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^hieagd-r Amerikos 
Rymas
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GRIAUSMINGAS PASITI
KIMAS

Amerikos didžiulis miestas. 
Chicago šioje savaitėje yra 
nelyginant antras Rymas. 
Dabar Chicagoj yra daugiau 
Bažnyčios dignitorių ir ku
nigų, negu Ryme ir atsibūna 
tokios iškilmės, kokios retai 
tebūna ir Ryme.

Pereitą pėtnycią specia
liu traukiniu iš New Yorko į 
Chicago atpyškėjo Šventojo 
Tėvo delegatas arcivyskupas 

.Bonzano ir devyni kardino
lai. To traukinio puikūs va
gonai buvo specijaliai gele
žinkelių kompanijos padirb
dinti ir kardinolų spalvomis 
numalevoti. Kai šitas pui
kus traukinys pasirodė Chi- 
cagos apylinkėse, tai suūžė 
visas milžiniškas miestas. 
Triūbijo automobilių rage
liai, švilpė daugybės dirbtu
vių ir laivų švilpukai, sugau
dė visose bažnyčiose varpai. 
Organizuotų, išsirikiavusių 
tam tikrose vietose žmonių 
buvo 200,000. Tai buvo de
monstracija tokia, kokios di
dis Chicagos .miestas nėra k i h - -

namuose ir ant stogų sekė 
katedroų ėjusias pamaldas.

Šitose pamaldose buvo visi 
Bažnyčios dignitoriai. Šv. 
.mišias laikė vyskupas Tho- 
mas Heylun iš Belgijos. Be 
paties Šventojo Tėvo delega
to buvo 57 arcivyškupai, 300 
vyskupų ir nesuskaitytas 
skaičius žemesnių dignitorių. 
Kardinolų kongrese daly
vauja 12. Policijos žinio
mis katedroje ir aplink ka
tedrą buvo apie 50,000 žmo
nių.

Popiežiaus delegatas per
skaitė popiežiaus laišką. - Be 
kitko Šventasis Tėvas kvie
tė atskilusias nuo Bažnyčios 
sektas grįžti prie tikėjimo. 
Pamokslą sakė Chicagos 
kardinolas Mundelein. Jis 
pasakė, kad nei jokis ant že
mės karalius, nei Rymo im
peratorius niekad nebuvo 
taip pagerbtas, kaip dabar 
Kristus Chicagoj. Užsimi
nė apie reikalą tautoms dva
siško atbudimo, taip kad Di
džiojo Karo sukelti susierzi
nimai ir neapykantos galėtų 
sušvelnėti.

TRŪKO 5,000,000*BALSŲ

Pereitą nedėlią Vokietijos 
piliečiai balsavo ex-kaizerio 
tūrių konfiskavimo klausi
mu. Kad Reichstagas būtų 
įgaliotas konfiskuoti tuos 
turtus, tai reikėjo didžiumos 
piliečių pritarimo. Reikėjo, 
kad už konfiskavimą stotų 
mažiausia 20,000,000' žmonių. 
Bet tesurinkta 14,889,703. 
Tai dar reikėjo 5,000,000 bal
sų su viršum, kad Reichsta
gas (Seimas) galėtų išleisti 
ex-kaizerio ir kitų kunigaik
ščių turtus.

Tyrinėjimai parodė, kad 
didmiesčiuose ir pramonės 
centruose didžiuma stojo už 
konfiskavimą. Sodiečiai ki
taip į dalyką atsinešė. Ryti
nėj Prūsijoj už konfiskavi
mą balsavo tik 20 nuoš. Vi
dutiniškai išeina, kad už 
konfiskavi maustoj o 35 nuoš. 
piliečių.
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UŽ MERGINO#PUOLIMĄ

SALĖM, Mass. — Charles 
A. La Fave nuteistas kalėti 
nemažiau, kai]5 penkis ir ne
daugiau kaip 81netus už kri- 
minališką jaunps 15 m. am
žiaus merginosjpuolimą.

APLANKŽ jaunystės

AUBURN, t. Y. — Mili
jardierius Johri D. Rockefel- 
ler aplankė Ovvęgo ir Owas- 
ca, kur savo jaiinystę pralei
do. Buvo su savo draugais. 
Aiškino, kad jis augino kur
kęs ir tas buvo jo pirmas biz
nis.

VIŠTOS REKORDAS
LINCOLN, *feb. — Vidu

tinis yištos amžius yra 5 me
tai. NebraskosValstijos ag
rikultūros kolgeiąoj yra 9 m. 
višta, kuri jau yra padėjusi 
1,1,86 kiaušinius. Ji eina 
prie rekordo sumušimo. Ik
šiol didžiausias vištos rekor- 
das yra 1,385 ki iniai.

KATALIKŲ PERSEKIOJI
MAS MEKSIKOJ

Tamaulipas valstijoj val
džios agentair suėmė vyskupą 
Seram Meria Armora, kurs 
būk valdžiai nepristatęs savo 
diocezijos kunigų sąrašo.

Kadangi visoj Tampieo 
diocezijoj prie visų bažnyčių 
stovi policija, neduoda turė
ti pamaldų ir vidun neįlei
džia žmonių, dėlto vyskupas 
atsisakė ir reikalaujamą ku
nigų sąrašą pagaminti.

Suimtas vyskupas pareiš
kė, kad jis nesibijo teismo, 
nes niekam neprasižengęs.

MUSSOLINI PILNAI 
PASVEIKO

RYMAS—Fašistai reiškia 
daug džiaugsmo, kad jų pre- 
mieras Mussolini, kurs pir
miau sirguliavo, pilnai pa
sveiko. Dabar jis pilnas e- 
nergijos. Aną dieną premie- 
ras virš 300 malių pyškėjo 
automobiliu.

Indomybčsišlietūvos
F. Virakas Rašo:

Sveikinu visus, linkėda- Juk prezidento namai tu 
mas viso gero.

Nesenai rašiau šį-tą iš Lie
tuvos. Dabar vėl biskį pa- 
briešiu.

Seimas susirinko vakar. 
Laiko neturėdamas visose 
iškilmėse negalėjau dalyvau
ti ir todėl visko negaliu ap
rašyti.

Prieš susirinkimą buvo pa
maldos Bazilikoje. Žmonių 
buvo daug. Veik visų užsie
nio atstovybių reprezentan
tai ir-gi buvo. Jie sėdėjo už 
krotelių jiems rezervuotose 
vietose. Ten pat buvo ir Sei
mo atstovai. Buvo ne vien 
krikščioniškųjų partijų ats
tovai, o ir kitokių. Buvo 
liaudininkų vadas Dr. J. 
Staugaitis, kurs išrinktas 
Seimo pirmininku, buvo 
prof. Šimkus, buvo gerb. A. 
Smetona, prof. Valdemaras. 
Gal buvo ir daugiau neaiškių 
ir “aiškių” nekatalikų ats
tovų, bet jų visų nepažįstu, 
todėl ir negaliu nei šiaip nei 
taip tvirtyti. Rodos buvo 
vienas ir žydų atstovas.

Į Seimo rūmus atstovai su
sirinko 12 vąK . Bi rmiąiisia

ibūti pilni namai — su poni 
Juk būna ir svečių. Pas pi 
zidentą užvažiuoja augsi 
svečių iš užsienio. Tai toki, 
me atsitikime kaip be poni< 
apseiti. Šiaip yra nuomon 
kad reprezentacijai tinkat) 
čios poni Smetonienė ir poi 
Šleževičienė.

Adv. Z. Toliušis numato 
mas i Teisingumo ministo 
rilis. Girdisi balsų už Sleži 
vičiaus kandidatūrą į prezi 
dentus. Tada Toliušis būto 
ministeris pii-mininkas. A 
pie Smetonos kandidatūrą 
kokią vietą dar nesigirdi tik 
rai. Derybos eina nuolata 
ir gal dar iš to išeis tokia ko 
šė kurios nei su Smetona ne 
norėsi valgyti.

Rašiau, kad manau Ame 
rikon atvykti. Bet jau pa 
aiškėjo, kad šiemet negalė 
siu pas jus atsidurti. i

Šimutis atvažiavo, matyt 
gerokai suvargęs. Išrodt 
turėjęs nervų įtempimo pe
riodą. Nelaimei jau pirmą 
dieną Kaune turėjo nepasi
sekimo ir liko neužgan

ma prie 364 altorių priėmė 
šv. Komuniją 1,000,000 žmo
nių.

PAVADAVO PATI

WEST ORANGE, N. J — 
Garsusis išradėjas.. Edison 
buvo

F
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Kardinolai pasveikinti sto
tyje buvo susodinti į automo
bilius ir pyškėjo į šv. Vardo 
katedrą. Gatvės buvo tirš
čiausia prisigrūdusios žmo
nių. Katedroje buvo tam 
tikros pamaldos.

Tos dienos vakare didžiu
liame Koliziejume, kur telpa [kompaniją 
.14,000 žmonių buvo eivilės j Jauja $100,wv auygmunu. 
šventojo Tėvo ir svečių kar- j Atsitiko taip: Naujųjų Me-

KALTINA TELEFONŲ 
KOMPANIJĄ

CHICAGO, III. — Marga- 
ret Grant patraukė telefonų 

, teisman ir reika- 
.14,000 žmonių buvo eivilės j Jauja $100,000 atlyginimo, 
fc “
dinolų sutiktuvės. Tame 
Koleziejume buvo delegaci
jos atvykusios iš visų žemės 
kraštų nuo visų pasaulio tau
tų. Buvo iš karštos Afrikos 
juodų žmonių, buvo iš toli
mos Australijos, iš ledinės 
Alaskos, iš Kynijos, Japo
nijos, Pietų Amerikos.

Į šitas iškilmes buvo kvies
tas ir prezidentas Coolidge. 
Bet pats negalėdamas atvyk
ti atsiuntė savo atstovą, 
Darbo Departmento Sekre
torių Davis’ą, kurs atvežė 
prezidento sveikinantį kon
gresą laišką. JTose sveikini
mo iškilmėse buvo Illinois 
valstijos gubernatorius, Chi- 
cagos miesto majoras.

tų vakare suplasnojo gan
dras ir jos vyras skubiai no
rėjo pašaukti daktarą. Bet 
dėl operatorės nerangumo 
truko 45 minutos iki prisi
šaukė daktarą. Paskui tele
fonas užsidarė ir truko 17 
minutu, kol išnaujo galėjo 
kalbėti. Kai daktaras paga
lios atvyko, tai vaikas buvo 
jau negyvas, o. motina sun
kioje padėtyje, kad reikėjo 
ją ligoninėn gabenti ir* ten 
keletą savaičių kovojo su 
mirtimi.

grame vietos mgn sęTKjDte.Į* 
Bet tą dieną savo ̂ fabrike be
dirbdamas apsitaškė drabu
žius chemikalais. Todėl Edį- 
son pats negalėjo kalbėti, o jį 
pavadavo jo pati.

J high sclioolę Edison at
važiavo ir sėdėjo publikoje. 
Atvažiavo automobiliuje, ku
riuo važinėjo Švedijos kron- 
princą, kai jis lankėsi Ediso
no sostinėj. Todėl tą auto
mobilių, sakė Edison, pava
dinęs Gustavus Adolphus.

TRYS VYRAI Už VIENĄ 
MOTERĮ

NEW YORK.—Trys jau^ 
ni vyrai sės elektrikinėn kė
dėn už nužudymą moters 
Mary Betcli, 60 m. amžiaus. 
Teismas išrado juos kaltus ir 
Sing Sing kalėjime bus pa
karti rugpj. 2 d. Du iš žmog
žudžių yra broliai ir lenkiš
kos kilmės.

PRIEŠ PILSUDSKĮ

Lenkijos diktatorius Pil
sudskį paskelbė paleisiąs sei
mą ilgam laikui ir valdysiąs 
kraštą- be Seimo su savo mi- 
nisteriais. t Pilsudskio 
priešai ir daug vidutiniškų 
'žmonių labai pasibaisėjo. 
Kaikuriuose laikraščiuose 
pasirodė žinių apie tai, kad 
jei Pilsudskis savo laikysis 
•'ir paleis ilgam laikui Seimą, 
tai naujas maištas, atkreip
tas prieš Pilsudskį, bus ne
išvengtas.

Tuo tarpu Lenkijoj nedar
bas ne.tik nesumažėjo, o pa
didėjo. Prekyba sumenkėjo. 
Skurdas didėja, žmonių ne
kantrumas ir susierzinimas 
teipgi auga. Streikų skai
čius didėja. Šnekama apie 
visuotiną streiką.

$4.100.000 orlaiviams

tas. -J • a *> i a t • i.Jį I
30
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KONGRESAS PRASIDĖJO

Eukaristinis Kongresas 
prasidėjo vidurnaktyje iš su- 
batos į nedėlią iškilmingomis 
mišiomis katedroje. Antros 
didžios iškilmės sekė nedėlioj 
vidudienyje, dalyvaujant 
Šventojo Tėvo delegatui. Ka
tedra buvo pilna žmonių, bet 
už katedros durų dar stovė
jo 10,000 maldininkų ir sekė 
pamaldas. Ir gatvėje maldi
ninkai meldėsi ir klaupė, 
varpeliui suskambėjus vidu
je

DIDINA KARINES JĖGAS

Suv. Valstijų vyriausybe 
užsakė laivynui 100 karo or
laivių. Juos išdirbs Glenn 
Curtis kompanija Cleveland, 
OHio. Tie orlaiviai valdžiai 
atseis $4,100,000.

(Šitaip einama prie nusi
ginklavimo).

KONCESIJA ITALAMS 
RUMUNU OJ

Rumunija gavo paskolą I- 
talijoj. Kartu Rumunija 
suteikė italų firmoms žibalo 
koncesiją.

JAUNAS LENKAS SUŽEIDĖ 
MOTERĮ

CIIELSEA, Mass. — Jau
nas lenkutis Wieszkovvski' 
norėjo pabėgti su stetirdrf 
tnoiterimi Kuzniatckiėhe. Bė£ 
moteris atsisakė. i;Tai jis 
perrėžė skustuvu jai veidą Tr 
pat^abėgo. ’/- c pi* -

VIESULĄ PRIDARĖ 
BLEDIES

CLARINDA. Iowa.—Vie
nas vaikas žuvo ir 12 žmonių 
sužeista buvo, kai siautė tor
nado. Šeši namai griuvo ir 
daug pagadyta.

I

, PRASTO PARAMOS.!:
Graįki jostfyriausybė knoip> 

sis į Tautą Sąjungos sekfre- 
.- toriatą • >pTasydama tremti-

NEPRIIMA SIRIJOS 
ATSTOVŲ

GENEVA. — Tautų Są
jungos Taryba svarsto Siri
jos padėtį.

Sirijos-Palestinos gyvento
jų kongresasSąjungai pir- 
siuirte peticiją prašydamas 
jialiuosuoti Siriją iš francū- 
zų jungo. Prašė pasiųsti ko
misiją ir patirti ten francū- 
zų atliktus išnaikinimus ir 
dar šiandie išlaikomą terorą.

Tarybos susirinkiman at
vykę Francijos aukštasai ko- 
misionierius de Jouvenel. 
Atvyko ir Sirijos gyventojų 
atstovai, bet taryba atsisakė 
šiuos priimti.

De Jouvenel tarybos susi
rinkime aiškino, jog Sirijos 
gyventojai esą neteisingai 
kaltina Franci ją. Girdi, jie 
nenori, kad francūzai juos 
kultūrintų.

Nežinia, ką tarybą išspręs 
tuo klausimu.

LISBONA. — Portugali
joj revoliucija baigėsi. Vi
so® politinės Srovės• padarė 
taiką.

ftYMAS. — Čia mirė bu
vusi Graikijos karalienė naš; 
lė ' ’ 
ka

ūdą ir J
J | J C Aiams paramos. Tie tremti

" • . *v rri -aVI • XT
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ATPIGO

Massachusetts valstijoj per 
gegužio mėnesį pragyveni
mas palyginus su balandžio 
mėnesiu atpigo ant 1 1,3 
nuoS. , , ,

- ’ A. . k.

Jiiai yra iš Tūrių jos. Nori 
gauti $40,000,000. f

Ilga. . Buvo, rusų caro Ni- 
ojaus. I duktė*
T? ♦ i i t

yni UIU.UMU uuiutvn
Dr. J. Bielskis, Lietuvos 

konsulas New Yorke, liepos 
d., su visa šeimyna laivu Ės
toms ,Baltic America linijos, 
vyks Lietuvon.

Konsulas vyksta vakacijų 
ir grįš už trijų mėnesių. ,

Paskiaūšia pribuvo’ klaipė
diečiai. Toliau rinkosi ilž-! 
sienio atstovybių reprezen
tantai, baigiant franeūžais, 
bolševikais it* vokiečiais. 
Pats pirmutinis atvyko A- 
merikos konsulas.

5 minutos po 12, lydimas 
garbės sargybos, atvažiavo 
Ponas Prezidentas su Ponu 
Ministeriu Pirmininku Bis 
tru ir visi ministeriai.

Publikos buvo labai daug 
ir viskas buvo tvarkoje.

Toliau neturėjau laiko, tu
rėjau apleisti Seimo rūmus 
ir nemačiau ir negirdėjau 
kas ten dėjosi.

Girdisi, kad liaudininkams 
sunkiai vyksta sudaryti mi- 
nisterių kabinetą. Mat jie 
turi permažą didžiumą ir 
turi žvalgytis talkos. Talka 
jų iš kaires. Jiems perdaug 
diktuoja socialdemokratai. O 
ne visame liaudininkai su so
cialdemokratais sutinka,Gir- 
disi, kad socialdemokcątąi 
griežtai reikalauja ne tik&rį? 
karionių į kabinetą'rtelčisti, V 
ir tautininkų.

Tarp frakcijų kasdien ęL 
lia pasitarimai dėl kabineto 
sudarymo.

Liaudininkų kandidfttas į 
prezidentus buto Jonas Vi
leišis, ’ bet šocialdemoratni 
prieš tai griežtai atrištojo. 
Kitas liaudininkų kahflidn^ 
tas yra Dr. Grinius, bet ir Lis 
ne visai tinkąs soeialdemo-’ 
kratams. Buvo beiškeliama 
Leono kandi 
žmona serganti. Misevičiaus 
žmona ir-gi nesveilntoja ir 
prisiėjo vežti į užsienio ku
rortą. O prezidentas ^riva-1 
lėtų būt vedęs, pilnas vyras.

a

tėjo uždėti^ vainiką, ostiją 
nėrblu nėsusitdrė: dėl valan
dos, ' Šimutis turėjo omenėje 
cerėmoni ją atlikti dieną;-j o 
generolai="v?ikare. Teisy
bė uždėjo vainiką dieną, bet 
kai jau žmones išsiskirstę bu
vo. ■ ■ •

Vilniaus Vadavimo Dr-jos 
posėdyje ir-gi ši s-tas tenne- 
payįykę. • i.'d”

Krikščioniškosios partijos 
dabar savo reviziją darą. 
Daugiausia susirūpino daū- 
ginusia pralaimėjusi Darbo 
Federacija. Pasirodė, kad 
Federacijos nariai balsavime 
buvo ištikimi. Tik pašalie
čiai nebuvo už interesuoti. 
Todėl federantai nenusimi
nę,, jų “regulerė armija” 
tvirta. Pilnai tiki sekamais 
rinkimais atsigriebti. Mano-; 
gi nuomonė ta, kad federąi^ 
tų kaikųrie vadai turi.. mai-

* . • / • i rv jį.

nyŲ taktjką. Jei ,to .nebus,, 
tai. ir atsigrįebimo hebes. 
K#i kurių diktatoriškai buvo 
elgdamasi., . t . • <

Ūkininkų Sąjungoj, buvo? 
klaidų bizniško pobūdžio.^", . 
jungos viršūnėse ir-gi kaž-

s kitus ėio.
kai gjj 
prieš . 
tikite reikalai turėjo nutaifr- 
t^ti. Jūs amerikiečiai’ pri- ’ 

prie draugi jinio vei&teb 
thlL gPrM ži-nofef kaip 
tais? it •menkas nestisfoi 
m<Įlįs poraHžuoja drim 
atkiioįyos darbus. Kai* 
lemtieji nariai draugijos 
klaiposi ima Šnairuoti $ 
šhirkštosm žod| pasakyti,’ttti 
velkinas ir susmunka.
no nuomone, panašūs’d 
kėliaižymiai pnkenkė Li< 
•■■■ (Heka ąpt 8-to pusL) J

<itus ėjo.

f

f 
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NUGRIUVOTILTAS
JERSEY CTTY, .N.—Di

džiulis geležinkelio cementi
nis tiltas, 20 pėdu augščio, 
gri u vo ir užblokavo gatvę, iAplink katedra visuose

t
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PRIGĖRĖ VAIKINAS
" (tegužės 28 dieną 7 vai. 

vak. Šventojoj upėj Anyk
ščiuose prigėrė žydas Mee'ras 
Karpovas, 18 metų amžiaus, 
kilęs iš Troškūnų miestelio. 
Sužinoję Anykščių miesto 
gyventojai apie jo prigėrimą 
tuojau subėgo prie upes 
kranto, bet skenduolio išgel
bėti negalėjo, nes neturėjo 
jokių gelbėjimo priemonių.

