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Japonu armija sveikina savo

Lietuvių

kampuose iš-

Montello, Mass
Balandžio

pramušdami 
Riaušininkai,

yrinėti gaisro 
rinnėjant gais- 
.ntinejant šu
lę aikštėn. Sil
si pažinęs, kad 
i sus septyni us

KAUNAS
17 d. iš Kaupo į Romą iifrry- 
ko mūsų vyskupai su arki 
vyskupu Skvirecku priešą 
fcyje. •

< \ r
• Vyskupai išbus Romoje 

apie dvi savaites ir tarsis su 
Šv. Sostu dėl konkordato ir 

* . 1 -

kitais klausimais.

icijos Karu 
iš Vilniaus

Kini jps-Japoni jos karas-ga
li duoti pradžią pasauliniam 
karui.

KAUNAS. — Vyr. Meit. 
Liutkus, grįždamas nuo Bal
bieriškio ir pakeliui j Kau
ną pergyvenęs motociklo ka
tastrofas,'ir buvęs sunkiai 
sužeistas, Kaimo karo ligo
ninėj mirė.

do. kad jie labai pasigftl 
caro ir gerbdami karalius 
ri sukelti miniose tok|zū 
kad ji nesišiaiištiy penb 
prieš dabartinuis koimp 
tų diktątorius,, kurie ir.. 
bar yra carais-diktątoria

“Klaipėdos Lietuvis“ pa
duoda žinių apie Lietuvių- 

Lenkų pasitarimus Berline, 
bal. 20 d. ir jų nutarimus.

Rašo:

“Po pietų Lietuvių Atsto- 
vvbeje susirinkę pirminin
kai Karaliaučiuje paskirtų 
komisijų nutarė, ‘ kad miš
rioji Lietuvių-Lenkų saugu
mo komisija pradės posė
džius* Kaune. Gegužės 7 d. 
Lenkų delegatai, Holmvko 
ir kiti, atvyks Gegužės 5, i

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠV.
.-.-•i <c. v < ■ > '

.-rr, ............

ŠEN, WALSH IŠTRAUKĖ 
KANDIDATŪRĄ

WASHINGTON, D. C.— 
Sėn. Walsh iš Montana, 
kurs kitų peršamas buvo pa
statęs kandidatūrą į prezi
dentus. Bet pastebėjęs, kad 
piliečiai simpatizuoja New 
Yorko gubernatoriui Smith 
savo kandidatūrą ištraukė.

Jfcams: gyvenrmoivietas;! • ne
žiūrint, kad strėikieriai’ lyra 
visokiomis priemonėmis 
spaudžiami ir varginami jie 
yra pasiryžę kovoti iki per
galės. Jie prašo tik mate- 
rialės pagalbos.

KINIJOS-JAPONIJOS 
KARAS JAU PRA

SIDĖJO

Žuvo šimtai žmonių
SHANGHAI, Kiniją. —

t

Praneša, kad Japonija ir 
Kinijos- nationalistai Shan- 
tungo provincijoj pradėjo 
karą.

Tsinan mieste eina smar
ki kova. Keletą šimtų žuvo 
iš abiejų pusių. Pasirodė, 
kad iš naminio Kinijos karo

' PLEČKAITININKŲ 

VARGAI

KYBARTAI. Vokietijos 
pusėj prieš Stalupėnus dva
ruose yra apsigyvenę šios a- 
pylinkės plečkaitininkų, ku
rie dirba dvaruose už mažą 
atlyginimą* ir žinoma, gau
na “pašalpas“ iš Plečkai
čio. Plečkaiti n inkas A. iš 
Virbalio, pagarsėjęs šioj a- 
pylinkėj vagystėse ir pešty
nėse, taip pat paskutiniuo
ju laiku gyveno Vokietijos 
pusėj ir ten mažai dirbda
mas, leido laiką. Prieš Ve
lykas parvažiavo su dvira
čiu į šią pusę pavandravoti, 
bet buvo tuoj policijos su
čiuptas. -

NEPASISEKĖ NUŽUDYTI 
BOLŠEVIKŲ ATSTOVĄ 

VARŠUVOJ
VARŠUVA.—'Pulas Woj-w 4 

riechowski paleido- keletą 
šūvių Į važiuojanti putomo- 
biliu Lazariovą Maskvos 
valdžios prekybini atstovą. 
Rolševiko nenušovė, o tik 
subyrėjusiais.^ ąutonribilio

ELDORADO, K aš.—Pra
neša^ kad čia nesenai sude- 
gė Oberst namai ir kartu* • 
septyni šeimynos nariai. 
Liko gyvas tik vienas 17 
metų sūnus Owen Oberst, 
kuris tuo laiku nebuvęs na
muose.

♦

Po tokio atsitikimo poli
cija pradėjo' 
priežastį. B4I 
rą ir bekan 
nu viskas išl 
nūs Owen p 
jis nužudė 
šeimynos nartus.

aerodrome, kuomet mūsų 
karininkai priiminėjo orlai
vį- . . • ■ ■■ '' ’' į •

Be to yra ir kitų Įdomių 
smulkmenų. Mūsų karinin
kams atvažiavus į Vilnių Or
laivio tenai dar nebuvo., 
jis stovėjo — nežinia, kur 
tai netoli Varšuvos. Tuo bū
du belaukdami orlaivio mū
sų karininkai išbuvo Vilniu
je 6 dienas ir net norėjo vis-

JUNGTINĖS VALSTUl 
GINKLUOJASI

Skiria $250,000,000 Statyi 
Naujų Karinių Laivų,

WASH 1 N<:TON. T). ( 
Senato komitetas uža

gadino,1 Pašikesmffijdš a1 
tuotas.

Kartų su orlaiviu grįžo 
Kaunan ir mūsų aviacijos 

Pyjąkųnai kap. Peseckas ir 
kap, Stašaitis, kurie buvo 

į komandiruoti orlaivį • par- 
fell'vęžti. \

‘ Oriaivs susidėvėjęs ir su- 
įyo puvęs. Mūsų aviacijos ka- 
3- rininkai abejoja ar jis iŠlai-

> kvs bevežant jį nuo stoties 
į aviacijos angarus Fredo- 

^i'^je. Kad šis orlaivis tiktų
• skraidymui negali būti ir 

kąlbos. Be to mūsų aviacija karininkai
PF' dabartinių /laiku turi daug

• modemišUėsniiCi orląivus.
Stipriausiai laikosi supu

vusiame pas lenkus orlaivy 
įt —motorai. Nors jie ir nėra

dar išbandyti, tačiau spėja- 
•LU ma, jog vidujinės .motoro 
? 1 dalys surūdijo’. Tok i a orlai- 
į • lį vio būkle prieštarauja anks- 
V « tivesniems lenkų tvirtini- 
^5: mams, jog orlaivis esąs

VILNIUS. Velykų antrą kurie gied 
dieną Gervėčių bažnyčioje 
pasikartojo riaušės, kurias i 
sukėlė tam tikri provokato
riai. Tie Gervėčių triukš
madariai (“obroncy pols- 
kočei“) pradėjus «horui ir 
vargonams giedoti “Pulkim 
ant kelių, 
sislapstę ėmė rėkti “Padnij- 
my na twarz.“ Pradėjus 
skambinti signatūrą išėjo iš 
zakristijos kun. Romeika ir 
inėgino nuraminti. Kiek-nu
rimus buvo, atlaikytos mi
šios po kurių klebonas kun. 
Buivys paskaitęs evangeliją 
pmdėjn ankv-ti lietuvišką 
pamokslą, bet tuo laiku ke
letas girtuoklių ir kelios mo
ters vėl ėmė rėkti “Piekiei-

, ne moce zwojowal.” Nu
traukus lietuvišką pamoks
lą, triukšmas persikėlė

^miestelį, kur riaušininkai į- 
nirtę subadė peiliais lietuv 
Labačiauską 
jam galvą.

PITTSBŲRGH,. Pa. — 
Kasyklų salininkai gavę. 
teisino leidin|ą išmesti iš na
mų streikuojančių mainie- 
rių šeimynas į tą panaudos 
teismo nustatytoje dienoje 
gegužės 15 d.,| taip praneša 
spauda. y

Mainięrių. 4 
-Mine WorkeĮ 
iš anksto Rriį

dja^ę United 
of 'America 
įąsį surasti

• . r,
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EINA ANTRADIENIAIS IR

. PENKTADIENIAIS. .

ĮVEDĖ PRIVALOMĄ 
MOKSLĄ

RADVILIŠKIS. Radvi- 
liškio miesto taryba vienbal
siai rpitare įvesti šiais me 
tais mieste privalomą moks 
la.

ojo ‘'‘Padnijmv 
na tvvarz“ ir “Piekielne• * 
moce,“ buvo apsiginklavę 
meiliais ir akmenimis. Bū
dami taip apsiginklavę drą
siai kėlė riaušes ir paleido 
darban peilius, Kilus muš
tynėms, į kurias įsimaišė di
delė žmonių minia provoka
toriai turėjo bėgti, nes gavę 
atatinkamą pamoką. Vėliau 
paaiškėjo, kad visi peiliniai 
riaušininkai yra tai Sakalai- 
čių sodžiaus “Kolko Mol- 
dziežy“ (Kuripos jaunimo 
organizacija) nariai, - ku
riuos globoja pagarsėjęs 
kun. komei ka, kuriam ati
kus Gervėčiuosna (f plai- 
dėjo provokacijos.

Laikas būtų, kad Vihfidus 
arkivyskupas atsiimtų iš 
Gervėčių pagarsėjusį kun. 
Romeika, nes jeigu kūnPR. 
ir toliau ritoys griaunamąj 
Gervėčių parapijoj darbą, 
tai ramvbes tenai nebus.

Rengia L. D. S. N. A. Apskritis

Mūsų karininkai nuvažia- 
vo į Vilnių civiliškai apsi
vilkę. Iš pradžios, sutinkant 
mūsų karininkus, lenkų ka
rininkai norėjo parodyti vi
są galimą šiHiimą ir buvo 
pasiryžę juos gerai pavai
šinti. Tačiau mūsų karinin
kai laikėsi . oficialiai ir iš 
karto parodė, jog nėra linkę 
prie to lenkų “nuoširdu
mo.“ Lenkai supratę tokį 
mūsų karininkų elgesį laikė
si jau atsargiau.

Bebūnant Vilniuje, mūsų 
t nors ir buvo vi

siškai laisvi, tačiau jautė, 
kad lenkai juos nė vienai 
minutei neišleidžia iš akių. 
Matyti, jog užpakaly jų visą 
laiką sekė žvalgai.

Mūsų karininkai, per visą 
jų buvimo Vilniuj laiką, 
niekur pas lenkus nesilankė. 
Labai gerą įspūdį į mūsų 
karininkus padarė vietos lie
tuvių kolonija. Jie risi iki 
paskutiniojo energingi ir 
pasiryžę kovoti dėl Vil
niaus. Jie nebijo jokių lęn-

15-t(A kada ’jbs bnš 5 per
trauktos;-nes riša- Lietuvių 
tauta tą dieną iškilmingai 
švęs savo tautinę šventę. Ši
tose derybose bus kalbama 
a piė 'šrrms hftiši inuš: nibe- 
žių saugumas "(buo plečkai
tininkų), Želigovskio smur
to atitaisymas ir nuostolių 
atlyginimas Lietuvai. Len
kai sakoma principe sutinka 
atlyginti Lietuvai 10 milio- 
nų dolerių nuostolių, tik 
siūlo ne pinigais, bet girio
mis ir anglimis. •

Ekonomijos ir susisieki
mo komisija susirinks Var- 

I savoje po to kaip saugumo 
| komisija atliks savo darbus 
I (jei pavykus). Manoma, kad 
Į Lietuviai vyks Į Varšuvą a- 

fpie 18 gegužės. Pirminin- 
Įku Lietuvių bus Zaunius. 
I Ten bus tariamasi apie gelž- 
| kelių susisiekimą, paštą, te

legrafus, laivus, ir tt.“

Jie Maskvoje-Iškilmingai • ’gęral išryki uotą y 
Pagerbė Karalitf; * . arinijk ’ ’ . J

• AmantiHah•• ;p,| ^Be 'to. buvo gaiu 
MASKVA, gegužės* 7 (1. riiikūs publika 

Afganistano karalius Anui- kaip gerbs’ir pri 
■nuttah.'--kuris dabar" lanko "kurie’ karafių “nt 
Europos šalis, čią' buvo p.rj- žudoR- smerkia., , , 
imtas kai^čiaitšia' it iškil- ' Komunistai ir'; 

mingiausia. Stoty ji patiko labai žemai nusiler 
komunistų vadas valdžios (karalių Amamilląb; 

galva Kalininas, karo konti- 
saras Vorošilovas. užsienių 
reikalų komisaras čičerinas, 
sveikatos komisaras Semaš- 
ko ir kiti aukštieji <Kovdepi - 
jos valdžios komisarai. Pa
tikimo- iškilmėse dalvvavo

ką mesti ir grįžti namo. Ta
čiau kitą dieną, otlaivį atve
žė Vilniun irperdavėmūsų
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Trtenur

PdHcmonai, kareivi; gaisrininkai ir mokytojai pa

atstu

* KAUNAS. P. E. Galva 
nauskąs, Respublikos Prezi

nio joniarkų vienas žmogelis 
ntfcigir||tL. karve.

.M .>►
» ’ r A 1 *

DAINOS

33 Jojau dieną (augštam balsui).
4. Ko, liūdit sveteliai -------«------
5. Siuntė mane motinėlė _______

Usioku ir abu drauge kaip 
gerai žinų tas apylinkes, ne
kaltus gyventojus' įskųsdavo 
lenkų žandarams. Nuo jų 
žalingo vėikimo nemažai vie
tos gyventoju yra skaudžiai 
nukentėję.

Vitkauskas, kaipo tarna
vęs Lietuvos kariuomenėje 
ir turįs nemažai pažine^? 
šnipinėjimo tikslais kelis 
kartus buvo Kaune. Jo vei
kimas daugiausia pasižymė
jo pirmojoj 1926 m. pusėj. 
‘' Kariuoihenės teismas Vit
kums nuteisę kalėti iki gyvos 
galvos., ;•

krod| pripažino nfera^saptĮ 
išvogtą iš vjėnos^feretūtuvės 
Šiauliuose iik nubėgo tartum 
policijai pranešti. Žmogelis 
nusigando ir išsiskubino na
mon. Pasi rodė,, kad laikro
dis buvo visai ne auksinis 
iš vertu tik 15 litų. ' .‘ š

DVARŲ CENTRAI DAU 
GIĄU NEBUS IŠNUO 

MUpfl
KAUNAS. — Pavyzdin

giems ūkiams sukurti, žemės 
ūkio ministerija išnuomuo- 
4avo parceliuojamų dyarų 
centrus. Kadangi tokių iš- 
nuoniuotų centrų jau yra 
nemažas skaičius ir pavyz
dingus ūkius kurs tie ašme
nys, kurie yra pirkę o ne 
laikinai išnuomoję, žemės ū- 
kio ministerija nusistatė 
daugiau centrų nebeišnuo- 
muoti. Visi paliekami pra
vedant žemės reformų dva
rų centrai bus parduodami 
tik iš varžytinių.

ilth insurance

L;<\

GAIŠK

" NENORI PETRAUSKO
| -■ t ; .

KAUNAS. Miestosavi- 
vadybė buvo numačiusi pra
vesti naujų gatvę?— Įga
dinta K. Petrausko vardu 
tiesioginiam . susisiekimui 
tarp Trakų- ir Bažnyčios 
gatvių. Cf,-«, *

Šiomis dienomis . miesto 
valdyba gavo TrakųirBąz- 
nyčios gatvių gyventojų, 
prašviną nevesti- naujos 
g-vės įrodinedaų^-lmsių pa

rkankama tam reikalui ir e- 
samųjų takelių.

. i

protect himself against

• i ! f H i < l | i i . • | (

ŪHhtžfstris^tmaęsąnHtvėra^^
Ji-. f»7t t f r ✓, , f

ddrlio' unijos duoda saVo nsk • 1

deSta Uitųjų ‘^^ina m.u™ 15 M 

pėdos uosto direkcijos pir- psmefiui S Ųm,-1 mta. 1.59 et 
Uluiinltoiatleistas,
kiek girdėti, is valstybės tai- 
nvbos manos visiškai išeiti. £ “i“,

D-
.< i? ’ ‘ i

; 't L Q- H<*W may a 
iUness?

: y * - -u':- ’ . - ' .. .
. A. By the payment of a small amount eaeh week « .-S . *• jį- -5 • . ** -• - — •— ’ J* .'—r rii

or month into a žūna for heaith iusurance.
* "*T j* ' v JĮ • ,

- ? fcįpo ffijr Stąte| įąve a aystem of heaith ta- 
s“™““’ f ' '
š- A.Ne,-uone.qfoinv£|*tę8 have at

' i j
1. Ųo ymay fa worker carry

‘ < H? J1
’' A. He may carry dt in a fratt^nal o'r friendly 
order, in ąn insuręnce'Company, and in some trade 
y^ięnsj ln ^me indus^nead^ąįire.mutual socjeties 
compcfeed tf-tbe^vąrkmea jh the.£hop----- ----- -----------

A Q. *How are thess insurąnce organizations 
carriedon? .«■< į'.

A. Ęvery member pays a-ęertain siim eaeh week 
or in.onth.fbr

ŠOFERIŲ EGZAMINAI
Kovo mČn. JO ir .'JA d. A- 

merikos Lietuvių Akcinėje 
Bendrovėje buvo ^baigusių 
šoferių kursus egzaminai.

