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AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ ŠV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
V’ll'.’T
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SAINT LOUISAS PO BAISIOS VIESULOS RUGSĖJO 29 D
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EINA NUO 1915 METŲ.
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Pereitą antradienį

MOTERIS LAKŪNĖ NUKRI
TO Į JŪRES

Holandų Laivas Pribuvo
Pagelbon

Orlaivis Užsidegė ir 
Nuskendo

1S 

Roosevelt Field, Ne\v A ork 
leidosi kelionėn oru per At- 
lantiką į .Paryžių pirmoji 
moteris lakūnė Rutli Elder 

ir lakūnas Gorge* llnleleman. 
M i glotas ir audringas oras 

apsunkino jų kelionę. Nulė
ke apie 300ff mailių pastebė- 
jo. kad aliejus Įmiginsi ir 
nebus galima toliau važiuoti. 
Nuo praeinančio laivo suži
nojo, kad apie 360 mailių 
nuo kranto. Bandė dar lėk
ti, ’oet buvo priversti nusi
leisti ant vandens. 
io, kad orlaivis »/ 

TTolandijos laivas
uosi pagelbon. Nuplaukęs ra
do Amerikos lakūnus vande
ny besilaikančius už-orlaivio 
sparnų. Nė vienas iŠ ju
dviejų nemokėjo plaukti, tai 

kael 
prie laivo, 

ant laivo abu lakū- 
dėkojo už išgelliėji-

LONDONAS. — Anglijos 
ministeris Varšuvoj, prane
ša savo valdžiai, kad lenkai 
sukėlė lermą dėl Lietuvos 
konstitucijos projekte įdėto 
paragrafo. kur A ilniHs pri
skiriamas Lietuvai. -Sako. 
<ad toks lietuvių valdžios 

pasie*lgimti< provokuoja Len
kiją. Lenkai skundžiasi, kad 
Lietuva konfiskavo jų dva
rus. uždarė mokyklas, o da
bar pakeisdami konstituciją 
įrašo, kad Vilnius yra Lie
tuvos sostinė.

'Pieša, Vilnius yra lenkti 
rankose, pagrobtas smurtu, 
bet Lietuva nuo jo dar ne
atsisakė ir neatsisakys. Jis 
buvo ir bus Lietuvos sostinė.
Todėl Anglija pataria Lietu
vai tą paragrafą. kur kalba 
apie Vilnių išmesti.

rr i' fe

1 ’astobė- 
nusileido 
ir skubi

Čia yra typiška.scena ant Cottage Avė., "Louis, kur viesulą gražiausias miesto da
lis pavertė griuvėsiais. Užmušė keliolika desėl žmonių ir apie 600 sužeidė. Sunaikino 
gyvenimui namus ir bizniu sekciją šešių ketvirtainių mailių ploty.

(Romaną Teis Karo
cTeismas

LIETUVOS SKUNDA TAU
TŲ SĄJUNGOJE

Smerkia Lenkus Dėl Atnaujin
to Teroro Prieš Vilniečius 
GENEVA.—Lietuvos vy

riausybė Įdavė Tautu Sąjun
gos sekretoriui skundą dėl 
lenkų vyriausybės uždarv lie
jimo lietuvių mokyklų ir at
naujinto teroro prieš Vil
niaus krašto lietimų nęva. 
dėl jų politinio veikimo. .

Lietuvos dienraštis “Ry
tas” praneša, kad Jono J. 
Romano byla perduodama 
karo t ei smui. Matyt, tą* pa
darė dėlto, kad Lietuvoje 
tebėra karo stovis.

darbininkai bandė

VATIKANAS REIKALAUJA 
NAUJOS VALSTIJOS

RYMAS. — šv: Tėvo ofi
cialia organas “Observatore 
Romano” Įdėjo editorialą. 
kuriame nurodoma būtinas 
reikalas gauti iš Italijos vy
riausybės daugiau žemės. 
Reikalavimas turbūt biis iš
pildytas, nes Italija daug 
Vatikano žemės'yra nusAvi- 
nnsi. Dabar tik norima, kad į 
padarytą skriauda būtu ati- 
taisvta.

“ pTlŠejįo 'mesTU virves, 
pritraukti juos 
Paėmus 
nu. jie 
mą.

La i v< >
” paimti ir ju beplueluriuojan- 

tį ant vanilėms orlaivį, bet 
nepasise*kė*. Bekeliant virve's 
nutrūko ir 
mas nuo e*kspliozijos užside
gė* ir žuvo jūrų.geJme’se.

Holandų laivas. Amerikos 
lakūnus vežė* Į artimiausi 
sausže*mi į Azorcs salas. 
Nuo vietos kur orla*vis nu
krito iki Azorers salų buvo 
360 mailių, o Į Paryžiui buvo 
860 mailių. Ta nelaimė atsi
tiko spaliu 13 d.

Spalių 15 d. jau jie* buvo 
ant Azore*s salų ir ten susi
rinkę žmonos
Paryžiun plauks laivu, aiit- jimo prasitarė 
radiemy. spalių 18 d.

orlaivis krisela J BOLŠEVIKŲ MANIFESTAS
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juos sveikino.'

Nubaudė Katalikų Dienrašti 5,000 litų 
už pakeitimą parašų

59 MAINIERIAI NELAIS
VĖJE

SCRANTON, Pa. — Rei
de vyties valandas Perk ka
syklų, G lendate Coal kompa
nijos darbininkai, sulužus 
keltuvui, buvo uždaryti ka
byklose. Šiai]) taip juos pa
sisekė ištraukti gyvus, nes 
sako, kad oro buvo užtekti
nai.

“RYTO” REDAKTORIUI 
BAUSMĘ SUMAŽINO

KAUNAS. — Dienraščio 
“Rytas” redaktoriui Kauno 
komendanto 5000 litų uždėtą 
piniginę pabaudą arba 3 
mėn. kalėjimo už nepilelvmą 
cenzūros reikalavimų Kraš
to Apsaugos4 Ministeris su
mažino ligi 3000 litų arba 
7 parų, arešto.

A. D. F. PASMERKĖ KOMU
NISTUS IR FAŠISTUS'

LENINGRADAS. — So
vietų diktatoriai skelbia, kad 
jie panaikina mirties baus
mę visiems kriminalistams, 
išskyrus politinius.

Toki manifesfa nask'lbė 
t 

Alevis I. Bykoff. komisaru 
prezidentas.

Reiška žmogžudžiams. p!ė-‘ 
šikams mirties bausmė pa
naikinama, bet politiniams 
įprasi kabeliams, kurie* dėl 
žiauraus bolševikų. perse*kio- 

priė*š juos 
mirties bausme" paliekama.

LOS ANGELES. Gal. — 
Auk l ikos Darbo Federaci
jos konvencijoj priėmė rezo
liuciją. kurioje griežtai pa
smerkė komunistus. Rezoliu
cijoje ir prez. Green kalbė
damas 
šėrikai 
priešai, 
ši .-tams, 
mm komunistų daug

4

pažvtnėjo. kad bol- 
yra darbo žmonių 
ir jie yra lygūs fa- 
A. D. E. apsivalius 

■ geriau 
di ^ikti darbininku labui.

VIESULĄ NUTERIOJO ST. LOUISĄ

A. STULGINSKIS TRAUKIA 
“LIETUVĮ” ATSAKO

MYBĖN
KAUNAS. — Esamomis 

žiniomis buvęs Respublikos 
Prezidentas A. Stulginskis 
traukia “Lietuvio” redakci
ją teismo atsakomybėn dėl 
neteisingai žinių skleidimo, 
mat “Lietuvis” rašęs, kad 
Stulginskis neteisėtai imąs 
Seimo pirmininko algą, tuo 
tarpu, kaip einant Seimo 
statutu Seimo pirmininkas 
ir prezidiumo nariai turi tei
sės imti algą ligi naujai iš
rinkto Seimo prezidiumas 
pradeda veikti.

IŠTEISINO KALTININKUS, 
PALEIDUSIUS IŠ NELAIS

VĖS LIETUVIŲ 
LAKŪNUS

VARŠUVA. — Varšuvos 
karo teismas nagrinėjo bylą 
lenkų kariuomenės kapitono 
Michalovskio. kurio budėji
mo metu iš Modlino tvirto
vės pabėgo savo laiku ten in
ternuoti du lietuviai lakū
nai. Kapitoną AficlialovskĮ 
teismas išteisino.

i -

Karo Komendanto Nutarimas 
NųtariniasTfr. 1721

1927 m. rugsėjo men. 27 
ei. Aš. Kauim miesto ir aps
krities Kenne’ndantas. Pulki- 
ininkas le.it. SKEČAS Ka

zys. išklausęs Krašto Ap
saugos Ministerie) įsakymo’ 
ir ]>e*ržiūrė*jęs laikraščio 

“Rytas’ 216 No. radau: kael 
minėto laikraščio redakcija 
po vedamuoju- straipsniu 
“ Lietuvos Katatikit-Pol i tiš
ko grupių — Ūkininkų Są

jungos ir L. Krikščionių De
mokratų ]>artijos nusistaty
mas ele*l referemdmno” — 
vietoj parašo “M. Krupavi
čius.” k;.i]> buvo straipsnis 
patiekta^ p. Ministeriui ir jo 
leistas spausdinti, padėjo 
parašą “Dr. L. Bistras” ir 

to pat 216 
ve*da- 
K ru 
para- 
toks

sėdėdamas i kad dalis “Ryto”

z

BOLŠEVIKŲ ATSTOVAS 
PRANCIJAI GAVO

• “KIKĄ”

PA RYŽI ES. — Nuo ne- 
kurio laiko ėjo ginčas tarp 
P raitei jos ir Rusijos dėl pa
starosios atstovo Rakovskio. 
Mat Rakovsky
Paryžiuj varė Imlševikišką 
propogandą. Pranei ja suse
kus pasiuntė bolševikams no
tą, kad jie savo “agitato
rių” atsiimtų. Bolševikai, 
kad ir nenoromis turėjo su
tikti. Dabar Į Rakovsky vie
tą siūlo M. Dovgr 
įlabarl inį atstovą 
Ar Pranei ja priims jį ar 
dar nėra žinių.

No. yra išleistas po 
urnoj u nu parašu ‘‘M. 
pavirins.” o dalis su 
su “D r. 1,. Bistras:”

Braižinys parodo vietą St. Louise kur smarki viesulą užmušė 
daug žmonių, o .dar daugiau sužeidė. Pridarė žalos už apie $75,- 
000,000. Tūkstančius namu pavertė j griuvėsius. Viesulos ke 
lias ant braižinio pažymėtas taškeliais.
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baudžiu 5000 lt pinigais ar
ba 3 mėn. kalėjimo.

Nutarimo nuorašus pa
siųsti Kauno miesto polici
jos Vadui paskelbti nubaus
tajam asmeniui ir Įvykdyti 
per 3 d. ir Krašto Apsaugos 
Ministe-riui per II-os Karo 
Apygardos Viršininką, sulig 
Y pa t. Valstybės Apsaugos 
Įstatų 17 parag.

Originale pasiraąė ir nuo
rašas su originalu sutinka: 

Pulkininkas Įeit. Skučai, 
Kauno miesto ir apskri

ties Komendantas.

UŽ KĄ NUBAUSTAS 
“RYTAS”

i Rugse"*je> 26 d. numerio ve
damajam gre*ta ]>. A. Stul

ginskio parašo paele"*tas p. 
D-ro L. Bistre) parašas.

P. Krašto Apsaugos Mi- 
niste*riui Įteiktame cenzū
ruoti ekzemplieH'iiijc buvo 
vie*te>j D-ro L. Bistre) Kun. 
M. Krupavičiaus parašas.

Kadangi Įteiktuose ir p.
leelakcijos elgesys priesta- Ministertiii Pirmininkui Jie-

Irau ja mano-išleistoms š. m. 
balandžio mėn. 21 d. spau- 

2 paragr.;

Dėl Vilniaus Negali 
Susitarti

RUSIJOS KOMUNISTAI 
SUSIPEŠĖ - nama,

VaršuvosIšmetė Iš Partijos 
44 “Draugus

MASKVA. — Komunistų 

partijoj kilo smarki kova 
tarp “draugučių.” Nesemai 

išme tė* iš partijus Trenki ir 
kitus, dabar vėl iššlavė* lauk 
įžymų Inilševikų grupės va
dą Pnmbrajenski. seną Le*- 
niuo draugą ir pirmą Finan
sų Ministerį. kartu su Scre- 
brakof ir Sharof. taipgi Įžy

miais komunistais. Sako, 
kael juos išmetė* iš partijos 
už tai. kael jie* turėjo sla])tą 
spaustuve* kur spausdindavo 
antiljolševikiškus atsišauki
mus. Tą spaustuvę iižareš- 
tavo. 4

Taipgi žinios iš Leningra
do praneša, kad ten išmetė* 
lauk iš partijos 40 opozieijos 
narių, ir tai ne* bile kokius. 
b«*t karštus “lyderius.” 0- 

!|mzieijos vadai rinko pam
išus ir ruošėsi sutriuškinti 

j bolševiku diktatoriaus Stali 
no “galvbe.”• * *

BERLYNAS. — Prane- 
kael tuo tarpu, kai, 

užsienių reikalų 
ministerija tvirtinanti, kad
Sovietų Rusijos ir Lenkijos 
nepuolimo sutarties derybos 
vykstaniėos sėkmingai. Mas
kvos sluoksniuos kalbama, 
kad principialiniais klausi
mais dar nesą susitarta. V- 
pač sunku esą susitarti Vil
niaus klausimu. Be to. toli
mesnis tų derybų pasiseki
mas par/ isįąs ir nuo Sovietų 
Rusijos ir Prancūzijos ga
rantijų pakto. Dar nežinia, 
ar Prancūzija sutiksianti 
vaidinti Rytų Europos sau
gumo laiduotojo vaidmenį.

įveik žodis žodin tokio pat 
turinio, kai]) minėtas veda
masis. raštuose* buvo p. Bis
tro,-o ne* kun. Krupavičiaus 
parašas, tael Redakcija nie
ko blogo nemanydama, o 
priešingai, norėdama atities
ti elokmne nfalį -parašu tiks
lingumą. pakeitė* savo atsa
komybe kun. Krupavičiaus 
parašą, kuris iš seno buvo 
surinktas. D-ro L. Bistro 
])arašii.

Ež tai p. Krašto Apsau
gos Ministerio įsakymu Kati 
no Komendantas “Ryto” 
redake iją nubaudė 5000 litų 
arba 3 men. kalėjimu.

(“Rytas”)

galevskv. ’ku taisyklėms.
Kinijai. B>de*l Krašto Apsaugos Mi

nisterio pulkminko Daukan
to Įsakomas laikraščio “Ry
tas” atsakomąjį redaktorių 
p. Jakubauską Leoną bau- 
elžiii 5<MW» litų jiinigais arba 
3 men. kalėjimo.

Nutarimo nuorašus pasiųs
ti Kauno miesto policijos 
Vadui paskelbti nubausta
jam asmenini ir įvykdyti 
per 3 d. +r Krašte) Apsaugos 
Ministerio pulkininko Dau
kanto Įsakomas laikraščio 
“Rytas” atsakomąjį redak
torių ]>. Jakubauską Leoną

r 
ne.

VARŠUVA.
ri rusvi m"

v v-

LENKAI GAUNA 
PASKOLĄ

4x*nkų 
skelbia, kad jiems

pasisekė baigti derybas su 
Amerikos finansieriais dėl 
7<> milijonu dolerių ] m sko
los. | *.iskolą gauna septintu 
nuošimčiu. Ix*nkų finansus 
prižiūrės ir tvarkys Ameri
kos finansierių žmogus.
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PENKI ŽUVO ORLAIVIUI 
ĘUKRITUS

SAN ANTONTO. Tesąs, 
— Penki asmenys, kurie in
kilo orlaiviu išbandymui žu
vo. kuomet orlaivis sugedo 
ir nukrito arti Stinson 
Field.