Tik rytojaus rytą buvo su
rastas ir iš upės ištrauktas.

PEŠTUKAI
WaBALNINKAI. Biržų 
įpskr. Ramongalių kainu

Lpmtlid kaimo.

■f IĮ i * I ’ įrusnsBpro. i ’ J
ALSĖDŽIAI, 22. V.{ El

geta Norvydas karštai |jeL- 
damasis padeja ..ųumitiųti 
savp’dų^t? rs 
pasakęs — eisiu mirti "ii’ ’aš 
— gulė ir tą pačią dieną mi
rė.

NEVIENODAI ŠVENČIA :
ALSĖDŽIAI, 23. V. Vieį 

ni taip Sekniiiieš švfciiČiaj 
kad nei susirinkamo po pa
maldų nedaro (pavasarintnj 
kai), o kiti žvejoja Sruojoje;

X11JO J).
Prieząs-

. r

LIETUVIŲ DOCENTŲ KE- 
' 1 LIONE DANIJON
KALNAS. 2. VI. (EltšX 

šiomis dienomis j Daniją ia- 
važiuoja žemės ūkio ministe
rijos siunčiami docentai p. p. 
Tomkfinas ir Ruokis susipą* 
žinti su Danijos žemės*ūkto

rkiai primušė to pa- 
imo pikį Bastausi 
kuriatii Atlaidai su-: 
ilva. Matyt, ramon- 
i—“kultūringi*’ “vy-

______________ . < Ą, V

SKIMAS AUTOBUSU 
KGA KRE^ąA IR 
ingaklaipeda 

gegužės mėli. ;JO d.
i kursuoti naujas ke- 
tfobusaš tarp K ret i n - 
dangos ir Palang< iš
loš. Iš Palangė’ i 
lą važinės net 3 kar- 
dieną. Tas autobu 
J i et. kat. šv. Jttosiapd 
Šiemet' Palangos ku
kai turės daugiąu.gą-

>rvincija. Autobusas 
i puikiai-su jąin^to/ 

^ėmiuir, reikia tikėti, 
publiką pajėgs vi- 

nkinti.

rvos įvežimas ir 
išvežimas •
m. balandžio mėn. 

s išvežimas paisekė

imo-stotres’organisarrin 
nų metodais, kiek'gal į i 
j jie pritaikinti viėl 
$Įdins, numatoma tok 
t^»^ganiuzoti ir Lięi

* t v v v* A T .

* '’iraUpšveflnlab1 ; ,tlV •' '
, i-: • .->!•. ’ IO.: V* >»o?U i n «• : 
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PAPIOVĖ DU VYRU '

NAUMIESTIŠ,,Šakių ap. 
Balandžio 25 d. susipešus 
Melstuose papiovė , Uzpįąu- 
ilių V aičaituką i r (p sieli ių 
Ąustynuką. Vienam pųipioj- 
JKg-gerklę,^ kitam perdiu-e

kaltininkai suimti.v '

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piešos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kras\ 
to ir plataus pasaulio. Tvairtunėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarles, priežodžiai, mįslės. .Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitokia Laikarščįo kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vėJ Redaktorius A. Giedraitis.

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

su- 
į|pavasa- 

JPį^lMStus.irgi pgmažasųrilpi- 
•IS^tikininkus, nes jie nega- 
l|jo įsčtį vasarojaus? LMi- 

blbgij metų. ‘Ateinan- 
jplė .derliaus laukiantį ‘blogo.

V- ' v  r-———-—r
JBUSIDOMbJĘ muzika

SKUODŽIAI, Debeikių Vai; 
Čionai yra susidaręs muzii 
kantų bųręljiij.i <Ųrįežia stvgti 
nįais- instrumentais.,: Dabar 
griežia tik valsus^ polkai kai 
kurias daineles, M ateityje 
mano gerokai prašils vinti. 
Beveik visi instrumentai vra 
namų darbo (išskiriant vie
ną maudaiimi). Gitarą ir 
vieną mandaliną padarė to 
paties sodžiaus ūkiuirlllaitis 
J. Augustinas.

UŽ MIESTO NEŠVARUMĄ 
BURMISTRAS GAVO 100 • 

LITŲ... PABAUDOS ;
ŠAKIAI.: 1923 m. rugsč^ 

jo mėli. 27 d., komisija, susi
dedanti iš apskr. v-ko Žvy- 
nio, teisėjo Kudirkos, apskr. 
v-bos p-ko Mauzos, komėri- 
dknto Eormano ir I nuov. 
v-fco Bra2adsfi&, Apžiūrėjusi 
Šakių miesto; išvaros ' stovį, 
konstatavo, kad miestas la
bai, ypač jo pakraščių kie
mai. Juose visuomet liūgy- 
nai, pažaliavęs, dvokiantis 
vanduo ir 1.1. Komisija pri
pažino, kad tokia nešvara 
kilusi ne iš miesto sunkios e- 
konominės būklės bet dau
giausia iš miesto burmistro 
p. Altfebdo apsileidimo.

Nors jo liūdininkai šiek 
tiek įrodė, kad miestui su
tvarkyti net sinagogoj buvo 
skelbta, bet teismas rado 
burmistrą kaltu ir paskyrė 
jam 100 It. baudos.

BIBLIJOS AIŠKINTOJO
PASKAITA ' . -

TELŠIAI, 23. V. 13 v. p. ■»
Zavist socialdemokratų skai- • • j Sy
tykioje laikė paskaitą teina: •
Dievo karalija atėjo — mili- ; d
jonai žmonių dabar nebmirs.
Išpardavinėjo ir literatūros,
kurioje savotiškai aiškina- -■ ... 
mas šv. Raštas. .. ,, Z

NEVĖŽY BUS VĖŽIŲ A
. I?ANBVĖŽYS. Oegiuį..,,|^i
9 d. Nevėžio upėn Panevėžį’ 
įleistą 2Q00 vėžių patelių ■ ii’ '
patinų. Vėžiai tapo įleiptit ( Augustų Turati,( Italijos 
kpmisįjps .susidedančios, is šiętįų os. nąųjąš .šekp
ŽenąėstŪJšip,Minį^jjoą^-  ̂ ri/nu. l-.Zi

| ; JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
| 'PAMIRŠTŲ GIMTĄt[Ą> LIETUVIŲ KALBĄ.] 
| TAI IŠRAŠYDINK JIEMS ”

| GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“Saulute”

Btpęn itti'Ai - •
^felKlAl, Utenos aį 
apylinkėje peniai ūki 
i visai mažai įsejo ru

aigLsJąpiųr

2X;0 milijonų litų į?£fa mk- 
žešiUs už’ kovo išvežimą* 4;,3 
mib litų:' Pah’ginaiit šu ko
vu, labiausiai sumažėjdTinų 
Išvežimas,.o padidėjo kiauši
nių^ sviesto, miško medžiagos 
ir celulozOs. /
. t Lietuvos įvežimas, balandį 
pasiekė 20,9 mil. litų ir yr,ą 
didesnis už kovo, mėn- įvežŲ 
mą <1,4 mil. Iitų4 Labiausiai 
padidėjo manufaktūros įyeį 
žinias.

Balandžio įnėn. išvežimas 
praneša įvežimą lOOtūkst. Ii; 
tų. ; . . • ; . , . :

SUSIPAŽINKJT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS !
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ib I 

gerovėje be mokytų tyrų ir moterų, Kiekvie- I 
na kultūringa tauta gerbia savo mdkytus vy
rus ir mokytas motelis. Taip ir pas lietuvius I 
turi būti. ? ’ »u WWwM' l

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo I 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis i 
pirvalo supažindinti'savo vaikuš su lietuvių ’’ 
tautos vadais. Jei tąip nedaroma, tai reikia < ’ 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.' < v • ji ■ ■ •’> •! ' J m]
APIE LIETUVIŲ' GAUTOS VEIKĖJUS 1 
•< nu MLEISTAS PVIKęs VK1KALAS VADINIUS ■ ’ I 

LIETUVOS ALBUMAS'

4 tės žindtd ‘J? Stausku žuvj- 
nhiko A. Montvilo dr> policį- 

atstovoJanučiv. ’
F i B:ųvq manoma, kad Nevė-
Į i : • I 7 - > . | i 1 . . i * i i į

į Įio upe esanti Ne^i|i pąva- 
f plinta įtoįel? kad j oje nęgy vė-‘ 
'» pą. vėžiai. į Juozas Stauskas, 
j. bųviisii s B-vęs. ‘ ‘ į»pėka ’»pįr- 
ihi mininkąs,. ' jdpiųaų(Ją|nąsiB 
jl.^ Lietpyps, žųyįniii^yste, su$|-

1 įdomavo .ir šiuo klampinu. 
lįTią-ėdąmasį įsitikiptp ar iš 
ŲkiĮijų, Nevėžy ^tegyvena vė
žiai, padarė bandynią ir 192l2 
n v-.pavąsarį įleido Nevėžio 
upėn 2(M) vėžių — 150 patelių 
ir 50 patinų. 1923, 1924 ir 
1925 metais įleistame rajone 
biiM? iugaidti’ didėli Ir .'maži 

_ v • • ■ i . f J t ■ C
vėžiai. ' • ’ J'
; . I . l . I ; • . J •

Tokių būdu pasirodo, kad 
Nevėžy vėžiai gali pilnai 
veistis, ir šiėinėt įleidus tokį 
didelį vėžių skaičių, galima 
užtikrinti, kad Nevežv pri- 
vis vėž|ų.

Hfš,
•tiŽa '

a.)

i
1•d
i
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Apelsinai ir 
paiso vi 
n šitą i

Pasiūlome visiems gerų rai 
Jums įsigyti dvi geras knygas: 
antrą tomų -

AP M Ą S T
visiems metams ir šventėms 

Dydis 5X7% colių, dailiais kietai* t] 
darais, po 500 suvirtam puslapio, 
da attki. Tlkrpl paudlngl skąttyiua 
yp£č dievotiem ftmon&n. Kaina abi*}

‘‘Darbininkas” • '•’??

- 5>H:.

Gegužės mėn. 30 d. dvira^ 
čių lenktynės įvyko daly
vaujant geriausiems Liepo
jos dviratininkams Milleriui 
ir $midtui. Didžiajam už
važiavime abu latvių dvirati
ninkai liko be vietos. Užva
žiavimą laimėjo dviratinin
kas Jankauskas. Matčus Mil- 
leris — Anolikas ir Šmidtas 
— Jankauskas pirmąjį lai
mėjo Milleriš, antrąjį—Jan
kauskas. Komandų lenkty
nėse 3 klm. distancijoj kau
niečiai aplenkė liepojiečius 
daugiau kaip vienu ratu.

NELAIMĖ SU GALAIVIO 
MAŠINISTU

“Kęstučio” garlaivio ma
šinisto padėjėjas p. Žilius' 
prieš išvažiuojant iš Kačer
ginės norėjo apžiūrėti gar
laivio ratą. Netikėtai užgau
tas vieno sparno buvo sun
kiai sužeistas ir įkrito į van
denį.

Garlaivis buvo tuojaus su
stabdytas ir mechanikas iš
trauktas iš vandens. Paskui 
garlaivis grįžo atgal į Kačer
ginę, kur jam buvo suteikta 
pirmoji medicinos pagelba. 
Kitu garlaiviu sužeistasis 
buvo pargabentas Kaunan ir 
paguldytas miesto ligoninėn, 
kur vakare ir mirė.

rinkus žinias priešo naudai 
ir, kaįpo nepilnametį, nubau
dė s. darbų kalėjimu iki gy
vos galvos.

Southero Pa
nlJO® <lari»in]ą 
įlietų niaditais 
tymo naujės, 
Ryto kalnų'

lc geležinkelių kompn- 
pasirMžinsloa 1849

eelebruoja pasta-

I

i

X i. ' *

Sekminių Atlaidai A. Panemunėj

%
Kredito ir kooperatyvų in

spekcijoj per kovo mėnesį į- 
registruota 18 smulkaus kre
dito bankų, 9 vartotojų ben
drovės ir 26 pieno perdirbi
mo bendrovės;

* J \ *• M | ' 
.'J • *• I i «•

Kajl kūdikiai būtų stiprūs 
ir sveiki, tai jų maistas turi 
susidėti iš trijų rūšių, sustip
rinančių kūną,' — taip pra
neša Suv. Valstybių Agri
kultūros Departamentas. 
Maistas  ̂pirmiausiu turi ap
rūpinti medžiagą reikalingą 
sustiprinti ir atitaisyti įvai
rias kūno dmiš<\antfa, turi 
pristatyti iėneigijos dėl rau
menų veiklumo; trečia, turi 
reguliuoti chemiškas,permai
nas, nuo kurių priklauso 
sveikata ir augimas.

Svarbiausia sustiprinimo 
medžiaga yra “riebumai,” ir 
mineralinė medžiaga, kaip 
geležis, kalkės ir fosforas, 
kuriuos randame įvairiose 
kūno dalyse. “Riebumai” 
aprūpina energijos, bet ener
gijos didesnė dalis gaunama 
iš cukraus ir krakmolo.

Tarpe tų medžiagų, kurios 
reguliuoja chemiškas per
mainas, nuo kurių priklauso 
kūno augimas, yra minerali
nė medžiaga ir taip vadina
mieji “vitaminai.” Kad nors 
“vitaminai” neseniai buvo 
atidengti, bet iki šiol nepa
žystami, bet tikėta kad trys 
iš jų, “vitaminai A-B-C,” 
reikalingi sveikatai ir augi
mui, jų neturėjimas veda 
prie nedapenėjimo, kaulų su
minkštėjimo ir skorbutos.

Keletą iš tų reikalingų su
dėtinių maisto dalių randasi 
vienoj maisto rūšy j, kaiku- 
rios kitoj rūšy j, ir kitos įvai
riose rūšyse, ir imtų kelias 
dienas ar savaitę tas įvairias 
rūšis pristatyti.

Bet kūdikiams svarbiau
sias maistas yra pienas, kiau
šiniai, truputį mūsos ar žu
vies, daržovės, vaisiai, duo
na ir “cereals” su riebumais 
ar cukrum — kad priduoti 
valgiui gerą skonį. Papras
tas maistas, protingai pa
linktas ir pagamintas daug 
naudingesnis kūdikiams ne
gu nupirktas pagamintas 
maistas.

Pripažinta, kad pienas la
bai svarbus maistas kūdikio 
dietui, nes pienas turi daug 
krakmolo ir pristato svarbų 
“vitaminą A,” kuris yra y- 
pač reikalingas dėl augančio 
kūno. Kiekvienas kūdikis 
turi vieną kvortą pieno kas 
dien suvartoti.

Kada kūdikiui duodasi ga
na pieno, jis gauna tiek daug 
riebumų, kad jam kitų mais
tų — kiaušinių, mėsos ir sū
rio — reikalinga labai ma-_ 
žai. Kiekvieną dieną kiauši
nis, arba dvi uncijos mėsos, 
žuvies, sūrio, sviesto arba 
kito riebumo — užtenka dėl 
kūdikio — prieš 12 metų am
žiaus.

Kiaušinis labai reikalingas 
kūdikiui, nes pristato daug 
geležies, kurios visai nėra 
piene. Kiaušinio trynis, y- 
patingai turi daug geležies. 
Valgiai, padaryti iš pieno ir 
kiaušinių trynių, pacukrinti, 
gali būti geriausi dessertai— 
vieton vaisių su smetona ar
ba kitų dessertų. •

Kiaušinių trynius galima 
vartoti sriubų sutirštinimui.

Daržovės ir vaisiai priduo
da mažai riebumų, ir energi
jos, bet jie svarbūs kaipo mi
neralinės medžiagos šalti
niai. Daug iš jų taipgi ne
prileidžia vidurių sukietėji
mo. Špinakai ir kitos lapi
nės daržovės kaip salotos,

batviniai, ropių viršūs, reko
menduojami kaipo geležies 
šaltiniai. Rozinkos ir fygos 
pilnos geležies. i

Tokiu būdu, pienas; pieno 
produktai ir daržovės pilnos 
“vitamino A.” Vaisiai ir 
daržovės taipgi turi “vitami
ną B.” Bulvės, tomatės ir 
apelsinai turi “vitaminą C,” 
kuris neprileidžia skorbuto. 
Šitas vitaminas kartais pa
meta savo svarbiausią jėgą— 
nperileisti ligas — karščiu ar 
įkaitinimu. tomų igpirkltepašte “Mocie

Pasteurizuotas pienas pa- Order” ir siųskite:
\neta “vitaminą C.” Bulvės 
ir morkvos jeigu per ilgą lai- BG6 w. Broadway, So, Boston, 1Q»

LIEŽUVAUTOJAMS • ->
♦-t 
t <

Ligi karo ta pati 40 vai. at
laidų tvarka tęsėsi, deja, 
daug mažiau žmonių atlai
duose dalyvaudavo, nesima
tė anuometinio pamaldumo 
ir pamokslų skaičius suma
žėjo. Nelaimingas, kraujin- 
gas gi karas iš žmonių širdžių 
maldingumą išvijo, atšaldė, 
tartum jas kietu akmeniu pa
vertė. Daugumai socializmo 
nuodai pakvipo, ūkininkai 
social-liaudininkus, darbi
ninkai social-demokratus pa
sekė. Daug, daug dabar ma
žiau žmonių atlaiduosna su
sirenka, kai kadaisia kad su
sirinkdavo. Klausyklos se
niau apgulę žmonėmis, dabar 
liuosai po kelioliką moterėlių 
prie klausyklų stovi bei klū
po, bažnyčioje šv. giesmių, 
nei rožančiaus prie išstatyto 
Švč. Sakramento nėr kam 
giedoti, negut kelios maldin
gos mergeles plonais, balse
liais Dievą garbina. Galop 
patys 40 vai. atlaidai virto 
paprastomis Švč. Sakramen
to adoracijomis.

Pernai metais sumanyta 
antrą Sekminių dieną loteri
ją daryti parapijos namų 
naudai. Loterija pavyko, vi
si bilietai išpirkta ir dar pri
trūko. Gryno pelno turėta 
5 tūkstančiai litų. Šiemet 
taip pat dėl skolos sumažini
mo sumanyta loteriją pakar
toti. Jau taip gerai nepavy
ko kai pernai. Pusė bilietų 
neišparduota, bet vis šiokią- 
tokią loterija naudą atnešė.