• Egzaminų komisijoje da-: 
lvvavo Automobiliu Klubo *• * . . 
atstovas inž. E. Lange.’iuž. 
Aiųlriūuas. p. Rėško, to? 
Grinkevičius, p. Gudavičius 
ię p. Bykovas. i ■'

I Išf 134 .kursantų, Įąikuisių 
egzaminus; išlaikė 126. ■ ‘ 1 -

r Dėl didelio skaičiaus no-s 
rinčių išeiti kursus bendro
ve praneša, kad kuinai pray 
gidės ne kai p pa ju-astai spa- 
Mj 1 • <l.t * bet gegužės 10 d.
1928’ m.-'*---' - - * - r-—- --
» s a ?g

, “BROĮa^KI” ATSISAU-

VILKAVIŠKIS. Didžio
jo šeštadienio naktį mieste 
buvo “ išmėtyta Lenkiškos 
“Lietuvos Draugijų Sujunk 
gos” (plečkaitiado8) ąt4į- 
šaukimų į “brolius lietai 
vius.” Atsišaukimuose kvie
čiama susitaikyti su lenkite 
ir gyventi ^broliškai —?afsi-; 
žadėjus Vilniaus. Juose nu
rodoma, kad Vilniaus, Gar
dino ir Suvalkų kraštuose 
gyvena ^00,000^ lenkij, tad 
šiuos ki’aštus Lietuvai grų- 
žinus—ji liktų suskaldyta ir 
egališkiausiai lenkų oku- 
nibta. '““Atsišaukimasvra* , • . 
skystas ir nedaro jokio įs
pūdžio. Tokie atsišaukimai 
didžiojo penktadienio; naktį 
buvo išmėtyti ir Kybartii 
mieste.

Ukmergės, ąpskr. komen1 
dairtf> mutbftrnak dėl stud. 
Jurgio EĮąltenio įritęniąvi- 
mo Varniuose, kaip teko 

witFLk4^uiaikytas dA iriam 
1 Inilfiii- ~ ~ ■ ■ ■■ - -- -- ►

KAUNĄS. -- Kariuome
nės teismas,. balandžio 12 ir 
13 d. nagrinėjo pil. Prano 
Vitkausko byla, kaltinamo 
šnipinėjime lenki; naudai.

Pranas Vitkauskas — 25 
ųietų amžiaus, kilęs jĮ Ku
čiūnų kaimo, Kučiūnų valse. 
Sėbrų apskrities, atitarnavęs 
Lietuvos kariuomenėje, grį
žęs pas tėvus, kurie gyvena 
prie pat demarklinijos, pja- 
dėjo vaikščioti okųpųotojon 
Lietuvon. Okupuotos Lietu- 
vos Almių dvare, Vitkau#- 
kas susipažino su vienu len- 
aj-kapitopu Jr pradėjo šni- 
pinėti lenkams. Dažnai susi-

5. Q. How much ųmnance is usually paid in these 
societies? •

' A. The usual pay is from $5.00 to $7.00 a week, 
and some medical care is' gįven.- ■ !

6. Is it for a man’s bfenefit to insure himself?
A. Yes, the loss of wages and thė cost of medieai 

care is so gteat fhat eVery man o'ught to insure 
himself, so that he and those dependent on him may 
iiave enough to li-že on ivhile the spekness ląsta. i

7. Q. Why ought a man to carry life insurance?
A. Becapse he iought to ldave<enough money'to 

pay for his siekness and būriai, and'some supporl for' 
any who are dependent on him. > ;

8. Q. How may insurance best be carried at the
present time? . . ,

A. In the* fraternal socicties -or insuranee com, 
pames. . • -

9. Q. May a man insure himself against unėmpĮoy.
ment? r •

A. Yes, if he belongs to certąin of thė labtoė 
unions who pay theirmembera who cannot get ą job 
a eertain amount eaeh week.' ; : » jis r.

10. Q. Does the Government proyide unemploy-
ment insurance? 1 ‘ . f't h . i ;

A. No, būt it t ries to fine! work for peopje Ihrųugh 
free employment agencies, 1 ' '

į". ‘ ! y . t. i . ’ !*••* x

.. 11. Q. Į$ there a govęnunojitjsystem of old ^e, 
n 'r

A. No, būt plaus are being consitfttvd in Severai

^••surahee? j f
I.. '

i- A. Yes, some of the labor unions give their 
■" members an old age^pension, and a3ew industries 

do. Polieemęn, soldĮenį firemen, and ^achers usdally 
a receive a pernsion fronrthe public trea^irytvhetf they 
■ are'old or disabled. į 1 zt.-.'

Pamoka -S? \ ‘
L K. Kaip darbininkas gali save p’riei

i'. -'■■ ■ i < ’ ' ' .> S. .< i , ' .
. Ą Mokydamas mažus ąiokesčįūą k#» sayaitė, ar ‘ 
kas mriiuo į sveikatda apdrįm<įį]jyj Jppfhb *. <*

.. ,'3< K. Ar musų Valstybes turi sveikatos apdrau- 
dossirtemą? .; ' ’ J ... •

A. Ne, nėi vieną Valstybė šiąme laike dar neturi . 
tosapdraudos budo. ' ** • •. /•:. > i i

8. R. Kur darbininkąs $^ii savo sveikatą ap
drausti? ; '

A. Jis gali tai daryti draugijose, apdraudos kom- » 
panijose ir nekuriose darbo unijose; nekurtose?pra
monėse yra draugijos pačių dirbtuvės darbininkų. , .; . j .......

•. ' - ' ^ŲBAVIMAUS DAINO*

.. ■ VAnrarooNiES
f—------ Jd 1. Mūsų Šokiai-2 |,.L r., ____ u* 4B
V*’ 4 - r* *’ * » - •* ** * .• ’ -• ♦ • * •
los galima gauti “Darbininko*’ Ęnygyne. Siųsda 

žsakvĮnus drauge prisiųskiię įg pinigųąj. , Visuomet adresuokite taip
■U JuLifiE - • ' A ■'■■A.—J- M jaas * - _______ **.

"T • i ■ t :

4. K. Kaip apridrau-Uima tose apdraudos 
nisamjose?.

A. Kiekvienas narys moka nekuriu sumą kas sa- 4 
.vaitž.ąr moniin rtal npKnugds Hgai ntsitilriiH

5. K. Kaip daug apdraudos moka tose draugi
jose? L .' ' ••• '• ' • ' •

A. Paprastai moka nuo $5.00 iki $7.00 į savaitę ir 1 
šiek tiek vaistų. * ' • ' ’ • • »

$. Ar yra naudinga Žmogių save’ apdrausti?
A.. Taip, netekimas uždarbio ir' Išlaidos daktarui 

ir vaisiams yra |aip didbfi, kad kiekvienas privalo 
save apdrausti, kad ir jis pats ir tie, kuriuos jis už-K 
laiko, turėtų iš ko pragyventi, jąjp sergant.

7. K. Kam žmogui sayo gyvenimą apdrausti? ,
A. Nes jis turi palikti užtektinai pipigų.užmokė-, 

tt ligos.ir palaidojimo išlaidas ir paramą saviesiems.

' • f ! L8. K. Kur geriausia apsidrausti?
• < - * d .. r ''

A Broliškose draugijose ir apdraudos kompani- ,
?ose‘ '.'/ii

9: K. Ar gali žmpgps ap^cb^ust| prieš bedarbę?
' i > r : <• i'f * ' .* * ‘ ' ’ *

: ; A. Taip; jei jis priguli prie nekiirių’ darbo unijų, 1 
kurios moka npkdrią siimą'f savaitę' sdvo* nariams/. ’ 
neg^unanŲęįms.darbjp. • * 1 ' <» . i i > . <
r ilO. K. Ar Valdiia pampina apkfraudą nuo be- * 

darbės?, < , , ’:;?!■< < i« .» > ■ ■> .
., Ą Ne, bft ji rūpinasi'ktirasti žmonėms darbą per 

nemokamas samdymp agenturąs. .' . , t t, j t ; /

, 11. K. Ar valdžios sistema turi apdraiidą senate '
• *’'*!' Tj ’ ’ LJ* *vės Amerikoje? i, i» j.-.i r. . .-.f,-

, ..t i . j . . j
' A. Ne, bef daugelyje Valstybių jaufsvarsrtomi tami

1 plikai. ‘ ' 1 f
12. įCAr yra t

(intaU?
i fjfjC 1

A. Taip, nekuri
r.-• i . • i

LENKAI APŠAUDĖ MŪSŲ 
SARGYBINĮ

Balandžio 12 d. Seinų ba-
■ ' ■ ' -.Ii; • ;. . ..
ro ribose deųiarkacijos lini
jojhenkai apšaudė, mūsų 
sargybinį Gudanavičių. Per- 
šarihr-Gudanavičiaus- šautu*
AlPBftMA’ • ^»»»t» »«♦♦?« j

p si

įku w>rėjo 
j&a, -JW j 
jt&s dAsAr 
į jo karv^, 
fių-to.
Šriia- 
^iu vel®9

Mtt LIETUVOS KOMU- 

PARTIJOS KAUNO 
XfrONO KONFEREN 
|DALYVIAI 

į^tfįjos rankas paffeko 9 ko- 
nMpįy-i^olika pMų ko- 
ĮrjBŽfijhtinfet literatūros

įt Vieną partijos narį rasta 
. 2,000 dolerių'

Knioiiiaiinė policija su.- 
įą^Lietuvos komunistų 
įvijos Kauno rajono kon- 
įfeiwijos būstynę. Būstynė 
&£c»dė esantT Daukanto 
gteĘ&jpaa tūlų pilietį Ba- 

‘Policija sužinojusi, 
itt JSonferencija įvyks ba- 
adžto/riu 10 d. 22 val.' 3O EaaetS»c»r- * ;

nauia ir suėmė 
E .fcemferuojančius devy- 

*' * L •

lis komuiiįstus. Suimtiyij 
igęcžymiausieji kotnunis- 
į yra; kurpius Petras Ba- 

kurpius žydas įsakas 
ibjerisi, > kurpius Antanas 
hrciąuskas,-darbininkas 
da&Malmen . į>juęrelisr 
įstoji , komunistė Estei; 
incbei-gaitė?, darbūiiiikas 
ftzfe. JJikštas ’ii* -3ų* 
itiriųl :taj-pe nėra Itė vieiio 
įęfigento an mteligeut i nių 

asmens.
Silici jai įėjus į: butą," ku- 

ėjojĮ&nfereiu-ija. ko- 
Ėmfstai konferencijos pro- 
koCį-Ąupiėšė. Protokolo 
ftO|įiFJt)uvo surinkti, sukli- 

ir perskaitytas jo tu-
< -1 .

a?dgĮ^Lls liame
naiuo. -sandeliuose

tPkUPr 
^fcėtUvių, lenkų, žydų kal- 
Sffis konmmstanės Jiteiatū.-

12. Ginkim itffį Lietuve*----- -- ------------ .50
1& Giesmė'f Šv. Kazunerą _____ .50
14. Lietuvos Vyčių Imnas —,-------- >  .25
15. Pirmyn į kovą------------ - —:_____  150
16. 'Mes grįžtm tėfi7ZZZTr.~r~'7T.7r..'“jS
17. a) Išauš vasarėlė, b) T u. mano mer

gelė, c) Išbėgo mergytė------------- .50
18. a) Kaip aš buvau jaunas, b) Žiu-

rau anksci rytų, c) Aš užgimiau 
Lietuvoj  _____________ _—:--------- .50

19. a) Eikš mano mergele, b) Aš suti-
, kau žydeli, c) Kam anltsci kelcis .50

20. a) Mielą teveli, b) Oi skauda gal
velę, c) Ategėriaū žalio

21. s) Oi džiūm-džium, hL
Kalbių jaunas bernužėli 
rėja u 'vUlvą ---------«r_

22. a> Tykusis rytelis, b), < 
' nagėlis, c)~Kur Nenran

čia-liulia--------------------

Visos viršjkmihėtostlf 
mi ui

r
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Žmonėms . labai norėtųsi 

pakilti aukščiau oro, o jei 
galima tai ir nulėkti kur 

xnors ant kitos planetos. Ma-; 
noma, kad labai būtų įdomu; 

. nulėkti.ant planetos Vene-

• ■
- -

>; 
B
V • 

. ■ gruoti ant Veneros.
f *■**• ■ •■

Venera visiems žinoma 
A skaisčioji didžiausioji dan

gaus žvaigždė — Aušrinė, 
prieina arčiausia prie že
mės. Tiesa, dar arčiau yra 
mėnulis, bet kai dėl mėnu- 

• lio, tai aišku, kad ant jo nė
ra oro ir todėl jis gyvenimui 
netinka. Ant Aušrinės yr- 
oras, debesiai ir» šiltinu 
maždaug kaip mūsų žemėj f

Bet visas klausimas, kai] 
ten nulėkti? Viena—laba 
toli. Nors Venera iš dan 
giškų kūnų (neskaitant mė 
nulio) prieina arčiausia že 
jnės, tačiau tas “artumas,’ 
reiškia 40 milijonų kilomet 
nj.

Vienas prancūzas Žiūlver 
nas prieš kelias dešimtis me 
tų manė, kad tai būtų gali 
ma padaryti labai didelei 
anuotos pagelbą. Tos anuo
tos kulkoje reikia uždaryt’’ 
žmones ir iššauti taip smar 
kiai, kad kulka daugiau že
mėn. nebegrįžtų. Bet kiek
vienam aišku, kad iš to nie
kas negali išeiti. Visų pir- 

~ ma, negalima pagaminti ar- 
motos,' .taip smajQtiąLJau
nančios, kad jos kulka že
mėn nebegrįžtų. Kad tokia 
kulka žemėn nebegrįžtų, rei
kalinga, kad ji išlėktų • iš 
vamzdžio su greitumu dau
giau, kaip 11 kilometni į se
kundą. Tuo tarpu didžiau
sių, smarkiausių armotų 
kulka', pasiekusi’ didžiausio 

...greitumo, daro daugiausia 
tris1 kilometrus į sekundą. 
Bet jei ir pavyktų paruošri 

- tokią armotą ir tokį smar
kų paraką, kad iššautd kul
ka lėktų daugiau, kaip 11 ki
lometni į sekundą, tai žmo
nių kelionei tas vistiek ne
tinka, nes po tokio .šūvio

v

y
4

Y

noma, kad labai būtų įdomu; 
t 

ros, nes spėjama, kad ten. 
gyvenimo sąlygos labai pa
našios, kaip ant žemės, ir to
dėl ten. žmonės galėtų gyven
ti. Mokslininkai kalba, kad 
pritrūkus vietos žmonėms 
žemėje, būsią galima emi

•v •

’ 1 *

džiagos, kuri smarkiai deg
dama, geriau pasakius 
sprogdama, iš apačios galė
tų varyti rakietą aukštyn ir 
privaryti iki 11 su puse ki
lometrų greitumo per. sekun
dą. Šito greitumo pasiekus, 
galima rakietą užgesvti. nes 
tada ji jau žemėn nebegrįš; 
tų. Kaipo medžiagą vary
mui galima būtų vartoti 
skystą vandenilį ir deguonį, 

i- kurie_ sudaro vandenį. Ju 
pagaminti galima, nors ir 
brangiai kainuoja. Šitie du 
dalykai sumaišyti į dujas 
duoda baisios pajėgos sprog-, =

v •
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r esą i nėra dažninai reikalingi.
v. 8. Surašinėtojai gali priimi
nėti aukas. Kas duos $5.00 to 
vardas ir pavardė bus' įrašyta 
istoriškoje^ knygoje “Ameri
kos Lietuviai;” kas duos $10. 
to vardas, pavardė, biznio rū
šis ir adresas. Kas iŠ biznie
rių norėtų patekti knygon su 
aprašymais ir fotografijomis 
— ; $50.00 vienas puslapis 
(9x12) bet reikia susižinoti su 
Centru. Esant reikalui biznie
rių surašinėtojams galima duo
ti 25 nuoš. nuo jų surinktų au
kų ne didesnių kaip iki $10.00.

Profesionalai, piznieriai ir 
draugijos, kurie atsisako su- 

_ teikti apie save žinias — gali 
kits žinantis suteikti: bet ant 
blankos ^anketos) pridedama 
pastaba “atsisakė.”

9. Pasakykite visiems profe- 
sionatarns: “Jų vardai, pavar- 
dės, profesija, adresas bus do
vanai patalpinta knygoje.” 
Užtad nors paraginimais ar 
straipsneliais lai paremia ši 
svarbų visos išeivijos uždavi
nį-

kuopų (blankas) anketas. Jas 

užpildydami laikomasi 1927 m. 
31 dienos gruodžio balanso.

3. Jei reikalinga ir dar ne
sudaryta, tai tam susirinkime 
sudarote “Statistinių Žinių” 
rinkimo Kolonijos Komisiją.

4. Kolonijos Komisijos na
riai arba ir draugijų valdybų 
nariai kuogreičiausia: a. pasi
skirsto kuris iš jų kokiems 
profesionalams (pav. dakta
rams, advokatams, dentistams, 
kiropraktams, nursėms, moky- 
tojanis-oms, graboriams, vais
tininkams ir tt.) — išdalys už
pildymui anketas (blankas) ir 
surinks užpildytas; b. pasi
skirsto gatves kuris ant kurių 
iš jit esančius surašys sulig 
anketos biznierius; c. suranda 
žmones, kurie surašytų sulig

. gatvių šeįnrynų, ypatų,, namų 
ir automobi 1 ių savininkų skai- 

i čiu ir t. t.
5. .Jeigu profesionalai ir biz

nieriai nenori šakyti savo tur
tingumą gali patys rinkėjai 
pažymėti — sulig savo nuo
monės. Arba užtenka daug 
maža šis paskirstymas; bied- 
nas—vertas iki $2,000; viduti
nis iki $5,(XX); turtingas iki 
$50,000. Dar turtingesnius pa
žymima skaitlinėmis su 
rašų “apie.”

