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IŠKILMĖS PRASIDĖJO
Neišpasakytai didelės ir 

atmintinos katalikams Euka- 
vistinio Kongreso iškilmės 
jau galima sakyti prasidėjo. 
Faktinai prasidės Chicagoj 
birželio 20 d. ir baigsis 24 d.

Iškilmių pradžia padalyta 
Ne\v Yorke birželio 13 d. Tai 
buvo pasitikimas Šventojo 
Tėvo delegato ir svečių kar
dinolu. Svečiu kardinolu *. *- *■ 
buvo septyni. Buvo sureng
ta procesija puikiausiomis' 
Ne\v Yorko gatvėmis ir pri
ėmimas paskui padarytas 
puikioje šv. Ptriko katedro
je*. Procesijoje dalyvavo a- 
pie pusė milijono žmonių. 
Gale procesijos ėjo Šventojo 
Tėvo delegatas kardinolas 
Bonzano. Išviso kardinolų 
buvo devyni. Va iždas buvo 
toks, kokio New Yorko mies
tas nėra turėjęs. Katedra 
buvo išpuošta Amerikos ir 
Šventojo Tėvo geltonomis 
vėliavomis.

Kardinolas Bonzano su
teikė Šventojo Tėvo palaimi
nimą.

Procesija, kuri suėjo į šv. 
Patriko katedrą prasidėjo 
•ant Madison ir
“standų,” kur buvo septyni 
kardiųolai. Procesijos gale 
Šventojo Tėvo delegatas sė
do į papuoštą Amerikos ir 
popiežiaus vėliavomis auto
mobilių ir sekė procesija. 
Kai pr<x*esija įžengė i gar
siąją Fifth Avė., tai garsu
sis 69-to pulko benas užgro
jo “On\vard Christian Sol- 
diers.”

Procesijoje dalyvavo Ko
lumbo Vyčiai, Šv. Griga
liaus Vyčiai, šv. Vardo 
Dr-ja ir kitokios katalikiškos 
organizacijos.

Reikėjo apie 500 policistų 
prižiūrėti tvarką. Dėl kait
ros 13 žmonių apalpo. Vie
nai moterei raito policisto 
arklys sutraiškė koją.

Svečiai kardinolai su Šv. 
Tėvo delegatu 'kardinolu 
Bonzano specijaliu trauki
niu seredoj vyks į Chicago.

Chicagoj visi prisirengi
mai milžiniškam Eukaristi- 
niam Kongresui jau sudary
ti. Milžiniškas choras iš 
14,000 giesmininkų padarė 
paskutinę praktiką giedoti 
Roso Mvstica mišias. Tos 
iškilmingos šv. mišios di
džiuliame stadione G raut 
Parke bus laikomos birželio 
21, 22 ir 23 dd. Birželio 24 
d., paskutinę dieną iškilmės 
iš Chicagos perkeltos bus į
Mundelein, kur bus laikomos 
pontifikalės mišios. Jas lai
kys šv. Tėvo delegatas, kar
dinolas Bonzano. Pamoks
lą sakys Ne\v Yorko kardino
las ITavęs. Po visam bus ne
išpasakyta procesija, kur da
lyvaus visos pasaulio tautos. 
Toje procesijoje būsią nema- 

kaip milijonas žmonių.

Procesija eis St. Mary eže
ro pakrantėmis. Procesija 
sugrįš prie altoriaus ir ten 
bus suteiktas Šv. Tėvo palai
minimas.

Toms dienoms Chicagos 
miesto valdžia išanksto pa
darė tvarką. Tam tikrose 
miesto dalyse per tas dienas 
paskirtose valandose visokis 
trafikas bus sulaikytas.

Yra spėjama, kad paskuti
nėje dienoje Mundelein’e au
tomobilių būsią arti 100,000. 
Specijaliai traukiniai tą die
na atgabens maldininkus iš 
visų pusių.

Niekada Amerike nebuvo 
tokių milžiniškų iškilmių, 
kaip šis Eukaristinis Kon
gresas. Katalikams talkinin
kauja ir protestantai su savo 
organizacijomis, ko niekada 
nėra buvę.

BIJO RUSIŠKO AUKSO
Anglijos vyriausybė, par

lamentas ir laikraščiai susi
rūpino auksu, plaukiančiu iš 
Rusijos.

Rusija siunčia paramos 
Anglijos streikuojantiems 
angliakasiams. Yra spėja
ma, kad iš Rusijos jau gau
ta £4,000,000. Tie pinigai 
eina ne tiek angliakasiams 
maitinti ir rėdyti, kiek kurs
tymui prie revoliucijo

Valdžia ketina uždraksti 
gabenimą rusų aukso Anglį- 
jon.

LONDON. — 
beralų partijoj 
k imas. Dvi šako 
dariusios. Vie 
dovauja buvusi 
premieras Lloya 
o kitai — Asųuitl 
nesutikimai buv< 
to, kad buvo spėt 
ti ja skils ir kad Ii ieralų par
tija po to visiška išnyks.

Dabar abejų j ašių vadai 
susitarė ir priėnr 
mo rezoliucija.

es nesuti- 
susi- 

šakai va
ro metu 
George, 

t Ginčai ir 
daėję iki 

J kad par-

•v

jsusitaiky-

Lietuvosministerių kabine
tas raudonas

DERISI APIE ARTIMES
NIUS RYŠIUS

Italija pareiškė pagatavu- 
mą sudaryti artimą ekonomi
ne sutarti su Vokietija. Da
bar dalykas svarstomas iš vi
sų pusių.

Lenkai negavę karaliaus, 
turi tenkintis Pilsudskiu
KODĖL LENKAI NEGAVO 

KARALIAUS
Nuo senai žinoma,"Vad len

kai ieškojo3<araliaus. No
rėjo net Amerikos pramoni
ni “karalių’’ Henry Fordą 
išrinkti sau karaliumi.

Dabar Italijos laikraštis 
“Secolo” rašo, kaip du prin
cai atsisakė lenkams kara
liauti. Vienas jų buvo prin
cas Sikstus, Austrijos buvu
sios karalienės Zitos brolis. 
Sikstus, vienok, atsisakė nuo 
lenkų karūnos. Jisai pareiš
kė :

“Neieškau jokios karūnos. 
Siūlė man karūną Lenkija, 
Vengrija ir Albanija. Bet 
aš nenoriu, kad mane rokuo
tų pretendentu visiems sos
tams Europoj.”

Tada lenkai kreipėsi į po
piežių ir prašė, kad popiežių® 
patartų Sikstui priimti len
kų karūną. Bet popiežius 
atsakė, kad nenorįs kištis Į 
lenkų vidurinius reikalus ir 
tik žadėjo princui savo apaš
tališkąjį palaiminimą.

Tada lenkai kreipėsi į 
Graikijos princą Kristupą. 
Tasai lenkams šitaip atsakė:

“ Pažiūrėkite į mano pliką 
galvą. Ar jūs manote, kad 
karūna ant mano galvos stip
riai stovėti] ? Man-gi rodos, 
kad karūna ant mano plikos 
galvos paslystų’ it Mūkristh. 
Todėl jūsų karūna ne man.”

Taigi lenkams liko tik 
Pilsudskis, Lietuvos nutau- 
tęs dvarininkas.
... Naujausia iš Varsa vos ži
nia skelbia, kad Pilsudskis 
tampa nuolatiniu Lenkijos 
bosu. Viskas Lenkijoj gali 
keistis ir mainytis, bet Pil
sudskis nesikeis, o jis liks ar
mijos priešakyje iki gyvos

galvos. J am užtikrinta, ar- 
>a geriau pasakius jis sau už
tikrino teises armijoj bę jo
do kišimosi iš pusės Seimo, 
ar kitų ministerių.

KODĖL NUTOLO NUO 
PAČIOS

Vokietijos generolo Luden- 
dorffo pati pareikalavo di- 
vorso nuo vyro už jos apleidi
mą ir nepaisymą. Teisme ge
nerolas paaiškino, kad jo pa- 
i ėmus rūkyti ir todėl jis nuo 

jos nutolęs.

STREIKAS BAIGĖSI
Norvegijoj mainierių strei

kas buvo prasidėjęs balan
džio mėnesį. Buvo* sustreika
vę 30,000 žmonių. Streikavo 
dėlto, kad darbdaviai norėjo 
numušti algas ant 17%>. Abi 
pusi nusileido ir taip galėjo 
ginčą baigti.

£KELIAVIMAS O£U PADI- 
DĖJOį

Anglijoj orlaiviai i neina 
vis didesnėn maiĮm. Žmo
nės orlai viais vis| labiau iš
drįsta ir iprantĄ. keliauti. 
Keliavimą oru gerokai iš- 
populerizavo generališkas 
streikas, kada siisisiekimas 
geležinkeliais ir ląįyais buvo 
sutrukdytas. Palyginus šių 
meti] su pernykščių keliavi
mą oru, tai šiemet.tos kelio
nės padvigubėjo, pernai per 
‘ Londono oro stoti jpasažierių 
pereidavo kas savaitę daug
maž 1,000, o šie
'■ ta
giau1 orlaivių atlekia iš Fran- 
cijos, Belgijos, Holandijos 
ir Vokietijos. Bet susisieki
mas oru didėja ir pačioje 
Anglijoje.

Pastaruoju laiku atidary
ta nauja linija — London- 
Marselis. Ta linija bus ilgi
nama ir.šakosis iŠ Marselio į 
Afriką, Italiją ir Graikiją.

EMIGRACIJA DIDĖJA
Emigracija iš Vokietijos 

didėja. Iš Vokietijos emi
gravo 1924 m. 54.328, o 1925 
m. išemigravo 62.643 darbi
ninkai. Emigruoja lygiai so
džių ir miestu darbininkai.

DARBININKAMS PIRTIS 
LENKIJOJ

Pilsudskio valdžia pasiro
dė, kaip elgsis su darbinin
kais. Galicijoj Ostrovieeo 
mieste sustreikavo 3,000 ge
ležies ir amunicijos fabrikų 
darbininkų. Reikalavo algų 
pakėlimo. Streikininkai bu
vo surengę demonstracijų. 
Demonstrantus bandė vaiky
ti policija, bet neįstengė. Ta
da buvo pašaukta kariuome
nė ir liepta į demonstrantus 
šaudvti. Trvs darbinitikai• • 
krito negyvi vietoj, o apie 50 
sužeista. Demonstracija to
kiu būdu buvo išvaikyta.

KIEK TURI PINIGŲ
WASHINGTON. — Val

džios pranešimu birželio 4 d. 
pinigų cirkulecijoj buvo $4.- 
870,884,760. Tai kiekvienam 
Suv. Valstijų vyrui, moterei 
ir vaikui atseina po $42.21.

LIETUVOS MINISTERIAI IŠ 
LIAUDININKŲ IR SQCI-

J A LIS TŲ
Chicagos “Naujienos” 

skelbia naują Lietuvos mi- 
nisteriu kabinėta, M. Šleže-

*■ <7

vičiaus sudarytą.
Pats M. Sleževičius yra 

ministeris pirmininkas, Tei
singumo ministeris ir Užsie- 
nio Reikalų ministeris.

Karo ministeris — Papeč- 
kis.

Vidaus reikalui — VI. Po
žėla.

Žemės Ūkio — Krikščiū
nas.

> I __

Finansų—Albinas Rimka.
Švietimo —V. Čepinskis.
Geležinkeliu — Jankevi

čius.
Iš to išeina, kad Lietuvos 

naujasai ministerių kabine
tas pusėtinai raudonas. Ja
me nėra nei Tautininkų 
(smetoniiiinkų), nei Ūkinin
kų Partijos, liaudininkams paminklus Amerikos karei- 
artimos. Kabinetan inėjo tik viams. 
liaudininkai ir soeijaldemo-

r nėra va
lieriaus. Be 
čius turbūt trijų portfelių 
nesinešios. Tai kabinetan 
dar i neis naujų veikėjų.

JERUZOLIMAS MODERNI
ZUOJAMAS

Jeruzolime bus j vestas 
elektros apšvietimas. Tas 
pat bus padaryta ir Betleju- 
je. Teise šviesą Įvesti gavo 
viena anglų finansinė korpo
racija. Dabar norima, kad 
būt Įtaisyta strytkariai. Pir
mas pagerinimas Jeruzolime 
buvo tai kanalizacijos prave
di mas.

NUSISKANDINO
PLATTSBURG, N. Y. — 

Eugene C. Hawkins, 52 m. 
amžiaus prisidėjo du maišiu
ku akmenų, prisirišo juos ir 
šoko į kūdrą. Jis prigėrė, o 
lavonas išgriebtas.• v

IŠPLAUKĖ FRANCIJON
Laivu Leviathan išplaukė 

Francijon gen. Pershing. Jis 
lankys Didžiojo Karo laukus 
ir apžiūrinės ten pastatytus

SUGADINO PROCESIJĄ
Rever<*’o, Bostono prie

miesčio italai pereitą nedėl- 
dienį minėjo šv. Antano 
šventę ir savo bažnyčios glo
bėjo. Buvo surengta proce
sija gatvėmis. Laike proce
sijos buvo leidžiamos oran 
rakietos. Dvi rakietos gra
žiai išlėkė ir žmonėms buvo 
indomu. Trečiąją rakietą lei
džiant instrumentas pakry
po, rakieta ūžtelėjo paže
miais ir drožė į Samuel Mos- 
chella, 13 m. vaiką. Vaikas 
vietoj buvo užmuštas. Minia 
baisiai įširdo ant rakietų 
leidėjo ir puolė ji kad nulyn- 
čiuoti. Bet policistas išgel
bėjo ir suareštavo. Kai ra- 
kietų leidėjas, kauciją užsi
dėjęs parėjo namo, tai italai 
sužinoję vėl jį užatakavo. 
Kol policish.i atbėgo, jis bu
vo baisiai sumuštas. Polieis- 
tai vos gyvą išgelbėjo ir pasi
rūpino jo saugumu.

ATSIŽADĖS PLEBISCITO
Takna-Arikos plebiscito 

komisija laiko savo posė
džius ir ketina išsiskirstyti 
tikslo neatsiekus. Komisija 
posėdžiauja Arikos mieste, 
Čilės respublikoj.

Dėl Arikos ir Takuos pro
vincijų varžosi dvi Pietų A- 
merikos respublikos — Pe- 
ruvija ir Čilė. Suv. Valsti
jos bandė jas sutaikyti, bet 
nevyksta.

Ex-kaizerio turtų
konfiskavimas p „---

AUDRINGAS VOKIETIJOS 
SEIMO POSĖDIS

Birželio 10 d. Vokietijos 
Seimo posėdis buvo gan aud
ringas. Pirmiausia buvo ra
tifikuota (pat virty ta) rusų- 
vokiečių sutartis.

Tame pat posėdyje buvo 
svarstyta Vokietijos ex-kai- 
zerio ir jo giminaičių turtų 
konfiskavimas. Seimo soci- 
jalistų atstovų vadas Mueller 
ėmė aštriai-kritikuoti prezi
dento von Hindenburgo pa
reiškimą, kur jis smerkė ex- 
kaizerio turtų konfiskavimą. 
Mueller sakė, kad preziden
tas tokiu savo pasielgimu 
laužė šalies konstituciją ir 
paėmė ex-kaizerio pusę. Ta
da monarkininkai stojo kal
bėti i> ginti von Hindenbur-

gą. Jie grūmojo kumštimis 
ir šaukė, kad socijalistai tai 
žvdu šaika.•>

Hindenburgo pareiškimas, 
smerkiantis ex-kaizerio tur
tu konfiskavimą, tapo at- 
spauzdintas ir milijonai ko
pijų paskleista po visą Vo
kietiją.

Ministerių pirmininkas 
Marx irgi sakė esąs konfis
kavimui priešingas, nes tas 
esąs privatinės nuosavybes 
teisės laužvmas.

I • ,
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KIEK SUV. VALSTIJOS TU
RĖS GYVENTOJŲ 1950 M.

St. Louis’o, Mo. inžinie
rius E. N. Widen aprobavo, 
kiek Suv. Valstijos turės gy
ventoji] 1950 m. Nurodo, kad 
gyventoji] tada būsią- 146,- 
(MM).OOO. Tada, tasai inžinie
rius sako, didesnė gyvento
jų pusė bus miestiečiai. Jau 
ir dabar miestiečių esą dau
giau, negu sodiečių. Dabar, 
sako inžinierius, miestiečių 
yra 51.4%. Gi 1950 m. mies
tiečių būsią 90,500..000. o so
diečių tik 55,500.(M)00.

Jau dabar pastebimas mie
stiečių veržimasis į priemies
čius gyventi. Tas veržima
sis ateityje, sako inžinierius 
Widen, žymiai didės. Taip 
dedasi dėlto, kad keliai tobu
linami. strytkari-ai visur iš
vedžiojami ir automobiliai 
daugeliui prieinami. Žmo
nės dabar taisosi priemies
čiuose daug maž dviejų ake
lių farmukes. Tokios farniu- 
kės eina madon. Iš jų Į dar
bą nėra per sunku dasigauti. 
O gyventi tokiose farmukėse 
didelis patogumas.

IŠPLAUKĖ PARODON
BUENOS AIRES, Argen

tina. — Karo laivas Bahia 
išplaukė ir atvyks Į Philadel- 
phia reprezentuoti Argenti
nos respubliką parodoj.

MERGAITĖ MEŠKOS 
GLĖBYJE

KORCESTER. Mass. — 
sekmadienį 
baisų show 
Meška buvo

Meška pereitą 
buvo surengusi 
50-čiai žmonių, 
garde ir žmonės apstoję žiop
sojo. Keturių metų mergai
tė pancfro duoti meškai ken- 
dės. Meška grobė kendę ii 
kartu mergaitę. Mergaitės 
tėvas šoko gelliėti. o kiti bai
sėdamiesi tik žiūrėjo. Mer
gaitė apkramtyta ir apdras
kyta buvo išgelbėta ir vos gy 
va nugabenta ligoninėn.

PALKIDO PARLAMENTĄ
Portugalijos parlamentas 

tapo paleistas. Portugalijoj 
nesenai buvo kilęs maištas, 
tapo įsteigta karinė valdžia 
ir pastatytas diktatorius. 
Diktatorius ir paleido parla
mentą.

IŠVAŽIAVO
Birž. 14 d. Bostono maldi

ninkai su kardinolu D^Cbn- 
nell priešakyje • išvažiavo į 
Chicago dalyvauto Kuka riš
tiniame kongrese. Išvažiavo 
500 žmonių. Traukiniu vyks 
į Bu f falo, o ten ims laivą ir 
ežerais plauks į Chicago. 
Kardinolui ir jo pasažie- 
riams esant Chicagoj jų lai
vas bus jiems kotelis.

ATITAISYMAS
Pereitame “Darbininko’ 

numeryje indėjome korės 
pondenciją iš \Vorcesterio a 
pie vakarėlį surengtą gerb 
klebonui kunigui Vasiui pa 
gerbti. Pasirodo, kad šit: 
korespondencija talpina sa 
vyje visai klaidingus faktus 
suerzino rengėjus ir padar 
nesmagumo geri), klebonu 
kun. Vasiuiz .

Visi] tų. kuriuos lietė ano 
ji korespondencija, atsipra 
šome ir pareiškiame, ka< 
mes savo korespondento te: 
neturėjome ir jiasitikėjom 
gauta korespmdencija.

Visų korespondentų pra 
šome griežtai prisilaikyti tri 
sybės ir takto.
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IĖ VIETŲ LIETU 
VIUS KUNIGUS

Vilnius, is. v. (Eita), 
^jžycie Ludu” žiniomis, len- 

?ktj valdžia pareikalavo iš 
J - .vyskupo kurijos tuojau pa

šalinti iš vietos Švenčionių 
’. flękaną kun. Vaišutį. Ko

dyluos šios naujos represijos 
priežastys, valdžia nesako.

* * ■ —
^ IŠMESTA Iš BUTO LIETU

VIŲ PRIEGLAUDA
J. ViLNIUS, 18. V.’(Elta). 
-Vilniaus vaivadijos statybos 
skyriaus įsakymu išmetama 
iš būsto lietuvių prieglauda 
ties Subačiaus gatve. Pasi
rodo, kad būstas atiduoda-
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turui labai didelį būstą kitoj 
gatves pusėj.
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LENKAI BAISIAI PERSE
KIOJA LIETUVIUS VIL

NIAUS KRAŠTE
'Vilniaus lietuvių laikraš

tis rašo šiaip:
Švenčionių mieste naktį į 

šio mėn. 3 d., d. prasidėjo 
kratos po lietuvių gimnazis-. 
tu butus ir suėmimai. Lig 
šiol mums pranešta apie pen
kiolikos lietuvių mokinių su- 
-emimą. Suimama mažame
čiai mokiniai nuo VI ligi II 
klasės. Suėmimo priežastys 
nežinomos. Tėvai susirūpi
nę savo vaikų likimu jokių: 
paaiškinimų iš valdžios ne- 

>. gauna. Su suimtaisiais ne
leidžiama pasimatyti ir 
draudžiama jiems siųsti val- 

. gis. Tuo sukeliama dar di
desnis tėvų neramumas.

Laukiama ir daugiau su-

PROTESTAI TĘBEPLAU- 
fclA :

Iš provincijos protestai 
dėl lietuviu mokyklą perse
kiojimo okupuotoje Lietuvo
je tebeplaukia. Šiuo tarpu 
yra atsiuntę protesto rezoliu
cijas Sasnavos pavasarinin
kai, Šauliu Sąjungos XV 
rinktinės būriu suvažiavi
mas, Dotnuvos apylinkės gy
ventojai.