Svarbiausias žmogui dalykas 
tai mokėti save valdyti. — 
Goethe.
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restens virsta 
ir; sprandus

nuodija 
anodija. Sei 
tas ramus ’ ri 
kuliojančių 
skaldančių peštukų vieta
persislinkusių samagonke ar 
anodija. Nesant vietoje po
licijai, jos pareigas atlieka 
moterėlės—verkdamos mal
šina peštukus,- d samagonkės 
dirbėjus ir anodijos parda-

ĮSTAIGA ' ’
į MARIAMPOLE. — Pra- 
^ dedaųt mokslą rugsėjo 1 d. 
; marijonų gimnazijos direk- 
- -torius prof. kun. Totoraitis

.tarp kit ko pranešė, kad 
F gimnaziją smarkiai auganti.

Pernai buvo apie llūmoki- 
.. niai o šiemet jau, atidarius 

septintą klasę, mokinių_skai- 
' čius padidėjo ligi pustrečio
šimto. Marijonų gimnazija vinėtojus nėra kas sudrau 

Tfaavasara gavo valdžios mo- • džia. 
I?., kvklu teises.

Iš Amerikos tautietis Dr.
Račkus gimnazijai atsiuntė 
iš Čikagos didelę daugybę į- 
yairių mineralogijos ir pale
ontologijos daiktų. Tiems 
daiktams jau padirbtos spin- 
tos, kuriose jie bus sudėti po 
stiklais. . D-ras Račkus šią • kas. Atleistasis

, vasarą taip pat atsiuntė la- < tuojau suprato, 
bai daug įvairių senovės pi

tik išdūmė, bankas .jo pasi 
gedo — ieško. Tur būt ban 
ke jis nemaža žulikvsčių pri 
dirbės.

.PABĖGO
PILVIŠKIAI. Rugpiū

čio mėn. pabaigoje L. Ūkio 
Banke vietos skyriuje pada
ryta revizija, po kurios at
leistas iš tarnybos banko di
rektorius p. Pranas Ulins- 
kas. Atleistasis, matyti, 

kad ilgai- 
: niui dar gali atrasti daugiau 
j visokių trūkumų, pasirūpino 

Taigi mokyklos muziejuj i užsienio pasą ir išdūmė. Kai 
yra jau nemažas ir numiz-‘ 
matikos skyrius.

v Marijonų gimnazija ger- 
' bia savo pirmus įkūrėjus. 
vJ Tam tikslui šią vasara salė-
4 , v •

£ je. ant sienų iškalti trys pa- 
?- veikslai: a. a. arkivyskupo

J. Matulevičiaus, p. A. Stul- 
fe. ginskio ir arki vysk. Pr. Ka- 

revičiaus. Tuo laiku, kai 
buvo įsteigta mokykla, pre- 
židentu buvo p. A. Stulgi ns- 

| kis, dėl to gimnazija norėjo 
:? turėti ir jo paveikslą savo 

mokykloj. Paveikslas pa- 
\, dirbtas iš gipso skulptoriaus 
■' p.-K- Šklėriaus. Mokykla 
y gerbdama arldvysk. Pr. 
| Karevičių, kurs išsižadėjęs 
f .vyskupystės, stojo į Marijo- 
r y nų vienuolyną ir visa širdžia 
t’ remia šią mokyklą, įtaisė 
r bronzinį atvaizdą. Jį pui- 
> kiai padirbo dailininkas Zi

karas.
Bet ypač puikiai pasise-Į 

kęs a. a. arkivyskupo J. Ma-i 
tulevičiaus biustas. Iš mar
muro jį padirbo skulptorius 
p. S. Stanišauskas. Kaip gv-

5 vas rimtai žvelgia to švento 
{jaunuomenės mylėtojo vei
das. Jo rūpesniu buvo įkur-

; ta ir ši gimnazija rr nusta
tyti jai tvirti katalikybės, į 
doros ir mokslo meilės prin- 

y cipai. Jo paveikslas ypač 
labai mylimas mokyklos 
Auklėtinių. /

Dailininkas Stanišauskas 
papuošė salę pagražinimais 

i ir dideliu kryžiumi, kuri čia•r ' *•

| pat, mokslą pradedant, pa- 
šventino ark. Pr. Kare vi- 
Čius.

Po to prof. Būčys įteikė 
k mokiniams mokyklos vėlia

vą, primindamas vėliavų is- 
B tori ją ir jų reikšmę. Profe- 
/ sorins karštai ragino jau
jų nuosius moksleivius tvirtai 

- -eiti paskui savo vėliavą.

NUSIMINĖ
PILVIŠKIAI. Vietos so- 

(cialdemokratai po 17 gmo- 
Į dzio buvo nusiminę. Bet po 
i Tauragės įvykių nudžiugo, 
matyti, galvojo, kad jau 
būsiąs “rojus” Tačiau, su
žinoję, kad komunistų pu
čas nuėjo velniop vėl nusi- 
minė. Ypač nusiminė suži- 

jnoję, kad jų “tėveliui” Je- 
; ronimui Plečkaičiui nėra 
vietos Lietuvoje.

Na, nieko nepadarysi, ko 
Jeronimas ieško, tą ir atra
do!

0DŽll! AŠ PAMIRŠAU PASIPIRKTI OLD 
6OLDS, IR AŠ BUSIU MARGIO NAMUOSE 
UŽ PtNKių MINUČIŲ/JAU VISTIEK 
NĖRA LAIKO JŲ GAUTI f

1 TU TOU PAZENGęS LO
SIME IR VIS TU ATRODAI 
LIG 8UTUM PRARYJĄS 
KE6£RĄ,OI$T£Rl!

Mažai kur
ir

MOTERŲ POLICIJA
PAJŪRE

Lietuvoje yra tokia graži 
jauki vieta, gamtos atžvil
giu, kaip Pajftrė. Miestelis 
nors mažas ir nemažai ja
me gyvena žydų, bet švarus. 
Stovi ant kalniuko netoli jū
ros. Iš pietų, vakarų ir šiau- 
tfėSFąpsuptas jūros žavinčiais 
krantais. Rodosi vietos 
jaukumas turėtų atsispindė
ti gyventojų būde. Gal taip 
Ir būtų, tik visa beda, kad 
yra nemažai degtindarių, ku-

lai švelnesnis ir geresnis

šis vaizdas, parodytas Knowloon’e, Kinijoj tuoj po .audros, kuri nuteriojo Kinijos pa
kraščius. ' *

jgų už vaiką nebemokėk, nes BOLŠEVIKŲ PR0FSĄJUN 
aš jį pasiimu dabar sau, ir 
aš pati jį toliau išlaikysiu. 
Kiemsargienė dar pridūrė, 
kad — girdi — ji jau esan
ti tą mergaite ir pasikrikš- 
tinusi.

Pasileidėlė motina, būda
ma žydų tautos ir tikėjimo, 
išgirdusi tokį sargienės ne
paprastą jai pareiškimą, 
taip susijaudino ir užside
gė, kad tuojau panorėjo sa
vo kūdikį' atsiimti: ji pati 
imsianti jį auklėti.

Kiemsargienė kūdikį grą
žinti atsisakė. Tada motina 
padavė taikos teisėjui skun
dą reikalaudama kūdikį grą
žinti jai.

Tokiu būdu tenka atsi
durti ir mūsų dienose aki
vaizdoje tokio pat teismo, 

■ kokį prieš daugybe metų y- 
1 ra daręs dviem motinom iš- 
• mintingasis Saliamonas.

SALIAMONIŠKA BYLA j 
' I

Tūla pasileidėlė žydė, gy
venanti Kauno mieste tokios 
rūšies moterims skirtose gat
vėse ir verčiantis savo nedo
ru ir negarbingu amatu jau 
apie aštuoneris metus, ne 
taip senai pagimdė kūdiki. 
Savo kūdikį tuojau ji atida
vė kiemo sargienei, našlė, 
sargienė,, neturėdama savo 
vaikų, paėmė ji auklėti.Tik- 
roji motina prisižadėjo jai 
kas mėnesį už kūdikio lai
kymų užmokėti.

Kūdikis buvo — gražutė 
mergaitė, ir kiemsargienė su 
dideles meile ją pas save lai
kė. Na, o motinai — tūno
mą — negalvoję nebuvotos 
kūdikio gyvenimas. Bet su- 
tartą užmokesnį ji visuomet 
kiemsargienei atiduodavo.

Kiemsargienė tą nelaimin
gą kūdikį likusį kaip ir be 
motinos, beauklėdama taip 
jį pamilo, kad vieną kartą, 
kada jo motina atnešė pini
gus, ji-pareiškė, jai štai, ką: 
girdi, tu man daugją» pini-

GŲ LAIKŲ ATRŪGOS

MAŽEIKIAI. Iš rugsėjo 
mėn. nakties 4-5 d. prie tele
grafo stulpų buvo iškabintos 
dvi komunistų vėliavos: vie
na lietuvių kalboj, antra žy
dų. Abiejose vėliavose buvo 
įrašyti kurstą prieš dabarti
nę valdžią obalsiai.

Tą pačią naktį buvo prie 
gelžkelio depo pamėtytų ko
munistinių atsišaukimų. Mat 
minėtam depo dirba du žy- 

i mūs komunistai ir yra dargi 
savanorių gaisrininkų drau
gija, kurie ne retai tos drau
gijos vadu šaukia ir posė
džius.

VILKAVIŠKIS. Kaip vi
soj Lietuvoje, taip lygiai ir 
Vilkavišky j e prie socialisti
nes valdžios socialistų agita
toriams patariant buvo at
imta daug žemių. Dabartinė 
valdžia daug kam atimtas 
žemes grąžino, o kai kuriems 
net ir pridėjo.

ya man BRIGGS

GAL JIS TURĖS OLD GOLDS-.. A5 T1 KRAI^\ 
NEGALIU RŪKYT! JO RUSI ES. N'JO jų I 

TURIU KOSĖTI - .

AR TU PAKABINAI 
SAVO HALO SU SAVO 
SKRY8ELE? BUK 
LINKSMAS ■ ' 6

GALI 8UTI KOMEDIJA KAI KAM 
SĖT YRA TRAGEDIJA MAN

[bE GILIUKO! JIS TIK TURI GERKLES 
KUTENTOJUS? TAI BENT. 6ERĄ. 
NAKTĮ AŠ TURIU ! )
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BUK LINKSMAS.' r 
PASNINKAS PASIBAIGEI 
IMK GIGARETA <£

neturėsi.
r. Co, (< im

_____________________________ .1.50

p^kojimas kaip mūši; išei-
EjHe J. Tumas______________ 50c.

Pamokinanti
____________ 40e.

ft.pj ;l f r' f PI t f "i Pj
ĮVAIBIOS KNYGOS

MANDAGUMAS—įvairtls patarimai užsilaikymo draugystėje ir 
viąuoraeniniajną gyvenime. Parašė Kum A. Staniukynas—I___20e.

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBE—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 

' Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel ___________ 30c.
TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti 

aprašymas Šv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai__ 8e.

HUCKLEBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka______________ 75c.
PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia

me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun. 
V. Kulikauskas ______________________ j*______________________ 15e.

BEN-HUR—lstoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila___________________

TEN. GERAI KUR MŪS NĖRA- 
viams sekasi Amerikoje. Parašė

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas.
•apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B.„

TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas______________ 45e.

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis_______ 45e,

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de
rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio________________ 1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75e. 

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;. 
Parašė P. Žadeikis. • __________ _________________________ 75e.

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną. 
Vertė Kun. P. L.____________________________________________15c. z

<

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 
parengė S. Kaimietis_____________ ___________ ________________ 15c.

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 
a p y s a k a______ ...___________ . __________________________ ISc.

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku
nigas Tarnas Žilinskas________________________________ 50c.

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 

GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio_________________ _______ 50c.

ARITMETIKOS į^DAVINYNAS_____________ , 25c.
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui ' 50c.

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas______ 15c.

BOLŠEVIZMAS —Kas tai yrą bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje______________________ ;__________________________ 15c.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms sa 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis -_____________________ 50c.

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus_____________________________ 50c.
/ ■

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver- . 
te Jonas M. Širvintas ________ ■ ___________ ;______  50c.

BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis _______________ 5(M.

LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunas—-40c.
! ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa- ’ 

rašė Juozas V. Kovas. Kaina -________________________________30c.

GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas---------------- 10c.

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis„15c.

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Grandus Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalių mėnesiams. Išleido kun. K A. V'asys^-25«.

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

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun, M. Gavalevičius; be ap
darų 75 centai, su apdarais_________-_________________ 1____________$1.00

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ' - 25ft
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko ______ ;__________15c.
EGLE, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko PeĮrausko_________ 5.00

ŠIŲ NAKCELY________________________________________________30c.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ______________ 1 ‘ 20e.

VAI AŠ PAKIRSČIAU_________________________________________20c.

UŽ ŠILINGELĮ___________________________________________ 30c.
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ ________________________________ 10c.
LIGHO (latviška) ________ 10c.

TEATRAI
GLLIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas__25e. 
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų »Juozukas ___________ _ 25e.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą ; parašė Seirijų Juozukas_____________ »______________35c.
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis -  ___________ 40c.
ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautas Genijus.” Parašė

Kun. L Vaicekauskas______________ _____________ 10a.
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. širvintas__30c. 
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V._________ .10b.

PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo
nas Tarvydas______  -______ 10b.

PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas , .35c. 
DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebuklas

4 aktų; parašė Jonas Tarvydas (Be
VAIKŲ TEATRAI; dalis I: 1) Pagalvok ką darai; 2) Jono lai

mė; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S.*K, D. ir N. _ lfia. 
VAIKŲ TEATRAI: dalis II: 1) Ištirsime paskui; 2) Antanukas

' našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S.K* D. ir N. - ĮSa.
MALDAKNYGĖS

PULKIM ANT KELIŲ—“D-ko” spauda. Odos apdarais $2.50 ir $3.56 

Siųsdami užsakymus .arba pinigasrJ&uomet adresuokite taip:

DARBININKAS
366 West Broadway South Boston, Man.

r



pinigai ant pa- 
aštorius priims 
jforus -nuo pir-

10 litų, o nžsa
ms Lietuvoje siuskite po 8Ii

Bet tai ne dėlto, kad padaro vien geresnius užkandžius. 
Bet tai dar ir dėlto, kad: tai būdas sutaupyti išlaidas. Ar 
tamsta įsivaizdini, jog Pasaldytas Kondensuotas Pienas 
užima vietą Smetonos ir eukro. Kur receptas reikalap- 
ja Smetonos ir eukro ten pasaldytas Kondensuotas Pie
nas duoda net geresnes pasekmes.

Pašto Departamento tar
nystės yra Įvairios. Daiktai 
gali būt siunčiami Įvairioms 
ratoms sulig tolumo ir sun
kumo: Laiškai gali būt re
gistruoti, tas juos apsaugo-

Taupykite Leibelius Dėl Brangių Dovanų
Kiekvienas Borden.Lcibells kaip atvaizduota turi didelę premi
jų verte, \tlnnkykite artimiausią premijų krautuvę ir pažiū
rėkite kaip lengva gnut-eridaliriHių daiktų, lėkščių, laikrodžių ir 
daugeli puikiausią dalykų PYKAI tik su Borden lelbelinis nno 
Šios rūšies Pasaldyto Kondensuoto Pieno. Pradėk tanpyt. leibe
lius šfand'en. Tnmstn džiaugsies. Jei patoginn, reikalaukit 
DYKAI iliustruoto katalogo, kurtame randasi daug premijų.

I*aug patogiau ir sutaupys kliką su
pjausiant duonų dėl .toasto išvakaro. 
Ryte duona ląis tik nudžiovus ir tin
kama kepimui.

z
Supiaustymni sviesto į mažus gaba- 

luktis lengvai, uždėk ant peilio ašme
nų šmotą vaškuoto popiero kuris būna 
apvyniotas ant sviesto, ir pamatysi 
kaip sviestas pjanstysis lengvai ir gra
žiai.