6. Šis darbas rodosi 
sunkus, bet jei ne viens 
.gus arba ne viena komisija jį 
dirba, bet sumaniai tvarkys— 
bus daug lengviau ir sparčiau. 
Pav. namų ir automobilių sa
vininkus žino tos pat gatvės 
aplinkiniai gyventojai: — iš
mintingesnis gali,papasakot, o 
net didesni mokyklų vaikai sū- 
rašvti.

7. Kainų savininkus ir biz
nierius sulig jų rūšių'gali pa
pasakoti vietos klebonas sulig 
savo kalėdojimo sąrašų. Ad- 

■ <

VAIKŲ pasakėlė;
Klausykit visi : pasakysią 

pasaką aukštą kaip šaukštąj 
ilgą kaip smilgą. Aštrią 
smilgą įsilipau, pa'

dengta, 
Astą

šarkų bažnyčią, 
remta, sklypais 
dešra užrakinta.
rą pūkšt, į kišenę šmukšt;^ 
įeinu į bažnyčią, žiūriu—-J 
kunigas smetonuota galvą ■į 
mišias belaikąs; astą smefe 
toną, lyšt, jis man per ausįfe 
pykšt. Aš bėgti, jis vytis;
Aš į gojų, jis už kojų. ’Agfe 
ant viškaus, jis už kiškos^ 
aš ant laktos^ jis už kaktos,' 
aš ant stogo, jis nusprogai 
Aš bėgu, bėgų, randu kup-^j 
sčiuką, tam kupsčiuke puo-Tl 
dūką, tam puoduke bliūdų-^ 
ką, tam bliūduke šaukščnįAI 
ką, tam šaukščiuke kirminu-^ 
ką. Kas pirmas žodį pasalį 
kys, tas tą kirminuką pr&- 2 
rys. j fefeĮ

“Ūkininkas^
’ ............................................... *

-*■ J?

-■■■t

- v pi

N ‘
P-lė Doris Stevens yra naujai paskirta pirmininkė Inter- 

American Commission of Women studijuoti civilę ir politi
nę padėtį moterų dvidešimts vienoje Amerikos respubliko
je. Šios komisijos • užduotis zy ra pravesti įstatymus, sulig 

kurių moterys turėtų lygias te ises su vyrais visuomeniniame 
veikime. .

stamas dujas. Visas sunku
mas - 
kuris šioms dujoms degant 
nesutirptų. Bet mokslinin
kai tikisi rasti ir tokį meta- 
’ų sujungimą, kuris netirp- 
ų. Taigi išradus viską kas 
eikia, galima bu$ sudaryti 
akietą, kuri galės lėkti su 

'monėmis pasaulio erdvėn.
Tačiau dabartiniu apskai- 

iavimu tokia rakieta galės 
>asiekti didžiausio greitumo 
ik 8 su puse kilometiaj į se- 
undą: Šito greitumo dar 
.epakanka, kad visiškai at- 
iskirti , nuo žemės ir jos 
raukinio. Tačiau su šiuo 
Teitumu jau galima pakil- 
i aukščiau atmosferos (oro 
luoksnio)' ir, mokslininkai 
nano iš pradžiii panaudoti 

- itą greitumą skubotam su- 
isiekimtii tarp tolimų že- 
nės vietų.

Greitam judėjimui ant že- 
nes labai trukdo oras. Di- 
Ižiausią greitumą, kokį iki 
iiol pavyko pasiekti orlai- 
dui, ir tai tik trumpam lai
kui, buvo 500 kilometrų į 
zalandą, arba 139 metrai į 
sekundą. Pasiekti dar di
lesnio greitumo maža tėra 
vilties, nes kliudo oras. Jei- 

I pi leisime, kad orlaivis visą 
I aiką lekia su greitumu 500 
I dlometrų į valandą, tai iki 
I Amerikos jam reikėtų lėkti 
| įpie *15 valandų. Iškilus 
1 iiilįšffati atmosferos i erdviu 
■ rur nėra oro, būtų galima 
I ūkti su greitumu 2800-3000 
I dlometrų į valandą. Tokiu 
I mdu Ameriką galima būtų 
I jasiekti į dvi valandas. O 
I i dvyliką valandų būtų gali- 

kulkoje iš žmonių pasiliktų I na aplėkti visą žemę aplin- 
tiktai košė. Taigi armotaj01^ ties plačiausia jos vieta 
kelionei netinka. Netinka | ekvatoriumi.
ir orlaivis, nes jis gali keltis I Vokietijoje jau susidarė 
taip aukštai, kiek yra oro. I lendrovė, kuri tyrinėja šitą 
Orui pasibaigus, orlaivis nei sumanymą ir ruošia planą 
pėdos daugiau pasikelti ne-1 oasaulio erdvės laivams.

Išbandžius gerai šituos 
aivus apie žemę, gal jie bus 
iek ištobulinti, kad jau bū- 

_ da galima bandvti lėkti ir i 
šia, kiek iki šiol orlaiviu pa-1 
vvko iškilti, tai 12 kilomet-1 
rij. Vadinasi, ir oro. ribų! Bet šiandien tai yra tik 
orlaivis toli gražu nepasiekė I svajonė.

_ir, tur biiti, nepasieks. Jau| (“Musų Rytojus”) 
12 kilometrų iškilęs orlaivis Į ”* _____  ___
negalėjo aukščiau keltis dėl

r -

f 4
<’

gali. O tuo tarpu oras su-1 
daro tik nedidelį sluoksnį a- 
pie žemę, maž daug apie lOO'j 
kilometrų storio. Aukščiau-1

I
t

A

■Z

tik rasti tokį metalą,

T— ■'■■' - "1 i ' ■■ ■ -r* ■ i* i ■ ' ■' -—

Visiems “Statistinių Ži- • Hmų ams-oms
\ 

siiikti nuo kitu Amerikos Lie
tuviu Kolonijų; ir tuojaus rei
kia surinkti “Statistinias Ži
nias” .Jūsų Kolonijoje.

2. Pirmame ir nevėliau ant
rame sekmadienyje po gavimo 
šio laiško arba kurioje nors 
šiokioje dienoje sušaukti visų 
draugijų ir klubų pirmininkų, 
iždininkų ir sekretorių susirin
kimą. Į jį ateidami privalo at- 

i knygas: protokolų, iždo 
į ir nariu sąrašą, kad iš jų už-

Kąd palengvinti taip svar
biame visą Amerikos Lietuvių 
Visuomenę liečįančiame darbe 
— “Statistinių Žinių” rinki
me šiuo prašau Jūsų Didžiai 
Gerbiamieji-ios ir brangūs-ios 
“Statistinių Žinių” Rinkėjai- 
jos turėti omenyje šiuos mano 
nurodymus ir jų prisilaikyti:.

1. Kuogreičiausia pasikalbė
ti su Gerb. Klebonų žymiau
siais Kolonijos veikėjais ir j sinešti 
draugijų klubų bei kuopų va
dais, kad būtinai reikia neat- i pildyti ir draugijų- klfibA ir 

..... ; i 1 t 4 ‘ .

priei

labai 
žmo-

NUGA-TONE PRAŠALINO 
JOS SKILVIO TRU- 

B E LIŪS
štai yra raportas ponids J. M. Blair, 

Oklawnha, Fla., kurį kiekvienas turėtu 
perskaityti. Ponia Blair yra 64 meti) 
amžiaus ir prieš vartojimą Nuga-Tone, 
Jos skilvys vis buvo suirus, ką tik ji 
nevalgydavo, jai kenkdavo. Dabar ji 
gali valgyti bile ką ir skilvys visai 
lengvai suvirškina. Tai yra puiki ži
nia žmonėms kurie turį prastą skilvį, 
prastą apetitą, jie turėtą šias geras gy
duoles pabandyti.

Nuga-Tone taipgi pagelbsti nnsllpu- 
siems inkstams, pūslei, neveikiančioms 
kepenims arba kitiems svarbiems orga 
nams, pataiso prastą miegą, užkietėji
mą, galvos skaudėjimą, svaigulį, silp
nus nervus, sukandamus raumenis ir pa
našius nemalonumus. Jei jąs turite 
prastą sveikatą arba yra sugedę kokio 
svarbus organai, tiktai vartokit Nuga- 
Tone ir pastebėsit puikų savo pasitai
symą kuris apsireikš j keletą dienų. 
.Tųs galit gauti Nuga-Tone kur gyduo
lės yra pardavinėjamos. Jei jusu ver
telga neturi Jų savo sandėly, reikalau
kit, . kad jis užakytų jums iš olselio 
vaistinės.

t

Niekai neali būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju 

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiikimg Šalčio, 
tuojaus naudokit ši garsų naminį 
pagelbininką. kad išvengus tolimesnių- 
komplikacijų. . . zs
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, 'kad . 
butų Inkaro vaizbaženklis ant pake- 

_ lio. '
F. AD. RICHTER 4 CO. 

Berry 4 Sbuth 5th Sts. 
Brooklyn, N. Y. 1 i
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ART. ST. PILKOS ATSI- 

SIBimilIMO VATnii..
NIMŲ MARŠRUTAS

Gegužės 11 d.— Amster

iperdaug skysto oro.
Tėra tik viena galimybe— 

rakieta.
. Rakieta—tai vamzdis, pri-l iam, N. Y.
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Elizabeth. Holdegarde Welsh,

PROTO TIPAI

nuo-

veldėjo pusę milijono dolerių 
už jos a. a. tėvelio išradimus. 
Ji gyvena Chicagoj.

mes norėtume Lietuvos vy
riausybei daug, daug viso
kių reikalavimų pareikšti. 
Už teikiamų Lietuvai mate- 
rialę pagalbų, vis-gi vargu 
galima rimtai reikalauti, 
kad mūsų'"užjūriai sumany
mai ir nusistatvmai tenai 

f

Lietuvoje turėtų privalomo 
pobūdžio ir būtų priimti už 
gryną pinigų.

Mes iki šiol manėme, kad 
konsulų pareiga yra rūpin
tis Lietuvos piliečių reika
lais ir ieškoti Lietuvos pre- 
kėms rinkos. Bet dabar jau

Redakcija 
ųentaru į-

Jungi. Valstijų Sekretorius Kellogg ir Italijos ambasa
das, Nobilė Giacomo de Martini pasirašo arbitracijos 
taikos sutartį tarp abiejų Šalių. A Stovi už jų Spencer 
Mix ir Louis Vltette. ’ : • '

Kun. A. Daugis

redaktorium bufr ar ne tik 
pats p. Visuomis? Naujojo 
laikraščio įkūrimui kviečia 
sumesti po penkinę. Taigi 
ir “mesijas” jau pradeda 
kalbėti apie dolerius! .

Negalima ųieko turėti 
prieš kovos sil ištaūtėjiinu 
idėją. Apie tai kalba ir ra
šo žiponės ilgus metus išgy
venę Amerikoje ir nuodug
niai susipažinę su ištautėji- 
mo problema. Nei vienas jų, 
kiek teko pastebėti, nėra 
dar rašęs tuo klausimu taip 
naiviai, kaip p. Visuomis. 
Skaitant jo pageidavimus, 
nejučiomis prisimena Mani- 
lovo svajonės apie krištolo 
-tiltą per kūdrų.

P-no Visuoinio plakatas 
yra įdomus kaipo psicholo
gijos dokumentas. Yra tai 
gera p. Visuoinio sielos fo
tografija. Iš to plakato ma
tyt, kad p. Visuomis yra ne
patenkintas dabartimi ir no
rėtų surasti ką tai geresnį, 
^etnepajčgiar^Yra-taižmo^ 
gus be vizijos, nepraktiškas 
svajotojas. Jis turi nemažą 
puikybės, dožą; Ištik ni jų 
reikia daug, daug puikybės 
turėti, jei išdrįsti skelbti 
“naujų” tikėjimų ir fakti- 
nai savę skelbti nauju “me
siją.” Reikia irgi turėti ne
mažai puikybės ir civilės 
drąsos mokyti senus atei
vius, kaip jie gati išsigel
bėti tiUo ameriksftizacijos. 
Pats p. Visuomis teišbuvo 
Amerikoje bene tik 6-7 mė
nesių^ o gal nė tiek.

Nepatinka p. Visuomiui 
nė mūši] tikyba, nė bedievy
bė, nė ištautėjimas ir duo
da jis -mums “praktišką” 
patarimą pasistatyti krišto
lo tiltų į mėnulį ir nusipirk- 
ti ten farmą.

r .. ■ - v ,

P-nas Visuomis matyt tu-
- f • *_ '3 SL i b, **- ' **

ri gerų hobį, bet geri norai 
realizuojama ne išdidžiomis 
“mesijaniškomis” gvajonė-

JŲ LAVINIMAS

Streikuojančių mainierių 
šelpimo reikale jau esame 
ne 'sykį įašę. Mūsų balsas 
neliko balsu šaukiančiu ty
ruose. LDS. kuopos vis 
^markiau įsikinko į šelpimo 
darbą. Štai pereitą trečia
dienį 1-os kuopos iniciaty
va susitvėrė Bostone Komi
tetas streikieriams šelpti. Į 
komitetą įėjo: Kun. F. Stra- 
kauskas, ^garbės pirminin
kas; J. Guzevičius, pirmi
ninkas; K. Kiškis, iždinin
kas; P. Milius, raštininkas. 
Girdėjome, kad komitetas 
tuoj energingai stoja į dar- 
bą. Žada kreiptis į pašaipū
nes draugijas, rinkti pini
gus, drabužius etc. Gal pe
reis per namus, rengs pra-

Rusijoje, būdavo, kuomet 
caro satrapai uždaro kadetų 
laikraštį,-jo vietoje tuoj bū
davo leidžiamas kitas su 
nauju vardu. “L. Ž.” ban
dė pasekti kadetų pavyzdžiu 
jr išleido “Mūsų Žodis.” 
Cenzorius praleido. Kitą 
dieną bandė išleisti “Antras 
Žodis,” bet cenzorius pasa
kė griežtą ne! Mat Lietuva 
tai ne caro Rusija!

Oi tie neišmintingi opozi
cijos laikraščių redaktoriai! 
Ar jie nesimokino istorijos 
ar ją pamiršo? Matyt neži
no gilai išmintingų žodžių 
to valdovo, ? kurs sudegino 
Aleksandrijos knygyną.Rei- 
kia tik jo sakiny pakeisti 
žodis—^Korimas”—žodžiu 
“tautininkai” ir tuoj bus 
aišku, kokiomis temomis ga-

“ Lietuvos Žinios” tapo 
uždarytos vienam mėnesiui 
administratyvnim poriad- 
kom, t. y. be teismo, papras
to valdininko įsakymu. Tas 
dabar Lietuvoje ne naujie
na. Naujiena yra uždary
mo priežastis. “L. Žiniose” 
tilpo gandas, kad Milane iš
sprogdino bombą neva kara
lių užmušti patys fašistai. 
Tilpo ne kaipo faktas, bet 
kaipo gandas. Cenzūra pra
leido. Toks gandas nepati
ko fašistiniam Italijos ats
tovui ir jis arogantiškai už
protestavo. Rezultate užda
ryta “L. Ž.” visam mėne
siui. Taigi Lietuvoje neva
lia rašyti be “pašėnavonės” 
no tik apie Lietuvos-tautB- 
ninkus, liet ir apie Mussoli- 
nio fašistus. ■-

matome, kad jie apsišaukia 
save mūsų mokytojais, savo 
tiesiogines pareigas antron 
vieton nustumdami.

Ponai konsulai, jūsų mū
sų amerikiečių tarpe dar ne
buvo, bet mes jau mokėjo
me tautinį darbą dirbti ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
obalsius kelti ne tik Ameri
koje, bet ir Europoje. Mo
kėjome* ir sunkiai uždirbtus 
dolerius taip kilniam tikslui 
naudoti ir jais Lietuvių tau
tos atstovus tai vienur, tai 
kitur išlaikyti.

Ponai, nebepri minkite 
mums, kad Lietuvos vyriau
sybė tik su mūsų doleriu te
siskaito, mes tą iš praktikos 
jau esame patyrę. Čia juk 
ir įvyko skaudus nesusipra
timas tarp Lietuvos ir jos 
Išeivijos. Ne tik dėkingu
mo, bet dažnai ir kvitų ne
gaudavome už savo aukas, o 
kai kurie asmenys ir dabar 
dar nėra atsiskaitę iš mūsų 
sunkiai uždirbtų it surinktų 
aukų. Mums rodos, kad ki
taip turėjo būti.

“D ARBI KINKAS” ■ ’ . z
366 West Broadway South Boston, Mass.

Tol ephone South Boston 0620 >_
; ......n. -r*

--Kokiu tik kolektorių 4š 
Lietuvos nesame turėję! Vi- 
si? jie kolektavo, kolektavo 

' kolektavo... ir įgriso 
mums. Visi lengvai atsidu
so, kuomet pagalios atvyko 

mS Lietuvos “mesijas” ir 
“pranašas,” p. Domas Ši- 
■’«ttauskas-Visuoniis. Na, sa
ukėme “mesijas” tik jau ne- 
fkbiektuos. Užsi vvlėme.

