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SĄJUNGOS ORGANAS

PILNESNĖS ŽINIOS APIE MINISTERIU KABINETĄ
KAUNAS (Elta). — Birželio mėn. 15 d. Lietuvos Respubli

kos Prezidentas pątvirtino tokį kabinetą:
Ministeris Pirmininkas, Teisingumo Ministeris ir laikinai 

Užsenio Reikalų Ministeriu — p. M. Sleževičius;
Vidaus Reikalų Ministeris — p. V. Požėla; 
švietimo Ministeris — prof. V. Čepinskis; 
Finansų Ministeris — p. A. Rimka; 
žemės ūkio Ministeris — p. Krikščiūnas;
Susisiekimo Ministerijos Valdytojas — p. B. Tomaševičius; 
Valstybės Kontrolės Valdytojas — p. J. Mašiotas.

Lietuvos Pasiuntinybė Amerikai.

ir Seimo pirmininkas Staugaitis yra pačio; vyriausybės 
galvos ir jie yra kariaujantys anti-katalikaO

KOMUNISTŲ DEMONSTRACIJĄ KAUK?
KAUNAS (Elta). — 93 kuopininkų 

mėn. 12 d. davė progos suruošti komunistų dfiffiį 
lio mėn. 13 d, Publikai nenusiėmus kepures,.] 
rusiškai dainuojant internacionalą, pradėta šį& 
ta policijos rezervai, bet pakako paprastos | 
strantams išsklaidyti. Suimta keturi asmeny^ 

Lietuvos Pasiuni

S VAIKYTA 
imas birželio 
Jtraciją birže- 
nonstrantams 
lytis. Iššauk- 
tcijos demon-

lybe Amerikai

GAVO BOLE Į GALVĄ IR 
UŽTEKO

DETROIT, Mich. — Be
žaidžiant base-ball, paleista 
bedė pataikė Glen Can- 
field-’ui, kurs vietoj neteko 
žado ir jo neatgavęs mirė.

RAZBAININKŲ LOBIS
Graikijos sosinėj automo- 

biliuu j e buvo gabenama 
$175,000. JĮ lydėjo septyni 
sargai. Juos užpuolė plėši
kai visus iššaudė ir pagrobė 
visą turtą.

JUODIS PAS PREZIDENTĄ
WASHINTON.—Pas Suv. 

Valstijų baltą prezidentą 
Coolidge lakuosi juodas pre
zidentas Haiti jos respubli
kos. Prezidentas Coolidge 
juodą prezidentą buvo pasi
kvietęs pietų .

Haitija yra sala Centrali- 
ųės Amerikos vandenyse ir 
yra negrų apgyventa. To
dėl jie turi ir perzidentą juo
dą.

APIE NAUJĄJĄ LIETUVOS VYRIAUSYBĘ
Naujasis Lietuvos Seimas posėdžiauja, naujoji vy

riausybė jau sudaryta ir pradėjo eiti savo'^ereigas.
Savo sąstatu ir Seimas ir vyriausybė dabar griežtai 

skiriasi nuo buvusio Seimo ir nuo buvusios vyriausybės. 
Iš aiškių krikščionių rankų valdžia perėjo i aiškių socija- 
listų ir laisvamanių rankas.

Krikščionys turėjo pilną galią parodyti kraštui tą, 
ką jis jam gali padaryti, dabar soči j ai i sta f ir liaudininkai 
turi tokią pat progą.

Eiliniams krašto piliečiams ne taip jau svarbu vy
riausybėje esančių žmonių pasaulėžiūros. Eilinis pilietis, 
neišvengiamai susirūpinęs yra dienos reikalais, duonos — 
sviesto turėjimu. Jei eiliniai piliečiai atras, kad jų me
džiaginė padėtis ir padorios gyvenimo sąlygos dabar ge
riau patikrintos, negu prie krikščionių bloko viešpatavi-

' 9 .<• . -r . - — - *

Hus. Eliniai Lietuvos piliečiai katalikai, jei tik nebus-su- 
erzinti naujosios valdžios žiauriais tikybos persekiojimais 
ir jei jausis geriau prie dabartinių valdytojų, negu prie 
lmvusiųjų, tai už dabartinius balsuous ir sekamais rin
kimais?

Todėl sekamieji Seimo rinkimai parodys katrie Lie
tuvos žmonėms patinkamesni valdytojai — dabartiniai so- 
sijaldemokratai su liaudininkais ar buvnsis krikščionių 
demokratų blokas.

Ar bus dabartiniai Lietuvos valdytojai kariaujančiais 
anti-katalikais?

Žiūrint Į ministeriu sąstatą nemažai baimes gali kilti. 
Iš opių Lietuvos ministerijų turbūt opiausia yra švietimo 
ministerija. Daugiausia dėl švietimo ministerio nusistaty 
mo gali kilti tikybinio pobūdžio susierzinimų. Bet Švieti
mo Ministerijos portfelį nešiojasi prof. V. Čepinskis. 
Nors jis socialdemokratas, bet lengvai sugyvena su įvai
rių pažiūrų ir nusistatymų žmonėmis. Jis yra buvęs Lie
tuvos universiteto rektorius ir dėl jo nebuvo ypatingų nusi
skundimų. Kartą jis viešai net saviškius perdauug Įsisma
ginusius subarė ten, kur jis šiek tiek buvo liečiamas. Pro 
fesorius V. Čepinskiui rektoriaujant, Vailokaitis pasiūlė 
universitetui žemės Linksmadvaryje. Kaip paprastai opo
zicija ir tą Vailokaičio dovaną niekino ir išmistus rašė. Ta
da tai rektorius Čepinskis viešai dalyką nušvietė if tas 
opozicijai buvo labai negardu.

Taigi kol prof. Čepinskis nešios Švietimo Ministerijos 
portfelį, mes nepramatome susierzinimų Lietuvos švietimo 
srityje.

Antra opi Lietuvos ministeriją yra tai Vidaus Reika
lų Ministerija. Ją valdys socijaldemokratas Požėla. Ar 
čia sklandžiai reikalai eis, tai pasakyti negalima.

Trečia Lietuvos opi ministerija yra Teisingutno. Bet 
toji dar noturui valdytojo.

Rašydami apie ministerijų opumą turime omenėje pa- 
sauležiūnj klausimus, dėl kurių Lietuvoj tiek daug erzelių

TREČIAS SEIMAS PRASIDĖJĘ

Staugaitis bftKinderio neapsieina

Birželio 2 dieną, 12 vai. Seimo rūmuose! 
židentas iškilmingai atidarė III Lietuvos 
rydamas p. V. Prezidentas sveikino susirinku 
kėjo sėkmingų darbų ir pasakė ilgą kalbą, j

Į Seimo prezidiumą išrinkti: pirminis 
Staugaitis (v. 1.) gavęs 55 balsus, I vice-pirn| 
St. Kairys (s. d.) 54 balsais, II vice-piruąn 
J. Steponavičiusu (k. d.) 34 balsais, I se| 
Rųd. Kinderis (vok.) 49 balsais.

Antrojo sekretoriaus neišrinko. ^Čiaręį 
tai, kad I-ojo sekretoriaus vieta sulig Seiml 
durnu turėjo tekti* Ūkininkų Sąjungai. Beįuį 
stiečiams liaudininkams pravesti pįrmucipi* 

ui, Ūkininku SaŪEoaa yįgdj

dlstybės Pre- 
imą. Atida- 
sį Seimą, lin-

1 — Dr. J. 
inkų — inž. 
kli — d-ras 
stori ūmi —

Ida pažymėti 
Itrakcijudi- 
feispyrus vai- 
fe&retoriumi 
iferatsisakė i-

- <

rįaus vietos. Dėl to II sekretoriaus rinkimai neįvyko.
Pasibaigus prezidiumo rinkimams buvo sudarytos dvi 

komisijos: Mandatų patikrinimo komisija ir Komisijų Ko
misija. A

Po to, socialdemokratai norėdami pademonstruoti di
delį uolumą, Įnešė Seiman amnestijos įstatymą, kuriam 
apsvarstyti net nėra atatinkamos Seime komisijos.

Kitas Seimo posėdis Įvyks šeštadienį, birželio mėn. 5 
7 vai. vak. Bus renkamas Respublikos Prezidentas.d..

GRAŽI TAUPUMO PRADŽIA
Vakar dieną Įvykusiame atidaromame Seimo posėdy 

valstiečių liaudininkų pasiūlymu dabartinės pozicijos iš
rinkta mandatų komisija, kuijos'sudėtin Įeina 28 atstovai. 
Negirdėtas skaičius, sudaręs net trečdali visų Seimo na
rių. Už kiekvieną tos komisijos posėdi atskiram jos nariui 
bus mokama po 22 lt. 50 et., tuo būdu užu vieną posėdį rei
kės išmokėti 620 lt. Ar čia ne pinigų blaškymas ir kur tau
pumas apie kurį taip daug valstiečiai-liaudininkai rašė ir 
rėkavo. Prie buvusios pozicijos tokiai mandatų komisijai 
pilnai pakako devynių atstovų daugiausia.

(“Rytas")
it.

žmones ■f

SUDEGĖ LEDAUNĖS
SHREWSBURY, Mass.— 

Prie Jordan ežero iš nežino
mos priežasties kilo ledaunė- 
se gaisras. Iš Worcesterio 
buvo atvykę gaisrininkai, bet 
jau buvo pervėlai. Sunai
kinta 11,000 tonų ledų. Nuo
stolių už $75,000.
C ■ .V— ■ ■ ■ 11 ■■ ■

NELAIMĖ BEUOGAUJANT
WELLSBORO, Pa.—Be

uogaujant barškančioji gy
vatė Įgėlė Boyd English’ui, 
kurs vietoj mirė.

BOMBA MITINGE
Meksike viename miestely

je laike politinio mitingo 
mesta bomba, kuri ekspllo
davus sužeidė 60 žmonių.

Nelaime orlaivių 
stotyje

.. Ą|Į

VIS GI NEAPSĖJO BM 
DVIKOVOS .

Lenkijos du gaidžiu 
grafas Skšinskis ir genero- 
las Šeptyckis neapsėjo be 
dvikovos. Buvo manyta, kad 
jiedu savo piktumą nutildys 
ir trečiųjų teismu baigs. y

Grafas ir generolas susi
pyko birželio mėnesio pra
džioje. Susipyko, kai gęn. 
Šepticki nenorėjo sveikifitis 
su grafu. Kai grafas pa
klausė kodėl taip, tai gene
rolas atsakė, kad graf^ 
Skšinski laikąs atsakomįngtl 
už kraujo praliejimą laike 
Pilsudskio revoliiicijos..Gra- 
fas tuomi Įsižeidė ir pašaukė 
generolą dvikovom

Dvikova neįvyko paskirtu 
laiku dėlto, kad grafo sekun
dantai laiku neatvyko. Taip 
dvikova iširo ir generolas sa
kė laimėjęs. Bet grafas ne- 
iižsileido, mat sarmata uzsU, 
leisti. Tai reikalavo trečių
jų teismo. Generolas nesuti
ko. Ir prisiėjo kautis. 
m u sykiu ketino kardais 
kautis, lx't dabar sutarė šau- 
dvtis. ' ‘

Šiuo sykiu sekundantai ir
SUDES®0$

VvESTON ; Mass
linui ekspliodavus sudegė or
laivių stotis ir 18 jame buvu
sių orlaivių.

-Gazo-

PROHIBICIJA NEDĖLDIE- 
NIAIS ARGENTINOJ

Argentinos respublikoj val
džia sumanė padidinti nedė
lios šventę. Sumanė už
drausti darbus, kurie nėra 
būtini ir pardavinėti svaiga
lus ir taboką. Tas sumany
mas valdžiai išrodė geni ir 
išleido tam tikrą Įstatymą. 
Tai žmonės pajuto nepatogu
mą ir ėmė valdžiai protestus 
siųsti. Prasidėjo teipgi Įsta
tymo laužymas.

New Yorko valstijos guber
natorius Smith su žmona ap- 
ankė pasaulinę parodą. , JĮ 
y dėjo po parodos pa vili jo
nus Philadelphijos majoras 
Kendrick.

^Jjį^jai laikų

SPROGIMAS
BARY. Ind. — Illinois 

Steel kompanijos dirbtuvėse 
ištiko gazo ekspliozija. Pen
ki darbininkai vietoj žuvo, o 
75 sužeista. Dviejų augščių 
plytų namas sugriuvo.

1

F

PAKĖLĖ ALGAS
CHICAGO. — Nuo lie-pos 
d. bricklayeriams bus pa

keltos algos iki $l.62)X> va
landoje.

r

kila.
Dauguma dabartinių: ministeriu partijų veikimuose 

ne figūravo. Finansų tni misteris p. A. Rimka, buvęs ame
rikietis, baigė augŠtns ekonomjos ir finansų mokslus Vo
kietijoj ir profesoriavo Ligtuvos universitete. Žemės ūkio 
ministeris p. Krikščiūnas yra agronomas. Susisiekimo mi
nisteris p. B. Tamoševičius yra elektros inžinierius, seno
joj Rusui joj užiminėjo augštas vietas,-ikšiol Lietuvoj buvo 
pašto, telegrafų ir telefonų valdybų viršininkas. Valstv- 
l>ės kontrolierius J. Mašiotas yra inžinierius ir ikšiol jis 
buvo Lietuvos vice-kontrolierius.

Užtat! prezidentas Dr. Grinius, premjeras Sleževičius

UŽSIDEGĖ VAGONAS
LOS ANGELES, Cal. — 

Traukinys, ėjęs iš Los Ange
les Į Salt Lake sutilurTNdai- 
mę. Iš nežiuomo&priežastįes 
užsidegė viėfiaS'tniegaipasia 

#2 f*
vagonas ir ėmė kepti miegan
čius pasažierftis. Penki žmo- 
nės sudegė, O-30 pųsažieriųil* 
sigellx"jo. Vainas stoV^jd 
prie stoties Crystal* SidiMK 
Nev. I&igėibčjtisięįįi paff 
žieriai iššoko pro lapgus.

------------------1,

STREIKAS TEBESITĘSIA
• (TJ/tĖTON, N. J. — Au
dėjų st r Čika minėjo į 21 sa
vaitę. Dabar įvyko pirmas 
žiaurumo darbas kai vienas 
namas tapo sudinamituotas

ATPILDĖ NUOSTOLIUS
Illinois ir Iowa valstijose 

buvo kilus baisi viesulą su 
lietum. Žuvo 12 žmonių ir 
daug sužeista. Nuostolių pri
daryta uuž apie $1,000,000.

Viesulą siautė per tris die
nas.

Bet laukams jau labai rei
kėjo lytaus. ■ Tbdel šis lytus 
buvo labai-reikšti i ngas ir pa
taisė javus,-daržus ir sodus. 
Yra sakoma* kad apskritai 
imant nuostolius atpildvs ja
vų pagerėjimas.

GABENS Į MADAGAS- 
KARRĄ

Fraricijos vyriausy beketi
na pasidavusį riffų vadą 
Abd-El-Krimą išgabenti į 
Madagaskaro salą su visomis 
jo pačiomis ir vaikais. Jis 
vaikų turi 49.

IŠŽUDĖ DAUG RAZBAI- 
NINKŲ

Portugalijos kolonijoj, Ky- 
nijoj, buvo privisę razbai- 
ninkų. Jie buvo labai Įsidrą
sinę ir prisiėjo rimtai su jais 
susikibti. Pagalios pavyko 
visus išžudyti.

dantai sukamandavojo Š 
tai pasigirdo tik vienas šūvis.

Pasirodė, kad grafas gavo ‘ 
kinkų drebėjimą ir negalėj^ 
šauti. Generolas vis-gi blivo 
drąsesnis, jis iššovė. Kulka 
sudrebėjusį grafą mažai tė4* 
palietė, pračiuožė pro galvą, • 
tik plaukus palietus. : 1

* a 
_ «. 1
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KYNIJA APLEKIANTI C- ;
SĄJUNGĄ, .: 1 į

GENEVA. — Vietos lai-į 
kraščiai skelbia, kad Kynija • 
ketina sekti Ispanijos 
Brazilijos pavyzdį. Ketina 
išstoti iš Sąjungos. ’

RUSIJA ANEKSAVO MON- ' 
GOLIJOS DALĮ

TOKIO. — Rusijos sovieU 
tų valdžia aneksavo Mongo-; 
Ii jos dalį. Rusija žadėjo BU- 
tvarkyti Mongolijos armiją 
ir žadėjo duoti 2,000.000 sau- • 
tuvų.

NELAIME
ALTON, III. — Standard 

Oil kompanijos dirbtuvėj iš
tiko ekspliozija. Trys žmo
nės žuvo> o šeši sužeisti.

f

Adly Pasha, Egipto premie- 
ras, anglams palankus veikė
jas.

UŽDERĖJIMAJ GERI
Rusijos Informacijų Biu

ras skelbia, kad pasėliai ge- 
gikoo 15 d. išrodė gan gerai, 
geresni, negu vidutiniški.

MYKOLAS'SALADKA

TIKYBINĖS RIAUŠĖS
Kimios mieste. Indijoj, bu

vo kilusios tikybinės riaušės. 
Budistai ir mahometonai už
protestavo steigimui juda
mųjų paveikslų teatro netoli 
mahometonų švcrttyklos.Gin- 
ėai virto riaušėmis. Aštno- 
ni žmonės žuvo, o 
vo sužeisti.

apie 25 bu-

27 metų amžiaus, gyvenan- / 'l 
tis 7 Thomas Park, South ' 
Boston’e, mirė birželio Mį • 
1926. Paliko jauną moterį 
ir mažytį sūnų didetiaushk _ 
met nuliūdime. Vos tik prą* j 
dėjo šeimyninį gyvenimą M. j 
negailestingoji giltine ]Nk' 
kirto jo gyvybę. Jis buvo ’ 
tikras brolis Strand Lundk H 
savininko Saladkos.

Subatoj, birželio 19 M , 
lydimas į šv. Petro lietuvi^ - 
bažnyčią, kur bus ląikomflB 
Šv. mišios už Mykolo vtt| 
ir po mišią laidojamas IV. ' 
Mykolo kapuose.
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AVIMO
___ _____ tu- 

Įvykti Vilniausu krašfo 
fiHSninkų sUvažiavimąs, ta- 
BnU okupantai neleido.

^lUKŠMAS BAŽNYČIOJE 

| Vilniaus Šv. Jokūlip baž- 
nyjiios klebonas per pa t nok j- 
ją&ap^ikė Pilsudskio įmt- 
iyę^smą ir jo žygius, sukėlų- 
. site naminį karąą. Pilsuds- 
>ki& šalininkai pakėlę trinks- 

ir priėjo prie peštynių.

UŽDARĖ LIETUVIUS ŠMEĮ-

'pakviestąjį 
kuri • sulaikė ;įtaH|’' tnbjetį 
‘ ‘ šviesaus.’ * ęlenfęntp pilp&iųį 
J ie lutėje prisipažino.' ‘ ‘Ve* 
dimuįs tardymas^ i i ; į

VENDŽIOGALiA, Ksanio 
apskr. Viena iš libiaušia ap- 
lejtkėjitsių Lietuvos apylin
kių -r- tai Vendžiogalo's val
sčius. ■

Tatai galima spręsti ir iš 
to,.kad aut esamų prie baž
nyčios kailinių visi pamink
lų užrašai lenkiški, išskyrus 
vieną dailiai aptvertą akme
ninį paminklą su tokiu užra
šu:
Kum SIMANAS KEBLAS 
Vcndžiogalos Kamendorius 

mirė 10-VI. 1901 m. 
amžiaus 29 m.

Šituo paminklu, kaip vie
ninteliu nepalankios lietu
viams praeities liudininku, 
turėtų susidomėti vietiniai 
šauliai ir jį kas vasarą bent 
gražiomis gėlėmis apsodinti.

Aukso kasimas nuo vieškelid. Tas vaiHas. pai^o vi^k^ Washingtono"v^stijoj neto- 
li’YeIlowstone parko. Ten buvo upės dugnas ir žvyras turėjo aukso šmotelių. Aukso ieško
jimas ten šenai buvo vedamas, bet dėl' kilusio streiko !buvo užmestas. Po to pravestas vieš
kelis. Kompanija tebebuvo vietos savininkė ir dabar sumanė atnaujinti aukso ieškojimų.To
dėl vieškeliš-turėjo būt nukeltas. Dabar aukso randama už $1,000 kasdien.

| g ŽUSĮ LAIKRAŠTĮ

Z Vilniaus uždarvtasendeku
- Jį la»raštis ‘‘Dziennik Wilens-
^ktf’liuris išimtinai šiaeiž^ 
lietuvius ir kurstė prieš juos 

š|ežkiis. .Uždarytas* dėl tę^kad 
bwo nepalankus Pilsuds- 
kiuL . {Suimta keli svarbos- 

ę jugji bendradarbiai. Nepa
vyto policijai surasti tik re-

.. df^t&fiaus J.j Obsto, kuris, 
apsikrovęs krepšiais ir lazda 
Taikoje išėjęs iš Vilniaus.

