugiaus duonos, glūdų ir 
bulvių, ir kiek nors cukraus 
ir riebumų. Krekmoluotas 
maistas negali pastatyti įn- 
žina tik pristato garą.

Reikia pirkti tik geriau
sio pieno, nereikia taupyti 
perkant pieną; ar tąr $vie-‘ 
žią pieną ar pieno pudrą!

Šviežias pienas yra sau
gus tada kada švarumas už
laikytas jo produkcijoj ir 
transportacijoj. Turi paeiti 
nuo sveikų gyvulių, tuoj at
šaldytas, švariai užlaikytas, 
uždengtas jr atsargiai per
žiūrėtas žmonių, kurie patys 
yra sveiki ir neserga. Mies
tuose ir miesteliuose, yra

..j ,
: i -i- ■=
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Gyvenime guma .įgauna 
vis didesnių ir didesnių tei
sių. Apsidairęs ^aplinkui, 
žmogus įsitįkini, kad be gu
mos nrisų laikais apsieiti ne
galimą- Guma žmonės apsi
dengia nuo lįetąus, guma 
apauna kojas, guma aptrau
kia automobilių, motorciklų, 
dviračių, orlaivių ratus, gu
ma izoliuoja elektras laidus, 
guma apsisaugo kare nuo 
nuodingųjų dujų ir t t. Ir 
jei ūmai visame pasauly pri
trūktų gumos, tai rodos tuo 
pačiu momentu sustotų ir 
tas mūsų amžiaus gyvenimo 
galvotrūkčiais veržimasis 
pirmyn, kol, žinoma, žmo
gaus genijus surastų me
džiagą, galinčią pakeisti gu
mą pilna to žodžio prasme.

Kas gi yra guma ir kaip 
ji gaminama.

Karštuose pietų Amerikos 
ir Azijos kraštuose auga ke
letas lūšių taip vadinamo 
kaučuko (gumos) medžio. 
Prakirtus tij medžių žievę, 
ištrykšta baltos lyg pienas 
sultys. Tas sultis tam tik
rais prietaisais kaitina ant 
ugnies. Nuo'karščio jos su
kietėja ir^pasidaro tamsiai 
pilkos spalvos. Gaunasi kau- 
čukas arba guma. Po to 
gumą vulkanizuoja —» per
sunkia siera, cinko rakšti
mi, .kreida arba kitokiais 
cheminiais junginiais, žiū
rint kokios lūšies ir kuriems , , T . . t I

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

"A ’

 ■ r 

ĄV. t L'.

4
{'į' -

~ f J

21-f tolgejy valstybių,.:
kai pakilusios.

*
gi važinėja. Laidoko visur pilna! Nejaugi tik
rai geras žmogus gali tai daryti ? Mūsų žmogus 

, pasirinks ką nOrs vieną, ir tai nesiskubindamas, 
patylomis, išlėto kaip nors o čia kur užsimota! 
Suprantama dėl ko pralobo; .taip kad būtų et 
bet! Čia kas nors ne taip. Aš tai teisman šito- 

, kius! Štai dabar trankosi galas žino kur ? — tę
sė Tarantjevas. — Delko jis trankosi po svetimus 
kraštus ?

/ - ‘ —Mokytis nori, viską matyt, žinot.
— Mokytis!' Mažai dar jį mokino? Kam tai? 

Meluoja jis, netikėk jam: jis tave akyse apgau
dinėja, kaip mažą vaiką. Algi didėli mokosi kur 
nors! Girdite ką sako? Toks aukštas valdinin
kas mokytis! Tu mokinais mokykloje o dabar ar 

" besimokai? O jis argi (rodydamas į Aleksieje- 
vą) mokosi ? Giminaitis jo ar mokosi ? Kas geni 
žmonių tarpe mokosi ? Ką jis ten vokiečių mo
kykloje, ar ką, sėdi ir pamokų mokos? Melagis! 
Girdėjau, kad jis kokios ten mašinos nuvyko žiū 
rėt ir užsakyt: pražūtis mūsų pinigams! Aš jį 
katorgom.. Kokios tai akcijos.*. Och tos akci
jos sielą taip ir drumsčia! , i

Oblomovas nusikvatojo.
— Ką čia dantis rodai? Ar ne tiesą sakau?

— tarė Taranfjevas. i
— Palikim tai! — jiertraukė Uja Ujič.;— Da

bar eik su Dievu, kur norėjai, aš gi su Ivanu 
Aleksiejičiu, parašysiu visus tuos laiškus, 4>e to 
pasistengsiu greičiau sustatyti plano juodraštį: 
kad daryt, tai daryt iš karto...
r V 1 ♦

r Tarantjevas buvo beišėjęs prieangin, tik stai
ga vėl sugrįžo. i

— Visai pamiršau! fijau pas tave iš ryto su 
reikalu, — pradėjo jis, jau visai švelniai. — Ryt 
dienai kvietė mane vestuvėms. RokotovaSzVeda-
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mįnOjį, elastingą.
į gumą bus įdėta 30 procen
tų sierfis, jį tajnpą kieta ir 
beveik visai nelanksti. To
kios rūšies giliną vadina e- 
bonitu. . . v

Guma, lengvai gaunamą^ 
ramiais laikais, karui išti
kus kai kurioms valstybėms 
gali būti beveik nenugalima 
kliūtimi vaisingai kovotu 
Todėl sepiau ir dabar įvai
rių kraštų mokslininkai 
Stengiasi išrasti dirbtinas 
medžiagas, kurios visiškai 
galėtų gumą atstoti.-

Taip pat ieško geresnių 
būdų senai, sudėvėtai gumai 
atnaujinti. Jų darbas jau 
davė gražių rezultatų. 
x Gumą atnaujinti nėra len
gva. Pirmiausia reikia at
skirti drobės kurios dažnai r 
į ją įklijuojamos, atskirti 
nereikalingus priemaišas, o 
paskui pašalinti iš jos į vai-, 
rius mišinius, teikiančius jai 
kietumo ir. ei ąstiškumo.
' Didžiojo karo metu vokie

čiai, pritrūkę gumos, ypa
tingai plačiai buvo pastatę

^>U‘{ į Liųrdą buvo a
000 ligonių. Liuidov?az

tę. Tik karo metu Vokieti
joje, , ištikus gumos krizini, 
vėl pradėta' domėtis dirbti
nėj- ginuos gaminimu. Po 
energingų tyrinėjimų ir mė-1 
ginimų pasisekė pasalinti 
daugelį dirbtinės gumos ydų 
ir gauti jau tokią jos rūšį, 
kurią galima vartoti gami
nant gumos masyvus, kabe
lių izoliacijas, ebonitus ir tt. 
Tačiąu, lanksčios, minkštos 
dirbtinės gumos, iš kurios 
galima būtų gaminti žarnas 
vandeniui ir kitokius minkš
tumo, tvirtumo ir elestišku- 
mo- reikalaujančius daiktus, 
iki šiol nepavyko išrasti. 
Dirbtipė ’guma daugiausia 
vartojama elektrotechniko
je.—-“Trimitas”

gumos atnaujinimo darbą. 1 Vie€‘^pS* T 
Šiuo metu n^i' pramonės ša- ' orc
ka irgi gražiai klesti.

Gumą vartojimui gami
nant, didelė ekonomija pa-.i 
daroma primaišant į ją vi
sokių mišinių. Geriausiai 
tam reikalui tinka taip va
dinamieji “faktes” — ropių 
sultys/sumaišytos su siera
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si. Duok kaimyniuk-sąvo fraką ąpsivilkt, mano, 
tu matai, apsitrynė biskelį.. z ' - .<
*. / • x ■ ■

1 — Argi galima! —- tarė Oblomovas^ raukyda-
masis, dėl šio naujo reikalavitno. — Mano frakas 
taupermažas. % J '

— Ne permažas; bus mat-pėrmažas ? — per
traukė Tarantjevas. Atsimeni aš-prisimierayau 
tavo švarką*, tartum man siūtas! <— Zakarai, Za
karai! Eikš čia senas gyvuli! — rėkė Tarant
jevas. -

Zakaras, kaip lokis sunko, bet nėjo.
— Pašauk jį,' Uja Djič. Ko jis pas tave 

toksai! skundėsi Tarantjevas.
šūktelėjo Oblomovas.— pakarai!

— Kad jum galas! — pasigirdo priesieny, sy-» 
kiu su šuoliu nuo pečiuko.

— Ko gi tamstai ? — paklausė jis kreipdama
sis į Tarantjevą.