Ponas Šidlauskas - Visuo
tinis atvyko į Ameriką “ at- 
nąujinti viską''—Visuomy- 

• jei kitaip sakant, atvežė 
^mjinis naują .tikybą sulvg 
p-ho Visuoinio recepto. Kiek 

r?.-*TįŠ '• ♦ •

teko' girdėti,' naujoji p-no 
^•Visuoinio tikvba esanti 
Snikstura, į kurią įeina ne- 
fiąažai ingrediencijų: natu- 
Talizmo, jogizmo, perkūniz- 

etc. etc. nuotrupos ir jo 
paties išrastos konkokcijos.

•-'B Modemiško “mesijo” bal- 
_sūs yra balsas šaukiančio 
tiruose; niekas jo neklauso.

, Kad dvasios jėgos galėtų pilnai išsiplėtoti, 
kad dvasia galėti] vadovauti gyvenimui, visupir- 
ma reikia vesti nenuilstama kovą su žemesniai
siais kūno pageidimais. Ir tai delei to, kad tik 
tada galima auklėti savyje dorybes ir siekti prie 
tobulystės, kuomet geismai—kūno jautuliai ir 
blogi palinkimai tinkamai yra pažaboti-valdomi. 
Kad jų ugnį užges!nti-išnaikinti neužtenka tik 
jų pažinti, jų slopinti ir jų valdyti, liet reikia 
dar žmogaus įgimtyje įkurti-įdiegti geri geis
mai, norai ir troškimai, kurie įstengtų atsverti 
anuos į blogą-piktą linkusius geidulius. Ilgai
niui jie virsta gerais įpročiais, kurie stiprina 
dvasios pajėgas ir neša žmogui neapsakomos 
naudos. Idealaus tipo žmogus tai gerai su
pranta ir supratęs nenuilstamai toje kriptyje 
darbuojasi.

Šio tipo žmogus irgi atlieka gerai, ištikimai 
savo luomo pareigas ir socialee savo priedermes. 
Eiti sąžiningai luomo pareigas yra sunkus ir 
dažnai įkyrus darbas, reikalaująs daug ištver
mės, pakantrumo ir dvasios jėgų įtempimo. Jas 
atliekant žmogus gauna ne kartą giliai susirū
pinti ir sunkiai prisikamuoti; ne sykį prisieina 
suklupti ir pritirti nemaža kartybių Visi tie 
sunkumai ir nemalonumai vienok šio tipo žmo
gaus neatbaido, jo dvasios jėgų neįveikia, bet 
priešingai dar labinus jąsias sustiprina ir jį 
paskatina-paragina prie didesnio uolumo-veik- 
lurfio. Menkadūšiš i/uleistų rankas ir nustotų 
Jis kantriai, ištvermingai ir sistematingai jas 
atlieka, vadovaudamasis visumet savo sąžinės 
jas ėjęs, bet ne idealaus-genialaus tipo žmogus. 
neklaidingu balsu. ______ ■

Iš šio tipo kilsta sako Arnolo “karžygiai,-ko
votojai dėl savo tautos garbės ir nepriklauso
mybės, gilaus įsitikinimo kankiniai, pasiaukoju
sios motinos, sąžiningi visų laikų darbuotojai, 
nepaisydami savo asmens užgaidų, vykino į gy
venimą tai, ką liepė jų sąžines balsas, ko iš jų 
reikalavo tėvynės ar visuoipenės labas. Jie dar
bavos tai yisųonjeiei, kuriąs .ųekąrtą jje buvo 
parsekiojami, kirridje būdami kentė vargą ir pa
nieką, o net ir mirtį sutiko.” Anolo, Aufgaben 
und Ziele dee Men&henleben. S.116.

z.... .‘/Galas) ..,> :_.tŲ i. 'j

Įima rašyti neužkliūvailt nei 
cenzorįui, nei činovnikams. 
Opozicijos redaktoriai turi 
pilną teisę filozofuoti pana
šiai kaip Johnny Snooks:

Wlien Johnny Snooks
Met Bessie Brooks

On a Sunday —
Said Johnny Snooks
To Bessie Brooks

To-morrow will be Monday.
Viskas kitas yra nęišmin- 

tinga kramdia, nes išmintis 
gyvena tik valdančiose gal
vose. z

mogas, žodSnsakant, darys, 
kas galima. Vos kelios die
nos tepraėjo nuo susiorgani- 
zavimo, bet komitetas jau 
tūri keliasdešimt ■ dolerių. 
Tai energija ir pavyzdys ki
tiems! > t '

Bostono apylinkių LDS. 
kuopos irgi, girdėt, tilo rei
kalu * yra susirūpinusios ir 
žada nepasiduoti Bostonui. 
Geros kloties! tik tuoj į 
darbą L

Tikime, kad LDS. kuopos 
stos visos kaip viena į tą 
prakilnų badaujančių strei-

pradės rinkti aukas, nes, 
lenktyniuojant su badu, rei
kia skubėti ir negalima ati
dėlioti.

^auGeka be'pasekėjų.^fcal- 
po religinis “mesijas” p. 

Jtesuomis sulošė fiaseo. Ka- 
' tulikai, ka ip garbinę^ taip 
ir tebegarbina Senąjį Mesi
jų, Kristų; bedieviai irgi be- 
di evau j a po p-110 VisUbTnio 
pamokslų. ' “■s ' <

. t'1

( Matyt ir pats p. Visuomis 
kuprafo ne ką tepešiąs tiky- 
JJinėje dirvoje; Bet jis ne-- 
ihisimena. Negalėdamas nie- 
ko nuveikti kaipo tikybinis 
“mesijas,” jis pasiryžo at- 
Mštr tautiško Amerikos lie- 
* tuvių Mozės rolę: sumanė 
Išvestį juos iš amerikoniško 
■plautėj imo “Ėgypto.” Už- 
rUot parašius I’entateuchą, 
^fedp.kad..padarė. Mozė, p-as 
^Visuomis parašė plakatą.
Tame plakate jis smulkme

niškai, lyg Mozė, išdėsto, 
<kaip reikia apsaugoji Ame- 
> likos lietuvius nuo ištautė- 
*4uno. Taip kitko jis siūlo 
į^anaikinti partijas ir įkur- 
^tJaepartyvį* laikraštį, kurie mis.

(Tęsinys)
UI. IDEALUS TIPAS

, Žodis idealus gimdo mumyse tą pačią
voką, ką ii- genialus. Tad idealusis tipas siekia 
genialumo aukštybių ir žmogus, priklausąs prie 
šio tipo, gali būti vadintas genijų. Genialumas 
reiškia aukščiausį minčių pakilimo stovį, aiškų 
didžiosios gyvenimo dejos supratmą ir tvirtą 
pasiryžimą, su kuriuo visas asmuo atsiduoda 
tosios -idėjos supTatimo gyvenime vykdinimui. 
Idealaus tipo žmogus atsižymi lengvumu, su ku
riuo jis permato ir aprėpia didelį dalykų sąry
šį ; tikrumu, su kuriuo jis supranta mintis, ku
rias kitas vos^vargiai tenuvokia; tolregyšte, su 
kuria jis vienu žvilgsniu užmato galą tolimo
sios idėjų eilės; intuicija, su kuria jis pastebi 
sutartiną vienybę .tenai, kur kitam težymu pa- 
vienios smukmenos; susispietimu visų pajėgi] 
prie vieno aiškaus tikslo; vidujiniu veržimosi 
prie aukšto ir aukščiausio gyvenimo siekio ir 
pergalėjimu visų kliūčių, trukdančių tą siekį 
pasiekti. Šios yra tikros žymės, išskiriančios 
idealų-genialų asmenį iš tarpo kitų žmonių. Jis 
yra pačią pažiūrų ir atviros širdies, nes jam nė
ra ko slėpti einant tiesos keliu. Vienpusiš.ku- 
mas ir partiviškumas jo gyvenime neturi vie- 

_ tos. Savymeiė, simpatija ir kraujo ryšiai jo 
neišstumia iš teisybės vėžių. Vien tikrenybė Tr 
faktai lošia vadovaujančią rolę. Jų suderini
mas jam aiškiai nušviečia gyvenimo taką, nusta
to elgesio normas ir jo pasaulėžiūros principus. 
Jis nesišvaisto-nesimetinėja, nes jis ryškiai su
pranta veikimo dėsnius ir permato tolimiausią 
jo eigą—galutinąjį rezultatą. Jis aiškiai su
plauta ir sąžiningai eina sav<į ilubiio Jpatrigaš 
ir sociales priedermes., Jo mintys hešlankioja 
tik žeme, bet kilsta į amžinųjų gerumų pasau
lį, kur viešpatauja absoliutės grožės, tobulystės 
•ir gerybės atspindžiai. ' .
■ .v- •.

Amerikos lietuviai yra įsi
tikinę, kad jei jų doleris y- 
ra geras Lietuvai, tai turi 
būti Valia ir žodis tarti. Mes 
tą teisę pasilaikome ir pa
silaikysime. Tegu su. mūsų 
nusistatymu nesiskaito, bet 
mes žinome, kad yra žtno- 
nių grupė, kuri, nė su tau
tos valia, nė Sii: konstituci
jos dėsniais nesiskaito. Bet 
lai dar nereiškia, kad (au
ta neturėti] teisės reikalau
ti teisėtumo iT teisingumo iš 
vyriausybės pusės. Mes ir
gi turime moralės teises tar
ti savo žodį vienu, ar kitu 
Lietuvos klausimu.

Mes nepavydime p. kon
sulams eiti į mūši] visuome
nę ir Įiądėti dirbti sunkųjį 
tautinį darbą, bet kai pra
dėsite mokymo darbą, tuo- 
met paklausime ar ponai tu- 
rite tam reikalingo cenzo, ar 
ne.

Šio tipo žmogus labai gerai supranta arti- 
miausį savo gyvenimo tikslą ir siekia todelei 
visa gale harmoningo savo būtybės esminių jė
gų pilno išplėtojimo. Žmogaus esybės didybė 
pilnoje plotmėje atsispindi jo dvasioje, todėl, 
dvasia delei jai privalomų kilnybes savybių tu
ri viešpatauti žmogaus gyvenimui. Šis viešpa
tavimas reiškiasi tuom, kad jautulybės palinki
mai normuojami moralumo dėsniais. Jis irgi 
supranta tblimiausį-aukšciausįjį savo gyvenimo 
tikslą, kas gludi asmens tobulume. Jis to to
bulumo siekia ne tiek šiUtkscids ašutinės nešio
jimu ir gavėjimu, ne tiek išmaldos dalinimu, 
kiek tikra, gryna Dievo ir artimo meile. “To
bulybės,” kaip pabrėždavo šv. Pranciškus Sa- 
lezittis, “reikia ne priemonėse ieškoti, bet tiks- 
le, prie kurio tos priemones veda“ Tos prie
monės veda, kas aišku, prie Dievo meilės ir mei
lės artimo delei Dievo. Meilė yra aukščiausio
ji ir vienintelė amžinai pasiliekanti iš dieviškų
jų dorybių; ji yla svarbiausiu krikščionybės į- 
sakymu. Artimo žvilgsniu jo meilė reiškiasi 
darbais, Dievo-gi nuolankiausia pagarba ir pa
klusnumu Jo valiai. Jo Dievo pažinimas yra 
giliai vidujinis, intuitinis. Jo supratimas apie 
Dievą ir jojo įsitikėjimas Dievuje yra tyras, 
skaistus. Jis jaučiasi arti Jo, Jojo globiamas 
ir mylimas net valandose dvasinio nualpimo. Jo 
siela, atsikratant vis labiaus nuo asmeniškų silp
nybių, apgaulingi] palinkimų ir slaptų įprastų 
klaidų, liuosiau ir sparčiau kilsta prie Dievo. 
Jo meilė yra vidujinė, pasiruošusi -prie aukų, 
neieškanti sau naudos, nesimainanti, pastovi. 
Meilė vra tuo skaistesnė, iuo liuoseshč yra nuo 
svetimų elementų, tuo didesnė, juo arčiau ir 
tvirčiau ji rišasi su savo objektu, juo pilniau ir 
labiau yra pasiliuosavusi nUo pašalinių pamėgi
mų, prisirišimų ir nėra nukripusi į šalį nuo sa
vojo'tikslo. Meilė Dievo ir artimo yra centralč 
jo gyvenimo idėja, ntfo kurios viskas priklau
so ir jkurios Šviesioje viskas yra regimas. Via 
tai vyra darojna ne salta sustingusios Širdies tin
ginyste, bet aukščiausia pastanga širdie, kuri 
myli, paskutine pasiaukojimo išgale, kuri sa
vąją dvasią, savo norą suųaikina, kad užleisti 
viei« Dievo dvasiai, Dievo valiai. , (

“D-kb” Redakcija ii^i 
yra gavusi : nuo p. ža- 
deikio U “pamokslinį”

ir tie

kaipo pgibs ir naivios 
lauiininką propagandos 
lapelį. Jei komentarą! rei- 
kaliftgi/W aD-ko” Re
dakcija pilnai sutinka su 
žemiau paduodamomis 
“Draugo” pastabomis dėl 
p-no Žadeikio “pamoks
lo.” > '

Lietuvos generalinis kon- 
snlas prisiuntė mums 
straipsnį “Ateina 15-to ge
gužio,” kuriame imasi mo
kinti mūsų visuomenę, kaip 
mes turime žiūrėti į savo se
nąją Tėvynę ir kaip politi
niai nusistatyti.

“Daugelio įsitikinimu — 
sako p. konsulas — tatai be
rods turėtų būti vienintelė 
Amerikiečių lietuvių politi
nė programa ir jų lietuvy
bės ‘ėredo,’ paliekant Lietu
vos vidaus reikalus patiems 
Lietuvos gyventojams tvar
kyti, nors tiesą pasakius,

’ARMA ANT MENULIO

♦



PROTO TIPAI

nuo-

veldėjo pusę milijono dolerių 
už jos a. a. lovelio išradimus. 
Ji gyvena Chicagoj.

Amerikos lietuviai yra Įsi
tikinę, kad jei jų. doleris y- 

eras Lietuvai, tai turi 
. alia ir žodis tarti.- Mes

ninkus, bet ir apie Mussoli 
nio fašistus. -

išsiplėtoti, 
ui, visupįr-

svetimų elementų, tuo didesnė, juo arčiau ir 
tvirčiau ji rišasi su savo objektu, juo, pilniau ir 
labiau yra 
mų/prisiri 
vojc/tikslo.
joj

Šio tipo žmogus labai gerai supranta arti
miausi savo gyvenimo tikslų ir’ siekia todelei 
visa gale harmoningo savo būtybes esminių jė
gų pilno išplėtojimo. Žmogaus esybes didybe 
pilnoje plotmėje atsispindi jo 4vasioje, todėl 
dvasia"delei jai privalomų kilnybes savybių tu
ri viešpatauti žmogaus gyvenimui. Šis viešpa
tavimas reiškiasi tuom^ kad jauttilybes palinki
mai normuojami moralumo dėsniais. Jis irgi 
supranta tolimiausį-aukščiausįjį savo gyvenimo 
tikslų, kas gludi asmens tobulume. Jis to to
bulumo siekia ne tiek šiurkščios ašutinės nešio
jimu ir gavę j imu, ne, tiek išmaldos dalinimu, 
kiek tikra, gryna Dievo ir artimo meile. “Tp* 
bu lybės,” kaip pabrėždavo šv. Pranciškus Sa- 
lezittis, *l reikia ne priemonėse ieškoti, bet tiks

lo eigų
pranta ir sąžiningai eina 8av0 jlubrim !pajeigas 
ir sociales priedermes./ Jo mintys neslankioja 
tik, žeme, bet kilsta į amžinųjų gerumų pašau-

.ir gerybes atspindžiai. • •’-*

nę ir pade 
tautinį aa 
dėsitesj _______
ineb p^dalisiiift« 
rite tam reikalingo cenzo, ar
ne..- 1 • . i | ..ą *

Įima rašyti heiižkliūvattt tlei 
cehzorįui, nei činovnikams. 
Opozicijos redaktoriai turi 
pilnų teisę filozofuoti pana
šiai kaip Johnny Snooks:
> Wheh Jolinny Snooks
/ Met Bessie Brooks

On a Snnday —
Said Johnny Snooks 
To' Bessie Brooks

. i . .

Kun. A. Daugis

JŲ LAVINIMAS

neišstumia iš teisybės vėžių. Vien tikrenybė Tr 
faktai lošia vadovaujančių rolę. Jų Suderini- 
mas jam aiškiai nušviečia gyvenimo takų, nusta
to elgesio normas ir jo pasaulėžiūros principus. 
Jis nesišvaisto-nesimetinėja, nes jis ryškiai su
pranta veikimo dėsnius ir permato tolimiausių 

galutinąjį rezultatų. Jis aiškiai šu

lo tiltų į menulį ir nusipirk
ti ten farmą.
'■ ' Z J? "3L

P-i^ Viabomte matyt tū
ri gerų £(Aų,rbet geri būtai 
realizuojama ne išdidžiomis 
“mesijaniškomis” ^vajone- 
mis.

straipsnį ‘‘Ateina 15-to ge
gužio,” kuriame imasi mo
kinti mūsų visuomenę, kaip 
mes turime žiūrėti į savo se
nųjų Tėvynę ir kaip politi
niai nusistatyti.