GUSARAI Į KELIONĘ APIE 
PASAULĮ

Du atsargos gusaru. Nor
vydas ir Vi t art a s netrukus 
rengiasi išeiti i kelionę apie 

♦pasauli. Kelionėje jie keti
na rinkti į dienyną Įdomesnę 
medžiagą.

Atatinkamų Įstaigų ji'* 
prašo nedaryti jiems kliūčių 
ir teikti palengvinimų iške
liaujant.

Padėjimas velionio prezidento Hari
mas jo gimtiniame mieste Marion, Ohio. Tose iškilmėse dalyvavo virš 40,000 žmonių.

SVEIKATAI PATAISYTIsumažinti išlaidas apie 30%
iš vienos pusės, o iš antros Gegužės mėn. 17 d. Jo Eks. 
pusės valdybos nusistatymas 
mažinti nuošimčius už duo
damas paskolas.

PRIGĖRĖ VAIKAS
Gegužio 24 8 vai. lyto Jo

navoje i malūno prūdą Įkrito 
p. Joselio Ikoro 20 mėnesiu 
sūnus ir prigėrė.

Šios nelaimės priežastis — 
nepriežiūra.

arkivyskupas Pr. Karevičius 
išvyko į Lugano Šveicarija 
sveikatai pataisyti. Prieš šv. 
Joną jis grįžta atgal į Lietu
vą ir apsigyvens Marijonų 
vienuolyne Mariampolėje. ..

rado nužudyto'vėžėj o lavoną 
ant kelio, o paštas išdrasky
tas ir išmėtytas šalimais ve
žimo. Matyt ieškota pinigų. 
Apžiūrėjus, vežikas pasirodė 
kulka peršautas per krūtinę.

Policija piktadarius seka.

JAŲMOKOSI AMATŲ < ?
MARIAMPOLL. Prie mo

kytojų seminarijos įsteigtoj, 
amatų mokykloj, mokslas 
prasidėjo balandžio 28 ‘d. 
Kol kas užsirašiusių šią mo
kyklą lankyti mokinių yra 
tik 35. Tikimasi, kad toliau 
blokinių skaičius dar padidė- 
siąs. .

tAPVOGĖ
. ŠAR^tAL Naktį iš gegu
žes JU d. įrl7 dien. Šakių ba
ro trečio rajono pasienio po
licininkui Dubauskui jiavogė 
nežinomi piktadariai 850 li
tų.- Jų tarpe 600 buvo gry
nais pinigais, o likusieji vek
seliais.

di\ “i£ovas ;* gegužė! mėm 23 
Ir 24? d. Liepojoj tūlojo rung

tynes su vietinėm futbolo ko- 
.maudom “Olimpia” — Lat
vijos provincijos nugalėtoju 
ir Liepojos “Makabi.’’ 
Rungtynės su “Olimpia” 
pasibaigė ofiviališkąi, dėl tei
sėjo šališkumo, 2:1, o faktiš
kai 3:1 mūsų naudai. Su 
“Makabi” “Kovas” žaidė su 
3 atsarginiais; rungtynės 
baigėsi 6:3 “Kovo” naudai.

NORĖJO NUSINUODYTI
N al^į iš gegužės 19 į 20 

dieną jauna Biržų miesto pa
nelė L., norėdama nusinuo
dyti, išgėrė uksuso. Tai pa
stebėję vietos gyventojai nu
gabeno miesto ligoninėn, kuą’ 
jai buvo suteikta greitoji pa
galba.

Nuodijimosi priežastis — 
nelaiminga meilė.

NAUJAS DOTNUVOS AKA
DEMIJOS PROREKTORIUS

Pasibaigus paskaitoms, ei
nant žemės ūkio akademijos 
statuto § 14 ir 15, š. m. gegu
žės mėn. 19 dieną profesorių 
tarybos posėdy buvo renka
ma prorektorius.

Ž. ū. akademijos prorekto
rius doc. Rukuiža, išbuvęs 
dvejus metus, atsisakė nuo 
savo pareigų. Profesoriui 
taryba prorektorium išrinko 
doc. K. Aleksą, kuris nuo iš- 
rinMmo dienos pradėjo eiti 
savo naujas pareigas.

PRISIGRIDĖ MOTERIŠKĖ
Geg. 21 d. rytą Biržuose 

prisigirdė moteriškė. Palik
tame raštely ji sako taip da
ranti dėl sunkiu gyvenimo 
aplinkybių.IŠLEIDŽIAMIEJI EGZA

MINAI
ŠIAULIAI. Gegužės 7 d. 

Šiaulių valstybinėj gimnazi
joj prasidėjo išleidžiamieji 

 

egzaminai Ikandos atesta
tams gauti. mokiniai prie 
egzaminų i/ai neprileisti. 
Šiaip 62, ;urių tarpe 16 mer
gaičių laimingai egzaminuo- 
jasi. Gegužės 10 d. rašytas 
lietuvių literatūros darbas: 
“Maironis — atgimimo dai
nius.” Egzaminai baigiasi 
birželio 16 d. Tai bus jau 
8-ji laida. Yra ir 3 ekster
nai, kurių tarpe 1 mergaitė.

SUDEGĖ NAUJAKURYS
JUKNEL1ŠKIAI (Ruda

minos vals.). Š. m. balan
džio mėli. 25 d. čias sudegė 
naujakurys, kuris dar nese
nai buvo pasistatęs trobeles. 
Sudegė vargšas bekūrenda
mas šiaudais krosnį. Mat, su 
ugnimi reikia atsargiau elg
tis.

GAISRAS
Gegužės 16 dieną Digriu 

kaime (Garliavos valse.) dėl 
neatsargumo ištiko gaisras ir 
sudegė Jono Pažėros gvve- 
namasis namas. Nuostolių 
padaryta apie 10,000 litų.

NORĖJO NUSIŠAUTI
Gegužio 24 2 vai. dieną, no

rėdamas nusižudyti, persišo
vė sau petį atsargos karinin
kas Petras Lukoševičius, 
gyv. Kauko g. Nr. 172. Lu
koševičius be sąmonės nuga
bentas ligoninėn.
Kėsinimosi nusižudyti prie

žastis — nenormalus proto 
stovis. Dėl to jis buvo atleis
tas iš kariuomenės ir tik 
prieš l*/2 mėn. grįžęs iš karo 
ligoninės.

“KOVAS” NUGALĖJO LIE- 
POJIĘČIUS

Mūsų futbolininku koman-
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“DARBININKAS”
So. Boston. Mass.

Užsisakykite

“DARBININKAS

tautos vadais.

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

U ėmirim, nes policija dar klau-
f“ "^neja apiė liaujUs asmenis.

Švenčionių valsčiuj suim- 
vienas lietuvis ūkininkas.

Kad lenkai taip nežmoniš
kai elgiasi su musų broliais 
lietuviais Vilniaus krašte, 
nebgalime tylėti, turime 
prašyti vyriausybę, kad ji vi
sokiais galimais būdais per 
T^Utų Sąjungą padarytų į- 
takos lenkams. Turime sius- *“ 5 *•
ti. į lietuvių laikraščius pro
testus prieš tokius lenkų dar
būs. Prašyti, kad tuos pro
testus išverstii į kitas kalbas

TRISDEŠIMTIES PANELIŲ 
BYLA

Šianien Kauno apygardos 
teismas Kėdainiuose prade
da nagrinėti savo laiku spau
doje ir visuomenėje daug 
triukšmo sukėlusią Kėdainių 
policijos valdininku bylą dėl 
neteisėto areštavimo pereitų 
metu vasario 3 d. šauliu va- v «.
karėlyj 30 panelių.

Kaltinami yra Kėdainių 
apskr. policijos vadas And r. 
Bliūdžius, nuo v. viršininkas 
St. Armonas ir 6 policinin
kai.

I LIETUVIŲ PADĖTIS 
VILNIUJ

Jjy^Kaip žinoma, nesenai pa- 
fta daug kratų ir sueini 
lietuvių tarpe. Suimtų 

padėjimas sunkus. Sėdi 
Suvalkų kalėjime, inais- 

»<yiš šalies nusiųsti sunku. 
Jies neleidžiama, kadangi ty

li be galo tardymai. Val- 
sako. kad suimtiesiems 

’ias sunkusis kalėjimu? 
jie nieko pikta nėra pa 

. Jie tik seniau yra tar 
ę Lietuvos kariuomenėj, 

imtųjų tarpe yra: Kastan- 
Vaičiulis (Oškinių kai

ti, Lietuvos kariuomenėn į 
jo 1919 m.), Antanas I’a- 
ljis (Oškinių, 1919 m.) 

zAs Valiušis (Šlynaikie 
, 1919 m.), Antanas Gri 

|tis (Šlynakiemio). Juozas 
gutis (Trakiškių). Jonas 
da (Punsko). Pranas 
‘kas (Kalinavo), Jonas 

rroblys (Trakiškių). Jonas 
4tęrsulis (VaičiukiŠkių), T).

į,' ' ~ k

“ZAKRISTIJONAS”
Pereitą savaitę Vyriausi* 

Tribunolas sprendė Povylo 
Tamaliūno, 17 m. amž., ir 
Šliomo Ošerio bylą.

Povylas Tamaliūnas buvo 
kaltinamas išvogęs iš Vabal
ninku bažnyčios zakristijos 
paauksuotą kieliką, kurį nu
nešęs pardavė vietiniam 
pirkliui Šliomui Ošeriui.

Povilas Tamaliūnas prisi
pažino kaltas ir Panevėžio 
apygardos teismas jį nuteisė 
I rojais metais sunkiųjų dar
ių kalėjimo. Ošerį už pirki
mą kieliko — tūkstančiu litu* A

pinigines baudos.
Vyl iausiis Tribunolas pa

virtino šį apygardos teismo 
ųirendimą.

SUDEGĖ NAMAI
Gegužio 24 11 vai. vak. 

Kaune Ukmergėš pi. Nr. 71 
užsidegė sandėlis, o nuo jo ir 
greta stovi p. Daugvilos na
mai. Gaisras pavyko užge
sinti J vai. nakties. Sudegė 
namai su visu juose buvusiu 
inventoriumi. Nuostolių pa
dalyta apie už 00.000 litų.

Gaisro priežastis, matyti, 
buvo papirosas, kuri rūkė 
gulėjęs sandėlyje žmogus.

UŽSIMUŠĖ KARININKAS
Pirmą Sekminių dieną va

žiuodamas Klaipėdos krašte 
motociklu užsimušė aviacijos 
vyr. Įeit. Anumas. Tuo tar
pu katastrofos smulkmenos 
nepaaiškėjo, bet žinia, kad 
jam trūko galvos kiaušas ir 
jis nuvežtas Į Tilžės ligoniu' 
netrukus mirė.

Kūnas šiandien atvežamas 
Kaunan.

ia ŪKIO BANKO VEIKIMAS
š. m. gegužės 18 d. įvyk" 

Lietuves Ūkio Banko akci- 
linkų visuotinis metinis su- 
iirinkimas, kuris patvirtino 
1925 metų, apyskaitą ir bh- 
’ansą sumoje 35.347,579.64 ji- 
ų. Grynu pelno Įninkąs tu 
-ėjęs 187.064.86 it rt

Banko apyvarta 1925 litr
ais centre ir skyriuose siekė 
101.267.716.58 litų arba, skai- 
ant maždaug 290 darbo die
ni per metus, dienos apyvar 
a siekė apie 1.PM).0<M) litų.

Iš praėjusiu melu veikimo 
pažymėtinas didelis taupu
mas, Įvestas banke, j gavimas

APDEGINO PERKŪNAS
Sekminių pirmą d.. Rau

dondvary j šaulių gegužinėje 
i muzikanto Valiukevičiu< * • 
trenkė perkūnas. Čia pat 
stovėjusieji jį tuojau apibė
rė žemėmis ir nelaimingasis 
tuo būdu buvo išgelbėtas. 
Apdegė tik puse veido.

ATSISTATO
KALVARIJA (Mariam- 

polės apskr.). Kalvarijos 
miestas per karą buvo beveik 
visiškai sunaikintas, 1x4 da
bar vėl atsistato: dirba nau
jus namus, taiso šaligatvius, 
steigia naujas krautuves ir t. 
t. Reikia tikėtis, 
rijos miestas vėl 
mvkštės reikšmės.

MIŠKO GAISRAS
Pirmą Sekminių dieną 

Kauno apskr., Turžėnų vai., 
Sendino vienkiemyje miške 
kilo gaisras, kurs truko apie 
5 valandas. Daug padėjo ge
sinti vietos gyventojai. Bet 
visgi išdegėąpie 90 ha miško, 
kurio 10 valdiško, o kitas — 
privatus.

Gaisro priežastis — pade
gimas. ' ,

VIDGIRIŲ PADANGĖJ
VIDGIRIAI (Gražiškių 

vaisė.), čia šiemet oras au
galams yra geras, tik trupu
ti per daug lijo lietaus. Ūki
ninkai džiaugiasi, kad laukų 
darbai gerai sekasi, tik neži
nia ar ilgai bus toks pastovus 
oras.

NUSILAUŽĖ KOJĄ
VIDGIRIAI (Gražiškių 

valse.). Vidgirių pradinėje 
mokykloje atsitiko nelaimė: 
mokinys N. norėdamas su sa
vo draugu “pašaldravoti” 
šoko jam ant pečių. Šis no
rėdamas juo nusikratyti pa
sisuko Į šalį. Minėtasai mo
kinys griuvo ant grindų ir 
netikėtai nusilaužė koją.

PAVYZDINGAS MOKY
TOJAS

VIDGIRIAI (Gražiškių 
vaisė.). šiais metais pas 
mus atvyko vaikų mokvti, 
doras ir išmintingas mok. p. 
A. Gintcris. Visas mūsų kai
mas vra juo patenkintas, nes 
jis krikščioniškai auklėja 
vaiku. Dieve, duok mums 
ilgai turėti toki dorą ir gerą 
mokytoją!

NUŽUDĖ PAŠTO VEŽIKĄ
ŠEŠTOKAI. Pusiaukely- 

jc tarp šeštoku st. ir Lazdi
jų miršt, tirs Bara vos d v. a- 
žuolymi. šio mėn. 5 d. naktv 
nežinomu piktadariu tapo 
nužudytas pašto vežikas. Rv- 
to metą, žmonės važiuodami

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tautą negali kilti kultūroje ir

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie

KAIP ŽMONĖS SUSI
PYKSTA

RIETAVAS (Telšių ap ). 
Gegužės 12 d., Š. su M. susi
metė ant pusbjateliuko. Ge
rai įsismaginę išėjo pasivaik
ščioti. Bevaikščiodami dėl 
kažko susibarė, ir M-Šius 
smeigė su peiliu Š-kiui į gal
vą. M-šių policija nuvedė į 
daboklę, o Š-kiui liepė eiti 
prie gydytojo. Gydytojui ap
tvėrus žaizdą Š. ir liepiamas 
policijos nevažiavo namo. 
Nuėjęs prie policijos namo 
laukė, kol atves jo priešą 
norėdamas jam atkeršyti. 
Tada policija abudu sustūmę 
į daboklę.

NAUMIESTY, Tauragės 
ap. atsirado .“artistė” būk 
tai 8 mt. (nor iš tikro atrodo 
vyresnė) su savo motina, ku
ri “koncertuoja,” t. y. groja 
armoniką keletą šokių. Bi
lietai perkami kaip į kiekvie
ną koncertą. Gera proga pa
sipinigauti. .

TILTAS VEIKIAI BUS 
UŽBAIGTAS

MARIAMPOLE. Šiek tiek 
pradžiūvus ir vandeniui še- 
Šu|x‘je nuslūgus, gelž-betoni- 
nio Šešupės tilto ant Ma
riam polės-Vi 1 kaviskio plęn - 
to darbai tęsiami toHatl. Pa
tys did^jiztilto. darbai jau

kę supilti ir sntvnįįjĄti 
Juose tilto dambos, .pįdaryt i 
šoniniai ramsčiai (harjfcfos) 
ir kiti smulkiTs daNriVL Ti
kimasi/ kad už dviejų arĮtj? 
jų mėn. jau btlš galineijdp 
dengti susisiekimas per šį 
naftją tiltą. — Tiltą stato 
Liek Prekvbbs^r Pramonė®

X

na kultūrjnga tauta gerbia savo' mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti.

Kiekvienas lietųvis.iuzi žinoti.apie saVo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuviu

Jei taip bedaroma, tai reikia
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.
APIE LIETUVIU TAUTOS VEIKĖJUS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalai turi 436 puslapiu, iš kurių 288 puslapiai

Kaina $^.50
užimti paveikslais

366 West Broadway South Boston, Mass.

A

Visi S k a i ty k i t e

Jono Rinito

Eiles
Tai-Didelė Knyga 192 Puslapių. 

j^ElLių JOJE YRA VISOKIŲ 
įvairių — patriot ingų, 
juokingų, rimtų, bet 

į. visiffins visos supran- 
tamęs. Veik visos yra 

’ . originalūs M $150, be apdarų



KO S TEISMAI
? U H *? ♦.e.t-ij

bet pasiunčia 4 Laleji- 
iki- tokiam laikui, ■ kol

Visi žmonės Amerikoje, 
čion-gimę ir svetimtaučiai, 
turi teisę prie teisybes ir tin
kamo apsiėjimo. Visi turi 
prisilaikyti prie šios šalies į- 
statymų. Pageidaujame, kad 
mūsų teismai su visais teisin
gai apsieitų, bet daugelį sy
kių atrodo kitaip. Gal tiki
me, kad neteisingai pasielg
ta su mumis,, bet greičiaus 
mes neapsipažinę su įstaty
mais. Daugelis teisėjų tvir
tina, kad žmonės kaltinami 
mažais prasižengimais ir 
baudžiami už tai, kad nesu
pranta Amerikos teisių.

Pavyzdin, ateivis turi ma
žą vaisių krautuvę. Ateina 
sveikatos inspektorius ir jam 
paliepia uždengti vaisius kad 
apsaugojus nuo dulkių. 
Krautuves savininkas nesu 
pranta to įsakymo ir mislina, 
kad menkniekis. Jis paklau
sia savo draugo, kuris jam 
pataria nepaisyti to įsakymo. 
Bet tas draugas taipgi liepa1 
žista įstatvmu. Kuomet ant- 
ra sykį sveikatos inspekto
rius ateina pas krautuvninką 
ir randa, kad jo įsakymas ne
išpildytas, jis nusiunčia 
krautuvninką į teismą. 
Krautuvninkas tiki, kad jis 
nuskriaustas.

Teisės padarytos, per ir dėl 
šios šalies piliečių ir gyven
tojų. Teismai yra tam, kad 
prasikaltėlius nubausti ir tei
sybę pripažinti kam teisybė 
priklauso; teismai apgina ir 
prigelbsti į nelaimę papuolu
sius, ir duoda patarimus 
tiems, kurie patarimų reika
lauja. Naudokis ta proga. 
2®asistengk pažinti savo mie 
sįo tiesas.

Trumpai paaiškinsime į- 
vairius teismus Amerikoje ir 
koki dalykai tuose teismuose 
spręsti.

Fedearliai Teismai 
randasi visur Jungt. Valstv 
bėse. Juose išrišama

Nesusipratimai kaslink fe- 
deralių tiesų ir konstituci
jos;

Visi dalykai, kurie liečia 
ambasadorius, kitus viešus 
ministrus ir konsulus;

Ginčai, kuriuose Jungt. 
Valstybės dalyvauja;

Ginčai tarpe dviejų arba 
daugiaus valstybių;

Ginčai tarpe valstybės ii 
kitos valstybės piliečių;

Ginčai tarpe piliečių įvai
riu valstijų;

Ginčai tarpe piliečių vie
nos valstybės, kurie reikalau
ja žemių sulig įvairių valsty
bių pavelijimų.

Ginčai tarpe valstybės ir 
jos piliečių ir svetimų šalių 
ir tų šalių piliečių.

Valstijiniai Teismai — ri
ša klausimus kaslink valsti
jos tiesų ir išklausinėja gin
čus tarpt' žmonių tos valsti
jos miestų.

Miesto Teismai — Papras 
tai, žmonėse su tais teismais 
geriausia apsipažinę, nes pri
sieina tankiausia prie jų 
kreiptis.

Viršminfti 
linti į civilius 
kus teismus, 
žmogus kitą
kad jam galima pinigiškai 
atlyginti, ,tai toki.s atsitiki
mas priimtas ei viliame teis
me. Arba geriau sakant, 
jeigu žmogus su automobi- 
lium įvažiuotų į kieno nors

vežimĄ ir vežimą sudaužytų, 
tai vežimo savininkas kreip- 
tūsi į civilį teismii, reikalau
damas atlyginimo už jalu pa
darytą nuostolį.

Bet jeigu atuoniobilius 
pervažiuotų vaiką, jį sužei- 
džiant arba užmušant, tuo
met prieina iižvesti krimina- 
lišką bylą už žmogžudystę. 
Jeigu tėvas išloštų bylą, au
tomobilistas būtų pasiųstas 
kalėjiman ir tokiame atve/ 
j u j tėvas negauna jokio pi- 
nigiško atlyginimo. Bet jei
gu tėvas panorėtų piniginio 
atlyginimo už vaiko sužeidi
mą, tai turi užvesti kita bv- 
lą civiliam teisme.

A ugštesn i i r Že m esn i Teis ■ 
mai. — Apart padalinimo 
teismų į civilius ir krimina- 
Jiškus teismus, jie dar toliau 
dalinasi į “augštesnius ir že
mesnius teismus.”