— Duok šėn maino juodąjį fraką — prisaki- 
nėjo Uja Ii jie, — štai Miehei Andriejič prfeimie- 
ruos, ar ne perniažaS- būtų jam: ■ ryto į vestuves 
jam reikia. :t :

1 i ■
. i.’-1

Frako neduosiu,—griežtai atsakė Zakaras. 
Kaip drįsti, kuomet ponas prisako?— su

riko TarantjeVas. — Ir kogi tu, Uja Iljič, jo į 
pataisos namus nepasiuntif.

— DaT ko betrūko: senuką' į pataisos namus! 
tarė OblomovM. Duok Zakarai fraką, nesi- 
ožiaūk.' ; ....

— Neduosiu! — šaltai atsakė Zakaras. —? ~ 
gu piręna jie grąžina brųalotą bei niarškiįto.g 
penktas ihėnųo svečiuojas tenai. Paėmė gį Tąr> J . j i v* a * j • i t

* — Likit sveiki! Velniai jūsų nematė f— įšir-' 
dęs pridūrė Tarantjevas išeidamas, ir grąsyda- 
mas kumščiu į Zakarą.—Žiūrek-gi,.IIjajlljič, aš 
persamdysiu tau butą — girdi? — pridūrė jis.

—r Gerai,- gerai! — nekantriai kalbėjo Oblo- 
movas, kad koveikiau ję> atsikračius.

— O tu parašyk ftia kas reikia,^— tęsė Ta
rantjevas, — neužmiršk gi parašyt isprauninkui, 
kad pas tave dvylika vaiki}, “už kits hitą mažes
nių.” Gi penktą valatidą, kad b^t sriuba ant sta
lo. Bet tu ar liepei pyrago išKept ?

>«•

Oblomovas tylėjo; jis jau senai neklausė jo ir 
-užsimerkęs mąstė apie ką kitą.

— Lšėjus Tarantjevui, kambary' užviešpatavo 
nepertraukįaiha tylą dešimčiai minučių. Oblo
movas buvo suerzintas ii; ąęjniųpo. laišku, ir būsi
mu persikraustymų-iš buto Įrfdąli^ai privhrgin
tas tarškėjimu Tarantjeyo.jPagaįipu jis atsidii- 
so- tu i S - - i:>J -»Jtb

. — Delko -tamstai to£riįŠalKi^ 
Aleksiejevas.—Aš' būč tAnirtAi plunksną p|$ihai! 
linęs. ■ ■ J '-t i- • i j-.>t • Jei'įsrhj or <m;

—- Pasmailyk. ir dievai' su . tavim,' eik kur 
noK! t- tareįOHomov^.. 
tamsta po piet.pęi^ąšysj. ,

—- Labai gerai;—*-atsakė Aleteiejėvas.j—Iš
tikiu jų sukliudysiu dar kaip' nors.A hiO jaš kol 
kas eisiu ir pasakysiu, kad mūsų Ękateringofe 
aęiapktų. SqdĮe, Uja Ujič.. •

Ą r . .. t , _ __ v -m tai
duvėmz o dabar amžiną atmintį; bruslotas aksę^ 
minis o marškiniai plonyčiai goląiidiški: dvide- **
šimt t

f.

liūdnas išdavas.! kardinolas 
pranešė popiežiaus ir baž
nyčios vyriausybės nurody
tą reikalą palaikyti gerą 
spaudą ir stengtis ją platin
ti upę vien Ispanijoje, bet ir 
kitų.totų kątaliki}^arpė.Is_- 
panų įvesta Šv., Petro ir Po
vilo katalikų spaudos .diena 
teranda atgarsio ir kituose 
kraštuose ir kad ši šventė 

‘ x *» * • X •

būtų apvaikščiojama su mal
da gerajai spaudai, rinklia
vomis ir propaganda.

POPIEŽIUS pijus ki tas
IR DARBININKŲ PRIE

SPAUDA
Šv. Tėvas Koblence (Vo

kietijoje) vykstančiam ka- 
alikų darbininkų organi 

zacijos, turinčios 400,000 na
rių suvažiavimui, pasiuntė 
sekančią reikšmingą telegra
mą: “Šv. Tėvas mielai pri
ėmė Koblencei vykstančio 
valstybės katalikų darbinin- 
ių(ių) sąjungos suvažiavi

mo x pareikštą paklusnumą. 
Nors jis žino, kad bendruo
se savo klasės reikaluose ka- 
talįkųdąrbinink^yrą ąpau- 
džbuto -tiki, f kąį Šių* 
visuose ekonominiuose ir so
cialiuose klausimuose* pa
grinde laikosi Bažnyčios 
mokslo, kuris atmeta pažiū
ras, užmirštanČias antgam
tinį gyvenimą ir vedančias į 
materializmą. Jam yra ži
noma kasdieninė darbininkų 
priespauda ir jis užtikrina 
jiems savo tėvišką užuojau
tą. Jis mels Dievą apie dar
bininkų būklės ir sąlygų pa
gerinimą o taip pat pareiš
kia norą, kad Kristaus mei
lės ir teisingumo dėsniai bū
ti} taikomi santykiuose'dar
bininkų su darbdaviais; Su 
šiomis mintimis' širdingai 
laimina' jis visus Koblenco 
suvažiavimo dalyvius, jų są
jungas, šeimynas, o ypač 
darbininkų jaunimą.—Kar
dinolas Gaspariz”c

, AKADE^ŲKAI IR KRI- 
KAŪIONYBĖAME-^ 

RIKOJE
Amerikos akademikams 

katalikams * buvo . duotas 
klausimas, kas. turi daugiau
sia įtakos tikinčiam žmogui. 
Atsakymuose .pirmoje vieto
je statoma komunijar Po 
fonema tėvų įtaką, įšpažin-

120,000 moterų.” Iš 
zijos atsilankė 200,4151 
dininkų, daugiausia ii < 
dez, Lille ir Lyoifo 
pijų. Ir užsienio mj 
kų skaičius žymiai pa 
jo.: 1912 m, buvo 46,396 
dininkai, 1926 m. jau 
645. Bet šie duomens^ 
čia tik oficialius maldini 
kų būrius; netenka, 
kad dar tūkstančiai buvo- 
silahkę privačiai. Maldinii 
kų tarpe praėjusiais meti 
buvo 5 kardinolai ir 150 f 
kivyskupų bei v 
Vi.en tik pačioje šventovė, 
atlaikyta 5į,000 šv. mišią 
išdalinta vienas milijonas š 
Komunijų.

- Kuomet reikia atnauju 
virtuvės sienas ir lubas; 
mininkė turi atsiminti į 
nuo spalvos kambarin p 
liks šviesus arba 
Tampios spalvos aptą 
kambarį ir-šviesios 
apšvįesina., K 
yej šviesa- būt 
ga, yra svarbu 
sias spalvas. Renkant'* 
pierą ar parvą patartu^ 
sirinkti šviesiai geltoną,-Jį 
ką arba šviesiai žali 
boms galima vartoti 
tamsesniu spalvą.

Kartais, permainant švi 
są, suteikia daugiaus' š 
sos. Vidurinis žįburis 
geras jeigu virtuvė yn 
ža, nedidelė ir *kur*h 
augštos. Kur lubos 
šviesa nuo vidurinio 
bus užpakaly 
kas labai bloga di 
kiame atsitikime 
įvesti sieninį žibu 
dien su visokiais 
ir gazo pagerinim 
bai lengva įvesti vi 
šviesas. Bet nereikia 
ti gazą arba kerosiną aot 
bų.

Kadangi gera šviesa 
pigi, galima užtektinai 
gauti pagražinti ir 
tl virtuvę ir šeini

^'tyliai*phklatd#^ drMIgai, kunigai,: tiky- 
l plUnksn^nisihM-l^^^'^as ir skaitomas.

VpaČ>.hlivo pabrėštą"Ig
ne® l.«ppftąstymų,: .kurie A; 
merikotnakademikiplaį-pe y- 
ra latefe mėgiami, reįkšmė. 

' dv. Ignaco apmąstymai tiek 
reikšmingipkad, pavyzdžiui, 
vienas New Jersey taivoką- 
tas Bender ; sayo^mir^ąios 
motinos .atmininį p lįįya-

' Mir.ta
, 8. Borteli,



D. S. CENTRO VALDYBA

o -Tamsta, kitokius ir abu skir-
Va -■ ..

ynSfti’inąHteir

- žodžiu netik pa
kš nenuilstamai*

JElGtTNENORl, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ 

: ' , ' TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

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

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas: “Saulutes” Administracija Jurbarke

x J. TRAINAVĮČIUS, Pirmininkas 
A. F. KNEIŽYS,, Sekretorius. .