“Daugelio įsitikinimu — 
sako p. konsulas — tatai be
rods turėtų būti vienintele 
Amerikiečių lietuvių politi
nė programa ir jų lietuvy
bės ‘ėredo,’ paliekant Lietu
vos vidaus reikalus patiems 
Lietuvos gyventojams tvar
kyti, nors tiesų pasakius,

mes norėtume Lietuvos vy
riausybei daug, daug viso
kių reikalavimų pareikšti. 
Už teikiamų Lietuvai mate- 
rialę pagalbų, vis-gi vargu 
galima ' rimtai reikalauti, 
kad mūsų užjūriai sumany
mai ir nusistatymai tenai 
Lietuvoje turėtų privalomo 
pobūdžio ir būtų priimti už 

[|s grynų pinigų. ' l
Mes iki šiol manėme, kad 

konsulų pareiga yra rūpin
tis Lietuvos piliečių reika
lais ir ieškoti Lietuvos pre-

jasiliuosavusi nuo pašalinių pamėgi- 
iimų ir nėra nukripusi į šalį nuo sa- 

Meilė Dievo ir artimb yra centrais 
gyvenimo idėja, nito kurios viskas priklau

so ir kurios šviesoje viskas yra jreg&has. Vis 
tai įytk daroma, ne šalta sustingusios Širdies tin- 
ginVste, bet aukščiausia pastanga širdiA, kuri

Kad dvasios jėgos galėtų m] 
kad dvasia galėtų vadovauti gyve: 
ma reikia vesti nenuilstama kovų su žemesniai
siais kūno pageidimais. Ir tai delei to, kad tik 
ta.da galima auklėti savyje dorybes ir siekti prie 
tobulystės, kuomet geismai—kūno jautuliai ir 
blogi palinkimai tinkamai yra pažaboti-valdomi. 
Kad jų ugnį užgųsinti-išnaikinti neužtenka tik 
jų pažinti, jų slopinti ir jų valdyti, bet reikia 
dar žmogaus įgimtyje įkurti-įdiegti geri geis
mai, norai ir troškimai, kurie įstengtų atsverti 
amios į blogą-piktą linkusius geidulius. Ilgai
niui jie virsta gerais įpročiais, kurie, stiprina 
dvasios pajėgas ir neša žmogui neapsakomos 
naudos. Idealaus tipo žmogus tai. gerai su
pranta ir-supratęs nenuilstamai toje kriptyje 
darbuojasi. 5 • . - .. -6^ v ■

Šio tipo žmogus irgi atlieka gerai, ištikimai 
savo luomo pareigas ir sociales savo priedermes. 
Eiti sąžiningai luomo pareigas yra sunkus ir 
dažnai įkyrus darbas, reikalaująs daug ištver
mės, pakantrumo it dvasios jėgų įtempimo. Jas 
atliekant žmogus gauna ne kartų giliai susirū
pinti it sunkiai prisikamuoti ; ne sykį prisieina 
suklupti ir pritirti nemaža kartybių. Visi tie 
sunkumai ir nemalonumai vienok šio tipo žmo
gaus neatbaido, jo dvasios jėgų neįveikia, bet 
priešingai dar labiaus jąsias sustiprina ir jį 
paskatina-paragina prie didesniouolumo-veik
lumo. MenkadūšiS ūbleistų rankas ir nustotų 
Jis kantriai, Ištvermingai ir sistematįngai • jas 
atlieka, vadovaudamasis visumet savo sąžinės 
jas ėjęs, bet ne idealaus-genialaus tipo žmogus, 
neklaidinyii balsu. - •

Rusijoje, būdavo, kuomet 
caro satrapai uždaro kadetų 
laikraštį,* j o vietoje tuoj bū
davo leidžiamas : kitas su 
nauju vardui “L. Ž.” ban
dė pasekti kadetų pavyzdžiu 
įr išleido “Mūsų Žodis.” 
Cenzorius praleido. Kitų 
dienų bandė išleisti “Antras 
Žodis,” bet cenzorius pasa
kė griežtų ne! Mat Lietuva 
tai ne caro‘Rusija!

• Oi tie neišmintingi opozi
cijos laikraščių redaktoriai! 
Ar jie nesimokino istorijos 
ar jų pamiršo? Matyt neži
no gilai- išmintingų žodžių

(Tęsinys)
III. IDEALUS TIPAS

- z Žodis idealus gimdo mumyse tų pačių
Voką, kų ii- genialus. Tad idealusis tipas siekia 
genialumo aukštybių ir žmogus, priklausą® prie 
šio tipo, gali būti vadintas genijų. Genialumas 
reiškia aukščiausį minčių pakilimo stovį, aiškų 
didžiosios gyvenimo dejos supratmų ir tvirtą 
pasiryžimų, su kuriuo visas asmuo atsiduoda 
tbšios-idėjos šūpratimd gyvenimėvykdihimui. 
Idealaus tipo žmogus atsižymi lengvumu, su ku
riuo jis permato ir aprėpia didelį dalykų sąry
šį ; tikrumu, su kuriuo jis supranta mintis, ku
rias kitas vos ^vargiai tenuvokia; tolregyite, su 
kuria jis vienu žvilgsniu užmato galą tolimo
sios idėjų eilės; intuicija, su kuria jis pastebi 
sutartiną vienybę .tenai, kur kitam težymu pa- 
vienios smukmenos; susispietimu visų pajėgi} 
prie vieno aiškaus tikslo; vidujiniu veržimosi 
prie aukšto ir aukščiausio gyvenimo siekio ir 
pergalėjimu visų kliūčių, trukdančių tą siekį 
pasiekti. Šios yra tikros žymės, išskiriančios 
idealų-genialų asmenį iš tarpo kitų žmonių. Jis 
yra pačių pažiūri} ir atviros širdies, nes jam nė
ra ko slėpti einant tiesos keliu. Vienpusiš.ku- 
mas ir partiviškutnas jo gyvenime neturi vie
tos. Savymeič. simpatiją ir Jfrau j o ryžiai io

. . Blizabeth Holdegarde Welsh,
mums kems n tikos. Bet dabar jau h metų amžiaiig, našlaitė, pa-^

matome, kad jie apsišaukia 
save mūsų mokytojais, savo 
tiesiogines pareigas antron 
vieton nustumdami.

Ponai konsulai, jūsų mū
sų amerikiečių tarpe dar ne
buvo, bet mes jau mokėjo
me tautinį darbų dirbti ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
obalsiūs kelti ne tik Ameri
koje, bet ir Europoje. MoT 
kėjome ir sunkiai uždirbtus 
dolerius taip kilniam tikslui 
naudoti ir jais Lietuvių tau
tos atstovus tai vienur, tai 
kitur išlaikyti. ą

Ponai, nebepriminkitė 
mums, kad Lietuvos vyriau
sybė tik su mfięų doleriu te
siskaito, mes tų iš praktikos 
jau esame patyrę. Čia'juk 
ir įvyko skaudus nesusipra
timas tarp Lietuvost ir jos 
Išeivijos. Ne tik dėkingu
mo, bet dažnai ir kvitų ne
gaudavome už savo aukas, o 
kai kurie asmenys ir dabar 
dar nėra atsiskaitę iš mūsų 
'sunkiai ūžffiriltų1 ii* WIhktiį 
aukų. Mums rodos, kad ki
taip turėjo būti.

pats p. Visuomis? Naujojo 
laikraščio įkūrimui kviečia 
sumesti po penkinę. Taigi 
ir “mesijas” • jau pradeda 
kalbėti apie dolerius! .

Negalima nieko turėti 
prieš kovoB bū ištaūtėjimu 
idėją. Apie tai kalba ir ra
šo žiponės ilgus metus išgy
venę Amerikoje ir nuodug
niai susipažinę su ištaUtėji- 
mo problema. Nei vienas jų, 
kiek teko pastebėti/ nėra 
dar rašęs tuo klausimu taip 
naiviai, kaip -p. Visuomis. 
Skaitant jo pageidavimus, 
nejučiomis prisimena Mani- 
lovo svajonės apie krištolo 
-tiltą per kūdrą. ,. •

P-no VisUOmio plakatas 
yra įdomus kaipo psicholo
gijos dokumentas. Yra tai 
gera p. Visuomio sielos fo
tografija.. Iš to plakato ma
tyt, kad p. Visuotinis yra ne
patenkintas dabartimi ir no
rėtų surasti kų tai geresnį.

žodis ^Kofeinas” jžudžk 
“tautininkai” ir tuoj Ims 
aišku, kokiomis temomis ga-

• - -- - - - -

le, prie kurio tos priemonės veda.” Tos prie
monės veda, kas aišku, prie Dievo meilės ir mei
lės artimo delei, Dievo. Meilė yra aukščiausio
ji ir vienintelė amžinai pasiliekanti ^“dieviškų
jų dorybių; ji yl*a svarbiausiu krikščionybės į- 
sakymu. Artimo žvilgsniu jo meilė reiškiasi 
darbais, Dievo-gi nuolankiausia pagalba ir pa
klusnumu Jo valiai Jo Dievo pažinimas yra 
giliai vidujinis, intuitinis. Jo supratimas apie 
Dievą ir jojo įsitikėjimas Dievuje yra tyras, 
skaistus. Jis jaučiasi arti Jo, Jojo globiamas 
ir mylimas net valandose dvasinio nualpimą. Jo 
siela, atsikratant vis labiaus nuo asmeniškų silp
nybių, apgaulingų palinkimų ir slaptų įprastų 
klaidų, liuosiau ir sparčiau kilsta prie Dievo. 
Jo meilė yra vidujinė, pasiruošusi prie atikų, 
neieškanti sau naudos, nesimainanti, pastovi 
Meilė yra tuo skaistesnė, juo linnsėshė yra nuo

West Broadway • .
c TelepUone South Boston 0620

ra geli 
būti Va' 
tą teisę pasilaikome it pa
silaikysime. Tegu sii. mūsų 
nusistatymu nesiskaito, bet 
mes žinome, kad yra žmo
nių grupe, kilti ne Su taf
tos valia, nė Sii' kohstitnci- 
jos dėsniais nesiskaito. Bet 
tai 'dai* nereiškia, kad tau- . 
fa neturėtų teisės reikalau
ti teisėtumo ii teisingumo iš 
vyriausybės pusės. 'Mes. ir
gi turime moralės teisės tar
ti savo žodį vienu, ar kitu__
Lietuvos klausimu.

Mes nepavydime p. kon
sulams eiti į mūsų visuome- 

~~dėti dirbti sunkųjį 
—rbą, bet kai pra- 

mokymo da}bą,, Juo

dei
- p-no Žadeikio “pamoks

lo.” ‘ '
Lietuvos generalinis kon-

“ Lietuvos Žinios” tapo 
uždarytos vienam menesiui 
administratyvnim poriad- 
kom, t. y. be teismo, papras
to valdininko įsakymu. Tas 
dabar Lietuvoje ne naujie
na. Naujiena yra uždary
mo priežastis. “L. Žiniose” 
tilpo gandas, kad Milane iš
sprogdino bombų neva kara
lių užmušti patys • fašistai. 
Tilpo Tie kaipo faktas, bet 
kaipo gandas. Cenzūra pra
leido. Toks gandas nepati
ko., fašistiniam Italijos ats
tovui ir jis arogantiškai už
protestavo. Rezultate užda
ryta “L. Ž. ” visam mėne
siui. Taigi Lietuvoje neva
lia rašyti be “pašėnavončs”

ČPonas Šidlauskas - Visuo- 
W atvyko į Ameriką “at- 
kujinti viską”—-Vistiomy- 

kitaip sakant, atvežė 
lUms naują • t i kybą Sulyg 
410 Visuomio recepto. Kiek 
?kd girdėti/.naujoji p-110 
□suomio tikyba esanti 
UKstura, 1 kurių įeina ne- 
Įažai ingrediencijų: natu- 
ąlizmo, jogizmo, perkūiiiz- 
Keto. etc. nuotrupos ir jo 
aties išrastos konkokcijos. 
A^oderniško “mesijo” bal- 

balsas šaukiančio 
priįose; niekas jo neklauso.

V ■ ' ■ -kLotopūklų daryti jis nemo-

To-morrow will be Monday.

. Viskas kitas yra Hjęišmim 
tinga ktažnofe^ nės Ifeinitiš 
gyvena tik valdančiose gal 
vose. I r

- - .1 —

kaipo* pigios ir naivios 
fentinmkų prop&gaųdos 
lapelį. Jei komentarai rei-

dakoija pilnai sutinka su 
žemiau .;
“Draugo”

•JĮĮHEį
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JAUNIMUI

Jįi, pritari VRhdenvežys,—tas ark-, 
mūsų turtas! . Jį

Dlinois valstijoj svarbios 
permainos padarytos. Da-

trijų teritorijų; kurios turi 
sužeistiems* ? t oari^pit&ąans 
atlyginimo įstatymus,/libe
rališkos permainos įvestos 
trisdešimts vienose VsdšHjo- 

~sk ir dviejbšfe tetiteriį&se. Į- 
statymai apdraudžia dau- 
jgiaiis darbininkų, ir padidi
na atlyginimus užtai kan- 
tieins asmenims. Netdvide-

kiėkvienam vaikui, ir jeigu 
našlė įnirtų, jai mokami pi
nigai bus jos vaikams pa
vesti. Visiškai apnegalėdin-r 
to darbininko didžiausia 
savaitine pašalpa padidinta 
nuo $16 iki -18 ir mažiau
sia nuo $7 iki $9. didžiau
sias atlyginimas gali būti 
jum JfrLOOOiki Už

Dabar labai sunku reika
lauti atlyginimą už patrū
kimą, nes reikia į 48 valan
das pranešti darbdaviui ir 
reikia turėti aiškių darody- 
mų. *«*t ‘ /' ' f ;

j Gauti atlygini imi reikia į 
190 dienų pranešti darbda- 
viui. „ . ■

aiškiai koks

punamaro nt greičiausiu laivu

Apsaugok, (Viešpatie, nuo 
bado, maro, vainos ir bobos 
nespftkainos. '■<

Tikroji dorybė ir priespau- 
dose randa sau saldybę.

į Greičiau tų klausome ku
riuos mylime negu kurių bijo- 
me- • /Aida 

Geriau yra savo turto nusto
ti negu svetimą neteisingai |- 

Lgyti.---------- ----------- —------———

Geriausiai /neprietelį perga
lėsi kuomet, jam padarysi ge
ro.

Siūlelį prie siūlelio dedant 
galima storą virvę nuvyti; taip 
liš mažų tanpmenų galima, pri- 
I ei|i prie duonos ir gerbūvio..

Ne tų girk, ką myli, bet tą 
įmylėk, kas pagyrimo yra ver- 
Įtas.
Į. Jeį ką negero darai, manyk 
lapie pasitaisymą, ir daugiau

at- tave peikia arba perspėja.

gi turi kelias permainas. 
Darbdavis turi pranešti a- 
pie darbininko sužeidimą, 
tokiu būdu, darbininkui ne
teik pranešti. Savaitiniai 
apgini m a i padidinti iki 
$18. nuo $12. už laikinų su
žeidimą, ir daugiau darbi- 
nfnkui 'visiškai apnegalėdin- 
tam.

MassachUsetts valstija pa
didino pašalpą užlaikan- 
tiems aątnenima

įy U JLš laivo pasėžlerihl' pllKlNlfliaiui | I 
kuriuo vežami iki pat, Kauno. • -t 

LDS. ekskursantai nuvažiuos į Lieti 
gražiausi maloniausi laiką kada visi 
ir žolynai bus išleidę Savo kvepiančius 

Užsisakykite vietas iš anksto ir pasi 
te visus telksi i ngusrdokumentus kelic 
vietos agentą arba rašykite tiesiog

L. D. S. CENTRAS

bačką ir vežimą,- vandenvežis augalotą ir 
nekūdą arklį nuvedė į tvartelį kur buvo už
dėta ėdžiose šieno ir įpilta avižų, sena mo
tina dėkojo Dievui, o apie pieniuviėnę ne
užmiršo pakartoti*.

— Aš Sakiau, kad tai bus gera pamoka. 
Ir nukinkiusi savo kudHų, kuris ką tik 

parvežė jai blekines, jį glostė ir šėrė duona.
Taip tai viskas vėl grįžo į priprastas 

vėžes, į seną linksmybę, viskas naujai links- 
Iniurnu ir džiaUgsniu atgijo, tik vandenvežid 
rarklelis-pastipėlis neatsikėlė!

F. Virafcoi

PIRMOJI /
LIETUVIU DARBININKŲ i į 

SĄJUNGOS 
i'ir chztid cf t A

aridioi •’ -• ■ f
Vandėiivežys paklausė motinos-: piovė> 

malkas, nešiojo sunkenybes, uždarbiavo 
sunkiai ir taip praleido šaltąją žiemą, o 
vaikai už dyką išbėgdavo prieš griuvią, žiū
rėt kaip seniau ar neparvažiuoja vežimas 
su bačka. Motina vandenvežio p'er dienai; 
buvo į vatų įkibusi, o pieniuvienė kartodavo 
savo: aš sakiau... Ijet negailėdama laiks nuo 
laiko po stiklinę pieno duot vaikams.

Atėjo pavasaris, tas linksmiausias metų 
laikas, kuriame žmogus išeina iš savo tvan
kaus kambario, kaip šlemokaš iš kiaušo. 