ė jį ; . , .
<ĮkUPANTAI TEBEVARŽO 
h ^LIETUVIŲ MOKYKLAS

•ĮDubičiuose, Lydos apskr., 
kiįr buvo lietuvių mokykla; 
lenkai- įsisteigė net dvi savo 

■"nįbkyklas ir varu pradėjo va
rgti lietuvių vaikus į tas mo- 
kyjkląs. . Lietuvių mokytoją

> st^areštavu ir nuvarė Lydon į 
j ot&rąstą, kuris įsakė jam pą- 
įsiųatinti iš Dnbičių. Reikia
■ pastebėti, -kadmokytojas m- 
į T^o’ir pilietybę ir cenząu lxt 
lenkai tO’Uepaisydami, išvijo

' nigkyĮįją tik dėlto, kad jis 
įčtMdėyW^^tųv^v^L |^° r,k,uotes Pamoką.

Vakare visas.miestas buvo 
gražiai iliuminuotas.

Šiose iškilmėse dalyvavo 4 
būrių šauliai: 217, 220, 360 ir 
53. šauliai ypatingai gerai 
pasirodė, puikiai atlikę visus 
reikalingus parade veiks
mus. Ypač šaulius gražiai 
puošė vienoda parado uni
formos kepurė, kuria buvo 
pasipuošę didesnė dalis šau
lių.

Mechanikas dar bandė atsi- tas iš ministerijos leidimas
stoti, bet sugriuvo. Kari- ir atmuštas reikalingas kie- 
ninkui išmušta akis, sužeista 
ranka ir visas apdraskytas-.

Katastrofą mątęs polici
ninkas tuojau pašaukė sani
tarinį automobilį, kuris su
žeistuosius nugabeno į ligo
ninę.

LIOLIAI, Ras. ap. Geguž
iu d. tautos šventę vietos 
šauliu būrvs šventė iškilmių- «■ v
gai. Po pamaldų visi gražioj 
rikiuotėj, dainuodami tautiš
kas giesmes, nuėjo i aikštę, 
kur būrio vadas pasakė pra
kalbą, o choras pagiedojo 
Lietuvos himną. Iš čia bū
rys rikiuotėj su vėliava mi
nios žmonių lydimas nužy
giavo mokyklos link.

Po iškilmių būrys rikiuo 
tčj praėjo pro miestelį, dai
nuodamas .kariškas dailias. 
'Tassudarė žmonėms dideli 
įspūdį. Paskiau būrys ;itli-

TJj pat okupantai buvo pa- 
£ da|ę ir Didžiuliuose, Dzcnve- 
. nįš|io vaUcI\kur išvarę lie 

■ tuvių mokytoją, atsiuntė len- 
|kęj£bet vietos gyventojai iš- 
vijftįiš savo sodžiaus lenkę ir 

f griežtai reikalauja grąžinti 
- in<^ytoja lietuvi.

■1-.—
įptvnj Lietuvių vieny>M‘S 

’ koŽĮgresas įvyks Rygoj birže- 
<■ lįo-27 d. 1 kongresą galės va- '• - ‘M * *
į žiupti tik Lietuvių Latvių 
; draugijos nariai, 
t 'i ’ r ė __________
I TAUTŲ SĄJUNGOS SESIJA 

! paskiria rugsėjo 6 d. ir įvyks 
c toj^e pačioje vietoje, kaip ir 
r visada — Ženevoj. Lietuvos 
r valdžia pranešimą apie tai 
t gavo.

E:-- - į ----------------
[TOBULINAMAS SUSISIEKI- 
f MAS TARP VOKIETIJOS, 
Iii LIETUVOS IR RUSIJOS 
Hr'F Maskvoj pasibaigė Yokie- 
|; iij^Lietu\ <is. Latvijos, Es- 
|.tij&» ir Rusijos geležinkeliu 
PKofiferencija, aptarusi eilę 
E tiesioginio susisiekimo klau- 
Faiięų. Kas neabejojamai dar 
| pagerins susisiekimą tai p 
KdEtl^ijos ir Vokieti 
Ktriąp padidins Liet 
K žilįjęeliais tranzitą.

Eap^r. Iš gegužės mėn. 15 į 
BlUd. naktį . keletas piktad:.- 
Klių^fūsinosi nužudyti šaulį J. 
K Marmamą. Jie pro langai 
K minančio lovą ]>alcid<>30 re 
EVolVei 'io šūvi’], 1x4 laimei nė 
Byisfiu nepataiko. Šaulys 
E^IąriNanas staiga krito /,<•• 
Bmė& H* prisiglaudės kamba- 
■nopasieny liko sveikas.

ŠIAULIAI. Čia tautos 
šventė iškiliningaT’irpvatk- 
ščiota. Iš pat ryto miestas 
pasipuošė tautinėmis vėlia
vomis, kurios skęsdamas me
džių žalumuose teikė ypatin
gą dailės grožybei nuotaikos 
ūpą. Lškihnės pradėtos pa
maldomis'bažnyčiose, į ku
rias suėjo gausingos minios 
žmonių, kariuomenės, šau
liai. Po pamaldi] kariuome
nė, šauliai ir organizaci jos 
išsirikiavo turgavietėj, kiek
viena skirtoj \ ietoj ii- prisi
rengė paradui. Paradą pri
ėmė įgulos viršininkas N. 
pulko vadas p. I. Jurgaitis, 
pasakęs atatinkamą prakal
bą, Po jo kalbėjo burmis
tras Sondeckis. Po kalbi] 
kariuomenė, šauliai ir kt. oi- 
ganizacijos praėjo iškilmės 
maišu pro įgijfis viršininką 
ir orkestrų lydimi išsiskirstė.

ALYTUS. Gegužes 15 d. 
9 vai. rinkos aikštėje buvo iš- 
rikuota visa Alytaus įgula: 
pėstininkai ir artilerija. Po 
pamaldų, kurias atlaikė pul
ko kapelionas, prasidėjo ka
riuomenės paradas, kurį pri
ėmė įgulos viršininkas pulki
ninkas šaudzis, pasakyda
mas kariams trumpą prakal
bą. Pasibaigus iškilmių 
.maršui, kareiviai grįžo į ka
reivines. gausinga žmonių 
minia sw likusiais pulkų or
kestrais aplankė miesto žy
mesnes vietas ir pagerbė žu
vusius už tėvynę karius ir už
dėjo vainiką ąjit 
rhiinko ’Juozapavičiaus ka
po.

Keletas kalbėtoju, savo 
kalbose nurodė dienos svar
bumą, priminė okupantų lie
tuvių vargus ir ragino jų ne
pamiršti ir ragino dėti pa
stangų. kad okupuota Lietu
vos dalis su sostine Yilniumi 
kuo greičiausiai grįžti] Lie
tuvai. Priimta protesto re
zoliucija prieš persekiojimą 
lietuviu mokyklų okupuotoje 
Lietuvos daly ir lenkų laužy
mą demarkacijos linijos.

Iš organizacijų iškilmėse 
dalyvavo: šauliai, skautai, 
susisiekimo m-jos tarnauto
jai ir mokyklos.

•v - 'lt Ižuvu^io a-

0. Thompson, 
per 25 metus buvęs prezidentu 
Ohio valstijos universitete. Da
bar apsffimė būti prerbyterionu 
dvasininku Denver, Colo.

AEROPLANO KATA
STROFA

Geg. 28 d. aeroplaną. iški
lusi su lakūnu vyr. įeit. Mo
tuzą ir mechaniku, ištiko 
skaudi katastrofa. Pačios
katasrofos smulkmenos, dar 
nėra žinomos, bet mačiusieji 
taip pasakoja.

Vos iškilęs aeroplanas nuo 
aerodromo ir kiek palėkėjęs 
netrukus pradėjo leistis že
myn. Matyt, turėjo kas nors 
sugesti. Dar neprilėkęs Alek 
solo kalno viršūnės aeropla
nas užkliuvo sparnu už me
džio ir vertėsi žemyn. Spar
nas liko ant medžio, ratai 
kiek toliau atsiskyrė, ptds 
aeroplanas persi vertęs kelis 
kartus atsimušė j tvorą. <• 
sparnu j inžinieriaus Ciinfir- 
r<» namo stogą. Išgirdę ūži
mą ir triukšmą tuojau išil
go vietos gyventojai. Inž. 
Cimbcras su kitu pagalba iš 
trnukė iš p<> sudužusio Hero
izmo sunkiai sužeist;! kali 
ninką ir lengviau mechaniką.

ATIDARYTI ŽEMĖS ŪKIO 
KURSAI

Gegužės 27 d. Žemės Ūkio 
Ministerijos rūmuose įvyko 
žemės ūkio rūmų -atidary
mas, kuriame dalvvavo 17 
organizacijų atstovų ir pats 
min. Krupavičius su dir. 
Vienožinskiu. Ministeris 
•Krupavičius, atidarydanuis 
šią naują pas mus įstaigą, 
paminėjo, kad panašūs že
mės ūkio rūmai kitose šalyse 
yra suvaidinę didelį vaidme
nį. Pas mus žemės ūkio kul
tūros kėlimo srity jie be abe
jo gali daug prisidėti, jei jų 
veikimas eis y ankštame kon
takte su pačia žemės ūkio mi
nisterija. Ik šiol., taip pat 
phe hf
rūmų užuomazga, nes svar
besniais klausimais buvo vi- 
siiome tariamasi su žemės ri
kio kultūra susirūpinusiomis 
organizacijomis.

Dir. Vienožinskis kalinėda
mas pažymėjo, kad susirinki
mas yra teisėtas ir kvietė iš
rinkti susi rinkimui vesti pre
zidiumą šio sąstato: pirm.— 
La j linas, sek r. — Dagelis ir 
p. p. Pilkauskas ir Dulskis— 
nariai.

Išsitarus visai eilei kalbė
tojų pirmuose dienotvarkės 
punktuose pažymėtais daly
kais buvo prieita prie vykdo
mųjų organų rinkimo. Nu
tarta buvo rinkti valdybą iš 5 
ir revizijos komisini iš 3 as
menį]. Valdybos nariais iš
rinkti 3 asmenys, o dvi vie
tos paliktos neužimtos šia
me susirinkime nedalvvavu 
sioms organizacijoms, kurios 
ateity tur būt taip pat prie to 
darbo prisidės. Paaiškėjus 
vykdomųjų organų rinkimų 
rezultatams pasirodė, kad y- 
ra išrinkti l valdybą — Va
latka. A. Kubilius. Lapinas 
ir kandidatais — Dulskis ir 
Adomas Saurusaitis: į revi
zijos komisiją pateko—-Rim
ša. J. Dagelis ir Milčius.

kis miško medžiagos, be var
žytinių, valstybine kgiua. 
Reikia tikėtis, kad neužilgo 
bus pradėtas statymo darbas, 
nes jau privežta akmenų pa
matams.. Kleboiiui gyventi 
išstatyta nauja klebonija ir 
paskirta apie 20 margi] že
mės. Dabar čionai klebonau
ja kun. Radusis. Kapinynas 
aptvertas ir sutvarkytas.

Nesenai Sutkuose buvo šv. 
Jono Nepomuceno atlaidas. 
Po pamaldų čia pat bažnyt- 
kiemyje buvo surengta gegu
žinė ir vakarėlis, kur griežė 
dūdų orkestras, pakviestas iš 
Veliuonos. 1

I 7 
ŠVENTĖJ 

» • • .
į Estų atstovui

Lobiui lEstijos jaimįmo or- 
gaųįzącijų v<ųidu pakvietus 
lietuvių jaunimo bei< kultū
ros orgaiiizaciįjas dalyvauti 
š. m. birželio 19-20 d. įuošia- 
moj Taline -Pabaltijo'tautų 
kultūros šventėj, Lietuvos 
valstybės teatro direkcijos 
sušauktam tuo reikalu šiomis 
dienomis Įtalbiųnųjų organi
zacijų atstovų pasitarime 
vienu balsu nutarta pakvie
timas priimti ir suruošti 
kiek galint gausingesnė lie
tuviu ekskursija minėton 
šventėn, o jei.bud^alinui, dar 
tuo laiku ką norsA paruošti 
(dainų, šokių ir tt.) — tai ir 
aktingai joj dalyvauti šalia 
kitų Pabaltijo tautui ITisi- 

t 

tarime dalvvavo į 20-ti i’vai- 
rių lietuvių jaunimo bei me
no organizacijų atstovų,• ku
rie visi] tų organizacijų var
du pasižadėjo pasidarbuoti 
minėtajam reikalui. Lietu.- 
yių dalyvavimui ir ekskursi
jai suorganizuoti ir įvykdy
ti išrinktas tam tikras komi
tetas, į kurį įeina 5 asmeny*: 
estų atstovas. Lietuvoj d-ras 
Lohkas, valstylx“s teatro di
rekcijos pirmininkas Liūdas 
Gira,. “Pavasario’’ jaunimo 
sąjungos dainų sekcijos ve
dėjas A. Likerauskas, liet. kas.

LIETUVIAI IŠRADĖJAI
Prekybos departamento iš

duoti laikini apsaugos Tiūdy- 
mai išradimams be svetimša
lių taip pat dviem Lietuvos 
piliečiam: Andriui Rinkevi
čiui, Kaune, išradusiam mo
torui žvakę, ir Kariui Buko- 
veckųį, Mariampolūj? įšradct- 
si’ani hidroiUotoi-ąi V— piūklą. 'L.

i

RASTAS LAVONAS
PASVALYS (Biržų a p.), 

kilometre nuo Pasvalio ge- 
stoties

2
ežinkeliuko stoties rasta 

jau gerokai apipuvęs nežino
mo didelio žmogaus lavonas. 
Matyti, tai žmogžudžiu auka.

t

1 ftave p<M 
teratas menininkas p. V. Bi-IT®* • j' ♦ teratas meųmmkas p. V. 151-

ii LiMVoj ’dlJ il&Miteto jau pradė-
ti daryti atatinkami organi
zaciniai žygiai Laukiama 
gausingo ljetuyių dalyvavį- 
ipo. . . ,

KIEK KLAIPĖDOS KRAŠTE 
SUGAUTA ŽUVIES -

1926 meti, pirmais trimis 
mėnesiais žuvies < sugauta — 
727,630 klgr., o 1925 tuo pa
čiu laiku buvo sugauti! — 
844,880 klgr.

GYVENIMAS ATPIGOI

Centrai. Statist. Biuro ži
niomis, baland. nien. š. m. mi- 
nimum pragyvenimas Lietu
voje atpigo 3 nuoš.

PALINDO PO TRAUKINIU
Š. m. gegužės mėli. 20 d. a- 

pie 3 vai. ant geležinkelio li
nijos Šiaulių stoties rajone 
rasti dviejų asmenį] lavonai, 
kuriems praėjusiu traukiniu 
nuplautos galvos. Vieno la
vono asmenyln“ jau nustaty
ta, kuris pasirodė esąs Šiau
lių miesto gyventojas Šlepe
tys Česlovas, antro — nenu
statyta. Be to paaiškėjo, kad 
po traukiniu puolė su tikslu 
nusižudyti, nes apie tai kal
ba ties lavonais ’ rastas laiš-

1
I •
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SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS I
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir ' 

gerovėje be mokytų1 vyrų ir.moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būtt ' ; ,., " .

tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lįętuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

YllA IŠLEISTAS PUIKUS Vl-UKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais-
Kaina $3.50 Užsisakykite

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

__ •** **
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PRASIDĖJO NUSAUSINIMO 
‘ DARBAI

Nusausinimo darbai prasi
dėjo visu smarkumu dau
giausia Biržų, Panevėžio ir 
Šiaulių apskrityse. Tuo tar
pu šiuos darbus veda 25 tech
nikai: patenkinti ūkininkų 
prašymus reikalinga kur kas 
didesnio kadro technikų, ne
gu kad dabar yra. Tą kad
rą žymiai papildys baigian
tieji Dotnuvoj mokslą tech
nikai. Žemės tvarkymo de
partamentas nuolat gaunat 

aug ūkininkų ]įrašymu at
lieti nusausinimo darbus jų 

Nemaža prašymų 
>ta seniau.

Manoma, kad visus nusau- 
siuimo darbus Lietuvoj, tu
rint tam tikrus lėšų išteklius 
ir specialistų kadrą, galįūia 
bus atlikti per 5 metus, 
iki 1932'm. /' t '

Prašymus dėl nįl^uisininĮO 
pąduoda ištisi kaimai arlm 
atskiri ūkiuihkai. Nusausi
nimo darbuš atlieką Žemės u- 
kip ministeriją savo leSpmiš 
i-r Visas išlaidas paskirsto il
ki n inkams, kuriij. žeme nu* 
sausinta, pnSkirMji sumą : 
laikoma paskola ir jUcy ii litais y 
gal’ M g«Q$inįi 
ministerijai ur/yFlftiu 
per 15 meti). SJHurtingiejj 
ūkininkai gali gauti 50 nuoš. 
visų išlaidų pašalpą.

laikuose.
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Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.
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BAŽNYČIOS IR PARAPIJOS 
REIKALAI

SUTRAI ^Šakių apskr.). 
Seniau Sutini kaimas pri
klausė Ilguvos parapijai ii* 
turėjo koplyčią: kiek vėliau, 
dar Rusijos viešpatavimo 
laikais, gavo kunigą ir susi
tvėrė parapija. Koplyčia 
medinė, sena ir maža. Buvo 
ketinta ji padidinti. Ixit da
bar nutarta statyti nauja 
medine baž.nvčia. Jau gan-• •
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įvairių H patriotingų, 
juokingųį rimtų, bet 

•; visiems^ iigos supran
tamos. ytik visos yra 

orifcinalės
be apdarų $1.00 
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[KINKAS”. 
&>. Boston, Mass. 
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cui už jo Studijas archeologijoj. 1 /

ir 
džiauninkai

f <■ —
kaipo protinga

i

Žmogus,
būtybė, ieško pastovios nuo
savybės. Kadangi šis prin
cipas yra teisingas ir visuo
menei naudingas, prigimties 
teisė tam neprieštarauja — 
leidžia dalytis gamtos tur
tais. Bet gamtos turtų pa
dalinimo aktas išplaukia ne 
išprigimties teisių principo, 
o iš įstatymo. Silpnesnieji 
turėjo taikintis prie stipres
niųjų—teikti jiems materia- 
lę gerovę, garbę ir absoliu- 

— niekieno nevaržomą 
^aidžią. Einant prigimties 
teisių principu, rodos, kad 
žmogus turėtų būti savinin
ku to, ką savo triūsu yra nu
veikęs, kad palaikyti savo 
gyvybę ir asmens plėtojimą
si. Bet, deja, mūsų juridi
nis nuosavybės pagrindas, 
kuriame nieko dora ir teisin
ga nėra, eina priešingu ke
liu. Bendrai imant, visuo
menėj viešpatavo didesnia
me maste kumščio jėga, ne- 

’ gu teisybė. Priežodis sako: 
‘‘kieno galybė, to ir teisy
bė.” Pasauly nuo amžių ko- 

. vojo skriauda su teisybe.
Nuo to laiko, kada skriauda 
laimėjo pirmąją kovą, ji pa
skelbė žmonijai vergovę, šis 
faktas aiškiai parodo našlai
čių apsunkinimą, visų doro
vės ir teisybės reikalavimų 
neigimą ir begėdišką šventų 
prigimties teisių mindžioji
mą. Žmonės prigimtyje vi
si yra lygūs; visiems brangi 
laisvė individualybė, nuosa
vybė, prigimties teisė, bet, 
deja* teorijoj reikalaujama 

"tdf' b -pTflfrtikoj -nevykdoma.- 
Kovoj dėl būvio daugumoj 
i ma v i ršų st i presn i e j i, o si 1 p 
nesnieji turi nusileisti jiems, 
arba žūtų Rungtynėse dėl 
materialės gerovės fiziniai 
stipresnysis — lygus šarvuo
tam kareiviui, kurs viena 
akimirka nugali didelį skai
čių beginklių. Tat nėra ko 
stebėtis, kad ekonominiai 
silpnieji tampa turtuolių 
vergais. Jų (turtuolių) tur
tas yra smailiame durtuve, 
aštriame karde ir gražiame 
skyde, kurie patenkina begė
diškus jų (turtuolių) norus. 
Nėra juose altruistinio pobū
džio jausmų, meilės, pasigai
lėjimo etc. Egoizmo banga 
užliejo jų sąžinę, puikybė 
aptemdė protą, ištvirkimas 
nustelbė valią ir tokiu būdu 
tapo budeliais savo' žemes
niųjų brolių. Kur tik įsivy
ravo egoizmas, absoliutiz
mas, militarizmas ir kapita
listinė valdymo forma, ten 
skelbė vergovę ir ekonomišką 
priklausomybę. Vergi ja siau
tė visame pasauly, taip pat 
neaplenkė ir Lietuvos. Skau
džiausiai vergija atsiliepė 
Prūsų' lietuviams. Vokiečiai, 
okupavę tą kraštą, (Prūsi
ją), privertė lietuvius nešti 
sunkų baudžiavos jungą. No
ras tapti laisvais, nepriklau
somais, kiekvieno baudžiau
ninko sieloj buvo gilai įsišak
nijęs. Bet absoliutūs val
džios geležinė ranka neleide 
jiems (norams) į viršų iškil
ti. Ir taip lietuvius ponų 
“bizūnas” visai nuslopino. 
Minti pasiliuosuoti iš 
priklausuomybės iškėlė 
Duonelaitis. Jis įskiepijo į 
lietuvio širdį prigimties tei
sių reikalavimo diegą, paro-

dė pasauliui, kad ir lietuvis 
kadaise buvo garsus, kad gy
nė savo teises ir, reikalui iš
tikus, vėl jas gins. Duoune- 
laitis vaizdžiai nucharakteri- 
zuoja baudžiauninkų vargus 
“Metuose.” Štai jis bau
džiauninko lūpomis kalba a- 
pie jų vargus:

“Mes griešni siratos, mes 
biedni nabagėliai, rod’s, val- 
nybės jūsiškos pasidžiaugt 
negalim: iš gi mažų dienų 
mus skaudžios vargina bėdos 
ir iki mirštant mūčyt mūs 
dūšios nesiliauja.”