<,n ■

Moterų" D-jos dviejų dienų 
pikrtikasrugp.13 ir 14 dd. su
mušė visus rekordus buvusių 
Šio sezono piknikų mūsų kolo
nijoj. >" Rugp. 13 <t buvo šo
kiai. Publikos atsilankė labai 
daug ir visi, šoko linksmai lie
tuviškus šokius prie -geros ir 
smagios A. Marcinkevičiaus 
orkestro >. Už geriausi pašo
kimų polkos laimėjo 1-mą do
vanų — Adolfas Krušas ir die
vą Kašėtienė, 2-rą dovaną lai
mėjo Petras Kaminčius su 
Florencija Jarmalavieiute. *

. ■ r ■ *
Rugp. 14 d. buvo jau tikras 

piknikas su visokiais , “rei
sais” ir “praizais.” Ant šios 
dienos buvo' atvykus ir Rasei- 
nų Magdė. Begalo buvo sar- 
matlvva—tad buvo daug var
go publikai ją surast ir pa
žint. Bet Bronius, Bortkevi- 
-čius patėmijęs vieną moterėly 
vaikščiojant po pievą su žalia 
rota rankose — pradėjo spręst 
ar tik čia nebus ią misteriška 
moterėlė, kurios visi ieško ir 
neapsiriko. Už pažinimą jis 
laimėjo gražią dovaną. Rasei- 
nų Magdės rolę vaidino Petro
nėlė Pileckienė. Toliau.* se
kė visokios rūšies sportai. 
Montellos moterėlės su North 
Abingtono moterimis ėjo vir
vę traukt. Pastarosios laimė
jo. Sekė moterų bėgimas. Čia 
laimėtoja buvo Anelė Česnule- 
vičienė. Diktų vyrų bėgime 
laimėjo kun. Jonas Švagždys. 
Jaunų merginų bėgime laimė
jo Florencija Jarmalavičiutė, 
mergaičių bėgime laimėjo 
Jazukevičiutė, vaikų—T. Žie
dukas. Pajaus valgymo kon- 
teste laimėjo A. Miliąųskutis. 
Buvo ir daugiau lenktynių ir* 
laimėtojų, kad sunku ir sura
šyk Čia pažymiu tik svar
biausius. Visus .sportus vedė 
mūsų gabus sportininkas p. P. 
Antanavičius.

Taipgi gražią prakalbėlę pa
sakė klgb. kun. Jonas Švagž
dys. Kalba visiems patiko.

Pradedant temt - publika 
pradėjo skirstytis į namus.

Rengėjos pastebėjusios dide
les pasekmes šio pikniko nuta
rė ateinanti šeštadienį rugp. 
30-tą rengt vėl šokius. Šokiai 
bus Romuvos Parka ir prasi
dės 8-tą vai. vakare. Bus lie
tuviški. Taigi ir vėlybus“ good 
time.” ' ••***’-

šakvnui,?*®en .būvt^iaMiP bto 

tūpi parašęs be šiurkštumų; 
gal ir būtų tilpus.

Iškilmingai Palaidojo
Į ••fy ' »

a. Petras LnkšiS, 38 m.'"v 
ąigžiąūs, mirė rugpiūčio 13 ir 
16.dieną palaidotas šv, Kry- 
žiąus kapinėse. Arlinton, N. J. 
žu.bažnytinėmis apeigomis.
- • ■ - -

Vėhonį prieš mirtį aprūpino 
Sakramentu kleb. kun. I 

Įfelrryelis. Taipgi bažnyčioje 
paš»kė gražų pamokslą ir pa- 
Jydejo į kapus. .

a. Lukšis buvo rimtas ir 
^gįeras katalikas ir darbuotojas. 
Rašinėdavo apie Lietuvą ang
lų laikraščiuose. Jis buvo vi- 
sų mylimas ir už tai gausingai 
Susirinko atsisveikinti.

. v ■'
£ Paliko nuliūdime žmoną, 
dukrelę 14 metų ir sūnų 5 me-

SO. W0RCESTER,1H ASS.
South Worcesterio lietuviu 

kolonija nenuilstamai darbuo
jasi įvairiose gyvenimo. srity-, 
se. Vieni, energingai dirba 
naująSj gražios bažnyčios pa
statyme, kiti pbošia ir tvarko 
poilsio ir piknikų vietą — gi
raitę“ treti visoms spėkomis 
iengiasi prie metinio parapi
jos baliaus 
vieni asmenys 
dirba, bet ir draugijos: vyrų, 
moterų ir mišrios. Visi juda- 
kruta kaip bitelės avily. Vy
rai neapsileidžia moterims, mo
terys gi vyrams. Daug ką ga
lima būtų pasakyti apie jų 
triūsąir jau nuveiktus darbus.

Savo ypatingu darbštumu 
pasižymi Aušros Vartų moterų 
draugija turėdama savo tarpe 
energingas vadoves: pirminin
kę M. ŠeškeviČįenę, yice^pirmi- 
ninkę M. Bohinienę/ sekretorę 
J. Aikšnorienę ir kasos globė
ją M. Beržiūskierię. Tos drau
gijos aukomis naujoj bažnyčioj 
sudėta grindys, kainavusios 
virš 1,000 dolerių^, ir nupirk
ta kitokių gražių bažnytinių 
dalykų. Praeitos savaitės savo 
susirinkime, kame dalyvavo 
iki 100 narių taipgi ir vietiniai 
dvasos vadovai gerb. kleboną* 
kun. J. Čaplikas , ir. kun. S. 
Vembrė tarpe daugelio svarbių- 
dienos klausimų, svarstyta 
taipgi ir prisidėjimą* minėto
sios draugijos prie besiarti- 
nančo, 15 d. rugsėjo (Septein- 
ber) mėn. parapijos baliaus, 
kuriuo tikslu moterys.visos bę 
išimties pasiryžo energingai 
dirbti ir jau net iš‘kalną ti
ki etas pardavinėti.

Milžiniškas Metinis
■w. , ... . ..  . ■ . • ' .

g?- P-ni Lukšienė turi dar seną 
motinėlę ir tris brolius. Vie- 
nas iš jų Antanas Poškevičius 

tyrą inžinierius, o Tanias ir Ka
rvys mokinasi į kunigus. Die- 
>vė, jiems padėk!

* Reporteris

RENGIA --
B NEMUNO CHORO KLIUBAS 

Nedėlioję, Rugpinčio-Aug. 28, 1927 
| L. G. KL1UBO PARKE

V Haverhill: Bradford Dist Mass.
' Pradžia 10-tą vai. ryte

; Gerbiamieji Vietiniai ir Apylinkės Visuomene:— šis piknikas tai bus 
/didžiausias ir puikiausias Naujoj Anglijoj, nes yra užkviesti šie čho- 
į^rai, iš kuriu daug prisižadėjo pribūti: šv. .Juozapo Choras, iš Low- 

Mass.; Šv. Cicilijos Choras, Lawrence, Mass:: Šv. Roko Cho- 
Monterio. Mass.; P. Š. N. P. Choras. Cambridge, Mass; Šv. Ka- 

Vriitto Choras, AVorcester, Mass.; Šv. Kazimiero Choras, Nashua, 
gsSęJff. Taigi bus išpildytas milžiniškas muzikalis programas per 
7^šitos chorus. Taipgi bus tikra lietuviška orkestrą prie kurios sve- 

linksmai laiką praleisite. O prie to bus įvairių žaisli), valgių 
įgSraftių ir tt. Todėl nepraleiskite šios geros progos atsilankyti.ant 

pikniko o užtikrinam kad būsite pilnai užganėdinti.
i . Širdingai visus kviečia, RENGĖJAI.

r-44fcLRODIS: Atvažiavus į Ųaverhill. reikia važiuoti per tiltą į 
į'Btadford, ir imti Salėm St. ir važiuoti iki Brookside Avė., tada pa- 

imti po dešinei ir važiuoti kol da važiuosite parką.