[Vandenvežys pirko arklį, o pamokytas pri- 
f tyrimu, žmoniškai ir išmintingai su juoiniI • A i, — « - • < ‘ JZ
elgėsi. Pribuvimas to laukiamo gyvulio bu
vo svarbu visai šeimynai. Kaip pinnoji 
bačka šu vandeniu atvažiavo nuo Nemuno,

Bet Kolumbo kaulams# 
davė ramybės, kaip ir jo » 
nui. 1540 metuose jo Įay 
nas buvo pergabentas..į 
Atlantiką beveik tuo pš8 
keliu, kuriuo jis atyyį^M 
rasti Ameriką 1492 m. d 
kelius karius pareiškė no 
būti palaidotu Santo E 
iningo mieste, ir tenais/R 
vežtas su lavonu sūnus D 
go, kuris valdė tą 
naujo pasaulio miestą. - 

į*er dviejus ir pusę siti 
mečius Kolumbas ranęo: 
Sėjosi ; bet 1795 jį. IspaJ 
ja turėjo pavesti Šabto f 
tmngo Francam.- 
pavedima Sahto - Dotųiil 
Franci j ai, Ispanijoj- vai 
ninkai iškasė, kaip jife t£ 
jo, Kolumbo ir jo sūnaus' 
vonus ir juos perkėlė' i 1 
vanos Katedrą, Kuboj? 
pakilo revoliucija ir kai 
Kuomet Kuba tapp iiej 
klausoma, pasekmės ^^3 
jos-Amerikos karu, šitįė 
•vonai buvo vėl pergali 
skersai Atlantiką, ir pa 
doti Sevilijos Katedroj^'’

Domininkai netikį,/] 
Kolumbo lavonas buvo į 
sykį išgabentas iš jo piri 
palaidojimo vietos. J 
kad tie žmonės, kūne išl 
lavoną klaidą padarėlį 
ėmė vieton lavoną išrad 
lavoną jo brolio ar ko B 
Buvo visokių spėliojimų 
i877 metų; kuotnet da 
ninkai taisydami, Kate 
rado karstą ir ant j o iii• ' • .f*?
šUs, kurie parodė tyrin 
jams, kad buvo lavonąą" 
lumbo. . F. L. ‘

šalpa padaryta liberališkes- 
nė. Dvi valstijos dabar ap
rūpina ūkininkus, ir kitos 

ptgt penkios valstijos priėmė įs-
tatymus apsaugojant nele- 

C1 gališkai samdytus nepilna-- 
£* / mečius. Kaikuriose valsti-

- jose permainos pasirodė, ku-1 
— . rįos sumažina atlyginimą ne-

. apsigyvenusiems ateiviams, 
P? antru kartu ištkėjųsioins 
\ našlėms, ir vaikams, kurie 

apsiveda arba sulaukė pa-
. skirtų mtų. . .

T * M

;< Califomi j o j, sulig pertai
syto įstatymo, darbdaviai ir 

/- ūkių darbo darbininkai aU-
ą tomatiškai priima įstatymą
l, jeigu prieš sužeidimą nuo jo

neatsisako^.. i v... ■
-r-. Neliūdėk,, aš -tau būsiu pagelba. Per- 

dirbinęju seną vatą; tuoj ateis ją atsiimti 
ir/bus duonai pųaigų;-o, ju eįk j^rhųįi 
irifeštą ir tavo uždarbį taupyk mrkimui

ištikro t urėtų ^keliauti dau- 
giaus mylių negu keliavo 
savo garsioj kelionėj iš New 
Yorko į Paryžių.” Pasakos 
praneša, kad Kolumbo kū
nas palaidotas net penkius 
sykius, ir šiandie# Ispanija 
ir Santa Domingo praneša, 
kad Kolumbas palaidotas jų 
žemėse.

Kolumbas mirė Vallado- 
lid mieste, Ispanijoj, 1506 
metuose, ir buvo palaidotas 
tame mieste, toli nuo jūrių, 
kurias jis pergalėjo. Vėliaus 
lavonas perkeltas į Seville 
miestą, šalę jo garsaus sū
naus, Diego. Ta buvo tin
kamesnė vieta garsiam did
vyriui, nes Seville buvo vie
na iš trijų apsistojimų vietų 
Ferdinando ir' Karalienės 
Izabelės, kuri didžiai pagel
bėjo Kolumbui ir tas mies
telis , matė jo pasekmingą 
sugryžimą iš Amerikos, po 
atradimui tos šalies ,1493 
metuose., .;. ?/ u•

■ • • 1 

k s Connectieut valstijoj, su-j 
žeidimas aiškiui nustatytas, 

.. .. .. »įtupia tik netikėtus1 sažėi-| 
! ’ dimus lt Wį beii'diadat da- 

^rodyti? Reikia darodyti 
laiką ir vietą kur žmogus 
sužeistas. Atsitikime netikė-1 
to sužeidimo, jeigu sužeidi- 

čį: mas arba mirtis yra pasek-
■C mes veneriškos ligos, gir

tuoklystes arba vartojimo 
įjjK narkbtiškų vaistų pašalpa 
|SL„7nebus teikiama. :' -F ’* j

. Didžiausias savaitinis at
lyginimas už mirtingą sūžėi- 
dimą padidintas nuo $18. iki 
$21. Už palaidojimą dabar 

Tpavelyta $200. Kaikuriuose 
atsitikimuose advokatui mo-

> • t k £ •■-į- . . I

. kestis paskirta iki $25. / jį/

Planuojama pastatyti ži
bintuvą Santo Domingo uo
ste atminčiai Clu’istoplięr- 
Kolumbui.'

Pulk. Charles A. Lind- 
bergas, nesenai, būdamas 
Santą Domingo, padėjo gė
lių 'bukietą ant Christopher 
Kolupjbo grabvietės.

Bet iš Washingtono, nuo 
National Geographic Drau
gijos, gautas sekantis pra
nešimas: “Jeigu, Pulkinin
kas Lindbergas aplankytų 
visas vietas šiame pasaulyje,' 
kur pasakojama, kad Ko- 
lmnbas yra - palaidotas. , tai

Lijo, buvo vėlustas gruodžio mėnesio ya-Ja& 
karas; vanduo nuo ištirpusio sniego stovėjojuž 
balomis, ant akmeninio grendimo tuščios Į 
gatvelės, o mėnulis švietė į tas tamsias b?Fį 
las ir mažų medinių, senų namelių langus, 
didėjančius artinantis prie didesnių centro 
miesto gatvių, pilnų triukšmo ir miestelėnų 
minios. . , '

Pro medines dureles, ant kurių vietoje 
iškabos buvo pakabintas senos vatos gaba
las, išėjo jaunas darbininkas, apsivilkęs šil-j 
ta skrandute, kailiniukais skrebučiais, ir I 
patamsyje rankomsi grabaliodamas, piiėjtf! 
prie tvartelio skirto arklio, laikymui. Dure
lės namų užsidavė, tik per plyšį matėsi grin- 
čios vidus švarus ir baltai išbaltytas ir ant 
prižiedos kūrenama ugnis.

Prieš ugnelę jauna pieniųvieiiė džiovino 
savo peršlapusius batus ir perlytas drapa
nas; vandenvežio motifta su nuleista galva 
stovėjo grįčios kampe, tylėdama žiūrėjo į 
du vaiku valančiu seną vatą; didelis, baltas, 
pieniuvienės šuva ilsėjosi po suolu po die
nos darbų, o skardiniai indui sviete šustatv-

Orinčioje vieŠpa tavo tyla
® ‘ » • I

tai liūdnumas sunkiai kabojo visų . širdis I 
slėgdamas; net pieniuvienė paprastai iškal- į 
bi, tylėjo valandėlę, galiausia savo prįjuos-1 
tę užkabinusi prieš kaminą, kaiminkai tarė: Į

— Aš žinojau, kad taip bus. Nuo laiko 
kaip drauge gyvename tame kambaryje, 
persergėdavau jį visumet, juk kasdien kar
iu išvažiuodavome į namus aš su savo šu
nimis veždavau pieną ponybei, o jisai su 
sato arkliu ir bačka vandenio. Mačiau 
taip mušdavo, ganybvdavo, vargšą persi-1 
dirbusį gyvulį, argi jis neturėjo stipt! Kaip Į 
. is nestips!

Sena moteriškė sudrebėjo...— ... r. ;
— Pastipt ? — skubiai pakaltojo, to ne

sakyk Kotryna, mūsų arklys .susirgo, bet 
gal dar'išgis... ./•

Pieniuvienė galva paHngavd.”” 
z — Veltui viltis! kojos'liesos kaip žal- 

gos, gyslos ištrauktos, ištampytos nuo dar- ] 
bO. o šonkauliai atsikišę iš bado. Kas nori 
kad gyvulys jam dirbtų, turi jam duot pa-1 
togumus, ėdesį ir poilsį, o jūsų arklys dieną! 
ir naktį pakinktuose, ir dar mušamas. Ąš 
sakau, kad tavo sūnus bus kaltas to aridiol 
nuostolio. Kam jisai nežiūrėjo, kaip aš) 
maitinau savo šunį, pridėjo moteriškė, 
čiulpdama lūpomis į šunį gulintį aut aslos. 
Na, kudliau! pasikelk, jjarodyk, ar yra kur 
pasaulyje šuva geriau .įšertas už tave?

Kudlius tingiai nuo žemes pasikėlė, ir 
laižydama^ savo ponios rankas, atsigulė 
prieš ugnelę. . • .

Tuo tarpu su bildesiu atsivėrė durys, 
darinnmkės ftll šJcrandule įbėgu į vidų ii 
graižydamas rankas,, suriko t
į — Pastipo! baigia spardytis. Moterys 

if vaikai pašoko iš savo 
pradėjo savo įpratimu:

— Aš jums sakiau, o vandenvežio moti
na prie sūnaus pribėgo su gailesiu ir žo- 
atramą • * i .

ANTANAS F. KNE1ŽY4
... ^ U D. 8.

TIESIAUSIU IR GERIAUtttf tlttU |
v -k ■ •

Jokio Persėdimo iš Laivo į Laivą Nebus

Pinkai nelegališkai samdyti 
. ilgi apsaugotu Pirmiaus 

taip nebuvo, ir apart atlygi 
nimo kuomet sužeisti, jų 
darbdaviai turės užmokėti 
bausmę iš 50 nuošimčio.

Jeigu darbininkas mirtų 
z nUo sužeidimo ir paliktų 

vaikus neturinčius 16 metą 
amžiaus, atlyginimas tiems 
vaikams padidintas. Kur 

x darbininkai netenka dantų, 
pasekme sužeidimo, darbda
viai turi pristatyti kitus ne
tikrus dantis.

\ . Kansas valstijos darbinin- 
kų atlyginimo įstatymas ir-

Galingas jaunime, ainiai Gedimino! - į 
Sukruskim į darbą savosios tautoj! <, j 

vietų, piertiuviene Lai visas pasaulis supranta ir žino,
, Kad mums nebetrūksta darbštumo, drąsoj

Jėgii,- ištvermės ir valios tvirtos.
Sūstoję, lyg vienas mes difbkim visi, 
Ir ženkim plačiuoju tėvynės keliu, 
D tada i tik tauta bus galinga, garsi, / 
Kai statysime rūmus kilniųjų darbų,

ašaros birėjo iš jos akių. Sūnus sau akis 
idengdamas rankomis, pridėjo niūriai:

— Tas ištikimas gyvulėlis dėl mūsų dir
bo; o mes jį per savo neišbandymą skriau- 
dėme.

' . . ' . f

Motina susirūpinusiam ir susikriintu- 
siam sūnui neišmetinėjo, pieniuvienė jaU 
[taip pat nedrįso pertraukti liūdnos’ tylos. 
Židinyje ugnelė užgeso, vaikai nuėjo į sa
vo kampelį, b vandenvežio arklys baigė 
stipt šlapiame .tvartelyje, paskutinėje va
landoje palydėtas graudžiomis ašaromis ge
ros moteriškės šalę išmetinėjimo ir sąžinės 
krimtimo savo šeimininko, kurs prisiekė to
liau su gyvuliais apseiti žmoriiškiau.

Ant rytojaus tie išmetinėjimai tapo dar 
Įlabiaus atjaučiami, kaip nebuvo.su kuomi 
|ant duonos uždirbti; bačka nuo vandens 
Utovėjo tuščia, vežimas nekinkytas, o van
denvežys liūdnas. . Sena, motina .gailaširde 

gyvuliams, angeliška buvo žmonėms; atėjo 
Iprie sūnaus, ir tarė: . . . ' ;

iki $18 ir didžiausias atlygi
nimas nuo $4,000 iki $4,500.

Michigane įstatymas aprū
pino padidinimą didžiausio 
sayaitinio atlginimo nūo $14 
iki $18.. Ir visiškai apnega- 
lėdinto darbininko atlygini
mas nuo $7.00 iki $9.00. Už
laikantieji-ateiviai kurie gy
vena Kanadoj arba užsieny 
gali reikalauti' tik du treč
daliu nuošimtį kompensaci
jos jeigu atsitikimas mirtin
gas. . ■:

» * **

New Yorko darbininkų at; 
lyginimo įstatymas turL kė
lias permainas. Didžiausias 
savaitinis atlyginimas ūž 
laikinį arba nuolatinį sužei- 

[dimą padidintas nuo $20' iki 
$25 ir didžiausias atlygini
mas nuo $3,500 iki' $5,000. 
Kurtumui atlyginimas, ku
ris nebuvo pirmiaus aprū
pintas, dabar pavėlintas iki 
60 savaičių. 1 ’

I • i t t • f ‘

PennsyĮyąmjoj laukimo 
laikas buvo sumažintas nuo 
10 iki i dienų Laikino ar
ba nuolatinio apnegalėjimo 
atsitikimuose kur žmogui 

Ibuvo paskiria 60 nuošimtis 
dabar pavlinta 65 nuošimtis, 

Įsu didžiausiu atlyginimu 
Įpadidintu nuo $12 iki $15 ir 
j mažiausias padidintas nuo 
Į $6 iki $7 į savaitę. Visiš
kai apnegalėdintiems moka
ma $6,500. Pirmiaus buvo 

Įmokama $5,000. ... t

ritikime, kur užlaikantieji 
yra našlė ir dauginus dvie-
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LIETUVIAI IR JŲ VEIKIMAS

PROVIDENCE, R. I.

South Boston, Mass

CONN. 
mėnesinis 
sekmadie-
1 vai. po

MALDA (tinka 16 vasario giedoti 
koncerte, publikai uostojus; patrio- 
tiška) --------- - -----------------------------30e.

VANAGO PLUNKSNA (tekstas su 
nurodytoms meliodijoms ir dėklo* 
maeiįnms).........  — ■ ■

Mokykloms vadovėlį “Dainuok IT dalis,” imant dideliam skaičiuje, duoda* 
me dideli nuošimtį. Choralus taip-gi duodama nuolaida. Kreipkite į

tiAABimmnf ag” ’

NEW HAVEN,
LDS. 28 kuopos 

susirinkimas įvyks, 
ny, gegužės 27 d., 
pietų, bažnytinėje svetainėje, 
339 Green St. Kviečiame na- 
rius(es) ateiti Gera proga už
simokėti duokles. Valdyba

—VARGONINKAS
Vaikinas gerai valdantis var
gonus, geras chorvedys, ieško 
vietos. Reikale malonėkite 
kreiptis į “Darbininko” Ad
ministraciją. (G-8)

Kas norite išmokti gražių ir linksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžių

galo kovo mėnesyje 1920 m. 
išvažiavo. '

Lietuviai vėl netekę kuni
go, vieni laukė kas bus to-1 
iiaus, kiti grįžo pas lehkus, 
o dar kiti visai nustojo’ su 
bažnyčia bent kokių rėikalį 
turėti.

Praslinkus kiek laiko at-.... 'f • 
važiavo ir' užėmė lietuvių 
šv. Petro parapiją kun. An
tanas Tamuliūnas, rugsėjo 
mėnesyje, 1920 m. Pastara
sis* stvėrėsi darbo taisyti,

< (Tęsinys)- 
ftgi balandžio 10 dieną, 
X m., atvažiuoja į Provi- 
ūeę naujas Vyskupas, J. 
vWiiliam A. Hickey, D. 
buvęs Gilbertville, Mass. 

tonu ir gerai pažįstąs 
kils Ir lietuvius,- ir skįr- 
ną tarp vienų ir kitų ži- 
t.Pas jį buvo net lietu- 
Į gerb. kun.' Augustinas 
traitis, pagelbininkū. Tai- 
p. Antanas O. Avižinis ir 
jonas Dvareckas vėl eina

mūsų Organizacijų ir organa 
.“Darbininką;”
' LDS. nariai turėtų užrašyti 
“Darbininkų,” į Lietuvą savo 
giminėms ir pažįstamiems.

Kas norite užsirašyti ir pa
matyti laikraščių iš Lietuvos, 
tai užeikite pas V. P. Jėdinkų. 
Patarnauja dykai.

I V P .T

LIET. DUKTERŲ DR-GIJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBA
’' 1 » i ■

Vaitonio papirktą bažnytė
lę. Pertaisymas ir jos įren
gimas atsėjo beveik tiek, jei 
nedaugiau, kaip- ir nupilki- 
mas. Bet visgi darbas liko 
užbaigtas, permainytas pa
rapijos vardas iš Šv. Petro 
Į Šv. Kazimiero ir Gegužio 
15 d. 1921 m. lietuviai įėjo į 
savo dabartinę bažnyčią su 
didžiausiomis iškilmėmis. J. 
M. Vyskupas W. A. Hickey, 
D. D. ją pašventino, pasakė 
pamokslą ir ragino mūsų 
vargšus žmonelius laikytis 
savo bažnytėlės, ją mylėti, 
jdje Dievą, garbinti ir sielos 
paguodos ieškoti. Bet ir tuo 
kartu ne ant ilgq lemta buvo 
lietuviams džiaugtis savo 
darbu ir triūsu. Štai jų kle
bonas apie vidurvasari 1921 
m. ir vėl išsikrausto. Na, d 
lietuviai ir vėl lieka be ku
nigo. Vėl jie pradeda krik
ti, eiti prie lenkų arba vi
sai nuo bažnyčios atsimesti.