Apcukravimu? donacų. sudėk kelis 
donacus i didesnį popierinį maišą -su 
l>ora šaukštų cukraus, ir kratyk juos 
iki apsicukruos. šitaip jie geriausia 
aptepti cukrum negu barstant ant jų.

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVUS
• - *

FALE RIVKR. Mass. RRTDOEPORT. CL PROVIDENCEaR.T. 
14—<*t-rd Street 1(lt» Congress St. 40 Akom Street
arti Hedford St -arti Malu Street art! Washlngton St

TUK BOIIIO COMPANT. BORDEN Rf.DO.. NKW YORK

Yra Lengva Suruošti Vai 
v kams Pokili, Kad Jiems 

Visi Jų Draugai 
Pavydėtų....

“ŽVAIGŽDĮ”
. “Žvaigždė” kas mėnėšĮ lankydama Jūsų na

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

“Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 
katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose,r kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijonierių, 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
tt. ir tt x > .

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

Per ištisus 1927 metus YžVAIGžDfi” trokšta ir 
jums nušviesti klaidžius dvasink>gyvenimo kelius ir, 
lyg toji Trijų Išminčių žvaigždė, ji nori ištikimai jus 
vesti prie karalių Karaimus ir viešpataujančiųjų 
Viešpaties. ~

“Žvaigždės kaina metams 
kyčtami sų 
tus metaCrrr

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

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Jeigu nori pieną ir cukrų sykiu, tai nėra geresnio pieno kaip 

Standard arba Čhallenge, kuris parsiduoda kiekvienoj grosernėj. 
Prie to dar gali taupyt leibelius ir'už juos gauti brangias dovanas.

Spencer. Penrose gavo dovaną nuo savo draugo cirkinm- 
ko Ed ‘Barrard kupranugarį, kuris pavadytas “P-le Ethel 
Volstead.” Kadangi Penrose yra priešas 18-to amendmento, 
tai matyt jam iškirto šposą pavadindami kupranugarį “Vol
stead.”

----- -
ja, kaina yra 17 centų ir ap
saugoja >iki $50.00 vertės. 
Siųsti laišką “special deli- 
verv” kainuoja 12 centų, tas 
reiškia kad laiškas greičiaus 
dąsieks paskirtą vietą, negu 
paprastas laiškas, apie 2 va
landoms. Pinigai, siunčia- 
^ni pašto piniglaiškiais i vi
sas dalis Suv. Valstijų arba 
į svetimas šalis už labai ma
žą kainą.

' / ■ /Pinigus galima taupyti 
pavedant “pašto taupymo” 
skėriams, kurie moka antra 
nuošimti. Pakietai gali būt 
apsaugoti ir užregistruoti ir 
siunčiami “letter post“ bet 
tas labai brangu. Pirkliai 
gali siųsti tavoms paštu “C. 
O. D.”(ai1 
davimo), ir 
pinigus už 
kėjo ir pirkliui bus užmokė 
ta. • - 1 • y;: -f.

J
EI darote šaltakošės ar pyragaičių, pa
vyzdžiui, naudokit Borden’s Pasaldytą 
Kondensuotą Pieną. Šeimininkės po vi

są šalį jau pradeda supranti, kad Borden's Pa- 
saldvtas,Kondensuotas Pienas suteikia nepri
lygstamą riebumą ir genimą.

X ----- -------------—
e'"—7' ' ' < . I

Pirma užrekorduOta paš- 
: tinė sistema buvo Persijos 

imperijoj;. Sulig Nenophon, 
■Gyrus vvrąsis turėjo kurje- 

, rus, su pabalnotais arkliais, 
įvairiose Europos dalyse, 
vienos dienos kelionė nuo 
viens kito, kad gavus rapor
tui iš provinciją i>e jokio 
atidėliojimo.

Juliaus Cezariaus laikais 
kur-jeraį visose Rymo daly
se buvo taip puikiai suorga
nizuoti, kad vieną jam 
būnant Anglijoj jis paraše 
dviejus laiškus Ciceriui, TRy- 
me, ir tie laiškai dasiekė Ri
mą į 26 dienas. Bet tokia 

’ tarnystė buvo Įsteigta tik 
valdžioms arba valdinin
kams, jų vartojimui. Pa
prasti asmenys, susinėsimais 
su viens kitu turėjo samdyti 
vergus išnešioti laiškus arba 

- turėjo rasti koki žmogų, ku- 
ris-keliavo į tą ypatingą vie
tą ir kuris apsiėmė nunešti 
laišką. Ciesorius Diocletian, 
pabaigoje trečio šimtmečio, 
rodos, buvo pirmas Įsteigti 
paštinę tarnystę naudai pri- 
vatlškų žmonių.

. > 'Pirma Franci,jos paštinė 
sistema pradėta tryliktame 
šimtmetyje. Anglija Įsteigė

• pirmą paštą tik 1635 m. Pir
mais metais ratos mainėsi 
nuo 8 iki 25 centų sulig to
lumo. 1839 m. mokestis už 
siuntimą paštu Įvesta, ir 
1840 metais pirma paštinė 
markė buvo vartojama. 1835 
m. laiškų baksukai pirmiau- 

yartojami, "....7;
•

Amerikos kolonijose^ pir
mas paštas pasirodė Massa- 
chusetts valstijoj 1639 m.

Pirmos ratos Suv. Valsti
jose buvo nuo 8 iki 25 cen
tų, sulig tolumo. 1847 m. 
paštinės markės pirmą sykį 
šioj šaly vartojamos. Prieš 
tą laiką paštinis mokestis 
turėjo būti pinigais. Uz- 
markiuoti Jconvertai pir
miausia buvo vartojami 1853 
m. Registravimo sistema 
pradėta 1854 m. per admi
nistraciją prezidento Pierce. 
Pirmas mokestis buvo penki 
•centai; 1863 m.kaina pakel
ta iki 20 centą. Laike pre
zidento Lincolilb administra
cijos “free delivery” įsteig
ta. 1825 m. kongresas aprū
pino išdalinimą laiški} už du 
t us su 50,900 gyventojų arba 
daugiaus.

SEIMININKAMS kelrodis
■ - Rašo ISABELLE KAYw- » , »

Lietuve Seimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atlikinejaut pareigas kaipo šeiminio* 
k6 ir motina, šitose skiltyse kas'savaitę tilps straipsneliai ku- 

rie bus indomųs hožnai Lietuvei šeimininkei.

Pavyzdžiui, paimkime ryžių pudir.srą, o ypatingai Į ka
vą. Vienas kenas Pasaldyto Kondensuoto Pieno eis taip 
toli kaip puskvortė smetonos ir svaras eukro. Tai reiš
kia sutaupinimą pusės ir daugiau. Tai reiškia suma
žinimą Smetonos ir eukro išlaidų per pus. O šalia to, tas 
reiškia pridėti gerumą. Į

• Jeigu rūkai ir skaitai ei- 
garėtus kad tik -nenuvargint 
gerklės, pradėk dabar rūky
ti OLD GOLDS. Juose nėra 
nė kosulio veizme. y-

OLD GOLD yra. naujos 
rūšies?' tabako, sušvelnytos 
pagal naujai išrasto būdo, 
išrastas ir padirbtas per P. 
Lorillard Kompanija kuri į- 
steigta.jau nuo 1760. _

OLD GOLD yra 
resnio cigareto. Tai yra ma
lonesnis ir švelnesnis eiga re
tas.

Dėlto kad OLD GOLD y- 
ra naujas ir geresnis cigare- 
tas turėtumei juos’ rūkyti 
kas diena. i , •

Skaitykite OLD GOLD 
cigaretų skelbimą šiame nu
mery’. Rasi jame daug juo
ko ir malonumo dėl savo 
draugų ir šeimynos. Jie tel
pa nuolatos.

Gal dramatiškiausias išsi- ; 
vystymas paštinės sistemos 
Suv.~Valstijose’ buvo taip 
vadinamos “pony express,” 
kuris veikė tik 16 mėnesių 
1859 m., prašalintas trans
kontinentiniu telegrafu; bet 
tas “pony evpress” nebuvo 
nauja idėja, nes Genghis 
Khan, valdytojas didžiau? , 
sios imperijos įvedė greitų 
arkliukų paštinę sistemą

/
tūkstančiais metų atgal. A- 
merikos “pony express” 
vartojo tik rinktinius vyrus 
ir arklius. Sistema inėmė ; 
190 stočių, 420 arklių ir 80 
jojikų. Paprasta kelione 
vienam vvrui buvo 75 mvliosv •>

ir vienam arkliui 15 mylių. 
Arkliukai nešė 15 svarų paš
to, už kiekvieną laišką rei
kėjo mokėti $5.00. Kartais 
sunkūs laiškai turėjo mar
kių iki $27.40 vertės ir gali
ma tikėti, kad tik svarbiau
si dalykai aprašyti tuose 
laiškuose. Kelionė nuo St. 
Joseph ant Mississippi upės 
iki Sacramento, Californijoj 
ėmė 10 dienų, bet sumažin
ta iki septynių ir pusę die
nų, kuomet neše Prezidento 
Lincolno Įšventinimo kalbą. 
Tik vieną syki paštas pa
mestas ir tik vieną vyrą in
di jonai sugavo. Jo arkliu
kas pabėgo su neatidarytu 
maišu. Arkliukai turėjo bū
ti labai greiti, kad pabėgus 
nuo indi jonų. Vyrai neneš- 
davo ginklų, kad neapkunki- 
nus arkliukus ir paprastai 
turėjo sverti apie 120 svarų. 
Vienas šios tarnystės garsus 
kurį eras buvo . William T. 
Cody, vėliaus žinomas kai
po Buffalo Bill.

Vėliausia paslinė tarnys- 
. te yra oro tarnystė. Trijų 

metų egzistavimo .buvo tik 
viena nelaimė — ir ta dėl 
gaisro. Kiekvienoje kelionė
je keturiolika oria i vių varto
jama ir bėgimai mainomi. 
Iki 1926 m. nebuvo pelno iš 
šios tarnystės, bet vis egzis
tavo tik patarnavimui, kaip 
ir egzistuoja “greita gelžke-- 
lio tarnystė” kuri taipgi jo
kio pelno-neatneša.

Washingtone yra valdiška 
spauzdinimo Įstaiga,_ kuri 
kasdien produkuoja 26,000,- 
000,000 vieno cento atvirlaiš
kių. Nesenai buvo produ
kuota tik 5,000,000, bet su Į- 
vedimu naujo įstatymo rei
kalaujant kad kiekviena 
kortelė turi turėti dviejų 
centų pašto markę, apart Te
guli ariškos pašto departa
mento kraskortės kurios kai
na pasilieka po senovei, pa
didino vartojimą šių kras- 
korčių. Nuo to laiko naujos 
spauzdinimo .mašinos Wash- 
ingtone produkuoja net 6,- 
•100,000 kortelių kasdien.

Nuo 1812 m. pakilo reika
lavimas greitesnės ir tankes
nės tarnystės per jūres. Bu
vo nukaląs Įsteigti reguleriš- 
ką užsieninę tarnystę. Grei
ti laivai vadinti “mail paek- 
efs’’ vartojami, ir keliavo 
centu — priėmėjas užmokė
davo. 1863 m. pašto virši
ninkas, generolas Blair, Įve
dė “free delivery” sistemą, 
kuri sistea inėmė tik mies-

ii

Virimo Receptas f Naminiai Pasigelbėjimai ' i;

l’ut.-irtiiia pirkti jt«iinn mažai ant 3
Kitrie žinomi naujame ir sename pa-1 s.vk k:t<ian.ri alkoholis išgaruoja ir se-. 
šauliuose. .Tos auginama itaugeliu sk i r- [ liejantis jodinas sosikoiuviitnioja. nuo 
tingų buiių todėl ir yra įvairiu for-Į ko padidėja stiprumas. . j
tnų, didumų ir rusiu. Kuomet žemuo
ges yra sezone jos yra pigios ir yra 
sfamus valgis. I’opuliariškiausias už
kandis yni pyragaitis su žemuogėm 
arba shortmke. Niekad lieveik nega
li atsivaigyt to skanaus užkandžio. 
Sekantis receptas .jo padarymui yra

per 30 metų. ‘ Jų vietą už
ėmė daug greitesni “elip- 
per” laivai. Viena iš grei
čiausių kelionių ^padarrta 
1846 metuose, kuomet vienas 
iš šitų laivų dasiekė New 
Yorką pirm greito pasažie'- 
rinio laivo, kuris keliavo! 
pačiu kursu. Londono Jai-? 
kraščiai .bivvo išdalinti Nexv! 
Yorke į 40 dienų nuo at-J 
spauzdinimo. Dabar mums 
tas rekordas nėr jokiu re
kordu, bet toms dienoms bu
vo sensacija ir per visą pa- 
afiilĮ žinia praskambę j o.Per 
1926 m. apie $28,000,000 ver
tės siuntinių išsiųsta i sve
timas šalis.

1 puiMlukiis evtųionited pieno at- 1 
miesto

2 kvortos žemuogių

2 puodukai miltų

2 šutikš'ukai kepamo pau<iorio

' 1 šaukštukas druskos

2 kupini šaukštai sviesto

2 kupini šaukštai ruimus cukraus, i

Susi jok x įsus sausus dalykus kru- ’ 
von. im.iišyK sviestą, kaip darant pa- ‘ 
jui plutą, drdėk pieną, plak šaukštu 
(bus labai tirštai ir kepk 20 miliutą 
pailgoj blekinėj. I’erskelk pyragą pu
siau su Karštu peiliu, išsviestuok vi
daus puses ir sudėk į vidų smulkiai 
supjaustytas žemuoges, pasaldintas ir ( 
persimirkttsias cukrum pirm dėjimo 
i pyragą.

■■ -i

Virtuvės Patarimai

i

I l’a t artina
Isyk kadangi 
[liejantis jodina t- ....
t Prašalinimui banano idėtinų.'štišla-• • \ 

Ipyk pietai į tyru karštu vandeniu ir'71 
jpaskui valyk išdažytu į kloroformą >';į 

Į skaruliu su baltu įiiiiilu ir nietyiiuotit 
>’spiritu, išiil.itinani t.vnjme spirite. Id- 
įežiovyk įilevėsuojaiit ore. K -vKJ 
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TEISĖTUMO JAUSMAS
K Jei piliečiai yra įpratę 

gerbti šalies įstatymus, sako- 
ĮB/ me, kad juose teisėtumo 
B/ jausmas yra stipins; ir prie- 
BF šingai, jei jie nuolat laužo 

įstatymus ir sauvalioja, yra 
- "tai ženklas, kad pas juos 

teisėtumo jausmas yra arba 
/ apmiręs, ' arba neišsivystęs. 

. Pav. Meksikoje teisėtumo 
jausmas ligšiol neturėjo pro- 

pį/gos išisvy^tyti, J. Valstijose 
nuo prohibicijos įvedimo ū- 
mai silpnėja, Lietuvoje vos 

||/ spėjo užgimti, bet diktato- 
fe* rių botagas jau veja jį lauk 
fe iš Lietuvos.