Sidabrinis ^Jubiliejus
Rugpjūčio 14 d. pM /A ir A* U 

Vyšnįauskai B
jsįdabrinį jubdiejų ^yo-ye^ į 
vlų. Kaip tėvai 
turi vaikai iš vakaro buvo is^ 
pažinties ir ryte risi šyk'itr K' 
jo prie šv. Komunijos. ~ Karp" 
gražu buvo žiūrėti kada visa 
šeimyna klūpojo prie Dievo 
stalo ir paskui tėvai gavo pa
laiminimą. P. Vyšniauskai 25 
metus labai gražiai ir laimin
gai pergyveno, nes savo ketu
rias vaikučius gerai ir gražiai 
išauklėjo. Vyresnysis sūnus 
šįmet jau baigs šv. Jono ko
legiją Brooklyne, o antras sū
nus lanko šv. Petrą ‘ Higji 
School, Staten Island. ir dvi 
dukterys taip pat lanko kata
likiškas higli schooles. Taip 
pat ir gražų turtą prigyveno 
per 2o-kis metus, nes jie turi di
delę išdirbystę visokių gėrimų 
Staten saloje ir gražius na
mus. r -

Pp. Vyšniauskai yra geri rė
mėjai ir parapijonys kun. J. 
Šeštoko parapijos. Taip pat 
jie yra geri rėmėjai ir kitų lab
daringi] darbų. -

Pp. Vyšniauskai paminėji- 
■mui savo 25 metų jubiliejaus 
iškėlė pietus savo namuose, 
-Staten saloje ant kurių buvo 
suprašyti visi giminės ir pa
žįstami ir klek. J. šeštokas su 
klier. J. Zabulioniu. Laike ’pie-

mokslininko pasakyti žodžiai į 
ilgai bus : atmintimi. ■ Kun. į 
S^i'ipkus turi brangią Dievo e 

duotą dovąną ^- kalbos" jaus/ ; 
įaįngnmąirRirimngumąj  ̂

' • /. Z Grįžo iš Lietuvos. - “ 
: < i - . ■ --1' • ;

•Rugp. IVĄ parvyko iš Lie- į 
t u vos Lietuvių Taupymo Jr ! 
Paskolos Banko sekretorius p. ' 
S. Zahorskis. P. Zaborskis iš- i 
rodo labai gražiai, — pasiten- < 
kinęs važinėjimu Lietuvon. Jo į 
tikslas buvkę atlankyti seną mo- < 
iinėlęr gimines v ir patirti , šį-tą 
iŠ Lietuvos tvarkymosi. P. Za- ! 
borskis daug kuo skiriasi 'nuo ; 
kitų, kurie .buvo. Lietuvoje.. Jis ; 
'apart blogumo rado daug gę- • 
ro, pažangaus reiškinio Lietu- ; 
vos valdžioje, valdininkuose ir ■! 
kaimiečiuose. Geras ir dėkin-- ; 
gas 'Lietuvos sūnus tą patį vi- ! 
suomet ras ’ir kitam pasakys. • 
Kas viską blogai mato — me
luoja...

/ ’ •
Sąjungietes

Iš- mūšų kolonijos daug są- 
jungiečių atstovių išvyko į 
Moterį] Sąjungos Seimą, kuris 
prasidėjo rugp. 15 d., Detroit, 
Mieli. Cliicagietės, clevelan- 
dietės ir detroitietės dominuos 
Mot., B-gos seime.

j

Pirko Gražų Automobilį

Daugumui žinomas katalikų 
darbuotojas ir LDS. 51 kuopos 
šių metų pirmininkas, p. M. 
Ardzis įsigijo puikų 1 ‘ Chand.- 
ler” automobilį.’ Mergaitės i 
džiaugiasi, kad gaus progą va
žinė tir“ filosofai” nusako, kad. 
p. AYdzis -turėdama* automo
bili mąžiūu galės darbuotis vi

suomenei. Gali - būti ir taip. 
Bet išrodo priešingai. P-nas 
Ardzis panaudodamas greitą 
naują mašiną, galės anksčiau į , 
susirinkimus atvykti. ]

, Pasiturinčiai Gyvena
. „’S

Clevelando lietuviai turi ne- 
mažąi sutaupę turto. Daugu- 
inas tūri, savus gražius namus 
su vėlesnių laikų įtaisymais, ' 
kas duoda dahg parankamų. ! 
Apart nuosavtf namų dar daug ; 
turi iripp automobilį. Yra ne- 
mažai ir biznierių, kurie daro < 
gerą pragyvenimą; dar gi kele- ] 
tas yra profesi jonai ų, šiems ir- < 
gi sekasi neblogiausia. Vis tai j 
puikų. Bet apart laimingų, ! 
gerai gyvenančių, randasi ne- ’ 
mažai skurdžių...- Vieni iš jų ] 
neturtingais yra dėlei nesvei- < 
katos. arba šiaip nepavykimų 
ir jiems reikia užjausti; dar 
gi kiti vargo ir tebevargsta j 
dėl girtuoklystes, kurių reikia ] 
pasigailėt i —< pagelbėti, kad ir ] 
jie. pakiltų iš to dvasinio, ir ] 
medžiaginio nupuolimo — iš- < 
sažadėtų girtuoklystės... j

t ' - Radiolas -!

Va duodamiesi konstitucija ir Seimo nutarimu šiuomi skelbia-' 
me mūsų organizacijos Dvyliktąjį Seimą

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

L. D. S.^uopos rengkites prie šio Seimoįs'vai. Išrinkite atsto
vus sulig konstitucijoje nustatytos tvarkos.

“ §38. Kiękviena kuopa gali siusti L Seimą bent po vieną~ats- 
tovą. Didesnės kuopos turi teisę po vieną atstovą siųsti nuo kiek-' 
vieno 10 narių.”

REDAKCUOS.AISAKYMAI
^Kalakutai, Lavreuce^Mass* 

—1 Tamstos korespondencijos 
nedėsime,, nes -“Darbininko 
skaitytojams nesvarbu, kad 
socialistų išmestas “milžinas” 
kliubo “vadas”"nuėjo pas ne^ 
zaležninkus zakrastijonauti. - -

■ - Buvusiam ir girdėjusiam, 
Cleveland, Ohio.—Tamstos at
sakymas “Darbininko” kopęs- i

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS 
f . A

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. , <

Kiekvienas lietuvis.turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
piryalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jėi taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

KLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

UETUmuaiiS

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR - 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ 

“DAJIIIINIHU” |
' “DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo- 

Į- nių; kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty- 
bes vidaus ir ūžsienio politiką.

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

' “DARBININKAS^ rašo naudingų nurody-. 
mų,’ patarimu ir straipsnių apie žemės ūkį, natn 
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir lh- 
tų' žemininkų būvį ir reikalus.

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

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

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

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

bai. «
“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, - 

dažnai su priedais. - - ’,
‘DARBININKO” Redąkcijos-Administraci- 

jos adresas; Kauwu, NAtkili 
t^LITHŪANIA.

ia8au«8m:w:H;ainutiiuiuxanaa

5;

Įt.v
•' k .



l’

9

F. Kudirka,

Paieškai! vietos, turiu gerus palių, 
dymus nuo kunigų ir muzikos pro
fesorių. Vedu chorą ir orkestrą. 
Gerbiami klebonai malonėkit atsi
šaukti: V. GEGUŽIS, Bos 139, 
Mohawk Avė., Alplaus, N. Y. (R9)

PATIKO NELAIMĘ
Šeštadieny, jugp. 20 Į So. 

Bostone sunkiai stižeidė au
tomobiliu lietuvaitę Oną Ka- 
nevičiutę, 14 metų amžiaus. 
Nuvežta į Carnev ligoninę 
mirė. Bus palaidota su baž
nytinėmis apeigomis. -Ji bu
vo narė Marijos Vaikelių 
draugijėlės.

VAIZBOS BUTAS 
(Skelbimąą)t;

LDS. XII Seimas ivvksv 
rugpiūčio 30-31 dd., Šv. Ka
zimiero pobažnytinėje sve-' 
tainėje, 335 Smith St., Pro- 
vidence,R. I.

Šeiminis Vakaras
Rugpiūčio 30 d., 7:30tval. 

[vakare, bus seimo delegatų 
pagerbimui nesą vakarienė 
ir koncertas. Po vakarienei 
ir koncertui bus šurum-bu- 
rum ir kitokių margumy
nų.- --------

Šiudmi pranešame ir užkvie- 
čiamė visus Mass; Valstijos 
Lietuvius dalyvauti ant VAIZ
BOS BUTO 3-čio Metinio Iš
važiavimo, kuris įvyks Neda
lioj, Eugsėjo-Sept. 4 d., 1927. 
Vieta VOSE PAVILLION, 

! Maynard, Mass. Šitas išvažia
vimas bus daug didesnis ir į- 
vairesnis už pereitų metų. Vie- 
taestragood. Bus daug BRAI
ŽŲ IR GRAŽUOLIŲ KON- 
TESTAS. / 

j Kelrodis:, Tolumas bus apie 
125 m. nuo Bostono. Važiuo
jant per Waltham, Mass. im
kite Hudson, Mass. kelių 117 

| iki davažiuosite Parker St.; 
davažiavus Parker St., sukitės 

I po kairei Ir važiuokite iki Old 
IMarlboro Rd. Vose’s Pavillion 
jbus matyti pradžioje to kė
pio. :
I Važiuojant per Concord, 
{Mass., imkite Maynard kelią, 
I ii važiavus Maynardą, važiuo- 
Ikite Parker St. iki Old MBtl- 

įboro Rd. apie IĮ už Mavnardo. 
jTėmykite Vaizbos Buto iška
bos. . '

[ Visi bęabejo žingeidasja 
ir rūpinasi apie kelionę ir 
gyvenimo vietą. . Čia nors 
trumpai nurodysime kaip 
pasiekti vietą.