Augštesniam teisme būna 
bylos už didesnius prasižen
gimus, k. t. už žmogžudystes, 
neteisingas išgavimas pini
gų, vagystes, ir pan. Šiame 
teisme apkaltintasis arba 
kaltininkas turi turėti advo
katą savęs apgulimui. Jei
gu kaltininkas neturi iš ko 
samdvtis advokato, tai sū- 
džia palieps arba įsakys ad
vokatui tą bylą paimti be jo
kio atlyginimo iš kaltininko 
pusės, 
' Mes gerinus apsipažinę su 
žemesniais teismais. Čion 
nagrinėjama -sekančios bylos 
— už girtuokliavimą, neap- 
rūpinimą šeimos, bylas prieš 
arenduotojus kurio rendu 
neųžmoka; peržengimas gat
vinių teisių, pardavinėjimas 
svaiginančių gėrimų be leidi
mo, ir pan. Toki teismai ga
li nuteisti vyrą arba moterį 
kalėjimu, bet negali tokius 
prasižengėlius pasmerkti 
valstijos kalėjiman. Jeigu 
du vyrai susipeša, ir viens 
kitam duos kumščio į žandą, 
tai jie gali kreiptis į žemesnį 
teismą, kur teisėjas gali juos 
pasiųsti kalėjiman ant kiek 
dienų, savaičių arba mėne
sių. Bet jeigu vienas vyras 
kitą užpuls su peiliu arba ki
tokiu ginklu, su kuriuo galė
tų užmušti, tai toks prasi
žengimas skaitomas krimina- 
lišku ir tokia byla turi būti 
prisaikintojų išnagrinėta. 
Jei atras, kad žmogus yra' j 
kaltas, tai augštesmo teismo 
sūdžia gali kaltininką pa
smerkti valstijos kalėjiman 
ant keletą metų.

Jeigu žmogus suareštuotas 
už didelį prasižengimą ir at
vestas prie žemesnio teismo 
teisėjo, toks teisėjas arba 
sūdžia negali toki žmogų

augšŪihj’sis teismas galėfc jį. 
Jteisti. n ? • • . •

Žemesnio teismo < teisėjas- j 
ųeyisųoųjet nuteisia klfltnim- J 
Ką pinigine 'bausme ,arba kaH J 
lojimu. Jeigu kaltininko pir
mas prasižengimas; tai teisė
jas siępendą<jjn<MUosprendį

IjUfcidži ą .prasiknltel į pa- 
žifpsgtį tu? j lis pasitaisys ir 
iolU j pateigiąs į prasikaltėlis 
turi, pagal’ teismo įsakymą, 
UŪKs nųo laik4 Ateiti į teismą 
ir parūdyti kad jisai tinka
mai elgiasi arba užsilaiko. 

. .Jungt, Valstybėse yra spe
cialiai įstatymai, kurie ap
saugoja moteris ir vaikus. 
Vaikai turi tėvų klausyti, bet 
ir tėvai neturi žiauriai elgtis 
su savo vaikais. Toki tėvai 
gali būti įskūsti teismui, ku
ris už vaikus užstos. Jeigu 
tėvai negali vaikų įveikti, ir 
jeigu vaikai nepaiso įstaty
mų, tai tokius vaikus teis
mas pasiųs Į pataisos namus 
pakol pasitaišys.

Kad apsivedimas būtų le- 
gal iškas, tai reikia iš teismo 
išsiimti apsivedimo leidimą. 
Su tokiu leidimu galima ap
sivesti pavedant kunigui ar
ba ministrui atlikti ženybos 
ceremonijas. Teisėjas arbr 
valdininkas gali duoti civilį 
ši i ūbą kuris yra te-i-sėtas. Ap
sivagiant reikia turėti du liu
dininkus.

Jeigu vyras arba moteris 
legališkai persi skyrę, turi 
turėti persiskyrimo popie- 
ras. Persiskirti be teismo 
negalima. Teismo įsakymas 
vyrui arba moterei atskirai 
gyventi nėra legalis ]>ersi- 
skyrimas. Nei vyras nei mo
teris negali apsivesti kol iš 
teismo riegKųs persiskyrimo 
popieras. Jeigu vyras su 
motore pasimeta, nei vienas 
nei kitas negali apsivesti ne
paisant kai]> ilgai juodu at
skirai gyventų.

Norint legališkai persi
skirti reikia kreiptis į teis
mą. Vyras turi turėti tik vie
ną moterį, moteris tik vieną 
vyrą.

Vesti bylą jeigu reikia pa
samdyti advokatą tai pasam- 
dyk atsakantį. Jeigu nepa-

I

Amerikos pagarsėjusis karių būrys Paryžiuje.. Jie ten v yko į svečius maršalo Focho 
kviečiami. L 

v.

* J. Lizdeika iš V. ŽENKLAS BUDĖTI
Ne Skaičiuje Galybe

Dažnai tenka išgirsti, net du, bet ir Ispanija cine smuk- 
•rr iš aukščiau stovinčių as
menų, kad mes esame per-

ti.
Net įnirtis neįveikia t vir-

ka- 
nu- 

valdžia,

aj< paskutinių

ersti Pilsudskį.

f eismai pada- 
ir kriminališ- 
Jeigu vienas 
įžeidžia taip,

(,_ žįsti gero advokato kreipkis 
[prie legališkos pagelbos 

71 draugijos, kur gausi geriau- 
’ sius patarimus.

Geri advokatai klientu ne- • V] *ieško.

Negalima vesti bylos be ge
riausiu prirodymų. Laiškai, 
su parašais doLumentai pri
imti teismuose kaipo liūdyji- 
mai ir visuomet raštus reikia 
atsargiai laikyti. Rašytas žo
dis daug svarbesnis už ištar 
tą žodį.

F. L. T. S.

A t Menkinąs paminklo ,T„hn 
bstsižymėjusio Amerikos eivil o iT.

. •- •••-•u. -Hx buvo šv..liškos kilmėj 
... -iose ceremonijose Isilyvsm ja švo- 
'■•les sosto jiH-siinis. kurs stovi po į; •. 

muki) prie smilkinio pridėjęs

tumėm atsilaikyti didžiųjų 
tautų tarpe, o ypač dar drįs
tame svajoti apie atgavimą 
pagrobtosios mūsų sostinės— 
Vilniaus. Tačiau tokie žmo
nes tur būt užmiršta, kad 
tautos laisvė priklauso ne 
nuo skaičiaus, 
meilės stiprumo, 
pareigų supratimo, valios jė- 

irtumo. Jei mumyse 
bus tvirtas pasiryžimas išlai
kyti savo nepriklausomybę, 
nežiūrint į jokias kliūtis. — 
išlaikysime, kaip ir laisvęTs7 
kovojom nuo daug kartų sti
presnių priešų; jei mumyse 
neišnyks noras atsiimti Vil
nių — atsi imsime, tik nerei
kia nusiminti ir be reikalo 
dejuoti. Gyvena ir gerai gy
vena dešimtys už mus mažes
nių valstybių, tautų, tai ko 
mums'aimanuoti ?

Liudvikas XIV klausė 
Kol berto, kodėl taip atsitiko, 
kad jis, valdydamas tokią ga
lingą tautą, turėdamas tiek 
žmonių, neįstengė nugalėti 
mažutės Tlolandijos ?

— Dėl to, — atsake niinis- 
teris. kad valstybes galybė 
priklauso ne mm žemės plo
to ir gyventojų skaičiaus, bet. 
nuo jų valios tvirtumo, pasi
ryžimo ir pareigų supratimo.

I r tikrai, jei tik kas drą
siai pasiryžęs imsis kovoti 11Ž 
savo laisvę, tai jo ir skaitlin
giausias pričsas nenugąs
dins. .Juk per skausmus į 
garbę, per vargą į laimę, iš 
vergijos laisvėn tik žengiam. 

Vilnius dabar ne mūsų, bei 
auklėkime savo pasiryžimą, 
savo jėgas, visumet minėki
me, kad “Vilnius buvo mū
sų ir bus, nes mes be Vil
niaus m nurimsim !’’ — lai 
mesime. Juk didžiausi isto
rijos įvykiai yra drąsos, pa
siryžimo ir tvirto būdo vai
siai. Didžiausi laimėjimai 
gimsta iš pralaimėjimai gim
sta iš pralaimėjimų. Gerovė, 
kuria n ai dujamos, net asme
ninė lai n.“ — įgyta po dauge
lio vargu, nelaimių, skaus
mu. Tai ;i. reikia tik mokė
ti kiekv eną pralaimėjimo 
paversti laimėjimu.

Pilypą II buvo galingas 
ispanų k“ralius. Kaimynai 
buvo nūs Ipninti vidujiniais 
karais, o jis buvo galingiau
sias. turėjo datigylx‘s kariuo
menės, g ūkių. Pasiremda
mas savo galylx‘ norėjo TIo- 
landijoj įvesti inkviziciją, 
bet Vilhelmas (Iranietis pa
sipriešint'. Kova buvo nely
gi. 1 
mirė, 
mėjo.

t V

vo nukankintas, bet jo dva
sia Įkvėpė romėnams norą vi
siškai sunaikinti Kartagcną. 
Vinhelrydą austrai nužudė, 
bet Šveicarija tapo laisva. 
Linkolnas tapo užmuštas, lx»t 
nė vienas jo dalbas nežuvo.

ii kankiniu mirtis tik to- 
pastūmėdavo skelbiamą 

Romėnai
kankino pirmuosius

M

Šiaip ar taip, Pijsudąkįfr- 
atsidū runas Lenkų valdžioj 
mūs nedžiugina. Ypač pri
siminus tai, kad jo, kaip va}-, 
stybės viršininko, įsakytas- 
Želigovskis pagrolx" Vilnių. 
— jo nustatytu planu. LenV 
kų politika turi daug pana? 
šių avantiūrų ir visu reiškė-'*■ * * * 0 • 
jas buvo ne kas kitas, kaip 
Pilsudskis. Be to, jis yra 
vienas tų atgyvenusių lenl^- 
svajotojų, kuruie teišgyve
na senomis idėjomis apie di
deli' Lenkija “’dd moža do 
moža“ (nuo jūrų ligi jūrų). 
Ar jis, tapęs Lenkijos dikta
torium ir numalšinęs savo 
priešus, nebandys vykinti 
savo svajonių ? Kas jį žino. 
Iš jo galima viso laukti.

Dėl to mums dabar reikia- 
ypatingai būti akyliems, bu
dėti ii' ruoštis prieš galimu? 
pasikėsinimus ir net paVojų 
mūsų neprįklausomylH'i.

(“Trimitas“)

J 
o nuo tėvynės i 

pilietinių dia 
ar gijimą dalyką, 
žudė, 
krikščiohis — krikščionybė 
laimėjo/Katalikai žudė, kan- 
kinojfrotestantus — jų tiky- 

■1)amssiĮ)latino. Karaliai slo
gino socializmą — patys galą 
gavo. Rusai neleido mums 
spaudos, nedavė laisvės, ap
švietimo, norinčius tai įvy
kinti trėmė Sibiran, žudė, 
korė — o vis tik laimėjome, 
laimėjome savo drąsa ir įjo
si ryži mu.

Nereikia tik nusigąsti pir
mųjų kliūčių, nes kliūtys, 
auklėja žmogų, įkvepia jam 
norą kovoti su kliūtimis. Ge
riau reikia bijoti greito pa
sisekimo, nes tuomet žmogus 
tampa ištyžėliu. be energi joj 
ir tada jau. sutikęs kokią 
nors kliūtį, neįstengs ją nu
galėti. Pavojus ne pralai
mėjime. bet—jei pralaimė
jęs nusiminsi ir nesistengsi 
kovot i.

Kiekvieno mūsų garbe lu
tame. kad niekad nenupultu- 
mėni. bet. kad nupuolę mo
kėtume atsikelti. Netekome 
Vilniaus — mokėkime jį at
vaduoti. Visada atsiminki
me, kad pralaimėjimas yra 
žingsnis į didesnį laimėjimą, 
kelias į laimę... Nebijokime, 
kad priešai galingi, bet drau
gi' su mūsų dainium Mairo
niu sakykime: “Mainos rū
bai margo svieto, tvirtas 
griūna — silpnas kelias!” 

(“Trinktas”)

Lenkijoj Pilsudskis, 
riuomenės jėga, ginklu 
vertė koiistituučinę 
praliejo nemaža kraujo ir
pats pasiskelbė diktatorium. 
Pilsudskio šalininkai tikisi, 
kad .jis išvesiąs Lenkiją iš tos 
skurdo bedugnės, į kurią, 
kaip žinoma, ji Įriedėjo dėl 
to, kad didžiumą jos lėšų 
prarydavo didžiulė kariuo
mene. O kariuomenė jiems 
buvo reikalinga, kad išlaiky
tu pagrobtas svetimas žemes 
ir vaidintų didelės valstybės 
vaidmenį.

Ar ilgai Pilsudskis bus 
diktatorium ? Klausimas, ku 
ris paaiškės sužinojus, kaip 
ir kas j į rems. Pilsudskis re
miasi dalimi ištikimos ka
riuomenės ir socialistų parti
ja, o visos kitos lenkų parti
jos Pilsudskio nerems ir jo 
diktatūrai yra priešingos, 
šių paskutiniųjų pusėje yra 
nemaža generolų, kurie taip 
pat turi daug sau palankios 
kariuomenės. Jie dabar kon
centruojasi Poznaiiėj ir, pa- žemėje yra žmogaus siela.,

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

Pasiūlome visiems gerą raštą mėgė
jams Įsigyti dvi geras knygas: pirmą ir 
antrą tomą

APMĄSTYMAI

visiems metams ir šventėms
Dydis 5X7'X> colių, dailiais kietais ap
darais, po 500 suviršum puslapių. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai, 
ypač dievotiem žmonėm. Kaina abiejų 
tomų $3.00. Išpirkite pašte “Money 
Order” ir siųskite:

“Darbininkas”
266 W. Rroadvvay, So. Boston, Mass.
■ ■ — .......... • 1 1 1

Didžiausia Dievo bažnyčia1

»

Toje kovoje Vilhelmas 
bet ir Pilypas nelai- 
I Klaudija liko l>e va

JOS SKILVIO NEVIRINI- 
MAS PRAĖJO!

Nervai Stebėtinai Pasitaisė
Mr<. D.ivi.l iš 11 si pensini re.

N. V., nuims r:iš<>: prsnlėjimo vnr-
• <>li Niiksi Tiiim'. iš : ii*Ih*Iinsii psisitni- 
siim. Mnini nerišli, vidurini ir kiti <>r- 
Unlisii Islhsii ilsinu |>!l;rerėji>. Aš ucIm'- 
ki'ni'Hii nuo vidurių ni'tiinliino. ksiip tik 
prsidėlnu vsirtoti Nnusi 'l'oiie. 1'sii vrsl 
■štikrij.iij fliilolis dsilyksi* Jn>ų psisitsil- 
synmi."

Mum) lsiikrsišvio ;.ksiityfi>.|ni turėti) 
imniėciiit I Nujlsi-Toni' ir jie. I>e siIh'Jo 
stelH‘-xis. ksiip spsirėisii Jisni velkiu pa
mištuose sitvejiiosi'. Nuun-Tone laiur:)- 
7iim stiprumų ir psi.lėin). uroitsii pansm- 
Jlmi nervus, kriiuji) Ir kum), sutelkia 
psillslnsmtj inieus). stimuliuoja kepenis 
ir reguliuoja si)>etiti) Ir vidurius, išdir- 
la\|sil Nuirsi-Tone lnbnl serui žino sint 
kiek'jis p:urell>ės jums, nes jie priver
čia nptlekoriiis •rsiniiitu<ttI Jj. arba sll- 
rrijžlntl Ju^ų pinigus. Jei neimtumei pil
nai užiriinėdlnt i. liekomemluojuiims. 
Ksirsintiiojnmas Ir parduodiimas )a*r vi
sas aptiekus, arba prlslųsk Si.tki Ir gitu- 
sli tiesiog Iš Nsitiomd I.iibnrntory. b>l 4 
No. \Vsibsisb Avė.. I'lih-iigo, III.

Saugok savo mintis, 
jos girdimos danguje.

nes

Neapleiskite Savo Galvos 
Odos

„Grąžas veidas, bet o, kokia galvai* 
Ar kuomet nugirdote kį nors taip sa

kant apie jus?
Nagams palitura. pudra, lupoms ir 

veidams d. žai... visa tai randa vieta ant 
jūsų pasidabinimo stalelio. O kaip ra

Pleiskanų mirtinas priežas
Lygiai tiek pat reiškia turėti nešvarų veidą, kaip ir nešvaria 

oda. todėl kad pleiskanos nesislepia.
Rnffles pagelbės jums atsikratyti pleiskanų j savaite ar dešimti diena 

laiko. Pamėginkite jį.
65c. vaistinėse, arba prisiųskite 75c. tiesiai į laboratorija.

F. AD RICHTER & CO. ‘
BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN, K. T.

z
galvos

Skaitytinos knygos
Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žmo

gus privalo būt žmogum. Kad tokiuo išlikt, tai 
reikia skaityt geras knygas.

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio geni 
knygų: '

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
ru knvgu:
DANGAUS KARALIENE .$1.00

J

$1.50

$1.00

Mylintiems literatūrą patartina
BENHUR________________________________

Ekonominio turinio įdomi knygutė 
, TURTO NORMA_________________________

Politinio pobūdžio 
BOLŠEVIZMAS___________________________

Geografinių žinių mėgėjams tinka 
KELIONE APLINK PASAULĮ_________

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI___________________________ .45
TRUMPI SKAITYMĖLIAI__________________ .45

Kas užsisakys visas čia paminėtas knygas 
• $6.00 vertės ant syk ir atsiųs money order’į, čekį 

arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaus 
paštu visas knygas tik už $5.00. Galima užsisa
kyti ir po vieną.

Siųsdami užsakymus adresuokite:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway South Boston, Mass.

1
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(Iš pakliuvusių Prancūzijon darbininkų laiškų ir pranešimų)

ran-

DARBININKAI GYVENA DIDŽIAUSIAM SKURDE, BE 
GERO BUTO IR VALGIO

*

$

PRENUMERATOS KAINA
Metams ....... . . ..................... .’......... $4.50’
Boston’e ir apylinkėse .................. $4.50
Užsieny .........................  ...$ŪJX>

Darbdaviai, kiek įmanydami, sunkina darbininkų gyvenimo 
sąlygas

. ■!■■■ u■■■■■■ Mnyk i. i ■■■ r*r~

-Kaizerio Turtų Konfiskavimas

1

JI IN I(TĖS W0RKER) f
Publislied every TUESDAY and FRIDA'Y 

—1—-fcy----------  '• .
JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASS0CIATI0N OF LAB0B

tatered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, Mass.
\ under the Act of Mareh 3, 1879” <

tance for mailing at spėriai rate of postage provide<i for In Section 1108 
Act of October 8, 1917, authorUed on July 12, 1918”

SUBSCRIPT1ON RATES:
y ............................................ $A50
m and suburbs .......................$4.50
gn countries yearly.......... ..$5.50

“DARBININKAS”
West Broadway South Boston, Masą.

Telephone South Boston 0620

MVl A* A • J

su Raudono Kryžiaus Organi 
smarkiai kovojo už savo nepr 
lies piliečiu giliai įvertino Lietuvį jaunuoli 
stodamas savanoriu į eiles kovotojų už 
mybę. Lietuvai apsigynus nuo išlą 
sigyveno Lietuvoje priimdamas Lietuv 
gerb. Dr. Eretas profesoriauja Lietuvos U 
mas francūzų ir vokiečių literatūrą. Išm ' ___
bos patapdamas pavyzdžiu'daugeliui Liettfm^^eČių, kune 
noys gimę ir augę Lietuvoje, bet lietuviškai, kalbiu neišmoko.

Ąmerikos lietuvių jaunimas ypatingai L. Vyčiai turės pro
gos susipažinti su Lietuvos jaunimo sportu, nes Dr. Eretas yra 
didis sporto mėgėjas—sportsmenas. ' \ .

Federacijos Sekretorijatas

. ,. /■ . - ■ ■

■ ifrmTr/r
ir arklidei, pakorins kunigus 

?; ir Tsokoninkes varpnyčioje ir 
negalės tiktai vieno daikto 
suprasti: kaip tai parėjo, kad 

j nepadarė tai seniau jau!” 
!**, \(Žiūrėk Dr. Šliupo knygelę:

Slinki L i e t u vos Darbininkų 
Padėtis Prancūzijoj

Birželio 20 d. š. m. Vokietijoj bus referendumas ex-kaizerio
* turtų konfiskavimo reikale. Piliečiai balsuos ar konfiskuoti 

®x-kaizerio dvarus, palocius ir kitokias nuosavybes ar ne.

Pagal Vokietijos konstituciją kad sumanytas referendumas 
būtu daromas iš pradžios jis turi būt paleistas žmonėms užgir- 
tt Tai tariamasai referendumas iš pradžios turėjo būt vieno 

jį dešimtadalio balsuotojų užgirtas. Vokietijoj balsuotojų yra a- 
k pie 40,000,000. Reikėjo, kad tą referendumą užgirtų 4,000,000 

žmonių. Tai balsų gauta daugiau, negu reikalinga buvo.

* šis referendumas yra savaimi indomus. Šis referendumas 
rodys ar ex-kaizeris tebėra Vokietijoj populerus ir ar žmonės 
linksta prie kaizerizmo. Referendumas parodys ar ypatinguose 

g. atsitikimuose vokiečiai pripažįsta turtų konfiskavimą.

Kadangi Lietuva guli greta Vokietijos ir daug su ja turi 
( reikalų, tai lietuviams ne visvien, kas Vokietijoj dėtųsi. Lie

tuviams ne visvien ar Vokietijoj kaizerizmas silpnėja ar stiprė
ja. Lietuvai yra pavojingesnė kaizeriška Vokietija, negu de
mokratiška. Mums lietuviams todėl rūpi, kad Vokietijos ex- 

| kaizerio, jo šeimynos, jo rėmėjų ir šalininkų dvasia visiškai iš
garuotų.