Kai visuomet mūs tautie
čiai Amerikos lietuviai duos- 
nūs ir Panemunės loterijai 
prisiuntė dovani]. Bostono 
darbininkų Šv. Jono Evan
gelisto organizacija prisiun
tė fantams 30 litų. Chi- 
cago Antonina Krutuliūtė- 
Bubniene nemažą visokių 
rūbelių glėbį, deja, nesunau
dota, kadangi jau po Sekmi
nių siuntinys Panemunę pa
siekė, bet tikslo pasieks.

Aš geriems Bostono vy
rams ir maldingajai Chica- 
gos ihotei ėlei širdingai dėko
ju. Viešpatie atpildyk gerus 
Jūsų norus.

Panemunietis.

Aš senokai pažįstu Pane
munę. Dar toli-toli prieš ka
rą, kada dar Kaunas pa
prastas Lietuvos miestas bu
vo, kada dąr fortų juosta ne
buvo apjuostas, tuomet Pa
nemunės klebonas, Rokus 
Bučianiauskas šiąją bažnytė
lę pastatęs Sekminių 40 va
landų atlaidus įvedė. Tuo
met buvo naujiena, kitur Su
valkijoj panašių pamaldi] 
nebuvo, tai maldininkai iš 
visur Panemunėn traukė 
pelnyti atlaidus. Zanavykai, 
vilkaviškiečiai, pilviškiečiai 
traukiniu važiavo, panemu- 
niečiai aukščiau Jurbarko 
gyvenantieji Nemunu garlai
viais plaukė, priemėčiai ir 
kitų apielinkės parapijų tik
ri katalikai važiuoti, pėkšti 
ėjo. Žmonių nesuskaitytos 

Taip Sabulį kai- #mįQįos susirinkdavo, netik 
yjenaį, bet visopis trims 
noms.X • Nakvynę gaudavo 
klebonijos kluone, špitolėj ir 
kituose triobesiuose, dar pas 
miestelio gyventojus svečių- 
maldininkų ūžė. Niekiu>fie- 
simatė jokio iškiypimo, visi 
maldingos nuotaikos, visi 
prie klausyklų grūdosi, kad 
išpažinties priėjus, kad Švč. 
Sakramentą priėmus ir at
laidus pelnyjus. Pamaldos 
nuo ankstyvo ryto 5 vai. iš
statant Švč. Sakramentą 
prasidėdavo, baigdavosi 6 v. 
vakare. Pamaldų protar
piais vyrai, moters ir mergi
nos šv. giesmes bei rožančių 
giedodavo ir buvo kam gie
doti. Pamokslų kasdien per 
visas Sekminių tris dienas po 
keturis sakyta, būtent: 7-10 
-12 vai. ir prieš mišparus 4 v. 
A. a. rūpestingas klebonas 
Rokus Bučianiauskas įš- 
anksto prašydavo pamoksli
ninkus, jiems dar pamokslų 
temą nurodydavo. Baigiant 
trijų dienų atlaidus iškalbin
gas pamokslininkas atsisvei
kinimo žodį jausmingai tar
davo ir klausytojus sugrau
dindavo.

Ak gyvenims kokis keistas,
Tu pasauli esi šaltas,
Klaidus, painus it tas raistas, 
Daugiau juodas, negu baltas.

Brolis brolio neapkenčia, 
Draugas draugą pasmaugt nori, 
Šmeižtų darbui pasišvęnčia 
Vien liežuvis kybo ore.

Kad tik kitą apkalbėjus,
Kad garbė kam nors nutraukus 
Ir be darbo pragarsėjus 
Šmeižtų vaisiaus susilaukus.

Jei akyje draugo tavo 
Net dulkelę pastebėjai, 
Kodėl, mielas, tu pats savo 
Viso rąsto neregėjai.

Kodėl pirma nesistengi
Savo klaidą pataisyti
Ką blakstienos tur uždengę 
Viską laukan iškrapštyti.

Bet atmink tik gerbiamasis, 
Nors pasaulis to nežino, 
Gal prieš Dievą ne šventasis 
Ir tu sėdi ant Vežimo.

Juk kiekvienas . žodis tavo 
Neteisingai ištarytas , 
Šauks atkeršvmo pas Dievą 
Už skriaudas nepataisytas.

Neteisk kito, būsi teistas, 
Dievas darbus visų mato, 
Jis sugydvs kas sužeistas 
Jis surėdo, Jis sustato.

Už verk bumą, sustok sveikas 
Šmeižtų ugnį kitiems kurti, 
Nepoilgo ateis laikas, 
Reiks su tiesa susidurti.

Nekask duobės, pats įpulsi, 
Dievs kantrus, bet neužmiršta 
Šmeižti] bangose prapulsi 
Susiplakęs košę tirštą.

i I
KAIP MAŽUMOS KOVĄ 

LAIMI \
UKMERGE. Čia noriu 

aprašyti charakteringą nese
nai atsitikusį Ukmergės mie
ste įvykį, kuris rodo, kaip 
žydai moka organizuotis ir 
sutartinai veikti.

Prieš rinkimus Ukmergė
je buvo socialdemokratų mi
tingas. Ukmergės vieninte
lio kinematografo savininkas 
lietuvis Pranas Sabulis, ei
damas gatve iš šio mitingo, 
į savo draugą išsitarė: girdi 
socialdemokratai kalbą už 
žydų pinigus, ir pridūrė — 
mes neduosime, kad žydai 
ant mūsų sprandų joti]. Jei 
aš būčiau valdžioje, tai, gir
di visus žvdus i Palestiną iš- 
varyčiau.
bąntį nugirdo ęidami gatve

♦

J

i f
l

f

i

• 4

V

• r

dienąSekminių antrąją 
Klaipėdoj įvykoA
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ių lenk
es. Laimėjo iipedos 

hetoyių^arklž^aūgin* 
augiios arkliai.

LIETUVOS DVARININKO 
SŪNUS ŠNIPAS • 

1925 m. rugsėjo 1 d. Ma- 
riampolės apskr. Liubavos 
vai. Navasodų kaime, ties de
markacijos linija, pasienio 
policija sulaikė apiplyšusį, į- 
tartinos išvaizdos vaikiną. 
Padarius asmens kratą, pa
imta iš jo: 1) Suvalkų gim
nazijos V kl. mokinio Maksi - 
movskio Česlovo vardu liū- 
dymas, 2) Gardino gelžk. st. 
perono bilietas, 3) lenkų kal
ba rašytas laiškas ir 4) len
kų gimnazijos mokinio kepu
rė.

Suimtasis pareiškė esąs 
Zaleskis Vladas, gimęs Vil
kaviškio apskr., Žaliosios v.. 
Iškartų dvare. 1919 metais 
tėvas grįžęs iš Riysijos savo 
dvarą pardavė ir su šeimyna 
iškeliavo gyventi Lenkijon. 
1921 metais tėvas mirė ir šei
ma liko be jokių pragyveni
mo šaltinių. Jaunesnysis sū
nus Vladas, vargo spaudžia
mas, įstojo tarnautų Lenkų 
žvalgybom 1925 m. liepos 
mėn. kaltinamasis gavęs iš p. 
Zaržcckio 50 zlotų, kuriuos 
Suvalkuose pakeitęs į litus, 
ir atvykęs Lietuvon rinkti 
lenkams reikailngų ž inių. 
Bet Lietuvoj nieko nesugau- 
dęs, nes neturėjęs ryšių — 
pažįstami pasienio dvarinin
kai lenkai nepalankiai jį su
tikę ir atsisakę duot pastogę.

Rasti liūdymai ir gimna
zisto kepuraitė buvę priemo
nė maskuoti savo žygiams ir 
paslėpti savo asmeniui.

Kariuomenės teismas š. m. 
gegužės m. Mariampolėj pri
pažino Zaleskį Vaclovą kaltu ryto iki 1 vai. nakties, ir teis-

K . . /.

bulis gauna pranešimą is 
atėjusių žydit atstovi], kad 
Sabulis tuojau atšauktų žy
dų laikraštyje “Idiše Šti- 
me,” savo išsireiškimus ir at
siprašytų žydų visuomenės. 
Be to, turįs įnešti 3000 litų 
žydų labdaringoms organiza
cijoms. Priešingu atveju jie 
skelbsią jam boikotą.

Ir iš tiesų vakare, dideliai 
nustebę Sabulis pamatė, kad 
kinematografas tuščias, o 
prie durų, gatvėje stovė
jo du žydai ir neleido kitų 
žydų į kinematografą.

Kadangi kinematografus 
daugiausia lanko žydai, tai 
kino visą laiką buvo tuščias. 
Bet Sabulis vis nenorėjo pri
imti žydų pasiūlymų. Tai 
boikotas tęsėsi, tris savaites, 
ir kino visą laiką neveikė ne
besant publikos. Incidentui 
likviduoti Sabulis jiasiūlė iš
rinkti trečiųjų teismą, kad 
jis išspręstų kilusį nesusi
pratimą. Žydams sutikus, 
buvo išrinkta iš žydų puses 
ir iš Sabulio teismas: keturi 
žydai, taikos teisėjas Vasi
liūnas ir miesto burmistras 
prisiek adv. Dirmontas.

Teismo posėdis įvyko Ge
gužės 17 dieną. Did:iule 
miesto valdybos salė buvo 
perpildyta klausytojais — 
buvuo vieni žydai. Žydai už
sispyrę reikalavo, kad teis
mo posėdis būtų vedamas ru
si] kalba, ir kad teismo pirmi
ninku būtų išrinktas žydas. 
Po ilgi] ginčų burtų trauki
mu teismo pirmininku liko 
išrinktas lietuvis pris. adv. 
Dirmontas ir posėdis ėjo lie
tuvių kalba.

Posėdis tęsėsi nuo 8 vai.

• v

1 1 i. 114 1

mas nusprendė pripažinti, 
kad Sabui i s, eidamas gatve, 
išsireiškė neleistinai ir ne
taktingai, bet tame išsireiš
kime piktos valios nebuvo. 
Incidentui likviduoti trečių
jų teismas siūlo Sabuliui, 
kad jis sumuokėtų krikščio
niškoms ir žydiškoms labda
ringoms įstaigoms kiekvie
nai po 200 litų. Sabutis 
sprendimą priėmė ir taip in
cidentas liko likviduotas.

Vargu lietuviai taip mokė
tų organizuotai panašiais at
sitikimais veikti.

ALBUMAS
Retoj lietuvių šeimynoj ne

rasi kokio nors albumo. Bet re* 
toj lietuvi]} šeimynoj teras 
Lietuvos Albumą, kuriame yra 
Lietuvos didžiąją veikėją at
vaizdai ir ją gyvenimą aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50.“DARBININKAS” 8M Broadw*y, So. Borto*, Kam

Žaibas

u /

V. GILEVIcIUS
37 Hartford Avenue New Britam, Conn.
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2521 Chicago Avenue

The Lithuanian Store

Waterbury, Conn.

VIETOSE:
KUN. J. BAKŠYS

46 CongreM Avenue

KUN. G. M ČĖSNA
Siotfx City, lova

f

J. GAILIŪNAS
Athol, MMSAdniMtfei

877 Cambridge Street,
VLADAS JAKAS

C&mbridge 41,

5 Aetna Street
JONN RAGALIAUSKAS
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mų parodoje. U

' laiku.įkrūvų susi- 
traukia ištisa eilė svaritių 
gyvenimo faktų jaudinančių 
ar džiuginančių visą, tautą. 
Tokie reiškiniai nėra taip 

asitaik'o dažniausia

K0 DABAR LAUKSIME?
ju laiku mes amerikiečiai godžiai laukėme žinia 

ė.iš Lietuvos. Laukėme rezultatų rinkimų į geimą, lankėme Sei- 
įsirenkant. Laukėme žinios apie išrinkimą Seimo prezi- 
o, prezidento ir ministerių kabineto.

Ko lauksime toliau? Darbų? Ne, pirmiausia dar lanksri. 
žodžių, paskui darbų.

'■y- -Naujasai ministerių kabinetas pagamins teip vadinamų de- 
Bus tai naujo kabineto programa, ką veiks.

Labai dažnai būna taip, kad žodžiai nuo darbų skiriasi 
p, kaip diena nuo nakties. Todėl naujosios Lietuvos val
os programa gali būti vienas dalykas, o valdžios darbai ki- 

1 dalykas. Bet ir tai svarbu žinoti, kaip valdžios žodžiai ski
esi nuo darbų.

Laimėtojų organų tonas gan karingas. Bus įndomu maty- 
ar panašaus tono bus ir jų valdžios dekleracija.

Naujo ministerių kabineto pirmininkas savo dekleraciją 
pirmiausia skaito Seime, o paskui eina spaudai.

Katalikai nei kiek nenusigąs, jei naujosios valdžos dekle- 
ja bus ir labai karinga. Nenusigąs, jei naujoji valdžia žy- 
save karingais darbais teipgi. Nuo amžių katalikai yra 

' kentėję baisiausių persekiojimų ir lietuviai katalikai yra raga
vę tų persekiojimų ir yra užsigrūdinę. Jei naujoji Lietuvos val- 

išdrįs griebtis žiaurių priemonių kovoje prieš katalikus, tai 
susilauks greitos reakcijos iš katalikų pusės. Mat Lietuvos 
' žmonės liaudininkams ir socialdemokratams davė progų paro- 

ne kaip smarkiai jie gali ‘ ‘liuosuoti juos nuo religinių bur- 
o kaip gali vykinti žadėtąsias gėrybes.
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tarvėj ir diiįeli nunyksta — 
ir drebėti dėl tautos ateities, 
jei ir toliau ji bus šitaip de
moralizuojama. . 
jau po linkimų, 
opozicija ? f “ 
prastai laimėjusi? Socialis
tai tuojau po rinkinių.; pasi
skelbė laimėję 41 atst. — 
valst. -liaudininkai 24 ir so- z 
cialdemokratai 17, bet pasi
rodo, kad gauna: valst. liaud. 
— 22, sociald. — 15. Kata
likų blokas gauna tik 30 ats
tovų. Taigi nuo dabar atsa
komybė už krašto tyarką, gė
rį ir ateitį nupuls ant socia
listų. Ar jie pajėgs tą sun
kų valstybės valdymo darbą 
atlikti ? Nors skaudama šir
džių reikia atsakyti — abejo
ju! Jau dabar jie pradeda Į 
skustis tais sunkumais, ku
riuos turės pakelti. Ant pat
riotinio pamato stovint ten
ka tik palinkėti jiems pasise
kimo valstybiniam darbe. 
Kokia bus vyriausybė ir 
koks blokas ją palaikys sun
ku pasakyti, nes dar nesusi
tarta. Viena aišku tik ka«l 
nauja valdžia nebus pakan
kamai stipri, nes ją remias 
blokas turės būti labai mar
gas: valst. liaudininkai ir so
cialdemokratai kartu turi 37 
atstovus, gal prie jų dar dė
sis ūkininkų partija su 2 ats
tovais, tautininkai su 3 ir 
dar kai kas, nes ir šių visli 
dar maža, kad turėt seime ab
soliuto daugumą — 43 atst. 
Tos koalicijos perdidelis 
margumas jau yra busimo
sios vyriausybes silpnumo Į-

1 ’ ** jjr J '■ y . * * jrodymu.
Tyečiąs
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pe rainiais tautns gyVenimo 
taonaėntais.Betesama ir iš-

W*ties Pa_ 
yyzdį, dabar įbes'turime Lie- 
&vpjė. 'Nors dabar ji pergy- 
Vena visai ramų laikotarpį, 
bet joje gan trumpame laiko
tarpy atsitiko net keli žymios 
reikšmės ir tautą sukrėtę į- 
vykiai. Peržvelgkim juos 
nors trumpai, nes plačiai ap
rašyti ka satsitiko, būtų labai 
sunku — per gilios šaknys.

Pirmas toks žymus įvykis 
tai bažnytinės provincijos 
sudarymas. Ligšiol Lietu
vos bažnytiniai reikalai buvo 
visai pakrikę ir reikalingi 
taisymo. Jau senai buvo ban
dyta padaryti konkordatą su 
papa, bet dėl daugelio prie
žasčių tas lig šiol nepavyko 
padaryti. Dabar bažnyčios 
reikalai Lietuvoje sutvarky
ta visai gerai įsteigiant atski
rą bažnytinę provinciją su 
arkivyskupu melropalita 
prišaky ir 4 vyskupijom-suf- 
raganijom. Ligšiol Lietu
vos bažnyčia hierarchijos at
žvilgiu buvo suskaldyta: Že
maičių vyskupija priklauso 
Mogilevo arkivyskupui, Sei
nų vyskupija Varšuvos arki
vyskupijai o Klaipėdos kra
što bažnyčia priklausė Var
mijos vyskupui. Dabar ši 
anarchija panaikinta. Ka
dangi bažnytinė provincija 
buvo įsteigta.tuoj prieš rin
kimus, tai visa lig Šiol buvu
si opozicija tą aukštos ver
tės faktą nedorai išnaudojo 
savo agitacijų reikalam. Bet 
šis dalykas jau baigtas: vys
kupai jau konsekruoti, ąrki- 
vyskupas-metropolita šeštinį 
padarė savo iškilmingą in- 
gresą bazilikom Be vietinių 
iškilmėse dalyvavo J. E. Šv. 
Sosto vizitatorius arkivysku
pas Matulevičius.

Antras daug daugiau su
jaudinęs ir net sukiršinęs 
tautą įvykis, tai rinkimai į 
III seimą. Agitacija ypač 
paskutiniuoju laiku prieš 
rinkimus ėjo tiek karšta ir 
nešvari, kad žmogui toli sto
vinčiam nuo tų agitacijos 

. šmeižto purvų net baisu da
rėsi ir verkt reikėjo, kad taip 
smarkiai kiršinama, skaldo
ma ir demoralizuojama tau
ta. Kiekvienas sveikai gal
vojąs tautietis suspausta šir- 
džia turėjo prisiminti lotynų 
liriežodį — vienybėje ir ma-

su;,kitoms up^usųjifofa

A. Šapoka
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lirigį tiekos, gynėjų f plunksna, 
negu jos skelbėjų iš1 sakyklos.

Popiežius Pijus IX

tiko Los Angeles’o, Cak mieste. Jisai buvė automobiliuje lai-
ke sprogimo, bet nebuvo labai sužeistas. • Automobilius, vie- |įįR svetimais reikalais, 
nok, nuėjo po plynių.
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BALSAVO IŠVIEN
Pereitame “Darbininko” numeryje paskelbėme žinią, iš 

“Ryto” paimtą, apie naujojo Lietuvos Seimo prezidiu- 
io rinkimą. Pirmininku išrinktas Dr. Staugaitis 55 balsais.

Kadangiriš viso atstovų ^ra 85 ir kadangi krikščionių dfc 
blokas turi 30 b41sų, tai išrodo, kad krikščionjrs nd-

už Dr. Staugaitį, o kiti visi — ir vokiečiai, ir social- 
kratai, ir lenkai, ir liaudininkai ir žydai balsavo išvien.

Dar nebuvo atsitikimo, kad lenkai balsuotų išvien su kri- 
onimis demokratais ir nebuvo atsitikimo, kad lenkai nebū- 

ę balsavę išvien su laisvamaniais.

REMTINAS DARBAS
Prieš Amerikos lietuvių visuomenės akis stovi labai svar- 
darbas. Yra tai Philadelphijoj sųryšyje su Pasauline Pa
rengiamoji Lietuvių Diena, šis darbas šiuo tarpu yra A- 

lietuviams visų-svarbiausias. Į tų darbų įsikinkė Phi- 
ladelphijos lietuviai ir jie liūtiškųjų darbo dalį atliks.