Į: į. Atvažiavusieji delegatai 
minės 30 d. rugpiūčio njalo- 
nįekite kreiptis pas Antaną, 
įmekevipių, 27Camden Avė.,

PAIEŠKAU dviejų pusseserių: 
Domicėlės ir Paulinu Žaldokaičių, 
paeina iš Vabalninku, Vidugirių 
vienkiemio; taipgi ir sesers Vero
nikos Aukštikalniutės, gyvenusios 
Liepojoj, Latvijoj. Kas ąpie jas 
žino arba jos pačias meldžiu atsi
šaukti: Ona AUKŠTIKALNIUTĖ, 
(po vyru Daunienė), Sprague Si, 
Readville, Mass. (R.26)

“Karys.” Aukavo šie: J. U- 
saris, Ant. Bagdonai, P. Lie-, 
ponis, Vladas Jedinkus. ir J. 
Paškauskas, už ką jiems ta-, 
riame nuoširdų ačiū.

Be tor yra nutarta perskai
tytus laikraščius siųsti į kitas 
šalis: Į Braziliją ir Argentiną.

Rugpiūčio 9 d., biure įvyko 
nepaprastas valdybos ir vei
kiančios komisijos, susirinki
mas. Apkalbėta tolimesnis kuo
pos veikimas: rengtis prie- iš
važiavimo “Labor day,” va
karienės, .prakalbų ir kitokių 
pramogų. Pasitarę, pasižadėjo 
vykinti gyvenimam,

Iš Informacijos Biuro

ir* pat?m$p 
paskelbtas du/lsir 

“Ųa:

APLANKĖ SAVO PRIPRAS
TĄ VIETĄ — “DAR 

BININKĄ”
Šiomis dienomis aplankė 

‘ * Darbininką ”, Princeton’o 
Universiteto studentas, bu
vęs Kuosomis -valandomis 
nuo mokslo “Darbininko” 
darbininkas, Pranas Gali
nis. Jis dabar labai gerai iš
rodo. t i

Ateinančią žiemą jis yra 
pakviestas į Marąuette Uni
versitetą Mihvaukee, Wis. j 
mokytojauti.

Jis per visus mokslo me
tus, visuose universitetuose 
ir kolegijoj buvo pirmas 
moksle. Beveik kas emt gau
davo taip vadinamą “schol- 
ąnship.”

Pranas Galinis, kartu su 
kitais Princeton’o Universi-

' t ,
teto studentais, kitą vasarą

Jo 
nes

PARSIDUODA
Gerai išdirbtas toniko biznis. Kai
na prieinama. Tūrį gerą priežastį 
pardavimo. Kreipkitės 18 Batavia 
St-, Bostone arba pašaukite savi
ninką Back Bay 0990. (R.30)

GERA PROGA
Turime gerą progą lietuviui 

jaunikaičio, kuris su pildo “noni 
norėtų dirbti dėl automobilių bis? ;> 
nio. Domės nekreipiama į pirttejL 
nį patyrimą bile tik turi laipsnį ” 
moksle ir taipgi ypatiškumas reto\ 
kalingas idant kad susipažinti-fe; 
parduoti lietuviams vieną iš 
riaušių automobilių Amerikoje.-*1 
Pagedaujama kad mokėti kalbą? . 
ti ir lietuviškai, bet visų <svį& 
biausia turėti norą dirbti. ...^ _

Jeigu gali šį reikalavimą ispifc ; 
dyti, mes parodysime kaip btfti'' 
pasekmingu. Visi atsakymai į 
skelbimą bus užlaikomi slaptybėj, 
je. Atsakymus siųskite taip:-: 
“Darbininko” ofisas, Box 20, Sa.; 
Boston, Mass.

C0MM0NWEALTH OF MASSk 
ACHUSETTS Suffolk, ss. SupeiM - 
ior Court in Eųuity No. 18367 J#^ 
Weston Allen, Attorney GenetjH^ 
vs. Joseph Kowal & Co., Inc^ and 
others įsakymas pastebėti RecAA-J 
verio galutiną raportą ir petidjĄ^ 
dėl leidimo ir išmokėjimo parink^ 
tinio dividendo. Viršuj pažymėtą- 
me reikale, David J. Maloney/j 
paskirtas Receiveris įteikė pasku- ; 
tinį raportą ir peticiją dėl Leidi 
mo ir Išmokėjimo paskutinio 
videndo įsakyta pranešti visiems, 
interesuotiems asmenims sueiti-'į 
Equity Session Teismo butą, 'Pfe 
moję divizijoje, Bostone, minėto-., 
jc apygardoje, -Trečiadieny, Rug-A 
sėjo 7 d. 1927 m., 10 vai. ryte,.' 
tuomet ir ten parodyti priežastį ^ 
delko minimas Raportas ir Petiei- 
ją negali būti priimti ir prafer--.^ 
mas teistiss-tok» pranešimas tra

kūną, 304 Orms St., o jiedu 
nurodys vietą apsistojimui 
ir suteiks kitas informaci
jas.

Kelrodis. Atvažiavūs trau- 
kiniais išlipkite prie Union 
Stoties. ' Nuo ten paimkite 
gatvekarį su užrašu “Smith 
St.” ar ‘*Clialkstoiie Avė.” 
ir važiuokite iki Orms St. 
Išlipę paeikite apie dvi .mi
nutes ir prieisite lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčią — sei- 
ttio vietą.

1 Vietos Nakvynei

Spėjame, kad didžiuma 
delega'tų norės apsistoti pas 
savus žmonęs> tai čia paduo
dame tikrjvieną viešbutį “Cro^n.H^iykataUrių 

kainos $^00. už. pa
rą. Kitųs^^ačius nuro
dysime atyą^g^isiems ant 
vietos. , '

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

Lietuvoje. » .. ■
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 

pysakas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve
timų kalbų vertimus, ir šiaip visokius lengvus

Visur Veik Ta Pati: / t
Z ‘

(Didžioje Britanijoje) Metams 12 šilingų, pusei 
,, metų (^šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai. ,

^Amerikoje: Metams $3.00, pusei metų $1.50, 
3 mėn. ^6 centų.

Lietuvoje: Metams 24 Ųtai, pusei metų 12 litų, 
3 mėn. 7 litai. -

" . z t ■ ♦

pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis. -

; ^Ęedakcijosir Administracijos antrašas: “Išeivių
Draskas/’ 181 A. Eglinton Str. 'Glasgofe, & 8. Bot 

■ fautfr ■ —----- ; • ~ -**■ -r*-----

WATERBURY, CONN.
L. D. S. 5-tos Kuopos Įnešimai

Seimui
1. Gauti apgarsinimų rinki

kus “Darbininkui” visose ko
lonijose.

2. Paliuosuoti narius nuo mo- ; 
kesčių, kurie yra išbuvę 10 
metų ar daugiau organizaci
joje, o už tą narį mokėtų cen
trui kuopa.

3. Pasidarbavusių narių var
dai turėtų būti Užrašyti centro 
knygose ir jų paveikslai su Ap
rašymu pakabinti LDS. centre 
ir taipgi patalpinti organe 
“Darbininke.”

4. Suorganizuoti Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos Banką.

Tai tokius įnešimus mbs pa
duodame L. D. S. 12-tam sei
mui aj^taratymui; ’z Nuo žo
džių eikime prie darbų.

' * B. P. žilkauikas,
_ ^ L.J).J3. 5-tos kp. pirm. 'arba pas Aleksandrą Vait-

. . ' . 1 . Z■ ...» I A

stųražiayimo, kuris buvo vien
balsiai priimtas. Prezidiumu 
liko, išrinkta apskričio valdy
bai Mandatų, įnešimų ir skun- 

• dųkomisi jon įėjo J. Smilgis ir 
z V. Paulkuskas. \

Buvusio išvažiavimo, Monte- 
? V': c-4 . ■■■'. - -V -a ■

IkV Mass-raportą išdavė iždi
ninkas p. V. Jakas. Dėl patik
rinimo įeigų ir išlaidų buvu
siame išvažiavime išrinkta ko
misija, kuri peržiūrėjus pa
tvirtino iždininko raportą. Ra- 

- portai vienbalsiai priimti.
Priėjus "prie vajaus raporto, 

A. F. Kneižys, LDS. centro 
sekretorius pranešė, kad vajus 
abelnai imant pasisekė, nofs 
galėjo būti ir geriau jeigu tik 
visos kuopos būtų dirbusios. 
Apie finansinį organizacijos 
stovį -paaiškino A. Vaisiaus- 
kas, LDS. centro iždininkas ir 
Jonas jaroša, kontrolės komi
sijos narys. Kaip iždininkas, ir- •
taip ir kontrolės komisijos na
rys pareiškė, kad šiais metais 
organizacijos finansinis>stovis 
yra geras ir kad jeigu Jik na
riai atvėsus orui dar daugiaus 
pasidarbuos, tai bus galima 
daug skolų atmokėti.