Kitoj vietoj baudžiaunin
kai įpuola į pesimizmą, skun
džiasi savo skaudžiu likimu 
ir bailiai žiūri ateitin:

“Ir ilgiau nesvietiškai vai
todami kauksim, tur’ mums 
akys iškirmyt ir kun’s nusi- 
dovyt’. O kas bus paskui, 
kad jau gyvent nederėsim, 
ir-gi karaliui, kas mums reik 
atlikt negalėsim? Ūkius 
mums atims ir lieps nešt uba
gų krepšą.”

Duonelaitis juos,pj mina:
“O jūs vargdienėliai, jūs 

vyžoti nabagai, jūs baudžiau
ninkai, bernai ir kaimenių 
kerdžiai, ir kas dar daugiau 
gr’stenančių nabagėlių, ram
dykit bent ašaras irgi paliau
ki! verkę? Diev’s kiekvieną 
kartą ras, kaip vr’ pažadė
jęs ir kožnam atlygins, kąip 
jis yr’ nusipelnęs. ”

Taip-gi Duonelaitis nedre
ba prieš ponus, bara juos ir 
reiškia užuojautą baudžiau
ninkams. *

/tTp savąvalninke didpiįgi 
vis pasišiaušęs ir nei žaibs 
koks žaibuodams gąsdini bū
rą ! Kas tau liepė vargdienį 
nuliūdusį spardyt, ir pasi
džiaugt dėlto, kad jis verkia 
dejuodams?”

Kartais Duonelaitis bara 
baudžiauninkus, matydamas 
griaunant etikos reikalavi
mus — paleistuvaujant, gir
tuokliaujant, tinginiaujant 
ir t. p., bet čia nenori jis jų 
pažemint — priešingai, nori 
nustelbti visus virš normos 
dorovei priešingus pasielgi
mus, nes tautos dvasia — pi
liečių ištikimybė. Etikos ne
silaikymo faktai Duonelaity 
išaukė norą suskirstyti bau
džiauninkus tipais. Jis juos 
skirsto į teigiamąjį ir neigia
mąjį tipą. Teigiamajam ti
pui skiria tuos asmenis, ku-

ne
pildi broliškos meilės nešė 
sunkios baudžiavos jungą. 
Neigiamajam tipui^kiria vi
sus,; kurie būdami savo bro
lių viršininkais, įvairiais bu
dais kankino j uos. Trumpai' 
sutrįaiikuos Duonelaičio raš- 
tuoėe$baudžiauninkų‘char^k - 
teristiką matome j Ą* vargus,’ 
kančias ir Duonelaitį pi5įėį 
> • r » •• V « < U O M ž 1

ir

kv, -U. baudžjaumhkų;tįi 
i78š h 
jonas: sUiSittct M
tu ir su baudžiauninkais. 
Nebeturi jie savo tėvo, kur 
kiekviename- žingsny buvo jų 
užtarėjas.: Bet vilties nenu
stoja nusikratyti vergovės 
pančių ir kovoja už savo tei
ses. Kaip Prūsų lietuvių už
tarėjas buvo Duonelaitis, 
taip Didžiosios Lietuvos Dio
nizas Poška. Jis D. P.) vaiz
džiai aprašo baudžiauninku 
gyvenimą ir vargus savo vei
kale “Žemaičių ir Lietuvos 
Mužikas. ’ ’ Baudžiauninku
darbus jis skirsto metų dali
mis. Kiekvienoj daly vaiz
džiai ir charakteringai apra
šo baudžiauninkų vargus, 
kančias, bet tik paviršutiniš
kai :
•‘Mužike, rašau darbus p.-iKal savo jialę... 
Ne tiesa, čion įsk-ailei tik vieny jų dalį. 
Kurių tiktai nugrail-ei. kaip virėja tau- 

| hus.”

Visame savo veikale, para
šytame eilėraščiais Poška 
kalba apie baudžiauninkų 
vargus, juos užjaučia ir nu
piešia ponų žiaurumą:
‘•Kakta karšta kaip krosnis nuo pi akin

to garo:
Ar !ad šienų reik pi.-uit arba aną a-ėb-i 
t r barščius i-e uždaro išalkusiam srėbti 
v os lik'iiušfa. dar smilė spia 'ulių ne 

mėto.
O jau ,iųs su .šeimynoms stevit darbu 

vietėj: .
Tavo vargų neužtur’ nei sa'fčs karštu

mus. 1
Ne kauluose :«opėjiBin ne prakait's, 

troškuhias.
♦

•»*’.’ y ''
— BroliAmino! kurti Itiri pavarde mu

žiko.
Ar tave visur vienaip nelaimės apnyko? 
Vargai tavo sėdasi giliai širdy mano. 
Ar gt nonas del taves liieko nepraniano?•

» »
Nenueis pas juos verksmai, vartojimai 
Visi prašymai, džiaugsmai -nųs" eina už 

niekų.
Mums tik pančiai .vergovė ir nelaisvė 

lieka.’.’

Kaip matome, Duonelaitis 
gyveno baudžiauninko jaus
mais, taip pat ir Poška — 
kaip vienas, taip ir' antras 
suprato baudžiauninko var
gus, kančias ir “sunkią ne
valią." Tik Duonelaičio bau
džiauninkai yra natūralesni, 
realesni etc. Asmenis skir
tumas bus tas, kad Duonelai
tis savo poemoj “Metuose” 
kalba baudžiauninko lūpo
mis, o Poška pats kalba 
reikšdamas jiems (baudž.) 
užuojautos.

? J

Kerepčtas

I

Vasaros sezonas prasidėjo ant Amerikos karo laivę ir jū
reiviai pasipuošė baltomis uniformomis.

itetas teikia doktorato laipsnų Aųierike viešinčiam Švedijos kronprin-

NAUJI ATEIVIAI
Laikraščiuose daug rašo

ma apie imigraciją. Bet ai
ži nai Suvienytų Valstybių 
didžiausia imigracijos pro
blema ? Ne?

Tai yra armija nauju kū
dikių, kurie kasmet atvyks
ta (gimsta) mūsų farpan — 
du milijonai ir puse!

Mes visi norime, kad j it* 
būtų geriausioj rūšies pilie
čiai. Children’s Bureau, 
Washington, D. C. pagamino 
knygutę, užvadinta “Infant 
Care,” kurią duoda dykai tė
vams ir motinoms. Tarpe 
svarbesnių aprašytų dalykų 
knygutėj yra sekantieji:

Persitikrink, kad kūdikio 
gimimas užregistruotas. Gy
dytojas arba slaugė turi tą 
svarbi! darbą atlikti. Jeigu 
taip nepadarė, tai gali parei
kalauti tam tikrą blanką iš 
Statė Board of Health. Iš
pildęs turi atgal jiems pa
siųsti. Gimimo certifikatas 
būtinai reikalingas “parodyti 
vaiko pilietystę, jo teisę lan
kyti mokyklą, jo teisę dirbti, 
paveldėti turtą, apsivesti, 
gauti darbft, išvažiuoti užsie
nin, ir t. f. '1 ■ •' j ■

Tuoj po gimimo, gydyto
jas ar slaugė turi į kūdikio 
akutes įdėti du lašelius “sil- 
ver nitrate.” Vien tik gydy
tojas žino kokio stiprumo. 
Beveik visų valstybių Svei
katos Departamentai veltui 
pristato gydytojams tų gy
duolių. \

Tegul kūdikis turi savo lo
velę. Pradžioje gali būti gur
bui i s su bl anketų arba maža 
iš plaukų paduškaite su gu
mine paklode vieton šieniko.

Kūdiki reikia penėti skir
toms valandoms, kas tris ar
ba kas keturias valandas. Ne
penėk kaip tik kūdikis pra
deda verkti. Duok vandens 
tarpe penėjimų.

Kuomet kūdikis sulaukia 
pirmo mėnesio, tai jam gali
ma duoti pusę šaukštuko 
“cod liver oil" du syk Į die
ną. Dožą galima padidinti 
iki pilno šaukštuko du syk į 
dieną.

Sulaukus trijų mėnesių 
duok kūdikiui apelsinos sun
kos arba iškoštos tomatės 
sunkos, viena šaukštuka sun-* A

kos su vie nu šaukštuku van
dens, gerai virintos grūdų 
košės, išsunktos daržovių 
sriubos, z\vieback gali būti 
kūdikiams duoti po šešto mė 
nėšio.

Kad ir kūdikis sveikas, tai 
nors syki į mėnesį nunešk 
pas gydytoją arba į sveika
tos kliniką. Tik taip galėsi 
rasti ar jis pilnoj sveikatoj.

Vaikų Biuras, Washing- 
tone, visuomet prisirengęs 
atsakyti visus tėvų klausi
mus apie kūdikius, jeigu jie 
negalės tau pagelbėti patars 
kur kreiptis.

!

LIETUVOS RINKIMAMS 
PRAĖJUS

Įš priežasties menko Lie
tuvos piliečių susipratimo, 
socialistams pavyko pažadais 
apsukti žmonėms galvas ir 
rikninius laimėti. Nors so
cialistams pavyko 7 atstovus 
gauti dauginus už katalikus, 
bet jie visvien ministerių ka
bineto sudaryti negali, nes iš 
85 Seimo atstovų lietuvių so
cialistinės partijos teturi 37 
atstovus.

Kad sudaryti valdžią bū
tinai reikalinga 43 atstovų 
susitarimas, tokiu būdu so
cialistinės partijos turi šauk- 
ties tautinių mažumų pagal
bos, kad gavus anuos 6 tru
kumus atstovus.

Čia tai ir susidarys neat- 
mezganias mazgas. Kas ki
ta kritikuoti ir griauti val
džią. Tai bile žioplas gali at
likti, bet patiems atsistoti 
valdžion ir ištesėti visus tuos 
pažadus, kuriais jie (socia
listai) valdžią kritikuodami 
žmonėms žadėjo, tai jau su
vis kitas klausimas. Čia tai 
ir pasirodys visa socialistų 
pažadų tuštybė,. Rusijos bol
ševikai nesusipratusiam bur
liokui irgi aukso kalnus ža
dėjo, bet be statymo prie šie 
uos, bado ir politinės vergi
jos, nieko dauginus negavo. 
Lietuvoje kol kas socialisti
nės diktatūros Įvesti negalės, 
bet įvairių socialistinių iš
bandymų jie mėgins praves
ti. kas, žinoma, skaudžiai at
silieps dėl Lietuvos piliečių. 
Bet katalikų kaltinti už tai 
negalės.

I IR Iš-

LIETUVOS
PER BREMEN Ą

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokiečių garlaiviu 

arba kitais žios linijos laivais 
Tik 8 Dienos Vandeniu 
Patogus Šios klesos kambariai 

I ARI PUSI NUMAŽINTA 
LAIVOKARčIŲ KAINA 

Dėl informacijų kreipkitės pas 
NORTH GERMAN 

LL O Y D 
15 Water St.. Cor. Devonshire 

St., Roston. Mass.
arba pas blle vietini agentų

Mes, amerikiečiai lietuviai 
katalikai, visados stovėdami 
sargyboj Lietuvos reikalų, 
šiuo įvykiu turime labiau su
sirūpinti, negu iki šioliai, nes 
tie, kurie bandė Lietuvai Hy- 
manso projektą užtraukti ir 

|į uniją su lenkais suvesti, da
bar jiems vieniems valdžia 
savo rankosna paėmus, jie 
visko gal sumąstyti ir Lietu
vą pražūtin įstumti. Todėl 
šių metų Federacijos Kon
gresas turės rimtai pagalvo
ti, kaip ir kokiu būdu sutei
kus moralės, jei galima, ir 
materialės pagalbos Lietuvos 
katalikams, kad jie pajėgtu 
apginti sunkiai iškovotą Lie
tuvos Nepriklausomybę.

Taigi, lietuvi katalike, jau 
laikas pradėti rengties į di
delį ir atsakomingą darbą; 
laikas pradėti svarstyti, kaip 
geriaus pasitarnavus tėvynei 
ir taipgi susirūpinti ir savo 
likimu, nes ir mūsų ištautėji- 
mo banga nemažiaus pavo
jinga, kaip Lietuvai socializ
mas. Taigi rimtai reugkimės 

į Federacijos Kongresą. ..

Fed. Sekretoriatas

DIDŽIAUSIA DIEVO BAŽNYČIA 

ŽEMEJE YRA ŽMOGAUS SIELA.

I I

ij

LIETUVON IR IS ' ’
LIETUVOS !

PER HAMBURGĄ , j 

Msų 3 varyklių garlaiviais 
ALĘERT BALLIN, BAMBUKO 

n skkotuTE.' riaLiA-šes J t 
DEUT8HLAND 

CLE\T?r.ANt>, TOEŠ’TFHAUA 
, JJtiUBlNO^
Savaitiniai išplaukimai iŠ 

New York’o—garlaivdis ' 
THuarjjęrA i* Westphalia ' 

Sustoja Bostone
Asmeniškai vadovaujamos 

Europiugs kelLotjės

$203
IŠ NEW YORKO I 

Kauną’ inAtgal *, 
(Karčs taksai ekstra)

Išplaukia kožnų savaitę 
Sugrįžimui leidimų ir kitų 
informacijų kreipkitės pas f 

United American įbes 
(Barrimaa Line) JointSerricevUbf 

HambnrgAmericanLiiie
131 Štate St., Boston, Mass. • 
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Į LIETUVĄ
(per Angliju) 

sumažinta kaina 3 klesos sugrųžtlnlų 
laivakorčių

1 KAUNĄ IR ATGAL C t

BERENGARIAir
MAURETANIA........... $2X1
AQUITANIA................. $215
I LIEPOJĄ IR ATGAL tIAIS 

LAIVAIS — $18$. 
Iš Bostono:

Laconia—Birž. 27, Liepos 25 
Samaria—Liep. ii, Rugp. 8 
Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas seredų. Keleiviai nepiliečial |- 
leldžlaml be kvotos varžymų. Visi 8 
klesos keleiviai turi kambarius. > Ne-. 

1 prilygstamas Svarumas. Pulkus nuė
stas. Kreipkite prie vietos agentų 
ar |
CUNARD LINE 
126 Statė-Street 
Boston. Mass.

^8
3

>

„Plauk po Amerikos Vėliava** *

Nupiginta ten ir atgal kelione j

LIETUVĄ * 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

DŽIAUGKITĖS saugumu ir 
patogumais laivų, kurius val

do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialčmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankumais bile laivo , 
United Statės Linijos—lai Va i ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

kuri išplauks iš New Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie-; 
žiūra p. Jono W. Luth. Vedėjo 
Lietuvių Skyriaus prie United 
Statės Linijos 4

Dėl pilnų informacijų apie iš
plaukimus United Statės Linijos 
laivų—Leviathan, George Wash- 
ington, America, Republic. Pres- 
ident Roosevelt, President Hard- 

. ing—klausk jūsų Agentą antvie- 
> tos, arba šiandie rašykite pas (
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PARANKIAUSIAS 
KELIASI

TIESIAI l KLAIPĖDĄ

JEIGU JŪS NORITE VYKTI LIETUVON

Ruoškitės įr prisidėkite prie ANTROS Milžiniškos
> Vasaros Ekskursijos

Įlipkite LaivanNew Yorke-lšHpkite Klepėdoje

/ *

• *i
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Laivu “LITŪANIA” Liepos 17
Ekskursiją Rengia BALTIC AMERICA LINE ir Kdrią Palydės Pačios Kompanijos 

Atstovas. Mes ar Jūsų agentas pasirūpintim išgauti permitus ir pasus.

Reikalaudami smulkesnių Žinių Ir informacijų kreipkltča J KyvonantJ Jnoų apiellnkėje agentų arti* tlealal |

BALTIC AMERICA LINE,
8-10 BRIDGE STRBET . . KBW YOBK (UTY

F. L. I. S.

- - ’ a 1-
jfc. t ' *

■ • ’

» JT-

• . < -■■■ 1

' •‘z. • ; . f“ ~ : • - - ■ ■ r.



EUKARISTINIS 28-TAS KONGRESAS
F
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įgalios so7 
įi iš prie-

Holy Cross kolegijos, Worcester, Mass., studentai vaidina senovės graikų tragediją 
“Hecuba.” Teatras teipgi graikiško styliaus.

l/ ■■■■■■ .... II —

“NAUJIENOS” APIE 
ŠLIUPĄ

Chicagos “Naujienos,” 
charakterizuodamos Dr. Gri
nių, naujai išrinktą Lietu- 
voępręzidentą, lygina jį su 
Dr. Šliupu. Rašo šitaip:

“Pastarasis (Dr. šliupas) 
yra karštuolis, kerštinčius ir 
nepastovaus būdo. Čia jisai 
kunigus keikia ‘Romos kro- 
kodįliais,’ čia, apsisukęs, ji
sai su jais vėl sėbrauja ir da
ro bendrus politinius ‘sky- 
mus.’ Per keletą paskutinių 
metų savo buvimo Ameriko
je p. Šliupas buvo pasidalęs 
aršesnis už kun. F. Kemešį.”

%

(THE W0kKER)

Published every TUESDAY and FRIDAY 
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JOSEPH’S UTHUANIAN B. 0. AS80CIATI0N OF LABOS 
.i
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PRENUMERATOS KAINA
Metams ............................ $4.50
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SUBSCRIPTION RATES:
Jrty ..............................................$4.!j0
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BIRŽELIO 20 - 24 d. d. 1926 m
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Eukaristinis Kongresas—tai didžiausia ir brangiausia ka
talikams šventė. Tai tarptautinė, tarprasinė šventė. Tai iš- 
kSlmės, kuriospa suvažiuoja daugybė Bažnyčios dignitorių, mal- 

iž įvairią pasaulio kraštų ir kampų, nuo visų tauta 
ir risiu, nito baltų, juodų, geltonų ir raudonu. Europiečiai, 
chiniečiai, japoniečiai, negrai, indijonai—visi lygiai dalyvauja.

šių metų Eukaristinis Kongresas viršija visus kitus buvu
sius kongresus savo amerikoniškai milžinišku užsimojimu, savo 
amerikoniška energija programo-išpildymu, majestotišku ka
talikiškų ceremonijų puošnumu ir dalyvaujančių maldininkų 
skaičiumi.

Chicagos katalikai ir nekatalikai buvo pasirengę priimti 
1,000,000 maldininkų iš visų šalių atvažiavusių. Kongrese da
lyvaus su viršum 1,0000,000 katalikų^ 
gi ne vienas šimtas tūkstančių. 
Kongrese dalyvaus arti 1,500,000 žmonių.

Šių metų Eukaristinis Kongresas pirmu sykiu patapo di- 
f ‘ džios reikšmės lietuvių tautai. Pirmu sykiu lietuviams tenka 

taip puikiai būti reprezentuotais šių metų kongrese. Iš anapus 
į-. Atlanto turime Jo Ekscelenciją arcivyskupą Jurgį Matulevičių, 
į . gerb. prof. kun. P. Buči ir nemažai šiaip jau svietiškių. Gi A- 

merikos lietuvių—vyrų, moterų ir vaikų šių metų Eukaristinia 
me Kongrese turės laimės dalyvauti arti 100,000 asmenų.