Šis parengimas nėra saviškių tarpe. Lietuviai pasirodys 
kultūringo pasaulio akyse. Jei parengimas rengtas savo tarpe 
neišeina gerai tai iš to didelės bėdos nebūna. Bet jei rengia

mi pasirodyti kultūringų svetimtaučių akyse, tai nepasiseki- 
seka gėda ir bėda. Dar laiko turime ir kad šauniai lietu

viams pasirodžius, tai reikia smarkiai veikti. Philadelphijie- 
^Sai apie savo darbuotę Lietuvių Dienos reikalais stengiasi in- 

į ^formuoti visuomenę. Tai visuomenė neprivalo būti kurčia ir 
tingi. 2 šitoks darbas reikalauja daug pinigų. Uolieji veikė- 

sau žinomais būdais teparenka aukų šiam reikalui.
Be abejonės tūkstančiai lietuvių vyks į Pasaulinę Paroda, 

ą kelionę taikykime į laikų, kada ten bus Lietuvių Diena.
•r” • _______  _______________ _________

ATLYGINIMAI JiELAIMŽSE
~ j Pennsylvanijos valstijos Darbininkų Kompensacijos Biu- 

skelbia žinių apie savo darbuotę. Jau sukako 10 metų nuo 
’to laiko, kai toje valstijoje Darbininkų Kompensacijos įstaty- 

ėmė veikti.
Biuras skelbia, kad per pastaruosius 10 metų Pennsylva- 

josvalstijoje pramonėse darbininkų žuvo 24,699. Jų visų šei- 
os gavo paramą pagal Kompensacijos Įstatymų.
Per tą pat laikų sužeista 1,811,982 darbininku. Jie ne visi 

ivo atlyginimų pagal įstatymų.
Iš viso atlyginimų gavo 692,863 darbininkai. Jų paramai 

$108,690,486. Vidutinė kompensaicja išeina $156.90.
Dabar veikiantis kompensacijos įstatymas neapima tar- 

farmų darbininkus ir laikinus darbininkus. Tokie dar
kai nelaimei atsitikus turi arba su darbdaviu geruoju su- 
ti dėl atlyginimo, arba ieškoti atlyginimo per teismų. 
Valstijose, kur nėra Kompensacijos įstatymo nelaimei at- 

visokie darbininkai turi arba geruoju su darbdaviu susi* 
i arba bylų užvesti. Ten, kur Kompensacijos įstatymai1 
nelaimei atsitikus bylos užvesti nereikia.

| Daugumoj valstijų jau yra pravesti Kompensacijų Įstaty
ti. Valstijos su plačiai išsivysčiusia pramone pirmiausia pa- 

Kompensacijos Įstatymus.
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sukrėtęs faktas atsitiko ne 

 

Lietuvoj, bĮt' pas mūsų prie
šus lenkus, fai Pilsudskio re
voliucija. Maišalo Pilsuds
kio, lietuvio degenerato, var
do mes niekuomet neužmirši
me: jis per savo kolegą Že
ligovskį išplėšė mūsų tautos 
širdį — Vilnių. Dabar kilus 
Lenkijoj suirutei Lietuvoj 
pasklido visokių spėliojimų 
dėl tolesnių mūsų santikių 
su lenkais. Jau ėjo net gan
dai apie visuotiną mobiliza
ciją ir žygį į Vilnių. Bet tai 
ir tebuvo gandai. Bet Lie
tuva pasirengusi atsargiau 
budėti ir Saugotis, nes iš 
naujo Lenkijos valdovo-dik- 
tatoriaus visko galima laukti 
— net noro vizituoti Kauną 
ir Žemaičius. Paminėjau 3 
svarbiausuiusu nuotikius. o 
kitus netokius svabius palik
siu nelietęs, nes vistiek pa
skęsi juose.

Gerbkime tą kas sava
i - f • ' U—. ■ ■

Gerbimas savo — savųjų, 
reiškia gerbimas savęs. Bet 
kad gerbti, koki nors daiktą 
reika pirma jis pažinti. Pa
žinti, daiktą, reikia įgyti są
monė, kuomi jis yra, kokie 
to daikto privalumai, kam jis 
tinka ir t. t. Žodis pažini
mas, reiškia žinojimą apie 
daiktą. Pav., skaitau gar
saus žmogaus biografiją. 
Skaitydamas atlieku.pažini
mo procesą, aktą. Kada per
skaitau pažįstu jį, turiu są
monę apie jį. Ir tiktai pa
žinęs galiu jį gerbti. Juk 
ar galima gerbti žmogų, ku
rio nežinai, kas jis toks yra. 
Taip ir su kiekvienu daiktu. 
.Pirmij pinųiausia privalom 

ta

me... Jeigu dabar pažiūrėsi
me į save, pamatysime, kad 
ir tarp mūsų ir rusi] tuo at
žvilgiu nedaug terasime skir
tumo. Kiek čia senai mes 
matėm savo spaudoj verti
mus ir vertimus, lyg mes pa
tys nieko savarankaus nesu
gebėtume pasigaminti/ ir 
dabar, žiūrėk mūsų laikra
ščiai mirga svetimų didvyriu 
aprašymais (tuo tarpu mū
sų tautos ir šalies darbiniu 
kai pamirštami), mirga sve
timos nuomonės, svetimi dar
bai, žinios. Apie save mes 
nedaug terašome; didesne 
vietą mūsų mintyse už
ima svetima. Įsigyvena ir
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inta^ supras- 
įdudą ar ne_-. 

ypatybes. 
Nėra ko stebėtis iš tų, kurie 
gerbė ir gerbia visa tai, kas 
yra svetima, nes jam tas da
lykas rodosi daug geresnis, 
įdomesnis ir 1.1. Kodėl taip 
vra? Todėl, kad jis jo ne
pažįsta, peturi pakankamai 
dozos (kiekio) žinių, išsilavi
nimo. Žodžiu sakant, jis yra 
dar tamsus, nekultūringas 
žmogus. Tokį individą ga
lima pavadinti laukiniu. To
kių pavyzdžių galima daug 
rasti. Užtenka prisiminti 
Rusiją ir tuoj paaiškės daly
kas. Prieš Didįjį karą Ru- 

j sijoj buvo įsigyvenęs papro
tys gerbti visa, kas svetima 
ir peikti, kas sava. Rusų 
laikraščiai ir knygos rašė ir 
idealizavo slaugiausia apie 
svetimas šalis, svetimus žmo
nes, kėlė jų darbus ir min
tis, gyrė jų grožį, tradicijas. 
Išauklėti tokių laikraščių, 
knygų, apšviestesni rusų 
žmonės daugiau žinojo apie 
svetimas šalis ir jas labiau 
gerbė negu'savo. Aiškių kad 
tokioj atmosferoj išaugę ir 
negalėjo kitaip 
kaip tik taip.
ruso, ; 
jone buvo išmo 
k a 1 bos, iš vv k t i i r pi 
po užsienius. Visa, kas tik 
užsieny, ruso akyse buvo ge
ra, naudinga, o kas sava — 
bloga. Gražios, įdomios Ru
sijos vietos buvo pamirštos, 
tarsi, nuobodžios. Ilgainiui 
rusuose susidarė tikras sa- 

Įvęs neigimas, o svetimųjų i- 
dealjzavimas. Apšviesti] ni
šų tarpe buvo mada gal vilt i 
^yipnmnus mintimis, rupiu - 

Kur 
žino-

pasielgti. 
Kiekvieno

v . .. Įypač turtingesnio, sva-
i Svetimos

‘liauti

Massacliusetts tirščiausia ap
gyventa iš šešių Nauj, Angli
jos valstijų. I šiaurius nuo 
šios valstijos randasi Vermont 
ir Ne\v Jlainpsliire, Į rytus 
Massaciiusetts Įlanka ir Atlan- 
tiko Okeanas, Į pietus Rhode 
lsland ir C'onnecticut, Į vaka
rus Uliodv lsland ir
York’as. Massaciiusetts indi- 
jonų kalboj reiškiu “didžioji] 
kalnų vieta.” Valstybės vaka
rinėj daly randasi Appaląchian 
kalnai. Rytinė dalis taipgi 
kalnuota, pietrytuos žema ir 
pieskuota. Į vakarus randasi 
derlinga Connecticut lųiės apie- 
linko. Šioj valstijoj randasi 
garsūs Berkshire kalnai kur 
vasaros laike gyvena miestų 
turtuoliai.

Šios valstybės svarbiausia u- 
pas mus mada gyventi sveti- 1’5* Nra Connecticut, lxt^randa

momis mintimis, vergiškai 
mėgdžioti, kas svetima. Vi
sokios rūšies svetimi intema-.
/žonalai 
tišką-lietuvišką. nusistatymą. 
Begalinis mėgdžiojimas sve
timųjų krypčių, pažvalgų, 
baigia nustelbti mumyse 
sveiką savo šalies ir tautos 
reikalų supratimą. Kartais 
atrodo, kad mes per daug 
turime įvairių smulkių pa
mėgdžiojimų kitų, įvairių 
reikalų rūpinimosi, bet nėra, 
kas nuoširdžiai, tikrai lietu
viškais reikalais rūpintūsi. 
Mūsų kraštas, jo gamta, 
žmones, kalba, praeitis, rei
kalai neištirta: mes neturime 
kartais elementariu žiniu, 
kas ])<is mus už keletą kilo
metrų dedasi.
svetimomis žiniomis, 
narnės xve1 imu penu - 
da.

o naudojamės 
maiti-

• spau
gai vojame sveti niobis

mintimis, diegiame svetimas 
idėjas, jausmus Į savo širdis. 
Tš to viso, ko nors laukti ge
ro, netenka. Taigi dar kar
tą sakau, kad svetimųjų rei
kalų gerbimas, vergiškas 
mėgdžiojimas — gresia mus 
pačius prie savęs neigimo, 
savęs niekinimo ir galų gale 
pririsime prie sumenkėjimo, 
ištižimo ir tapsime kitų 
vergais. Valstyljūs ar tautos 
nepriklausomybė paeina ne
virti nuo išorinių, bet ir išvi
dinių priežasčių, t.V. dvasios 
kilnumo, artimo ir tėvynės 
meilės. Mes lietuviai, kaip 
organizuota tauta privalom 
ypatingai pažąnti pirma sa
vo kraštą, gamtą, save, o pas
kui — kitų, svetimųjų.

Kavoliai

au reiks-

si dar try, llausatonic, lloosac 
ir Merrimac. Kad nors. ajHirt 
Merrimac upės, šitos upės nėra 
tinkamos laivams plaukioti, jo^ 

priduoda užtektinai WaUdeiA- 
nes pajėgos užlaikyti šios val- 
stybūs industriališką išsiplėto- 
jinią.

Pramonės. Kasi ink padirb
tų daiktų vertės, šita valstija 
užima ketvirtą vietą Suv. Val
stijose, bet gyventojų skaitliu- 
je stovi septinta. Yra didžiau
sias medvilnių audimo, čevery- 
kų, išdirbtos odos, ir ]>opieiių 
pramonės ('(‘litras. Suvirs 100,- 
000 žmonių dirba jos medvilnių 
audimo fabrikuosi*, ir suvirs 
S6.1MM) Žmonių čeverykų fabri
kuose. 1923 m. išdiibysėių 
cenzas paduoda 10,531 įstaigas 
su 667,758 darbininkais, kurie 
uždirbo $798.267.701 algomis, 
jų pidirbti daiktai verti $3,- 
583,060.990.

Laivų budavojimo vietos 
randasi Bostone. Ųiiincy. New- 
•bury Port ir Salėm. Kali River, 
Uošveli, N(‘\v Bedford ir La\v- 
rence yra šios šalies medvilnių 
audimo centrai.

Bostonas yra didžiausias žvė- 
jystės uostas Amerikoj.

Žemdirbystė. Kadangi šioj 
valstybėj randasi tiek daug 
pramonių, ir jos taip visur išsi
plėtoję, nėr daug kalliėti apie 
žemdirbystę. Dabartės randa
si tik 32.001 ūkė iš 7,719 akru 
apskritai. Kalnuota žemė ne
labai gera jaVains. ir vien tik 
žmonių energija padarė ją der
linga. Connecticut upės klo
niai valstyliės derlingiausia 
vieta. Vietiniai baltieji ūkinin
kai ojieruoja 22,!>5O ūkių, svo- 
timtauėiai 8.930 ūkių, ir kitas 
ūkės negrai ir indijonai. Taq>e 
{iroduktų turime pieno produk
tų. bulvių, šieno, obuolių ir 
medaus. 1920 metais javai bu
vo verti $53,700^)25.

Nėra kilnesnės misijos už 
laikraštininko misiją. Laimi* 

pašaukimo ženklą. 
Mano plrmtakūbai laimindavo 
krikščionių karžygių kardus 
ginklus, aš beveliju melsti Dro
vą palaimos katalikiškojo rašy- 

> tojo plunksnai. — Pijus X
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Pilsudskio kariuomenė pa traliuojanti gatves Varšavoj. Viskas parenį 
nyje ir kraujuose paskandinti “pirešininką.”
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V.

BAŽNYČIOS TAIKINGU- 
ĄIAS IR KARINGUMAS

Mūsų laikų rimtas pasau
lis" -vertina^Katalikybę ir to
dėl svarsto kiekvienų Jos vei
kimą. Tie, kurie užėmė po
zicijas už rybų Bažnyčios 
stengiasi save pateisinti ir 
todėl daro Jai priekaištus, 
kuriuos mes privalome at
remti. Mano manymu dėl 
tos tai priežasties Lietuvos 
laisvamaniškos politinės par
tijoj daugiau kelia tikybi
nius klausimus, nekaip eko
nominius ir politinius. Ne
rami sąžinė, tat bando ją nu 
tildyti rėksmu. Kaip gi at
rodo svarbiausias jų prie
kaištas Štai kaip.

Kiekvienos Bažnyčios, gi 
ypatingai Kristaus, svar
biausiu uždaviniu privalo 
būti palaikymas taikos. Ta 
ypatybė verčia žmones Baž
nyčią gerbti. Juk ir prana
šai skelbė, jog tikrosios Baž
nyčios laikais viešpatavimo 
bus įvykinta visuotina taika. 
Angelai irgi skelbė taiką prie 
jedžių likusiais lopšinę Ra
mybės Viešpaties. Tą patį 
skelbė irgi pirmųjų amžių 
krikščionybė. Bet šiandieną 
Katalikų Bažnyčia ne taiką 
vykina, bet karus kelia, — 
tai ne dukra meilės, bet mo
tina nesutikimų. Ar ne Kat. 
Bažnyčia kalta Europos su
irimui? Jei imsime domėn 
Prancūzijos vargui, Portu- 

imu?, 
idtuvos nelaimes, 

tai pamatysime, kad pagrin
du tų visų nelaimių buvo ir 
yra Bažnyčia... Kas iššau
kė politines kovas, kurios tę
sėsi Angljoje nuo XII ligi 
XIV amžiaus ir pagalinus 
padalyjo ją į dvi dali, jei ne 
Romos 
lė tiky 
vo pri 
gaisrų, 
šv 
žudynių, 
Kat. Bažnyčios ? Ar tai Kris
taus įstaigai dera skerdynė
mis žmoniją varginti i O, 
toli katalikyliei prie taikios 
Kristaus dvasios!.. Jei tik
ras krikščioniškumas dar 
kur nors užsiliko tai tik ne 
Katalikų Bažnyčioje.”

Taip nūn šen ir ten rekla
muojama katalikybė. Pa
žvelkime mes dabar į Kris
taus gyvenimo faktus.

Jei sulyginsime šių dienų 
katalikybę su Kristaus gyve
nimu, tai iš karto gauname 
įspūdį, kad katalikybės prie
šai neklysta. Jų priekaištai 
istoriniais faktais paremti, 
ir neginčijamai matome, kad 
katalikybė buvo priežastimi 
kartais didelio kraujo pralie
jimo. Irgi yra tiesa, kad 
Kristus palaimino taiką da
rančius ir savo moky tiniams 
paliepė vyki n imą taikos pa
saulyj. Tačiaus, jei rimtai, 
giliai ir nuodugniai nagrinė
sime visus tuos faktus, tai 
matysime, kad visgi tie, ku
rie paviršutinai viską svars
to daro klaidingas išvadas ir 
labai, laimi ajisirinka. Ka
nu* įie klvsta? štai matvki- 
ine.

v •

rin|« žnH&rių? o»kuri kie|viė-|- 
rią.) vtfl&Sidėlę’ ifepasfovus 
žmonių ūpas gali suardyti. 
Ligi tol "viešpataus pasauly
je neramybė, — ligi kol bus 
skirtumai tikėjimo dalykų 
suprantamuose. Valstybe.

ta ar šalis lai ne laukia iš 
Kristaus Bažnyčios taikos, 
jei bent viena siela jose lai
kysis išimtinai pasaulinių 
principų. Dėl tokios sielos. 
Katalikų Bažnyčia visuomet 
atneš ne taiką, bet kalavi
ją.. . “Artinuos prie žmonių 
tam,' kad suteikti jiems tai
ką, kurios jie net svajonė
se nematė; — taiką paremtą 
nesu judinamais pamatais, 
kuriuos pats Dievas uždėjo. 
Jie kurią taiką pa remtą 
smiltimis žmonių atmainin- 
gos valios, — gi aš jiems tei
kiu taiką ant nesujudinamos 
Kristaus įsteigtos Petro uo
los. Kol pasaulis nesusipras, 
tol viešpataus kova, ir ligi tol 
mano rūbai bus krauju per- 
mirkyti gi savo rankoje lai
kysiu ne taikos alyvų šakelę, 
bet dviašmenį kardą.”

t

Visiems Amerikos 
miems Klebonams ir jų 1 
rapijiečiams, kurie 
sų Kajielroną, Gerb. 
Dr. Vincentą Dargį auki 
Lietuvos Švento K 
Seserų Vienuolynui, 
tariame nuoširdų ačiū, 
ro nualintoje, tik naujai 
mirusioje Lietuvos valstj 
je,i įsteigti vienuolynas t 
galima tiktai Dievui Viši 
liui to norint, gerašir 
mūsų broliams ame 
čiams lietuviams šelpiant 
pačioms sesutėms, kurios i 
jo į mūsų vienuoliją 
damos nedavalgymą ir 
Ją. Giliai atjausdamoS;J 
mums teikiamą pašalpą,.ša| 
vo prakilnių geradėjų._niej5ašt 
dos neužmiršime ir savo kas? 
dieninėse maldose melsinjd 
Aukščiausiojo, Kuris: mn 
užjaučiančius geradėjus Iš
siuntė, kad savo malonių^ 
gausybe jiems visiems atljr* 
gintų. ’,r3

Ypatinga padėka priklaiB 
so Gerbiama mūsų Kapelio* 
nu i Kun. Dr. Vincentui Dar* 
gini, kuris mūs’ nedatekliaisi 
dalindamos, taip daug gelbeį* 
jo mums įsikurti Lietuvoįe^Ė 
matydamas, kad nėra kito* 
kios išeities vienuolyno, 
bas sutaisyti, savo silpnpj 
sveikatos nebodamas, apsi* 
ėmė sunkų aukų rinkėjo ęįar* 
bą. Ir čionai dėkinga širdį* 
mi pareiškiame, kad visas 
gi gegužės mėnesio sūri 
aukas, “Garse” ir “D 
ninke” paskelbtas, 
Dal gis jau prisiuntė, netkę 
lionės lėšoms nei vieno 
Gerb. Kun. Dr. V‘ 
nepasilikdatn

Rašo Ziutis

Žiūrėkime, kas per pasek-1 
piės Kristaus darbų ? Ar ne> ■ .* 
kraujo praliejimą ir maištuą 
Kristui prikišo žydai Pilo-s 
tūi Jį įduodamu? “Kursto 
liaudį, skaito save karaliū
nių” maištininkas, provoka
torius, demagogas, neištiki
mas pilietis pavojingas Ro
mai. .. Ir atrodė paviršuti
nai žvelgus į Kristaus dar
bus, kad žydi j a turėjo tiesą. 
Juk Kristus aštriai sakyda
vo: “Eikite ir praneškite tai 
lapei,” — t. y. praneškite ša
lies viršininkui. “Grabai pa
baltinti, pilni supuvimo. 
Šliužų giminė. Veidmai
niai...” sako apibudindamas 
Izraeliaus tikybos kunigus. 
Ką pasakytų Bažnyčios prie
šai, jei šiandiena iš sakyklos 
kunigai pradėtų juos vai
šinti panašiais epitetais? 
Ar galima sau įsivaizduoti 
labiaus ‘ * nekrikščionišką” 
būdą kalbos už tą, kurį pats 
Kristus buvo pavartojęs? 
Juk Lietuvos naujai paskir
ti vyskupai savo priešrinki 
miniame rašte nevariojo nei 
vieno žodelio iš tų, kuriuos 
randame aukščiaus išvardy- 
tuos Kristaus išsireiškimuo
se, — o tačiaus kąip labai už
sigavo mūsų socijalistai... 
Ka mes turime manvti, kuo- 
met skaitome aprašymą apie 
išvyjimą iš Bažnyčios per- 
kupčių?- Ar gal šiuo atveju 
jau ir Kristaus metodas ban
dys smerkti? Šių dienų 
‘ ‘ humąnitaristams ’ ’ Kristus 
taip sako paaiškinimui savo 

aš atėjęs jums taiką atnešti; 
ne ramybės aš atėjau jums 
atnešti, bet kalavijo.” “Pa
sitaiko dalykai piktesni negu 
karas ir kraujo praliejimas, 
ir tuo atveju, daly j u šeimy
nas, bet ne jungiu, — ardau 
tautas ir valstybes, — o ne 
tvirtinu. Mano užduotis ne 
taika pagrįsta skriauda, — 
bet — tiesa.” Štai ką 
privalo žinoti visi laisvama
niai, — o jie kaip kari arba 
tikrai nežino arba nežinoji
mą nudlioda.