Galų gale, rūgs. 13, 1921*- 
7n.'; atvažiuoja gerb.kumJn-1 
liūs Čaplikas iš .Worcester,; 

[Mass., Springfieldo vysku
pijos kunigas. Atranda jis 
parapij ą apverktiniausi ame 
padėjime. Žmones iškrikę, 
pinigų kasoj vos $31.00, o. 
skolų ir nemokėtų bilų galy
bė, ir kaip vėliau pasirodė 
būta net $12,933.24. neskai
tant nuošimčių. Esant pa
rapijoj betvarkei, nesąžinin
gi pardavėjai ir vertelgos, 
be abejo, antru kartu reika
lavo užmokesnio už savo 
prekes ir darbus. O kadan
gi pirmi klebonai nepaliko 
jokių ženklų ar kas užmokė
ta ar ne, per tai net po ke
lių metų atsiųsdavo kas nors 

ir reikėdavo mokėti. Gerb. 
kun. J. Čaplikas radęs ne
pakenčiamą parapijos padė
tį visgi nenusiminė. Ener
gingai griebėsi už darbo su 
vilčia visas kliūtis nugalėti 
ir parapiją ant kojų pasta
tyti. Po bveik 4-rių metų 
sunkaus darbo ir pasišven
timo pasisekė jam užvesti 
šiokią tokią tvarką atmokė
ti skolas ir parapiją ant

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

'ODOS (prastais minkštais viršeliais)-------  .50
'ODOS (prastais kietais viršeliais)—-------- - .50
'ODOS (geresnės minkštais viršeliais)-------  .85
iODOS (geros odos viršeliais)---------—1------ $1.00
įžETOS (celnloidos viršeliais)„   , $1 00
J TOS (celnloidos viršeliais, sn kryželiu)-----$1.15
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

“DARBININKAS”
S West Broadway South Boston, Mass.

\ _________ __

DETROIT, MICH.

Darbininkų Vakarienė
> * r*. s ,. .

Bal. 28 d., lietuvių svetai
nėj, įvyko LDS. 72 kuopos va
karienė. Žmonių buvo neper- 
daugiausia. Buvo kviesti dva
sios vadai, bet fte vieno nebu
vo.' Dalyvavo dr. Jonikaitis. 
Buvo plati ir turininga pro
grama. Gerai kalbėjo vyrai, 
bet neblogiau pasirodė ir mo
terys. P-nia Bagdonienė išrė
žė gerų spyčių.

Piano solo -paskambino jau
na 10 metų amžiaus mergai
tė. • Patenkino visus. (Geras 
prakalbas apie streikų ir dar
bininkų reikalus pasakė M. Ši
monis ir P, Gustaitis.

, Vestsaidietis

jlykų ar tai Į bažnyčią ar tai 
d kleboniją; na, ir. šiandien 
jau turi'bačkoje paderi) .ant 
nuošimčių /parapijos pinigų 
virš $1,200.00. Skolų dabar 
Šv. Kazimiero parapija jo
kių nątųrir o nuosavybė juo
dinamoji ir nejudinamoji 
siekia jau arti $40,000.00.

Taigi Drovi dence lietu
viai nors per1 20 metų nuo 
savo atvažiavimo į šią kolo
niją daug vargo ir skurdo,* 
daug nuostolių . materijalių I 
ir dvasinių turėjo, džiau
giasi šiandien, kad galų ga- 

•ię, pergalėję visas kliūtis, 
kuri savo bažnyčią, kleboni
ją ir kunigą. O* džiaugsmas 
tuo didesnis, kad pagelbėję 
pastatyti net dvi lenkų baž
nyčias ir vieną savo nepri- 
gnlmingjt, turi- savo: parapi
jos turto be jokių skolų net 
$40,000.00 vertės. Jei ne len
kai, ne toji neprigulmingoji 
kirkužė ir pradžia nęvvku- 
si dabartinės parapijos, šio 
miesto lietuviai vargiai būtų 
nors kiek atsilikę nuo kitų, 
laimingesnių lietuvių kolo
nijų, o gal būt ir pralenkę.

Ir šiandien šios kolonijos 
lietuviai kliūčių ir vargo tu
ri nemažai. Nors'jų čia gy
vena apie 2000 žmonių, bet į 
Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapija priklauso vos 1000. 
'Kiti gi laike visokių suiru
čių besimėtydami pasiliko 
ant visados pas lenkus, pas 
airius arba visai nutraukė 
ryšius su Katalikų Bažny
čia ir šiandien virto viso
kiais laisvamaniais, bolševi
kais ir kitais visokių išnau
dotąją pastumdėliai s. Pa
tys parapijonvs gyvendami 
išsimėtę po didelį, su 265,- 
000 gyventojų miestą, ir jo 
apielinkes, neatsilanko kas 
sekmadienis j savo bažnyčią,

Solo Dainos:

1. -MAMYTĖ (sopranui ir tenorui, ne 
lriigva) ----- 2_________ _.60c.

2- AŠ BIJAU PASAKYT (lengvutė; 
baritonui, męzzo soprano)

3. LITAI (baritonui: lengvutė, tinka
“Menas, Mokslas,Sportas” nP*Va
nago Plunksnos”)________,50e.

4. GODELĖS (žemam gaisui: mergai
tės žodžiai “Van. Plun.”) _______ 60c.

5. STASYS (tinka “Barbora” iš “Va-
’ nago Plunksnos)_____________ y__60c.
6. DUL DUL DŪDELE (aukštam bal

sui: lengva, graži)______ —___ 50c.

Tamiami trail yra didysis vieškelis Floridoj nuo Tampa iki Miami. Tuo vieškeliu, 
kiek laiko atgal, važiavp pirmas didžiulis autobusas. Šis autobuso važiavimas suįdomino 

visus, o ypač indijonus, Jiesubėgo jo pažiūrėti kaip kokių “dzyvų.”

u pažyranti, kfuĮ

"ūkišką spaudą Ir yra beveik 
visi LD& ‘72 kp nariai. ‘Kiti 
žada prisirašvt, jeigu tik kas 
paragins. (Tamista gali tą pa
daryti." Sekr.). /' ’

Biznieriai, prirašyti vajaus 
laiku 1926-27 metais, džiau
giasi organu “Darbininku.”

Aš manau, kad dabar yra 
lengva ir kitus prirašyti prie 
kuopos. (Gera proga Tamistai 
pasidarbuoti. Sekr.).

Darbininkai turėtų remti 
tuos biznierius, kurie remia

Pirmininkė—J ieva Marksienė,
625 E. Eighth St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirtnlnink?—Ona Zulonien?.
11 Monks St., South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkė—Ona Siaurienf,
443 E. Seventh St. So. Boston. Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

Fin. Raštininkė—Broni.slaya Ciunienė.
29 Goukl Street, TV. Rosbury. Mass. 

Iždininkė—Ona Staūiuliutė.
105 West Gth St, So. Boston, Mass. 

Tvarkdarį—Ona Mtzgirdienė..
1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
. antrą . utarninką kiekvieną mėnesi 
7:30 vakare, pobažnytinėj svetainėj; 

Visais draugijos Reikalais kreipkitės 
pas protokolą raštinjnkę laišktuar te- 

f lefontr?' ,1" »

Chorams Dainos: » « . •
VfiJUŽfiLšB (ilga, lengvą-----
daina) — ---------------------- --d-____ 35c.

MUZIKA MUZIKA (galim fckti 
galima visaip paįvairinti dainuo
jant) ------------------------------ --------- 25c.

rio kunigo. Jaunas Vysku
pas labai mandagiai juos su- 
jko įr išklausinėjęs apie, lie- 
;uvių skaitlių, padėtį ir sąn
arius su lenkais pažadėjo! 
tpięz juos rūpintis, nors 
pafs tuo laiku buvo dar tik 
Bfcigelbininku a. a. Vyskupo 
M. ‘Sarkins’o. Tais pačiais 
netais pasitaikė Šv. Jėzaus 
Vardo paroda, kuri šiame 
haiėste yra daroma kas trys 
metai. Lietuviai idant įti
kinti bažnyčios viršininkus 
ipie savo pajėgas ir savo 
|kslą lengviau atsiekti, visi 
susirinko į vieną dideliausį 
Mirį ir susirikiavę apie 400 
kyrų maršavo gatvėmis. Ei- 
ąau-T'pro kątedrą abu Vys- 
kupu stebėjosi iš nepaprasto 
SetUviij skaitliaus. Lenkai 
paįrš , raudo iš gėdos kad \jų 
eilėse nei pusės tiek nebuvo 
įmonių kiek lietuvių. Tas į- 
^dps. ir a. a. -seną Vyskupą

ĮHarkinsą įtikino, kaęl dėl 
Sek žmonių reikia turėti sa- 
feng^pij^teįigfc—- 
gtTaigi paploję ^aSaigoje 
Ipaliųmnesio, 1919, atvažia
vo kaipo lietuvių pirmas, 
tikras klebonas kun. Petras 
Raitoms. Nudžiugo vėl lie- 
Ittviai susilaukę lietuvio ku
nige. Neturėjo jie, tiesa, da- 
mr jau nei bažnyčios, nei 
Mino kunigui apsigyventi, 
lĮt' užtai nesigailėjo aukų. 
Katilą, dėl kunigo paėmė 
feiė Orms gatvės, gi pamal- 
■8®as laikvti išnuomavo šv. 
Bėtro ir Povilo Katedros a- 
i^cią, skiepą mokėdami $50 
įmėnesį. Ir taip lietuviai 
IM nųo lenkų atsikratė. Ku- 
Kgąą.^greitu laiku parėjo 
fer parapiją ir surinko aps- 

nes žmonės veik' 
fea. gausiai aukojo. Kaip 
nrie davė net po šimtą su 
Ktsum dolerių, dauguma-gi' 
■k $^00, taip kad 1920 m. 
Mtt lietuviai vėl 'papirko 
■nrinę bažnytėlę ant Smith' 
B&vės nuo graikų, stačiati- 
MĮL už $8000.00 Žinoma 
■mg teikėjo prie tos bažny- 
■Hs pridėti darbo, visokių 
mtnifiymų ir permainų. Bet 
Ksirodė, kad klebonas ma- 
K apie tai Tūpinosi ir ant tvirtesnių pamatų paremti

ŠV. JONO EV.*BL. PAŠALP.
DR-JOS VALDYBA

PrininiiTkas — M. žioba,
539 E. Seventh St^.So. Boston. ilass. 
Telephone Sonth Boston 3552-R 

Vice-Pirinininkjis—J. Petrauskas,
24 Tltomas Pk.. S7T Boston. Mass. 

Prot Raštininkas — J. Glineckis, 
- 5 Thoraas I’k., South Boston,'Mass 
Fin. Raštininkas — M. šeikis,

366 Broadvvay, So- Boston, Mass. 
Kaslerius — A.NfftMžiunas,

SS5 E. Broa<įway. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarys — J. Zaikis, ;

7 Winfield St.. So. Boston. Mass. 
Draugija laiko susirinkimas kas trečią 

ne<lėhlienj kiekvieno mėnesio, 2-rą va- 
laiulą po pietą, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St., So. Boston, Mass.

DETROIT; MICH.

Lietuviai Biznieriai
' ■

Palei šv. Jurgio bažnyčią 
apsigyveną keletą gerų kata
likų biznierių.

Labai^ial 
jie . visi

BROOKLYN, N. Y.
Pirmadieny, gegužės. 14 d., 

7:30 vai. vakare, Karalienės 
Angelų parapijos svetainėje į- 
vyks LDS. 12 kuopos susirin
kimas. Kviečiame gausiai su
eiti. _ Valdyba

WORCESTER, MASS.
—LDŠ. 7 kuopos susirinkimas 
į vyks AekmAdiėny, gegužės 13 

d., tuoj po sumos parapijos 
svetainėj. Ateikite visi ir at-' 
s i vesk i te naujų narių.

Valdyba

WATERBURY, CONN. ‘

Gegužės 27 d., 1 vai. po pie
tų įvyks LDS. 5 kuopoSf susi
rinkimas, senos Anokyklos 
kambary, Congress Avė. Atei
kite visi. Valdyba

XiDS. 11 'kuopos mėnesinis V 
susirinkimas įvyks sekmadie- ' ■ 
ny, gegužės 20 d. tuoj po su
mos, bažnytinėj svetainėj. 
Svarbu, kad visi šiame susirin
kime dalyvautų ir užsimokėtų ' * 
duokles. Parodykime gražų 
pavyzdį kitiems., Valdyba

x t č

---  j........ ■ . ■ —-  ...

C. BROOKLYN, N. Y. 1

' Gegužės 27 d. tuoj po sumos 
įvyks LDS. 10 kuopos mėnesi
nis susirinkimas. Kviečiame ‘ 
gausiai sueiti, nes turime kėlė- 
tą svarbių sumanymų. \Atsi-'.' ” 
veskite ir . savo " draugns(es) ' 
prirašyti. ’ Valdyba1

—■---------------- ,

CLEVELAND, OĘIO Č
! • ; • - ;«•? « t ' - ' I i.t i ’ ■ ■ i i

LDS. 51 kp. susirinkimas . c

Š. m. gegužės 10 d., 7:30 vai. ' 
vak., Lietuvių Salėje įvyks L. 
D. -S. 51 kp. mėnesinis susirink 
kimas. Į šį susirinkimą kvię- 
čiami skaitlingai susirinkti. ’ ‘ 
Manoma surasti pūdai ’defei : 
šelpimo lietuvių' angliakasių, . .į’ 
kurie veda kovą .už būtį. Dar- 
bininkail paduokhn raiiką sšU ' 'f 
;viėms. Primenu, tiems, kuria/ 
užvilki, mokestis, kad ■až^iriė- 
kėtumėt, ne^ “Darbiniiiką* V 
skriausdami; patys šaū Blogai 
darome. '

Raštininkas 
j i . . *
- ----------- • ” : l
Kas daug kalba, retai savo > 

žodžius paverčia darbais.! Iš
mintingas gi žmogus visada ' 
daboja, kad jo Žodžiai nepiU- 
silenktų su darbais.—Kinų iik 

mintis. > .

^Tors kunigtu J. ^Čaplikūi l 
atvažiavus Šv. . Kazimiero 1 
parapija ir turėjo bažnytė- ; 

“lę, bet neturėjo vargonų, ne- ] 
turėjo ir namo kunigui ap- < 
sigyventi. Jo tad pastango- j 
mis tapo * nupirkti nauji, ] 
gražūs, elektra kontroliuo- į 
jami vargonai, 1923 m. už 

;$3200.00. Gruod. gi ą 19241 
m. - nupirkta ir klebonija 
prie Smith gatves už $16,- 
000.00. Neteko tačiaus gerb. 
kun.- J. Čaplikui ' ilgai 
džiaugtis papirkta kleboni
ja, nes geg. 15, 1925 m., at
šaukė, jį vyskupas atgal į 
savo vyskupiją ir paskyrė ji 
naujos Aušros Vartų para
pijos AVorcester, Mass. kle- 
hnnn. kur ir šiai Tnenai 
darbuojasi.

Išvažiuojant kun) J. Čap
likui, žmonės vėl pradėjo 
nerimauti, manydami jog 
vėl visos buvusios nelaimės ’ r f xsugrįž. Bet jų* baimė tuo 
kart jau buvo bereikalinga. 
Springfield’o yvskupas at
šaukdamas kun J. .Čapliką, 
išleido iš^ savo vyskupijos 
kun. Longiną Kavaliauską, 
kuris tą pačią dieną, gegu
žės 15, 1925 m. užėmė kun. 
Čapliko vietą, P-roVidence.

Kun: L L. Kavaliauskas 
taip pasekmingai darbuoja
si : kaip ir jojo pirmtakū- 
nąs, kun. J. Čaplikas. Per 
nevisai pilnus tris metus sa
vo buvimo Providence už
mokėjo $13,500.00 paliktos 
Ant. klebonijos skolos, ne
skaitant nuošimčių; padalė 
daug visokiii pataisymų ant 
namo; pripirko įvairių da-

► -
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' U ^a%ri74» : kuopa 
smarkiai ruošiasi iškihnin- 
Įgaį apvaikščioti Motių^ Die
na, ^uri įvyks gegužės 13 d. 

L Įš ryto, 8:|5 vąk visi na-

nių 
iasBftmafctas

nmu> paįitlron poCTrodg wū>i 
grašiu Ir taip.. ŠV- Jurgio 

. Draugija, Ipiri dideliai yra, pa
sidarbavusi mūsų tarpe, balan
džio^ 2! dienų turėjo gražų ba
lių ir paminėjo savo įsteigimo 

Vj-^5-- metų , sukaktuves. Klebo
nas pavedė parapijos svėtaįąę 

r tam tikslui be atlyginimo^ Ma- 
' lonįąi visi praleidome laikų iy 
’ riepastehėjpmč, kaip 1 valan- 

L da ąaktįes pri^iartįpfy^y^,

Sekmadienio lytų, balandžio 
*■- 22 dienų, bažnyčioje gražiai 

pacžĮoję Škapliernos , Moterų 
Dr-jo? narių pp. Elenos bei-, 
kienėg,^Juozienės' Vy&uaits- 
kienės Ar, ’Grųženienės

\ prasidėjo J^įj ’
\ mingos pamaldos. Vakaro pa- 
^Snaldoms atvyka - Geri. Kūn.