Viršuje parodoma monstracija specialiai gabaus artisto 
rankomis išdrožinėta ir pritaikyta šių metų Eukaristiniam 
Kongresui. Toje tai monstrancijoje paskutinėje šventės dieno
je laike procesijos einant apie St. Mary’s ežerą Mundeleino mies 

; telyje, netoli Chicagos, bus besamas švenčiausias, ši monstran- 
* ei ja yra iš sidabro padaryta. Ji yra trijų pėdų augščio. Ant 

monstrancijos papėdės yra Chicagos kardinolo Mundeleino her
bas, šv. Jonas Evangelistas ir Senojo Įstatymo auknešis Mel- 
chisedekas.

tuvą savo vienminčiams ra
ginant stoti valdžion.

Išeina, kad Lietuvos liau
dininkai ią priešakio tempė, 
o eiliniai cicilikai iš užpaka
lio stūmfr įgavo įvadus į vai- 
Į V • . x V*“ «• *4 1 •dzios vežusių. < 
cialdemoldį|ų ? 
šakio tempimui,<iš' užpakalio 
stumiami tapo įkinkyti dar> 
ban. Jie atsidūrė rolėn Ci- 
reniejaus, apie kurį švent
raštyje randame.

Lietuvos socialdemokra
tams reikėjo stipraus “pull” 
ir gero “push,” kad įtrauk
ti darban.

?■' š

K V

LENKŲ REVOLIUCIJA IR 
JOS REIKŠME

, ■ I .N -

kautais ir 2500 sužeistais, jis 
paėmė Varšuvą i r visą Len
kijos valdžią į savo rankas. 
Prieš buvo bepasikelianti 
stambiųjų žemvaldžių pro
vincijos Poznanė ir išvadino 
jį valstybės išdaviku, bet i- 
vairūs gudrūs tarpininkai,- 
pamatę, kad dar savaitė to
kios revoliucijos Lenkijoj ir 
ji subyrės, sutaikė laikinai 
abi puses ir jiedvi dabar de
rasi naujai valdžiai sudarys 
ti — naujam prezidentui, 
veikiausiai patį Pilsudskį, iš
rinkti. Tačiau tai labai sun
kiai vyksta ir geruoju visa ta 
revoliucija Lenkijai nepasi
baigs ir negali gerai pasi
baigti.

Aplink šiandieninę grobi
kišką Lenkiją susidarė už
burtas ratas, iš kurio ji ra
iniai išeiti negali. Remianti 
Pilsudskį demokratija reika
lauja žemės reformos be at-*lvginimo savininkams už že- 
mę ir laisvių pagrobtoms ki
tataučių sritims. Jei bus že- , 
mės reforma daroma, tai 
gausieji Lenkijos dvąrinįii^ 
kai Pilsudskiui ir jo den\o- ~ 
kruti jai to nedovanos, o jei 
tuo pažadu tik norėta suve
džioti žmones, tai jie nedova
nos. Kitataučiai, arba tau
tinės mažumos, vargu bau 
sulauks ką geresnio Lenki
joj ir suteikus jiems laisvių. 
Jie jau žino Pilsudskio lais
ves 1919—20—21 metais.
Skirtumas tik tas, kad rudo
kų valdžia viešai nėrė kai
lius. o Pilsudskis — uždaro
mis durimis, kad rudokai 
naudodavo atvežtus lenkus 
provokatorius ir išdavikus, n 
Pilsudskis — vietinius. Jei
gu ir kažin kiek Lenkija da
bar duos laisvių kilalautiš
iriems pakraščiams, jie ja ne
tikės. Be to, Pilsudskis ne
pataisys ir suirusio Lenkijos 
ūkio. Skurdas veikiau dar 
padidės. Tuomet neišven
giami nauji perversmai, nau
jos revoliucijos, jeigu tik 
kur nors Lenkija ueisipins i 
kokį karą. Lenkijai geros iš
eities nėra. Būtu tokia iš
eitis, tai jos demokratijos 
pripažinimas pavergtoms ki
tataučiu sritims laisvos apsi
sprendimo teisės. Ih4 šiųn- 
dieninė Lenkija, kaip pa hm I“ 
netolima praeitis, nemoka 
ir nenori tuo keliu eiti. Dėl 
to ji vis viena turės suirti, o 
lik po to gal geriau atsistaty
ti. Ir tas turės ivvkti arti-• • 
imi jų metų liėgy.

(“Trimitas”)

SOCIALDEMOKRATUS 
REIKĖJO TRAUKTI 

IR STUMTI
Pastaruosiuose rinkimuo

se i Lietuvos Seimu soči jai- 4. 4 O

demokratai buvo didžiausiais 
laimėtojais ir rodos bereikė
jo jiems iš to tik džiaugtis. 
Eiliniai cicilikėliai ir rėksne- 
lai, teisybė, klykė ir džiau
gėsi. Bet vadai visai kitaip 
pasijuto. Mat pamate, kad 
laimėjus reikia stoti darbas 
dirbti ir parodyti ką galįs, 
kaip vykinsi pažadus, kuriu 
taip gausiai žadėta per rinki
mus. Nuo šitokio darbo so- 
cijaledmokratų vadai purtė
si, kaip žydas nuo kiaulie
nos. . a

“Rytas” šitaip rašo apie 
Lietuvos socijaldemokratų 
nenorą įeiti valdžion:

“Mūsų oocialdemokratai 
• atsispyrę kratosi įeiti į busi
mąjį liaudininkij kabinetą. 
Jie gerai mat.žino, kiek daug 
vekselių yra davę savo rinki
kams: ir naujakuriams ir 
darbininkams ir bedarbiams^ 
Būtų gera, jei panašių vekse
lių būtų nedavę ir v. liaudi
ninką. Tada būtų patogu da
lyvauti vyriausybėje ir iš
spausti kuo daugiausia sau 
nauduos, o visa, kas pasiro
dytų neatsiekiama — suvers
ti ant liaudininkų gudrių 
galvų. Deja! Ant ko atsa
komybę beversi, jeigu visi 
drauge darosi atsakomingi.il 
visų <1 rauge uodegaitės ly
giai skaudžiai naujojo Seimo 
duryse prispaustos. Skauda 
vargšams, dėl to taip nervin
gai "blaškosi, ypač v. liaudi
ninkai, kuriems svarbu žūt 
būt įtraukti darban socialde
mokratus.”
O “Lietuvos Žinios” ši

taip rašo:
“Valstiečių liaudininkų pa

siūlymas sudaryti valdžią 
(ministerių kabinetą) social
demokratams sukėlė darbi
ninkų tarpe gyvo susidomė
jimo. Eiliniai s. d. partijos 
nariai darbininkai griežtai 
ima spirti ir reikalauti, kad 
jų vadai nedrįstų atmesti v. 
1. siūlymo sudaryti kabinetą 
S. d. Alytaus apskričio komi
teto posėdis 23. V. vienbal
siai nutarė reikalauti, kad s. 
d. centro komitetas atsisaky
tų nuo pražūtingos savo po
zicijos valdžios sudarymo 
klausimu. Alytaus darbinin
kai viešai sako, jei, girdi, s. 
d. partija atsisakys sudaryti 
kabinetą, kaip tai buvo 
jiems v. Į. siūloma, tuomet 
sekamais rinkimais nė vienas 
darbininkas už juos savo bal
so neduosiąs. Alytaus dar
bininkai geidžia turėti gali
mai greičiau socialistinę 
Makdonaldo (tobūdžio) val
džią ir nelinkę tame daryti 
jokių nuolaidų, net ir s. d. 
partijos lyderių spiriami.” 
Amerikos lietuvių surija- 

listai siuntė telegramą į Lie-

ŽMOGUS “LIUOSAS NUO 
RELIGINIŲ BURTŲ”

Brooklyno “Laisvė” pa
duoda, kaip gyveno ir kaip 
mirė tūlas J. Vasiliauskas, 
kurs buvo “liuesas nuo reli
ginių burtų.” Štai kaip ten 
buvo:

“Lietuvis J. Vasiliausukas 
Rūkydamas Cigarą Užsidegė 

ir dėl To Mirė Baisiose 
Kančiose .

“MAHANOY C1TY, Pa.— 
Gegužės 13-tą čia įvyko bai
sus atsitikimas. J. Vasiliaus
kas, kuris vis turėjo papro
tį nakčia gulėdamas rūkyti, 
padarė tai ir augščiau minė
tą naktį. Atsikėlęs ant rą va
landą naktį, nuėjęs žemyn Į 
virtuvę, užsirūkęs atsigulė 
ant kanapos (sofkos) ir už
migo su degančiu cigaretu 
burnoje. Kanapa užsidegė 
ir jisai sykiu. Labai apdegė. 
Visi drabužiai, kuriuos turė
jo ant savęs, sudegė. Jeigu 
ne kaimynai, būtų ir stuba 
sudegusi • • j

“Vasiliauskas nuvežtas į 
Shenandoali ligoninę, išsir
gęs virš savaitę laiko, baisio
se kančiose numirė, 
v o 34 m. amžiaus, 
moterį ir 3 kūdikius.

Mes visada tvirtinome ir i ra įžeidžiamas, ujamas kiek
viename žingsny; jis pavers
tas beteisiu-trečios rūšies pi
liečiu, kuris turi džiaugtis, 
kad jam leidžiama gyvu bū
ti; jo namai lenko policijan- 
to liečiami ir išniekinami; 
kiekvienas jo žingsnis seka
mas; visur prisamdyta išda
vikų, ir jų parodymais vado 
vaujamasi; prie mažiausio 
pasipriešinimo kitatautis nu
kaunamas, sudeginami jų so
džiai. Aišku, kad tokiose ap
linkybėse žmonės negali nei 
ramiai dirbti, nei kurti savo 
gyvenimo. Jii širdvse išau- 
gęs pasipiktinimas ir kraujo 
keršto troškimas. Jų ūkis 
apdėtas nepakeliamais mo
kesčiais smunka ir juodas 
skurdas visur tiesia savo na
gus. Net lenkų tautybės žmo
nėms nėra gerai. Tik vieni 
aukštesnieji valdininkai •ge
riau gyvena. Jie,.tarsi, nu
jausdami greitą savo" 'išpus
tos valstybės galą, grobia sau 
į kišenes visa, ką gali. Val
stybės turto vogimas virio vi
suotinu papročiu: Jei iš pra
džios savo gyvavimo Lenkija 
kiek laikėsi, tai tik dėl to, 
kad buvo labai gausiai maiti
nama svetimų, ypač prancū
zų. pinigais, o dabar, kai pa
ti Prancūzija nusmuko su sa
vo franku, tai ir Lenkiją ga
las ima.

Suprantama, kad tokioj 
valstyliėj negali būti ramu. 
Joje nuolatine bedarbė, ban
ditizmas, bolševizmas, parti
jų varžymasis, intrigos.

Tokioje dirvoje išdygo 
l’ilsudskio revoliucija. Pil
sudskis per 4 metus buvo pa
šalintas nuo valdžios,
gyveifo nuošaliai, dabojo kas 
darėsi aplinkui, ir griežė 
dantį prieš valdžiusius nulė
kus. Pagaliau, asmeni jo į- 
žeidinėjimai privertė jį 
griebtis kardo. Per 5 mėne
sius jis su savo šalininkais, 
ruošėsi į šį perversmą. Jis 
organizavo tam lenkų šau
lius. Kai vasario mėnesį siu 
metų iš citadelės Vaiguvo
je buvo išvogta amunicijos, 
tai dabar paaiškėjo, kad tai 
šauliams apginkluoti. Jau 
nu vyrų suiminėjimas Lietu
vos pasieny, Gudijoj ir Uk
rainoj LŪP P«t padaryta 
tam, kad jie iHųmkeltų suki
limo, jei revoliucija užsitęs. 
Žodžiu, visa buvo iš anksto' 
paruošta ir apgalvota. Kad 
patraukti.! minias j savo pu 

, sę, pilsudskininkai |>askellH‘. 
•ka<rtŠi^|tovojunti demoki a - 
tija ' prieš dvarininkus ir 
liaudies priesĮ>audą. Ir re
voliucija Pilsudskiui pavy
ko. Pražudęs apie 600 nu-

tebetvirtiname, kad Lenkija 
yra milžinas molinėm kojom. 
Valstybe, kuri susikūrė gro
bimais ir kuri laikosi smur
tu ir žmonių engimu, negali 
ilgai išlikti. Tą puikiai įro
dė praeities Lenkija. Ji žlu
go dėl to, kad ji negailestin
gai smaugė kitatikius ir ki
tataučius, o taip pat ir savo 
žmones — valstiečius ir dar
bininkus. Kai Lenkija ėmė 
pulti iš visų pusių priešai, 
nebuvo kas ją gina, nes jos 
pačios gyventojai nusikreipė 
nuo jos ir žiūrėjo visai abe- 
jutinai į svetimo jungo atne
šimą, nes savas buvo nepa
kenčiamas.

Dabartinėj Lenkijoj ta is
torija kartojasi’ Nespėjo ji 
pati išsivaduoti, kai šoko 
vęrgte, vergti aplinkines tau
tas ir pavergus jas kankinti 
taip, kad dėt laukinės tautos 
nekankina! ' Šiandieninėj 
Lenkijoj kitatikiui ir kita
kalbiai žmogui dar sunkiau 
gyventi, negu buvusioje. Sta
čiatikis gudas ir ukrainietis, 
sava kalba kalbas lietuvis v- c •

Jis

itų tikybų žmonių ii- 
Tai^i iš viso Eukaristiniame

nesikišimą jmlitikon, 
įką” sa- 

enlts • aiškina. kad
JHcį^vJĘįti, tai juk neis 

[eĮnaT kad tas kunigas skelbia

v

Reprodukcija Lurdo Stebuklingos Panelė* tvč. Munde- 
lein’e, Chicagos priemiestyje. Ta reprodukcija yra viena at
rakcijų Eukaristinio Kongreso dalyviam*.

Jis bu- 
Paliko 
Velio

nis prie jokių draugijų ne
prigulėjo. Gyveno kaip ir 
daugelis kitų, nepaisančių 
savo nė šeimynos rytojaus. 
Todėl ir paliko šeimynų di
džiausiam varge, be duonos 
kąsnio.
“Velionio moteris Ona Va

siliauskienė- yra liuosa nuo 
religinių burtų, “Kūsvcs” 
skaitytoja ir simpatizuojan
ti progresyviam* darbinin
kams. Jinai ir savo vyra pa
laidojo be ilgaskvernio pa
gelbės. Palaidotas Miners- 
villės laisvose kapinėse.”
Atsiprašome už citatoje 

esančius nekultūringus ir 
grubijoniškus žodžius, bet jie 
dar geriau charakterizuoja 
“liuosuosius nuo religinių 
burtų.”

. mus, mums atrodo kiek dau
giau negu netaktinga.

: “Gerbdami kun. l)-ra F.
4

Kemešį ir jo teigiamąją dar
buotę, negalime taip pat ver
tinti jo neigiamus žygius. 
Geri), kun. Kemėšis kaltina 
kunigus, kam jie įsikišo ]>o 
litikon, o pats per ‘ Darbinin
ką’ varo savotišką jnilitiką. 
Taigi minėtą taisyklę pir
miausiai vertėtų prisitaikyti 
gerb. kini. F. Kemešiui pir
miausiai sau.”
Niekas niekam neginčys 

teisės griežtai nesutikti su 
gerb. kun. F. Kemėšio išve
džiojimais. Bet gerb. kitu. 
F. Kemėšis, savo mokslu ir 
savo užpelnais lietuvių kata
likiškai visuomenei šiapus ir 
anapus Atlanto atsistojęs 
pirmosiia eilėsna mūsų veikė
jų, užsijK'lnė, mums rodos, 
palankesnio išklausymo, ne
gu “Draugas” teikėsi paro
dyti. Be to juk netaktingais 
išsireiškimais teikti soči ju
ristams medžiagos kovai su 
katalikais yra mažmožis pa
lyginus su paleidimu vai 
džios į socijalistų ir laisva
manių rankas. t

Toliau, mums rodos, kad 
“Draugas” netiksliai pa
reiškiu, būk gerb. kun. F. 
KemČšis, stovėdamas už ku- 
nigtj
VJ

J

“DRAUGAS” APIE KUN. F.
KEMEŠĮ

Chicagos “Draugas” minu 
139, birželio 14 dienos laido 
.je, turėjo šitokią pastabėlę:

“Mūsų laisvamaniai ir so
cialistai begaliniai pradėjo 
gaubti kun. d-rų F. Kemešį, 
kuris savo netaktingais išsi
reiškimais jiasidarė socialis
tams labai gera medžiaga ko
vai su katalikais.

“Mes manome, kad Lietu
vos kunigai mato tąsias vidu
jus bedas-r-sunkumus kurie 
susidaiė valdant šalį kai ku
riems ‘nusipolitikavusiems’ 
kunigams. Tuos netikslu
mus turi būtinai atitaisyti. 
Ir kiek mos žinomi*, atitaiso
ma nmiormalės, gyveninio są
lygos. ‘ Bet su tais dalykais 
eiti viešumon ir Amerikos 
katalikų sjamdoje kelti daž
nai mažai pamatuotus sub-.
iektyvius politinius spėlioji-'savotišką vagystę.

i

Ieškok Dievų savvie ir at-• • •’
rasi J j... Su Juo atrasi ramu
mą... Vienas Kris fi&s žodis 
nuramino audringas jūros 
bangas... Vienas Jo žvilge
sys pajėgs grąžinti tavo sie
lai ramumą ir džiaugsmų.

f.
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III.
BAŽNYČIOS DIEVIŠKU- 

MAS IR ŽEMIŠKUAIAS

Žmogui, kurs artėja prie 
Katalikų Bažnyčios tikėji
mo, iš karto Bažnyčia pasi
rodo tikrai dieviška. Mato, 
kad Bažnyčia nepanaši ki
toms žmonių draugijoms. 
Pa prastos draugijos vystosi 
tik tam tikrose joms1 patogio
se vietose, laiko, asmenų ap
linkybėse; — katalikybė tuo 
tarpu to visko nepaiso. Val
dovų dinastijos kyla ir nyks
ta, — viena tik Petro dinas
tija užsilaiko. Visuomeninės 
organizacijos kils, kuomet 
jos daro Įtekmę į bėgamuo
sius reikalus, — tuo tarpu 
Bažnyčia kyla tuomet, kada 
Jos įtekmė nesiekia pasauli
nių reikalų. Iš tų visų apsi
reiškimų (ir dar daugel ki
tų) daro išvadą, kad Katali
kų Bažnyčia yra begalo tobu
li, prakilni, šventa, dieviška. 
Jos kunigai visi privalo bū
ti šventais,—jos nariai skais
čiais lyg žvaigždės padangė
je. Kadangi toji Bažnyčia 
dieviška, — tai jos politika 
privalo būti visuomet neklai
dinga, Dievo įkvėpta, malo
ni, švelnutė, — liuoba nuo 
savymcilės, brutalumo...Taip 
tas žmogus sau mano.

Bet iš palengvo patenka 
užsiviliman... Skaito Baž
nyčios istoriją ir atranda 
apsireiškimus katalikybes 
“žmoniškumo.” Atranda vy- 
ijausius*^yxskuiius. .nepana
šiais Tam, kurio vietą užima; 
mato kunigus renegatus ir 
atskalūnus; susipažįsta su 
žiaurumais, kurie vardan 
Kristaus buvo daromi; už
tinka asmenis, šeimynas ir 
net ištisas tautas, kurios už
laikė tikėjimą laike persekio
jimų, bet jo nustojo laisvės 
laikais. Ir apsvarstę viską, 
papuola į nusiminimo na
gus... “Jei Bažnyčia yra Die
viška, šventa, — tai kai}) iš
aiškinti tuos visus faktus ?. . 
AI aniau, kad tai jis atpirks 
Izraeliaus tautą, o čia da
bar?..”

Kaip dabar privalome su
taikinti tas “nesąmones?”

Jei Katalikui Bažnyčia 
laikysime vien tik dieviška 
įstaiga, tai užtiksime papik
tinimų, trūkumų, nupuolimų 
uolas; jei gi Ją firipažinsime 
vien tik }>a}>rasta žmonių 
organizacija, tuomet mums 
sukels abejones Jos stebuk
lai, dorybės, ir nuolatinis Jos 
prisikėlimas iš numirusių.

Be abejo, kad Katalikų 
Bažnyčia yra žmonių drau
gystė. nes Jos nariais yra 
žmonės. “Žmogystė*” Kata
likų Bažnvo+os net nėra ap
saugota nuo i nusidėjimo, 
kai}) kad Kristaus žmogystė 
buvo apsaugota. Tat Baž
nyčioje visuomet buvo,yra ir 
bus papiktinimai, gi pasali 
liniuose reikaluose visi Baž- 

yrios nariai gali klysti. Vi
suomet bus* kunigų, kurio 
apleidines savo avydes. — 
niekuomet ncprilruks tikiu 
čiųjų, kurie niekins savo ti
kėjimą. Tiesa ilgi, kad Baž- 
nvčia yra visuomeninė žmo
nių organizacija ir todėl nau
dosis pritaikomomis gyveni

■v •

me pasaulinėmis priemonę- 
mis, kątip kad ligšiol naudo
josi, pasiekimui savo dangiš
kų, šventų tikslų.