Katalikų Bažnyčia, kurios 
nariais yra žmonės, — pri
klauso, paprastai tariant, 
nuo paprastų aplinkybių gy
venime pasitaikomų, t. y. ji
nai gali būti persekiojama, 
niekinama, užgauliojama, 
skriaudžiama iš pusės kitų 
žįmonių, kurie persimetė į 
p riešų liogerį. Jei Bažny
čia būtų buvusi danguje, bet 
ne ant žemės, kai}) kad da
bar, — tai nebūtų progos kil
ti nesusipratimams, konflik
tams, antagonizmai ir kerš
tai Jos nejia.siektų. Jei Baž
nyčia būtų įstaiga išimtinai 
žemiška, tai ir tuo atveju ne
būtų nesutikimų, nes tuomet 
būtų galimi nusileidimai iš 
pusės Bažnyčios, ir ]>er tai 
galhna būtų visuomet Kasti 
kompromisus, — galėtų ar
ba nutylėti, arba visai iš
braukti nesutikimų objektą. 
Tačiaus Katalikų Bažnyčia 
yra ir šio pasaulio, ir dieviš
ka organizacija, o gyvuoja 
tarpe valstybių, kurios į- 
steigtos vien ant žemiškų pa
grindų, 
paiso tik 
prekyba,

bystė, mokslas, dailė ir ap- principai liečiamieji mote- 
lamai visas visuomeninis gy- ’ 
venimas politikams rūpi vien 
iš pasaulinės kertės žiūrint, 
— o tikėjimas jiems atrodo 
asmeniniu reikalu, kuris lie
čia kiekvienai privačiai. To
kiose aplinkybėse priversta 
yra egzistuoti Bažnyčia: o. 
juk jinai yra irgi Karalystė, 
ir nors ne šio pasaulio, vie
nok šiame pasaulyje. Kuo
met principai šio pasaulio 
Valstybių pradeda priešta
rauti principams dieviš
kiems, tuomet Bažnyčia pri
versta yra atsistoti jii opozi
cijom Pavyzdžiui, Dievo

rvstės rv.šius via skirtingi, 
nuo principų daugel pasaulio 
valstybių tame pat reikale. 
Visai bergždžias yra reika
lavimas valstybių, kad Baž • 
nyčia tame nusileistų, nes 
toksai reikalavimas yra ly
gus tam, kad Bažnyčia atsi
žadėtų tame dalyke skelbimo 
Dievo principų. Alės gerai 
atmename, kaip Prancūzijos 
valdžia siūlė Bažnyčiai “šio 
pasaulio turtus’ iiž nusidė
jimai, jai nekaltame rodos 
dalykėlyje — buvo siūlyta!

beneficijų,

prieš tai užgrobtų, kad tik 
Prancūzijos Katalikų Baž- 
nycia nutrauktų rysius su 
Petro Įpėdiniu. Jei Bažny
čia būtų buvusi vien ]>asauli- 
nė organizacija, tuomet be- 
abejo būtų susitarusi su val
stybe. bet kadangi jinai yra 
irgi dieviška, tai tas buvo ne
įmanoma.

Tat, matome, kad Kat. 
Bažnyčia visur ir visuomet 
trokšta taikos,—taikos šven
tos, bet ne pasaulinės, — tai
kos, kuri paremta pastovu-' 
mu Dievo meilės ir Jo malo-

- bet ne taikos, kūli

v •

grąžinimas beneficijų, vie-- nes.
nuolvnų, rūmu, ir bažnyčių priklauso nuo laisvo susita-

Aušra

Užbaigdamas šį trumpą 
nagrinėjimą “Katalikų Baž
nyčios nesąmonių” kurias 
begalo mėgsta mums prikai
šioti laisvamaniai ir kiloki 
mūsų “draugai,” — turiu 
pasakyti, kad sulig to, ką e- 
same aukščiau patyrę tos vi
sos “nesąmonės’ ’tik apja- 
kusiems neapykanta bei ker
štu protams nesąmonėmis at
rodo. Tikras, bešališkas na
grinėjimas kiekvieną žmogų 
įtikrina tame, jog Katalikų 
Bažnvčia vra tikra Kristaus i « y • • v •
duktė,o Jos mokslas ir veiki- 
mo metodos paremtus Kris-

•k

Jum patiks!

I

Pasaulio politika 
žemiškų reikalu-.
finansai, žeindir-

Geresnio Cigareto

turėti Lietuvos miestu i

misipatlntL Juo*

į-anija? Kas suka
us karus, kas bu- 

imi Smitlifieldo 
i etos kankinimu, 

Bartolomiejaus nakties 
jei ne tolerancija

nyčią, tas puola irgi Kristų; 
kas Ją niekina, tas niekina 
pasaulio Atpirkėją, —- kas 
Jai prieštarauja, — tas irgi 
prieštarauja aukščiausiai 
Dieviškai išminčiai. Matome 
irgi, jog nei Kristus pats sau 
prieštarauju, nei Bažnyčia 
Kristui. B i bedieviai nuro
dinėdami į tariamas katalikų 
nesąmones stengiasi tuo bū
du nukreipti mūsų atydą nuo 
savo nesąmonių,’ kurie pas 
juos pasireiškia kiekviename 
jų nenuoseklumo žingsnyje. 
Keistai atrodo, kuomet ak
las bando šviesą matančiam 
žmogui kelią rodyti, o social
demokratai Katalikų Bažny
čios Vyskupus tikėjimo mo
kyti.. .

(Galas)
Niagara Kalis, N. Y. 
4—VI—1926.

Pabandykit vieną,

Naujas ir geresnis cigaretas
S K ARBI N ISo RŪKYMAS

Iidirbinis P. Lorillard Co., įsteigtos 176O»

sų širdžių ačiū visiemSykt 
koktu nors būdu len 
Gerb. Kum 
aukų rinkimo narną; 
Amerikos laikraščiams“ Gi 
sui,” “Darbininkui” 
“Draugui,” kurie mal 
talpinti aukotojų vardui i 
pritarė tam krikščioniškas^ 
meilės darbui.

Pasižadėjusiems mus 
liaus neužmiršti ir 
temis mūsų’besiku 
Vienuolynui prisius 
pa. nuolankiai r 
padėk#. Jų aukos visut) 
bus įvertintos, su di 
dėkingumu priimtos ir. 
naudotos vienam iŠ 
gražiausių krikščionybėj -U 
lietuvvliės tikslui.

Švento KazintierG 
Seserys Lietuvi 

Pažaislis, 
Birželio 1, 1926.

Adresas: Š1 
Seserys, Pašto 
nas. Lit Įmania. ■■

TURĖDAVO EIT ANT KRIU
KIŲ; DABAR JAUČIASI 

PUIKIAI 64 METŲ
Aria ir prižiūri 35 skėrių kornu 

lauką ir jaučiasi puikiausia
iFr. M. Oxbnrjter 15 SheffieU. III. sa

ko: ••Rašau, kad davus jums žinių, kų 
Nngu-Tone yra padaras dėl niauks. Aš 
išgulėjau lovoje vieny savaitę, o po to, 
kaip atsikėliau turėjau vaikščioti ant 
kriukių. Draugas davė man biaaky Ir 
li»»i»ė paslysti dėl Nugs-Tone Ir jj išmė
ginti. Man dar nesuvartojus nė ėlelos 
Isuikutės. aš jau pnuiėjnu atlikinėti vi
sus smulkiuosius namų dariais .arti -r 
prižiūrėti :V» likerių komų lauky., pa- 
gvlliėtl šienauti Ir jaučiuosi puikiai; 
amžinus (M merų."

šio laikraščio skaitytojai atras Nuga* 
Tom* stebėtinų gydytojų išnašiuose at
vejuose. • Duburėly k j|. Jis yra toks 
(atprastas, malonus ir veiklus, jog | ke
letu dienų imstebMt. kaip gerai jus 
jaučiatės. Jis padidins jūsų stiprumų 
Ir !>n JI egi) Ir po gerins kraujų, nervus Ir 
kūnų labai greitai. Jis sutriks paikinan
ti miegų, stimuliuos kepenis Ir tvgu- 
litme vidurius labai puikini. Jisai .yra 
tikrai 1 garantuojamas Jog ĮšgeUtės 
jums, ar grųlinami pinigai. Pastebėk 
garantijų ant pakluko, ttekammtliao 
jaunis, garantuojamas Ir imniuodamas 
|w*r visas aptiekus. ar prialųsk >1.00 Ir 
guusit tiesto*.’ iš Na donai Labarotory, 
R)U So. Wabash Aven Chlcagn. Ilk

Genu tCrynalni* privalf

vartoti kaip atvirute*.
klal yra tam tikram*
vinyje. iSvbm yra *0

Kaina 4* oeat*.
. < i • .
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iF' Lietuvių Jaunimas
"^Vienas iš svarbiausių mums 
Šiandie Amerikoje gyvenan
tiems lietuviams klausimų yra 
klausimas, kaip palaikius pri
augančio jaunimo tarpe lietu
viškumo dvasią?
'Šiandien nerasime veikėjo, 

i* ilfteligento ir šiaip žmogaus, 
sūkurio širdyje nors kiek dar ru- 

sena lietuvystės dvasia, kad šis 
g Mausimas nerūpėtų. Todėl kad 
K palaikius lietuviškumo dvasią 
t-Upriaugančio jaunimo tarpe, mes 

darome įvairių bandymų, mes 
^ ieškome įvairių priemonių, kad 
į; jaunimą prie savęs patraukus. 
L Tariaus tie visi bandymai ir 

priemonės, kaip tik ir neduoda 
^tpakabkamai patenkinančių re- 
U ūraitatų. Mes bandome organi- 

jaunimą į draugijas, ren- 
fį-giaflirre-' įvairias pramogas, te- 
K?čiaąis:tas viskas mažai teatkrei- 
Į| pia jaunimo domę. Užtad daž- 

naf Skundžiamės vieni kitiems, 
| rašome f laikraščius, kad Ame- 

rifeos lietuvių jaunimas mažai 
L teįdomauja lietuvių organizaci- 
| jomis, prie jų nesideda, nelan- 
| ko lietuvių pramogų, neremia 
I’ .mūsų visuomeniškai tautiškų 
^ reikąlų ir tokiu būdu vis tols- 
F ta nuo mūsų. Ir už tai kaltina- 
y metvien tik blogas gyvenimo 
L aplinkybes, kurios pasigauna 
F jaunimo dvasią ir pavilioja nuo 
| mūsų. Tačiaus ar neliūtij nau- 

dingą, kad mes vietoj skųstis 
L ir kaltinti vien gyvenimo sąly- 
U gas, pažvelgtume kritiškai pa- 
; tvs į save, Į savo veikimą, ar 
< tik kartais mes patys ir mūsų 

veikimas nesame ta priežasčia, 
kuri atstumia jaunimą nuo niū- 

įį sų. Jeigu mes tik pažvelgsime 
£ į savo organizacijas, kurių ran- 
| dasi apsčiai kiekvienoje lietu
tį'viais apgyventoje kolonijoje; ir 
ifeiiors tos organizacijos turi į- 
į, vairius vardus ir tikslus, te- 

eiaus jų visų veikimo būdas y- 
beveik vienodas. Nueik į 

karias nori spsir
ar *o lie-

nvišką laikraiftį, kas veikiama 
^lietuvių kolonijose, tai apart te- 
| atrų, balių, šokių žiemos lai- 

ir gegužinių, piknikų vasa- 
r ros laiku niekokio kitokio vei- 
F kimo nepastebėsi. I šviso to 

atrodo lyg Amerikoje gyvenan- 
U tieji lietuviai visi yra artistai, 
F aktoriai, kurie nieko dauginus 
I* nesugeba veikti, kaip tik lošti 
L teatrus ir linksmintis. Nors 
į- pastaruoju laiku tenka paste
lę bėti kaip tai Bostone, kur vv- 
į" čių kuopa rengia dažnai <leba- 

tus, ir kaip girdėti jog jauni- 
t mas tais debatais įdomauja, 
E juose ima dalyvumą, ir skait- 
' lingai rašosi prie vyčių. Arba 
k Cleveland. Ohio pastebėjau L. 
^D. K. S. kuopa turi diskusijas! 
t" laike susirinkimų, tai sveikin- 
p tinas apsireiškimus, kuris m*- 
| abejotinai įneš daugiau gvvu- 
I mo į mūsų veikimą.

Tie teatrai ir kitokios pra- 
r mogos. kuriais mūsų organiza- 
į cijos iki šioliai bemaž vien tik 
rĮtenžsiimdavo, yra rengiami 
g dažnai ant greitųjų, be tinkamo 
F.prisirengimo. Žinoma teatras 
E ir kitos pramogos surengt kar
totais padaro nemažai lėšų kas 
U. priverčia imti brangią įžangą, 
Htodėl tas ir nepritraukia jauni- Į 
g mo, nes jaunimas suprasdamas 
E gerai anglų kalbą, gali už. daug 
f’- magesnę Įžangą pamatyti go- 
t resnių teatrų negu mes Jictu- 
ErViai galime pastatyti. Jeigu 
g dsr pridėsime mūsų artistų 

jtioką išsilavinimo, kas dirhtu- 
ErVėje dirbančiam žmogui nega- 
F Įima; tai pamatysime, kad mes 
į? su tokiais nevykusiais persta- 
F tymais daugiaus atgrąsome pn- 

pliką nuo teatrų lankymo, ir 
tuomi pat užkertame kelią ir 

Etikriem artistams, kaip tai 
gDzimdzi Drimdzi ir kitiems, 
E kurie sugeba parodyti tikrą te- 
KMtrd vertę ir dailę. 
■£ Kadang mūsų bemaž visos 
jHJTganizacijos nori būti artis- 
ktina, tai mūsų teatras ir negali 
Beiškilti iki prideramos aukštu- 
E mos ir patraukti jaunimo.

'ČA'
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Bet vienok turime atsiminti, 
kad visas jaunimas į kunigus ir 
vienuolynus nesutilps ir kad 
vieni kunigai ir vienuoliai mū
sų tautiškumo neišlaikys. Už 
kunigų ir vienuolių pečių turi 
stoti gerai susiorganizavusi ir 
ekonominiai stipri liaudis, ku
rie savo aukomis ir parama pa
dėtų kunigams ir vienuoliams 
vykinti jų. tikslus. Kooperaci
jos idėja kaip tik ir veda liau
ti Į prie vienybės, o toji vieuy- 
bė labai yra reikalinga, nes be 
jos ir gražiausi užmanymai pa
silieka neįvykdomi.

Aš nepaniekinu ir kitų prie
monių, kuriomis bandoma pri
traukti jaunimą prie lietuvys
tės, bet kooperatvvio biznio i- 
dėja man atrodo būtu pasek- 
mingiausia tam tikslui atsiek
ti. Dėlto Lietuvių Darbininkų 
Kooperatyve Sąjunga, kaipo 
tokia privalėtų tuomi labiausia 
rūpintis. Susipažinti su koope
racijos principais nėra taip 
sunku, nes literatūros toje sri
tyje yra apsčiai.

Kokiais būdais būtų galima 
bandyti eiti prie jaunimo su ko
operacijos idėja, pakalbėsime 
kitą sykį.

svnr-Citrinai turi naują 
burną valgyje, sako Suv. Val
stybių Agrikultūros Depar- 
ta nentas. Netik dėl skoniu 
bet dėlto, kad jie yra vitami
nų šaltinis. Citrinai neuž- 
tektinai įvertinti ir neužtek- 
tinai vartojami.

Gaminant valgį galima i- 
vairiais būdais vartoti citri- 
nus. Y ra labai daug gėrynių, 
ir desertų kuriuose patartina 
vartoti citrinus. Žuvies ir, 
mėsos dažalai pagerinami 
vartojant citrinos sulčių. Y- 
patingai prie žuvies ir ver
šienos reikia vartoti citrinų. 
Galima paimti citriną, su
pjaustyti į apie keturius ar
ba šešius šmotelius ir padė
ti ant stalo dėl vartojimo 
prie mėsos ir žuvies.

Citrinos sunka vartojama 
su įvairioms žalioms daržo
vėms. Vieton acto bandyki
te citrinos sunkos ant salotų.

cijos nepatraukia jaunimo dėl
to, kati kaip aukščiau minėjau 
jų susirinkimai yra labai vie
nodi, monotoniški. Susirinki
mai, kurie turėtų pakelti ūpą, 
sužadinti energiją, prie smar
kesnio veikimo, dažnai ūpą nu- 
puldo, užmigdo. Tai tie am
žini nepabaigti pramogų rengi
mai, tie pelno ieškojimai ir ai
manavimai dėl nepasisekimų. 
Tas viskas ne tik jaunimą, bet 
ir senesnius atgraso nuo orga
nizacijų ir veikimo.

Žinoma, malonėkite nesu
prasti manę klaidingai, nema
nykite, kad aš esu priešingas 
teatrų ir pramogų rengimui. 
Bet aš tik turiu mintyje, kad 
jie turėtų būti geriaus sutvar
kyti, ir jeigu jie būtų geriau su
tvarkyti. tai jie daug daugiau 
pelno ir naudos atneštų negu 
dabar.

Bet apie tai pakalbėsime ats
kirai kitą sykį. Dabar eisime 
prie dalyko apie kurį mes pasi- 
ryžome šiandien kalbėti ir 
svarstyti.