Vokietijos piliečių nubalsavimas konfiskuoti ex-kaizerio 
turtus reikštų mirtiną smūgį kaizerizmui ir išnyktų viltis at- 
steigti ten kaizerizmą. Iš kitos pusės referendumo pralaimė
jimas būtų neišpasakytas Vokietijos monarkistams padrąsini
mas veikti už kaizerizmo grąžinimą.

Dabar Vokietijoj niekas taip žmonių nejudina, kaip netru
kus būsiantysis referendumas. Juda demokratiniai sluogsniai, 

i iš kailio neriasi monarkininkai. Vieni išėjo su smarkia agita
cija už ex-kaizerio turtų konfiskavimą, o kiti už palikimą.

.Šitoj" agitacijoje vartojama įvairią argumentų. Be kitko 
sa&oma, kad konfiskavimas reikštų privatinės nuosavybės tei-’ 

\ sės laužymas. Mums lietuviams šisai argumentas visiškai nie- 
ko nereiškia. Lietuvos žemės Reforma ir dvarų bežemiams da
linimas parodo, kaip tūluose atsitikimuose lietuviai žiūri į pri
vatinę nuosavybę.

Privatinės nuosavybės teisė nėra tokia, kurios niekuomet 
negalima laužyti. Yra atsitikimų, kada galima žmogaus gyvy
bę atimti, yra dar daugiau atsitikimų, kada žmogaus turtą 

r galima atimti. Savo gyvybę gindamas gali be atsakomybės nu- 
~ dėti galvažudį, šitą dėsnį pripažįsta ir mirties bausmės prie

šininkai. Dar lanksčiau dalykas stovi su turtų nusavinimu.

Suv. Valstijose privatinės nuosavybės teisė yra labai ger
biama. Bet kas padaryta prohibiciją įvedant? Svaigalais biz
niavusieji žmonės buvo nusavinti. Teisybe tai nebuvo tiesio- 

..ginis-būdas, bet tas pat padaryta, kas būt atsiekta tiesioginiu 
C nusavinimu.

Ex-kaizerio turtai siekią $50,000,000. Bet čia einasi ne vien 
apie vieno ex-kaizerio asmeniškus turtus, čia einasi ir apie jo 
Šeimynos narių ir jo giminių turtus. Todėl čia einasi apie gerą 
pluoštą turtų. ,

Vokietijos ex kaizerio šalininkai žinoma tikisi, kad žmo- 
nių didžiuma balsuos prieš ex-kaizerio turtų nusavinimą. Jie 

E turi pavyzdį Šveicarijoj. 1922 m., kaip daugelis atsimena, bu- 
| vo leista žmonėms balsuoti dėl dalino turtininkų kapitalo kon- 
f' fiskavimo (capital levy). Tada Šveicarijoj prieš kapitalo kon- 
i fiskavimą balsų krito 736,652, o už konfiskavimą — 109,702

Jei Šveicarijoj būt buvęs įvestas dalinas turtų konfiskavi- 
p mas, tai 994 piliečiai iš kas 1,000 piliečių būt buvę liuosi nuo 

mokesčių. Piliečiai tą žinojo, o visgi balsavo prieš kapitalo 
konfiskavimą. Bet šakes pramoninio ir prekybinio kapitalo 

: konfiskavimas Šveicarijoj ir ex kaizerio turtų konfiskavimas 
yra skirtingi daiktai. Dalinas kapitalo konfiskavimas šveica 
rijoj būtų pasmaugęs pramonę ir prekybą. O tas darbininkams 
būt pragaištinga buvę. Nieko panašaus negali atsitikti Vokie 
tijoj nusavinant ex-kaizerio dvarus, palocius, vasarnamius, miš
kus ir kitas nuosavybes.

Atvyksta Prof. Juozas Eretas

KAS IŠ TO GALI IŠEITI ,JŲ LYGYBĖ, DEMOKRATI-

BESIŽVALGANT

Laisvamanių ir socijalistų 
laikraščiai nuolatai jungia 
katalikus, (klerikalus) su ko
munistais. Dabar Brooklyno 
“Vienybė” birželio 8 d. lai
doje rašo apie du Amerikos 
lietuvių bloku. Rašo, kad da
bar po pastarųjų Lit'tuvos 
Seimo rinkimų “visi tauti
ninkai, liberalai, visi Sanda- 
riečiai, visi tautininkai “sme- 
tonininkai,’ visi socijalistai, 
ir visi šiaip nuošaliai stovėję 
pažangūs lietuviai, turės vi
suomenės darbe laikytis 
kaipir Šieno bloko.’ O prieš 
šitą bendrą pažangų bloką, 
žinoma, stos kitas reakcinis 
blokas, būtent komunistai ir 
klerikalai.”

Netrukus įvyks SLA. Sei
mas. Jau nuo senai toje or
ganizacijoje stiprėja komu
nistai ir jų jėgos didėja, kaip 
rodo šių metų delegatų rin
kimai. Komunistai sumobi
lizavo netoli pusės delegatų. 

’ Ten bus ne vienas ir “kleri- 
kal iškas” delegatas. Kaip 

-“tautininkams” ir socijal- 
buržujams patikli], jei SLA. 
Seime klerikališkas delega- 

, tas štai ką pareikštų: “Jūs 
‘tautininkai’ ir socijal-bur- 

, žujai jungėte katalikus su 
komunistais, nors patys ži
nojote, kad to ryšio nėra. 
Bet šiame Seime mes suda
rėme bendrą frontą su ko
munistais, jus skaičiumi 
viršijame ir jūsų bosams 
duodame ‘kiką.’ ” '

Ky / ..
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“■Dievas, Dangus ir Praga
ras” pusi. 18.).
Ai- reikia fašistiškesnio, 

kraugeringeąuio, fanatiškes- 
iiio kurstymo už šitą? To 
“veikalo” autorius Kaune, 
gerai 'žinomas. tiems, kurie 
apie lygybę ir teisėtumą de
klamuoja. Kol suras fašis
tinių plakatų autorius ir lei
dėjus tegriebia už kalnie- 
riaus autoriaus uveikalo,” iš 
kurio citatą darėme.

JA IR TEISĖTUMAS
Šiapus ir anapus Atlanto 

laisvamaniai daug rašo apie 
fašistinius plakatus, išpla
tintus Lietuvoj per rinkimus 
i Seimą. Tie plakatai buvo 
tokie, kokie negali būt nie
kur pakenčiami. Ten kurs
toma prie žudymų. Tie pla
katai liko be reikšmės, jokių 
blogų pasekmių iš to nebuvo. 
.Jei būt Įrodyta, kad tie pla
katai yra tai komunistu, len- 
kų ar kitų provokatoriškas 
darbas, tai sujudę laisvama
niai tuoj nutiltų. Dabar pla
katus prikiša “klerikalams” 
ir todėl kelia skandalą.

Jei laisvamaniams ištikto 
žmoniškumas ir teisėtumas 
rūpėtų, tai .jie keltų balsą 
prieš tuos, kurie kruvinais 
darbais j tąsi žymėjo per šei
mines agitacijas. Jų laikraš
čiai su pasigerėjimu rašė, 
kaip “klerikalų” agitatoriai 
buvo sumušti ir sukruvinti. 
Juk kruyįpas darbas yra 
daug aršesnis,’ negu kursty
mas prie kruvinų darbų. Bet 
laisvamanių dora, dora be 
Dievo, leidžia viską daryti 
prieš “klerikalus.”

Be to kas vežino šių žo
džių :

“Reikia ti kėlios. kad žino 
nūs nesiduos ilgai pramy- 
džiotiesi isz savęs, iszjliokti 
ir mulkinti save, ak* kokią 
uražia diena jie sukis/. krv- 
žilis ir szventuosius Į pečių, 
pavers monstrancijas ir tau 
les (kielikus) i naudingus 
sudynus. panaudos bažny
čias dėl koncertų, teatrų ar 
susirinkimų, arba, jei jos dėl 
to netikti], pavers jas i kietis

KUR PROTAS?
Brooklyno “Vienybė” pa

minėdama apie arcivyskupo 
Matulevičiaus pasitikimo po- 
kilį rašo:

“Šiuo taipu mūsų visuo
menė tapo lyg ir suvilta. Ši
tas pasitikimas, rengtas ‘len
kų kankiniui,’ ‘Vilniaus iš- 
tremtiniui,’ buvo tikėtas su
silauksiąs are. Matulevičiaus 
karšto prikvietimo vaduoti 
Vilnių, kvėpimo kuogrei- 
čiausios vilties mūsų tautai 
atgauti sostinę Gedemino ra
ginimo sutuopti ainerikiečių 
energiją kovai už suvieniji
mą išdraskytos Lietuvos — 
žemių: Vilnijos, Suvalkijos, 
Gardino ir Palatvės. Tikė
tasi tokios kalbos, kuri būtu 
amerikiečius nauju patriotiz
mu uždegusi, nuajus kelius 
nurodžiusi, mus sutvirtinu
si, sujungusi, pakėlusi aug- 
štyn: štai kur jūsų užduotis 
naujai atgimusiai tautai—ei
kit, kovokit, siekit, nes jūsų 
visų žvaigždė yra — naujai 
atgimusi Lietuva...

“Nieko panašaus! Are. 
Matulevičius visą savo kal
belę pašventė sveikinimui 
dvasiškijos: aš jus sveikinu 
nuo Lietuvos vyskupų; svei
kinu kunigus; sveikinu lie
tuvių katalikų bažnyčią; 
džiaugiuos, kad jūs esate 
uolūs katalikai, kad jūs esa
tį* geri Amerikos piliečiai, — 
na, neužmirškite ir senos tė
vynės.”

Kur “Vienybės” redak
toriaus protas? Juk visų 
laisvamanių amžina giesmė 
ta, kad kunigai nesikištų į 
politiką. Girdi kunigu -ir 
dvasiškijos darbas bažnyčio
je, o politika tai pasauliečių 
darbas.

Daba/ štai arei vyskupas 
nelietė politinių reikalui ir 
laisvamaniams vėl negerai.APIE SAVE PAMIRŠO

Po Seimo linkimi] Lietu
voj .Jonas Šliupas iškalbin
gai prabilo per Kauno “Lie
tuvos Žinias.” Suprantama 
jis rase apie tai. kaip kleri 
kalai netikę ir kaip laisva
maniai geri, išlnintingi ir ko
kias gerybes dabar Lietuvai 
suteiks. Beakedamas kleri
kalus, rašo:

“Ana, Amerikoj'' šv. Nut
emto a I’aulo draugija,»o vė
liau Tautos Bondas (klerika
lą) rinko pinigus Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui - - ar 
atsiskaitė.' Ne! >\merikie- 
čiai nežino, kad bent (ilJKiO 
doleriu nuhrazdejo į klerika
lu kiaurąjį maišą. Gal kuo 
met nors apgautai amerikie
čiai atieškos ir atiduos pini
gus ten, kur jie priklauso?” 

Bet Dr. Šliupas apie save 
ėmė ir užmiršo. Amerikie
čiai. vienok, neužmiršo, kad 
Dr. Šliupas važinėjo ir rin
ko pinigus pardavinėdamas 
Garlaiviu B-vės akcijas. Kur 
dingo tie tūkstančiai dolerių, 
kuriuos Dr. šliupas surinkti 
nuo anu-rikiečių ? Keno kiau
rame maiše tie nnięrikiečių 
doleriai prasmego ? ,

* _ r
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x ________ *U, ii Minnesotos
valstijos. Jis yra neregįs. Jis pastaruoju laiku sirgo. Dabar 
sveiksta ir kasdien mankštinasi, kaip čion parodoma. Bale jo 
stovi jo žmona.

' čiaparodotrias senatorius Thomas D.
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Jau nekartą savo dienraš
ty esam rašę apie nepaken
čiamas mūsų darbininkų gy
venimo sąlygas Prancūzijoj 
ir įspėję būti atsargesniems 
su visokiomis kelionėmis į 
užsienius, beieškant pyragų 
svetimoj žemėj. Iš tikrųjų, 
ko galėjo tikėtis rasti mūsų 
darbi įlinka s Prancūzijoj ? 
Juk aišku, kad ir Prancūzi
joj žmonių yra daug, ir kiek 
geresniam ir pelningesniam 
darbui visumet užtenka. savu 
darbininkų. Tad svetimtau
čius gabena tiktai tokiems 
darbams, kurių patys pran
cūzai nenori dirbti, nes gy
venimo sąlygos yra kuoblo- 
giausios.

Kaip Lietuvos darbinin
kams einasi Prancūzijoj, ma- 
tvt iš šio mūsų gauto iš P 
cūzijos pranešimo:

Atvykus Prancūzijos uos
tau Havre, juos išskirsto, 
dažniausia po vieną, pas ma
žus ūkininkus, nes tik maži 
ūkininkai reikalauja svetim
šalių darbininkų. Išskirsty
mo darbą atlieka beveik vie
ni lenkai, nes Prancūzijoj 
labai daug lenkų apsigyve
nusių čia jau nuo seųų laikų: 
daug jų tarnauja darbo ir že
mės ūkio ministerijų įstaigo
se, kaipo vertėjai, raštu ar 
žodžiu, ir reikalui atsitikus, 
tarpininkauja tarp adminis
tracijos ir darbininko, arba 
-tarp darbdavio ir darbinin
ko. Pačios Soviete Generole 
dTmmigration biuruose yra 
daug valdininkų lenkų. To
kiu būdu, mūsų piliečiai, vo
roms neųoroms, turi pereiti 
per jų rankas, nes prancū
zai tik su jų pagalba tegali 
susikalbėti su lietuviais. Kai 
kurie lietuviai darbininkai 
pasakoja net, kad bloga esą 
tam, kuris nemoka arba ne
supranta lenkiškai, nes su di
džiausiu pasipiktinimu len
kas jam sako: “przeklęty lit- 
\vin, na\vet po polsku nie 
umiesz!” ir pradeda kalliėti 
rusiškai. O jeigu jo nesu
pranta, tai net ir apstumdė.

Lietuvos darbininkai, su
lig pasirašyto pereitais me
tais Kaune kontrakto § 4, tu
ri gauti per mėnesį 150 fran
kui, butą ir valgį. Darbinin
kės gauna 110 fr., butą ir val
gį. Darbininko valgis taip 
pat įkainojamas 150 Ir. mė
nesiui, taip kad jo mėnesinė 
alga sudaro iš viso 300 fr. iš 
150 fr. j'dtiiniginės algos iš
skaitoma kas mėnuo, šutau 
pyli kelionei atgal Lietuvon. 
10'/ visos algos, t. y. 30 fr. 
Be to, apdraudimui nuo ne
laimingų atsitikimų darbo 
laiku išskaitoma dar 2'< al
gos, t. y. darbininkui pasi
lieka vos 114 fr. per mėnesį. 
Pereitų metų palmigoj, ūkio 
darbininkų alga turėjo būti 
padidinta 20 fr.. liet ar visi 
darbininkai, išskirstyti pa 
vieniui i»o visa Prancūzi ja n 
pa* tai žinojo ir galėjo išrei
kalauti. jei darlalavis pats 
savo noru jam algos nepakė
lė? Galų gale, jeigu jo alga

ii/būtų pakelta iki 2(X)—250 
fr. per mėnseį, tai prie da
bartinių sąlygų, turėdamas 
iš to įsitaisyti rūbus, avalinę, 
skalbinius ir apsimokėti 
skalbimą ir visokias kitas 
smulkmenas, dubininkas ne
tik negalės nieKo susitaupyti, 
bet dar jam neužteks.

Kai dėl numatyto kontrak
te § 6 buto, kuro ir šviesos, 
visi darbininkai skundžiasi, 
kad net žiemos laiku netik 
negauna šviesos nei šilumos, 
bet neturi ir buto, o privalo 
nakvoti arklydėse. Taip pat 
visi ūkio darbininkai skun
džiasi, kad yra labai blogai 
maitinami.

Darbininkas, atvykdamas7 V

Prancūzijon niekuo nėra ap
saugotas; o darbdavis yra 
garantuotas tuo, kad atvykęs 
čia svetimtautis, nepažįstąs 
šalies, nemokąs kalbos ir, to
kiu būdu, nematąs jokios ga
limybės surasti kokia nors v *■

paramą ar patarimą, niekuo
met neieškos, be svarbios 
priežasties, pamesti darbą, 
nes jis atsidurtų bloginusia
me padėjime. Kontrakto § 5 
pasakyta, .kad jeigu darbi
ninkas nutrauks kontraktą, 
išskaityti kelionės sutaupy- 
mui 10% algos palieka savi
ninkui, o 12 § pažymėta; k;/-1 
“jeigu darbininkas prieš su
tarties terminą pamestų dar
bą kad stotų kitur, jis priva
lo darbdaviui, padariusiam 
išlaidas jam atgabenti į 
Prancūzija, grąžinti šias iš
laidas jo atatinkamai liku
siam neištarnautam laikui.’" 
'Tuo būdu, prakt ikoj atsitin
ka, jei darbdavis yra žmo
gus blogos valios, kad darbi
ninkas, .ištarnavęs pavyz. (> 
mėnesius, netekęs kantry
bės dėl visokių persekiojimų, 
turi pasitraukti, o darbdavis 
gauna netik visus darbinin
ko sutaupymus, bet, galuti
nai atsiskaitydamas su dar
bininku, išskaito dar likusia 
dali nepadengtų jo atgalieni- 
mo Prancūzijon išlaidų. Bu
vo atsitikimų, kad darbiniu 
kas. ištarnavęs 6 mėnesius ii 
išėmęs algą pirmyn—išeida 
mas iš ūkininko gauna 10 18 
IT. prie galutino atsiskaity
mo.

II.
Bet gal anksčiau nurody

tos darbininkui gyvenimo są
lygos kai kam at rodys išlauž
tos iš piršto ? Redakcija yra 
gavusi keletą laiškų iš dir
bančių Prancūzijoj darbi
ninkų. Čia paduodant kai 
kuriu tų laiškų ištraukas.

štai Jonas Bl<H'kis, iš Vei
verių valsčiaus, nuvykęs 
Prancūzijon 1925 m. spalių I 
d., rašo: “Kaip mane smau
gia tas prancūzas! Nedčlio- 
mis turiu dirbti rytą iki pu
sės dešimtos, o pietų iki 
vakaro. Sutartis rašo duo- 

o mano
-tvartas Tvari'*

t i kifmbarį ir šviesų, 
kambajy 
guliu.
mas.
geras 
stovi.

»’S -

tvarte visas padrji- 
Atsiveziau iš Lietuvos 
drapanas, taį tvarto 
tai pelės ir sukapojo
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-* S” A. ’ r i

/•Ii 5



II
SSP»

nėms to, ką Katalikų Ba 
nyčia nurodę: SAV0 
BUS. Tikėkit man dėl m 
no darbų.”

fefefcio ii Kly.-„‘
-«sa

ir padare nuostolių ant 300 
litų.5 Jie žiūri ir juokiasi: 
sako, mūsų Joną pelės suėdė. 
Kaip mane laikb, tai sunku 
aprašyti: taip laiko, kaip vo- 
kiėčiai rusų belaisvius. Aš 
turiu, gerbiamieji mano lie
tuviai, jums pasiskųsti, ma
žu jūs mane iš tenai galėtu
mėt atimti, nes aš metus ne- 
išt’rivosiu. Laiko mane kaip 
kalinį, kuris didelis nusikal- 

' telis būtų. Man visada oras 
vienoks, ar lyja ar sniegti, 
aš vis,ant lauko. Visi pran
cūzų darbininkarjiueina na
mo, o aš vienas diKbu iki nie-

\

cūzų darbininkai
mo, o
ko nematyti anlTauko, o kaip 

' pareinu nhmo, tai turiu iki 
vienuoliktai valandai van
dens pripliumpuoti 30-čiai 
galvijų ir du jaučius ir tris 
arklius pašerti ir rytui van
dens pripliumpuoti, Tada 
duoda zupės ir gulti. Aš 
vakare dirbu, kaip arklys, o 
jie gazietas skaito ir rytą ke
liasi. kaip jau šviesu. O aš 
turiu su žiburiu pašerti gy
vulius. mėšlą su štočke išvež
ti ir pagirdyti, tai tada jie 
keliasi ir melžia karves, o aš 
leidžiuosi į lauką...”

Tai nieldžiu jumis, gelbū- 
kitę mane. Mažu jūs galėtū- 
mėte mane iš tenai atimti.... 
Sudie, sudie.”

Rusas Ryškevič, Lietuvos 
pilietis, rašo: “Tokiomis gy
venimo sąlygomis aš turėsiu 
nc’laiku atsiskirti su šiuo pa
sauliu. Daliję nėra pasigai
lėjimo nė pasilsiu; gyvenu 
pašiūrėj, o alkis dėl menko 
valgio vėl pamažu užmuša...”

Čia vėl Mare Redeckaitė 
paprata darbininkė, taip 
skundžiasi: “.. .Aš su šeimi
ninku negaliu susitaikyt. Jis 
i»epildo sutarties, juokiasi iš 
jos ir pataria jąi i... 
Darbą pradedu iš ryto 
o 9-tą vakare baigiu, 
kio atilsio dirbdama, 
madienį šventės nėra, 
kai]) šiokią! dieną.
dieni tik dvi valandas laiko 
duoda, pakol nusiprausiu, 
ir vis rėkia, kad greičiau, 

savaitę negalima 
tik sekmadieni, 

kambarį neduoda, 
darbininkai pra-

numesti.
5 vai., 
be jo-

Sek- 
dirbu 

Sckma-

Atidarymas Pasaulinės Parodos , gegužes 31 d. šių metų. 1

o ne žmones: durys 
vėjas švilpia pro 
Tokiam kambarį

Du gyvenąi kartu darbinin
kai Sakalauskas ii Petruške
vičius, taip nusipasakoja: 
“.. .Atvykę į Prancūziją tu
rime būti be. jokių dokumen
tų ir neturim net sutarčių. 
Alus laiko tokiuose kamba
riuose. kuriuose privalo būti 
gyvuliai 
kiauros, 
langus,
negalima rasti pasilsiu naktį. 
Žmogus per dieną dirbęs, o 
naktį negalima pasilsėti. O 
dirbti reikia tamsa nuo tam
sos.