Bet greta to Bažnyčia pri- 
l>arodo irgi savo dieviškumą 
tais pačiais daviniais, 
riais Kristus prip 
Svarbiausiu Kristaus 
vystės priparodymu yra y 
prisikėlimas iš numirusių. 
Daleiskinie, kad Katalikių 
Bažnyčia kasdiena miršta, — 
daleiskinie, kad Jos gale ir 
įtekmė silpnėja, nyksta tūla
me krašte;—daleiskinie, kad 
Jos mokslas pašieptas akyse 
vienos kartos, — Jos dora 
nupuolusi tarpe antros kar
tos, — Jos idealai nubluko 
tarpe trečios. Ir kas gi iš to ? 
Ar tas jau reiškia Bažnyčios 
nupuolimą? O, ne! Nes kaip 
išaiškinsime, tą nepaprastą 
įvykį, kurio esame patys liu
dininkai, ■— nuolatinį prisi
kėlimą. atgimimą? Štai ma
tome, kai Jos seni simboliai 
vėl } msirodo ant griuvėsių.— 
štai Jos dorybes vykinamos 
vaikų anų išsigimėlių, — štai 
Jos varpai gaudžia tuose 
bokštuose, kuriu bažnyčios 
liko visų apleistos, — štai 
kįla šventa giesmė iš krūti
nių, kurios buvo atšalusios. 
Kitai}) tų apsireiškimų neiš
aiškinsime ir jų nesuprasi
me, jei nepavadinsime juos 
Katalikų Bažnyčios iš numi
rusių prisikėlimo priparody- 
mais. Jei ji tokį stebuklą pa
daro, reiškia jinai dieviška. 
Pagyrė Kristui . Šv. Petro 
dievišką išmanymą, bet
smarkiais žodžiais nubarė jo 
žmoniškas silpnybes. Tas
pats įvyksta ir su mūsų Baž
nyčia: aukštai iškelia Jos 
dievvste, bet žemai kaltais 
nustumia žn i< >gyst ę.

Matomi* tat, jog Bažnyčia 
yra ir dieviška ir žemiška.

IV.

BAŽNYČIOS TURTAI
“ Pažvelgkite į Bažnyčios 

turtus,” — šaukia šių dienų 
geradariai. “Tėmykite, kas 
per }>uikybė, kas per pra- 

tioje vargingo Nazarebanga
to Mokytojo Bažnyčioje. Ap- , 
lankykite Romos bazilikas, o 
len sutiksite Kristaus vieti
ninko emblemas turtais ap
krautas. Joks pasaulio val
dovas tiek brangenybių nesu
krovė, tokių rūmų neturėjo, 
kaip kad šiandieną turi tie, 
kurie kalba ir moko vardu 
Kristaus, kurs pasisakęs, jog 
neturįs kur galvos palenkti. 
I’ažvelgkitc į vargą vargs
tančio Kristaus įpėdinį: ti^ 
rą brangumynais išsagstyta 
pasipuošęs, soste žmonių pe- 
timis nešiojamas ilsisi, aukso 
triūbų balsai jo pasi'Kodymą 
paskelbia, veduoklai išsirau
so plunksnų linguoja šalia 
lektikos... Štai kodėl mes 
Bažnyčios nepripažįstame! 
Kristaus Bažnyčia sektų sa
vo Mokytoją, kurio .auk
ščiausiu siekiu buvo ieškotų 
dangaus karalystės, iškelti 
žmonių mintis virš pasaulin 
blizgučiu. — prie dangiškos 
Jeruzalės, — guosti nuliūdu
sius, kurs yra pasakęs: 
Leiskit)* numirėliams laidoti 
numirėlius. Negalite tarnau
ti l Jievui ir fui tams.”

Bendras vaizdas manifestacijos taip vadinamu “Nobles of Mystic Shrine’ ’ Philadelphi- 
joj. Toji paroda daryta sąryšyje su Pasauline Paroda.
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Kiti vėl prikaišioja Kata
likų Bažnyičai visai priešin
gus dalykus: “Bažnyčia ne
turi praktiškos nuovokos. 
Kristus atėjęs į šį pasaulį vi
suomet apie dangų žmonėms 
nekalbėjo; jis užsiėmė žmo
nių rūpesčiais: alkanus pe
nėjo, ligonius gydė, nuogus 
rėdė, — trumpai. tariant, 
Kristus’ reformavo visuome
nės susitvarkvma suteikda-V 4-

mas jai tobulesnius pagrin
dus. Ne dogmomis patraukė 
minias, bet užuojauta jų rū
pesniams. Pasauliui, kuriam 
reikalinga duona, katalikai 
su savo gyvenimui nepritai
kintais pamokinimais bei sie
kiais yra svetimi. Daugiau 
darbo, — mažiau svajonių.”

Priekaištai begalo skau
dūs. . . Kuomet stengiamės 
tvarkyti laikini gyvenimą, — 
tuomet mums primena, jog 
Kristus neturėjo, kur galvos 
prilenkti. Kuomet mokina
me apie busimąjį gyvenimą, 
tuomet vėl mums sako, jog 
Kristus atėjo pagerinti laiki
na žmonių gyvenimą. Kuo- 
mot statome patogią, dailią 
bažnyčią, tuomet prikaišioja 
per didelį patogumų pamy
lėjimą; gi kuomet statome 
kuklų bažnyčios namą, tuo
met irgi išmetinėja, kad sun
ku iš mūs laukti ko nors ge
ro, jei mes neprisitaikome 
prie gyvenimo reikalavimų.

Bet juk tas ne naujiena. 
Tie patys priekaištai buvo 
prieš Kristų pavartoti. Jis 
pasauliui teikė kasdieninę 
duoną, bet vienlaik siūlė ir 
dangišką duoną savo mok
slą. Buvo valandos, kuomet 
rūpinosi žmonių kūnu, bet 
atrandame irgi ištisas dienas 
pašvęstas jų sieloms. . Kar
tais dalyvavo pokyliuose tur
tuolių rūmuose, — bet mato 
me jį irgi pasninkaujantį ty
ruose. Žmonės jam už pik
tą laikė kai}) pirmą, taip ir 
antra dalvka. Laikė Jį be- 
dieviu, kuomet sukatos die
noje gydė ligonius. Sakė, 
kad Jis nusidėjėlis, kuomet 
daleido Apaštalams šventa
dienyje skinti varpas. Jų 
manymu, Kristus mylėjo 
prabangą, kuomet leido Mag
dalenai brangiais aliejais pa
tepti savo kojas, nes ar ne
geriau būtų. pardavus aliejų 
pinigus išdalyti vargdie
niams i. . Ir vėl, kuomet sa
kė pamokslą ant Palaimini
mų kalno, tuomet visiems at
rodė “nepraktiškas.” per 
daug “šventas.” Maža, kad 
skelbė: “Palaiminti r<>-
miip...” bet pasaulis tikėjo 
visai kitai}): jų manymu bu
vo tie palaiminti, kurie suge
ba }>riesą pavergti jėga.. . Tr 
tie visi prikaišiojimai alš- 

lio vyrai dėvi brangius ir 
elai liūs drabužius laike rau
tų, balių, tai ar negali to 
kius pat rūbus dėvėti kuni
gas prie altoriaus atminda
mas Kristaus Kančios įvykį.. 
Jei muzika džiugina žmones 
teatruose, — jei jinai varto
jama elięsniam iškilmingu
mui pareikšti apvaikščioja
mu laiku,— tai ar galima 
Bažnyčiai drausti vartoti 
muziką žmonių, pamaldumo 
pakėlimui? Jei valstybės 
prezidentui valia turėti puo
šnius rūmus, nes to tautos re
prezentacija reikalauja, tai 
kodėl nevalia jų turėti Baž
nyčios galvai, kurs atstovau
ja Dievą ant žemės ?.. Bū
na kartais, kati pasaulis pa
vydu vadovaudamasis nu
drasko visas Bažnyčios bran
genybes, ir tuo atveju Baž
nyčiai nepakenkia, nes Jinai 
ir apiplėšta, — ubagystėje* 
moka Dievą garbinti. Jei 
mato, kad žmonės rūgoja ir 
aimanuoja Arba net piktada
rysčių dasileielžia iš priežas
ties Jos nuosavybėje* esamų 
turtui, kuriuos jų tėvų pa
maldumas sukrovė, — tuo
met Bažnyčia meta turtus po 
kojų ir pareiškia, kael netar
nauja turtams, be*t tik daro 
sau priedelių pagalba apgau
lingų turtų ( Luk. 16, 9). 
Bažnyčia nepaiso, kur jinai 
randasi, ar turtingose* bazi
likose, ar katakumbose*; Ji
nai visur vienodai I)ie*vą gar
bina, o Kristaus Vietininkas 
visuomet yra pagarbos ver
tas neatsižiūrint ar jis repre
zentuoja Kristų prie* kry
žiaus prikaltą persekiot) j a- 
mas, ar atstovauja Kristi] sė
dintį dešinėje Dievo 'Tėvo 
danguje*, pasipuošęs tiara 
'Toji pati Bažnyčia apsireiš
kia asmenyje* ubagingo misi 
jonieriaus, ir puošnu kardi
nolo, — stilingoje katedroje; 
ir medinėje* kaime) bažnyte"- 
lėje*. -Viskas pasaulyje* Baž
nyčiai gali priklausyti. ne*s 
Jinai priklausė) Kristui. 'Ra
čiaus Bažnyčia pasiryžusi vi- 
soke> nustoti, kael nenustojus 
Kristaus.

Taip tat atrodo turtai 
tulikų Bažnyčios akyse*. 

(Bus daugiau)

kiaušiai pasireiškė laike 
Kristaus kančios: Pilotui Jis 
atrodė pavojingu politikie
rių, kurs kartais gali pa
kenkti Cezarui. — p Kajifai 
atrodė per daug šventu, nes 
skaitėsi Dievo Sūnumi.

Tai}) elgėsi Kristus ir 
skaudžių išgirdo priekaištų. 
O katalikų Bažnyčiai —.kaip 
Sekasi ?

Katalikų Bažnyčia yra vi
suomeninė organizacija, bet 
kilusi iš dangaus. Bažnyčia 
tai Dievo karalystė ant že
mės. Tat. jos vienintelis tiks
las Dievo garbe. 1 Niekiionud 
Bažnyčia įlepašvęs Dievo 
garbės dėl turtų, nes aiškiai 
mato, kad amžipastis svar
besnė negu laikas, gi siela 
vertesne už kūną. Sakra
mentai Bažnyčios akyse 
daug vertesni negu susisie
kimo priemonės, o sveikata 
sielos svarbesnė už sveikatą 
kūno. Pirmiau.*} kvies kimi 
gą, o paskiausy gydytoją, — 
jei vienlaik ąbiė^Tnėgali pa
kviesti. Sulig ’ to matome, 
kad Bažnyčia tikrai yra die
viška, “neš visupirnia ieško 
Dievo karalystės, gi tikisi, 
kad kiti dalykai Jai bus nu
teikti.”

Bet mes žinome, jog Baž
nyčia yra ant žemės ir todėl 
toj prasmėj jinai yra žemiš
ka draugija. Kaipo žemiška 
draugija jinai vartoja žemiš
kas galybes, kurias Dievo 
valiajai pateikia. Artas y- 
ra leistina ? Jei prijiažinda- 
mi žmoguje sielos egzistavi
mą, mSieigiam kūnui jam 
priklausančių teisių (valgy
ti. gerti, kvėpuoti, judėti ir 
t. t. ), tai tą pat įbes privalo
me pasielgti ir su Bažnyčia, 
leisdami Jos kūnui, — žmo
nėms. kuriais apdengta yra 
Jos dievystė, naudotis pri- 
klausančioinis teisėmis. Jei 
namus, kuriuose žmonės val
go, linksminasi, ir ilsisi 
stengiamasi dailiai ir sulig 
išgalės turtingai užlaikyti.-— 
tai kodėl namai, kuriuose 
žmonės gapbina Dievą ir ku
riuose pats Dievas apsigyve
na neturi tos pačios teisė* 
prie puosįimo ? Juk ne esa
me nei puritonais, nei inani- 
chejais, kurie kiekviename 
medžiaginiame dalyke numa
to blogybę; — nies juk žino
me gilai. ką Viešpats yra 
pasakęs tverdamas šio pasali 
lio dalykus: “Viskas yra ge
ra.” 'Pat, pasaulyje pašilai 
komą grožę turime pilna tei
se }>aversti Dievo garbės pa
reiškimui. Jei geru daiktu 
padabinti briliantais moterė
les galvelę, 
ui u bus, 
binsiinc

v •

Ka-

tnk daug gvres- 
jvi briilftntais pada" 

Kristaus Kraujo 
TnHię. Jei aukštieji pasau-

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

rnsieilome visiem* grrtj raRtej
Jums įsigyti dvi gero* knygns: pirmą ir 
antrą tomą

APMĄSTYMAI 
visiems metams ir Šventėms

Dydis colią, dailiais kietais »p
darnia, po 500 suvirtum patdaplų. Spin
dit nlSkl. Tikrai naudingi skaitymai, 
ypač dievotiem imnni*m. Kaina abieją 
tomų $3.00. IApirkite pašta “Money 
Onler” ir siųskite:

“Darbininkas”
$66 W. Broaderay, So. Boaton, Ha*

Petrapilio laikr. “Kr. Gū
žėta” D-ras Reitz pasakoja 
apie tai, kaip Pilsudskis pa
liegęs-iš Petrapilio psichiat
rinės šv. Mikalopjaus ligoni
nės, kurion jis buvo uždary
tas, kaip labai svarbus poli
tinis kalinys — ligonis.

1901 m. gruodžio mėn. eks
ternu stojo ligoninėn nesenai 
įmigęs medicinos akademiją 
Dr. Mazurkevičius. Reko
mendavo jį garsus tada milž
to viršininkas 1‘onVa lis. Vi
dutinio ūgio, didele tankia 
barzda ir ilgais plaukais, 
gražiomis rusvomis akimis, 
kuklus, tylintis, ramus, nau
jas gydytojas uoliai dirbo sa
vo skyriuje*, daug skaitė, ne
dalyvavo draugų daktaru 
kompanijoj ir gyvenime*, bu 
v.e> tikras atsisky rėlis. Maty
davo ji dažnai su pilnu khv- 
gų portlėliu po pažastimi.

1902 m. šv. Mikalojaus li
goninei! su dideliais atsargu- 
ihais buve> atgabentas iš psi- 
hiatrianės Varšuvos ligoni
nės labai svarbus politinis 
nusikaltėlis. Kokį jis buvo 
padaręs nusikaltimą — mes 
nesužinojome. Varšuvos ka
lėjime ėmė* pasireikšti kalėji
me) liga — melancholija, jis 
buvo paguldytas Tvorkų li
goninėn Varšuvoje, bet ka
lbingi bijota, kael Varšuvoj 
jis gali pabengti, tai atgaben
tas Petrapiliu Mikalojaus li
goninėn, kurios sienos — sa
vo tvirtumu buvę) daug tik
resnės, Naujas ligonis išty
rimui uždarvtas triukšmingų 
ligonių skyriaus izoliatorium 
ir pavestas smarkiausiai, 
priežiūrai. .

Kalinys buvo piktas, niū
rūs žmogus, didele barzda ir 
ūsais, ištisas dienias gulinėjo 
afit lovos ir nekreipė; mažiau
sio dėmesio į tai, kas aplink 
jį dėjos. .

Po 2 mėn. D-ras Mazurke? 
v i eius buvo paskirtas neeta
tiniu ligoninės ordinatoriu
mi. J is turėjo teisės gauti li
gojau savarankiai juos tirti 
ir privalėjo eležuruoti ligo
ninėje*. Kovo mėnesiui dc- 
žūruotojų sąrašas teko elary
ti man ir aš 11-rą Mazurkevi- 
čių dežūruotoju paskyriau 
gegužės 29 ei. Aš labai nu
stebau, kai D-ras Mazurke
vičius karštai manęs ėmės 
prašyti jo dežūTavimą skirti 
m* gegužės 29 ei., o geg. 2 d. 
Savo norą aiškino reikalu 
laikyti medicinos daktarui 
kvotimus. Je> norą aš paten
kinau.

Štai ir gegužės 2 ei. Mazur- 
kevičius atėjo dežūruoti jau 
ne* su jx>r1 lėliu, o su dideliu 
čemodanu. Jis vaišine) mus 
dežūruojamanu* kambary ar
bata ir šypsodamas klausės 
politinių mūsų ginčų.

Vakare* D-ras Mazurkevi
čius. kaip dežūmojantis, ėjo 
per visus ligoninės skyrius. 
Aplankė jis ir slaptingąjį ka
linį.

— Tai labai retas apsireiš
kimas tarė"dežftruojau
čiam ligoninės prižiūrėtojui. 
Kai įmigsite apžiūrėjimą, at
verkit jį j maųo kambarį.

Vyriausio gydytojo nerant 
dežurojantis gydytojas buvo 
tikras ligonines šeimininkas, 
tbdel prižiūrėtojas kalinį at
vedė ir perdavė Mazųrkeri- 
ciui. šis gi prižiūrėtojui pa
liepęs palaukti gretimoje* bi-

bliotekoje pats savo kamb 
ry užsidarė su ligoniu. •;

Suėjo viena, kita, trę. 
valanda. Tarnautojas en 
nerimauti. Jis pasibel 
kambarin, bet niekas išt' 
neatsiliepė. Tuomet im 
laužti durys, j ėję vidun kai 
bari rado tuščią. Vidury b 
vo pamestas ligonio drabuž 
ir daug nukirptu plauk 
Niekas neatkreipė akies įet; 
kad vėlai prievakariu dvie. 
jaunų civilių vyrų išėjo p 
užpakaliniitins ligoninės va 
tus. Paskui paaiškėjo, k; 
kažin kur ju laukė automol 
lis, išvežęs juos Suomijo 
prie kurios krantų laukė ta 
tikras laivas.

Galite Įsivaizduoti vyriai 
šio ligoninės gydytoju (įh 
Čeč< >t < > n us i st ei)ėj imą į kai 
dėl to įvykio jis buvo pašau! 
tas pasiaiškinti pas žanda 
merijos viršininką, žintįg 
generolą Gerasiinovą^i rfri 
pa si a pt i n ga s i s 1 i gon i s, sur; 
dės būdus pabėgti iš šv. M 
kalopaus ligoninės, buvo 1 
kas daugiau, kaip Juozi 
Pilsudskis.

Nūnai d-ras Mazurkev 
eius, padėjusis Pilsudškit 
tada pabėgti, profeSorįauj 
Lvovo universitete.”

(“Lietuva”)
i

Mūsų laikais daugiau reiki 
liūgą tiesos gynėjų plunksiu 
negu jos skelbėjų iš sakyklos.

Popiežius Pijus E

y

Vartok Bordeno kon
densuotą, pieną vi
soms Valkelėms ir py
ragėliams, kur reikia 
pasaldinimo, čia ne- 
r e iki a varginančioz 
maišymo cukrus ir 
pienas jau sumaišyti 
ir tas padaryta geriau 
negu galėtum savo 
maišymo bliūde. To 
pasekmes pyragėliai, 
bandelės, duonos yra 
geresnio sudėjimo rū
šis, kuri laimi dova
nas maisto parodose 
ir pagyrimus nuo šei
mynos narių,
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štai vienkart liūtas 
šunį sutiko 
Ir kaž kodėl taip . 
Rūsčiai suriko.. .

mu, ekonominė ir teisinė 
darbo žmonių, o ypač nauja
kurių padėtis, žymiai pasun
kės.

. •
».*—*•*• „ _ Seirijų Juostis

Sūniškas darbas
K (Mūsų korespondento paši
le kalbėjimas su darbo fyderą- 
K eijos vadu).
fcy Kokios vra svarbiausios 
gUDarbo Federacijos atstovų 
{Seime sumažėjimo priežas- 
Fvs?

. Atsakant i šį Jūsų kiauši
ny mą aš noriu pažymėti vieną 
r keista gyvenimo lakta, bū- 

tent, kad ieškojimas geres- 
F nio dažnai griauja tai, kas 
{ jau yra gero, pakenčiamo: 
B? tuo būdu, sysidaro daug 

kliūčių igvvendinant tai, kas 
U jau galima ir būtina gyvena
mi mose sąlygose. Tai. manau, 
į atsitiko ir per šiuos rinki- 
[ mus. Aš laikau.šiuos rinki- 
£ mus dideliu žingsniu atgal 

mūsų krašto politinio, ekono
minio bei kultūrinio augimo 
kelyje.