Ištikus kokiam sumišimui 
žmonių tarpe, ar tai karui, ar 
revoliucijai, ar kitokiai nelai
mei, žmonės pasidaro lig nete
kę sąmonės, ir tokiuose mo
mentuose vadovaujasi ne tiek 
protu, kiek ūpu ir jausmais. Iš
kilus didžiajam pasauliniam 
karui, nuo kurio lig nuo ko
kios audros griuvo didžiųjų 
tautų valdžios, sostai, sykiu su 
tuomi trūko ir pančiai suvar
žytų, pavergtų mažųjų tautų, 
kurių skaičiuje radosi ir mūsų 
tėvynė Lietuva.

Pasiskelbus mūsų tėvynei 
neprigulmingai, mes Amerikos 
lietuviai tapome pagauti nepa
prasto patrijotiško ūpo. Mes 
buvome pagatavi šokt ir pasta
tyt Lietuvą ant kojų, taip kaip 
mes šiandien matome Ameriką 
su visa jos kultūra ir patogu-, 
mals. Tuomi mūsų ūpu pasi
naudojo nekurie agitatorėliai, 
sumanydami tverti bendroves, 
korporacijas, o mes darbinin
kai klojome šimtines, pirkdami 
tų bendrovių šėnis, visai neat
sižiūrėdami, kokis tų bendrovių 
tikslas, kaip jos tvarkysis, bet 
dėjome dėlto, jog norėjome pa
gelbėti Lietuvai atsistatyti iš 
po karo griuvėsių. Sudėjome 
kelis net šimtus tūkstančių. Te- 
čiaus tos bendrovės dingo, sy
kiu dingo ir darbininkų sudėti 
pinigai. O jeigu kuri dar ir 
užsiliko ir šį-tą veikia, tai mes 
nežinome, ar iš to Lietuvai ir 
jos visuomenei yra kokia nau
da. nes jos pakliuvo Į pavienių 
žmonių rankas, o pavienis žmo
gus gali .jam pavestus pinigus 
panaudoti tokiems tikslams, 
kurie tautai ir visuomenei galė
tų tik nuostolius padaryti. Ir' 
už tai turime kaltinti patys sa
vo. jog esame nerangūs', nesirū-

piname susipažinti su gyveni
mo klausimais. Pavyzdžiui kad 
ir mes vadinamės Kooperaty
ve Darbininkų Sąjunga, bet ar 
daug randasi mūsų tarpe, ku
rie žino, ką reiškia kooperaci
ja ? Ar daug randasi tokių, ku
rie norėtų susipažinti su koope
racijos principais? Jeigu mes 
būtume supratę ką reiškia ko
operacija ir kooperatyviu būdu 
suorganizavę tą kapitalą, kuri 
mes sukišome Į bendroves, tai 
mes su tuomi kapitalu būtume 
galėję įsteigti Bostone?, New 
Yorke ir Cliicagoj didžiulius 
vholesales, kurie būtų galėję 
aprūpinti mūsų aplinkinių ko- 
operatyvių krautuvių šakas. 
Tuose ivholesales ir krautuvė
se būtų turėję darbo būrys mū
sų geriausio, rinktiniausio jau
nimo, kuris veiktų mūsų tarpe, 
žadintų mūsų jaunime lietuvys
tės dvasią, būtų plūtę mūsų 
pramonę ir prekybą. Atliekamą 
nuo biznio pelno dali būtume 
galėję^ skirti šelpimui mokslus 
einančio jaunimo, kurie užbai
gę Įvairias mokslo šakas būtų 
galėję dar labinus kelti mūsų 
kult ū rą. plėtot i prekybą ir pra - 
monę. Sukooperatyvinus (lan
giaus kapitalo, perkelti Lietu
von ir steigti tenai Įvairias pra
monės šakas. Ir su šitokiu vei
kimu mes lengvai būtume ga
lėję patraukti jaunimą prie sa
vęs.

Bet mes to viso tada nesupra
tome, o nesupratome dėlto, kad 
nesirūpinome suprasti. Mes vi
są savo laiką organizacijų susi
rinkimuose apie nieką kitą ne
kalbėjome, kaip tik apie teat
rus, balius, šokius ir piknikus. 
Mes šokome, baliavojome ir 
linksminomės, o apie tikrąją 
gyvenimo eigą nesirūpinome. 
Mes deklemavome ir tebedekle- 
muojame jaunimui apie Lietu
vos grožybes., vadiname jauni
mą savo tautos žiedais, o nesi
rūpiname suprasti Amerikos 
jaunimo idealo, jo psichologi
jos. Užtad Į mus jaunimas žiū
ri kaipo į gražių pasakų mėgė
jus, ir pasiklausęs tų pasakų, 
pamoja rankomis ir eina savo 
keliais. Tad kaip pažinti A- 
merikos lietuvių jaunimo psi
chologiją, kaip suprasti jo ide
alus. Čia reikalinga atsižvelg
ti Į vietinio gyvenimo sąlygas, 
nes gyvenimo sąlygos, kaip 
lik ir veikia Į jaunimo būdą.

Kadangi Amerika yra pra
monės ir biznio šalis, užtad biz- 
niškos ambicijos randasi ap- 
ščiai pas Amerikos jaunimą.

TodėLjeigu* mes norime pa
traukti jaunimą prie savęs, mes 
turime pagelbėti savo 
mui tuos bizniukus idealus vyk- 
dinti, ir vvkdinti taip kad jau
nimas nepasigautų to greito 
pralobimo obalsio, bet sau ir 
plačiajai visuomenei patarna
vimas. Kooperacija kaip tik 
ir yra tokia idėja: sau ir kitiem 
patarnavimas, taupumas ir ap
sisaugojimas nuo išnaudojimo.

Užtad mes ypatingai darbi
ninkai privalome su kooperaty- 
vės idėjos principais nuodug
niai susipažinti ir ta idėją jau
nimui perstatyti, kuri jam va
dovautų ir prie kurios mūsų 
jaunimas turėtų siekti.

f\ai Kurie mūsų veikėjai į ko- 
i operacijos idėją žiūri lig su ko- 

jauni- Ikiu nepasitikėjimu pareiškia
jog jiem tas esą nesuprantama. 
Aš ir pats taip maniau, kol su 
tuomi nebuvau susipažinęs, bet 
kaip tik ištyriau koo^racijos 
principus, tai likaus jos šalinin
ku. Aš tikiu, kad* tie veikėjai 
patirinėję kooperacijos princi
pus liktų patys jos šalininkais.

Kiti vėl stato jaunimui, kai
po idealą ruošimos*! į dvasinin
kų luomą Į vienuolynus. Tas 
labai gerai. Mums reikalingi 
kunigai dvasininkai, kurie 
tvarkys mūsų -dvasinį gyveni
mą. Mum reikalingi vienuoliai, 
kurie auklėtų mūsų jaunimą.
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Teikite Savo Vaikams

čio maisto.

tas pienas svarbus maistas budavojimui sveikatos 
mokyklos vaikų.

Tinkamą Priežiūrą
Tėvai nepamato kada jų vaikai nedavalgę ir neda-
penėti, iki jau pervelu. šiandien daug vaikų to
kioj padėty vien todėl, kad tėvai neduoda atsakan-

Pasverkite savo kudikĮ regulianškai
ir jei jis neauga, tuoj atitaisykite dalykus. Dak

■■
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tarai, darydami bandymus, rado kad kondensuo

Ei, lietuvi, nedejuoki, 
Laikas tau yra budėt.
Gan vergąvom ir kentėjom
Laikas jau yra krutėt.
Štai pažvclgk, kaip verkia Vilnius, 
Kaip jis prašo mūs jėgų 
Pareiga šventa tautieti! —
Kelti ji iš tų purvų.
Imki trimitą į rankų;
Šauk jaunus senus kovot.
Dėl savos tėvynės labo,'
Savo jėgas reik aukot.
Tik tuomet, brangus, lietuvi, 
Laikas bus mums atsilsėk
Kai pasaulis Gedimino 
Kalne Vytį ims regėt.

Standard ar Challenge Con-
densed Pieną galite vartoti į-

Pavyzdžiui, koselese,
sosuose, pudinguose, keiksuose,
kepsniuose ir tt. vaikams duo
kite su koko ar šokoladu, arba
užtepkite žmt duonos ir keiksu-
ku. Jei jie mėgsta kokį valgi,
pagardinkite jį su Standard ar
Challenge Condensed Pienu.
Vartokite rytais kavoje pusry-
čiaujant. Ant ledų visados lai
kyk blešiimkę. Pienas nepages
ir visados tinkamas vartoti.

Gamintojai šių rūšių kondensuoto pienojsykiu duo
da brangias dovanas už leibelius- Kiekvienas lei-
behs vertas dovanos. Pavyzdžiui, matote žirkles
ant paveikslo vž 50 leibelių. ši dovana jums ne
kainuoja nei cento. Tik taupykite leibelius. Nu
neškite į arčiausią dovanų krautuvę sulyg adresu
žemiau ir išmainykite ant dovanu.

Taupykit Leibelius
Dėl Brangių Dovanų

Mūsų Boston’o Premijų Krautuvė Randasi Prie
89 Fnend St., arti Haymarket Sq.

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVAS
FALE RIVKR, MASS.

14—3rtl Street, erti Bedford St,
NE1V HAVEN, CONN.

105 Temple Street, arti Crmvn Street
BRIDGEBORT, CONN.

į- Mūsų draugijos ir organiza-1 rurgui John B. Murphy.

Paminklinis nesenai atidarytas Chicagoj namas. Pamink
las yra vienas gražiausių pasaulyje ir dedikuotas garsiam chi-

105 ConsrcM Street, nrtl Mnln Street
PROVIDENCK. R. I.

40 Aborn Street. nrtl IVanhlnctoh Bt.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė SeimiDinkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina, šitose skUtyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptas
Imbieras (ginger) yra vienas tų vai

sių kuris auga tik šiltuose kraštuose. 
I>aug yra imbiero rūšių. Jų vardai 
paeina nuo vietų kur jie auginama. In
dijos imbieras yra baltas, Afrikos — 
tamsokas; (’hinija gamina labai daug 
imbiero. Imbierų galima naudoti dau
geliui liksiu, kaip lai darymui imbiero 
alaus, imbiero arbatos ir virimo tiks
imus.
; inka.

Sekantis įkeptas visiems |>n- 
Visi valgo imbiero pyragaičius.

IMBIERO PYRAGAIČIAI 
puodukas evnpornted pieno 
šaukštukas imbiero 
kiaušinis, gerai suplaktas 
šaukštai moliasų 
šaukštas acto 
šaukštas sodos

•4 puoduko sviesto pavaduotojo
1 puodukas cukraus
2 puodukai miltų
\l. šaukštuko maltų cinamonų ir 

liek pat gvazdikų.
Sumaišyk j krūvų visus sausus daly

kus ir patiek j šalį puodukų atsėmus 
apibarstyt ant pyragaičių kada sviestas 
luis įmaišytas. Suplak puodelyje kiau
šinį. dadčk pienų, moliasus. sodų ir ac
tų ir sudėk j likusius sausas dalykus. 
Išmaišyk gerai, sudėk J taukuotas for- 
mukes vidutinio didumo .ir užbarstyk 
ant viršaus palikusį sausų mišln|. Kepk 
apie .UI ininutų vidutiniame karštyje. 
Iš šito mišinio išeis aštuonl pyragai
čiai.

Virtuvės Reikaluose
Nuvalymui mėsos kapotojo lengvai 

|m4 malimo riebių taukų. įdėk kelis šmo- 
,us džiovintos duonos. įmena išvarys 
visus lipšnius riebalus Iš vidaus kapo
tojo. t •aHj

I^monat laikys ilgų laikų nesuslgadi- 
ne Jeigu sudčsl Juos Į <lčžę su plėlavi- 
nnls. ’t

Kojaint smetoninius pyragaičius, da- 
dėk blskį geltono'Imbiero kad jų ako- 
sis nelikti) aitros.

Yra daug rūšių salotų kurtas galima 
pnslgnmlntr prie valgio; kaip tai. rakt
ine kurios elnn po mfcsoa, salotos ku
rios yra vlnsa valgis pats per save. Ra-

lotos yra žinomos daugeliu skirtingų 
vardų, kurių net nevisus geros šeimi
ninkės žino ir ne visas daro.

Naminiai Pasigelbėjimai
įleisdama elektriškam prosui pertan- 

kini pėrkaist pamatysi kad vidurinės 
jo dalys greitai susigadys.

Sausas skarulis juulažytas gasoline 
prašalins dulkių plėtmus nuo drapanų.

Prašalinimui gurno plėtmų. pamirkyk 
plėtmų į kerosiną ir trink palengva.

Muštardos plėtmus lengvai galima 
prašalint pamirkant Juos verdančiam 
vandenyje kuriame ištirpyta šaukštu
kus skalbiamos sodos į kvortą vande
nio. • <

Numazgojimui gnzinlo pečiaus gali
ma naudoti vandenį dadėjus biskj am- 
monljos.

Grožės Patarimai
Lupos yra beveik pamatas grožės 

burnos ir veido. Jos taipgi parodo cha
rakterį ir žmogaus ypat iškurnu. Kas vi
sada mano apie gražius gyvenimo da
lykus. gyvena tyrai ir teisingai, turės 
gražini ir gerai sudėtas lupas. Impas 
galima tinkamai nudirbti prisilaikant 
tekančių pa prastų mankštymų. Pučiant 
Įsivaizdintų žvnke. švilpaujant arba |w»- 
tlnėjant po kambarį kų lengvo, kaip 
plunksnų. Jeigu suglaust lupas krū
von. pasidarys daug nereguliarių bruo
žų. linijų, raukų ir sųgndys burnos Iš
vaizdų.

Ypatiška Sveikata
Mes visi norim būti sveiki, turtingi 

ir protingi. Jeigu esam sveiki, mos 
turim daugiau progų pastot turtingais 
— nes reikalinga tvirtai laikytis šiame 
moderniniame pasaulyje. Jeigu esam 
sveiki, turim daugiau progų palikti 
protingi — nea liga tikrai atbukina mu
sų protų. Noro sykį J metus Hslegza- 
minavus pas gydytojų, nematomom ne
gerovės galima ištirti Ir Išgydyti. Hi
mnišku gyvenimu visad tnrMm svei
katų. Užlaikymui kūno mašinerijos ge
roj tvarkoj reikia valgyt regulluojan- 
čIm valgius. Tokie valgiai kaip vai
siai, daržovės, čicių grudų Ir sMenų 
maistai turi Ineltl | musų kūnų knknoa 
•llenoa Mglu.

Mes Rekomenduojame Sekanttus Produktui
Pradėkite šiandien taupyti leibrilna Standard Ir Challenge Pieno dėl bran

gių dovanų, lųs gausite gvrlanaį pasaldintų plonų Ir apart to dar brangina pro- 
mijua, Papralyldta pas bito groaerainkų Ir gausite vlrtaningtų pienų.
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K. Bartel, Pilsudskio kabine
to ministeris pirmininkas. <
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auksinį laikrodėlį $177.00

“Žmogutis > 9
l
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Reikia tai 
kiekvieną vai 
galėtumei jmisiiminti su p; 
tenkinimu ir džiaugsmu*

>

►3’

tautiškuose rūbu } 
raus anginus žinomų lenktinės.
| J i V J* . X •' A ‘f ' '

Mišparai kasdien teikė sal- 
ramybės katalikų šir- 
kurie tik nepatingėjo 

i bažnvčia nors ant Miš- V *4.

ŽKjg
'A-’ '/

nei.
lnetų amžiaus jau atvyko. 
t$iipgi |<rk Aidimą atvykti, 
stokavo lėšų. Atsirado, ge 
širtp.iųijai jųuęvlbėtię. Bcniot 
ūPtlaVė $nr, ■Aušnį-Vartų J

SLZWM Bijūnas, $
• _ • M « — A v % MM.

II
• Papiinkla-s ajų

ro. Liūtas yra 18

T. Blezdinga

. WORCESTER, MASS.
Per sumanymą* M agdelonos 

Pinkuvienefiį ir ^ndarbavinią 
EleotKiros Į^yaugrenės tajo su-
!i ‘ aukų atvąžiuoti iš Lietu- 

ništeį V?|jrmOhuievič«.- 
Jos du nuknciai 1? ir U

«

keliaujantiems sii 
ūkanotu gyvenini*

terų dr:ja $6.2(U"Galinliiti
j

ftėikionū ir Pinknicnė j>o $2.00. 
Kiti dėjo |>o mažiau. Kartu Ai 
dėta $57.70. iį

—

in gyventi, kiti 
ikarykščią dieta 

•<a8b
tenkinimu ir džiaugsmi 
f - *:■>» » ’ -<-■ ' • ‘r *

a - < » • •

*

ETQ ? MANIFESTACIJŲtaip galipia pavadinti jubilieji
niu, nes jis rengiamasi pagerbi
mui mūsų gerbiamo' ir mylimo 
veikėjo ir vado, kaip dvasinėje, 
taip ir tautinėje dirvoje kun. 
klebono Jono Amboto, kuris 
pas mus darbuojasi jau 14 me
tai ir džiugina mus savo prakil
niais darbais. Neužilgo tiki
mės pabaigti statyt bažnyčią, 
kuri kdip matosi iš paveikslų 
bus labai graži ir tiks Conn. 
kapifoliaus mieste. Matant tą 
visą veikimą kiekvieną lietuvį: 
apima malonus jausmas, nes į 
tą trumpą laiką tiek tai>o nu
veikta, ko niekas negalėjo tikė
tis.