...Ir dar vienas dalykas, 
kad mus važioja nuo vienas 
antro. Atvežė mus pas vie
ną poną, o paskui jis nuve
žė pas kitą poną, pas kurį 
mes dabar dirbam. Jeigu 
mus važios nuo vienas antro, 
tai mos nieko neuždirbsim. O 
turbūt, kad mes sutarčių ne
turim : jeigu mes sutartis tu
rėtume, tai mes .jam parody
tume, tai jis mūsų nevilio
tu. O sutarčių mums nedavė: te
nežinom, delko kitiems davė, 
o minus ne.”

Kas daryti tiems varg
šams padedant ? Gerai dar, 
kad vienas, kitas moka ir ga
li savo vargus kitiems papa
sakoti. Bet kiek yra beraš
čiu, a.pie kurių skurdi] gyve
nimą galbūf, niekas niekados 
nesužinos ? O kas laukia ne
laimingi] merginų, kurios 
gyvina nuolatiniam pavo-

į.ju.j pakliūti į baltųjų vergiu 
pirkliu raukas? Čia reikia

Per visą 
praustis, 
Šviesos i 
Prancūzų
deda 7-tą valandą ryt;] ir bai
gia 7-tą iš ryto, o aš tik 10-tą 
ryto. Darbininkai iš Lietu
vos arba iš Lenkijos ilgai ne
gali dirbti per gaspadoriu. 
A’ienas da'rbinitikas pasi
traukė vos tris mėnesius iš
buvęs ir pasakė, kad prieš 
tai buvo viena darbininkė, 
tai gaspadorius labai nedorai 
elgėsi su ja ir gali] gale su
mušė. .Jis man tai pranešė 
ii- iŠ anksto persergėjo, kad 
gaspadorius su moterimis 
nachalnai (!) elgiasi ir labai 
išjuokia ant kiekvieno žings- 
mo...

Kita mergina taip nusi
skundžia: “...Pono bernai 
užduoda man savo darbą ir 
kaip nepajėgiu padirbti, tai 
jie mane muša ( !). o aš ne
galiu pasiskusti gaspadoirui, 
nes nemoku prancūziškai. 
Valgis kuoprasėiausias, tąip 
kad lanku kojų nepavel
ku...”

Kiti taip pat savo laiškuo
se skundžiasi sunkiais dar
bais. blogu valgiu ir butu, ir 
tuo, kad nesilaikoma pasira
šytu sutarčių.

Be to pasilaiko, kad šei
mininkai mainikauja darbi
ninkais, kaip kad nelyginant 
vergais.

initis visu galimi] priemonių 
jiems padėti. Reikia, kad 
mūsų vyriausybė tais nelai- 
įTiingais išeiviais susirūpin
ti] ir padėtu per atstovybę 
ginti jų teises. Be to. kur
gi yra mūsų emigrantams 
globoti draugija ? Ką ji yra 
nuveikusi ? O pagailiu būti
nai reikalinga.

(“Lietuva”)

KAIP ATRODO KATALIKŲ 
“NESĄMONES?” , 

>-■ - - ■ ■ II jj 7T& JSį

Rašo Ziutis

Skirtumai aiškinimuose ir a) Pažinimui tiesos kiek-
sumišimai supratimuose 
Kristaus paskelbtojo mokslo 
yra neišpasakytai įvairūs. 
Ką vieni pasiremdami Kris
taus žodžiais tvirtina, kiti tą 
patį neigia irgi pasiremdami 
Dieviškojo Mokytojo žo
džiais.

Vieni šaukia (doketai): 
“Kristus yra Dievas,” — ir 
braukia iš Evangelijų viską, 
kas nurodo Jo žmogystę.. .

Kiti tvirtina (modernis
tai): “Ne, vyrai, Kristūs y- 
ra žmogus,” — ir jie nepri
pažįsta tikru Evangelijos ap
rašymą apie V. Jėzaus užgi
mimą, Jo iš numirusių pri
sikėlimą.

Treti pagalinus daro iš 
anų nesutikimų sekančias iš
vadas: “Jei Kristaus moks
lu besiremdami žmonės pri
eina priešingų nuomonių, 
kurios viena kitai priešta
rauja,—tai gaila gaišinti lai
ką išnarpliojimu! visų tų 
nesąmonių. Ar mes nesakė
me, kad- tikėjimas remiasi 
paslaptimis, neaiškumais, 
nesąmonėmis? Jau praėjo 
laikai tikėjimų. — katalikų 
paslaptis ir neaiškumus bei 
nesąmones mokslo kritika 
nušvietė.”

Tai visiškų bedievių bal
sas. Katalikui “nesąmones” 
jie labai mėgsta nurodinėti. 
— jie viešai ir išdidžiai kata
likams pradeda nurodinėti 
net tai, kaip jų gyvenimas 
skiriasi nuo Kristaus moks
lo.. . Irtai tas tenka išgirs
ti ne tik paprastiems tikin
tiems. eiliniams Kristaus 
mokytiniams, bet net ir Vys
kupams bei šventajam Tė
vui. Štai Lietuvos socialde-.- 
mokintų “ganytojišką” raš
tą naujiems Lietuvos Vysku
pams skirtąjį Chicagos so
cialdemokratai per “Naujie
nas” čia Amerikoje atkarto
jo pasigirdami “tikru žino
jimu” Evangelijos dvasios. 
Keistas reiškinys, kuomet 
bedieviai moko mus tikėjimo 
tiesi] ir Kristaus dvasios. Ir 
todėl kad tai keistas reiški
nys. jis mane verčia panagei-- 
lieti tariamas katalikų nesą
mones šiame straipsnyje.

I.

ŠVENTO RAŠTO NEAIŠ
KUMAI

Paviršutinai žvelgus Evan
gelijas mes atrandami* daug 
vieti], kurios mus veda į aln*- 
jones, ar kartais Kristus pats 
sau neprieštarauja, štai pa
duosiu vista eile tokiu vietų.

• * te te
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Taip tįk sakė 
Kristus, taip tik sako irgi jo' 
Bažnyčia. Kuomet gi žmo 
gus tiki Katalikų Bažnyčiai,- 
nemanykite, kad jau jo tikė
jimas nustelbia proto veiki* 
mą. Katalikų Bažnyčios fe-A 
ologija į tai mums aiškiai at- 
sako. Šv. Tomas Avinionie-■ * 
tis būdamas kataliku nepa
liovė protauti, Newman ka
talikas ir skaitomas garsia 
pasaulyje mokslininku. Ka
taliko protas nei valandėlei 
nenurimsta, visuomet Vfik* 
lūs. Tiesa, jis jau nenagri
nėja, ar Katalikų Bažnyčia 
yra Kristaus Bažnyčia, nes 
pirm 10 jis turėjo,progos į- 
sitiki :.nti, — bet jis dabar gi
linasi pažinime Dievo Tiesos 
mokslo. Matome, tat, kaip 
Kat. Bažnyčios gyvenime at
spindi Kristaus gyvenimo ir 
elgimosi būdai.

Atskleiskime dabar pusla
pius, kur užrašyti įvairūs* 
priekaištai ir matysime, ar 
jie teisingai katalikams da
romi. Nei protas pats vie
nas, nei tikėjimas priveda 
žmogų prie tiesos pažinimo, 
liet abudu bendromis pajėgo
mis mus apšviečia pažinimo 
spinduliais.

(Bus daugiau)

•• ■ ' f

taravimų” (taip mėgsta gar
sinti bedieviai tam panašias 
vietas užtikdami. Dabar iš , 
eilės panagrinėkime tuos E- 
vangelijų prieštaravimus, gi 
Katalikų Bažnyčios iš jų ki
lusias ‘ ‘ nesąmones. ’ ’

A-
II.

PROTAS IR TIKĖJIMAS

“Štai kaip katalikai men
kai sąprotauja. Jie visai at
meta suplotavimą; jie protą 
atstumia į šalį. Jie sulig 
Kristaus žodžių privalo vi
suomet pasilikti kūdikiais 
mažai sąprotaujančiais. Ti
kėt galima, kartais net rei
kia, bet visgi protas privalo 
turėti savo teises. Protas 
privalo tikėjimą kontroliuo
ti.” Taip daro mums prie
kaištą bedieviai.

“Štai kaip katalikai pa
klydo,—jie sutvėrė TEOLO
GIJĄ, kuomet tikėjimas yra 
kūdikišku jausmu žmoguje. 
Kristus teologijos neparašė., 
Jis pats paaiškino, kas aiš
kinimo reikalinga. Kam tat 
katalikai bando aiškinti tai, 
ko pats Dievas nenorėjo aiš
kinti?” Bara mus sektan
tai.

Kaip gi tat tikrumoje pri
valo būti ? Tani tikslui susi
pažinkime su proto ir tikėji
mo veikimu.

Proto veikimas aiškiausiai 
apsireiškia moksliškuose ty
rinėjimuose. Kaipo pavyzdi 
moksliško tyrinėjimo imki
me mokslinčio tyrinėjimą 
struktūros vabalo kpjytes.
’agauna mokslinčius vaba- 
ą, nukerpa jam kojytę, deda 
ant stiklo, užveda mikrosko
pą, tėmija ir užrašinėja savo 
oastebejimus. Atrodo, kad 
tai yra grynai proto veiki
mas. Tariaus atydžiai tam 
darbui įsitėmiję atrasime ja
me visą i^Į* tikėjimo veiks
nių, kurie nors paremti pro
tu, vienok yra tikėjimo ak
tais. Mokslinčius visupirma 
n-i valo tikėti, kad tas vaba- 
as, kurio kojytė tirinėjama 
nėra išimtimi gamtoje, — to
linus priverstas yra tikėti, 
kad jo patyrimai atatinka 
tikrenylM'i, — kad atmintis ji 
neklaidina, — pagalinus, kad 
jo mikroskopas viską nurodo 
tikroj šviesoj. Visi tie išvar
dyti tikėjimo aktai paremti 
protu ir tankiai mums jie at
rodo porto veikimu, — tikru
moje vienok tai tikėjimo ak
tai. o ne proto.

Tą pat mes patyriame, 
kuomet tyrinėjame vaiko 
mokinimąsi. Vaiko protas 
pateisina jo tikėjimo aktus, 
kuomet jis pasitiki mokytojo 
žinojimu, vadovėlio tikru
mu, igijamo mokslo neklai
dingumu. Ir todėl teisingai 
sakoma, kad be tikėjimo ak
tui neįmanoma būtų mokslo 
pažanga, kultūra ir visas 
žmonių gyvenimas. Visuo
mene negalėti] gyvuoti nei 
vienos dienos, jei žmonių 
tarpe nebūtų tikėjimo aktų 
( reiškia pasitikėjimo vienų 
kitais).

Tiesa, tuose visuose atve
juose, mes visupirma vaduo
jamos plotu, vienok, turime 
pripažinti, kad tikėjimas y- 
ra keliu, kurs pirmus proto 
sąprotavimus priveda prie 
moksliško patyrimo tiesos. 
Aiškumo delei imkime pa
vyzdi iš Kolumbo. Pradžio- 

- jė Kolumbas tik supildavo, 
ir jam atrodė, kad už Atlart- 
to vandenyno turi būti Nau-

joji Žemė. Jei jis savo są- 
protavimams netikėtų, tai ar 
jis leistųsi į taip pavojingų 
kelionę? Jei nebūtų turėjęs 
tikėjimo savo proto išva
doms, jokiu būdu nebūtų ap
leidęs Europos kraštų. Pa- 
galiaus įųatonie, kad tikėji
mas privedė jį prie įsitikrini 
mo. Tikėjimas įkūnijo jo 
proto svajones.

Išj to pasidaro mums aiški 
išvada, kad protas begalo 
varžiai rišusi su tikėjimu.

Pažvelgiame dabar į Kris
taus veikimą.

Atėjo Kristus žmonių tar- 
pan, kaipo Mokytojas pa
skelbimui Dievo Mokslo. Bet 
Dievo mokslas dar prieš tai 
buvo paskelbtas. Ką gi Kris
tus turėjo skelbti ? Tolimes
nį Dievo Mokslą, kurs prieš 
tai nebuvo paskelbtas, nes 
žmonės prie jo nebuvo priau
gę, — gi kurs tais laikais bu
vo būtinai žmonėms reikalin
gas. Pažanga Dievo moks
lo, lygiai kai]) kad ir pasau
linio neįmanoma be tikėjimo 
aktų. Tat Kristus ir parei
kalavo nuo žmonių tikėjimo: 
“Ištikrųjų sakau jums, kas 
nepriima Dievo karalystės, 
kai]) kūdikis, tas neįeis į 
ją” (Mork. 10, 15). Kiek
vienas žmogus, jei nori pri
imti Dievo Moksląi privalo 
pripažinti Kristų savo Alo- 
kytojuni ir Jam tikėti. Sa
vo reikalavimų Kristus parė
mė liūdymais, kurie kiekvie
ną įtikina, jog Jam galima 
tikėti. Tais liūdymais yra 
išsipildymas pranašyščių. 
patenkinimas žmogaus šir
dies troškimų ir siekių. Pirm 
negu pareikalavo pasitikėji
mo savo asmeniu pasirūpino 
žmones įtikinti aiškiais- dar
bais. “Matote, ką veikiu,— 
tėmijate mano gyvenimą, žo
džius. Argi neverta manim 
pasitikėti ? Ar galite išaiš
kinti protu mano gyvenimo 
darbus, kitaip negu kaip kad 
aš juos jums aiškinu?..” 
Tat matome, kad Kristus 
tame atvejuje kreipėsi į žmo
nių protą. “Kąi jūs manote 
apie mane ?”—“Tu esi Kris
tus, Sūnus Dievo gyvojo,”— 
gavo atsakymą. Ir tame mo
mente pasireiškia, kad Kris
taus mokytiniai proto pagel
ba priėjo })rie tikėjimo. Bet, 
ar tolesniai vien viešpatauja 
tikėjimas, gi protas prašali
namas ? O, ne. Protas už
leido vietą tikėjimui tik 
Kristaus asmens klausimuo
se,' bet jis toliaus veikia 
stengdamasis Jo Mokslą pa
žinti.

Kai]) gi dabar Katalikų 
Bažnyčia elgiasi ?

Lygiai kai]) kad Jos įstei
gėjas Viešpats Kristuusu el
gėsi. Tat visupirma Katali
kų Bažnyčia reikalauja pa
sitikėjimo pasiremdama 
Kristaus žodžiais: “Kas 
Bažnyčios neklauso lai būna, 
kai]>o pagonis ir muitinin
kas.” Savo reikalavimą dar 
paremia tais pačiais liūdy
mais kuriais Kristus rėmėsi: 
nurmlo išsipildymą prana
šysčių, tą patį ne])crinainy1ą 
mokslą* ir kreipiasi prie do
rinės žmonių nuovokos. Vi
sus tuos argumentus patei
kia žmogaus protui, kurs jį 
priveda prie Katalikų Baž
nyčios tikėjimo. Sektos, at- 
skalūnystės žmogui nurodo' 
Rašto švento Knygas, ir lie
pia jas priimti,—bet nei vie
na jųjų negali nurodyti žino-

vienas žmogus turi dvi gali: 
protą ir tikėjimą. Kuria ga
le katalikai privalo naudo
tis ? Ta, kurią Kristus pa
liepė. Kaip gi Kristus išsi
taręs? Štai kaip...
Kristus i šaulį si i na tikėjimą: 
“Ištikrųjų sakau jums, kas 
nepriima Dievo karalystės, 
kaip kūdikis, tas neįeis į ją.” 
(Mork. 10,15). Kitur Vieš- 
į>((t^ liepia įeik utis proto )iu- 

vūrgu suprasti: juos neišma
nantieji ir svyruojantieji iš
kreipia, kai]) ir kitus Raštus, 
•savo pačių žuvimui. Taigi 
jūs... sergėkitės” (Detr. 3. 
16).

b) Vienur randame, kad 
Kristus Še. Petrą išyiria 
šiais žodžiais: “Palaimintas 
esi, Jono sūnau-Simonai, lies 
nei kūnas ir kraujas tai tau 
apreiškė, bet mano Tėvas, 
kurs yra danguje’’ (Mat. 16, 
17)’? Gi tame pat perskyri
me po kelių eilučių randame 
štui k(is per “palaiminimu” 
Petrui pareikšta: “Eik- už 
manęs šėtone; tu man papik
tinimas, neštu mėgsti lietai, 
kas Dievo, bet kas žmonių.” 
Argi nepriešt;\ravimas ?..

c) Vienur sako Kristus: 
“Negalite tarnauti Dievui ir 
turtams” (Ltik. 16). Kitur 
gi tai]) išsireiškia: “Daryki
te sau prieteliii pagalba ap
gaulingų turtų kad jums mi
rus jiriimti] jus į amžinąsias 
padanges.” (Ltik. J6. 9). 
Kai]) čia sutaikinti, klaupia 
su šypsena kaikurie mūsa 
dieni] “apaštalai.. . ”

d ) štai randame/Š.S/7T/.Š/,/- 
m u, k urie sk elbia taiku: 
“I ’alainiinti taikieji, nes 
juos vadins Dievo Vaikais...” 
“Palaiminti romieji, nes jie 
paveldės žemę.” (Mat. 5. 
4-9) Bet vėl randame hariii- 
i/us išsireiškimus: “Nema
nykite. būk aš atėjęs ramy
bės atnešti žemėn: ne ramy
bės atnešti aš atėjau žemėn, 
bet kalavijo.” (Mat. 10,34).

e) Ramiame Evangelijose 
vietų, kur Krislus mums 
liepia dziauyfis: “Džiaugki- 
iės ir linksminkitės” (Mat. 
5, 12) Rėt turtuojaus iškil- 
minyat pasako: “ Palaiminti, 
kurie, liūdi, nes jie bus pa
guosti.” (Mat/5).

Kaip tat privalome tikru
moj suprasti tuos prieštara
vimus?. .

Manau, kati aukščiau pa
duotieji pavyzdžiai nurody
mui pasitaikomi] Evangelijo
se užrašytų Kristaus “prieš-

*///; ‘‘Yra dalyku kurie
Net didžiausias ištvirkėlis 

enkia galvą prieš skaisčią, 
drąsią, kuklią moterį.

SEKMADIENIO SKANUMY
NAI KIEKVIENĄ DIENĄ 

Su Bordeno konden
suotu pienu (pasaldy
tu) skanus, sotus, 
tirpstąs burnoje skan- 
skonis yra taip leng
vas, kad gali jį turėti 
kasdien. Kodėl? To
dėl kad kondensuota
me cukrus ir pienas’ 
taip pilnai sulieti kad 
jokio ilgo maišymo 
nereikia ir jūsų pu
dingas, kiaušinienės, 
sausai -turi nepapras
tai švelnų sudėjimų.

----------------------------------- - I 

H'iii'liik šitą K<ccptą 
oui:.\ tižu: m o\os 

m imagas

' Ti puoduko Bordeno kon- 
densuolo pieno 

•J puoduku karšto van
dens

1 puodukas išsijotų duo
nos šmotelių

2 kiaušinio trynius, tru
putį suplaktų

1 šaukštų sutirpyto svies
to

Sultys trijų on*ndilių 
Sutrinta žievė vieno o* 

n'udžio 
šaukštuko druskos 

Sumaišyk karštų vaiuterij 
su kondensuotu pienu Ir 
kaitink iki karštumo. Už
pilk duonos trupinius; at- 
x(slink. Pridėk kiaušinio 
trynį. druskų, sviestų, oren- 
džio sultis tr žieve.' Sudėk | ■ 
pasvieti uotų pudingo bliu- 
delj. įdėk j karšto vandens 
įdėtų. Kepk vidutiniai kark
tame ĮMs'-iuje j>er 4." mlnn- 
tas. AjMlengk kietai suplak
tu kiaušinio baltymu Ir Vi 
puoduko cukraus. Pakepink 
truputį neĮH'rkarštame pe
čiuje. - w . į-j
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Rachel Crowdy, karo laiku 

pasižymėjusi Anglijos slaugė, 
dabar atvykus į Suv. Valstijas.
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o vakare atėjo į Kara-cha-
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Bsactaoris
' 'Mamin-Silririak

KARA-CHANYM

Turtingiausias karys Suv. 
Valstijų armijoj. Jis tėra 22 
m. amžiaus. Jam tėvo paliktoj 
farmoj užtikta žibalo versmės. 
Jam dar liko kareiviauti 1 me
tus ir 10 mėnesių. Po atsitar- 
navimo atsiims didžius pinigus 
už farmą.

Vertė J’. J/.

(Tęsinys)

V.
Kara-chanym darė tikrus stebūklus. 

£ Pirmiausįa, iš miseto jai atvarė dvi karvi ir 
tris arklius, paskui ji prisipirko rusų kai- 

i.. urnose aviu, vištų, ančių ir žąsų. Visą tą 
, ūkį tvarkė tasai pats vežėjas Matas, kurio 
arklį suvalgė baškirai. Jis persigabeno į Ka- 

Paskiau Kara
jos priežiū

J os 
k ir 

Kaime nebuvo nei vieno daržo, 
neturėjo ir supratimo nei apie 

nei apie svogūnus, nei apie kopūs- 
Baškirams dar pa-

• rą-chanym su sene-žmona. 
chanym užvedė didelį daržą, 
roję visą pa vasarį darbavosi mokinės, 
ir lyses dirbo, ir įvairių daržovių daigstė, 
jas laistė.
ir baškirės 
bulves.
tus, nei apie agurkus.