Kai dėl Darbo Federacijos 
pralaimėjimo, tai pirmiausia 
reikia žinoti tas nepaprastai 
sunkias sąlygas, kuriomis 
mūsų organizacijai teko aug
ti. Sunkiausiais visokių so
cialinių pagundų laikais 
mums reikėjo vesti išvargu
sias darbo žmonių minias vi
durio keliu ir gelbėti jas, iš 
vienos pusės, nuo kraštutinio 
kairiojo komunizmo, iš kitos 
vėl pusės, reikėjo gintis nuo 
reakcinio mamonizmo. Mums 
teko kovoti dėl materialių 
darbo žmonių reikalu, bet 
tuo pačiu metu mes dėjome 

r visas pastangas Įdiegti mi- 
nioms sveiką politinių ir e- 

| konominių reikalų supinti- 
L mą. Šalie kasdienės darbo 
| žmonių duonos reikalų. 
E mums rūpėjo auklėti minio- 
r se gyvą socialinių pareigų 
LjatKmn/ „V-rša taU esant ^a-

Į*

K

[k.
L.

i

I

susi-

-lyje sunkioms ekonominėms

I
r

sąlygoms, be galo pasunkino 
. mūsų veikimą. Opozicija 
tais dėsniais savo veikime ne
sivaržė. Be to. mums daug 
pakenkė ir tai, kad mes. kad 
ir nebūdami valdžioje, vis 
dėlto nuo ^ąt Steigiamojo 
Seimo laiku nesame buvę , R . * «
nuolatiniais opozicionieriais 

: mėgėjais. Toliau, aš neapsi- 
i riksiu pasakęs, kad mažiau

sia-9,10 dalys viso mūsų šių 
rinkimu darbo buvo pašvęsta 

ykovai.su ta anarchistine des- 
' trukcija, kurios laikėsi opo- 
pzicijos partijos, puldamos 
į ir kirtikuodamos valdžios 
į “griekns.”

A r yalima š[ pralaimčjinm 
Į “laikyti Darbo Federacijos 
r susilpnėjimo ženklu?

L — Visiškai ne. Už mus ne- 
|balsavo tik palaidos neorga- 
fenizuotos masės. Organizaci- 
F josf nariai visi atidavė savo 
r balsus už mūsų sąrašus. 1 r* *
rP° šių rinkimų Darbo Fede- 
r raciją reikia laikyti viena 
{-stipriausia organizuota pajė- 
fc-ga šaly. Po rinkimų man pa- 
I čiam teko atlankyti keletą 
Pmūst] skyrių Įvairiuose Lie- 
F tuvos kampuose. Narių tar- 
Rpe tebėra tas pats griežtas 
k pasiryžimas dirbti ir laikytis 
■pBavoorgan i žarijos. Toks pats 
Etapas vyrauja ir organizaci- 
KJOS vadų tarjM*. Nes. ištik 
f To: kogi mums nusiminti, k<» 
{mes nustojome ? Turtų, pel- 
ftningų vieti.i ar ko panašaus' 
■pMlims tai niekumet neiTipė- 
■fjo ir nerūpi. Mums rūpėjo 
E.darbas, žmonių vargai ir jų 
KTeikalai. O tam ir po šių rin- 
Bkimų yra labai platus laukas. 
IfPo šių rinkimų to darbo dar 
B padaugės, nes mano įsitikini-

Kokios taktikos laikysis 
Darbo Federacija prie basi
ni os valdžios?

— Aš manau, kad mes jo
kiu būdu negalėsimi1 remti 
buvusios opozicijos sudary
tos vyriausybės. Negalėsime 
laikyti ir neitraliteto. Mes 
būsime opozicijoj. Žinoma, 
čia nėra principo klausimas. 
Bendrai, mes esami* pasiry
žę bendradarbiauti su kiek
viena grupe, kuri tik aiškiai 
ir nuoširdžiai gintų darbo 
žmonių ir viso krašto kultū
ros reikalus. Deja, mes ne
turime jokios vilties, kad su
sijungę patys kraštutinieji 
dešinieji (tautininkai) ir pa
tys kairieji (socialdemokra
tai) galėtų ką pozityvaus nu
dirbti. Dar daugiau, aš ma
nau, kad valstybės nepri
klausomo gyvenimo atžvilgiu 
su šiuo Seimu mes pergyven
sime vieną pavojingiausių ir 
sunkiausių laikotarpių, ko
kius kada esame gyvenę. Nes 
kaip ekonominiame, taip ir 
politiniame gyvenime
dariusiomis sąlygomis visiš
kai išnyksta ateities per
spektyvos. Niekas nebus tik
ras. kad viena diena prade- 
tas vyriausybės darbas bus 
ta pačia kryptimi tęsiamas 
toliau rytoj. Iš kitos pusės, 
padėties neaiškumas suda
rys visokiu pagundų pa
vojingiausioms politiniams 
eksperimentams. Dėl viso to 
ir nfums teks keisti artimiau- 
siųs savo uždavinius bei ko
vos* metodui, bet. žinoma, ne 
principus. Bendrai gi imant 
ir šiuo momeufci. kaip ir pra 
eity buvo, mūsų organizaci
jos veikimą nulems ne viena
dienės politikos riksmas, bet 
ateities krikščįoniškasai vi 
suoinenės susitvarkymo ide
alas.

Kokie bus Darbo Federa
cijos santykiai su kitomis 
kri kšri o n iš Ii o m i s f rak r i jo - 
mis Seime i

— Kaip ir su visomis kito
mis Seimo frakcijomis. Mes 
nesame susirišo nei su viena 
Seimo frakci jų tais ar kitais 
taktikos ar bendro veikimo 
klausimais.

(•‘Lietuva’’)

, .-iir - ...y *** *K?
’į*'1 ;.A -

F *' V'- r f
.t K . L 'u. W V■ - i

T*"' ***K*

Šios jaunos mergelės yra dukterys diplomatų Washingtone 
ir jos dalyvavo Jaunųjų Amerikos Raudonojo Kryžiau paro
doje.

NURITINKIT SAVO BALKI. 
0 ŠIAUDU MES PATYS 

PAKELSIME...
Rinkimų laike pasigirdo 

daug priekaištų krikščioniu 
blokui: kai iš gausybės rago 
pasipylė. Man parfųiėjo 
vienas tik, kurs liečia Lietu
vos emigracijos klausimą, 
nes su tuo klausimu esu ga
nėtinai susipažinęs ir pa
švenčiu taip laiką, tai]) dar
bą. štai prikaišiojama kri
kščionims. kad jiems Jjeval- 
dant Lietuvą nebuvo rūpina
masi emigrantais.

Keistumėlis... Atrodo, kad 
vienintelė socijalistų užduo
tis — raginti katalikus prie 
darbo. Beabejo, patogi po
zicija: lengviaus raginti, ne
gu pačiam dirbti. Lygiai ma
tome Lietuvoje žydus-kro- 
melninkus besielgiančius: 
]>rikrauna žydas vežimą pa
laikų, pats atsisėda ant jų ir 
pliekia savo kumelką botagu, 
arba bado jai į j)askučiausią 
minkštą vietelę. Žinoma, 
nors mes gerai suprantame, 
kad socijalistai, kaipo žydiš
kas padaras pamėgdžioja ir
gi jų metodas, vienok jie tu
rėtu prisiminti, kad katali
kai visgi tai ne jų kumelka. 
•Jei socijalistai vien rėkautų, 
tai dar galima būtų tą jų Įky
rumą pakęsti, bet kuomet jie 
pradeda girtis, tm-miet tai 
trūksta kantrybes ir žmogus 
esi verčiamas reaguoti šiokiu 
ar tokiu būdu, štai dabar aš 
ir statau klausimą: “Mieli 
socijalistai. jei katalikai lig- 
šiol nesugebėjo tinkamai su
tvarkyti Lietuvos emigraci
jos. ir tas yra peiktinu daly
ku. — tai ar jūsų bergždžias 
šūkavimas yra vertesnis ? 
Jūs tik per pastaruosius Sei
mo rinkimus pastel)ėjote šį 
trūkumą, o kodėl jūs tylėjo
te prieš lai ? Kodėl jūs savo 
spaudoje neužb'idote vietos 
(•migracijos klausimui, kuo
met katalikai šiuo klausimu 
rūpinosi ( Jūsų spaudoje bu
vot* užtektinai vietos asmeni- 
niems šmeižtams prieš kata
likių veikėjus, ir statot auk
ščiau blevizgas už rimtų pro
blemų svarstymą.. . Kur jūs 
buvote tuo laiku, kuomet ka
talikų seimuose keli metai 
tam atgal buvo svarstomi 
Lietuvos emigracijos reika
lai ? Ką jūs veikėt, kuomet 
katalikai 1923 motais išvydę 
emigracijos rimtumą pradė
jo tverti draugijas emigran
tų pagelbai ? Jūs tuomet ar
dymo ir tmkdymo darbą 
Seime dirbot.. . Gal todėl 
jūs nudavėte nežinojimą, 
kad jūsų pakraip<is žmonės

lietuviškumo lx*i tautiškumo 
skraiste lupo nesusipratėlius 
darbininkus ligi pat kaulų ir 
siuntė Į tas vietas, kurias 
mums šiandiena prikaišioja- 
te?.. Katalikai šiandiena 
jau turi centralizuotą globo
jimą emigrantų, kur jūsų 
darbų bent užuomazga ? Gal 
pasigirsite p. Norkum, ar 
jam panašiu typu ?..

Tat vieton prikaišioti ka 
talikams jų veikime pasitai
kančius netobulybės šiaudus, 
nuritinkite visupirma savo 
veidmainybės balkį.

Z i utis

Liūtas, matvti,
A 7

To tik ir laukė, 
Purtė galvą net, 
Urzgė ir kaukė...

Ir tu dabar net 
Išdrysti klausti. 
Vieton žiauriausios 
Mirties belaukti*?. .

Kaip išdrvsai tu 
Pavardę savo 
Kažin kokia ten 
Keisti-mainyti ?!..

Juk tai biauriausis
Nusidėjimas,
Tate į šmotus 
Reik sudraskyti!..

— Atleisk karaliau 
Ir nerūstaitkie 
Kodėl žmonių ta 
Bausmė nelaukia ?

Štai jie tankiau 
Daryt paprato 
O to biaurumo 
Nieks it nemato...

Sakai teisybę.
Tarė jam liūtas
Gryžkie namon tad.. . 
Skubink kiek drūtas.

G ryžos namon gi 
Lot nepaliaukie 
Ir kaip galėdama 
Žmones maldaukie.

Pavardžių savo 
Kad n e mainytų 
Sūniško darbo 
Kad -nevykdytu.

Kun. Dr. Momaine Butin, bu
vęs profesorius rytinių kalbų 
katalikų universiteto Washing 
tone. Dabar paskirtas direkto
rium Amerikos archeologiškų Kauno laivakorčių pardavi-
st ūdiju Jenizęlime. nejimo agentūrose apsidengę

PAIEŠKOJIMAI
Aš Martynas Knlčlunas paieškau sa

vo pusbrolio STASIO laBANAl’SKO. 
Aš esu girt įėjęs, Jog Jis buk gyvenus 

num. 8207 K. Bellvlevv St.. Cievelami. 
Ohlo. Meldžiu atsiliept ar kas kitas pra
nykit. aš norėčiau .susirašyt i laiškais. 
MARTYNAS KNlOU NAS. 95 C St.. S. 
Boston. Mass. 1B.-11-18)

> 11 1 1 ■
1‘a ieškau savo moteries MagtlaltMtos 

Mičiulienės. kuri išvažiavo 1 d. birže
lio su bunlingieriu Kazimieru Ix*oiiu. 
pasiėmė visas mergaites ir pipirus. 
Viena mergaitė, Marijona. 11 iii., ant
ra. Eugenija — 7 m., trečia. įremi — 
2 m. Moteris liktu riebi, plaukai švie
sus. uuklrpt i.Vyras apskrito veido, tam
sių niauką, šleivas ir nedagitali. Kas 
tokią |s>rą paiėm.vtą. meldžiu parneši 
tiž ka .tš jums atlyginsiu.

ANTANAS MICK US
Šilti B romi St., Hartfonl. I'ons.

(B. 18-221

JAUČIAS KAIP NAUJA 
MOTERIS

Kyaitimas visai praėjo ir galiu 
vaikščioti be lazdos

Mrs. .T. \V. 1‘eterson. ltepublic. \Vis., 
Tašo sekamai: "Aš jaučiuosi kaip ir 
nauja moteris, nuo tada, kaip pradė
jau vartoti Nugn-Tone. Tikrai taip 
yra. kaip jus sakėt, jog panaujins gy- 
vvbę seniems. Aš jaučiu, aš nepadary
čiau to be jo. Ašm'su IKI melą ir buvau 
.iek nupuolusį- jdg 'tegalėjau pavaik
ščioti aplink; l»et dabar aš prižiurtu 
vištas ir galiu eiti Ih‘ lazdos ir, nelie- 
pergriuvu nuo kvaitulio.”

Seni žmonės, nuvargę, 
gyventi.
Jie nusistelH's. kaip greitai jisai 
kia.
jiegą ir panaujina 
kūną labai greitai, suteikia 
pailsinantį miej;
padidina :<|>etitą ir laimi puikiai regu
liuoja vidurius. ......... “
laimi gerai žino, jog jis pagelbės šito
kiuose atvejuose, užtai Jie priverčia ap/ 
t ir korius garantuoto jį arba sugrąžin/i 
Justi pinigus. Jei neužganėdinti. Re
komenduojamas. garantuojamas ir i laz
duodamas )>er visas aptiekus, arba pri- 
siųskit $1.:x> ir gausit tiesiog iš Na
ilonai l.abaratory. 1014 So. SVabasit 
Avė., Chicago, Iii.

bet norintį* 
turėtų |>nmėgint i Nuga-Toiie. 

vei- 
Jisai padidina jų stiprumų ir pa- 

tiervus. kraują ir 
stebėtinai 

stiniulillouja ke|M>iiis,

Ištlirltėjai Nuga-T«a».'1

PRAKTIKUOJA DVIEJUOS® 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway 

TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

TeL Broekton 7180
SBlAi ■ . .......... .

Aušra

5 Thornaa i‘k„ Sonth Boston, 
Fin. RaStlnlnkan — M. Seikiu.

40 Marine Road. Skv Boston, 
KaMerlua — A. Naudžiunaa,

885 E. Broadmy. Sc. Boatan, 
Tvarkdarys — J. Keikia.

7 iVInfleki St., So. Boston. Mana. 
Dnngijn laiko Mmlrinklmua kaa trečią 

ned*ldien| kiekvieno mAnealo. 2-rą va
landą po pietą, pampiJna aai«J. 482 N.
Semnth St, So. Boatpo, Maaa.

H

kOLD GOLD
Naujas ir geresnis cigaretas - - 20 UŽ 15c

SKARBINIS RŪKYMAS
Išdirbini* P, Lorillard Co., įsteigto* 1740.

"Statau laižybon 
maišą aukso, brolau,

kad nesi ragavęs 
gardesnį cigaretą!”

t

VERACKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

CHORO REPERTUARAS 
Mėnesinis Muzikos Leidinys.
tams $2.00. Už tą pačią kainą 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAČIU
LIS, 421 6th St, S. Boston, Masa.

dOSTON’O DRAUGIJy
VALDYBŲ ADRESAI

D. L. K. KEISTUČIO DR-J0S 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas, 

514 E. Broadvay, So. Boston. Masą.
Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka, 

95 C Street, So. Boston. Mass.
Prot. Rašt. — Antanas Macejunas. 

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

906 E. Broa<lway, So. Boston. Mass.
Kasierius — Andriejus Zalieckas, 

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

906 E. Broadivay. So. Boston, Mass.
P. L K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kas pirmų 
neilėidienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 AVashington St.. Boston. 
Mass. 1:30 vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

Lietuvos Duktern Draugystės 
Po Globa Motinos Švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė AšmensklenC, 

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

Vice-Plrra. — Zofija Kėšienė. 
59 Gatės St.. So. Boston. Mąstą.

Prot. Raštininkė — Ona Siaurtenė. 
443 E. 7th St., So. Boston. Masa. 
Telephone South Boston 3422-R.

’ln. Raštininkė — Bronlslava Ciunlenė, 
29 Gould St.. W. Roxbury, Mass.

Iždininkė — Ona Stsmiulfutė,
i 10T> W. Gth St.. So. Boston. Masa.
| Tnirkdarė — Ona Mtzgiraienė, 

1512 Cęlntnbia Rd.. So. Boston. Masa.
Draugija aavo susirinkimus laiko kaa 

antrų utaminkų kiekvienų mėnesi 
Visais dr-jos reikalais kreipkitės J pro

tokolų raštininkę laišku ar telefonu, 
vakare, pobažnytinėj svetainėj, 

Fifth St.. So. Boston. Mass.

SV. JONO EV. BL, PASELP. 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRASAI
Pirmininkas — M. globa.

539 E. Seventh 8L. So. Boston. MųK 
Telephone South Boston 8552-R.

Vlce-Ptrminlnkns — J. Petrauskas. 
17 Vale St., South Boston. Mnns.

Prot Raštininkas — J. Glineckls.
Mam.

Mana.

Mum.

ykovai.su
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publiką ir labai ją palinksmino' 
su savo dailioms eilėmis.

Dabar Norwoodo vyčiai rėū- 
giasi prie vasaros ir juos vads ę 
gabus pirmininkas K. J. Viešu- , ' 
la, kuris jau trečius metus >
mininkiuja. Jis ne tik dėl vy*^ 
čių darbuojasi, bet teipgi yri#>'-W

kuri yra

|'l». * 
. i

? t

* ' ■■
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kiekvienos kolonijos svečiam 
buvo sutikti su muzika. Apie 
stalus darbavosi jaunos links
mo būdo, gražios išvaizdos vy
lės.

Apie 8 vai. P. M. Vensevičiu
tė pradėjo pokylio iškilmes, pa
kvietė dvasios vadą kun. J. Si
monaitį atkalbėti maldą ir bū
ti programo vedėju. Gerb. kun. 
J. Simonaitis pradėdamas pro
gramą, pasakė gražią prakal- 
bėlę. Toliaus buvo daugybė 
kalbėtojų angliškoje kalboje ir 
lietuviškoje, ypatingai malonu 
buvo klausytis iš tų jaunuolių, 
kurie gimę ir augę šioje šalyje^ 
bet matytis, kad jųjų gįslose 
plaka lietuviškas kraujas ir šir
dyse dega Lietuvos meilė. Jie 
visi išreiškė savo džiaugsmą, 
kad esą lietuviai ir prie lietu
vių. Kalbėjo jųjų tėveliai ir 
niotušės. Pareikšdami didelį 
džiaugsmą, kad jųjų vaikeliai 
yra Vyčių organizacijos nariai. 
Patarė ir kitiems prirašyti sa
vo vaikelius prie vyčių. Galop 
kalbėjo gerb. kun. J.'Buki. Sa
vo kalboje ragino jaunimą dar
buotis ir nepamiršti savo tėve
lių kalbos, kuri yra jiems taip 
brangi ir mylima. Toliaus su
dainavo solo kelias daineles P. 
Pranckevičiutė. Jos mulomis 
balselis užžavėjo visus ii- buvo 
iššaūkta kelis kartus. Tolinus' 
P. Velyvis inteikė dovaną—si
dabrinę taurę nuo N. Y. ir N. J. 
apskričio." kaipo laimūtojaiųs 
Elizabeth’o Vyčių kp. Basket 
Bali rateliui.' Vakaras pasibai
gė pasikalbėjimais ir šokiais.

■ Negatfina praleist neprimi
nus apie Elizabeth, N. J. sutar
tiną katalikų veikimą. Jauni 
mas rengia pramogas, suaugu
sieji juos remia.' Ten gyvuoju 
visos katalikiškos organizaci
jos. o ypatingai vyčiai. Ten 
vyčiai auga ne tik skaitliumi 

ikvfmųl * 'Iš visur frnvo' pa'- įPė’ ių, bet jie daugiau auga mo- 
dlJUU5L&li?Š’e 
a laimio 'Jnuras paklausi

EUZABETH, N. J.
Šiomis dienomis netekome 

vieno sgvų lymUnsių veikėjų, 
būtent, pi A. Vismino, kursai 
vargoninkavo vietinei parapi
jai per pastaruosius 2 metus. 
Jis išvyko birželio"10 dfc. į‘Lie
tuvą pasiviešėti ir, greičiausia, 
daugiau i Elizabeth’ą nębėstt- 
grįž ir todėl jo: vedamas Šv. 
Petro ir Pauliaus par. choras 
birželio 4 d. surengė jam išleis
tuvių savybės vakarėlį ir įteikę 
atminčiai aukso žiedą su išgra
viruotais inicialais ir choro 
vardu, taipogi vietos klebonas 
kun. J. Simonaitis įteikė jam 
kitą dovaną — “ cuff-links.”