Mandatų komisija pranešė, 
, kad delegatų yra 32.

l^|^.,)Sa I^ton, Mass.

V. Grudzinskas, O. Jankiene, 
J. Marksienė.

2 kp., Montello, Mass. — J. 
Daugėlevičia, K. Grigas, Jonas 
Jeskelevieius, Juozas Balevi- 
čius, B. Tamulevičius, K. Svio- 
kla ir V. Svioklienė.

3 kp., Nonvood, Mass. — J. 
Aidukonis, M. Balutienė, V. 
Kudirka, P. Kudirka ir J. Še- 
štavickas.

8 kp., Cambridge. Mass. — 
A. Vaisiauskas, J. Smilgis, K. 
Pilkonis, V. Jeneliūnas, V. Ja
kas ir B. Jakutis.

11 kp., Providence, R, I. — 
L A. Vaitkūnas, A. Avižinis, 
A. DzekeVičia ir A. F. Aviži
nis.

65 kp., Nasrhua, N. H. — V. 
Miknčionis.

70 kp., Lawrence, Mass. — 
F. Krancevičius, S. Čeikaus- 
kas ir K. Vencius. J

97 kpę Lowell, Mass. — R. 
AinOris ir V. Paulauskas.

Pakeltas klausimas dėlei 
ruošiamo išvažiavimo, kuris 
bus rugpiūčio 21 d., Palangoje, 
Lakrence, Mass. Palikta toji 
p^U komisija, kuri rengė pir
mąjį išvažiavimą ir prie jos 
dar darinkta šie: 1 kp. — V. 
Grudzinskas ir J. Marksienė; 
2kp.>— DaugelevičiUs ir Ba
lerina; 3 kp.

Šesftavickąs ir J, Aidukonis; 
8 kp;— A. Vaisiauskas; 11 kp. 
— Alekas Vaitkūnas, Ant. A- 
vižįijis, Ant J)žekevičiajr A. 
F. Avižinis; 65 kp. — V. Mi- 
ku^Dnis; 70 kp. — T. Kran- 
ceriŠius,- S. Čfeikauskas ir K. 
Veprius. ,

į Įnešimai ir .Nuilsimai 
fryjep. įneša, kad organe 

“Darbininke” tilptų daugiau 
darbininkiškų žinių, o ypač iš 

•9 k V ■.VĄ 4 V . į,

tėĮMarij&A' 1/ sūpfįTpbaš 
Vasiliauskai iš Sm&AiC 
Pa jonns mbteytojauja j
mokino' pradinėje mokyki^ i 
jev Dabar ruošiasi prie kvo- 
timų į mokytojus ankštesnės 
mokyklos, xo -Marytė šiūis 
metais bajgš aukštesnę mo-' 
kykląL L c ’

Pasisvečiavę ir pasigerėję 
Bostonu ir apylinkėmis grįžš 
atgal prie savo užsiėmimo, 

jfitep.

VAIZBOS BUTAS IŠLEI- 
į DŽIA 3-6IĄ NUMSRĮ 

ŽINIŲ
Telpa visos informacijos 

apiė išvažiavimą ir daugybė 
įdomių straipsnių. Bostone 
ir apięlinkėje bus dalinama 
veltui. Kurie norite gauti ži
nias per paštą prisiųskite 
savo antrašą ir štempą už 2 
centu į Lithuanian Amer- 
ican Chamber of Commerce, 
409 Broądway, room 12, So. 
Boston, Mass.—Skelbimas.

sai 
kraičiuose žinomais 
kas” ir: “Keleivis” spaucO^tfMĮ 
lietuvių kalboje, mieste Bostone.' 
Paskutinis skelbiiąąs turi tūpti 
keturiolika dienų prieš septintu 
dieną rugsėjo -ir taipgi pasiųsti i 
pasta, apmokėta, spausdinta 
ja čia rekordų patarėjui ir-kiriįF 
vienam . šerininkui irz kreditofiiir' 
šios korporacijos žinomos šiaffi . 
Receiveriui, ir visiems interesuo
tiems asmenims. Sulig Teunū^- 
Francis A. Campbell, Clerk. Copjf, 
A t tęst: James F.' McDermott,- 
Asst. Clerk. Final'dividend 3 P®*8"? 
cent. ... •

įvyko lie- veik nerašo, o ką parašo, tą 
La^sence* U talpinamu Ragino risūg j

' atidarė rašyti apie darbUfirir darbinm-J 
is Jonas tų gyvenimą, ; jrigu norireed 
§gidfifcas|kad mūsų- organas-tekių-raš

tų turėtų. . •...}
Apskritys pageidauja, kadi 

kiekvienas narys, mokąs Sek! 
tiek rašyti, rašytų į organą! 
“Darbininką.”

Išreikšta padėka mūsų dva-| 
sios vadams už LDS. rėmimą.

8 kp. Įneša ir .apskritys pri
ima ir pageidauja, ktfd orga
nas išeitoj laiku. . Taipgi par 
geidauja, kad kuopos atnau
jintų informacijų biuras.

■ Skaitomas laiškas nito Lq 
Vyčių 17 kp., Soutb Boston, j 
Mass., kur'reikalauja, kad ap
skritis apmokėtų $15.00 kaipo 
kelionę į Montello, jų base-bo- 
lininkų rateliui. Laiškas pri
imtas. Kadangi L. Vyčių 17 
kp. basebollinirkai nelošė, tai 
apskritis jų reikalavimą at
metė.

Išrinko Atstovus į Seimą
Nutarta rinkli du atstovu ir 

jiem apmokėti po$5.09 į dieną 
ir kelionės lėšas į Providence 
ir atgal. Atstovais išrinkti — 
J. Smilgis ir K. Pilkonis.

Pelną nuo biivusio išvažiari- 
mo, gegužės 30 d., paskirstė 
šiaip: LDS. Centrui $200,Lie
tuvos Ateitininkams $10, o li
kusius apskričiui.

Valdyba sekantiems metams 
liko šie: Pirm. Jonas Jaroša, 
VicerPimi. Vladas Paulauskas, 
^ašf. K. Yrlkoliis; Jžd. V. Jt-! 

’ kas. Iždo globėjai — J. Jes- 

keliavičius ir J. Smilgis.
Pusmetiniam suvažiavimui 

laiką paskirs valdyba.
P-nia O. Jankienė kvietė se

kantį suvažiavimą laikyti So. 
Bostone. Pakvietimą priėmė 
ir nutarė šaukti suvažiavimą 
South Bostone. -

V. Jakui išmokėta kelionės 
lėšos,, vajaus laike padarytos.

Išreikšta padėka vietos kle
bonui kun. F. Vinnauskui ir 
LDS. 70 Lp. pri
ėmimą.

Nešant daugiau reikalų 
svarstymui suvažiavimas už
baigtas malda, kurią atkalbėjo 
LDS.' Centro Dvasios Vadas 
kun. F. Juras.

Pirmininkas Jonas Jaroša, 
Raštininkas > K. Pilkonis.

j»ak randa, savo- tikruosius 
.draugus;ir priejtęlius^ .; ;
L-; Pirkimo ~ar > pardavimo na-. 
njų, biznių, , arba rendavojimu 

[kambarių, Jjįųras^teiįria) ge- 
Iriausį patarnavimą. z 
Į Išsikalbėję ir susipažinę šri 
biuro veikimu, džiaugiasi. ir 
reiškia didžiausio pasitenkini- 

| mo. Ypač narai,kuriems dėl 
j kokiij nors priežasčių nėra ga
limybės užsimokėti duokles 
{kuopos susirinkimuose, ateina 
j bile vakarą ir užsimoka. Bu- 
|vo Jokių, kurie atsisakė mo
kėti, o dabar atėjo ir užsimo- 

Įkėjo. -
I Žodžiu sakant, pas visus al
pinau jino dvasia ir visi pasi- 
Ižada uoliau ir energingiau pa- 
Įsidarbuoti savo organizacijos 
{labui. * J
| Mus visus džiugina, kad šis 
biuras į tokį trumpą-laiką pa
darė tiek daug atmainų.