Negalėjo būti kalbos apie 
g teisėtumo jausmą pas lietu- 

vįus Lietuvai esant po- caro 
H/ jungti, nes caro činovnikų 

ukazai nesiskaitė su pilie- 
čių teisėmis ir nekreipė ,do- 

?/ ' mes į didžiumos norą. Tuo- 
mot lietuviai didžiuodavosi, 

■ Jei pasisekdavo “apeiti” u- 
' kazą, nors tas ukazas ir bu- 

S”. ‘ vo vadinamas įstatymu.
Dabartinė, perversminę,, 

Ę- Lietuvos , valdžia nesiliauja 
U giruris, būk tik ji viena te- 
| santi neegoistinė, geni norų 
y- -jr pasiryžimų kupina ir te-

- trokštanti tik Lietuvos gero- 
vės. Žinoma, yra tai pa- 
prasta giesmelė, kurią apie

•į . savę gieda kiekviena politinė 
g.' partija. Bet tiek to, tegul 
| tai būtų ir tiesa. Mes nori- 
E rime tikėti, kad dabarti- 
H* niems Lietuvos valdovams 

tikrai rūpi tėvynes gerovė, 
bet negalima užmerkti akių 

L ir nematyti akto, kad ji ei- 
' na prie savo tikslų caro ke- 

liais. Caras išvaikė Durną, 
pakeitė rinkimų įstatymą ir 

f., “žmonės .išrinko” didžiausį 
Puriškevičiaus pakalikų bū
rį į naująją Durną. Kad ca
ras pakeitė vieną savo uka- 
zą apie rinkimus į Durną ki- 

i tu, na tai tam jis ir caras 
.5 ' sannodėržcc buvo. Visai ki- 
į*' taip atrodo, jei taip pasiel- 
/ gia nesamodėržėc demokra
tę- tas demokratingoj šaly. Čia 

jau yra ne pakeitimas vie- 
/ no ukazo kitu, bet. teisėtai 
/ išreikštos tautos valios min- 

džiojimas.
Plebiscitas? Tas ne ką 

>/. /• daug tereiškia. Viena, klaų-
- rimą galima pastatyti taip, 

B kad visi nesusipratę pilie-
čiai balsuos taip, kaip val- 

s-A tižia nori, antra, prie da- 
bar esamos cenzūros priešin- 
go valdžiai nusistatymo žmo- 

, nės neturi jokios galimybės 
viešai pareikšti savo nuomo- 

r. nes; valdžia gi jau iš kalno 
I... -užsitikrino sau propagandos 
fc būdą net per sau priešingų 

partijų organus! Tiesiog lie- 
| gėdiškas yra sekantis' eenzū- 

P; ros ukazas:
£7"* ’ * ‘ •

“Visiems Kauno Mieste ir 
Kauni Apskrityje Esamų 
Laikraščių Atsakomiems 

Redaktoriams.

Privalomas įsakymas
7 Jtr. '

.§1.
Visi Vyriausybės ir val

džios orgamj oficialūs komu
nikatai turi būti “skelbiami 
visų laikraščių artimiausia-

* ■ *.

me N-ry arba kaip bus nuro
dyta.

Oficialaus komunikato keis
ti turinį ar redakciją ir da
lyti pastabas —* draudžiama.

/ § 2.

Visi skelbimai dėl susirin
kimų; paskaitų, mitingų ir 
t. p. sueigų gali būti skelbia
mi laikraštyje tik tada, jeigu 
tam reikalui yra gautas ko- 

‘ mendanto ir apskrities virši
ninko leidimas raštu.

»reikalavimus, laikydami juos 
' tuščia raide, kaip tai aiški

no. -‘Lietuvis?” Juk apsi
stojus ant šito kelio, jau nėra 
kur sustoti. Jeigu galima 
peržengti vienas įstatymas, 
tai kodėl negalima perženg
ti kito? Tokių peržengimų 
pasėka gali būti tik anarchi-

* ja krašte... Kada gyventojai 
"nustoja teisėtumo jausmo, 
juos ir pajėga sunku yra val
dyti. Ir jeigu, nešaukiant 
Seimo, galima, anot ‘Lietu
vio/ sutaupyti pusė milijono 
litų, tai, ncprisidedant pla- 
čiajai visuomenei prie tvar
kos palaikymo, valstybei 
tenka daug daugiau išleisti 
policijai.

“Tik užsispyrę savo siau
ruose užsimojimuose fanati
kai gali nesuprasti šios ak
siomos. O dar blogiau, jeigu 
nenori suprasti. Mūsų gyve
nimo praktika rodo, kad pas 
mus taip ir yra.”

Tautininkai dabar “taiso” 
konstituciją, 
kiti negales 
pačiu keliu, jei teisėtumo 
jausmas bus miręs... 
mija jiems pritars?

Kažin kodėl 
vėliau eiti tuo

ir ar-

KRUPAVIČIUS 
IR TUR ATI

§3./

Nusižengusieji šiam įsaky
mui laikraščių atsakomieji 
redaktoriai bus baudžiami 
iki 5000 litų pinigais arba- 
iki 3 mėn. kalėjimu, arba iš
trėmimu iš Kauno m. ir aps
krities ribų o laikraščiai už
daromi. ;

Pulkininkas leitenantas
— • Skučas,

Kauno~Miesto ir Apskri
ties Komendantas.

1927 m. rugsėjo mėn. 12 d.
Kaunas

Tas tik reiškia, kad val
džia gali uždrausti sau prie
šingai nusistačiusių susirin
kimus, paskaitas, mitingus ir 
t. t. ir apie tai laikraščiams 
rašyti nevalia; valdžia varys 
savo propagandą net per 
priešų laikraščius, bet jų re-
daktoriai turi tylėti, arba, '
rvncia! 1 l-illl ■nnlvin-

Nesenai Voldemaro atsi
lankymas pas Mussolini da
vė spaudai progos lyginti 
tuodu fašistiniu bičiuoliu. 
Gal neprošalį bus pakalbė
jus dabar apie du 'žymius 
antifašistus, Krupavičių ir 
Turati, juolabiau kad tūluo
se laikraščiuose- buvo prira
šyta visokių nesąmonių apie 
Krupavičių sąryšy su jo 
projektuojamu atsilankymu 
mūsų kolonijose.

Filippo Turati Vienos lai
krašty Arbeiter Zeitung ra
šo apie savo pabėgimą iš fa-- 
šistjnės Italijos. Iš jo strai
psnio pasirodo, kad Italijo
je ne tik kad nevalia namie 
kalbėti prieš fašizmą, bet 
nefašistai, ypač žymūs žmo
nės negali gauti leidimo iš
važiuoti į užsienius. Reiškia, 
kad Mussolini neleidžia Ita
lams kalbėti prieš fašizmą 
netik namie, liet ir užsie
niuose, jei, žinoma, gali.

Iš kito straipsnio šiame 
“D-ko” numery skaitytojas 

, kad Krupavičiui 
jau nebeleidžiama kalbėti 
Lietuvoje. Nei kiek nenu- 
stebtumėm, jei Voldemaras 
pasektų Mussolini ir sulai
kytų Krupavičių Lietuvoje. 
Norime tikėti, kad Volde
maras dar nėra tiek sufasis- 
tčjęs, bet paskutinieji įvy
kiai Lietuvoje rodo, kad jis 
sparčiai žengia prie savo fa
šistinių idealo.

pasimokėti 5000 litų pabau
dos, arba eiti’trims mėne
siams kalėj iman, arba būti 
išvytais iš Kauno! Prie šių 
išlygų plebiscitas virsta pa
rodija ir opozicijos laikra
ščiams nieko kita nelieka, 
kaip tik Uždaryti savo laik
raščius porai savaičių prieš 
plebiscitą.

Galimas daiktas, kad pa 
gelba tokių metodų tautinin
kai laikinai padarys ką ge
ra Lietuvai, liet sauvaliavi
mo precedentas pasiliks vi
suomet ir teisėtumo jausmas 
piliečiuose- bus skaudžiai su
žeistas ilgam laikui ir pro
blematiškas laikinasis geras 
neatsvers tų blogų pasėkų, 
kurios neginčijamai turės 
pasirodyti anksčiau ar vė
liau. Visai teisingai ‘^Lietu
vos Žinios” smerkia tauti
ninkus už konstitucijoje Jau- jeigu ne tėvyne, kur ilsisi ma- 
žymą; no tėvų pelenai?—Petrarka.
- * \

Viena tyra siela daugiau at
neša naudos pasauliui, negu 
tūkstantis galingų, bet sutep
tų.—T. S. Palau.

.» . *
Kas susiartina su ištvirku

siu žmogum, patsai ištvirksta, 
arba bent nustoja gero vardo. 
— 8. Pellico.

' • • •

» • * x

Kuo gi aš turiu pasitikėti,

dalykai gali būti/
/ A : $ i ------------------------ --------

' Režimo, kurį įvedė dabar Lietuvoje tautininkai, Lietuvoje 
niekad nėra buvę. Kraštas kaip kokio slogučio spaudžiamas 
sunkiai Abuoja Karštesnieji kairieji elementai, nematydami 
galo sauvaliai ir neturėdami galimybės teisėtais kebais siekti 
(seimo rinkimuose) ir tikėtis padėjimą pasikeisiant ūetolymo- 
je ateityje, pasiduoda desperacijai ir toje desperacijoje grie
biasi tokių priemonių, kaip kad ir Tauragės sukilimas, kurios 
yra pavojingos visam kraštui, nes gali krašto nepriklausomybę 
pražudyti, ir kurias užtai reikia visu nuoširdumu pasmerktu 
Bet kalta yra ir vyriausybė, kuri savo nevykusiais ir neteisėtais 
žygiais, stumia visuomenės dalį į desperaciją ir panašius dar
bus. ~ ... *

Susilaukėm Lietuvoje dienų, kada neprotingos cenzūros sle
giama, spauda nebegali rašyti net apie tai* kaip kitos, ne tau
tininkų, partijos nusistatė tuo ar kitu reikalu, šiandieną nega
lima paskelbti laikrašty pav., krikščionių demokratų ar ūkinin- 
kų sąjungos nusistatymo dėl referendumo, negalima parašyti, 
kad tokiame miestelyje ar kur kitur neleista susirinkti katali
kų organizacijų žmonėms (Pavasarninkams, kat. moterims), 
šiandieną negab kalbėti niekur visa eilė žymių Lietuvos veikė
jų. P. Stulginskui, Mykšiui, Krupavičiui, Karveliui, Bistrui 
ir kitiems uždrausta bet kur viešai kalbėti, jų kiekvienas žings
nis yra sekamas, lyg tai būtų didžiausi nusikaltėliai ar val
stybės priešai. Pagaliau neleista padaryti Salantuosė (Kietin- 
gos aps.) paskaitą apie Dievo buvimą.

Kas iš to pasidaro? Iš to kaip parodo Tauragės įvykiai, lai
mi tik kairieji ir -visoki samdytieji svetimų valstybių agentai 
Katalikai lojalūs savo valstybei būdami ir žinodami, kad kiek
viena suirutė kraštui gali būti pražūtinga, nusileidžia tiems 
neprotingiems valdžios reikalavimams ir kantriai kenčia troš
kioje atmosferoje. Spaudai tylint, susirinkimams nesant kata
likai negab susiorientuoti, susivaikyti kas iš tikrųjų krašte da
roma, ko reikia bijotis, iš kur gab priešas pulti. Ir kada kata
likai taip patamsiais vaikšto lyg paklydę, tamsūs gaivalai jau
čiasi puikiausiai, jie dirba išsijuosę. Jie klaidina liaudį viso
kiais jiems naudingais gandais, jie slaptai platina literatūrą, ku
riai katalikai negali viešai atsiremti, jie organizuoja prasčiau
sius visuomenės elementus. Kur tame jų darbe baigiasi valsty
biniai nusistačiusiu kairiųjų opozicija ir kur prasideda bolše
viką bei kitų svetimų valstybių apmokamų agentų veikimas y- 
ra labai sunku atskirti, tuo tarpu jie, kad ir nesusitarę būtų, 
vieno tikslo siekia, — tai griauti dabartiniąją vyriausybę.

Savo negirdėtai politinia politika tautininkų vyriausybe vi
sai sugriovė tautiškos visuomenės vienybę ir susiklausimą. 
Tauragės įvykiai tai parodė. Administracinis aparatas pasiro
dė niekam tikęs: pasirodžius sukilėliams policijos vadas (karš
tas tautininkas) apsirengęs savo žmonos rūbais pirmas stengia
si pabėgti iš Tauragės, pobcija savo vado pėdomis išbėgioja; 
tik vienas policininkas tesirado, kuris dryso pasipriešinti. Šau- 
bai ir skaitlingoji Tauragės visuomenė, kuri kaip pasirodė bū
tų galėjusi sukilėlius pati viena suvaldyti, žiūrėjo baimingai 
nuleidusi rankas, nes visai nežinojo kas krašte darosi, nes į- 
tikėjo gandams, kad jau visoje Lietuvoje sukilimo vadai paėmė 
valdžią. Krikščioniškosios grupės vienos galėjo rimtą pasiprie
šinimą parodyti, bet joms tautininkų vyriausybė neleisdavo net 
paprastų susirinkimų daryti ir jie liko pakrikę kas sau. Tau
tininkai gi tai tik tuščia vieta, ypač kai šilta pasidaro.

štai tautininką vyriausybės politikos vaisiai Ir tokia dezor
ganizacija viešpatauja visoje Lietuvoje. Aišku todėl kokis yra 
iš to valstybei pavojus. Klysta tautininkai, jei mano viena ka
riuomene remtis: be visuomenės pritarimo ir gero jos suriorga- 
nizavimo krašto viena policija ir kariuomenė neapsaugos. Be 
to šitokia vyriausybės pobtika suardys pagaliau ir pačią ka
riuomenę.
' Kai kas iŠ protingesniųjų tautininkų ima suprasti, kad bd 
padoraus bendradarbiavimo su visais katalikais nėra įmanomas 
kraštas valdyti ir kad reikia stengtis grįžti į teisėtą tvarką. 
Pradedama suprasti, kad Tauragės įvykiai yra reakcija ir prieš 
vyriausybės sumanytąjį neteisėtąjį referendumą. Bet nepai
sant tų atskirų protingų tautininkų tarpe žmonių nuomonės tau
tininkai užsispyrę tęsia pradėtąją pražūtingąją Lietuvai vagą. 
Jiems, matyti, vis tiek kas bus su kraštu, kad tik jų politi
ka būtų tęsiama. Tie jų drąsuoliai, matyti, mano, kad košės 
privirę ir negalėdami jos praryti, jie betgi turės pakankamai 
laiko sprukti užsienin, nes jau ir praktikos dar iš 1918 metų tam 
jie turi. 0 likę krašto piliečiai žinokitės kaip iš klampynės iš
bridus.

Bereikalo vyriausybė klaidina visuomenę skelbdama, kad tai 
buvęs tik plėšių užpylimas, kuriems rūpėję tik paimtiTiš iždo 
pinigų. Manome, 1^ tai yiti pradfia toįij^akcijos, lrariosga-i 

, Įima buvo lankti iš tautininkų politikos, Faktai parodė, kad' 
Us tariamasis banditų puolimas buvo plačiai suorganizuotas vi
soje Lietuvoje ir kad tik atsitiktinai šį kartų pavyko jų Stani

Nesenai įvykęs 'Amerikos -
Darbo Federacijos kongre
sas dar sykį pažymėjo, kad 
Amerikos darbininkai neno
ri turėti nieko 
ševkmu. Angliji 
zuoti darbininkai 
savaitės atgal nubalsavo 
daugiau kaip keturiais bal
sais prieš vieną nutraukti 
santykius su Rusijos bolše-

" vikais. Nereikia pamiršti,----
ikad Amerikos lygiai kaip ir 
I Anglijos darbininkai yra su- 
Isibūrę Į didžiules organiza-

Dr. Ray Bert Westerfield, | rijas ne kam kitam, kaip tik 
Yale universiteto politiškos e-/ 
konomijos profesorius, liko pa
skirtas prie Jurgio Washing- .raudonaisiais- draugais,
tono 'profesorystės Italijos-A- 
merikos draugijoje. Jis Ryme 
duos keletą pamokų apie Ita- 
lijos-Amerikos komercijinius 
ryšius. Taipgi įduos pamokas 
ir kituose Italijos miestuose.

Muitų Karas

ko va i su kapitalistais. Jei 
tad jie nutraukė ryšius su

» ar" 
ba su jais nesideda, tai tik 
dėlto, kad nemato iš to jo
kios naudos darbininkams.