Tarp kitų, banketo metu kal
bėjo tostmasteris stud. Jur
gėla, choro pirmininkas J. Žin
džius, kun. J. Simonaitis, nau
jas Elizabeth’o vargonininkas 
p. R. Juška, p. J. Brunza iš 
Brooklyno, p. D, Brazinskis ir 
daugelis kitų. Po banketo gi! 
sekė įvairūs lietuviški ir ame
rikoniški šokiai.

Ponas A. Visminas kad ir ne
ilgai pabuvo pas mus Eliza- 
bet be, vienok ir per tą trunų>ą 
laiką sugebėjo iš nežymaus Eli- 
zabetho pay. choro padaryti 
vieną iš garsiausių apylinkėje. 
Per kiek ilgesnį negu pusantrų 
metų laiką choras po vadovys
te p. A. Vismino surengė kelis 
koncertus ir teatro veikalus, k. 
a< “Genovaitė,” “Piloto Duk- 
tii!’^'lirrvo’5'sVlt ’Vatdhita^ ir 
koniėellja vvBuck;” .“Ponia Pi- 
pse ir Panelė Tipsė” ir kitas, 
dainavo per radio iš Neuarko 
1925 m. vasario 16 d. ir šiaip 
buvo laivai dažnai kviečiamas 
dainuoti į įvairias iškilnios, k. 
aj kompozitoriatis Č. Sasnaus
ko panrihėjimui’.kondOi’tą-, Lie- 
tiįvos Kraštų Vaduotos- K-to 
Brooklyne, suureųgtą koncertą 
ir|daugelį kitų pramogų ir iš- 
v

3B<izabethiečiai lieka begalo 
dėkingi-p. A. Visminui už iuiT- 
stj vietinio choro išgarsinimą 
iri skiepymą. tų jaunuolių-cbo- 
ristų širdysna meilūs prie lietu
vių kalbos .ir’tūyynčs, nes da
bar Elizabethe tik tie jaunuo- 
liąi-čš ir tekalba kiek grynesne 
lietuvių kalba. Begalo apgai
lestaudami šį jiersiskvrimą su 
p. A. Visminu, mums telieka 
palinkėti jam laimingos kelio- 
nūs ir geros kloties jo gyveni
me ir dirbti ir toliau su ta ne
nuilstama energija, kurią jis. 
čia bebūdamas, parodė turįs, o 
mūsų naujam yargoninkui p. 
R. Juškai tęsti toliau tą p. Vis
mino pradūtą darbą su nema
žesniu veiklumu.

. O tas garbės 
so jųjų dvasios 

Vadui gerb. kun. J. Simonaičiu.. 
Jis tampriai susijungęs su sa
vo jaunimu, jis nuolat teikia 
jiems naudingus patarimus ir 
šiandien gerb. kun. J. Simonai
tis yra didžiausias jaunimo 
Idiotėlius ir vedėja.-. FJizabeth- 
iečiai ištikrų.įų džiaugiasi, tu
rėdami tokį darbštų, malonų, 
draugišką kleboną. Apielinkės 
kaimynai pradeda Elizabetliie- 
čiams pavydėti.

Patersonietis
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Skautai Cincinnati miesto. To miesto skautų tarpe yra 19 skautų luošų, raišų, vien
rankių ir kitokių “koliekų.” Nežiūrint į savo negales tie vaikai turi užtektinai entuziaz
mo būti skautais. • • .

—■ 
žus miškas, puikus ežeras mau
dytis, graži svetainė atvirame 
ore. -Šokiai prasklęs riuo 2 ir 
trauksis iki 5 vai. po* pietų ir 
nuo 8 iki 11 vakjirc. Į Muzikan
tai puikiausia grieš lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius.

Base bąli 2:(H) j>o pietų ir 
daug šiaip visokių žaislų 
11:0<) vai. bus gražiausių 
vorks’ų.

Ypatingai kviečiamas yra 
jaunimas dalyvauti ir darbuo
tis šiame piknike.

medelių ošimu. Automobiliai 
viens po kito vis pyškėjo Į išva
žiavimą.

Apie 4 vai. prasidėjo progra
mas. Sudainavo Ne\vark. N. J. 
parapijos choras vadovystėje 
P. A. Stanšausko. Elizaheth, 
N. -J. parapijos choras vadovys
tėj P. A. Vismino, l larrison, pa
rapijos choras vadovystėj P. 
1 [odelio. Visiems chorams ir 
jųjų vadovams priklauso dide
lis garbūs žodis, ne tik už gra
žiai sudainuotas daineles, bet ir 
už jųjų pasišventimą. Tečiaus 
visuomene turėtų ir tų chorų 
nepamiršti, paremti jųjų 'en
giamus vakarėlius. Taipgi 
kalbėjo stud. K. Jurgėla, ragin
damas visuomenę remti J,, D. 
K. S. ir platinti laikraštį “Dar
bininką.”

Toliau tęsėsi išvažiavimo j- 
vairios komedijos. Vienio susi
tikę savo d raugus'šnekučiavo
si, kiti ėjo, žvalgėsi po poetiš
ką pušyną, romansavo su savo 
meilužėmis, o daugianūsia 
džiaugėsi linksma trukšju'tnga 

grieže, 
l.šva- 

ir gra-

dei mūsų organizacijos. Ištik- 
rųjų mums LDKS. nariams y- 
ra šventa priedermė ištiesti pu- 
gelbos rankų skęstančiam ne
laimėje p. Bikiniui.

Montvilos kuopa jau surinko 
virš 30 dolerių ir tolinus dar
buosis.

Vertėtų visoms kuopoms ne
pamiršti, paremti nelaiminga ji. 
nes nežinome koks rytojus mus 
pačius laukia.

Nutarė teipgi pasiųsti vardu 
visos kuopos užuojautos žodi 
per laiškeli gerbiamam Jonui.

J. D.

bus. 
f i ve
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Kat. Draugijų Sąryšio buvo 
imėnesiniš susirinkimas.
į Praėjusį laikotarpį mažai 
[buvo daroma per spaudą pra
mušimų iš Sąryšio darbuotės. 
[Bet veikimas yra varomas pir- 
Įinyn po senovei.
| Praėjusis susirinkimas buvo 
Įslįaitlingais atstovais ir buvo 
[aptarta keletas nutarimų.
| Pirmiausia aptarta mokslei- 
Ivių šelpimo fondas ir buvo ra- 
|portas iš komisijos, kad yra 
[pasiųsta baigiančiam mokslą 
|P, Česnuliui $25.00. Pasirodė 
|kad daugiau randasi surinkta. 
[Nutarta pasiųsti daugiau. Ap
kalbėta Vilniaus vadavimo ko
mitetas — buvo pageidauta 
per atstovus, kad draugijos bei 
kuopos prisidėtų išrenkant po 
vieną dr du atstovus dalyvauti 
veikime.

Apkalbėta Eucharistinis kon
gresas, išrinkta 2 atstovu: P. 
Štaupienė ir F. Baranauskas. 
Jei iš šių kuris negalėtų, tai ap
siėmė Al. Banys. Plačiai ap
kalbėta platinimo spaudos dar
bas. Pasirodė iš veikiančios 
komisijo!*«v\Ąš atstovų, kad 
sunkiai veikimas einasi ir 
draugijose bei kuopose nupuo
lęs ūpas kat. tautiškame veiki
me. Apkalbėjus pasirodo, kad 
daug yra priežastis, nepritari
mas vietinio vado kat. tautiš
kam darbe.

Buvo pageidauta per atsto 
vus. kad draugijos bei kuopos 
rištūsi i vienybę ir remtų vie
nos kitų rengiamas pramogas. 
Dabar vasalai užėjus remti 
rengiamus piknikus.

Buvo ir smulkesnių dalykėlių 
aptarta.

K. D.
dentai:

pirmininkas vietinės v^rų ŠV»-' 
Kazimiero dr-’jos, kuri yra 
veikliausia pašelpinė dr-ja 
Norwoode.' Gegužio 16, ant ap
skričio suvažiavimo mūs darb
štus pirmininkas tapo išrinktas 
apskričio pirmininku. Nors jis 
yra dar jaunas, bet ir vikrus ir 
niekados neužmiršta tėvynės 
Lietuvos. Kol jaunas, jis tar
navo prie mišių šv'. Jurgio pa
rapijoj ir po tam kelis metus.y 
dalyvavę prie šv. Cecilijos cho- f 
ro. Jis yra išėjęs Norwood’o i 
mokyklas ir jKueitą vasarą paZ^ 
baigė. Dentai Institute Ne^ 
Yorkė.

Daug gerų ir laimingų pasi
sekimų mūsų jaunimo vadui, K. 
J. Viesulai. * • /

Vytis

ALBUMAS v

Retoj lietuvių šeimynoj ne<
*rasi kokio nors albumo. Bet re- . 
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti'tą Lietuvos Albumų.' ’

Kaina $3.50.

“DARBININKAS” >.
366 Broadway, So. Boston, Mass

■t

MINERSVILLE, PA.

Pašventinimas kampinio 
akmens mokyklos

Didėlė iškilme litis 4 d. lie
pos, 1926, 3:30 vai. po pietų. -J. 
E. Philadelpliijos kardinolas 

). Douglierty, pašventys kaiu- 
>inj akmenį naujos gražios mū 
rinės šv.. Pranciškai^’parapi
jos .mpkyldos. Pa

Rengimo Komitetas

•4 '

KMiUvaprtotataatlr*- 
rr* 4>lykaa cr-os 

•varuos BnajMi v taozu 
te, w jraauM. tad M 
m dklytaK k«ri MM ta-.

KŪDIKlų 
'GEROVES SKYRIUS 

DĖL APRŪPINIMO 
•MOTINŲ IR JŲ * 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

S. Įgalioti korespon-^

>

M. V. Ardzis, 
A. Padegimas, 
J. Bleizgys

‘•■‘j

į

I

- i • i

įšventinimo 
apmgosę :• yra kviemiar gerb. 
kunigai dalyvauti, tąipos-gi ir 
svietiškiai, vietiniai ir iš apie- 
inkės kolonijų-

Po visų|jkpęigų, prie pat sta- 
tonids'm.^yWŠfe dSržo bus pik
nikas, kame/žųionės nuvargę 
galės pasiimti, užkąsti ir sal
džių gėrimų išsigerti.

<4 ant rytojaus 5i d. liepos 
Martin'parkeyrą rengiamas di
džiausias piknikas^ parapijos 
naudąk Prasidės 19 Vai. iš ry
to. gTai giežiausia vieta, gra-

v . ’ .................... -c
džiaugėsi linksma trul 
muzika', kuri nuolat 
kad net sienoj drebėjo, 
žiavimas baigėsi rimtai 
žiai.

Vyčių posėdis
Tarne pačiame.pušyne Vyčių 

N. Y. ir N. J. apskričioišvažįa-’ 
vimo komisijos'įvyko posėdis. 
Tame posėdyje dalyvavo M. 
Zujus, “Garso” reik, studentas 
K. -Jurgėla, M. Vensevičiutė ir 
I. V. Kulikaitis. - Iš pasitarimo 
mvo girdėtis, kad vyčiai ren

giasi prie didelio išvažiavimo 
toje pačioje vietoje. Pasižadė
jo garsingi kalbėtojai dalyva i- 
ti, visi chorai ir base bąli rate
liai. \risi į tą nėpaprastą išva
žiavimą išgirsti ko negirdėjote 
ir pamatyti ko nematę. Išva
žiavimas įvyks 27 <1. birželio 
Progress Park, Linden. N. J.

Reporteris
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Kūdikio Drapanos
Kūdikio drapanos turi būti išdary

tos atsižvelgiant į šilimu) ir patogunu). 
Keikalinga dažnas mainymas, ypatin
gai palų., idant kūdikis butų šviežias 
ir švarus. Kūdikis patogiai aprėilytas 
kad ,j<> drapanos yra šiltos, bet ne )>er- 
šitios. Jei kūdikiui peršilta. jis pra
kaituoja: o jei ne — jo kojom ir ran
kom bus šalta, arba pamėlynuos burna. 
Taigi, aprėdant kūdikį vartokite savo 
paprast;) sve?kų protų visados laikyda
mi mintysi' tikslus kuriuos reikia siek
ti: būtent, apsaugojimas nuo oro. ir pa
laikymas vienodos tenųieraturos.

Pnipsitios taipgi turi būti liuosos, kad 
augantis kūdikis turėti) užtektinai vie
los vystytis ir kvėpuoti.

Palos
i’ala yra įkyriausia dalis kūdikio dra

panų. Jas ittri pagaminti iš minkštoj, 
lengvos sugeriančios materijos, ir rei
kia turėti jų daug. taip, kad butų ga
lima greitai iterimiinyti jei jos susi 
purvina ar sušlampa. Jas reikia per
plauti karštame vandenyje su tokiu 
muilu, kuriame nėra nieko •-lanėio odą 
paskui išgrfžti gerai, išdžiovinti ir pra 
vėdinti pirm vartojimo. . Palų ir ki
tų drapanų niekados nereikia džiovinti 
kūdikio kambary, kadangi, nekalbant 
jau apie pagaminimą drėgnumą, iš ko 
kilu nesveikas ir priklus kvapsnis.

Kūdikio Aprodymas
Aprėtlnnt kttdrkį reikia paguldyti jį 

ant motinos kelių, ir drapanos vilkti 
migštyn |X>r kojas ant kūno, o ne pro 
galvą. Naktį reikia visas kūdikio dra 
panas )>ernminyti. Naktiniai marški
niai turi nuli ilgesni už dieninius, lais
vi ir liiiosi. kad kmlikis galėtų jndin- 
(I savo sąnarius, žiemos inetu jie iur: 
būti iš minkšto, lengvo klanelio, arba 
panašios materijos, apačioj sumūkianti 
su sinhi. Vasarą geriausia materija yra 
minkštas muslinas ir naktiniai gali bu 
Ii palikta atviri apačioje.

N0RW00D, MASS.
Ncrwoodo'Vyčių 27-ta kuopa 

visados eina pirmyn ir didyn 
ne tik draugiškai bet ir finan
siškai. Jau kasoj yra bent kiek 
pinigų, kurie buvo gauti nuo 
sunkaus darbavimosi ir pasi
šventimo kai kurių narių. Per 
visą žiemą Vyčiai buvo veik
lūs ir laikė bent kelis teatrus, 
koncertus i/ šokius. Labai gra
žus teatrėlis buvo atloštas ir 
gražiai priimtas Norvvoodo lie
tuvių. Pirmą kartą buvo loš
tas “Motinos Meilė.’’ Sekan
čios ypatos išpildė roles — Mo
tinos rolę O. Viesuliutė, vyres
nio sūnaus rolę, K. .J. Viesulą. 
E. Keršiutė buvo duktė, o Ka
zys Bubilą lošė rolę jaunesnio
jo sūnaus, l\. Navickas, E. Čie- 
kiutė, E. .Jasoniutė, G. Koka- 
irauskas ir J. Tvaska, kitas ro
les išpildė.

Šiuose metuose atsirado lie 
tuvių tarpe dvi mažutės mer

Mntkariesj. j.
»

UŽKVIETIMAS Į JAUNUOMENĖS SUVAŽIAVIMĄ IR
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kūdikių 
met nose 

Jiems reikia
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A

d. gegužio “Progress 
Dienos puikumas ir 

gražumas kiekvienų 
laukus. Žmonių buvo 

iš visų apylinkių;
Visi gėrėjosi švelniu saulutės 

ir ramiu

Karininkas M. P. Fox, 
skirtas Ameriką reprezentuoti1'’ 
Navigacijos kongrese Brusely- 
je, Belgijoj.

v
1

«pį

Bus įvairus 
gimasi virvės 
lai. Muzikantai bus pirmos riSŠes

pa

LINDEN, N. J.

Išvažiavimas pavyko
LDKS. Ne\v York’o ir New 

Jersey valstijų išvažiavimas i- 
vvko 30 
Parke.” 
gainios 
traukė Į
privažiavę

ORWOOD, MASS.
čių kuopa yeikia

f tabokes
• *• -f •

po-stimos šv. Jurgio parapjios 
_salėj. Pirmininkavo K. J. Vie

sulą. Šis susirinkimas buvo la
bai smagus ir gyvas, nes buvo 
daug dalykų kas link L. V. N. 
A. A. gegužinės, kuri Įvyks lie
pos 5 d., Eik's Parke, Noi u ood, 
Mass.

Labai daug narių atkreipė 
savo atydą į sportus ir jau pra 
deda lavintis. Nuoširdžiai ti
ki gauti di-džiumą dovanų, ku 
rios bus skiltos sportininkams. 

Buvęs
r

BUZABJETB^Ni Jk u 
fvyho nepapruatas; jpoVtfh 

suruoštas L. Vyčių llarrison’o 
ir Elizaheth’o kp., pagerbiųiur 
mūsų’ątlotų čampijonų. Gegu
žio 3Q d. 7 vai. vak. Litliuanian 
Lib<Tt'y Hali. Yra malonu pri- 
siiųujti ir pasididžiuoti kąip 
mūsų vyčiai gražiai ir maloniai 
moka svečius pasitikti. Kiek- 

, vienam svečiui vyčiai i reiškė 
savo brolišką meilę, )>er kve
piančią rolę. Tvarka hibnegra- 
ži ir pąvyzduiga. Inėjus f salę,

H ART FORD, CONN.
Birželio 18 užsidatys parapi

jos mokykla vasaros vakact- 
joms. t

Birž. 20 d. 4-tą vai. po pietų 
mokyklos svetainėj bus labai 
grąžhs programas mokyklos 
vaikučių |x> vadovyste seserų 
Pranęiškiečių.

Keletą, sykių jau teko matyti 
mokyklos vaikučius išpildant 
programos. Publika negali at
sigerėti taip puikiu vaikučių 
išlavinimu. Dabar jau žmonės 
aiškiai supranta kokią svarbią 
rolę lošia parapijos mokykla.

Kurie dar nesate matę mo
kyklos vaikučių programų, tai 
atsilankykite dabar visi, o vi-

Benjamin D.
specijaliztas Amerikos Komer
cijos Departmento. Jis išvyko 
Europon ieškoti didesnių rin
kų Amerikos tabokai.

* m .a. ■

MONTELLO, MASS. t
Gegužes 2 d. LI>K’S. 2 kuopa 

turėjo mėnesinį susirinkimų. 
Narių prisirinko nemažinusią, 
nes norėjo išklausyti raporto iš 
suvažiavimo Naujosios Angli
jos apskričio.

JAklnnsius atstovų raportus, 
visi nusidžiaugė, kad suvažia
vimo nutarta rėmti ligos suim
tų LDKS. (’entro^sek rotorių p. 
Bikinį. Taigi ir 2-rA kuopa nu
tarė remti sąvo brangų brolį, 
kuris taip daugu pasidarbavo

v * *

Į**
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n* M 
kupon.i 

ksatt*

Tūkstančiai ir lukstnnčiifl 
yri kalnu ja ypatingos ilontės* 
tarp keturių ir šešiolikos, 
maisto, kuris .v|Hiling.il drutimi. Jiems 
reikia maisto, kuris padarys juos stip
rinta vikriais ir pagellms kovoti su n- 
yomis. Tėvams šitokių vaikų stiprini 
rvkometidtiojiisi Bordehs Engle Plonas. 
PadnrytiiN Iš moksliškai sumaišyto pui
kiausio pieno ir gerinusio cukraus, jis 
m'vtnjiCnJtą kūdikį greitai surlebfna ir 
Išapglųa. tv*f didelis mitmtpytuns prižlu- 
rėti, kad jų kūdikiai tinkamai su IU n le
vo, i birtų, nes tada Jie geriau kovos nu 
Ilgomis. ir yni pigiau lailalkytl kudlk) 
į veikti negu išgydyti Jj sveikai^ Altletus 
valkams rekmneiitluojame duoti du 
šliukšiu Engle Pieno ii t ta teito t rimta 
ketvirtadaliai* šalto antrinto vandens. 
Gali šitų formalų Jiems duoti nrlm |mv 
ryeials artai fa» pietų. Senesni valkai 
kol kada mėgsta Jj nėriau su ginger 
uit*, vaisių stihkomls. trim suplaktu 
kiaušiniu ir skniiskoidnls,* - -

^kaUĮfk.iitat »iraiit»niv» nliKiiiii 
wtratfC ir ĮnisiiCk' Jaot ateičiai.

Rengia Lietuvių Jaunuomenes Kliubas

Bisželio-June;20 d., 1926 
flOTOtelSS FIELD, ANSONIA, CONN.