, sutaikydavo valgyti daržovių rusų kaimuose. 
£~o baškirės toliau savo kaimo niekur nebuvo 

buvusios.
— Bobos būtų. — murmėjo Matas. — 

Nei ropių, nei žirniu vaikams nemoka pa
sėti... .

b

Kara-chanym išnuomavo iš baškirų de
šimt dešimtiniu žemės ir bandymui pasėjo 
kviečių, avižų, miežių ir proso. Lauki* dau
giausia darbavosi Matas, jam padėti Kara- 
chanym samdydavo pusilgius malaikas.

— J u man tie padėjėjai, — murmėjo 
Matas. — Vienu žodžiu, maitintojai.. . Sau 
ir svaro žemės nesugeba išarti.

— Malaikos išmoks, ir tuomet*^^) že
me dirbs.

*

Matas negalėjo užmiršti baškirams. kad 
jie jo arklį suvalgė: todėl jis nuolatos mur
mėjo. “Ponia, žinoma, iš savo geros šir
dies maitina juos ir dengia, o gera nieko ne- 

į£bus. Žemės aplinkui štai kiek, o jie badu 
e. dvesia. Tedirba vienos a paikos (apaika — 
L žmona, moteris), o vyrai nieko neveikia. 
| Koks-gi čia moteriškas darbas, pavyzdžiui, 
y arti ar piauti U’ Matas buvo tikras artojas 
t,— žemės knisikas ir visa siela nekentė baški- 
| rų tinginio ir vaikiško berūpestingumo.

Visas kaimas ištisą vasarą sekė Kara- 
Behanym ir galutinai nustebo kai rudenį ji 
Kiūrėjo jau viską savo: daugiau dešimties ė- 
grhikų. jauną telyčaitę, apie trisdešimt jau- 
|jniklių vištų, žąsų ir ančių. O kiek buvo su 
f'imta daržuose įvairiausių daržovių, laukuo- 
£se rugių, avižų ir proso. Bemaž visa mo- 
|kykla buvo apdrausta savo darbu ir ateinan- 
I ti žiema buvo nebaisi. Kara-chanym pra- 
Llinksmėjo ir tartum pajaunėjo. Ji vis la
ibiau ir labiau įsitikindavo, jog tik vien mo- 
lįkykla galės baškirus įpratinti į darbą, ir kad 
|tik tuomet jie nebemirs badu, kai išmoks

Mo-

«

mūsų broliu 
vergo pa utį. 
laisvi gimę 
ir gyventi!

Senatvės laimė, tai saldus 
atsiminimas gerai praleistų 
jaunųjų dienų.

Kelkiui balsą, kelkiui kardą — 
Pabalnotas žirgas trypia. 
Kerštu verda broliu kraujas 
Ir pilies bokštai pakrypę!

Skils granito kietos uolos 
Ir nuneš kraujuotą dali. 
Ir tik Vilniuj susirinkę 
Rasim naują laisvės šalį!

Ei. numcskit 
Vergo jungą. 
Ei. pasauli. 
Laisvi norim

Džajikas visą gyvenimą 
Džajikas ir tavo arklį 

O dabar Džajikas miršta 
Draugą visi my-

Gedimino galė bunda — 
Žygiu moja, žygiu šaukia. 
Trankosi žiaurus perkūnas 
1 *<> padangę žydrią, jaukią !

(Iš ••Trimito”)

.1 o negalėjai pa 
jis vos liesilaikė 
išsėdėjo kalėjime 
vėl gavo apkulti.

Broliai žygiu !.Broliai drąsūs! 
Geležinis vilkas šaukia! 
Trankosi žiaurus perkūnas 
Po padangę žydrią, jaukią!

ma-

Mažos baškirės užaugs, o baškiriukai 
'taps vyrais. kurie nebemėtys savo šeimų žie- 

os metu.
Vėlyvą rudenį, iškritus pirmam sniegui, 

»tėjo Į mokyklą Džajikas. 
inti: sublogęs, išblyškęs, 

ant kojų. Pusę metų jis 
ž arklio vagystę. paskui

Visa nelaimė tame, kad dešinės rankos jis 
raidė, ir net vagyste nebegalėjo vers-

jam nepavogs ir šiaudelio. Džajikas žino, 
kas vagiliauja, ir nei vieno neprisileis arti. 
Dabar Džajikas pats gaudys vagis. Matas 
pamurmėjo, bet negalėjo su ponia nesutik
ti : kur rasi geresni sargą už žinomą vagį. Šis 
tai jau nusaugos... Ir, ištikro, Džajikas 
karštai ėmėsi dariu) ir už savaitės atatempė 
už ausų Achmetą, kurs, kaip, papratęs, pa
glemžė pusę svaro arbatos.

— štai. Kara-chanym, vagis... Dža
jikas jį jau nubaudė.

— Aš iš tavęs to nereikalavau. I)žaji- 
kai. — atsakė. Kara-chanym ir net papyko. 
— .Jis dar nenumano blogai darąs. Užaugs 
ir pats supras.. .

Aclimetas baisiai verkė ir net įkando 
Džaji kili rankon.
nyni ir tarė:

— Aclimetas 
Kara-chanym.. . 
v o išalkęs, 
gus.

daugiau nebevagiliaus, 
Kai mažas Aclimetas bu- 

jame sėdėjo didelis piktas žmo- 
1r Džajiko taip pat.

Praėjo trys metai. Mokykla gyvavo. 
Jos ūkis vis augo. Ir baškirų namuose pra
dėjo rastis pirmieji šeimininkavimo ženklai. 
Kur mažutis daržas, kur vištos, avys. Ne
veik visa darės, o pamažu. Baškirai vistiek 
nepermanė kas per žmogus Kara-chanym, o 
labiausia nesuprato senoji Taktai, kuri jau 
nebegalėjo vaikščioti, gulėjo savo trobelėje 
ir ramiai laukė- mirties. Naktimis Taktai be
veik neužmigdavo. Guli ir mąsto. Tankiau
sia ji mąstė apie Kara-chanym, kuri jai siun- 
1 medavo ir arbatos, ir pieno, ir pyrago. 
Kartą Aclunetui atnešus jai iš Kara-chanym 
įvairių valgių, ji tarė:

— Pasakyk Kara-chanym. kad senė 
Tuktai ryto numirs. Teateina Kara-chanym. 
Aš noriu su ja pasikalbėti.

Kara-chanym atėjo tą pačią dieną.

— Kara-chanym. mano akys tavos jau 
.nebemato. — tarė- senolė T tiktai: — be? dar 
g'-riau tavo mato mano Širdis... Ryte aš 
numirsiu... ateis laikas, numirsi ir tu. Kas 
ms tuomet su tavo mokykla ?

— Ateis kita Kara-chanym ir darys tą 
antį...

Senolė Taktai suprato viską, ir jos nie- 
<o nebematančios akys pasruvo ašaromis. 
Ji apgraibomis paėmė Kara-chanym ranką, 
•risispaude prie širdies ir tarė:

— "Pasilenk į mane. Kara-chanym, da
bar aš suprantu viską.. .

Kai Kara-chanym pasilenkė, Tuktai 
prašnabždėjo:

— Dabar aš visa žinau... visa... Ta
ve, Kara-chanym. siuntė mums Allaehas. 
Todėl tu ir atėjai į baškirus...

— Dievas visiems vienas, senelė Tuktai, 
— atsakė Kara-chanym.

— Ne. ne... Aš žinau dabar visa... 

1926 m. kovo 27 d.
(Galas)

Balas Skietu/*

ŠAULIŲ DAINA
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— Ko tu čia ieškai ? — rūsčiai kaman
ėje Matas.

— Man Kara-chanym reikia.. . — atsa- 
Džajikas. dairydamasis į šalis.

— Kokis čia tavo reikalas?
— Aš atėjau į ją... Tepriima ir 

mokyklon mokytis.
— Pasiutai, arką, skustagalvi!

Joje visai mažos mergiūkštes mokos.. .
Džajikas viena težinojo, kad jau tris 
as esąs nevalgęs. Atėjus Kata chanym. 
jikas tarė:

— Kara-chanym. Džajikas visą gyveni- 
vagiliavo.. . 
o mušamas..
omet pavogė.
U, priimk jį mokytis.

•otų pasigailėk priešo.
Kara-chanym pagalvojus, tarė:
— | mokyklą aš negaliu tavęs, Džaji 
priimti, kadangi mano mokykla mer- 

itėms. Aš priimsiu tave sargu...

Gražiai, pakeltu ūpu pra
ėjo šių metų gegužės penkio
liktoji laikinojoj sostinėj. 
Skaidri pavasario diena su
traukė į iškilmes daugybę 
publikos.

Tuoj po pamaldų gausin
gos organizacijos ir žmonių 
minios traukė Į Žaliąjį kalną 
pasižiūrėti kariuomenės ir 
šaulių parado. Parado aikš 
ten — tam tyčia pastatyton 
estradon susirinko ministe- 
rių kabineto nariai, užsienio 
atstovai, aukštieji valdinin
kai, kariuomenės vadovybė, 
Estijos ir Latvijos studentu 
atstovai, atvykę studentų 
konferencijom ir šiai}) žy
mesni veikėjai. Paradą iš 
gen. štabo viršininko gen/ 
Ladygos priėmė respublikos 
prezidentas su krašto apsau
gos ministeriu d-ru Bistru, 
apvažiuodamas keturkampiu 
išsirikiavusias kariuomenės 
dalis. Po trumpų respubli
kos prezidento ii- kr. aps. mi- 
nisterio d-ro Bistro kalbu ka 
riuomenei, universiteto rek
torius, d-ras Avižonis orga
nizacijų vardu pasveikino 
prezidentą, kuris (lekuoda
mas tarp kita ko pažymėjo 
reikalą stiprėti kultūriškai ir 
ekonomiškai, o taip pat atva-1

duoti mūs brolius vilniečius 
ir senąją Gedimino sostinę.

Paradas pasibaigė ceremo
nialiniu maršu. Gražiai pe
rėjo pro estradą karo mo
kykla, pėstininkų pulkai, ar
tilerija, gusarai, ulanai. šau
liai pėsti ir dviračiais, tai bu
vo keletas Kauno rinktinės 
būriu su vėliavomis ir orkes
tru. Didelio įspūdžio da
rė žiūrovams tvarkingi šau
lių dviratininkų būriai, gra
žioj rikiuotėj, karabinais ap
siginklavę. Tai pirmas vie
šas šaulių dviratininkui pasi
rodymas.

Po parado įvyko iškilmės 
karo muziejaus sodely, čia, 
karo orkestrui grojant godu
les maršą, buvo uždėta* daug 
vainiku ant paminklo žuvu
sioms už Lietuvos laisvę, jų 
tarpi* ir latviu studentu, šau
liu Sąjungos pirmininkas p. 
M. Šalčius savo karštoj kal
boj kvietė visus jungtis Vil
niaus vadavimui, pasitikėti 
savo jėgomis ir tvirtai siekti 
užsibrėžto tikslo. Vilniaus 
atgavimas yra visos lietuviu 
tautos noras ir jis turįs būti 
ivvkdvtas. P. šalčius reiškė 4 » >

vilties, kad ateinančiais me
tais gegužės 15 d. bus šven
čiama sostinėj Vilniuj.

Geresnio Cigaręto

Naujas ir geresnis cigaretas 
20 už 15c

SKARDINIS RŪKYMAS
Iidirbini* P. Lorillard Co.. jsteigtot' 1760.

Q.
Oimts pypkių 
geriausis cigaretas 
prie kurio bile vyras 
gali pridėt lupas

Pabandykit vieną, 
Jum patiks!

Miestas visą dieną buvo 
gražiai papuoštas žaliumv- 
nais, kilimais ir paveikslais. 
Vakare įstaigos buvo iliumi
nuotos. Virš miesto visą va
karą raižė orą fejerverku ir 
rakintų ugnys.

(••Trimitas”)

LDK S. N. Y. ir N. .J. apskr. 
suvažiavimas įvyko gegužiu 
Ki tą d. 1926 m. 1.indeli Hali 
Wood Avė. and 16 St. Linden, 
N. .J. Susirinkimas atidarytas 
su malda jmm* pirm. F. T. (Gu
tauską 3-čią v. po pietų.

Skaitomi mandatai ir užre
gistruojami atstovai ir svečiai 
dalyvaujantys susirinkime. 
Rast, perskaitė protokolą iš jm*- 

reito susirinkimo.

Atstovai dalyvauja iš sekan
čių kuopų:

12-tos kuo|M>s Brookiyn, N. 
Y. V. Dauboms.

14- tso kuo]M>s A. Kazlus, J. 
Sereika. J. Sinkevičius, P. Al
seika.

15- tos kupoos Harrison, N. J. 
A. Daunoras.

73 kuopos Linden, N. J. A. 
Tvaskienė, F. T. Gutauskas, J. 
J. J. Liudvinaitis.

Svečias M. Stapinskas iš FJi- 
zabetli, N. J. Svečiui suteikta 
sprendžiamas balsas.

Raportai: pirm. F. T. Gu
tauskas išdavė raportą. Jis 
bandęs suorganizuoti L. D. K. 
S. kuopą Bayonne. X. J., bet ne
pasisekę tuoni sykiu. Rapor- 
tas priimtas.

Raštininko raportas. Vi
soms kuopoms laiškus pasiun
tęs, kad dalyvautų apskr. su
važiavime sykiu ir bilus užsi
likusias į apskr. už 1925 m. 
maršrutą.

Užsimoka sekančios kuopos 
už minėtą maršrutą: 14-ta kuo- 
pa iš Novark’o. N. J. $4 25. 
15-ta kuopa iš Harison, N. .!. 
$1.75, o likusios kuopos palik
ta neapribotam laikui užsimo
kėti.

Kasierius išduoda raportą: 
kasoje turime $23.55 o bilų už
silikusių nėra. Raportas pri
imtas.

Kuopų raportai: 12-ta kuopa 
Brookiyn, X. Y. išdavė raportą, 
kad kuopa sunkiai gyvuoja; 
maršrutas šiais metais neįv;’ 
kęs. 14-tos kuopos Newark, N. 
.J. raportas — maršrutas įvyko, 
o gerų pasekmių nebuvo iš 
priežasties blogo-laiko. Narių 
turi 60. kasoje $85.00. Rapor
tas priimtas. 15-tos kuopos 
Ilarrison. X. J. maršrutas šiais 
metais neįvyko, narių turim 17, 
kasoje $10.00. Raportas pri
imtas. 73-čios kuopos Linden, 
X. J., narių turi 13-ką, maršru
tas nenusisekė iš priežasties 
blogo laiko. Rajiortas priimta*. 
Pikniko rengimo komisija išda
vė ra}>ortą. Nutarta kad kuo
pos kuodaugiausia siųstų dar
bininkų į pikniką. Pakeltas 
klausimas kokius ženklus turė
sime piknike. Nutarta paimti

I iš Brookly. X. Y. Vilniaus va
davimo komiteto ženklus. Mes 
be Vilniaus nenurimsim ir par
duoti po 10c. cTns darbas pa
likta pikniko rengimo komisi
jai.^

Xustatomos kainos pikniko 
valgių ir gėrimų. Valgiai ir 
sode po 10c., ice-cream 5e. Bu
vo pakelta klausimas LDKS. 
seimo reikale, bet kad nebuvo 
žinios kur ir kada bus, tai dar
bas palikta valdybai baigti. 
Pirm, pranešė šios svetainės 
savininkas duoda LDKS., X. Y. 
ir X. J. apskr. svetainę be atly
ginimo dėl piniko ar šokių, tas 
darbas ]>alikta pikniko rengi
mo kom. surengti ką nors į pa
baigą vasaros.

Sekantį apskričio suvažiavi
mą nutarta laikyti NeAvark. N. 
J. Pageidauta, kad Newarkie- 
Čiai ką nors surengtų po seimo 
sesijų.

’Tneigos: 14-tos kuopos iš 
Xe\vark. X. J. už. maršrutą 
$4.2-5. 15-ta kuopa Harrison, N. 
J. už maršrutą $1.75, viso irtoi- 
g.ii buvo $6.00. nuo seno ižde bu
vo $17.55, viso $23.55.

Pinu. F. T. Gutauskas 
Rašt. P. Elseika
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ELIZABETH, N. J
6-tas Studentų Klubo ' 

noji l^etuva” susirinkimas i 
vyko Liet. Salėje birželio (i d. 
2 vai. ]h> piet. Pirmininkui dėl 
sjtorto rungtynių nvatsilan- 
kius, pirmininkavo K. Jurgč- 
la.

Po vablv i>os ir komisijų pra
nešimų, apsvarstyta visa eilė 
einamųjų reikalų. Iš “Gied
ros” atsakymo dar negauta. 
Priimta konstitucija 3-ju skai
tymu su nežymiomis pataiso
mis. Konstitucijos komisija, 
savo užduotį atlikus, rezigna
vo. Susirinkimas padėkojo jos 
nariams delnų plojimu, šiuo 
St. Klūbas “Jaunoji Lietuva” 
turi garbės pareikšti viešą pa
dėką Konst. Komisijos pirmi
ninkui J. Jūrgėlai ir •nariams: 
K. Brazaičiui. J. Patrick. S. 2i- 
taveckiui, A. Bačkutei, B. Lut- 
vinaitei ir M. Lukšytei, taipogi 
klubo pirm-kui IT. Raudoniui, 
už sąžiningai atlikta šanku 
darbą. Konstitucija surašyta 
angliškai.

Pramogų (entertainment) ko
misija iš 7 ūmių sumažinta iki 
5 ir pavadinta “Sočiai Com- 
mittee. ’ I jos darbo ribas leis 
dabar be prnnmg.ų dar ir viešu 
paskaitų rengimas. Jos pirmi
ninku yra K. Brazaitis, nariai-: 
Jg. Grinčius, Juk Jūrgėla. M 
ImkŠytč ir A. Brazaitis, gi B. 
Imtvinaitū ir 1\. Jūrgėla iš ko
misijos pasitraukė.

Išrinkta Knygyno Komisija 
iš p-Po K. Jūrgėlos ir nariu A. 
Brazaičio ir St. Žitavelkio. ku
ri turės imtis iniciatyvos, su
kvietus vietos lietuvių Jietuv iš- 
kų draugijų atstovus, st- iuti 
A’iešąji Liet. Knygyną.

Pagerbimui savo narių, ku
rie šįmet baigia AukŠt. .Mokyk
lą, Klūbas birželio 1

Pirmoji šv. Komunija

š. m. geg„ 23 <1. šv. Jurgio pa
rapijos buvo il.idelės iškilme-— 
vaikučiai, kurie lanko parapi
jos mokyklą pirmą kartą pri
ėmė į savo širdis Švenčiausią 
Sakramentą. Bažnyčia sĮMvia- 
liai buvo GtTb. kun.
V. Vii kutaitis atnašavo šv. mi- 
šias ii-^i-ąyikė tam tikrą pritai
kytą į >a mokslą?^ Beriliu i(ii 1 u- 

vo aprongti su jilyjais 'Irabu- 
žiais. ir laikė rankose po žva
kę, o mergaites visos baltai. 
'Taipgi gražiai užsilaikė. Tas 
darė graži] įspūdį. Begalo daug 
stebina klausytojus kuomet 
jauni Kristaus darbuotojai su
tartinai kalbėjo aktą Tikėjimo, 
Vilties,'Meilės i r t lailesčio. l'ž 
visą vaikučių tinkamą priren- 
gimą ir aprengimą priguli di
delė garbu gerh. seserims —mo
kytojoms ir tėveliams.

>

Lietuvių valgykla

Ties Lietuvių Šv. Jurgio baž- 
skersai Siųx?rior 

Avė.) žinomas biznierius it ka
talikų visuomenės darbuotojas 
Jonas P. Kvederas atidarė pui- 
kią valgyklą. Valgykla ramio
je vietoje ir švariai įtaisyta. 
“Lietuvis pas lietuvį,” tai turi 
būti mūsų obalsis!

Tad kurie eina į valgyklas 
valgyti — patartina užeiti į lie
tuvių valgyklą.

Piknikas, piknikas!

m. liepos 4 d. L. Vyčių 25 
rengia žymų piknikų

š. 
k p.
“l'liestnut G-rove” darže, prie 
Statė Rd. Vieta labai graži, i- 
deališka. apsupta aplinkui ža
lių giružių! Kaip girdėti, dau
gumas žada atvykti iš kitų ko
lonijų į Vyčių pikniką. A i'*ti- 
nio jaunimo manoma sulaukti 
nemažai, nes ten tinkama vio
la šokimus. 'Tinkama ten ir tė
veliams su vaikučiais, nes 
užtektinai medžių puvėsio.

Daug vestuvių
Daugumas kalba, kad *‘June 

Lucky Montli.” T’adgi su pra-

v ra

■ •» i,
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Čia parodoma Armageddo no kaukuras. Biblijos laikais čionai buvo didelių kautynių ir 
dabar čia daroma archeologiški atkasinėjimai. Tam darbui vadovauja Chicagos universi
teto profesorius James H. Brea sted. 1

džia šio mėnesio pasipylė dau
gybė užsakų šv. Jurgio bažny
čioje. Kad daug vestuvių, tai 
tas natūralu. Bet nemalonu, 
kad lietuviai vaikinai veda sve
timtautes mergaites, o lietuvai
tės teka už kitų tautų vaikinu, 
kartais net kito tikėjimo išpa
žintojų! Delei panašių įvykių 
daug močiutių ir tėvelių ne
mažai ašarėlių y ra išlieję... Bei 
ketų surast tu nemalonių atsi
tikimų priežažstys — suradus 
prašalint!