Patarnauja ne tik duoklių 
{užsimokėjime, bet ir šiaip ben- 
Jdruose gyvenimo reikaluose. 
| Nariai rūpinasi padidinti kny- 
igyną. Ligšiol* gauname tik 
r ‘ Darbininką, ” * ‘ Draugą, ’ ’

i {“Laivą,” “Garsą” ir kitus, 
| kuriuos suneša nariai.
. Nutarta tpis geriausius laik
raščius išrašyti iš Lietuvos ir 
vieną iš Amerikos. v

Besvarstant spaudos reika- žada važiuoti JJetuvon. 
lūs, penki nariai sn<Įęjopo50e-rkeliOnė yra gana svarbi, 
ir už tuos išrašytas iš Lietuvos -OT' važiuoją kelete aukš
lį- „ ~ - t mo^sĮUg ginantieji stu

dentai. •
Mes Pranui linkime ge

riausio pasisekimo profeso
riauti Tėvų Jėzuitų univer
sitete. f

sratymenais. .. z-,.. »
.. I

; *■ -■ ’įKįv t.v.
-'-i;'.- *.'■ ■> ii!>.T'1 t ., I

PIKNIKO
Šv; Petro lietuvių parapi-1 

jos jpereito ketvirtadienio Į 
vakari po bažnytinėj salėj I 
buvo susirinkimas kaslink 
rengiamo pikniko, kuris į-| 
vyks pirmadieny, rugsėjo 5 Į 
d. (Labor Day) D. \L. K. Į 
Kęstučio D-jos darže, Eastl 
Dedham, Mašs.

Minėtame susirinkime nors | 
ir nedidelis buvo skaitlius 
žmonių, bet visi gyvai svar
stė, kad kuodaugiausia^pa- 
darius parapijai pelno.- Se-| 
kantis prisirengimo susirin-j 
kimas liūs ketvirtadieny, 
prieš pat pikniką, rugsėjo'!, i 
pobažnytinėj salėj. Kad mū-į 
sų piknikas būtų pasekmin-j 
gas ir pelningas, tai reikia 
visų paramos. Tad kviečia
me visus parapijomis p^e 
darbo parapijos labui.

Komisijos narys

ANT PARDAVIMO
Negirdėtas Bergenas! I

So. Bostone, anFB€daž>-Jy, perai- | 
duhda restoraMtah.'OhnmA padAry. 
ti perą biznį. Viskas puikiai įtai- < 
syta.' Savininkė serga. Kreipkitės; 
467 Eighth St.. So. Bostone, 3-čios 
lubos, vakarais po 6-tai valandai. 
Tel š. B. 4523-J. (R.-30)
2-. 7 ’ ’ - • >■-

Vietos 'LDSrųariąi kvie
čia delegatus apsistoti pas 
jtids. Kiekvienam delegatui 
bui nurodyta vieta ir suteik
tas mandagus ir malonus 
patarnavimas. Tik siųskite 
kuodaugiausia atstovų.

Rengimo 
Komisija

I

< ' ■ • ■

1

■»' .-Sfsš ’
■



visuomeniniam?

gal j čyšeiu

Nori pirkti glėbi malku, . 
Žvyro' parsivežt vežimą, 
Norikam,-parduot kumelką, 
Ruošk pirmiausia pareiškimą.

biznį. Platesnių informacijų dėlei 
kreipkitės pas: D. BUČĮ, 432 
Fourth St. So. Bostone. (R.26)

Daugiausia i musulmonu 
lajoje: Azijos Turkijoje 
-IfenilijoniĮ, Persijoje — 10, 
Azijos Rusijoje —15, Afga- 
jĮistane — 5, Kinijoje — 11 
4 r Indijoje — 62.

Anglų karūnos valdžioje 
Randasi iš viso virš 80 mili- 
^|oną musulmonų, taip kad 
|u .pan-islamiŠko judėjimo 
pavojumi daugiausiai tenka 
skaitytis Didžiajai Britani
jai- .

ropos gyventojai, -esame tų 
žmonių vaikai, kurie dar ne- 
"taip senai užplūdo įr sunai
kino senovės graikų ir romė- 
nų kultįirą.
'Neseiiai teko .vartyti vie
name knygos XVII šimtme
čio pradžioje Vakarą Euro- 
po^gydytoju išleistų fąrmo- 
kopėjų. Sviete tu mano, ko
kiais burtais dar, palyginti, 
netaip senąi tikėjo europie
čiai gydytojai! 1618 metų 
farmakopėjoje kaipo Vaistai 
dar figūruoja: vėžių akys, 
perlai,, straigės, gyvatės ir 
pakarto žmogaus ■ šlaunies 
kaulas.

Randame joje Įdomų re
ceptų nuo plikumo: esą rei
kia paimti gyvų bičių saują, 
sudeginti jas taip, kad pasi
liktų tik pelenai, sumaišyti 
šituos pelenus su vandeniu 
ir mazgoti šitais vaistais 
viršugalvį...

Jeigu dabar mūsų pirkiai 
tikėtų šitų vaistų gydomąją 
galę, tai medus taptų rete
nybėm ' •-

įnašo Mahometo gau
jai’gyvena višaftfę'Se- 
Pasaulyje, be Austrą- 

į kame musulmonuose-- 
nėra.

^o^ spauda. OAm apdarais $2.50 ir $3 JO 
pinigus,' visuomet adresuokite taip: 
BiNIUKAS

džiokle ir žaliava: žolėmis, 
lapais, šaknimis; didesnes 
žuvis perskrodę ir pakepinę 
saulės atokaitoje smėlyje 
valgo be> nieko. Mažesnes 
žuvytes ir kitus upės gvvū: 
nūs ryja gyvais. Šalinasi 
žmonių, vengia apgyventų 
vietų, nakvoja miškuose, 
pelkėse ir kur nors sunkiai 
prieinamose vietose. Visi 
gerai plaukioja, nardo ir su
sišaukia tam tikrais garsais. 
Žmonių kalbos nebevartoja. 
Plaukdami lanko piliakal- 

’nius, senovės aukurus, ką- 
l pinynus ir atlieka juose sa
votiškas primityves pamal- 
| das. Savotiškai klegėdami 
meldžiasi Dievui rytą saulei 
tekant, staugia vakarais sau
lei nusileidžiant ir ekstazo 
pagauti atlieka kokius tai 
prietaringus tikybinius šo
kius. Vra pavojus kad ne- 

(išvirstą žmogėdromis.,
Žmonės vadina juos eigo- 

: nais. Ūkininkai nakčiai ra- 
; kiną / arklius, šeimininkės 
i slepia nuo jų vištas, žąsis ir 
• baugina jais savo vaikus. 
; Jei neišbėgios po miškus 
► ir pasieks Kauną, tai mūsų 
; zoologams vertėtų jais susi- 
Į domėti ir pravarti'paralelę,

KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;. 
?. Žadeikis. _________________ ___  , - 75a.

Lietuvos piliečiui skirtas 
Toks nepaprastas likimas, 
Tisą amžių jis, kaip girtas, 
Vaiksčioja su pareiškimais?

Nunešei — ir vėl dalykas ’ 
Raštininkas rankom blaškos! 
Čia “į” nosinė netikus, 
Čia ne vietoj stovi taškas.

Jei Vašyt gerai nemoki, — 
Rask galvočių — kas parašo, 
O již pareiškimą tokį 
Kožnas penkiij litų prašo.

“—.-----------  <
Puikiausioj vietoj So. Bostone, ant 
Marine Rd. Du dviejų šeimynų 
dar neužbajgtį namai. Pirmam 
aukšte 5 kambariai su saulės kam
bariu ir priėmimo saliuke. Ant
ram aukšte 6 kambariai ir taipgi 
saulės kambarys. Yra piazai. 
Kiekviena šeimyna turės savo at
skirą šilto vandens šilumą. Visi 
naujausios mados įtaisymai, k. a. 
elektra ir t. t. Vieta dėl gara- 
džių. Susineškite su savininku, A. 
J. KUPSTIS.

DAR NEGIRDĖJOTE
jogei parriduoda puikus trijų šei
mynų namas Dorehestery labai 
pigiai! Yra penkiolika kamba
rių, vandeniu šildomi pečiai, prie
kiniai ir užpakaliniai piazai, elek
tra ; žodžiu, viskas dėlei šeimynos 
smagumo. Kaina tik $12,700. 
Kreipkitės pas savininką, A. J. 
KUPSTIS. z

NAMAS SO. BOSTONE 
šešių šeimynų —■' dvidešimts sep
tyni kambariai. Rendų ateina 
$780.00 • į metus. j Prekė $4,500.