»

Ypač yra pažymėtinas Ang
lijos darbjjiinkų žingsnis. 
Jie buvo Aižmezgę santykius 
su raudonaisiais savo neva 
draugais,' bet trumpai pa
draugavę‘pamatė, kad nega- ‘ 
Įima su raudonaisiais drau
gauti, bet tik jiems vergau
ti.

Geriausi s tečiau irodvmas, 
kad raudonasis “rojus” yra 
daugiau panašus į pragarą 
negu į rojų, yra tas faktas,' 
kad/yiši to “ro'jaus” girėjaf 
anaiptol ųesiskubina vykti i 
tą “rojų.^‘Laisvės,” “Vil
nies” ir kitų raudonųjų la
pų skaitytojai ir rašytojai 
keikia susiriesdami Ameri- ' 
kos kapitalistinį “pragarą” 
ir kelia į padanges raudoną
jį “rojų,” bet nei vienas is 
jir nesiskubina kraustvtis iš 
“pragaro” į “rojų.” Kode! 
“drapgučiai?”

Dėdė Šamas yra apstatęs 
J. Valstijas aukšta muitų 
siena. Europos valstybės ne
gali išlaikyti konkurencijos 
J, Valstijose su vietiniais 
fabrikantais. Ar toki J., Val
stijų muitinė pobtika yra 
gera, ar bloga, čia nekalbė
sime. Tenka tik čia pastebė
ti, kad J. Valstijoms labai 
nepatinka, jei koki kita val
stybė apsitveria aukšta mui
to siena nuo įvežimo išdirbi
nių iš J. Valstijų*. Taip ne
senai yra padariusi Franei- 
ja ir tuoj susilaukė griežto 
pfotesto iš Dėdės Šamo.

Francija yra nesenai pa
dariusi sutartį su Vokietija, 
kuria šiedvi valstybi padarė 
■kita kitai tam tikrųnusilei- 
dimų muituose. Nestebėtina, 
jei Francija sumažino muitų 
nuo kaikurių įvežamų iš Vo
kietijos dalykų, nes vokie
čiai tuo pačiu atsimokėjo 
franeūzams. Stebėtina, jei 
J. Valstijų valdžia neduoda 
jokių specijalių privilegijų 
muituose franeūzams ir sy
kiu reikaluja,kad francūzai 
duotų joms tokius pat mui
tus kaip vokiečiams.

Dėdė Šamas po karo nėra 
populerus Europoje ir jau 
senai kalbama tenai apie or
ganizuotą ginimąsi prieš De-Z 
dės Šamo komercinę eks
pansiją. Atrodo, kad Fran- ■; 
rija pirmutinė bando gintis 
nuo amerikoniško biznio 
įsigalėjimo. Netenka abejo
ti, kad šis incidentas bus 
užglostytas, bet*labai galima 
abejoti, kad tai būtų pasku
tinis incidentas: greičiau 
pirmutinis. Tie muito karai 
yra tuo pavojingi, kad tan
kiai po jų seka kruvini ka-~ daugiau, kaip vienu laips- 
rai.. -

 - •

MOKSLAS IR 
g IŠRADIMAI
SVIRPLIAI TERMOMETRAI

Bari E Uolines rašo žur
nale The Scientjfic Monthly, 
kacri svirpliai yra visai ne
blogi termometrai. Holmes 
pastebėjo, kad svirpliai čirš
kia tankiau, kuomet oras y- 
ra šiltas ir rečiau, jei oras 
šaltesnis . Jei temperatūra 
vra peržema, jie visai nebe- 
čirŠkia.

Noriąt sužinoti, kiek yra 
šilumos laipsnių sulyg Fah- 
renheito termometro, reikia 
suskaityti, kiek sykių svir
plys sučirška i 15 sekundų 
ir prie tos skaitlinės pridėti 
37. Rezultatus parodys kiek 
yra šilumos laipsnių. Par? 
jei svirplys sučirškės 35 kar
tus Į 15 sekundų, tai, pridė
ję prie 35-kių, gausime 
72 Reiškia temperatūra bus 
72 laipsniai Fahrenheito. : 
Pasak Holmes’ą svirpliai 
klaidu beveik nedaru.- Jei ir• *• 
apsirinka, tai niekuomet nėr

" 1 ■—. ---------------

nymtis išardyti. Bet jei vyriausybė nepakeis savo politikos, tai 
galima manyti, kad to sukilimo organizatoriai pabandys dar 
kartą. Vienais šaudymais ir karo teismais ilgai tvarkos nepa
laikysi, priešingai, masinis žmonių šaudymas sudarys mūsų 
kraštui blogą vardą visam pasaulyje, o komunistų ir kitų gai
valų neatbaidys. Tik kai priešas matys prieš save ir visa orga
nizuoto visuomenė, kai vyriausybė eis teisės kelįais, tada jis 
Beteks ir drąsos ir neturės galimybės dengtis visokiais gražiais 
“konstitucijos,” “demokratijos” globėjų vardais.

Taip mokina Tauragės įvykiai; bet nėra vilties, kad tautiniu 
kai pasimokintą iš jų. I*. S.

t
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Gera naujiena.

“kubistinę” viš

J r’
is mokslo metais 
rasto lietuviams

APKALBOS IR ME
DVIEJŲ AKTŲ OPERETE.

tegrįžti. — .
MAGDE. — Taip, kaimynkėle. Netyčia 

užtrukau. Visokie žinai reikalai, reikalė
liai.

ONA

Ai* žinai, skaitytojau, kas 
tai yra sublimacija? Prastai 
kalbant, jei nori kam snukį 
sudaužyti, sakai, kad kovo
ji už idealą. Tai yra sub
limacija. Paprastu, kasdie
niniu žargonu kalbant, subli
macija yra savęs prigaudi- 
nėjimas, savo žemu instink
tų pridengimas idealais, tik
riau sakant — obalsiais. Pa
togus yra tas Natūros pada
ras! Vadink save idealis
tu, spardykis kiek tik no
ri, spardyk kitus ir glostyk 
savę! Sukis apie obalsį, lyg 
tąs -vabzdys apie elektros 
lemputę, ‘ ir vadink savo o- 
balsį idealu, save gi idealis
tu.

MAGDĖ, -r Dar aš 
gi jūsų daugiau žmonių?

ONA. — Nežinau ku 
’ MAGDĖ. — Alą ta

(c) Uudervrood & Underarood.

Monivong, naujas Cambodia 
karalius, kuris užima, mirusio 
savo tėvo karaliaus Sisowath 
vietą. Cambodia, Indo-Kinijoj, 
priklauso Francijai.

A. L. R. K. FEDERACIJOS 
KONSTITUCIJA

IX Skyriai t
rių gali pasisavini! sali kai kurias arba visas opskričų tei
ses, tik reikia, tad tai būtų patvirtinta centro valdyboje.

Sartai 
Vilniaus 
prasideda ir nauji vargai'. 
Čia iš vienos^ čia iš kitos 
vietos ^au ateina žinių, apie 
mokyklų valdžios atsisaky
mą duoti leidimą ne tik 
steigti naujas privatines lie
tuvių mokyklas, bet ir toliau 
veikti jau anksčiau i įsteig
toms. Tuo-būdu susidaro pa- 
detis, prie kurios lietuviai 
tėvai verčiami tokiose vie
tose arba laikyti vaikus na
mie arba naudotis patarna
vimu valdiškų mokyklų. Tie, 
kurie priverčiami pasirinkti 
paskutinį kelią, to mokslo 
vaisiais neapsidžiaugia.

• *
-Lietuviai Švenčionių, Bra- 

slavos, Vilniaus, Traki}, Aš
menos, Lydos, Gardino ir 
Suvalkų apskrityje sudaro 
gyventojų daugumą. Visose 
tose apskrityse, “Natio” lai
kraščio paduodama valdžios 
statistika, esama 256 val
džios. laikomų pradžios mo
kyklų, kurios visos atitinka
mai įstatymams turėtų būti 
lietuviškos. Tuo tarpu, ką 
matome iš tikrųjų?

Iš patiekto mokyklų skai
čiaus lietuviški} esama tik 7, 
bet ir tos tik iš pavadinimo 
lietuviškos. • Mokyklų val
džia jas vadina lietuviško
mis tik dėlto, kad jose mo
ko lenkai mokytojai, neva 
moką lietuviškai. Iš tikrųjų 
tie moytojai lietuvių kalbos 
arba visai nemoka arba turi 
apie ją labai menką suprati
mą, įgytą 6 savaičių lenki} 
suruoštuos lietuvių kalbos 
kursuos, kuriuose dėstė lek
toriai, patys jos nepakanka
mai moką. Kaip dėlto atro-

(Tęsinys)
9. Vietinis klebonas yra skyriaus dvasios vadas. Jis 

yra skyriaus valdybos narys. Klebonas gali dvasios vado 
priedermes pildyti pats arba pėr kitą katalikų kunigą, nuo- 
latai gyvenantį, skyriaus apylinkėje.

10. Skyriaus nariai sykį į mėnesį daro skyriaus posėdį.
11. Skyriaus iždininkas turi būti po bondsu, arba nuo 

to paliuosuotas pilname skyriaus posėdyje. Skyrius turi 
teisę padauginti arba sumažinti bondsą.

12. ; Patartini skyrių darbai:
a) Kalbinti tėvus, kad leistų vaikus į lietuviškas kata

likiškas mokyklas;
b) platinti katalikišką lietuvišką spaudą;

stiprinti lietuvių Katalikų darbininkų organizacijas; 
djs^udaryti apŠvietos paskaitas, pamokinančius niuzėjų 

laikymus ir tt.;
c) supažindinti amerikiečius su lietuviais; ,
f) pritarti ir paremti lietuvius pirklius ir pramoninin

kus, išpildančius lietuvio ir kataliko priedermes;
g) suderinti vietinių draugijų veikimą, ypač sudarant, 

kad vakari}, ir pramogų rengime, nesusidaryti} nei vienai 
nuostolių.

h) apsvarstyti kuopose iškilusius arba asmenų sumin- 
tvtus sumanymus, paliečiančius visuomenės darbą. Jei su
manymas yra platesnis negu skyriaus kolonija, tai jis iš 
skyriaus eina į apskritį! r centrų.

i) pašalpinems draugi joms palengvinti jų susižinojimą 
su nariais gyvenančiais toli nuo jų valdybos.

j) raginti draugijas užsimokėti savo duokles arba jas 
iškolektuoti ir pasiusti Centro iždan.

Ir gyvenanti. nuo kitų Federacijos sky-

Prašau prisėsti. (Abidvi susė
da.) Kas gera girdėt?

• __

MAGDĖ. — Aje, tu mano širdele, kas 
ten bus gera. Gal girdėjai, neužilgo susi
lauksim naują kamendorį gavo parapijoj. »

b) sužinoti ir aptarti išanksto iškylančius visuomeni
nius tėvynės ir katalikiškus reikalus,

d) reprezentuoti lietuvišką katalikišką visuomenę pas 
svetimtaučius,

e) tartis bendrais tėvynės reikalais su nepripažįstant
čiais katalikystės lietuviškų partijų atstovais. - . ' žy;

7. Visi nutarimai Apskričių suvažiavimuose yra daro-* 
mi dauguma balsų.

8. Susirinkimą atidaro apskričio pirmininkas ir jame
vadovauja. . t 1

9. Susiri nkimo tvarka:
a) atidarymo malda, ‘ W
b) mandatų komisijos paskyrimas, •_
c) praeito susirinkimo protokolas,
d) skyrių raportai, • y -2^
e) Komisijos raportai, * • *
f) senų ir naujų reikalų apsvarstymas,’ ' II
g) projektų komisijos ir kiti rinkimai,
h) užbaigimo malda.
Iri. J eigų metams nepraėjus kokis nors valdybos narys 

pasišalina, arba nedalyvauja Apskričio veikime per šešis 
mėnesius, tai Apskričio pirmininkas a}ba jo pagelbininkad 
sušaukia paskutinio susirinkimo atstovų posėdį ir išrenka 
naują į atsitraukusio vietą.

VI. Organizacijos Drausmė ir Taktika
(XI Kongreso nutarimas)

1. Pabriežiame būtiną ir privalomą Federacijos nį®. 
riains bei jon mainančioms draugijoms drausmę, kad viso# 
surinktos aukos Lietuvai būtų siunčiamos per Federacija

2. Katalikų laikraščiai neprivalo skelbti jokių aukonpi
rinkti atsišaukimų, negavę iš Federacijos Centro Valdyboj 
pritarimo. . • *

3. Visi atsišaukimai iš Lietuvos aukų reikale, jeigU 
jie turi tikybinio pobūdžio, privalo gauti Vyskupijos E3M 
rijos, Katalikų Veikimo Centro Lietuvoje ir Federacijoj 
sutikimą.

Visi politinio, kultūrinio, labdaringo pobūdžio atsSaįfp 
kimai, įgaliojimai privalo turėti L. K. V. Centro KaunA‘« 
ir Federacijos Amerikoje leidimą.

4. Federacijos Centro Valdyba palaiko kuo ankščiaog 
sius ryšius au K. V. Centru Kaune, nuolat apsimainytaMĮ 
savo pranešimais ir informuojant lietuvių katalikų 
menę Amerikoje.

(Bus daugiau) LOB

monę, — nežinia, bet syki 
patekusios ten, jos tuoj už
kinkė sąmonę į darbą ir pri
vertė ją analizuoti jas. Pir
mutinis sąmonės pastatyta- 
šai klausimas buvo: kame **tas panašumas tarp laikra
ščių, čebatų ir vabalų?

Žmogus žmogui nelygus: 
vienas yra filosofas, ar po
etas, artistas, ar mokslinin
kas ; kitas vėl turi tiek daug 
sveiko (o gal dirbtinio?) 
proto, kad joks genijus net 
įgelti jam nepajėgia. Filo
sofai, poetai, artistai, .moks
lo vyrai ir kiti “originalai” 
veda, bet nedidelį būrelį. 
Sveiko proto žmonės turin
tieji horse se ns e yra veda
mi. .. kaip arkliai už apy
nasrio — skaudžiausios ana
tomijoj vietos. Jie seka kaip 
arkliai, tankiausiai kaip asi
lai. Jie moka spardytis ir 
diegti į ratą apie savo gerbia
mąją žaltvykšlę. Galva 
jiems nereikalinga, bet už
tat kurpės!.. o! kaip jos di
delės! kaip jos gali spardy
ti!.. • ?

6. Laiškai iš Centro ir kitokie.
7. Politinis pranešimas.
8. Pratesimas iš tos kolonijos.
9. Diskusijos ir rezoliucijų priėmimas.

10. Valdybos raportai ir įnešimai.
11. Narių įnešimai.
12. Susirinkimo uždarymas su malda.

V. Federacijos Apskričiai.
1. Tuose miestuose, kuriuose yra nors dvi arba dau

giau lietuviškų katalikiški} parapijų susidaro Federacijos 
apskritis iš visų tame mieste esančių prie Federacjos pri
klausančių draugi jų. / . ‘ .

2. Apskričio uždavinys yra aprūpinti tuos visuomenės 
katalikiškus ir lietuviškus darbus, kurie paliečja-visas to 
miesto arba platesnės apygardos kolonijas; pavyzdžiui:

. a) surengimas bendrų iškilmių.
b) įkūrimas bendros mokslo įstaigos.
c) arbą laikraščio.
cl/) aprūpinimas senų beturčių ar mažų našlaičių.
(į) sudarymas vajaus tėvynės arba Bažnyčios reikalams, 
f) įvairūs kitoki dalyki, kurių nudingumą pripažins 

pats apskritis.
3. Kas metai apskritis laiko metinį susirinkimą, ku

riame:
a) išrenka sau valdybą,

• b) išklauso savo valdybos raportų,
c) taipgi visų skyrių raportų,
d) apsvarsto klausimus apie apskričio iždo reikalus, y- 

pač kada ir kaip gauti lėšų apskričio reikalams, ’
e) apsvarsto akyvų apsvarstytus ir įneštus sumanymus,
f) sutaria kokius lietuviškus katalikiškus darbus atei

nančiais metais atlikti, kad nesuskaldžius savo jėgų.
■« 4. Apskričio posėdy dalyvauja delegatai nuo kiekvie

nos dešimties narių kiekvienos draugijos ar kuopos pri
klausančios prie Federacijos. Kiekvienas delegatas turi 
turėti savu draugijos rašytą įgaliojimą. Priimamas vienas 
įgaliojimo raštas visiems vienos draugijos delegatams, jei 
tik jų vardai skyrium paminėti tame rašte.