, nfet inflliniškos IMTYNĖS, maiše bė- " 
Minas, lenktynės, gimnastika ir kitoki žais-’ 

Kviečia KOMITETĄ^ 
--------------------------------------------------------------------------------* .u,—* - f Ž 

is nuo VVaterbury nedavažia- 
iinci ir žmogus, kuris nurodys s 
ti. ’

PASARfjA:’ Važiuojantį 
vus Aiųsonijos^bH* ženklai įx| 

" tatyti nmšinas, ir kj

Hiling.il


i tJ • .
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INTR0NIZACIJ0S 
F ’ TŽKTT.MfeS
| Pereito penktadienio 
ikare šv. Petro bažnyčioje 
i buvo metinės iškilmės Apaš- 
iialystės Maldos draugijos. 
Iš bažnytinės svetainės visi 
.nariai ir apie 600 vaikučių 
•pasipuošusių raudonais kas
pinais maiiųyo ;į4 bažnyčią. 
Pamokslą pasakė kun. F. W. 
Btrakauskas, -palaiminimą 
~Svč. Sakramento suteikė 
gerb. kleb. kun. K. Urbona- 
vvčius. Žmonių buvo pilna 
bažnyčia, takai visur užsto
ti. Iškilmės paliko įspūdį 
gražų ir neužmiršt amą.

va-

savaitės važiuos į Chicagą Savickas atsisveikino su vi- 
dalyvauti Eucharistiniame sais ir kaipo iždininkas per- 
Kongrese. Ateinantį antra
dienį ten sakys pamokslą.

■ ■ ' ? ■"

. SUSIRINKIMAS
LDKS. 1-mos kuopos susi

rinkimas įvyks ateinantį ket 
vergą, birželio 24 d. parapi- 
j os salėj, 492 E. 7-th Št. Vi
si nariai kviečiami sueiti, bus 
išduotas raportas iš apskri
čio suvažiavimo.

Valdyba

5»’T L" ■

UŽBAIGĖ MOKSLO METĄ
Katalikiškos augštesnės 

mokyklos Bostono mieste pe
reitą savaitę užbaigęs savo 
mokslo sezoną. Boston 
College High mokykloje pir 
mą metą mokslo pasekmin-

SVEČIAI
Šiomis dienomis atlankė 

“Darbininko” redakciją at
vykę iš Lietuvos svečiai: 
Bronius Švagždys, buv. Lie
tuvos armijas karininkas ir 
jo sesutė Karolina Švagzdy- 
tė, Panevėžio gimnazijos mo
kytoja. Abudu svečiai, apsi
stojo pas savo brolį,;videms 
gerai žinomą kun. J; švagž
di, Montello’s kleboną, kur 
ir žada praleisti visą savo

gai perėjo, Vincas Saba^, Viešėjimo Amerikoje, laiką.
Petras Rakauskas ir Pran
ciškus Lukoševičius. Šv. Juo- 
zapo Akademijos trečią mo
kslo metą perėjo Adelė Mor- 
kevičiutė ir Joana Šapar-{ 
niutuė.
jo Malvina Šidlauskiutė 
Ona Januškevičiūte.

Pirmus metus perė
ji*

pa-
v s v.

SUGRYŠ
Ateinantį penktadienį 

sibaigia mokslo metas 
Jono Dvasiškos seminarijos.
Parvažiuoja atosfogon dija- 
konas St.. Kneižis, ir klieri
kai Feliksas Norbutas ir Jo
nas Skalandis. Dijakonas 
Steponas užbaigė penktus 
mokslo metus, klierikas Fe
liksas baigė ketvirtus ir .Jo
nas sėkmingai perėjo pirmus 
metus filosofijos.

----- ---------- ,
PRIĖMIMO IŠKILMĖS

Laike paskutinių iškilmių 
Jaunų Merginų Sodalicijos 
sekančios tapo pilnomis So
dalicijos narėmis. Paneles 
Anelė Džerviutue, .Jedvyga 
Savilioniutė, Alena Geleži- 
niutė, Anelė Jermulavičiutė, 
Marijona Žareikiutė, Bro- 
nislava Kavoliutė, Stanislo
va Kyburiutė, Marijona Lu- 
koševičiutė, Ona Rudžiutė, 
Eugenija Karbauskiutė, Ale
na Skudrinto, Barbora Vait- 
kiutė, Anelė Masoniutė, Ona 
Bematavičiutė, Monika Ta
muliui! i utė.

Sekmadien i o Katėk i zac i - 
jos Mokykla Šv. Petro para
pijos pasibaigė. Per vasa
ros metą vaikai turės progą 
pailsėti. Pabaigoje rugsėjo 
mėnesio vėl atsidarys.

TURĖS DU IŠVAŽIAVIMU
Laike savo paskutinio su

sirinkimo pereitą šeštadienį 
Marijos Vaikeliu draugija 
nutarė turėti vieną išvažiavi
mą Liepos menesį ir antrą 
.Rugpjūčio mėnesyje. Vai
keliai turės progos pakvė
puoti tyru lauku oru.

VYKST Į CHICAGĄ
Gerb. kleb. kun. Kaz. Ur-

t*

Tek So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNfcLL VfilVERSITY su A. R. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLR.

“Darbininko” Nnme 
(antros lubos) 

386 Broadway, So. Bostot
R i> 11 dencljn

305 Harvnnl Rt., Cambridge. Mana. 
Tel. Unlverslty 1465— .T.

........   1 1 • 1.... . . I II HM -^’5- ' “ -........... “Dartainko” ikaityma> Jr
rimbnas, lai darbininko susi* 
pratimas.

13: Karviu w 
^[lĮArklys ;
2 kiaulės, 50 vištų, 50 vištu- 
kų, 3 žąsys, 4 antys, 50 obe
lių, trokas, visi ūkės įran
kiai ir?22,akeriai. geros dir-. 
bamos ‘žemėš su kiek miškų, 
arti Bostono ir kito didelįo 
miesto. Turi būt greitai par
duota iš priežasties mirties 
šofm^moje-.' Preke $7,500, i- 
moketi $2,000. A. IVAS, 110 
Tremorit St., Boston. (B.22)

~ 1.... f“"’-' 17— --a«*M**
Visiems pranešame kad mes 

geriausiai nupentinam automo
bilius, iš senų padarom naujus 
,už prieinamą kainą. Keikėte 
kreipkitės pas C. KAVOLIS, 
tarpe 352 i r "354 Broadway, So. 
Boston, Mass. (B.8-18)

, I

te Apol. Stašaitė gabi tennis 
lošėja, rengiasi parodyti kad : 
tennis lošiant reikia sušilti.

. £ fr* »įf į < 8 ’-i V t > e * s ;
j Gauna Babe Ruth >

Vyčių 17-tos kuopos bą$e 
bąli ratelis gauna šv. Petro 
Altoriaus berniukai base bąli V 
ratelio pereitų mėtų' “Babe 
Muth.” Pereitus metus lai
ke kiekvibno base bąli lošiįnd; 
Juozapasį, JSanda Altoriaus 
berniukų’“Baby Ruth” gavo 

vieną ar du “Homel 
runs.” Vyčių base bąli rate-, 
lis gaudarbi Sandą gavo gerą 
lošėją. Lauksime Sandos 
atsižymėjimo naujame rate
lyje.

d^vė viską į^do -globėjam, 
nes išvažiuoja į Eukaristinį 
Kongresų Chicago, Iii. Se
nesni Vyčiai labai nuliūdo, 
nes numano,: jog gali nesu
grįžti. ■ ■

Po susirinkimo,, daug ke
liavęs Zaleckas papasako 
jo savų įspūdžius iš- keliones. 
Po to sekė šunim-burum. ’

Dalyvis
■ ________________________ r j-

MIRĖ M. SALATKA
Pereitos seredos anksti ry

te mirė M. Salatka, gyvenęs 
pas uošvius Burbulius f pa 
num. 7 Thomas Purk. Ten 
yra pašarvotas. - Paliko nu-, 
liūdime jaunną moterį su kū
dikiu, uošvius ir brolį, kurs 
yra Strand Lunch savinin
kas.

t, . X \

Laidotuvės įvyks subątoj, 
visi pažįstami, kaimynai, 
draugai ir pašaliečiai prašo
mi dalyvauti.

GraBorium yra lietuvis D. 
A. Zalieckas iš Cambridge’io.

Kaimynas

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

Kiek pailsėję ir sustiprėję 
nuo “įspūdžių” kuriuos pa
tyrė keliaujant laivu, (mat, 
sako, gerokai supo) - svečiai 
lvdimi savo brolio, vvksta i 
Chicagą dalyvauti Eucharis
tiniame Kongrese ir drauge 
aplankyti kitus du, ten gy
venančius, savo brolius.

Paviešėję ir apsipažinę 
bent paviršutiniai su Ameri
kos gyvenimu bei įdomesnė
mis vietomis, svečiai vėl gryš 
atgal Lietuvon, kur jų lau
kia tiesioginės pareigos. Ko
kį įspūdį padare pirmu kart 
išvydus Ameriką ir koks 
skirtumas tarp Amerikos ir 
Europos, tame skaičiuje ir 
Lietuvos, gyvenimo, pasikal
bėsime su svečiais vėliam

■v •

L. V. 17 KP. SUSIRINKIM AS
Birželio 16, š. m. L. V. lai

kė savo mėnesinį susirinki
mą, kuriame paaiškėjo kad 
rengiamasi su urmu į L. V., 
N. A. Apskričio išvažiavimą 
Norivood, Mass. Nutarta su
rengi pikniką.

Skaitytas laiškas nuo gerb. 
kleb. kun. K. Urbonavičiaus 
reikale lietuvių vasarinės 
mokyklos. Nutarta paaukot 
.$25 ir išrinkta du atstovai Į 
vas. mok. komitetą K. Kiš
kis ir V. Valatka.

.n.
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lipsiu Parapijos Base
i ,As$Mkratelis

Ąteiy^ąĄ^ią^vąitę bus lai-’ 
kuinas.g^ųeį-ąĮuųs basę bąli; 
lošimas. Gabiausi berniukai 
bus skiriami-į šv. Petro pa- 
rapios base bąli ratelį. Visi 
berniukai per šias dienas tu
rėtų pasilavinti, idant pas
kiria! dienai ‘atėjus, kad' tu
rėtų ką pasirodyti.
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Vyčių Base Bali Ratelis
Dr. {jalvariskis praneša, 

kad už tįwmpo laiko bus "ga
lima pašįdžiauguti iš Vyčių 
17-tos kn;opos base bąli rate
lio. Vaikinai kiekyiefią va
karą lavinasi. Vedėjas Anta
nas Mikalauskas praneš:', 
kad turįs.sudaręs sutartis su 
kitais rateliais lošti.

Tennis Court

Šią savaitę užsibaigi dar
bas prie tennis court. Vyčių 
kuopos tennis mėgėjai laukia 
kantriai naujos pievos. Vv-

Amerikos gražuolė, Miss Hazel Forbės. Ji gražumo kon- 
testą laimėjo New Yorke. Dabar vyks Paryžiun ir ten stos gra 
žumo kontestan.

1

Vyčių Tradicinis

Bus Pirmadieny

Liepos-July S-tą d., 1926m.
ELKS PARK

Chaple Street, _____ Norwood, Nass.
Jei taip galima išsitarti, tai sakysiu, jog neregėtas, negirdėtas žygis kurį N. A. lietu

vių visuomenė turės progos pamatyti, patirti ir pasigerėti kokį L. V., N. A. Apskritys ruo
šia minėtame Eikš Parke.

Tikslas prakilnus: visuomenė užmirš savo kasdieninius vargus, sielvartas ir nepasiseki
mus, atsikvėps tyru oru, atnaujins enregiją, o vyčius parems materialiai: ųr moraliai.

štai kas piknike bus: valgių, gėrimų, prieskonių, šokiu, žaidimų, lošimų, bėgimų, lai 
mtjimų ir gyliuko išbarfdymų ir dar ko! Vyrai bėgs 50 yardų; merginos nepasiduos ir gi 
bėgs 50 yardų; vyrai bėgs 100 yardų; merginos vysis taip pat 100 yardų. .Toliau vyrai lenk- 
tyniuos 1 mailę, o dar paskiau vyrai runis 7 mailes. Visi smaguriai bėgini prašomi pasi
rinkt bėgimų pagal savo kojų ir užsiregistruot pas K. J. VIESULĄ, 1214 Washington St., 
Norwopd, Mass.

Susikirs du smarkiausi Naujos Anglijos Liet. Vyčių Base dali rateliai, UŽ 150.00.

Visos ir visi urmu į Norwood, Mass. VAŽIUOJAM! t
ir ’
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DORCHESTER
PARSIDUODA 3 šeimynų namas 6 
kambarių ir priėmimo kambarys kiek
viename aukšte. šihflna ir elektra. 
Dvejiems automobiliam^ <ementiais ga- 
iadžius. .Mėnesinė randa $185. Turi 
būt parduota tuojaus. Kreipkitės į savi
ninką 78 TKAIN ST., ir pasinaudokite 
tikru pirkiniu. (B.18-22)

ADVOKATAS |

JUOZAS GUNYSj
LIETUVIS | 

414 WEST BR0ADWAY | 
Room 3, kampas F Street | 
SOUTH BOSTON, MASS. | 
Rėš. Tek Parkvvay 1864AV f

- — n ■■ - 1

Ofiso Tel. So. Boston 1532
Namų Tel. So. Boston 1696 
Ofiso Tel. Liberty 7296
ANTANAS F. KNEIŽYS 
Real Estate & Insurance

414 Broadway, South Boston 
811—812 Old South Bldg., Boston 

Gyvenimo vieta
308 E. NINTH ST., SO. BOSTON

r=~----------------- -J .... ---------

GERIAUSIA PROGA
Su $1500 gali pirkti naują su naą» 

Jaustos mados įtaisais dviejų šeimyną 
kampinį uamą labai gražioj lietuvių 
užgyvento j apielinkėj Muttapnn. I ulbai 
{Milkus dėl gyvenimo Ir geras kaipo 
•itn;esuneut.” Turi būti greitai pur
vuotus ir Kalei už ženuj^ainą. 
į STEBĖTINAI PIGIAI pnrsiduoda 
3-jif šeimynų Colonial styliuus namus, 
po 5 kambarius Ir reception hall su 
elektros šviesom. prieš ir užpakaly pta- 
zuis ir visais kitais naujos mados į- 
talsais. kiekvienai šeimynai. Daug že
mės aplink narna ir garadžius. Savi
ninkas prisiims $3000 ir mortga-
ge’ius jeigu kokius turite.

Pilnesnių informacijų klauskite LIE
TUVIU AGENTŪROJ, 361 W. Broad- 
wny, South Boston, Mass. (B.-18)

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300 

Ofisas atdaras nuo K) iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 ix> piet ir nuo 7* 
iki 9 vakare, šventą dienų pagal su
sitarimą.

S'" 
I

811-812 Old South Building | 
1 294 "VVasliington Street

Boston, Mass. x

Valandos^ 9 A. M. iki 5:30 P. M. a 

GYVENIMO' VlfcTA. g
37 Gorham Avė., Brookline | 

Telephone Regent 6568
ANTANAS F. KNEIŽYS | 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk-g 
lą ir užsiima Real Estate pardavi- X 
nėjimu, būna mano ofise kasdien X 
nua 3 iki 5 valandos po pietų išsky- v 
rus šventadienius. Lietuviai, kad ir X 
mažai sukalbantieji angliškai gali c 
kreiptis įvairiais reikalais pas ma- X 
ne. A. F. Kneižio adresas yra toks: X 
308 E. Ninth St., Tel. S. B. 1696. g

K. V. ŽIURINSKAS
I . ^stumęrii^ Kriaučių, Tik Vyrlš  ̂Ikstbužių .

Apie genimą klauskite'-inand koriumerių, kiirie jau dėvi mano 
darytus drabužius. Prieg tam priimam senus siūtus pataisy
mui, išvalom ir suprosinam už labai prieinamą prekę.

Taipgi priimam ir moteni rūbus plauti, prosyti ir taisyti, o 
ypatingai šilkines moteni sukneles padarom kai naujas.

Todėl lietuviai ir lietuvaitės ateikite pas mane o įsitikįsit, 
kad šis apgarsinimas yra teisingas.

Valandos kasdien nuo 8 vai. ryte iki 8 vai. vakare
344 WEST BR0ADWAY SOUT HBOSTON, MASS.

ilierty 7296.

GEORGE H. SH1ELDS
ADVOKATAS

©@©®@®@©©©©©©©©@©©©©©@©©©e
| TeL S. B. 2805—R. |

Įlietu vis 
| OPTOMETRISTAS

<g ISegzamlnuoju akis, priskiria aki- ra 
aš nlus, kreivas akis atitiesinu ir v 
ra ambli joniškose ^aklose) akyse so- x 
® grąžinu šviesą tinkamu laiku. ra 
| J, L. Pašakarnis, O. D. | 
| 447 Broadvay, So. Boston. |

| DIDELIS PASIRINKIMAS FURNIČIU AUKŠTOS I

Tek So. Boston 0828
LKTUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS y

425 Broadwayt South Borto* 
Ofteo valandoj: 

nuo 9 iki 12:00 ryte Ir nuo 1:80 
Iki 5 Ir nuo 6:00 iki § vai. vakare. 
Ofisas uždarytas sukatos vakarais 
Ir nedėldieniais, taip-gi seredomls 
nuo 12 dieną uždarytas.i^... ■■F.-Aw-»i , ■ r ar r ,, »«-i ■*> , >

DR. J. G. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS
381 W. Broadway, S. Boston
V AL. 9 Iki 9 TEL. S. B. 4000

DR. L. GOLDEN
BOSTON’O OFISAS

■—8 99 GREBN-STREET - i------r
Tel. Haymarket 2288 , f

3 iki 4 ir 7 iki S valandą vakare 
sekmadieniais 3 dirt 4

ROXBURY’I0 OFISAS
16 CRA1VFORD STREET

(arti IVashington St.) 
Tel. Itoxbury 0131

8 iki 9 ryte. 1 iki 2 ir 9 iki 10 vakare, 
išskiriant penktadienio ir sekmadie
nio vakarus.

Ofiso Telefonas Unlversity 8S31-wE 
Rezidencijos Tel. UniversitV 8831-eN 

- D. A. JAUKIAS į 
Graborius ir Balsamuotojas ■

Gyvenimo Antrašas: ■
44S Cambridge St.. (’ambridge, Mass.B

2į Tai furničhis kuris tamstai reikalingas už tikrą kainą. Mes ne-
V trokštant ant tiek kad jums parduoti, kiek mes trokštam kad jus
X užganėdinti. Tai krautuvė, kuri egzistuoja virš 45 metu, su lukštai’.- V 
g ėiais PATENKINTU PIRKĖJU. X
| KELI Iš NUPIGINTŲ PIRKINIŲ X

A Dailus iš 5 šmotų pusryčiams setas. 4 kėdės ir stalas......................... $29.75 X
C Edd.v šaldytuvas, kaina $23.00 parsiduoda už ....................................... $1<>.5O
X Patogios kabamos lovos, su stogeliais ir parankios v

sėdynės jtoilsiui išsinešt į orą, įvairių rūšių nuo................. $10.00 iki $35.0:1 X

| The James Ellis Furniture Co. į
g 405 ĮVEST BROAD1VAY SOUTH ROSTON. MASS. g

19 METŲ SOUTH BOSTONH

OR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

199a W. Broadvay, So. Bostoa
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak.

NAUJAS LIETUVIŠKAS GELEŽINIS STORAS
162 W. BROAD5VAY PALEI B STREET

atidarėme So. Boston'e naują lietuvišką geležinį storą. Dabar visi 
kaip Boston’o. taip ir apielinkės turės progą pinti visokią geležinią 
reikmenų už pigiausią kainą.
parduodam peDtus. vamišius po $1.50. $2.25 ir $3.65 už galioną. Tr 
maudynes, boilerius, skalbyklas, guzo pečius. visokius vamzdžius

Mes 
lietuviai 
namams

Mes 
namams 
(pipes). sijukus. Vienu žodžiu, ko tik reikta dėl namo, tai mes tuojaus pampin
sime ir musų trokas atvež į namus. Taipgi atliekame visą plumlterio darbą. 
Kreipkitės: *

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

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

Sekmadieniais po pietų
705 Main St., Montello, Mass

(Kampas Kroad Street)

SMXSC3C3CW«30»»«»BG^^
TEL. So. Boston 0606—W.
LIETUVYS DANTISTAS j

A. L. KAPOČIUS i
251 Broadvay, So. Boston j 

'(“Keleivio" name) 
Onao Vaulmoo*: nuo 9 Qd 12, n* 
1:98 B! 9 ir rt» 9:80 iki 9 vakar*. S 
Seredomte nuo 9 Iki 12 vai dieną j 

betonia nuo 9 iki 6 vak. Nedl S 
te nuo 9 Iki 12 (pagal ■atarų.' £ 

»B6XXSS63C«3a0S3a««8a0^^

Resldencljon Telepbonas: 0779-R. K.. 
Ofiso Telefonas So. Roston (*779-W

S.JI ARUSEVIČIUS 
>•, Benį

258 W. Brotdvray

»

P. J. Akunevičius
I

Suteikia geriausį paskutini patarnavimą, todėl verta 
pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENTU© ANTRAŠAS:
? ’ *••"* * *

820 E. Sixth Si., So. Boston, Mms. TeL 8. B. 4488