Svečiai vėl Olevelande

Taip ir buvo, 
nuo bedarbes,

‘Jane Ridu’

♦

Rep. K. R. Jūrgėlar.

CLEVELAND, OHIO

Išvažiavo Lietuvon

oriei

I
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Kūdikių
Svarbiausia priežastis menkos vaikų sveikatos y- 
ra netikęs ir neganėtinas maistas. Kada kūdikis 
mažas, jis prižiūrimus, dažnai sveriamas ir aty- 
džiai dabojamas. Bet paaugus, tėvai jį apleidžia. 
O turėtų daboti ir atydžiai prižiūrėti, kaip kūdikį. 
Daktarai, darydami bandymus, rado kad konden
suotas pienas yra vertės maistas budavojimui vai
kų sveikatos.

Gerb. Martynas Jankus ir A. 
Brukus Klaijmdos lietuvių ats
tovai, kurie geg. 16 d. jau kal
bėjo t'levelande, š. m. birželio 
16-17 d. žada vėl atvykti į Cle- 
velan;'] ir padaryti platesnį 
pranešimą apie savo misiją. La
bai pageidaujami!

Akstinas

CLEVELAND, OHIO

Oras

.26 d. rcn- 
’-busais į Lake 

Jlapctong, X. -I. Ruošianmji 
darbą vvkdys Souialė Komisi
ja.

Platesnis visuomeninis veiki
mas, k. a. paskaitos, debatai, 
vaidinimai, literatiniai vakarė
liai etų. atidėta rudens sezonui, 
kai Ims vešiau ir klūba- turės 
dvigubai daugiau, narių.

Susirinkimas baigtas 4;(K) v. 
po piet. Sekantis mitingas i 
vyks ketvirtadieni, birželio 17 
d. 8 vai. vakare Li<4. Salėje.

Dėl tilpusius “ Darbininko“ 
42 Xr. pastalieles apie mūsa 
klubą. turiu pažymėti, jo1,- 
“\i:ma iš molini].” pastabos 
autorė, apsilenkė su tiesa. Me.- 
nesigiriame savo katalikišku
mu. kaip kad .ji prikiša, bet 
vykdom religi jos dėsnius t<v ve
ninio. “Brooklyno lai.-vanri- 
niii šlamštas tarp Jų” ir „-j ne- 
sisukirieja. kaip ir bendrai lie. 
taviški la il< ra.-iia i įima jaunuo
lių skaitomi. d<Ja. Mes m-rai 
žinome autorę, žymią vietos 
“veikėją.” ir mm i n,;i !lt x 
polemizuoti. Sapi'-nli .-ai.

Kalbant apie orą čia buvo 
Šaltas ir labai atmainingas, gal 
dėlto, kad (.’lev olandas stovi 
ant Erie ežero kranto. Pavasa
ris-taipgi nemaloįiiausias: lai 
karšta - ■ nors neiLis iš kailio, 
tai vėl šalta, kaitinėti- kailinių 
reikia. Nebereikalo tūlas oro 
pranašas pereitą vasarą

reiškė, kad ši pereitoji žiema 
būsianti baisiausia į du šimtu 
dešimt metų.
Žmonės ne tik
bet ir nuo oro prišalo, privar 
go. Bet dabar atrodo, kad su
silauksime gražesnių dienelių.

Veikimo peržvalga

Nežinia. ar tai oro įtekmė, ai
tai biznio nepastovumas atsi
liepė pereitą žiemą ant lietuviui 
veikimo. Buvo, tiesa, veikla, 
bet ne taip širdingai, kaip čia 
kadaisia būdavo veikiama. Kas 
buvo veikiama, tai ne iš širdies 
arba pasišventimo, bet tik kom- 
peticijos, biznio arba savo rū
šies politikos tikslu. Bet ką 
darvsi, reikia būti dėkingiems 
ir už tai. Sulošta keletas žy
mesnių teatrų ir apie pora ope
rečių; surengta keli jubilieji
niai draugysčių paminėjimai, 
koncertai, maskų baliai ir ba
žmas. Jei kuominors atsižymė 
la. tai ristynėmis Lietuvių sve
tainėje ir kozyremis Bažnyti
nėj svetainėj. Kokį tos žemos 
rūšies pasilinksminimo pramo
gos atnešė dvasišką peną, gali 
ma spręsti iš jų užvardijimų. 
Bet ačiū ir už tai. Bele tik vei
kiama. Zinonuliains permaiiios 
reikia.

i

Yra daug įvairių būdu, kuriais 

galite vartoti Standard ar 

Challenge Condensed Pienų. Kur 
tik reikia pieno ir cukraus sykiu, 
vartokite ten tu rūšių pienų. Duo
kite jį vaikams ir šeimynai dary
damos keiksus, kepsnius, pudin
gus, sosus, košeles, pasigardžia
vimus ir kitaip. Vaikams duoki
te taip kaip jie mėgsta. Vartoki
te kavoje, koko ar šokolade. Lai
kykite ant ledo blešinukę visados.

i
1 F3

DYKAI
Taupydami leibclius blešiniii gaunate brangių 
dovanų. Kiekvienas leibelis turi didelę vertę 
Ant paveikslo čia matote gražų ir naudingų 

šaukštuką. Galit gaut už 
20 leibelių.Pradėkit tau
pyt šiandien ir neškit 
leibelius į arčiausią do
vanų krautuvę, pagal 
adresus žemiau. Apžiū
rėkite ten išstatytą di
delį pasirinkimą įvairių 
dovanų. Rasit daug nau
dingų namams dalykų.

vi
zLj> DĖL BRANGIU DOVANU
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Mūsų Boston’o premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Fricnd St., arti Haymarket Sq. 
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS

ha blogi] palinkimų. Ko gero
ji dvasia nepadaro, tai piktoji 
kupinai užpildo. Kas mulaveik- 
ta dvasios pakėlimo būdais, tas 
atlyginta proto nuodinimo ke
liu. Ji^: ir sakoma, kad vel
nias vis smarkiau darbuojasi, 
negu geroji dvasia. Ypač į>c- 
reitą žiemą jis čia veikė net iš
sijuosęs. fžtat ir pasekmes tu
rėjo neblogiausias. šėtonas 
kaušu mieruodamas savo skvs- 
limūlf taip Širdingai pavaišino 
nekurines savo pasekėjus, jog 
pastarieji nuėjo pas jį amžinai 

Sakyti, kad. tai geru 
kit iems —• neužsimoka, 
liūtų veltas aušinimas 

(> antra, mirimas nuo 
> madom 
moterį uis

nuos. Visos trys šokikės šoks 
ant kojų pirštų galų (toe dane- ■ 
ing). Po programo šokiai tę^is 
d<i vėlumai. Bus Šaltakoš^s ir 
gėrimo.

Turėjome visokių teatrų, kon
certų ir balių, 
ni ir 
(ai. 
maži 
me t ų 
naujiena, 
šitame programų bus išpildytas 
šmotelis “ Medžiokle” ant šešių 
rankų, trys ypatus prie piano. 
Yra labai pageidaujama, kad 
šituos jaunus talentus publika 
gausiai paremtų atsilankydami 
kuoskaitlingiausiai. nes vaikai 
tai mūsų rytojaus žiedai ir vil
tis.

Pildė juos sė
jimui, amatoriai ir artis- 
Dabar gi surengė ir pildys 
nuo šešių iki keturiolikos 

vaikučiai. Tas tai da 
() kita naujiena, kad

Pikninkai
T i 

j

viešėti.
pasarga 
nes tai 
birnos.
nuodų jau taip įėjo 
kaip divorsai arba j 
kirpimas plaukų arba nešioji
mas trumpi] sijonų. 1 r kuo la 
biau draiisi, prikaišiosi, išme- 
t inesi. tuo jiems tas užginamas 
vaisius skaniau kvepės. T’o- 
d< I kaip kas išmano, taip save 
gano, 
lis.

Juk Amerika Jiuosa <a-

Koncertas

Alkoholio įtekme
Xem<invkitę, jog mūsų mies

tas liuesas nuo nusidėjimų ar-

J

SE
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Nedėlios vakare, birželio 21) 
š. m. atsibus V. Greičiaus pia
no mokinių koncertas Goodrieli 
Auditorijoj, 1420 E. 21 g. Pro
gramas susidedantis iš ketu
rios dešimt numerių Ims nepa
prastai įvairus, pamokinantis 
ir linksmas, nes jame dalyvaus 
šešios-dešimt pažangesnių mo
kinių. Vieni gros ant piano sa
lus. duetus ir ant šešių ran
tų. kili grieš ant smuikui ir gi- 
arų, o da kiti šoks ir dainuos, 
luinas. Viena šokikė iš Marika 

I ,ee Club šoks klasiškus šokius, 
kita iš (’levelaml Musių Suliool 
Sėt t lement šokiu atvaizdins 
maldą, o da kitu šokdama dai-

Dabar preiname prie opiau
sio momento pramogos, būtent, 
piknikų, 
žiedams, 
nauju pavasario rūbu, 
šeimyninkei Jaukiant : 
visu mintys pakrypo ten, 
būtų 
pakvėpuoti tyresniu oru (nesa
kau tyru, nes čia Amerikoj jo 
nėra), pasidžiauguti gamta ir 
permainyti, nors ant valandė
les, nuobodu vienoda žmogaus- 
gyvenimą, l’žtat tuo tikslu ir 
pasiskubinta, nes jau visos pa
togesnes vasaros šventosios 
dienos yra užimtos biznevais 
pikniukais ir šeimyniškais iš
važiavimais. Šiuomi svetainių 
durys užsidaro, o daržų ir miš
ko vartai atsidaro. Žiūrėsime; 
kokią istoriją patieks mums . 
laukui pasilinksminimo vaka
rai. liūtų labai pageidaujama, 
kad jie Imtų tvarkomi ir vado
vaujami gerosios, • o no pikto- j 
sies dvasios, nors pažvelgus į 1 
praeitį nehoroms gema apie tai ’ į 
abejone. • |

Pakvipus gegužės 
gamtai pasipuošus—~ 

, tarsi 
svečių, 

kur 
galima liuosiau ir giliau

Smuiką:
r

W. LYNN, MASS.
LDKS/2I kp. mėnesinis su

sirinkimas bus birželio 18 dz 
pas Vincą Vingąitį, 32 Morris 
St. Visi nariai šūėi'Rn.. .. 
.-įveskite naujų narių prinršytL

Raštininkas

i
S

I

•i 
.? 
K

J Reikia taip gyveni i, kad 1 
kiekvieną vakarykščią diehĄ L 
galėtumei prisiminti su pasi- | 
tenkinimu ir džiaugsmu.INKEMS KELRODIS

Rašo ISABELLE KAY
Lietuve šeiniiJrfnki” Amerikoje visados trokšta jraiiti |iat:irinvj 
pagerinimui Jo- žinojimo at likinūjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir molina. Sito-e -kiltyse kas savaite tilps straipsneliai ku

rie bus imlomtjs kožnai Lietuvei šeimininkei.

VISI Į DIDELĮ IR LINKSMĄ

Virinio Receptas 
daržoves l\ ra ei k >- 

i*;tine"S. bet išrodonta ji>e žirni.ii 
Iiai-I ineiau-i už \ i-tts. žaliu- žir 

‘•šviežiu-.’- ’l'aiei 
('•annedl žali atritini užlaiko sa- 

t "š\ ieži 
.......'...... * "t žaliit žirnių 

smulkų-. l':;pra-li.
Plidi'jus )>rie šios 

-ekanij receptą pa- 
šeini'n<>- nai 's 

s ateik:) ir skanų

; rV isokios
ma
ra
uitis sunku užlaikyti 
dėžii.i ............................... -.................
><» oriuitmlį skonj gerinu neuu 
žirniai." Yra dane >ii-iu 
i>arda\imtii. kaip: 
i’Taneu/.iškl ir kl.
'akarienės 'al.io 
m:il.\ -i kad kiek' i< t:::s 
p:isi^:ilie<lili- ir 1110 
salėj.
ž.vi.n. ziitxii. svir.To.xim. zuuL
I'j piloduk i e\iipor.ilcd pieno
2'-.» puoduko šnlte vandens

I šaukštukas < iikraiis
'j sauk-tilko Kapelų :.\omiiiil

’J š:in1;-tai s'iesto siu kilt) riebali)
I 1 . šaukšto milui
I -ankstokas dripsltos
1 _. šauksi tiko pipirij

2 otiodukai deziiiii) t 'irtu žaloj 
žirtiiit.

Sudėk žo idiis. > ukrų ir oęiiims 
: altu Validoli) ir virink |«cr 
Paskui ĮHTlrink per siela: : 
porai'd pieną, ueršildj k ir 
-it milinis Inai-.'Ials >'i'- I tl ir 
uždarais.

Virtuvės Reikaluose

i
.’<» mitulių, 
supilk • \ :t 

siiiiršiitik 
kil .i i>

Ni.-katl nc'irkil kopn.-hi uždi'iigl.itn 
|•lU>d<•. ik-- jie nil-to.ia skolij ir savo 
-|>:tIv

Vi-rdaiil morka- |>alir-it kad iaili’.o- 
tnoiko- i<vir- i apio pii-'.1 valando . o 
x..|:..iio imx virti Im'iiI valiindi) ir pa-ę.

Kad noĮmkičl ii kepam kiaušiniu-, iž 
kralvk' am -knrvados bi-kj kukmuzij 
mill Ij I rorn I loiir >.

Kad di u- ka he-iili|>tn ir iie-ukielll. 
idėk j ilrn-kinv ėi:j kelis grtidii- rvžii.i 
arini Idski krakmolo.

.X ih”iii i imii riėliah 
pink ivarn Snmta n_ 
civili) v andeii.v)e ir |>Crini1lk per 7ii|H‘- 
viišii. Taukai prilips prie šnllo am!.-k 
lo.

• f
iBhllo X1I|H-S. pa’-bi 

aildtlllo < ebeese

Naminiai Pasigelbėjunai
Jeigu iižlašv-i kamparo r-pirim ant 

-mepiii -lallie-iu jiirin .-kalbinio, dmnės 
išnv k- laike -kalbinio.

V-l rali- jllodv lo plėt mil- ..'alini:: i.-.;m- 
ii iš -lallie-iu pmnarkius suiepta dalį 
dril-ko- ir vandenio sk.v-'iine kada jau 
bu-a per-kalbla iiinnmni jo j.

Xcgra/.IH- plėnims nuo sienų 
miinili palrinmil bi-kiu niagnesi 
buliam am plėniui. Kada 
,a 1h> dieno- laiko nutrink 
šepeiill.

I !-t ri imi drapanii- \i-i> 
pirm iiiiifi-jinio ant žiemos,
šalin- vi-il- kandžiij kimi-iniu- 
|mi u.

’l.l-

i>

Grožės Patarimai
1‘ik kij isgvdyimii reiki,-i įniko 

irvlie-. Plieki) priež:i-l i- gili 
nuo v.ilg'ino ĮH'rdmig :-:ildzJi,l. 
v:il-;ii| :ir lie'iiij ine-n mini mio blogo 
skilvio >io\io. nevirškinimo. pr;i-i milo 
krmijo ir ll. K:id:i pinkui ;i|,-ireišl. i:i. 
reiškiu, kini Iieluril v.ilgvi le-l.’iirii) ’ .d 
gin; reikia geri dmig vandens; inmik- 
liuli- kiek lik gnlini:: ir iš'nlvl imiknd 
viduriu-. Yra daug vaisiij pardav iii.ili 
dėl gjdvni'i pnėKij. bei paimtina ;>ir 
miailsia pa-itai'l su gvdvmjn pirm 
naudojam H m kuriimu-. Kada ji- i- 
Zlllle- 

vaIgvi

k. i n -

gj d\ loja 
Kada ji- 

iii-, ji- paims kokius niai-lll- 
n kokiu- \ai-iu- imt.

Ypatiška Sveikata
Angliška patarlė ak>>: • \ aiSena

k - llieucliillli- l'uial kai): ir įmina." 
r.,1 :ic dalis mes taip «l;ir.»ni ? V|e- ai 
gotu \ i-k:i k.i limfom prieš sme ir nie 
kii Uiti n<".\ ;i rsl uiti. kaip lik upie jų 
skonį. Keikia pažui rei i 'alum narni:) 
mums. .Iei:;u taip dan ltiuie mažiau 
Intoj ' idillių užkielejiiiių. .Vii- luiiiu 
v.-ilgi l daužiau rupios duonos. sėlenų 
bandukių arlm .-ėletiitiių bl.oitj. nes 
■ nink-ti 'aitriai, iiukošlo- siiĮtes ir kl 
.iikif oadnf" atsieitu) iingia. .hm .na 
*lan iiiu-u \idniiai larlm im i. ,im iln 
ne-tii ji<- palieka. taigi, mni-iij kinį 
valgai otri i-kalno įh i-' at -O 11 kaip 
vvar-'tai apie kim- gyvenimo dal\ku-.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus
K iik i >i:iIH:ix g.-ili iilirilhSif i vii.>!'•-- ’ ■ikPK'lii-. kni|> .:il

|>ti<>d,i- k:ir\:id.-i- Ir lt. .1 ij- gnliie g:iuti H'kin* .Inikiu- v i-i k:d 
|>|rk-l u* Stiiiidn rd ir (i'linll.'iigi’ l’iin ’ ir l h>--
• ••itiiitimkė- |H-ik:i lik v I rimini” 11) Į>ien:i. .lu-ij gio-<-i ninka.- |>:ii'du< 
l'iiliual pupini.' k Jo.

/

kuris bus «

LIEPOS 3 ir 4 DIENĄ
ROMUVOS PARKE, MONTELLO, MASS.

O LIEPOS 5 D. VISI MONTELLIEčIAI Į NORWOOD, MASS. J 
Šis piknikas bus rengiamas tik Draugijų, o pilnas piknikas | 
ant visada yra paskirtas šv. Roko Parapijai LABOR DA¥ , 
(Darbininkų Dienoj), kuri pripuola 6 d. rugsėjo. Malonėkite / 
tą dienų kitos kolonijos nerengi.

JEKIL NENORI, KAI) TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ (iIMT’ĄJĄ LIETEVIE KALBĄ. 

tai išrašydink .jiems

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“Saulute” F

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Pi<>os vaikų teatrui. Žinutes iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumeliai. I šdaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus.molio ir kiloki. Laikarščio kaina: metams . 
2 dol., pu-ei metų • 1 dol. Eina 2 kartu- jht mėnesi. .•
Paveiksiu- piešia K. ši MOXIS ir kit i dailininkai. lai
džia “PASAKOS” B ve. Redaktorftis A. Giedraitis.

a

' ■»

Vienas N’r. susipažinti siunčiamas veltui.

Adiv>a>:“Saulutės” Administracija Jurbarke

a



AR TIKRAI TAIP YRA?

:4*' Pereitas sekmadienis buvo 
labai gražns. Tai buvo žmo- 

pnėms smagu ih> daugelio ly
tingų ir šaltų nedėldienių. 

. Tokiu gražiu oru žmonės uo- 
Jliai naudojosi,, Pilni keliai

• Ihivo automobilių, pilni par
kai ir “bvčiai” žmonių.r s • *

• J ---------------------------------------

VASARA PRASIDĖJO
Bostone vasara jau ofici- 

. jaliai prasidėjo. Rcvere“by- 
čio” maudynės atsidarė pe
reitą subatą birželio 12 d. 
Nantasket ir Naliant “by- 
čių” maudynės atsidarys tik 
liepos 1 d.

Šiemet vasara pasivėlino.

IŠKELIAVO
Birželio 10 d. išplaukė pui

kiu North Gerinau Lloyd lai
vu “Columbus” nemažas bū
rys lietuviu, vadovaujamas 
Dzimdzi-Drimdzi artisto V. 
Dineikos, aplankyt savo se
nus tėvelius ir gimines Lietu
voje. .J ii tarpe matėsi nema
žai ir South Bostoniečių.

Marcelė Galinienė, M. Bi- 
gonis, Ona Bilinskienė ir 
duktė Ony tė, Rozalija Kašė- 
tienė ir duktė Floretina, Pet
ronėlė Gclažinienė su sūnum 
Steponu, Petras A’užgirdąs, 
Petras Karaiva. Juozas Siu- 
kis, Stanislovas Gogis ir ge
rai žinomas vytis Kazimieras

“Naujienų’’ birželio 9 die
nos laidoje, A. Vanagaitis, 
rašydamas apie Dzimdzi- 
Drimdzi gastroles po antgal- 
viu “Pagrabas,” rašė apie 
išsiskirstymą Dzimdziu tru
pės ir prisiminė apie jų bu
vusi dalyvį J. Bikinį. Pasi
didžiavo, jog didžiuma au
kotojų buvo laisvamanių, 
tM p kurių ir. di< Kapočius' • »> > • i * • *
aukavęs $80, kuriuos senai 
buvęs Dikiniui paskolinęs. 
Tas nebūt atkreipęs mano 
domės, jei nebūtų neteisin
gų priekaištų ir apkaltinimų 
užmesta “T)-kui.” Tarp kit
ko rašo: “Daug aukauto
jų yra laisvamaniai, o jie 

ir Shnoniš- 
nekuriuos 
kurie liet

Povilaitis. A. Visminas, EloiVibdamas
zabeth’o lietuvių vargoninin
kas.

Visiems linkime laimingos 
keliones.