Išvažiavimui vieta tapo pa
imtas labai didelis ir jiatogus 
daržas. Šiame išvažiavime ti
kime dalyvaus daug publikos, 
užtad rengėjai pasirūpino pa
imt jiatogią vietą, kuri visiem 
Hartfordo ir apielinkės lietu
viams yra gerai žinoma, tai y- 
ra: Chester Oak Pink, \Vest 
llartford, Conn.. Tame parke 
kasmet įvyksta Cohnecticut 
valstijos fė;ai. Šiemet Hartfor- 

Įdo lietuviai sumanė pasinaudot 
tuomi jKirku ir surengi jubilū- 
jinį išvažiavimą pagerbimui sa
vo kleliono J. Amboto. Išva- 
žiavmas įvyks nedėldimiy 
(June) birželio 27 d. 1926. K<4 
rodis važiuojantiems į pikniką: 
Atvažiavus į llartford reikia 
imti karas Chester Oak Park, 

s reikia paimti transfer. šis iš
važiavimas bus vienas iškil
mingiausių įvykių Hartfordo 
ir apielinkės lietuviams. Šis iš- 

. važiavimas prasidės su paroda. 
; Paroda prasidės dieną 15 miliu

tų i>o J 2 vai. Puikiai išpuošta- 
; me automobilyje važiuos benas, 

kuris griež gražius maršus. Ei- 
. sena prasidės nuo Capitol Avo. 

ii- trauks linkui Chester Oak 
; Park. IšvažiąvinMtprogramas 
> j^i*ąsĮ4ės 1.vai. po piet su Lietu- 

__ _T ___ ___ _______  vos ir Amerikos hinanais. Apari 
KATATf_______________________ nri fdigg^ir -'tvai f ūs

taviški šokiai, kitffū<Jg’^|$ldys 
vč. Trejybės mokyklos vaikai 

B&s,įyai-

Buš kumščiąviinoižk lietuvę su 
svetmtaUcIu, o tiionii ’ garsiu 

tikrai inifciikurtais kanųatinien*- -rietuvių^ ; kumštininku, kuris 
mano nugalėt svetimtautį yra 
Mikas Maziliauskas. Bus taip
gi ristynės tarp dviejų čampijo
nų, base-ball lošimas vietos vv- 
čių su kitos kolonijos vyčiais. 
Žodžiu Jariąnt programas bus 
labai įvairus ir turiningas. Ku
rie iš dpielinkės vyčių base bp- 
lininkų norėtų tą dieną susihRti 
su 1 lartfordiečiais vyčiais, tai 
atsišaukite sekančiu antrašu: 
Knigjits of Lithuania, 339 Cap
itol Avė., Ilarford, Conn. Už 
laimėjimą lenktynių yra skiria
mos dovanos. Programų daly
vaus vietinis Hartfordo choras 
ir visiems žinoma dainininke 
p-lė Ona Katkauskaitė, kuri

WORCESTERj MASS.
• BjržęJio 6*tą dieną, Worce$>- 

terio lietuviai^ iškilmingai ap- 
vaikšeiojo' Betb“. Kun'. K. Va- 
siometines čia darbavimosi su-: 
kaktūves. Žmonės, supratę di
delius ir naudingus jo nu<eik- 
tife jų ląbui darbus, bėgyję tų 

’ metų, skaitlingai susirinko į 
bažnytinę salę. Gerb. Klebonui 

, įėjūs-Į sidę, prie durų jį suti
ko gausus būrys baltai aprėdy
ti* mergaičių ir .su bukietais 
rankose, nulydėjo ant estrados. 
Benas tuom tarpu grausmingai 
griežė maršą ir žmonės sustoję 
plojo delnomis. Atsisėdus so- 
lenizantui ir nurimuą publikai, 
koras įteikė jam didelį rožių 
bukietą su pritaikintais iškil-' 
mei linkėjimais ir dainuodamas 
“Ląi Gyvuoja Sveiks.” '

Vakaro programą vedė ga
bus Adv. A. Milleris. Jis pa
sakė gražią įžanginę prakalbą, 
paaiškindamas iškilmių tikslą. 
Užbaigęs savo kalbą, Gerb. ve
dėjas perstatė parapijos mo
kyklos vaikučių atstovus, ku
rie, Gerb. Kun. Vasiui įteikda
mi dovaną, dėkuoja širdingai 
už jo stropij-darbavimąsi pei- 
tuos metus jų labui. P.o tani 
seka koro dainavimas, ’solai ir 
duetai po vadovyste varg. J. 
Žemaitaičio. Toliaus vedėjas 
perstatė prabilti Gerb. Kun. J. 
Čapliką naujai tveriamos pa
rapijos kleboną kuris įdomiai 
ir dailai savo kalboje apipiešė 
Gerb. Solenizanto tuose me
tuose Worcesteriečių gerovei 
padarytus darbus. Po graus- 
mingų aplodismentų, įteikta 
Solenizantui įvairios dovanos 
pavienių asmenų. Toliaus se
kė solai, duetai ir beno -dailūs 
šmoteliai. Nutilus benui, vaka
ro vedėjas perstato pakalbėti 
Gerb. Kun. K. Srimaitį, dabar
tinį Westfieldo Kleboną, kuris 
apibudina Gerb. Solenizanto 

išyentimą ir darbuotę Wor-

buvo malonaus įspūdžio, tūks
tančiai svetimtaučių lankyda
mi mūsų bažnyčią meldėsi ir 
gėrėjosi. Taip ir gegužio pa
maldos, kaipo kokie atlaidai 
kas vakaras su palaiminimu 
Švč. Sakramento ir Sekminės 
kuogražiausiai atsiliko. O jau 
devintinės, kaipo vainikas vi
sų švenčių, per-9 dienas niišios 
su išstatymu ŠŠ. Sakramento, 
ir
džios 
dims, 
ateiti 
parų.

Birželio 9'd. netikėtai aplan
kė mūsų bažny«^Jo Ekscelen
cija Arcivysęųpąą Jurgis Ma
tulevičius. Kųą- J- Lietuvnįn-' 
kui pabaigus Mišparų, išėjo iš i 
zokristįjos Jo Ukscekmųijaily-; 
dimas kun. profi Bučio, kuių Ėj- 
Mockaus ir vieno seminaHjps 
auklėtinio, kurio pavardės ne- 
tekd sužinoti ir davė palaimi
nimą Švč. Sakramentu ir pa- 
ėmęp savo ganytojišką lazdą 
pradėjo iškilmingą pamokslą 
sakyti gražia lietuviška kalba, 
ap’to Jėzų Kristų, įštdigėją Švč. 
Sakramentų, ir Jo Šv. Bažny
čios' kaipo Dieviškos įstaigos, 
kurią pasaulis negali sugriauti, i 
neš tai yra Dievo darbas. Žmo
nių darbai nyksta ir keičiasi. 
Išnyko karalių sostai, persikei
tė valstybės ir;tėvynė ųąū^ų pa-

j tūkstančių metų kut tik

•*.

šliaukydami' skaitlingai para 
dysite meilę ir pagarbą, savo 
klebonui ir visuomenės veikė
jui kun. J. Anibotui, jo 14 metu 
pas mus veikimo sukaktuvių.

Kitas svarbu.4 Įvykis mūsų a- 
pielinkėje, tai bus L. D. K. S. 
Connecticut apskričio išvažia
vimas, kuris įvyks liepos 4 d., 
1926, Naugatuck Union City, 
Conn. Girdėtis, kad komisija 
tame reikale smarkiai veikia.

Mano Būgnas

Komi- 
ubalsiai

;
~ reiptis prie Jo Ek^e- 

XiętūyQS ,'Vyrįaųšybes 
Atstovo ponoJK-jBizausko pra-. 
šant sutikimo, jei leis aplinky
bės, priimti Seįsąui-Centenniul 
Lietuvių Koiniteto Garbės Pir
mininko vietą.

2. Turint omenyje Gerbia
mojo Klebono Kun. J. Kaula- 
kio nuopelnus Lietuvių Tautos 
labui nenuilstamą ir energingą 
33 metų jo pasidarbavimą Phi- 

.1 adėlpliijoje, išrinkta jis šio 
Komiteto Garbės Pirmininku.

3. Pirmykštin Komiteto pa
reigų pasiskirstymam inešta pa
keitimų:

Komiteto Pirmininku išrink
tas ponas Antanas Užumeckis 
ir Vice-Pinnininku Zigmas 
Jankauskas.

KOMISIJA
Amerikos Lietuvių Dienos 

gražiausia ir įspūdingiausia iš
kilmių dalis — nianifestacija. 
Milžinišku savo dalyvių skai
čiumi, savo gražumu, įspūdin
gumu, privalo užžavėti svetim
taučius, kelti mūsų tautos ir 
mūsų pačių Amerikos Lietuvių 
garbę ir ilgiems laikams užsi
likti atmintyje.

Joje: 1. Įvairiais vaizde
liais ir paveikslais bus nušvies-

įkalbėti, išguja 
dūiūžhrimai. KądangUšios M 
kįhnęs-btfvū rengiamos ne Vieų 
afskiiiįjaarapijonų, bet įr visų 
ka|ąiikiškų organizacijų, fodrl 
gabus vakaro vedėjas, su tam

tais, perstatė fšreikšti G erb. 
Kūn. Vasiui draugijų varde jo 
darbo apkainavimą P. J. Vait
kui Federacijos Pirm, Jis gra
žiai nors trumpai apibudino 
Gerti* Klebono nenuilstantį pa- 
sidarbavimą tarpe visų katali
kiškų draugijų. Užbaigus jam 
kalbėti, parapijonų varde iš
reikšti padėką, buvo perstaty
tas P. Bendoraitis, kuris visų 
parapijonų varde išreiškė 
džiaugsmą iš esančios parapi
jos tvarkos ir žymų jos per tuos 
metus progresą. Nevien vyrai 
ir draugijos Tėvo Vašio metų 
darbavimosi džiaugėsi, bet ly
giai ir moterys, nes jų varde 
sumaniai ir gabiai išreiškė jo 
darbų apkainavimą. l’-ni P. 
Stoškienč. Ji, užbaigdama sa
vo širdingą kalbiį, įteikė Gerb. 
Klebonui visų, parapijonų ir pa- 
rapijonkų varde, puikią dova
ną— auksinį laikrodėlį $177.00 
vertės ir $25 auksu. Čia prabi- 
lo patsai solenizantas, išreikš
damas džiaugsmą, kad parapi
joms atjaučia jo darbą ir viltį, 
kad vienybėje ir su pasišventi
mu, visi darbuosis su juo ir lo- 
liaus parapijos, tautos ir baž
nyčios labui.

HARTFORD, CONN.'"/X Linksmos naujienos
Mūsų kolonijoj darbai eina 

neblogiausiai. Oras kasdien ei
na šiltyn; pasirodė vasaros pra
džia. Draugijos kas šventadie
nis, pagal-savo išgalės, rtengfrt 
išvažiavimui Turiu garbės vi
siems prgnešt, kad biržei io-27 
d. 1926,’visos Hartfordo katali
kiškos draugijos ir parapija 
rengia milžinišką iš vėžiavimą 
—- pikniką. Mis piknikas, ki-

. • f 9

aviOj tuKstancių kut tik
pradžioj Bažnyčios pasaulis 
draudė Altorius ir Mišias Šven
tas, Apaštalai1 Talke mišias ant* 
savo krūtinės, ant širdies. Vil
gė mūsų akis ašaros, meilės 
džiaugsmasplakė mūsų širdyse; 
įspūdžiai -neapsakomai malo
nūs; kožno jausmus žavino. Pa
ilsėjo mūsų širdis prie savo Tė
velio malonios krūtinės, kurios 
meilė netikėtai mūsų bažnyčią 
aplankė ir pievo žodį mūsų 
džiaugsmui pasakėt •’ f

Tas netikėtas J. E. Are. J. 
Matulevičiaus pas mus atsilan- 
laimčjo pirmą dovaną konser
vatorijos skyriuje. Tad atsi
lankykite visi ant šio išvažiavi
mo vietiniai k iš apielinkių, o 
užtikriname, kad visi būsit 
linksmi ir patenkinti. Atsilan
kydami teipgi parmosite mūsų 
prakilnų norą užbaigti statyti 
bažnyčią, nes visas pelnas ski- 
riuuuas tam tikslui, o teipgi at-

fontanas, pastatytas Francijoj Oe^tignyšo
vinei joj, kur Amerikos kariuomenė laimėjo pirmą Žymų.mūšį. 
Ant paminklo yra parašai angliškai^ francO&škat

, ^AI43M0RĘ, md.
paeitose VelyVos^dat^g. dė

jo paštangij nekui i.mparapi|^- 
Čiai ir kazimierj^ųs r yesei^s. 
kuogražiausiai pafftįdŠti a|w- 
rinsi /Mūsų gražio j ‘bažnyčioj 
kyftia^ IĮįuvo lyg ^mrirodym^ 
šviesios? Įaulutes ąmins baįjti- 
moriečiąpis, kaipo keleiviado* 

......."-įnii tmnši|i, 
ftaku ir^be- 

abejonės jis pasiliks ilgai nųųm 
atmntvse. Stebėjosi net ir fpįe- 
ti mtaūčiai; pirmą Tartą išvjilę 
lietuvį arcivyskupą šioj šalyhr 
kląusėsi jo- pamokslo. * r

JI. K.
——

LAWKENCE, MASS.,
. Parvažiavo lšvažiąvo L -1 

' ' Pastaromis dienomis sugčįio 
iš Nw<Yorkę gerb. .kun.

pasitikt J.. E. Arc,^.rl5ifą^ulHi 
čiaus, pranešdamas mum li'ii 

J,og.į. įį-g&vys 
pas neužilgo aplankys musųkp- 
loniją, ir suteiks Sutvirtinimo 
Sakramentą Šv. Pranciškaus 
parapijos nariams. Teipgi par
važiavo ant vakacijų mokslei
viai iš St. Cliarles College Cot- 
onsville, Md. Petrąs Jeskelevi- 
čius, Petras Amsėjus ir Pranas , - • r i>Krivas.

» ■ f

Išvažiavo Lietuvon savo gim
tinėn aplankyti savo seną mo
čiutę, Stasė Adomaįtė. Išplau
kė laivu Columbia V d. birželio. 
Mūsų kolonija apgailestauja 
netekus g,“ros veikėjos.o Jo^ 
pagerbimui buvo surengtąjį iš 
leistuvhi vakarėlis ir suteigta * . . ’ Idovana 7 d. hii-žolio.

Šv. Cecilijos ebotas po vado
vyste J. Banio dalyvavo lo\vell- 
iečių išvažiavime 9 d. birželio, 
kuriame vadovavo gerb. kun. 
Kučas, “Vytauto lArŽe,” “Pa
langoj” nekurį laiką leido va- 
kacijas Vaičkaus Dramos artis
tai Petro. Jeskelevičiaus vasar
namyje, vėliaus išvažiavo New 
Yorkan.

Lietuvių Darbininkų Katali
kų Sąjunga įgaliojo savo 13 
kuopos pirmininką, K. Dryžą, 
atstovauti Sąjungą “Sesųui- 
Centennial Lietuviu Komite
te.”

KOMISIJŲ SĄSTATAS
Manifestacijų Komisija:

Pirmininkas — Kleb. Kun. J. 
Kaulakis. Nariai — J. Pra tie
kimas, M. Grigaliūnienė, 
Kvietkus, M. Dapšienė.
Organizacijinė Komisija:

Pirmininkas—Kun. S. Drau
gelis. Nariai — A. Užumeckis, 
p-iė ’E. Mickūnaitė, p-lė Ona 
Unguraitė ii\K. Celedinas.
Finansų Komisija:

Pirmininkas—A. Užumeckis. 
Nariai — V. Dapšys, Z. Jan
kauskas, S. Bajorūnas, B. Tri- 
bulas, K. Celedinas, J. Klevas. | -ura i j
Dainos Dienos Komisija: •

Pirmininkas — Kleb. .Kun. J. 
Kaulakis. Nariai — J. Mode
lis, P. Staniškis, J. Kitkauskas, 
ir S. Kvietkus.
Presos Komisija: t

Pinnininkas—Kun. S. Drau
gelis. Nariai—M. Grigaliūnie
nė, Z. Jankauskas, p-lė O. Un
guraitė, K. Celedinas, K. Vidi- 
kauskas, ir K. Dryža.

Siunčiant laiškus reikia ad
resuoti: Sesųui-Centennial Lie
tuvių Komitetui, 324 tVIiarton 
Street, Philadelphia, ir pažy
mėti kokiai komisijai.

DAINOS DIENOS 
KOMISIJA 

šiuo turi garbės kreipties j vi
sus, Ih* skirtumo partijų ir pa
žiūrų. Gerbiamuosius Chorve
džius ir dainininkus-es, o ypač 
apskričių: New York, Scliuyl- 
kill, Baltimoro, Susųuelianna, 
Pittsburgh. prašydama daly
vauti Amerikos Lietuvių Die
nos 28 Rugpjūčio š. m. iškilmė
se Philadelpliijoje, it skubiai 
imties pasiruošimųjų darbų. 
Bendram choriii dainuoti nu
statyta sekančios dainos:

Lietuvos ir Amerikos' 
himnai .
“Vilnius’’—A. Vaųagi 

<v,'° ’ •
‘ ‘ I mis vės
Žilevičiaus , jrfjl 
“Važiavau Diena’-’

• r'

au&Gfes

tikus

vi
sioni!»ciWrtnT|s n 
A. Vanagaiti s. J 
INiimti- vyriausio 
reigaš. gaĮ prugrHirtH 
pakitęs, bet suvis.mažai, 
pakeitimų būtų — prariėšime.

i

lldlo 14 ĮKl > VllYcKU^ LFV4O ilUOVlVO* j 
ta garbinga Lietuvos praeitis, •tb 
jos šimtmečių priespaudos lai
kotarpio vargai bei atgimimas 
ir Šviesi ateitis. Kituose pa
veiksluose bus atvaizduota A- 
merikos lietuvių gyvenimas. 
Ir taip Komisija jau turi numa
čiusi nekuriuos vaizdelius, 
pav.: Krivn Krivaitis, Birutė ir 
Vaidclutės, Vytautas vadovaus 
buvusių Amerikos Lietuvių 
Savanorių Karių organizacijom 
nariams. Rusų persekiojimai, 
Kražių Skerdynė, Spaudos Per
sekiojimas, Pirmoji Lietuvos* 
M ok y k 1 a, Vok ieč i ų Po rsek loji
mai, Lietuvos ir Amerikos 
Laisvė, Didžiosios ir Mažosios 
Lietuves Susivienijimas, Šv. 
Kazimieras Lietuvos Globėjas. 
L. R. K. S. Amerikoje, L. R. K. 
Federacija ir t. t.

2. Manifestacijoje per savo 
atstovą A. Vaitkevičių yra pa
sižadėjusi dalyvauti buvusių 
Amerikos Lietuvių savanorių 
karių organizacija “LiŲiua- 
nian Doughboys.” Tai nese
nai dar susitvėrusi organizaci
ja. Jos centras AVilkes-Barre. 
Mainų krašte ši organizacija 
yra žinoma ir jau turėjusi sa
vo gražų paradą- Tikimasi ne
itu žiau 500 vyrų uniformose or
ganizuotai dalyvaus iškilmėse.

3. Dalyvaus orkestrai ir 
ei. orai.

4. Tam tikj-psę eisenos vie- 
ti se.iwš išpildyta ltauižki šq-

Kad visa tai tinkamai atlik
ti reikalinga ir lėšų ir darbo. 
Vieniems Philadelphiečiams 
persunku. Bet jau Amerikos 
visuomenė yra pareiškusi tam 
savo prielankumą, net daugiau 
negu tikėtasi. Pirmutinė savo 
prielankumą ir paramą, suteikė 
L. R. K. S. Amerikoje maloniai 
priimdami pasiūlymą dalyvau
ti manifestacijoje ir skirdami 
$500.00 aukos; antra — tai 
Philadelphijos Šv. Kazimiero 
Draugija skirdama $100.00 au
kos, ir trečioji Baltimoriečiai, 
kurie savo Draugijų Sąryšio 
susirinkime nutarė kauptis 
Sesųui-Centennial Lietuvių Ko

T.;'
U.«

t

dinių nianifestii$jt>š 
r 
pi
ja, gali savvstoviai dalyvąi 
joje pasirinkdama sau 1
nors dalyvavimo šaką, 
suruošti kokį nors paveiks 
turėti savo chorą, išpįldyĮt la
kius nors tautiškus žaislus 
šokius, ir t, t. .........

Manifestacijų Komisija no* 
rintieins dalyvauti palieka pil
niausią iniciatyva. Čia ypač 
jaunimas gali dailiai pasižymė-
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PASALDYKITE SAVO 
GYVENIMĄ

t

. Jei jūsų gyvenimas jau.: 
dabar saldus, tai jį verta dar 
saldesnį padaryti. O tą gg-- 
Įima padaryti lietuviškais’ 
saldainiais.

Jei jūsų gyvenimas Į 
jiite-

Dar turime išLietuvos at
gabentų “Birutės-’ saldai
nių. ■

Dėžės, sveriančios 2^ sva-* 
rų su persiuntimu kainuoja 
$1.60. ’tg

Piknikų rengėjams ir ki
tiems perkantiems didesnią-,., 
me skaičiuje gera nuolaida*

Užsakymai greit išpildo**j 
nn. *

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ

366 West Broadway
So. Boston, Mass.

Knyga 192 Puslapių.
>

£ YRA VISOKIŲ
- patriotingų, 

rimtų, bet 
8 visos supran- 

ik viAos yra 
ginatės 

be apdaru $1.00
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Saugok savo mintis, nes 
jos girdimos danguje.

Didžiausia Dievo bažnyčia 
žemėje yra žmogaus siela.