5. ; Ąpskričio.valdybą susideda iš astuonių asmenų: pir- 
minirlko, kapeliono.’ viev-pitmininko, dviejų raštininkų, 
iždininko, ir dviejų iždo globėjų.

6. Apskričio valdybos uždarinis yra rūpintis:
a) kad skyriai būtų veiklūs,

Yra ir mieste gerų.
— Ale mat ponas — žak 

jonas. Ale aš eisiu namo. (Atsistoja.)’ 
je, tu mano, būčiau pamiršus. JųzėPr 
lienė duoda labas dienas.

ONA. — Kur ją matei ?
(Bus daugiau)

Lietuvos laikraščiai suka
si apie politiką, spardosi a- 
pie politiką, bet jiems ne
tenka galvoti apie politiką. 
Vieniems prieteliai, kitiems 
nepreteliai draudžia. Rašy
ti apie, politiką nevalia. Gal
voti patylomis valia, bet ar 
yra noras? Jo ir nebuvo. 
Buvo noras pykti. Ir pyk
davo, ir koliodavos. Dabar 
uždrausta ir pykti ir galvo
ti spaudoje. Uždrausta spar
dytis. Valia tik ištolo lakio
ti apie politikos žaltvykslę— 
nekaltai atsargiai. Lietuvos 
spauda visuomet piktai suk
davosi apie politiką ir tesu
gebėdavo tik spardytis, vieni 
kitus kolioti. Konstrukty
viai galvoti niekuomet nepa
jėgė, veido neparodė- Da
bar ir spardytis užgynė. Ne
valia nei Xojų parodyti.

*Buvo beveidė, dabar liko 
bekurpe. ‘ "

Tai kopiau jo gaila.
. — Kad jis toks suvargęs ž 

gelis. Ale, kažin ar bus gėriau. Žinai, 
'miesčionkę veda. Ir tu mano širdele, ar, 
nebuvo kaime merginų.

ONA. —
MAGDĖ

do toąe pradžios mokyklose 
“lietuviškas mokslas,’* gali
ma sau įsivaizduoti.

Likusios mokyklas kalba
mose apskrityse yra grynai 
lenkiškos įr moko jose tik 
lenkai mokytojai. Vaikai tų 
tėvų, kurie baudų ir areš
to verčiami leidžia juos į 
lenkiškas mokyklas, išsėdi 
tose mokyklose po kelerius 
metus ir, be lenkų himno ir 
dar keleto lenkiški} eilučiųr 
nieko neišmoksta. Tokių mo
kyklų mokytojai, neapken
čia visa tai, kas lietuviška, 
stengiasi jiems nelaimingai 
patekusius vaikus neapmo
kyti, bet įskiepyti tautiškos 
neapykantos jausmą.

Vienintelė priemonė, ku
ria lietuviai nori apsiginti 
nuo lenkinimo—tai jų priva
tinės mokyklos, bet, deja, ir 
Čia valdžios ypatinga “glo
ba” atsistoja skersai kelią. 
Surandama įvairiausių prie
kabių ir kliūčių toms mo
kykloms steigti. Jei tačiau 
duodamasleidimas mokyklai 
atidaryti, tai tik vieniems 
metams, po kurių reikia vėl 
prašyti leidimo. Antrą kar
tą prašant, valdžia taip tik
rą skaičių leidimų jau suma
žina, tuo būdu faktiškai lik
viduodama ir mokyklas.Pra- 
ėjusiais mokslo metais tokių 
leidimų nebuvo išduota 38 
mokykloms, o Suvalkų aps
krity buvo leista atidaryti 
tik viena privatinė lietuvių 
mokykla.

Daugely vietų tėvai ryžta
si samdytis-į- namus privati
nius mokyto jus, bet toki mo
kytojai valdžios sodinami ka
lėjimai! ir nuo panašaus

mokslo tėvai nenoromis _at- 
grąsomi.

' Šiemet padėtis lietuvių 
švietimui susidaro juo sun
kesnė, kad be atsisakymo 
duoti leidimus steigti ar veik
ti įsteigtoms kai kurioms 
privatinėms lietuvių mokyk
loms valdžia dar grąso, ne
tvirtinsianti lietuvius moky
tojus bendrai visoms priva
tinėms lietuvių mokykloms. 
•Jei lenkai savo grąsinimus į- 
vvkdvs, o tam netikėti vra 
maža pagrindo, tai lietuvių 
švietimas Vilniaus krašte tuo 
bus galutinai sunaikintas.

Su šiuo okupantų žygiu 
Vilniaus lietuviai atsidurs 
dar didesnio lenkinimo pavo
jaus akivaizdoj ir daug dar
bo bei pastangų jiems teks 
padėti, kad nuo jo apsisau
gotu.—“ Trimitas. ”

M
(Suligygautų žinių lietu

viškos mokyklos uždarytos 
ir lietuvių veikėjai sukimšti 
į kalėjimus.)

ONA. — Aš jai anądien ją nupirk 
Bet kad žmonės viską ir pamato. . 

pamatysi. Jau zakristijonas žvakes, 
gė, kaip ji atėjo. Ir kad būtų prie d 
atsiklaupus, bet ne. Galvą iškėlus,'* 
ir atsiklaupia prie pačių grotelių. Ty 
kad visi matytų.

ONA. — Taigi, o tie, kurie prie di 
klūpo, tai tik ir dairosi.

MAGDE. — Aš jau ne prie durų- 
vau ir tai mačiau. Ir ar žinai ką?

ONA: — Ką?
MAGDĖ. — Mūsų zakristijonas ž< 

jasi- ■ z
ONA. — Zakristijonas?
MAGDĖ. — Taip. Sako, ateinantį^ 

madienį bus pirmi užsakai.
ONA. — 

rūkas.
MAGDĖ. — Gal jaiu bus geriau. Daba 

man jo gaila. x
ONA. — Ar kad apsiveda ?
MAGDĖ. — Ne, ne, aš tos laimės nn 

kam nepavydžiu. ’
ONA.— 
MAGDĖ

, Skyriaus Susirink imu Tvarka 
L Susirinkimo atidarymas su malda.
2. Narių tH'ršaukimas (apie 5 miu.)
3. Protokolo skaitymas ir pirėmimas.
4. Tautos Fondo ko|ektorių raportai.
5. Komisijų ir kitokie raportai.

(Tęsinys) < ' •• ’
Daina Nr. 10 .,

'“Oi močiut, Motinėlė.” 
Muzika St. Šimkaus. ,

1. Oi močiut, motinėle, 
Močiute sengalvėle.
Gana' pailsai, gana nuvargai, 
Kol mane užauginai.

2. Kol mane užauginai, 
,Kol mane užauklejai. .
Tu prarymo j ai baltas rankeles, 
Į mane žiūrėdama.

3. Dienelę ant rankelių 
Naktelę prie vygėlės.
Tu pražiūrėjai šviesias akeles, 
Kol mane užauginai.

(Užbaigęs dainą Jonas pabučiuoja mo
tinai į galvą.)

ONA. — Rožė darželyj laukia vandens.
JONAS. — Aš jai nunešiu. (Atsistoja.) 

Tamsta, mami't, pasilsėk. (Jonas pasisė
ti iia iš šulinio viedrą vandens).

• ONA. — O kur mūsų tėvas ?
JONAS. — Dar tebemiega. (Nueina ne

šąs vandenį į darželį.)
ONA. — Eisiu prikelti tėvą. (Atsisto

ja.) Vakaras jau netoli. (Prie vartelių 
prieina Magdė.)

MAGDĖ. — Gera diena, kaimynkėle!
ONA (atsigręždama į ją. — Gera, ge

ra Magdut.
MAGDĖ. — Kogi taip viena po kieme

lį vaikštinėji ?
ONA. — Ar dar tik dabar iš miestelio

I I

I
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SKAUDAMŲ MUSKULŲ

LIETUVOS
ŽENKLAI

kitoms kailis dreba
Prakalbos

šunim burum.
Viesulą

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

niergi- 
gi- 

jusios 
Tai

Naujausio išdirbimo akiniais 
■ kepure darbininkas apsišar- 
ivęs prie pavojingų darbų 
paaugo akis ir galvą. Akinių 
mkutės'yra prikabintos prie 
Jtendžinų pritaisytų prie ke-

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

šis vaizdas yra, žiūrint, nuo .Grand Avė. Tūkstančiai namų subirėjo į kelias sekundas 
nuo viesulos, kuri taipgi nusi nešė beveik šimtą žmonių gyvybių ir 600 sužeidė.___________

mą ir 
- naujo 
b. Da

tai didžiau- 
rbti sujafivm 

fVJvhezvi-

GRAŽIAUSĮ VAIKŲ. LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”

jjjos bazaras prasidės 
lo 5 d. Draugijos, kuo- 
pavieniai. o ypač biz- 
prisidėkite’ prie suren- 
• sėkmingo praveclimo.

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingi), pusei 
metą 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai.

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

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 litų, 
3 mėn. 7 litai. '
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis.

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

Dr. Antanas Bnčnis apsive
dė. Du broliu medicinos daka 
rai, abu vyčiai vietinės 19 kp. 
ir abu vedė kitatautes 
nas. nors lietuvaičių čia 
mušiu nestoka. kurios išė. 
kolegijas ir su centais, 
tau tauta ir bažnyčia!

LDS. 30 kp. spalių 9 buvo 
susirinkimas, kuriame nutarta 
rengti prakalbas ir vakarienę. 
Kalbėti pasižadėjo kun. Ant. 
Šmulkštys; buvęs Seimo atsto
vas. dabar nesenai atvykęs A- 
merikon. Po prakalbų bus va
karienė. Prakalbos Įvyks spla- 
lių 23 d. Vakarienės tikietas 
$1.50 asmeniui. Į susirinkimą 
buvo atsilankys kun. Smilgius, 
vietos vikaras.

Spalių 3 d. p. Štaupų name 
buvo surengta šauni vakarie
nė, pag/u bintui smuikininkės 
p. Medortienės. Buvo susirin
kę skaitlingas būrelis visuome
nės darbuotojų ir menininkų. 
Labai puikus reiškinys yra 
gerbti dailės, meno mylėtojus.

GREITA PAGELBA DEL 
SUSTYRŪSIŲ SĄNARIŲ

Baltiniorė.je siuvėjų darbai, 
kur daugiausia lietuviai dirba, 
nepergeriausiai eina. Viena 
firma, kurioje seniaus dirbda
vo apie 3000 siuvėjų, Įsitaisė 
visokias mašinas, kurios be
veik sumažino ant pusės darbi
ninkus, o dabar žada paleisti 
500 darbininkų. Vieną avi ker
pa

Ak, myliu tave................
Bemužėl, nevesk pačios . 
Graži čia giružė................
Meilė ........................... .
Meile uždegta krūtinė . . 
O pažvelgti................... ..
Visuomet širdis surakinta 
Penkios linksmos dainos .

CAMBRIDGE, MASS.
L. R. K. Pilnųjų Blaivininkų 

7 kp. spalių 2 d. Įvyko margu
mynų vakaras. Vakaro vedė
jas paaiškino svarbą prigulė
ti prie blaivybės ir kokią nau
dą turi tie. kurie priguli. Pro
gramas buvo įvairus. Dekle- 
mavo Ona Povilaičiutė, o pra
kalbą pasakė Steponas Būg- 
naitis. Paskambino ant piano 
p-lė Antanina Kavoliutė. P. A. 
Gauron^kis skambino piano. 
Gana gabus muzikas. Dėklė-, 
mavo Marijona Jakavičiutė. 
Steponas Bugnaitis pasakė mo
nologą iš ko žmonės turėjo 
daug juokų. Pabaigoje Įvyko 
debatai* Būgnaitis stovėjo už 
blaivybę, o Antanas Zaveckas 
prieš. Abi pusi laikosi stip
riai. Blaivybė laimėjo. Kleb. 
kun. F. Juškaitis buvo teisė
ju. Taipgi ir publika Balsavo. 
Po to klebonas paaiškino svar
bą debatų ir kvietė stoti į deba
tų skyrių. Sekanti debatai bus 
lapkričio 6 d. Debatuos spau
dos klausimą/ Blaivininkai pa
siryžo turėti debatus kas mė
nuo, pirmą nedėldieni.

- Atsilankė mano ofisan sve
čias ex-baltimorietis, kuris čia 
buvo atvykęs pažiūrėti gele
žinkelio 190 m. jubiliejaus. .Jis 
djkčiai man ausis aptrynė už 
tai, kad aš korespondencijų 
“Darbininkui” neberašau. Sa
ko, kitur gyvenantieji nežino 
kas pas mus deda:/. Svečias 
Jonas Karalius mat nori ži
noti, kas. ir ką veikia. Šiomis 
dienomis jis grižo Brooklynan. 
Reikia pažymėti, kadmis yra 
katalikų darbuotojas ir LDS. 
30 kp. narys.

deras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos’taiestų žen
klus. Yra indomu su jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje. išviso yra 40 ženklą.

- Kaina 40 centų 
“DARBININKAS”

366 W. Broadway 
S. Boston, Mass.

HARRISON, N. J.
Dar šiek tiek apie Harrisoną

Nesenai rašiau apie dabarti
nį šios kolonijos judėji 
veikimą prie dabartinio, 
klebono kun. P. MiežVrm 
bar jaunimo tarpe 
sias entuziazmas d 
dvasios vadu kun. 
niu priešaky. Nesenai L Vyčių I 
vietinė kuopa minėjo 10-ties 1 
metų savo gyvavimo jubiliejų 
su ^didžiausiomis iškilmėmis. . 
Atvėsus orui, ne vien Vvčiai

* • • • • 9 * 

liet ir visos draugijos skubotai 
rengiasi prie didelių darbų. 
Kiekvena stengiasi kitą pra
lenkti. kad daugiaus pelno pa
daryti dėl parapijos ir padėti 
klebonni skolas pabaigti mo-' 
keti ir kad kuogreičiausia pa
statyti mokyklą. Rodosi, kad 
visų kaip klebono taip ir visų 
žmonių tft pati mintis ir noras 
k negreičiausia pastatyti mo
kyklų. Dabar pas TTarrisonie- 
čhis vien tik ir .skamba: Jei 
mes dabar ko norim nepadary
sime sn kun. P. Miežvinin, tai 
niekados. f Tad visr kaip vie
nas prie darbo ir tada viską tu
rėsite.

Pusmetinis suvažiavimas 
Lietuvos Vyč-ių-N&itjos An
glijos Apskričio Įvyks Spa
lių (October) 30 d., nedėlioj, 
pirmą valandą po pietų, šv. 
Kazimiero mokykloj, Wa- 
verly St., TVorcester, Mass. 
Visos kuopos malonėkit iš
rinkti kodaugiausia delega
tų, nes bus pakelta svarbių 

j klausinių. Nepamirškit. bus 
i ir 
i 
i

Kunigu Permainos

’ųn. Gėlumbis, buvęs keletą 
Tesiu šv. Jurgio parapijoje 
iru, apleido mūsų koloni- 
— vyskupas “atšaukė” .u, 
"buvo atvykęs iš kitos vys-

WELAND, ORIO,
^RADIO STOTIS šššš
kr ‘.