Ekskursija buvo sudaryta 
per Lietuvių Prekybos Ben
drovę.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS
. ..a ’,u t^-tos kuoposmė- 

X nešini s susirinkimas Įvyks 
seredos vakare, birželio 16 d., 
7:45 vai. vakare, Parapijinėj 
Salėj ant Septintos gatvės. 
Šiame susirinkime turėsimi' 
galutinai aptarti savo tradi
cinio išvažiavimo reikalus ir

• kitus 
Taipgi 
šurum 
Šiame
senas
Feliksas Zalieckas kuris be- 
abejo šį-tą pasakos iš savo 
indomios ekskursijos dzim- 

i dziams.

daug širdingiau 
kinu pasielgė už 
darbininkiečius, 
draudžia laikraščiui minėti
bikinio vardą.” Įdomu, iš 
kur tokia nesąmonė galėjo p. 
A. A'anagaiti pasiekti ? Ne
jau tai jis pats galėtų iš pirš
to išlaužti? Ar jis nežino, 
kad žmonės jau buvo pradė
ję .“Darbininką” net Dzim- 
dzių organu vadinti dėl dide
lio Dzimdziu reklamavimo, 
kur Bikinis buvo visumet 
pirmas. Dabar serga, nevei
kia ir tai jo vardas pirmoj 
vietinių žinių vietoj. Jaučia 
pas p. Vanagaiti reiškiasi 
laisvamanio taktika.

Toliau rašo: “Tai ir padė
ka už tai, kad tas vyras be- 
................. ; (bedirbdamas? 
X. Š.) ‘Darbininke’ tą džio
vą užsipelnė.”

Čia tai jau arba p. A. Va
nagaičio nieko nežinojimas, 
arba nubloškus teisybę į šalį, 
žingsnis kraštutinėn netie
som Pirmiausia paklausčiau 
p. A. Vanagaičio iš kur jis 
žino kad tai tiesa būk Biki
nis bedirbdamas “Darbinin
ke” gavo džiovą ? Ar žino 
kiek valandų Bikinis dirbda
vo ? Jeigu to viso nežino, tai 
kaip drįso kaltinti “Darbi-

Trinką.” Jau čia nebe tas A- 
Vanagaitis kurs paraše -mu
ziką “Vilnius.” -Jau—čia 
dvasia visai nelietuviška.

Dar toliau rašo: “Galėjo 
art. J. Bikinis būti kitų pa-, 
žiūrų žmogus.” Čia pilnai 
sutinku su p. A. Vanagaičiu. 
Ačiū už painformavimą apie 
pažiūras. Kaikurie to dar 
nežinojo.

Ant galo ir užvirsi ja: 
“Antrajai pusei bostoniečių 
(suprask katalikams) reikė
tų rimčiau pagalvoti ir su- 
švelnyti žmoniškus jaus
mus.” Po to primeta nekri
kščioniškumą ir riša, prie gė
dos stulpo.

Nežinančiam tikro dalykų 
stovio atrodo, jog Boston’o 
katalikai ir “Darbininko” 
šulai (taip A. Vanagaitis va
dina) yra be sąžinės, be šir
dies ir dar kokie nenaudėliai. 
Jei rašyti] žmogus iš Bos
ton’o tai gal lengviau galėtų 
kitus Įtikinti. Kadangi ra
šo visai nežinantis dalvko, 
tai jau fe — sau vardą pa
gadino ir užtariamam J. Bi
kiniui padarė meškos patar
navimą.

L. D. K. S. Centro Valdy
ba nutarė užmokėt J. Diki
niui už dvi savaites $70, kuo
met jau sirgo ir nedirbo. Pi
nigai išmokėti. Darbinin- 
kiečiams pasidarbavus su
rinkta $46 (žiūrėk “Darb.” 
No. 46).

Be to N. A. LDK S. aps
kritys nutarė remti p. Biki
nį.

Dabar tesprendie skaityto
jai ko verti p. Vanagaičio 
priekaištai.

• v

. . , I
Sekmadieny,“birželio IŠ-d. 

š. m. buvo yietinės 49 kuopas 
,P. Blaivininkų.susirinkimas. 
Narių prisi/inko pusėtinai. 
Svarstymai ėjo gana tvar
kiai. Vis'tai dėka sumaniai 
valdybai. Kasininkei nepri
buvus, ją pavadavo p. Ba
rauskienė. Jau nekalbant a- 
pie būsimus vasaros metu 
piknikus, jau rūpinasi apie 
rudens sezoną. Nutarė mo
kytis dramą1: “Dešimt metų 
smuklėje.” Tuo reikalu pa
sini pįs stovinti valdyba ir 
dar darinkta keletą ypatų 
kad tikrai vaidinimą pada
rius pasekmingu.

- Naujokas

*• J
■%fiĮęS'2'_2,

VISIEM SVARBU

NAUJAS ADVOKATAS

dalykus apkalbėti, 
ruošiama ir indomus 
burum programėlis. 
susirinkime dalyvaus 
mūsų bendradarbis

Valdu ba

IŠVAŽIAVO
Birželio 8 d. Bostoną ap

leido Kazys Povilaitis, gana 
žymus darbuotojas. Birže- 

Į.lio 10 d. laivu Columbus iš- 
[yyko Lietuvon kartu su Lie- 
Ftuvių Prekybos Bendrovės 
pluoštąja ekskursija dzim- 
Čdziui V. Dineikai vadovau
jant.

I • Kadangi Kazys buvo po- 
Įpulerus vietos jaunimo tar- 
| pe, tai birželio 7 <1. jo ai ti- 
[•inesni draugai buvo paruošę 
rišleistuviii vakarėlį Vyčių 
^kambariuose kur dalyvavo 
I kėlės dešimts jaunimo. Visi 
į pasakė po prakalbėlę su ivai- 
I riais linkėjimais. Atminčiai 
L|teike fontaninę plunksną. 
EVakarėlį vedė J. Červokas.
K Kazys buvo netik artima: 
ESUSirišęs su Vyčių darbuote, 
rbet taipgi ir su L. D. K. Są 
»Junga. Jis net keletą nu-tn 
t-dirbo “Darbininku” spaus 
Ituvėj.

Įr Linkėtina laimingos kelio- 
lynes!

IŠ SUSIRINKIMO

tik

Šv. Petro parapijos bažny
tinis choras laikė birželio 9 d. 
savo pa prastą susirinkimą, 
kurį vedė pirmininkas Pet
ras Rūta. Metinio baliaus 
komisija išdavė raportą, 
kurs priimtas. Bažnytinio 
koncerto raportas priimtas. 
Choro vedėjas M. Karbaus
kas pridavė 10 dol. už daly
vavimą prakalbos!* Brighto- 
ne. V. Valatka Įnešė, kad 
virt piknikams jau paimta. 
Pirmutinis piknikas choro į- 
vyks 20 <1. birželio.

Choristas

VERACKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

Pažįstamas

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadvay

Tel. S. R 0948

BROCKTON MASS.: 
684 No. Main Street

Tel. Brockton 7180
RESIDENCT.TOS Tel. 8. B. 8429-W
—----- ‘

City Poiiit’e. Patartina vi- 
jsiems eiti klausytis. Svarbu 
I katalikams, nes duoda daug 
stiprių faktų ir pamokinimų 
apie Kristaus mokslą. Dar 
svarbiau atskalūnams-neka- 
talikanis, nes gali duoti klau
simus kurie taip aiškūs kad 
niekas nesuranda argumento 
juos sukritikuoti.

Girdėjęs

ATPIGO ŽEMUOGĖS

Žem
uogių ant įnerto tięk atsi.- 
rado% kad kainos huupuo’ė 
vienu trečdaliu. Užpereitą 
savaitę Į Chicago atgabenta 
2,451 vagonų žemuogių, per
nai toje savaitėje teatgaben- 
ta 670 vagonų.

Prasidėjus vasaros sezo
nui per legalus .šventes ir sek
madienius Boston Common 
yra laikoma taip vadinamos 
“Open Air Mission.” Jas lai
ko žydas Cįoldstein perėjęs i 
katalikų tikėjimą. O pereitą 
sekmadienį, laikė savo misiją $.

—

(
ADVOKATAS | 

JUOZAS GUNYSį

LIETUVIS | 
SOUTH BOSTON, MASS. I 
Room 3, kampas F Street 1 

Ros. Tel. Parkwav 1864-\V i

13 Karvių ir 
1 Arklys

2 kiaulės, 50 vištų, CV vištu- 
kų, 3 žąsys, 4 antys, 50 obe
lių, trokas, visi ūkės Įran
kiai ir 22 akeriai geros dir-! 
baruos žemės su kiek miško, 
arti Bostono ir kito didelio 
miesto. Turi būt greitai par
duota iš priežasties mirties 
šeimynoje,. Pr^kč $,500, i- 
niokėti $3,000’ A, I V A S. 110 
Tn'mont St., Boston. (B. 19)

RANDOLPH
Beveik naujas 5 kambarių namas su 
visais vėliausios mados įtaisymais, ši
luma. elektjįįs šviesa, miesto vanduo ir 
keturi akeriai žemės, visai netoli Bos
tono, Brocktoiio kėlioj Parsiduoda pi
giai ir su lengvom išlygom. Kreipkitės 
pas savininką: A. .1. KUPSTIS. 3.32 \V. 
Broadvvay. So. Boston, Mass. Tel. s. 
Boston J6G2 arba 1.375. (B.S-ll)

Visiems pranešame kad mes 
geriausiai n tipentum m automo
bilius, iš senų padarom naujus 
už prieinamą kainą. Reikale 
kreipkitės pas KAVOLIS,
tarpt* 352 ir 354 Uroadivay, So. 
Boston. Mass. (B.8-1S).

Aš Martynas Kničiunas paieškai! sa
vo pusbrolio STASIO lAHANAUSKo. 
Aš esu girdėjęs, jog jis buk gyvenus 
,s» nuni. 8207 E. Bellviesv St.. Cleveland. 
Ohio. Meldžiu atsiliept ar kas kitas pra- 
neškit. aš norėčiau susirašyti laiškais. 
MARTYNAS KMčll NAS, 95 C St.. S. 
Boston. Mass. (B.-11-18)

GERIAUSIA PROGA
Su $1500 gali plikti naujų su nau

jausios mados įtaisais dviejų •šeimynų 
kampinį namų labai gražioj lietuvių 
Užgyvento.) apielinkėl Mattapan. Laimi 
puikus dei gyveninio ir geras kailio 
••iuvestmeni.” Turi būti greitai par
duotas ir todėl už žentų kainų.

STEBĖTINAI PIGIAI parsiduoda
3-jų šeimynų t'nhmiiil Mylintis liautas, 
jh> 5 kambarius ir veception imli stl 
elektros šviesom, prieš ir užpakaly pla- 
žais ir visais kitais naujos mados į- 
tais.ais, kiekvienai šeimynai. Daug fer
mos aplink narna ir garadžius. Sali
ninkas prisiims $:>tMMi easli ir nioriga- 
ge’ius jeigu kokias turite.

Pilnesnių informacijų klauskite LIE
TUVIU AGENTl 1:0.1. ::cd \\. Broad- 
\vay. Sontlt Boston, Mass. (B.-1S)

LINKSMIAUSIA
EKSKURSIJA

kurią, rengia So. Bostono Lietuviu Ukesu Draugija

Neva šulas

Paul Mellon, sūnus iždo de- 
partmento sekretoriaus. Jis y- 
ra Yale universiteto studentas 
ir pasižymėjo rašto darbais.

Laivas išplauks lygiai 10 vai. ryte, 
nuo Rovės Wharf, Atlantic Aventio, 
Boston ir plauks iki salos Rainsford 

Tad nesivėluokite ir būkite laiku. Laive griež Al. Žvingi- 
lo Orkestrą, galėsite linksmintis kiek norėsite. Taipgi galėsite 
ir maudytis, pasiimkite maudymosi drabužius. Taipgi bus vi
sokių užkandžių ir saldžių gėrimų. Žodžiu sakant, visko vi
siems bus, kurie tik šioje ekskursijoje dalyvaus. Iš tolinus ga
lite atvažiuoti automobiliais, nes yra vieta juos palikti.

I*. S. Tikintis nusipirkite iš anksto, kad būtumėte t ikri. ekskursijoj daly
vauti. Tikietai.gaunanii šiose vietose: ••Sandaros" ofise. So. Boston Hard- 
xvare krautuvė/, pas K. Šidlauską npt>;• koje. pas švagždj grosernėje. Lietuvių 
Ko<ą>enicijoj. G^nibridge. Lietuvių Salėje ir pas l’kėsų Draugijos narius, laip- 

“Keleivio” ofise ir ••Darbininko" of ise.
SSS . " —■*' G- ---- . ■ ■ - ■ ------ -

NAUJAS LIETUVIŠKAS GELEŽINIS ŠTORAS
••*

102 iv. BROAD1VAY PALEI B STREET
athlitrgme So. Boston'e liaują lietuvišką geležinį štorą. Dnhar visi 
kaip rijAfon'o. taip.Ir apielinkės turės progą gauti visokių geležinių 
reikmenų už pigiausią kainą.
panliUMlam jientus. varnišitts jm> $1.50. $2.25 ir $3.05 už galioną. Ir 
maudynes, boilerius, skalbyklas, guzo jiečius. visokius vamzdžius 

Vienu žo<lžiu. ko tik reikia dėl namo, tai mes tuojaus parupin- 
Tuipgi atliekame visą plamlierio darbų.

GEO. LAUKAITIS & C0MPANY
162 Broadway, South Boston, Mass. Tel. So. Boston 2373-M

Mes 
lietuviai 
namams

Mes 
namams 
(pilies). sijukus. 
sime ir musų trakas atvež į namus. 
Kreipkitės:

MONTELLO PARSIDUODA
3 šeimynų namas po 5 kamba
rius su visais Įtaisymais ir 2 
karų garadžius, vištininkas, du 
lotai žemės, sodnas su vaisi
niais medžiais, netoli gatveka- 
rių ir geležinkelio stoties. Ad
resas: 93 Martland Avė., Mon- 
tello, Mass. Galima matyti no- 
dėldienv ir vakarais po 5 :(M).

(ILS-].-))

j LIETUVIS DENTISTAS

IOR.ST.A.GALVARISKI
(GALINAUSKAS) 

g 414 Broadway, So. Boston 
Telephone So. Boston 2.300 

g Ofisas atdarus nuo lo iki 12 ryto, 
g nuo 1 :45 iki 5 :20 po pint ir nuo 7 
g iki 9 vakare, šventą dieną pagal nu- 
g sitarimą.’

-------------------------------- ------------------------------- <

Veltui statysite »bažnyčias, j 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darykite visokios 
rūšies gerus darbus — visi jū
sų rūpesčiai eis niekais, jei ne
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiškos spaudos.—Pijus X

Ieškok Djevą savyje ir at
rasi JĮ... Su Juo atrasi ramu
mą... Vienas Kristaus žodis 
nuramino audringas jūros 
bangas... Vienas Jo žvilge
sys pajėgs grąžinti tavo sie
lai ramumą ir džiaugsmą.

BOSTON’O DRAUGUI) 
VALDYBŲ ADRESAI

TeL So. Bostou 0823
Lnrruvis dantistas

DR. M. V. GASPER
( KASPARAVIČIUS  )’ 

425 Broadwayt South Bortoa 
Ofiao valandoa: 

nuo 9 iki 12:00 ryte ir naa 1:80 
iki 5 Ir nuo 6:00 Iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytai subatos vakarala 
ir nedėldienials, taip-gi seredomls 
nuo 12 dieną uždarytas.

DR. J. G. LANDŽIUS
(SEYM0UR)

LIETUVIS GYDYTOJAS
381 W. Broadway, S. Boston
VAI.. 9 iki 9 TEL. S. P.. 4000

ALBUMAS
Retoj lietuvių šeimynoj ne

rasi kokio nors albumoABet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumų, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikri! lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

366 Broadvay, So. Boston, Man

*

LIETUVIS GRABORIUS

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas.

514 E. Broaihvay, So. Boston. Mass. 
Vice-Ptrmininkas — Povilas Buka,

95 C Street, So. Boston. Mass. 
I’rot. Rašt. — Antanas Macejunas.

450 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 
Fin. Rašt. — Juozapas Vinkevičius,

9OG E. Broad'vay. So. Boston. Mass 
Kasierius — Andriejus Zalieckas.

011 E. Fifth St.. So. Boston. Mass. 
Maršalka — Kazimieras Mikalionis.

900 E. Rroadvva.v. So. Boston. Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kas pirma 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 094 IVasliington St./ Boston, 
Mass. 1 :30 vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau nauju narių prie musų draii 
gijos prirašyti.

DR. L GOLDEN
BOSTON’O OFISAS

99 GREEN STREET 
Tel. Haymarket 2288

3 iki 4 ir 7 iki 8 valandą vakare 
sekmadieniais 3 iki 4

R0XBURYT0 OFISAS
10 CKA1VFOKD STREET 

(art i IVasbington St.) 
Tel. I'oxburv 0131

S iki 9 ryto. 1 iki 2 ir 9 iki 10 vakare, 
išskiriant jienktadienio ir sekmadie
nio vakarus.

I

16 METŲ SOUTH BOSTONE 

D R. H. S. STONE
AKIŲ 8PECIALISTAS 

899a W. Broadvay, So. Bortai 
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 rak.

1
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P. J. Akunevičius
Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta 

pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

820 E. Sizth St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 4486

NAMŲ SAVININKAMS
Lnbnl tankini pnsitniko ner.mlonųs atsitikimui namų t;avMnkams 
kini bankui nulaiko įnori pu sr<* vl»*n <lci to kati nhmas arba kita ku
klu nuosavybė aptp)st:i. Mos įvesim visus įtaisymas ir pataisysim 
Jūsų nuosavybę sulyp paprasto kontrakto nustatytos kainos, pridė
jus • > nuošimtį, prio mėnesinių išmokėjimų lakančiai:

Ar Tamstos Namas Reikalauja Pataisymo?
pagelbėti.

Kontrnktn.M
$ 1 immi............

$<mn>............
$8tM»................
$700.............
$«MM>............

Mes ĮMisIrnošę Jums

Mėnesinė
Mokosi Is

......... $27.50

.........$25.00

.........$22.00

......... $20.00

......... $ 17.50

Kontrnktns 
$500.........
$*•0..............
$.300.............
$200..............
$IOO.............

rimo Kreipki! Ta

Mėnesinė
Mokėsi ls
.. .$15.00
. . .$12.50
. . $10.00
... $7.50
... $5.<)0

l'cntiliamr 
l'npirroofamr 
Tinkuojame 
U įtriname
(•artitUiH* nlahim 
S7o<iw.t Oropiam 
Itnilyrira 
l'lrktriznofrim
Karšto Vaottrn* šiluma 
(lažo šiluma

Lietuvos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos Švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė ASmenskienė,

98 G Streęt So. Boston. Mass.
Tel. South Boston 4474-M. 

Vice-I'irm. — Zofija Kėšienė,
59 Gatės St.. So. Boston. Mass. 

ITot. Raštininkė — Ona Siaurienė.
443 E. 7th St.. So. Boston. Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

’in. Raštininkė — Bronislava CiunienA,
29 Gould St.. W. Rosbury. Mass. 

Iždininkė — Ona Stantuliutė,
105 W. Oth St.. So. Boston. Mass. 

Tvnrkdnrė — Ona Mizginnenč,
1512 Coiumbia R<L. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
nnrrą ntnmlnką kiekvieni) mėnesi 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės Į pro
tokolų raštininkę laišku ar telefonu. 
n:30 vakare, pobažnytinėj svetainėj 
Fifth St.. So. Boston, Mass.

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

Sekmadieninis po pietų
705 Main St., Montello, Mass

(Kampas Bron.l Street)

IMI Veliant Apkaina

NATIONAL HOME SERVICE COMPANY
Generaliai Kontraktoriai -

43 Trcmont Street Rowdoln 04R2M. IVuton. Mn*«.

ŠV. JONO EV. BL. PASELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkus — M. Ž.lobn,

539 E. Seventh St., So. Boston, Mas*. 
Telephone South Boston 3552-R. 

Vico-Plrmlnlnkns — J. lVtmuskna,
250 Gold St.. So. Boston. Musm. 

Prot. RnifUninkns — J. Gllneckls.
5 Thonms I’k., South Boston, 

Fin. Raštininkas — M. šolkls,
40 Marine Road. So. Boston, 

Kasierius — A. Nnudžiuhaa.
885 E. Brondivay. So. Boston. 

Tvarkdarys — J. Zalkls,
7 IVinfield St.. So. Boston. Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečių 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio. 2-rą va
landų po pietų, parapijos salėj, 492 K.- 
Seventh St., So. Boafon, Mass.

j TEL. So. Boston 0606—W.
| LIETUVYS DANTISTAS J

A. L. KAPOČIUS į 
{ 251 Broadway, So. Boston { 
t (“Keleino” nam«)'
{Onao Valandos: nuo 9 Iki 12, na» f 
f 1 :80 M 6 tr nuo 6:90 Iki t) rakanti 4; 
JSerrdomla nuo 9 Iki 12 vaL dieną < 

J 8ubatomla nuo 9 Iki 6 rak. N«J4 S 
j (tania nuo 9 iki 12 (p«$al tratart}' į 
xxxxxxxxsxxKxxaocxxx^^

Mn<ct

Murk

M n s*.

Reshlencijos Teiephonns: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W

S. BARUSEVIČIUS
U*twrtlta» Grabortaa, b»to»«wto- 
>a, Iteal E>tat» Ir Pvbllc Notaru.258 W. Broadvaj South Boston. Mml
ReĮtMenajia 8S8J>orcbmer Avaaaa