N0RW00DE!
Du moderniškos stailos namai 
Vienas dviejų šeimynų, turintis 
po 6 ir 5 kambarius; antras, šeši 
kambariai dėl vienos šeimynos..Y- 
ra keturiems karams garadžius, 
trys ketvirtdaliai akro žemės ‘ Su 
dideliu ir. dailiu sodu, vištinyčiom 
ir kitais reikalingumais. Parsiduo. 
da grupėj uz $1l,O0O. Nepraleisk 
prbgąį'ntetyk A: J. KUPSTĮ arba 
K- W. ŽIUĘĮ, Norvood, Mass...

ŠIMfO KARŲGAR ADŽIUS!
Geroj vietoj; biznis išdirbtas per 
aštttonls’metus. ' Parsiduoda "pri
einama prety J^gvų išlygų 
Arba galima.'eiti partneriuos. 
Priežastis' ^dh^rmo,^\ft!ias iš

Kiek pas muš tų “prašmatny- 
Baimė ima dėl likimo :-[ščių?” 
Kai numirsi, — gal į čyšeiu 
Nepriims be pareiškimo?...

. " K. Alijošius
4‘Mūų Rytojus ’ *)

j -- TEATRAI
i GILIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; patašė S. Tarvydas_J5* 
I ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei- 
j rijų Juozukas________________ ________  - f_____25*
! UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ B ALIUS—komedijos po 1 ak- 
[ tą; parašė Seirijų Juozukas________________ '- 35a

j SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis » 40*
! ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė *
I Kun. L. yaičekauskas _______ ‘_______________________ 10a
1 ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. ŠirvinUs_30*
i ' i. •

VIST 'GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V.______ ^10*
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo

nas Tarvydas _______________10a.
PUJOTODUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas__į-J5e.
DRAMOS: lf‘$ėTmana; 2) Fabiofa—5 aktų;.3) Liurdo Stebuklas— 

4 aktų; parašė Jonas Tarvydas . _- 65a
VAtKŲ T&kTRAIy dalis 1:1) Pasivok ką darai; 2) Jono lai

mė; 3) Pasakyk mano laimę'; Surinko S. K., D. ir N. 15a

VAIKŲ TEATRAI: dalis H: 1) Gtirsime paskui; 2) Antanuku
; našlaitis; .3) Mėginimą* Surinko S. K., D. ir N. 1:'______ 15*

GRAUDŪS VERKSMĄI. Vertė Vysk. A. Baranauskas.____;___ 10c
ETJCIIARISTIŠKpS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juskaitis_15* 
KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge- ■ . 

gūžio, Birželio ir Spalių mėnesiams. Išleido kun. K A Vasys__25e.
• • • . > . ■

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis_______________ 75*

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

< POEZIJA, DAINOS IR EILES /
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius _________ 25a
BLAIVININKŲ HIMNAS-^Česlovo Sosnausko _ ___________ 15a
EGLE, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko_______5.00
ŠIŲ NAKCĘLY________________ ;__ L__________ 30a
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ___________________________ 20a
VAI AŠ PAKIRSČIAU _ _______________________ 20*
UŽ ŠTLINGĖLĮ - . . . ________ __________ 30a
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ - '  10a
LIGHO (latviška) ________________ 10a

MANDAGUMAS
Vienas ponais, eidamas per 

laukus, norėdamas užsirūkyti, 
neturėjo degtuku. -Atsiminęs, 
kad šią gadynę piemens rūko, 
nutarė kreiptis Į netoli ga
nantį piemenį. Išsiėmęs papi
rosų pasiūlė piemeniui. Tasai 
paėmęs, užžiebęs degtuką už
degė papirosą .ponui, paskui ir 
pats užsirūkė.

Ponas, nustebęs ^piemens 
mandagumu, paklausė, kodėl 
jis pirma davė svečiui užsK 
degti papirosą, o paskui pats 
užsidegė. Piemuo atsakė: 
“Mat, ponuli, pirmas dūmas 
nuo degtukų visad būva su 
siera.**

-- ' -d

Europoje yra priskaitorįa 
jSpie 6 milijonai musulmo
ną? 3 Balkanų pušiausalyje 
JT'J Europis Rusijoje. 
^Daug daugiaujų Afrikbje^ 
Šipie 20 milijoną randasi, Mo- 
roko. Tunise, Alžyre ir. Tęį- 

Suatie yra priskaito^ 
Ina iki 13 milijoną1 pranašo 
Jgįrbintoją; Aigipte—9, In- 
įlijos vandenyną pakraščiais

...<y e g
’ ĮĮŽfeZI EKSKURSANTAI

Kauno ■*4 Lietuvis ” raąfe 
kad nesenai
Anykščiusiš.DeguSsĮ.jBvęii- 
iąja, Nerimi,- Nemunu/^— 
Kaunan keista ekskursantą 
grupė, susidedanti iš VąJsty- 
bės Teatro^direktdriaus- A. 
Sutkaus, V. dramos artistes 
N. Jurašūnaitūs, V, dramos 
artisto V." Sipario, teologi
jos filosofijos fakulteto stu
dentės ' E. Vilčinskaitės ir 
moksleivio R, Vilčinsko. 
Plaukia jie valtele “ Juodo
ji Gyvatė.” . ; \

Nežiūrint į tai, kad ją ke
lione dar ir neįsipusėjo, o 
jau jie taip įdegė nuo saulės 
ir surambėjo nuo lietaus ir 
vėjo, kad šitie, dar nesenai 
grakštūs ir kultūringi žmo
nės, tapo panašūs į lauki
nius barbarus. Ir ne tik su
rambėjo ją kūnas, bet įvyko 
didelė metamorfoza ir ją 
sieloje. Taip antai jie ne
skaito jokią knygą, laikra
ščiu; neseniai jau pametė 
dieną skaičių ir nebesiorien
tuoją nei laiku, nei erdve, 
nei vieta. -Kadaisia sulig 
paskutinės mados pasiūti ją 
drabužiai . taip suplyšo ir 
nudryžo, kad liko panašūs 
į Australijos popuasą prie- 
dangalus. Keliauja jie pa
neigę visus kultūros bei ci
vilizacijos patogumus; mai-

privalnmų, Ypatybių ir tiktojo kataliko priedermės. ''ParaM ?' , ’į 
Kun. Jesuitas Fetiksss CozeI . p į. . . ' " T 80a rį

TrETINTNK^ JTJBILIEJUS—7;00 metų sukaktuvėms paminėti ' .fc-
• ąprašyihas šrv; Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatau-: 
HtrČKĮjuBEjRtrtT F^NĄS^-labm įdomi Apysaka 
PAVAŽRjd^^OTERIMę—pamokinimas moterims jų ašriieninia-

• mef šrimyuįniame ir visuomeniniame-gyvenime. Parengė Kun. r -t;
VT'Kųlikauskas ——____*___ _____ ___ __ , .,„,.15*,

BEN-HŲR^-Jstoirjos. apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų Labai / •
jdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo- 
nas Mohtvils ......... ' -____________ . -________________ i.1.50

TEN GERAI KUR 'MŪS NĖRA—p®akojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė iSB. J. Tumas______ ' 50c. '

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis,. žydas ir turkas.' Pamokinanti. 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B._______ 40a.

TRUMPI SKAITYJIĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas ~ . 45&

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis '
KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas ,

rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Pdraše Julius Vetoe. Vertimas J. Bėlčikonio_____________ 1.00 /

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75«. / 
DIDŽIOJI

Parašė
GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną. 

Vertė Kun. P. L._____ . ' , __ - 15a.

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 
parengė S. Kaimietis___________ __________ ____ ________15*

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 
a p y s a k a__________________________ ;_______ _ ________ .15*

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku
nigas Tarnas Žilinskas ——__z—i-------------------- 50*

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Ken. P. Saurusaitis 25* 
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. ŽadeikuT^ ____________ 50*

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS „•__________ - -25*
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui_________50*
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas^____ 15*
BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 

Rusijoje________________________________ .... - 15a.
ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms sa 

gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis ________________ 50*
LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus________________________50*r
MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver

tė Jonas M. Širvintas_________ ________________________ 50*
BITININKAS. Parašė T^as Jeronimtte Pentis

LIETUVOS ŽENKLAL Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunaa_40*

ĖMĘS IR KALBĖK; Deklamacijos, Monologai ir Dialogai Pa- ' 
rašė Juozas V. Kovas; Kaina_____________ ;__ __ _______ 30*

GRABORIAI
I . •'

- * A* • ~ — ■