PARSIDUODA 3 . šeimynų namus JJ 
kambarių "ir priėmimo kambarys "kiek
viename aukšte. šiluma ir elektra. 
Dvejiems automobiliams cementinis gu
ndžius. Mėnesinė randa $185. Turi 
būt imrduota tuojaus. Kreipkitės J savi- 
ųInkų 78 TKAIN ST., ir pasinaudokite 
tikru pirkiniu. (B.18-22)

atsii’riihimag ’ gėfai praleistų 
jaunųjų dienų.

Francijos lakūnas Renė Fonck Roosevelto aviacijos laukuo
se Long Island, N. Y. Jis yra prie orlaivio kuriuo jis ketina 
lėkti iš New Yorko į Paryžių.

' U

TeL So. Boston 0828 
lietuvis dantistas

DR. U; y. GASPER 
(KASPARAVIČIUS)'

425 Broadwayt' South Bortai 
Ofito vateHdM: .

nuo 9 Iki 12:00 ryte ir nuo I-JO 
iki 5 ir nuo 6:00 įkl § vaL vakare. 
Ofisas uždarytas sobatos vakarais 
ir nedėldieniaių, talp-gl seredomls 
nuo 12 dienų uždarytas.

PATOGŪS KAMBARIAI
Geri, dideli, sų visais patogumais kam
bariai. Puikioj vietoj, pamary tšsiren- 

| davoja pavieniais. Kreipkitės tuoj nas 
j MUS. Ė. PLEVOKIENE, !MS Kast 
>Broadwav, So. Boston. Tel. S. Boston

1273AV. (B.22)

TV’> •* .X

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W.Broadway 

" ' TeL S. B. 0948
1-“- Į; ■ j

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
(GALINAŪSKAS)

414 Broadway, So. B
Teleplione So. Boston 2300 

į Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
Į nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 
iki 9 vakare, šventų dienų pagal su- 
sitarimų. :

SUEIKITE.
Šv. Petro parapijos pikni-

VERACKA IR VIŠINSKAS'
LIETUVIAI ADVOKATAI

' i * . » *

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

D R. L. GOLDEN
BOSTON’O OFISAS . 

 9»~&rsbn-stbest—’ 
Tei/Haymarket 2288, 

3 Iki 4 ir 7 Iki 8 valandų vi 
’ ■ sekmadieniaisĮ3 Iki 4
roxbūryt6 OFISAS

16 CRAWFORD STREET - - 
(arti IVashington St.) 

Tel. Rosbury 0131
8 iki 9 ryte, 1 iki 2 ir 9 iki 10 vakare, 
išskiriant penktadienio ir sekmadie
nio vakarus.

REIKALINGA
MOTERIS ar MERGINA prie namų 
darlio. Darbas nuolatinis. Duodu gyve
ninių ir $20 j mėnesį, šeimyna maža. 
Svarbiausia išleisti vaikus į mokyklų ir 
išvalyti kambarius. Kreipkitės laišku: 
A. BUDRNAS. 13 Brailley Avė.. 1‘lea- 
sant Valley, Methuen, Mass. (B.22-29)

ATSIRANDA gera proga parandavo- 
ii geriausių vietų lietuvių kolonijoj. 
Pačiame.centre Montello, Mass; Kam
pine vienų tinl^t dėl aptiekos ar kiteė 
kio biznio^ Antiekos biznis išdirbtas 
l>er 12 metų, žinoma yteta visiem lie
tuviam. Bus paruoštas išleidimui Au
gusto 1. 192& 
kreipkites^t savininkų, ’ M.

^SfonŠMnSthet
TeL BrocŠton TĮSO

..............

Vyčių Tradicinis

Keturkojis Didžiojo Karo “didvyris” su visais savo meda
liais ir pasižymėjimo ženklais. Tas šuo yra jau nugaišęs, čia 
parodoma jam pastatytas paminklas, šuo buvo sudegytas ir 
jo pelenai yra paminklo viduriuose.

g:: TRUMPI :: 
ISKAITYMELIAI 
|.‘ NAUJA KNYGA 
e Joje telpa daugiau kaip 
S1QO trumpų pasakaičių

-* 150 pusi. 45 centai
DARBININKAS

1366 Bn>adway, Botto» 27, Mau 
-r. X-v.Vi«., ,

Dėl plAtėSnių žinių 
“ BELKUS, 

j Montello, Maso. -TeL 
•' (B22-25) 

:t / , * v •' . • * -e

žia ant 1-mo pusi.T 

katalikiškosioms parti-
Y

^^yikščionių
“a pasiliko 

įjuk reikėjo

• • • U » « • . J

demokratų 
prie savo, 
pasivaryti 

jau tuo pačiu žengia
' • KadCkrikščionris de- z . *

.mokratai nepadaugėjo, tai 
man rodęs jų buvo klaida 
siųsti -į kaimus moksleivių, 

g^urie daugiau gadino, negu 
gelbėjo reikalus.

•;^Aš tikiu, kad sekančiuose 
.rinkimuose krikščionys de- 
mokratai tikrai atsigriebs, 

.Ūkininkų Sąjunga teipgi. 
y- K|derantai kol man neišro- 

p- do, kad jie supranta kodėl 
^prašpylino” ir todėl atsi- 
griebimas abejotinas. Fede- 
rantai kol kas tik ant kitų už- 
s^Įlldinėja, o pas save nie- 
ko nedaro kas juos pačius 
stiprintų ir auklėtų. Bet juk 
lžti rinkimai dar toli. Kaip 

3 vieni taip ir kiti gali susi
tvarkyti ir vėl pairti ir vėl 
shsrtvarkvti. * Jei kokios, tai 

y ir prie šio Seimo krikščionių 
demokratų blokas gali gauti 
progos sudaryti kabinetą. 
Tas atistiktų jei liaudininkų 

r kabinetai būtų nepastovūs.
JP.o šaltų ir vėsių dienų da
bar užstojo gražus oras. 
Žmonės baigia sėti. Rugiai 
t^įšbsi.’ Vasarojus gražus. 
Dobilai, vienok, vietomis iš
šalę.’ Pievos tai želia gerai.

SUSIRINKIMAS
.. LDKS.^-mos kuopos susi

rinkimas įvyks ateinantį ket 
vergą, birželio 24 d. parapi
jos salėj, 492 E. 7-th Si. Vi
si nariai kviečiami sueitį, tyus 
išduotas raportas iš apskri
čio suvažiavimo.

Vaidyba
—- ■ . •. r .

LINKSM NAUJIENA
Daugelis ikšiol vis teiravo; 

si ar bus šiemet parapijos 
piknikas? Kada ir kur ?

Taigi per pasidarbavimą 
gerb.. kun. Urbonavičiaus 
vieta jau gauta — Codman 
Farma, ta pati, kur> seniau 
būdavo. Kaip jau bažnyčio
je užskytti piknikas bus ne- 
dėlioj birželio 27 d. Pę to 
toje vietoję seks visa eilė iš
važiavimų" katalikiškų drau
gijų-

lų kalbos gerai gali pamoky
ti. Bostone, Cambirdge’iuje 
ir kitur netoli nuo Bostoną 
yra jaunų vyrų, kuriems laJ 
bai pravartu pasimokyti. Šia 
proga pravartu pasinaudoti. 
Apie pamokas vėliau bus 
pranešta.

ALi-------------  ■ ■’n*1: n
UŽSIS AK YKITEVIET AS
Kurie tik važiūosite į Vy

čių Tradicrnį- IŠvažidvimą 5 
,d. Liepos, Nęrwood’e, tai 
tuaj užšisaiiy^itę^vietas ant 
t rokų pas Medonj, Antanėlį, 
Mikalauską, ar “Daa&imn- 
ke.” Kelione į abu galu 
$1.00. '

♦ K

I

Gegute iš Lietuvos
■ *

PROGA PASIMOKYTI
Bostono augštesnėse mo

kyklose mokytojauja jaunas, 
augštus mokslus baigęs lie
tuvis, Jonas S. Mėšlis. Jis 
žymus tuo, kad savo trumpa
me gyvenime turėjo keturias 
operacijas ir nežiūrint į tai 
įsigijo keturis augštus moks
lo laipsnius. Turi ir aug- 
ščiausijį laipsni, vadinama 
Pb. D. Vasaros metu jis 
mielai apsiima mokytojauti

NASHUA’OS VYČIAI 
LAIMĖJO

Birželio 20 d. Cambridžiu- 
je įvyko Baseballo Rungty
nės tarp Nashuos Vyčių Ko
mandos ir Cambridgeiaus 
Vyčių Komandos. ' Visų 
nustebimui, Nashua’os Vy
čiai supliekė garsiųjų Cam- 
bridgiaus komanda laimėda-

O 4-

mi 3;to 0. Tuomi užsitikri
no sau teisę dalyvauti didžio
siose rungtynėse Vyčių Aps. 
Gegužinėj, 5 d. Liepos Nor- 
wood’e.

Kitų nedėldienį So. Bos
ton’o Vyčiai kirsis su Cam
bridgeiaus Vyčiais. Kurie 
šiose rungtynėse laimės, tie 
gaus tų garbe grumtis su 
Nashua’ės Vyčiais 5 d. Lie
pos Vyčiui gegužinėj už $50 
aukso ir N. Anglijos čampi- 
jonatų.

<o rengimo komisija privalo 
susirinkti pobažnytinėj ;salėj 
panedėlyje, birželio 21 d. v. 
Piknikas bus nedėlioj birže- 
io 27 d. aut visiems žinomos 

Codman Farmos.
V. A. Z.

PaleMatu Stanislovų Balčį, paeina UI 
kaimo Godelių. Varnių parapijos, Tel
šių apskr. Kadaise gyvgno New Yorke. 
Jo tėveliai Lietuvoje labai susirūpinę, 
per 18 metų neturi žinios ar jis gyvas 
tar miręs. Kas aide J f iinotų, malonė-. 
fk!te prauešti ar jis gyvas ar miręs, už 
kų busiu laimi dėkingas. PRANAS VIT
KUS. 302 \Vhartou St., Philadeinh'a.

(B.22-25)

Veltui statysite bažnyčias, 
veltui; rengsite 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

13|Karvių ir 
1 Arklys

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 žemės su kiek miško, 
arti Bostono ir kito didelio 
miesto. Turi būt greitai par
duota iš priežasties mirties 
šeimynoje. Prekė $7,500, į- 
mokėti $2,000. A. IVAS, 110 
Tremont St., Boston. (B.22)

1) PIUDAS, Jonas, gimęs Marvlau- 
koje, atvykęs Amerikon 1895 metais ir ■ 
iki 1911 metų gyvenęs Pittaburgh, Pa.

2) ZUJUS, Adomas, atvykęs ArileH- 
kpn 1912 metais ir gyvenęs Alehandrąį >• 
C gal Ailejįbeny?) Pa., dirbdamas' ’ 
syklosų.lki 1921 metų. '

3) MIKALAUSKAS. M-. tolų laikų? 
gj veuęs Chicagoje. 8812 Houston Ąv’eZ

•f) ljtSLĮUGAS, Jonas, gyvenęs Uhi-A 
caigoje apie dvidešimts metų. '

5) KAS>ĮAŲ$K,lSt-Kuzya iįuk tan* 
navęs Ainertfcbs kaęifionf&fieje.
*’ U) BUSI^SKlK, Etomis, atvykęs A.\ 
merikon 1910 metais ir gyvenęs Cam
bridge, Mass. • 5 '

leškoimejL arba kas apie juos žinan
tis prašomą atsiliepti šiuo antrašo: 
LITKUANIAN iONSUlA'TE, 38 Mkrrf 
Uow. New York, N. Y. j 3
--------------------------------------------- .r .y. 4 
? Paieškai! savo motėrles Magdalenoj 
Mičiullenės, kuri'išvažiavo 1 Q. I)^e^ 
lio su burdlngierlu Kazimieru Lėomn • 
pasiėmė visas mergaites ir pinlgusc 
Viena mergaitė, Marijonu. 11 m., ant
ra. Eugenija — 7 m., trečia, Irena — 
2 nu Moteris dikta riebi, plaukai švie
sus, nukirpti.Vyras apskrito veido, tam
sių plaukų, šleivas ir nedagirdi. 'Kas 
tokių porų patėmytų. meldžiu parnešt 
už kų aš jums atlyginsiu.

ANTANAS MICIULIS
S96 Broad St., Hartford, Cons.

(B.18-22)

PRANEŠIMAS
Vaizbos Butas atšaukia 

savo tilpusi paskelbimą apie j 
metinį pikniką, kuris buvo 
rengiamas ant 5 d. liepos ant 
Aleko ūkės, Norwęęd, Mass., 
Piknikas yra atidėtas dėl ne
patogios Vietos ir laiko.

Vaizbos Buto Komitetas

E
g

“ i /
- 2*
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IŠVAŽIAVO V AKACIJŲ
Praeitame ketverge išva

žiavo vienas iš žymiausių 
darbuotojų Vyčių tarpe ir 
abelnai katalikų visuomenė: 
j.e, tai Vincas T. Savickas. 
Pirmiausia vyks Chicagon į 
Eucharistinį Kongresą, pas
kui į “vvestus”—Dės Moines 
Io\va ir kitur, aplankyti savo 
giminių. Po kelių mėnesių, 
jei neužtiks jaukesnės vietos 
už Bostoną tai sugrįš atgal.

Visi jo bendradarbiai ir 
draugai linki laimingiausios 
kelionės ir greito sugrįžimo 
su atnaujinta energija.

Drauyasi

I
 ADVOKATAS

JUOZAS CUNYS

LIETUVIS
414 WEST BR0ADWAY 
Room 3, kampas F Street 
SOUTH BOSTON, MASS.
Res. Tel. Parkvvay 1864-W

Brockton 481T-At.

--------------------------------------------- j-------------- -------------- Jį

DR. J, G. LANDŽIUS
(SEYMOUR)’ ’ " *

LIETUVIS GYDYTOJAS 
381W. Broadway, S. Boston 
VAL 9 iki 9 TEL. S. B. 4000

Ieškok Dievą sąvyje ir at- 
rąsi jį... Su. Juo ari^>i rajuu7 
mą... ; Vienas, fcri__
nuramino audringas ; jūros 
bangas... . Vienas Jo žvilge
sys pajėgs grąžinti tavo sie
lai ramumą ii* džiaugsmą. 
______ '■ ■ - . —i—L—• k 1 ' t ••

istaūs žodis
■ ■

K. V. ZIURINSKAS
Kostumeriškas Kriaušius, Vien Tik Vyriškų Drabužių

Apie genimą klauskite mano kostumerių^ kurie jau dėvi mano 
darytus drabužius. Prieg tam priimam senus siūtus jaataisy- 
mui, išvaloni ir suprosinam už labai prieinamų prekę.

Taipgi priimam ir moteni rūbus plauti, pYosvti ir taisyti, o 
ypatingai šilkines moterų 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.

j
BOSTON’O DRAUGUI)

VALDYBŲ ADRESAI
D. L.‘Ki KEISTUČIO DE JOS 

VALDYBOS ADRESAI 
BOSTON, MASS.

Birmininkas — V. Zalleckas,
514 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka,
95 C Street, So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Antanas Macejunas,
450 E. Seventh St., So. Boston. Mass. 

Fin. Rašt. — Juozapas Vinkevičius,
906 E. Broadrcay, So. Boston, Mass. 

Kasteriąs — Andriejus ZaMeckas.
611 E. Fifth St., So. Boston, Mnss. 

Maršalka — Kazimieras Mikalionis,
906 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

D. K K. Keistučio Draugija laiko savo 
mėnesinius susirinkimus kas pirmų 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 Washington 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 Ašmensktenė, 

98 G Street, So. Boston. Mass.
TeŲSouth Boston 4474-M. 

Viee-Pina. — Zofija Kėšienė,
59 Gatės St. So. Boston. Mass. 

Prot Raštininkė — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St.. So. Boston. Mass. 
Telepbone South Boston 3422-R.

1n. Raštininkė — Bronislava Ciunlenė, 
29 Gould St, W. Rosbury, Mass. 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
105 W. 6th St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgircrienė,
1512 Columbla Rd.. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų utarninkų kiekvienų mėues 

Tisais dr-Jos reikalais kreipkitės | pro
tokolų raštininkę laišku ar telefonu. 
*1:30 ▼akare.'pobafeytinėj svetainė, 
Fifth 8t., So. Boston, Mass.

ŠV. JTONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. žioba,

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

Vlee-Flrminlnkas — J. Petrauskas.
17 Vale St.. South Roston. Mass. 

Prot. Raštininkas — J. GUneckts. 
. 5 Thomns Pk., South Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — M. Aeikta,

40 Marine Rųad, So. Boston, Mass. 
Kasteriąs —į A.' HttdIiunMs,

885 R. Broadvvay. So. Boston, Mass. 
Tvarkdarys — J. Kalkis,

7 Wlnfleld St., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas trečių 

nedėldienj Mekviepo mėnesio. 2-rų va
landų po pistu, parapijos salėj. 402 R. 
Seventh St, So, Boston, Maas,

OJiso Telefonas l’niversity 8831-W ■
Rezidencijos Tel. University 8881-RB

D. A. ZALETSKAS J
Graborius ir Balsamuotojas I

Gyvenimo Antrašas:
448 Cambridge St.. Cambridge, Mass.Į

f'

•i *

Visos ir visi urmu į Norwood, Mass. VAŽIUOJAM! h . ,x

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

Sekmadieniais po pietų
705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad Street)

Susikirs du smarkiausi Naujos Anglijos Liet. Vyčių Base Bali rateliai, už $50.00.

f- • f

ofiso ir

H i

NAUJAS LIETUVIŠKAS GELEŽINIS ŠTORAS
162 W. BROADWAY PALEI B STREET

nudarėme So. Boston’e naujų lietuviškų geležini Storų. Dabar visi 
kaip Boston’o. taip ir apie! i n kės turės progų gauti visokių geležinių 
reikmenų už pigiausių kainų.
parduodam pentus, varnišlus po $1.50, .$2.25 Ir $3.65 už galionų. Ir 
maudynes. lK>ileriuS, skalbyklas, gnzo pečius, visokius vamzdžius

/ •

Bus Pirmadieny■SzU

Liepos-July 5-tą d., 1926m. 
į ELKS PARK

& Chaple Street, ______ Norwood, Mass
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- 
. žia minėtįąjne Eikš Parke.

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

Štai kas piknike bus: valgių, gėrimų, prieskonių, šokių, žaidimų, lošimų, bėgimų,, lai 
mėjimų ir gyliuko išbandymų ir dar ko! Vyrai bėgs 50 yardų; mergipos nepasiduos ir gi 
bėgs 50 yardų; vyrai bėgs 100 yardų; merginos vysis taip pat 100 yardų. Toliau vyrai lenk- 

l žyniuos 1 mailę, o dar paskiau vyrai runis 7 mailes. Visi smaguriai bėgikai prašomi pasi
rinkt bėgimų pagal savo kojų ir užsiregistruot pas K. J. VIESULĄ, 1214 Washington St, 
Nonvood, Mass.

Mes 
lietuviai 
namams

Mes
namams 
(plpea), sijukuš- Vienu šodžiu, ko tik reikia dėl namo, tai mes tuojaus parūpin
sime ir musų trokas atvet J namus. Taipgi atliekame visų plumberio darbų. 
Kreipkitės: ' , ___

boGEG. LAUKAITIS & COMPANY
- i TeL So. Bostatt 2373-M
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TEL. 8a Boeton 0608—W.
LIETUVY8 DANTISTAS |

A. L. KAPOČIUS
261 Bro&dvay, So. Boston

1-DHvlo" name) 
jOsao VALAKDoa; nuo 9 Iki IX «■» I 
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