įv. Pagerbė Atstovę

Rugsėjo 27 d., vakare, šv. 
irgio parapijos salėj Įvyko 
iki vakarienė, rengta Mote- 
&ąjungos 26 kuopos pager- 
mui L. Kat. Moterų atst. p.
Jiikčilingienes.. Sakyta kai- ri oje~ psreinaitielr 

reikšta gražūs linkėji-jrų.

Koncertas Pavyko 

^.'Spalių 2 d., vakare, LDS. .51 
kp. surengtas koncertas p-nei 
Medonienei, Lietuvių Salėje, 
getai pavyko. Žmonių atsi- 
iahke nemažai. Galėjo dar 
-daugiau būti, bet dėlei šilto 
oro vienas kitas neatvvko. 
jSntnikininkė p. Medonieriė ste- kurie pašvenčia save menui ir. 
įbėtinai gerai smuiku grojo. Ji lietuvių garbei. -
įsnlaukė daug aplodismentų po ( Pp. Štaapai ir kiti ten da- 
skiekvieno grojimo, o ypatingai ilyvavė užsipelnė sau garbę, nes 
j»o paskutinio. dalyviai iššaukė'gerbė tą kas tikrai gerbtina, 
teiįs karins sroii. Lietuviai Hanjas
gali didžiuotis turėdami tokią 
gabią smuikininkę —: artistę. Praeity t levelando lietusiai 
įDainavo solistė p. S. Greičio- X,a daug išleidę ir kuone tiek 
joė, p. J. Šeštokas. Pianu skani- Pat numarinę įvairaus»turinio 
Š&moLtnuz. V. Greičius, p. R. Jaikrasčių-žurnalų. Iš jų vie- 
įGreieiute ir Greičiukas. Dai- ilgiau gyveno, kiti trum- 
■jaavo keletą dainelių L. Vyčių piau, kaip kurie buvo išėję 
jannamočių koras. vadovau- ,s katalikų pastogės, kiti is 
jant muz. V. Greičiui. Vienos laisvųjų abazo.
jrianistės neteko sužinoti var- Bugsėjo pabaigoje iss y do 
^5o. Ponia Medonieni? ir p. šviesą dar s ienas nau jas laik- 
-Gaeičenė gavo po pintinę gyvi] rąstelis, mėnesinis leidinys, 
gelių.. Šis koncertas pasiliks “Katalikų Balsas.

“IŠEIVIU DRAUGĄ"
“IŠEIVIU DRAUGAS” vra tai vienintelis 

lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje. ' . ’ .

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

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 
pysakas, feljetonus; Įvairius straipsnius, iš sve
timų kalbų vertimus, ir šiaip visokius lengvus

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

baugvbė paveikslų I Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
■ jf juokai Piešos vaikų teatrui. Zinutės iš gimtojo kraŠ- 
U to ir plataus pasaulio. Įvairumėliąt Uždaviniai iv 

pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iŠ popieriaus,molio ir kitokį Laikarščio kaina:~metams 

d°l«> pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį.
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei- 

i ' džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis 
r

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui
Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

WORCESTER, MASS.
d • -' '■ i
• LDS. 108 kuopa spalių 2 d. 
surengė mnzikarišką vakarą 
Aušros Vartų parapijos bažny
tinėj svetainėj.- Publikos pri
sirinko pusėtinas būrelis ir vi
si buvo patenkinti, nes šioje 
daly miesto tokio vakarėlio da 
nebuvo. Programas buvo la
bai margas. Dalyvavo muzi
kantai su visokiais instrumen
tais. kaip kas mokėjo, taip 
griežė. Iš senųjų muzikantų 
geriausiai atsižymėjo J. Luk- 
šaitjs. o iš jaunųjų p-lė Lie- 
tuvninkintė. .Programe buvo 
trumpas perstatymas “Dvi 
Kūmutės.” 'Vaidintojos: p. 
Džiogienė ir p. Zakarienė pu
bliką prijuokino iki sočiai.•

Lietuviškas kadrilius, kurį 
atliko maži vaikai ir mergai
tės, taipgi patiko publikai. Va
karas pavyko ir būti] dar ge
riau pavykę, jei “Darbinin
kas” būtu pagarsinęs. Pelno 
liko parapijai apie $35.40. Dar
bininkai nesnaudžia.

Raštininkas

kūpi jos. Kun Gėlumbis buvo 
simpatingas. ir tuomi pelnė 
žmonių pagarbą, tik gaila>kad 
susidėję aplinkybės nedavė il
giau darbuotis katalikų sielų 
naudai. Nesenai atvykęs kun. 
Kuliavas bus vikaru šv. Jur
gio parapijoje. Šv. Jurgio pa
rapija. gal būt yra viena iš A- 
merikos rietuvių parapijų, ku-

MIŠRAM CHORUI
12. Ginkim šalį-Lietuvos............................. 50
13. Giesmė Į Šv. Kazimerą......................... 50
14. Lietuvos Vyčių Imnas ..............  -25
15. Pirmyn Į kovą..............................  U .50
16. Mes grįšim ten........!................................75
17. a) Išauš vasarėlė,

b) Tu mano mergelė,
c) Išbėgo mergytė....................... 50

18. a) Kaip aš buvau jaunas,
b) Žiūrau anksci rytų,
c) Aš užgimiau Lietuvoj ........\. .50

19. a) Eikš mano mergele, ' -
b) Aš sutikau žydelį,
c) Kam anksci kelcis ... ?...............   .50

20. a) Miels tėvelį
b) Oi skauda galvelę,
c) Atsigėriau žalio vyno__ ......50

21. a) Oi džium-džium,
b) Už jūrių; —---- --
e) Kalbiu jaunas bernužėlis,
d) Aš turėjau vištą ... _..... ................50

Ž2. a) Tykusis rytelis, -»
b) Oi laksto vanagėlis.
c) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50

Visos virš paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip: ,

I t



THE FEATHERHEADS

1000 svaru ir yra 3 metu senumo. Ją išaugino kukurūzais ir ka
rališkais paimu grūdais. __ .. '

( LOOK I- 

T«e LIGMT

IŠNAUJO ATŽĖLĖ

Žmonelė: “Antanėli, aš jau 
riedi.’ Aš maniau, kad ir tu 
jau apsirengęs ir laukei ma
nęs.”

Vyras: “Buvau ir aš riedi,’ 
bet dabar turėsi palaukti kol 
išnaujo nusiskusi^

‘ SU TĖTUKU
Motina (sūnui, vėlai sugrį

žusiam namo): Su kuriuo ic 
lium vėl trankeisi/lig tol?

Sūnus: Su tėtuku!..

RAKANDU KRAUTUVĖ
Kampas C ir Gdd Sts. 

South Boston
Turime visokių namams antros eilės 
rakandų, kaip tai: pečiai, lovos, ma
trosai; komodos, kėdės ir t. t Taip
gi taisome minkštas kėdės ir sudedam 
springsus. Viską padarome kaip nau
ja. Gerai esame susipažinę su šiuom 
amatu. Atliekame viską gerai ir pi
giai. Atdara kasdien iki 8 vaL Pėtny- 
čioms ir subatoms iki 9 vai. (S.21)

" “Geri rastai suramina, pa
moko, patraukia, prie gero 
sužadina ir sustiprina tikėji-. 
mą, kelia žmogaus dorovę, 
vadovauja senam ir jaunam 
dorovingame gyvenime/’

latinis darbas. Dvi kasyklos.^ 
Viena Freepoft skyriui, Įdį. 
ta Pittsburg. Vyrai su šeįyį 
mynomis tegu kreipiasi,. ku<^ 
rie turi patyrimą, prie ka< 
pojimo ir sudėjimo. Geroji 
sąlygos. Kasyklos randąs^ 
Renton, Allegheny County^į 

į Pa. Bellphone Unity 25 ąihtt 
ba Pittsburg Atlantie 0664j£

UNION COLLIERIESJQO^| 
į 2214 Oliver Bldg., arba

Romano Employment Agencyv 
439—3rd Avė., Pittsburgh, Ptt| 

(2ras aukštas) -*** 

(s-21) . .0:

PASITEISINO.
— Vežike, taip pamažu va

žiuoji, kad anie du ponai pės
ti mus aplenkia.

— A! Juk jie du, o mano 
arklys tik vienas.—“Ūk.”’

ŽidanaviČiaus gabumus pa
stebėjo ir- kitataučiai ir gau- 

. šiai siunčia savo vaikus pas 
jį mokytis. Tik kaž kodėl 
lietuviai ligšiol labai šaltai 
atsinešė prie jo ir savo vai
kus siuntė pas kitataučius 
arba ir savus “mokytojus,”

Pirmininkas — Jonas Adomavičius, 
"280 E St.? So. Boston. Mass.

Vice-Pirmininkas — Povilas RnEa, < * 
95 C Street. Sontli Boston. Mass.*

Prot. Rast. — Antanas Marejanasy ' 
450 E. Seventh St.. S. Boston,

•Fin. Rast. — Pranas Tuleikis,
109 Bo-.ven St., So. BdšRm. MaM 

Iždininkas — Andrius ZaliectaSįT'g
15o II St.. South Boston.

Tvarkraris — Kazys MikailioftMfcMM* 
900 E Bro;xhvay. So. Boston,-

Draugija laiko savo susirinkianig*Wj 
antrų (2-trą) nedėldieni kteSUMB* 
mėnesio Lietuvių Salėj, kertu* B*Uf 
Silver gat.. So. Boston, 
vai. no pietų. Ateidami susirin^ftna^ 
prašome atsivesti nanjų narių prif 
rašyti prie musų draugijos. ~

NAUJAS BIZNIS DORCHESTERY
Vardas

BLUE RIBB0N MARKET ,
• ! ,Vieta ———"
62 PLEASANT STREET, KAMPAS ST0UGHT0N STREET 

Savininkas—J AME S STRIGUNAS
Šiuomi aš užkviečiu visus Dorchester’io ir apielinkės Lie
tuvius atsilankyti į mano NAUJĄ KRAUTUVĘ ATI
DARYMO DIENOJE. Aš užlaikysiu.pirmos rūšies mė
sas, daržoves ir abelnai visti groeemės ir bučemės tavorą. 
Krautuvė yra didelė, švari, viskas naujai Įtaisyta. Patarna
vimas gvarantuotas.~Užsakus atvesime į namus. Nepa
mirškite atidarymo dienos: October 22.
~* BLUE RIBB0N MARKET

62 Pleasant Street Dorchester, Mass.
J. STRIGUNAS, Savininkas , ______

ti ir lietuviškai, bet ysų .jki 

biausia turėti norą dirbti. : /
Jeigu gali šį reikalavimą 8 

•dyti, mes parodysime kaip-J 
pasekmingu. Visi atsakymai į 
skelbimą bus užlaikomi slapta 
je. Atsakymus siųskite ti 

Į“Darbininko” ofisas, Bos 20, 
Boston, Mass. ‘

PATIESIĄS ’
Gydytojas: Ar tamsta kar

tais nemiegi atvira burna?
Ligonis: Nežinau, ponuli, bet 

Šiąnakt mėginsiu pažiūrėti.
/ ’ • »l r»’

Spalių. 16d., Municipūlsa- 
lėjė įvjlco’ Art AJ’Židanavi- 
čiaus mokinių koncertas.

’• Programo dalyviai buvo mū
sų jaunuoliai(ės) žemiau 16 
metų, kurie išpildė apie 30 
gana sunkių muzikos dalių. 
Geriausia pasirodė smulki-kurie savo mokslo bijo vie 

>_■_ ninkė Jad. Kaminskiutė ir (šai parodyti.
jos sesutė pianistė Julė. 
Griežė it kokios profesiona
lės. Neblogiau^smuikavo P. 
Jurkonis, Era. Stukas, A. 
Barikusjr M. Gražttliutė. 
Iš. pianisčių geriausia skam
bino A. Kavoliutė, J. Ka-j 
minskiutė, B. Lipiutė; o ypač • 
E. Vinčiūnas pasižymėjo ne j 
tiek skambinimu, kiek gra
žiu užsilaikymu ir gyvumu.

Tarp mokinių pasirodė ir 
piano “karalaitė,” profesio
nalė pianistė* p-lė Ona Čiur- 
liutė. Ji akompanavo ke
liems mokiniams smuikinin
kams.

Abelnai programas buvo 
geras ir gerai išpildytas.

Art. p. Židanavičius gra
žiai save užsirekomendavo ne 
tik kaipo geras smuikinin
kas, bet ir kaipo talentingas 
muzikos mokytojas... Jis iš
augins mums nemažai gerų 
muzikų. Tik du metai su bis- 
kiu kaip art. smuikininkas 
či£/pradėjo .mokyti, o jau 
turėjome' progą džiaugtis 
naujais talentais. Ir tikrai 
yra kuo džiaugtis.

Ari. Židanavičius buvo vi
siems žinomas kaipo smuiki
ninkas, bet tur būt mažai 
kas žinojo, kad jis mokina 
ne tįk smuiką valdyti, bet ir 
pianą. .Šiame koncerte pasi
rodė, kad jis; ant abiejų in- 
strhmentų smuiko ir piano 
mokina taip, kuo ligšiol dar 
nė vienas mokytojas negalė
jo pasirodyti.

Tą vakarą džiaugėsi ne tik 
tėvai? kurių vaikai pildė 
programą, bet ir visa publi
ka. Pabaigoje publika truk- 

\ Šmingais aplodismentais į-
® vertino ari. .ŽidanaviČiaus

darbą.
Reikia pastebėti,- kad p.

Tur btū nuo šio koncerto 
visi suprato, kad tik geras 
muzikos žinovas gali būti 
mokytoju ir kad tokiuo yra 
art. Židan avičhis.

Ari. ŽidanaviČiaus muzi- 
ikos mokykla yra po nume- 
■riu 2 Balmoral Park (iš 8th 
{St.. tarpe L ir M Sts.) Tel. 
So. Boston 4756AV.- Rep.

luojasi,Juokius naujus karo pabūk
lus'išranda ir ką pasaulis .gali 
laukti ateity, kokie kiuįai gali kil-

“Karys’1 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, apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų ir t. t

“Karys” deda daug atsiminimų 
iš Lietuvos kariuomenės kovų ir 

I kūrimosi, kurie kiekvienam skai
dyto jui parodys, kiek lietuvių tau
ta turėjo pakelti vargo ir aukų, 
kol iškovojo nepriklausomybę.

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

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

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

::TROMPI ::t 
SKAITYMUI AI Į

NAUJA KNYGA j 
Joje telpa daugiau kaips 
1QO (rampų pasakaičių J 

150 pust 45 centai a 
DARBININKAS Į| 

3t>6 Broadvay, Bastau 27, Mass |g

t
i
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VIMO YPATYBĖS
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i

as- 
sa-

ša- 
iš to

jnusan nesenai laikė vie
šą pranešimą apie visiš
ko pasninkavimo ir liadavi-

duot i. ka<k esi Kovengard®- 
no (Lonone.) teatre, nes žiūy 
roviĮ tarpe .y^^auj ant;' kai - 
ba 1 >u vo an gi ųK . tuo tarpu 
kai kalbėdavo vien tiktai 
prancūziškai.

Kiek turtingi ir gerai gy
vendavo ta pirma karių kla
sė, tiek pat blogai gyveno 
kita klasė, kurioje buvo 
monys, neturį nieko, be 
vo mizeriškos algos.

Kaip i juos žiūrėta iš 
lies, galima , spręsti

*

KŲ KABIŲ GYVENIMO
81’1 metų rudeni Peier
ge buvojšskirstyta i bu- 
apie 35?fM)0 kariuomenės, 

i pagal aną laiką buvo 
škaitonia dideliu kiekiu.