N. Y. bei kunigus J. namng- 
'> tonas, Šv: Rožančiau* Paiūpi- 
. jos kleboną^. Pamaldas Jaikė

pasius Ilgiau. be$ įsyyko^U 
rų dienų savo pųrapijon. Tų 
dienų būta‘daug žmonių,'dėt 
iš Bnffalb*ir Rochriterio.

Antradienyj, balandžio 24

WORCESTER, MASS.
■ • .r ■ • t* - * p* ■ •. »

: Jau šešti mėtai kaip Wor-: 
cesterv veikia Norfli Anierica’n 

Civic League for Immigrants 
raštinė* kurios tikslu yra pa
gelbėti ateiviams jų visuose 
reikaluose.'. Prie šios raštinės 
veikia ir lietuvių skyrius, bet 
jis mažai žinomas AVųrcesterio 
liet.uvianis,. jr, jei žinomas^ ma
žai išnaudojamas. Lietuviai 
tūrėtų naudotis juo kuopla- 
čiaųsia, nes jis jiems tik yra 
užįįko^as.,, Y;

North.Ąmerjęan Civic, Lea
gue užduotim , yra pagelbėt 
ateiyiąips;įvertint {šių, .šalį ir 
naudotis jos gerovėmis savo 
naūdai,. kad. tapus. geresniais 
Jungt. Valstijųventojaiš’ it 
piliečiais: I Organizacijų; patai
kų; tūli • fil&ntrdpai if -Organi
zacijos, teikiant fondus lėšų 
jjadengimūĘ "Dėki jtj' duosnu-* 
mnij visas-' patarnavimas tei
kiamas reikalaujantiems vėl-

. mAiį.

suteiks jurus .pag^|bų pei pata> 
rimus.. Štai trumpas surašąs 
patarnavimų kuriais galit pa
sinaudot dovanai: ,

’PerkaĮbėjimas (interpreting) 
teismuose, valdiškose įstaigo- 

ligoninėse, pas daktarus, 
ar bile kitur.1 J i
jiLegališki patarimai.

. Išgavimas pilietybės popie- 
j-ų,- pasportū, bei kitų doku- 
metatų. *- -■*■*-ir- -- iJ— 
? Patarimai imigraeijos teisė
se • (kaiįr'ūlitraukt gimines iš

tų tų darbų varyti pirmyn. Į 
komitetų įėjo.: J. Mikalauskas, 
'BC Staniulis ir Arentoms.; ‘

Šv. Jurgio Draugija iš savo 
Ėįdo aukavo dėl streikierių 

irJ>sižadų’4įoti- sve
tainę veltui: reągiąnt prsąnų- 
gas dėl streikierių naudos.

Daugelis newųrkiečių šį me
tų važiuojaLietuvohri-'

Lithuanįąg. Building and 
Loan Ass’n direktorius J. Se
reika irgi važiuoja. Jis ėjo’ 
direktoriaus pareigas per 5 
metus' L? : Ę . and Loan Aęs’n 
kuri gyvuoja 11 metų, o kapi
talo jau turi apie $1,000,000. 
Šį metų savo šė rimukams pir
mos serijos išmokėjo apie $96,- 
ood.

Turiu pažymėti, kad J. Se
reika yra'liepas iš įžymiausių 
veikėjų. Priguli prie ši; Jur
gio! dr-jos, prie kuo
pos. J am einant finansų raš- 
tinįnko pareigas už pasidarba
vimų kuopos nariai nupirko 
auksinę plunksnų. Per 3 metus 

buvo N. Y. ir N. j.‘ apskričio 
raštininku ir per tų laikų yra 
surengęs nemažai maršrutų, 
vaidinimųl-ir; prakalbų] LTtogi 
linkime jam laimingos kelio
nės ir geros darbuotes'tėvynė
je. Lietuvoje. • •• e r > - *• < 
r, ji ■ ttn ?f- -Rgportędd

• ' ■ X .- *T-

kuopos mėtinės šv. mišios J 
Beveik visos narės dalyvavo Į 
iškilmėse. Taipgi gražus’ bū-Į 
Telis Tnoterų priėmė Švep-Į 
ciausiąjL y ' v / ' Į

»-v • r ’ * **” ■ ** •» I

Si kuopa yra viena iš veik-1 
liausiu.kuopų ir draugijų,! 

i nes prie jos priklatiso šrie-l 
siaustos ir darbščiausios mo
terys; Jos savo gražiais pa
vyzdžiais pritraukia, prie 
veikimo ir kitas kuopas ir 
draugijas. Lai gyvuoja 13 
kuopa.' ,? K.

' 'X ■ »—---- 7^---------- ■
ART. PILKOS VAIDINIMAS 

ATIDĖTAS
> zĄil5 Stasio Pilkos vaidi-
> nimas,* kuris turėjo įvykti 
• Lietuvių -Svetainėje praeito 
■ šeštadienio vakare neįvyko
> ir liko i atidėtas 3 -birželio 
į sekmadienio vakaiui. Labai 
' gaila, kad menkas ir pavė-
- luotas to vakaro garsinimas 
i neleido bostoniečiams suži-

noti apie tų įdomų vakarą, 
ė Nėra abejonės, kad gerai par 
r. -garsintas ariL-Pilkos__y.aka-
- ras sutrauks pilną1 publikos
- svetaiiię. < • - • ’' - /’.n:'

Statistinių Žinių Rinkimo Ko
1 ■ .- *** -«o* *. ■ • 1 • . . • < —

įisijos susirinkimas įvyks ge

baigėsi

^Išgavimas miesto pagelbos 
neturtingiems._____  •

Paaiškinimas šalies teisių. w 
. Įf «A^kvi|iasdar$d^ daugely

savo mylimam dyąrios vadui.
Žvalgas

K JIEMS
LAIKRAŠTI

afotilffraffiM, 
S gimtojo ktaš- r< 
~ Uždaviniai iv - 
įsiės. Darbeliai^

. J'AKMA arba žem iškas rojus. E 
ma tarpe dviejų ežerų Ir žaliuojan 
girių. Geriausios žemfe dirbamos 
akrui ir 40 akrų pušyno, kuris th 
lentoms, taipgi, yru arti teutpluvS. (j 
tolpis). Miškas vertas $3000.00. t: 
nas* 200 jaunų vaisinių medžių. ' 
mas su 0 kambariais ir garo šilu 
.Tvartas dėl 18 karvių ir 2 vlštli 
'.kai ir 800 jaunų vištų. Trys kar 
du arkliu, pakinktai ir visi ukifikl 

'.dargat Taipgi automobilis. , Ka 
į.$73p0. X .P. DAVULIS, 306 Bw 
|way, So. Bofeton, Mass. ' <G-

gūžės 8 d. 7 vai. vakare, 
“Darbininko” ofise. Komi
sijos nariai ateikite, nes yra 
svarbių pranešimų ir reika- 
lį Y , ri

ĮL. Grigaitę,
-Statistinių Žinių Rinkimo 

Rajono Komisijos Sekreto
rė. ’ . K ' ; • , .

BARGENAI
Pnruiduoda 4 šeimynų medinis 

mas QUicy, Mass. Kaina $6,000. Jne- 
Šimas mUr. nnm ir snhirttau

LINKIME SVEIKATOS
Savaitė atgal susirgo, po

nia Smilgienė LDS. Centro] 
biznio kontrolės komisijos’ 
nario p. J. Smilgio žmona. 
Jai’ darė operacijų, kuri ge
rai pavyko, P-nia Smilgie
nė yrą viena iš. yeikliąusįų 
LDS. narių. Ji yra LDS ] 
,N. A. Apskričio i gegužinės j 
rengimo komisijos., narė. 
Linkime jai. geros sveikatos 
ir tikimės, ka su . Dievą pa- 
gelbą rengiamoje gėgužinėjė 
darbuosis kaip. visuomet

ė • _♦>.■.. J.

PRANEŠIMAS .
Fru nešu Cambrldglo lietuviams 1 

perkaliau savo barbernę nirajon t 
ton* Darbų atliekame plonos- yušl 
Visi lietuviai kurie lankote’ svet 
taueiūč mokate hrąngiip lr nesate, 
gaušdinti, tad kviečiame visus mid 
fr didelius atsilankyti pas mūs ir;

* * A ■ *

Kiekviename

DARBININKŲ-VAKARAS
Šeštadieny, gegužės 12 d;

8 vai. vakare įvyks LDS. 1 
kudpos šokiai, parapijos 
svetainėj, 492 Ę. Seventh 
St. Bus gęra orkestrą. Jau
nimo bus iš visur. Kas dar 
nesiruošė į šiuos darbinin-. 
kų šokius, tai-dabar laikas 
pradėtu Nepamirškite gegu
žės 12 d. i. Kvieslys

rašomaapie p askutimųlaikų Šveitri 
j tuosius, apie nepaprastą parifrėb** 
timą naujai atsivertusių jų sjtab-' 
meldžiu tolimose kat. misijų 
se, teikiama daug rimtų nurodyk, 
mų bei patarimų krikščioniškaęr-' 
mūsų gyvenimui sutvarkyti »» 
painiais mūsų laikais, duod&ma* 
daug atsakymų į pačius įdomia* : 

Įsius skaitytojų klausimus ir- 
| ~tlŽvaigždė” išeina kas mėnesjl* 
I Ją leidžia Tėvai Jėzuitai Kaune^-A 
I Kaina: gerb. Ąmerikieeiaiąs,—j, 
110 litų į metus; gi užsakant Lietu- 
Jvos gyventojams “Žvaigždį** Hidri 
tams mokama 8 litus, pusei naram 
4 lt. z ri^

| Tat ir visi, kas tik gyvas,
rftpinkit, kad. sušvistųtibs jūsų p*v 

Adr^as: “ŽvąigždV^^S^te

; , \ --____ —___ į______  95c
’ ,,, __ 55c

ĮĮp r .1 i........ ■■‘■'■r------- ■' 7 50c
Tguyi turime geriausio 14 spalvų Enamel Betalac 

dek automobilių ir šiaip visokiems reikalams. Dūriams, 
laistyti paipų ir kitokių įrąpkių. Viskas veltui pristn- 

toni“®rnU8‘
Apart paminėtų

Šakės žei
i firfebliai

Langams

turime visokių įraukiu: 
tokiems mechanikams.

čo
i, Mate. a. B. 0122

'ri'/



LIETUVIS

WhereS
10 PAR K

.UB. Vaidinimas

SPROGO ŽVAIGŽDĖ
Pietų Afrikos astronomai 
[angaus kūnų tyrinėtojai} 
tai pietų dangaus skliaus- 

įdomų gamtos prajovę

■ patenkintos, -n ės
< r;-:« ų'e 3.^ ;

vejamų

i' nežinomoji

t' • -7

1
 gimtinėje nesu ne vieno ru
daplaukio vaiko. Jei tik 

3i gimsta rudaplaukis vaikas, 
> tai* jam tuoj apiplauna gal- 
. vą su tirštu pienu. Dėl to, 
e pasuk akušerės, tokie vai- 

- kai,,be abejojimo, turi gra- 
. Žius, šviesiai geltonus plau- 
. kUS. -Z. i
tįuTą* būdui vartoti aš patia- 
f riu daugumui- motinų, ku
rios man 'už tai’ buvo labai 

L dėkingos. ‘'/Taigi siūlau'tą 
. būdą • rudiems plaukams 
į keisti ir ’kitiems,- tegu pa- 
, bahdo-^pakenkti nepakenks. 

į * (Iš kun.^S. Kneipp’o kny- 
. gos utSyeikąs ir nesveikas 
: vaikas?’);<G V^č-Sargyba’’ 

1ĄEDV Ji V.-j Ui

Lietuvių kalbdnd$< r

raži žvaigždė, dar prieš ke»- 
tą metų astronomų atras- r <• — - - ■ . 
l vadinama Nova Pictons, 
irogo pusiau ir dabar šn
iūro du atskirus kūnus.
Jau .prieš kurį laiką Pie- 

p Amerikos ir Afrikos ob- 
ĮTvato'rijos, stebinčios dan
gus kūnų judėjimą, prane- 
į kad Nova Pietaris nepa
rastai pasikeitė Kapstadte, 
ietį} Afrikoje, per didžiulį 
leskopą (žiūroną) iš tįk- 
ijų buvo pastebėtos vieton ‘ 
gavusios dvi naujos mažes- 
es žvaigždės. . j
’Nova Pietaris žvaigždė 
ūtvo tuo nepaprasta, kad 
ažnai pisdavo savo šviesu-

A. J. KUPSTIS
WEST BROADWAY 1 SOUTH BOSTON, MASS.
I< 1 Telephone South Boston 1662—1373 . -T- f -

REAL ESTATE ANT I LIETUVĄ IR ATGAL ;
PARDAVIMO ‘ Užlaikau ' !

Sd. Boston, Mass. Laivakorčių pardavimo ir i 
jų šeimynų kampinis namas pinigų siuntimo skyrių. ?

MM™ «k ““s- :

> įavanr.' «
Anglijoj prof. ^Eyąaten-fuf

——ĮVEDA KARST:
!■'■ r-. .. MOKYMU “ '

r • RYGA;Latvijos mokyk
lose įvedamas Įkartais ntoki- 
nių apmokymas, šiomis die
nomis ' kariuomenės ' vadas 
atsiuntė švietimo miriistėrr- 
jai ! instrukcijas, kuriose 
duodami nurodymai karinio 
apmokirbo mokyklų kontro
lieriams/. Jie turės mokyk
lose rengti iš karo srities 
'paskaitas,- . duoti patarimus 
nurodymus,., žodžiu — pilną 
karinio gyvenimo pažinimą.

. įvairios knygos *;
Mandagumas—įvairūs pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun.’A. Staniuky- 
ną&.L—r;..--.-; :. , 20c.

rybę—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir -tikro- 
j<£kataiiko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas Felik. Cozel30c.

V -T--- . «;v
Tretininkų Jubiliejus — 700 

metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Švento Pranciškaus, 
venuolijų ir 3 vienuolijų įstff? 
tarYif-J..-^.L..»\.;.4.; .ž-,; 8c.

Huckleberry Finnas—labai* 
įdomi apysaka' _—----- _..75c.

Patarmės.Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visno- 
meiliniame' gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas———:—15c.

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver.?y< ' 
tė Jonas Montvila _——----- 1.50

K-« į .'f

■Trys Keleivio—Krikščionis, 
žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus
kas, yerjė. P. B. 40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairiuš ^yVenimo: atsitikimus. 
Parašė, j.. Taryydas ——,---- -45 c.

Turto Ndrtaa-^noksiiški pa- 
siskritymaVParašČUosis..^—-45c,

< Išganymo Al*tariflrimaL-&t6- 
jumis irgyvęnimasantžemė  ̂
Jėzaus Kris 
su gaidomis

■ r., ■ ę

vadovėlismokyklomsircho
rams,’ <. >*f>| '

- 'Reikalaukite “Darbininke” 
į366Droad,'ivay, So. Boston, 
įfass. Mes tarime visas Va- 

-v- ‘inagaieio kompozicijas.
į»' derkite visi “Dainuok,” 
iten rasite gražiausias dai
nas, ’ ypatingai merginoms 
dainuoti. ;i

ITALŲ KARALIUS ŽADA 
ATSISAKYTI SOSTO

Iš Romos pranešama, kad! 
nesenai pasakyta Džiolitti, 
kalba parlamente prieš fą4 
šizmą/padariusi didelį įspū; 
dį į Italų karalių*' Lig šiol 
karalius aiškinęs savo pozi-; 
ciją link fašizmo, tuo, kad 
fašizmas turįs konstitucinio* 
pobūdžio. Sąryšy su tuo pa-J 
sklydo gandai, kad karalius 
Emanuelis nori atsisakyti. • \

' • ■ ' ■ .•> į '< • * • . '■

Karaliumi, jei Emanuelis 
nepaskirtų savo sūnaus, pa
siskelbsiąs pils' Mussolini,! 
kuris tųonli duosies (payyz- 
dį ir kitoms šalims, kurios; 
^tvarkosi”. fašistiniais pa
grindais. - / .

_ __  . ; j 
uiįFuTŲ TOaštaš““

.V:-’ A/v .
Amęrikos mokslininkai ty

rinėtojai užtiko nesenai 
Naujosios Gvinėjos sijoje, 
tie Australija, tarp kaln^, 
miškų tankumynuose' gyve- 
nancių liliputų (mažų žmo
nių) tautelę. Jie yra ne 
daugiau 1 metro ' 20 centi-

:: . : •’iT.r.’.'i i-f

metyti ūgio, gyvena iš me
džioklės, nors šiek tiek už- 
aunatiiU-zemdirbyste.L Jir ciį! > .T- ir-
Kultūra žemiausiame • laips- 

.i . . -U 7 » nyje, primena akmens am- 
žiaus žmogų. Tai rami tau
telė, gerai sutvarkiusi Šei- 
mynim gyvenimą ir griežtai 

Į skiriasi nuo pajūrio gyvėn-. 
tojų papuaęų, kurie neken
čia ir žudo svetimuosius.

J_.ru -r U u 

“Mūsų Rytojus^

tį, namus, stiklus, sveikata 
ir t. p. , . ‘

Parduodame Anglis ir .
Malkas

Pristatėm netoliau kaip 12 
mailių nuo Bostono. . ?

Turis
Daugybę namų, farmų ir 
krautuvių ant pardavimo ir, 
mainymo, kurių čia negali
ma suminėti.

Galima Kreiptis
Ypatiškai, laišku arba per 
telefoną.

- Ofiso Valandos
Nuo 9 vai. ryto iki,vai. 
'vakaro;-------- —•—
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