žialiai gvardijos kariai; 
| glebino savo ūgiu atvažiavė- 
| tins, dargi mačiusius garsią 
I.Pi’ūsų karaliaus 'gigantui 
| kuopą.
I- ’/Gvardi jos karininkai, to 
/ laikot a 1Į) i o. susiverždavo 
I juosmenis nemažiau už bet 
I kuriamėgstančia rodvtispa- 
I sipuošusią moterį, ir dėl to 
tyneretai būdavo atsitikimų. 
Ffed apalpdavo.
&. Poručiko alga nebuvo di- 
g desnė kaip 350 rubl. per me- 
£ tiis “asignarijomis.” tuo- 
y met, kai vienas mundierius 
; kaino.io 500 rublių.

" Jeigu ne tėvų pagalba —
• karys nebūtų galėjęs tar

nauti.
Imperatorius Aleksandras 

tl neretai iš savo asmeniškų 
lėšų užmokėdavo karininkų 
dalies skolas. Karininkai 
* . . •

-griežtai buvo pasiskii-ste ii
Vdvi klases: turtingi, iš tėvu’ Pravažiuodamas pro šalį Į— ;

lėšii, gyvendavo puikiai, bū-j Senato hauptvaclifos, jis bū
davo priimti geriausiuose vi-Į vo pažintas, ir sargyba su 
suomenės sluoksniuose, lan
kydavo pirmos eilės teatrus,

* kame lenktvniuodavo su in-
n ;

yteligentiŠka pirklių jaimuo- 
| mene, kuri buvo užsikrėtu- 
: si anglomanija.
y Sėdint pirmose kėdžių ei- 
; lėse. biįVL galima ’ Įsi vaiz

fakto, kuris Įvyko su impe- _ . 
ratoriu Aleksandru 1811 ni. 
rudeni.

* 
to <

Jis vaikštinėjo pėsčias, 
kaip paprastai, vienas, be 
adjutanto. Anglų krantinė, 
apsivilkęs paprastą armijos 
mundieiių. su pilka miline, 
užmesta ant penčių.

Jo nepakeičiamas vežikas 
Uja nesekč-fą kartą viešpatį 
•.-u vežimu.

Staiga ėmė lyti, kaip iš 
kibiro. Imperatorius paėmė 
pirmą pakliuvusi vežiką ir 
liepė jam vežti i Žiemos Rū- 
ąiius.

| 1

• būbnais atidavė jam pagar
bą.

Nieko nesupratęs vežikas 
nustebęs dairėsi i šalis, ma
nydamas, J<ad imperatorius 
eina pro šąli.

— Kame gi karalius? — 
paklausė jis imperatorių, »T 1

Šis vaizdas parodo kaip laivyninkystės lakūnai lekioję Fordo trijų motoru transpor- 
orlaiviais staiga kartu nusi leido ir išlipo Washingtono or laivių nusileidimo lauke.

nieko nepastebėdamas šali- 
gatvv. o «

— Palauk, atvažiuosime Į 
rūmus, tu ji pamatysi, — 
ramiai atsakė vežamas žmo
gus, kuris buvo karalius. į

Privažiavęs rūmus, impo-^. 

rotorius atsiminė, kad iisra torius atsiminė, kad jis 
neturėjo su savim pinigai.

— Aš tau tuojau išsiųsiu. 
•— tarė jis

. - N“,

aš ir atiduosiu, o kitam nie
kam, o tai išgalvojo dar — 
karalių, girdi, vežei: matai, 
vvruk.tu vikruolis.

Vežiko tiesumas i-- sąži
ningumas labai patiko \!ek- 
sandrni ir jis per save e - 
«ą Uja, kuri pažhioj > ’sa< 
Peterbuigas, nusiimt" dar

VOKIEČIU TAUPMENOS
Vokiški laikraščiai prane

ša. kad Vokietijos taupo- 
pnose kasose sudėta daugiau. 
; kaip 4 milijardai markių 
‘ gyventoju sutaupytų pinigų. 
; Tokiu T)ūdu kiekvienam Vo- i.
jkiitijos gyventojui tenka a- 
i pie 15 dolerių taupmenų.

I

VIMO ’ YPATYBĖS pimo ir proto energijos lai
Paryžiaus daktaras Erių kas esąs 8. vai. ryto. Vėliau

_ Į proto jėgos pradžia mažėti, 
i Po 3 valandų, tai yra 11 vai. . 
Ija’tičiamas silpnėjimas, o 3 

mo naudingumą žmogaus kū-'val. dieną (po pietų) žmogus 
nui ir dvasiai. Anot jo esą esąs kvailiausias. Todėl is- 
visų sveikiausia baigti val- ,?llKb kad kas valandą žmo- 
gyti jaučiant dar šiokį toki gaus protas nevienodu įtem- 
aikĮ. Geriau mažiau valgy- jpį“‘a. nevienoda jėga vei- 
ii, negu per daug. Žmonės, jkia. Kai dvi fizinio nusilpi- 
kurie mažai valgo, sulaukia i’^o, tai žmogus labiausiai 
da.ug ilgesnio amžiaus, negu nusilpsta ketvirtadieniais, o 
tie. kurie valgo iki išpamps- sustiprėja — antradieniais, 

ta. Dažnas pasninkavimas;
;r badavimas žmogų padaras : 

V ' . . ‘ 1
jaunesniu, gražesniu, vik-1 
resniu. net plaukai nelie-Į 
slenką plinkantiems. Mote-į 
rvs gi išlaikančios >ki senut- ■ 
vės gražią figūrą. Dar vie-j 
na gera pasiiinkavin*) ir ba-Į 

Įdavimo vpatvbč esanti ta. j 
kad nuutij’mas, galvojimas; 
; sas aiškesnis, sklandesms. o :

* 
jausmai, skaistesni. š\vlnes- i 
oi. Pati iik ilė esanti kilnos-, 
n<". ’ '■

i

Tel. So. Boston ttS23
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASEARAVJCIUS)

425 Broadway, So. Boston
O1sio valandos:

r>no 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
Uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėhlieninis. taip-gl seredomls nuo 

12-tos dienę uždarytas

di LIETUVIS DENTISTAS 3

lDR.SU,GALVAMt
/ (GALINAUSKAS)

;i4rl Broadway, So. Bosto0|
Telephone So. Boston 2300 J 

i 0 Ofisais aihlarns nno 10 iki 12 ryto, Į 
! Šį nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nno 7 1 

iki!) vakare. Svenuj dienų pagal su- 4 
I 'R sitarim!}. H
i vs" raKr:: : ■T:i-' “ctictct
i____________________________________________________________________________________

" ’ -7 J'

DANTISTAS

KURIUO DIENOS METU 
ŽMOGUS ESTI KVAI

LIAUSIAS
Vienas profesorius tvi 

ęs nooiiiii žmonių d; 
iriojo Išvadą, kad žino; 
įloto darbas labiausiai 
ilpnėj;; ketvirta valam!

Nedužtąs ir tąsus stiklas yra 
išrastas dviejų Austrijos 

fviiemikų.
Tas siiklas gali suvaidinti 

žymu vaidmenį pramonėje, 
ypatingai automobilių pra- 

i nionėjiė
Anglijoje viena dirbtuvė 

imi yra nusiėmusi dirbti to- 
ki stiklą dideliame kiekyje.

Tas stiklas vadinasi — 
‘■.kolonas.”

vežikui.

tamstos taurybe, 
neatleisiu taip: jau nelie 
kartą jūsų kariai mane yra 
apdūmę. Palik, kol grįšL sa
vo milinė.

Imperatorius nusišypsojo 
dėl vežiko nepasitikėjimo, 
liet nusimetė nuo pečiu mi
line ir nuėjo i rūmus.

Ramiai snūduriuojant ve
žėjui išėjo rūmų tarnas, į- 
lęikė jam 25 rublius ir pra
nešęs, kad su juo važiavo 
pats karalius, 
imti atgal milinę.

Vežikas nustebęs sustingo/ja priežastimi, 
bet paskui nusijuokė ir at- tokiam arkliui

L. Vitkaunka* Į ! - ____ - .irbą ;.....................................

-;,nsi^TeL Brockton 5112

sll it DR. A. J. SORMANI
į| ■ (GUDAUSKAS) £

8I
Ii y t e nuo 10 iki 12 vai. £ 

.Dieną puo 2 iki 5 vai. g
Vakare nuo G iki 8 vai. 0 

Sekmadieniais pairai sutarties.

ĮVEDAMI ARKLIAMS 
AKINIAI į'

'Amerikoj arklių mėgėjai 
pasekėjo, kad sendamas ar-j 
klys nustoja žvalumo ir jud-! 
rūmo dažniausia ne dėl ben
dros senatvės priežasties, 
b(‘t <lel susilpnėjimo mari-- 
ino. x
Nuodugniau ištyrus ši reiš

kinį gauta nuostabūs duome- 
norėjo pusi- nvs. Pasirodo, ketvirta da-j 

lis visu arklių negalvoja šią- 
Pritaikius 

tam tikrus1 
akinius, jis.iškarto pasijun
ta jaunesnis su visais to !ai- 
ko ypatumais. Dol to da
bar Amerikoj daug ūki niū
ki] arba farmerių naudoja 
savo arkliams akinius. Ark
liams akinių reikalavimas iš 
visa ko matyti kas kartas 
didėja, nes jau atidalyta 
fabriku, kuri gamins išim
tinai šios rūšies akinius.

v •

RUDENS VAIDINIMŲ 
SEZONUI 

reikalaukite

NAUJA IR LINKSMIAUSIA 
_ VEIKALĄ 

“ŽEMĖS ROJUSI
Visokių rašytoju 3-jų veiksmų 

komedija

KAINA 50 CENTŲ

DALYVAUJA 5 vyrai ir 4 
terys. Scenerijos: miesto ir far- j 
mos kambariai.

Si komedija šiais laikais labiausiai 
žmonėms patinka. ‘

Galima gauti:

“DARBININKAS”
366 Broadway,

M

4
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J DABAR NE SENIAU
I
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Užsieny dvi- £
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Resldencijos Telephonas: 0779-R. R 
Ofiso Te’.eMnas So. Boston OTfiMI

i 
j

i
i PATARNAVIMAS DIENA 

IR NAKTĮ

ii

J. PETRUŠKEVIČIUS
Laisniuotas Graborius• • •

Laikau automobilius dėl veseli- 
jq, krikštynų ir šiaip pasivaži

nėjimo, pigia n nė kiti.
162 Broadway, S. Boston, Mass. 
Ofiso Tel. So. Boston 0304-W 

Res. Tel. S. B. 0304-R.

*
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VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ 

“DARBININKĄ
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo- < 

n'ių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miesteliu < *” * —— ** ’
gyventoju laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies * 
reikalus. Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty- < 
bės vidaus ir užsienio politiką.. J

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina I 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelių ; 
į geresne ateiti. !

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūkį, nau
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki
tų žęmininkų būvi ir reikalus.
“DARBININKAIS1^ duoda nemokamai juri

dinių (teismo dalykais) patarimų ir atsako į 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams.

“DARBININKAS” talpina gražių apsaky
mėlių ir naudingi] skaitymo, kaip seniems, taip 

jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.

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

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

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais. . 4

“DARBININKO” Redakeijos-Adminištraci- 
jo” adresas: Kaunas, Nepriklausomyl)ės Aikštė 
2-ra.LITUKAM A. i

I

sakė:
— Tu, matyt, brolau, ma

ne kvailiu skaitai. Taip aš 
tau ir patikėsiu, kad tu man 
pasakas pasakoji. > Pamatei, 
kad karininkas savo miline 
pal’ko. na. ir nori ją už 25 
rublius pasigrobti, o ji, ko 
gera, visą šimtą kainuoja. 
Tegul tas ponas, kuri aš ve
žiau, pats čionai ateina, jam

P. J. AKUNEVIČSUS
Lietuvis Graborius

830 E. STKTn ST.. SO. BOSTON

Tel. S. B. 4486

' SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyTų 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 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos, vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VETKAEAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kuriu 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite

“DARBININKAS” 
366 West Broadway Bouth Boston, Mass.

-L <» ♦

— n ■ ' .i-- ■ . ■■
Tel. Norwood 1508

E V.WARABOW
(V7BUBLIAŲSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS
11TP VVASmNGTON street

Nonvood, Mass.

NEPAPRASTAS DALYKAS
Šiomis dienomis pas mns pate

ko ant pardavimo dviejų šeimynų 
medinė stuba su penkių automo
biliu sraradžium, Citv Point, ant į 
E. 6th St., netoli L St. Keturi Į 

l kambariai ant pirmo aukšto ir 
penki ant antro.. Maudynės, šil
tas vanduo, elektra, priešakiniai 
piazai. Gera prn<ra žmogui kuris 
turi vieną arba, daugiau automo
bilių arba užsiimantis automobi- 
liųtaisynni. Rendų atneša netoli i 
$100 i mėnesi. Prekė S8.8OG .Ma
tyk A. J. KUPSTI. Savininką.

GUDRIAM ŽMOGUI 
proga papirkti gerą trijij šeimy
nų namą visai prieinama kaina, 
ant 210 Silver St.. So. Boston. 
Yra gazas. elektra, skalbimo vie
tos, (set-tubs), viskas naujai Įtai
syta. Pirmas morgedžius $2.500 
Co-op Bank. T mėnesi randos 
atneša $57.45. Prekė $4,200. Su- 
sineškit. su savininku A. J. KUPS
TIS.

NAMAS SOUTH BOSTONE 
šešių šeimynų. — dvidešimts sep
tyni kambariai. Rendų atneša 
$780 Į metus. Prekė $4,500. .

$4,500.00
Medinis šešių šeimynų namas ant 
Silver Street."Ko. Boston. Yra ga
zas. atskiros paredalinės kiekvie
nai šeimynai. Randos atneša 875 
i mėnesi. Pirmas morgedžius 
$3000.

LAIKAS PIRKTI ANGLIUS IR 
MALKAS!

Neužmirškite jogei rudens ir žie
mos laikas artinasi. Paprastai i- 
rnant. angliai ir malkos pabrangs
ta, taigi neatidėliokite, Įduokitc 
savo “orderius.”

Kreipkitės pas:
A. J.' KUPSTIS

332 Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. S. B, 1662—1373

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuotojas 

877 ir 448 Cambridge Street 
Cambridge, Mass.

Telephone Univcrsity 8831-W

Į 705 Main St., Montello, Mass.
i (Rampas Broad Street)
I $ Ofiso valandos:
ii

Is
!$ 
c 
r* _ ____

i ■

i X TE A. So. Boston 0506—W. $

į| LIETUVYS DANTISTAS |

HĮA. L KAPOČIUS I
'^251 Broadway, So. Boston t

(“Keleivio” name}
Ofiso Valandos: nuo 9 iki 12, nes e 

\x:3€ Utį 6 (t ntKr 6:30 Iki 9 vakare. N 
N Seredomia nuo 9 Itl 12 vai. dlerfc 's 
> Suimtomis nuo 9 IU6 vak. Neda e 
\ Įlomis nuo 9 tkl 12 (oa^al «n tarti’ \ '

So. Boston,"Mass. •

$1.20

.10c.

f 
i 
’FTr

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian
tis dienos klausinius.

Prenumerata metams...............................

Atskira knygelė..........................................

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

; Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių Įvy- Š
kin, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne- s 

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš- j 
I tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie- | 
’' gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly 
| greit galima sužinoti iš “TRIMITO.” 
į nimo klausimais; be to. deda Įdomių apysakų, eilių, Įžy- į 
i miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir t. t., o be s 
| to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda Įžymaus Lie- 
> tuvos veikėjo paveikslą.
ji tuvos ir pasaulio politikos, mokslo, ir visuomeninio gyve- į 

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, ! 
gauna priedo Įdomią 160 pusi, knygų “špionažo paslap- j 
tys.” užsisako trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin-1 
kinj “Vakaro kaukės.”

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

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei 
metų 7 lt. r>0c. ir trims mėnesiams 3 lt. 75c.
gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat. kaip Lie- $ 
tuvoje. jg

.“TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr. -S
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