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VI85J ŠĄLĮIŲ KATALIKAI 

DARBININKAI VIENYKITE®
EINA ANTRADIETOAIS, IR 

PENKTADIENIAIS

Nebus susekta 
iš viso žuvo

T •• ’ -----—
EKSPLIOZIJOS IR GAISRAI.

ATSINAUJINO

Suv. Valstijų laivyno arse
nalų ekspliozijos ir gaisrai 
buvo jau sumažėję. Bet vė
liau atsinaujino. Visą perei- j 
tą panedėlį šoviniai lėkė ir 
ūžė į padanges ir krito į vi
sas puses.

300 kareivių ir jūreivių 
buvo pasiųsta į nuteriotas 
vietas ieškoti sužeistųjų. Bet 
jie negalėjo į visas vietas ei
ti l>e didelio sau pavojaus. 
Todėl jie ėjo tik į saugiausias 
vietas. Ir ten kur jie ėjo per 
jų galvas lėkė šoviniai ir kri
to žemėn. Tie kareiviai ir 
jūreiviai ėjo baisenybių lau
kan su tokiu atsargumu, ko
kio reikalaujasi karo metu 
pavojingiausiose vietose. Į 
mažas grupes pasidalinę jie 
slinko ant pilvų per išgriau
tus laukus. Su savim jie vil
ko pirmajai pagelbai reika-1 perkūnsargį. Kiti sako, kad 
1 ingus daiktus. Šitaip veik-1 perkūnsargis ne atitolina, o 
darni jie surinko sužeistų ir Į padidina pavojų, 
teip nepaliko rastų lavonų. 
Surinktieji sužeistieji buvo

dar girdėjosi ir šoviniai la
kiojo padangėse. Pustrečios 
valandos abu viršininku pa
trulių lydimi apžiūrinėjo 
‘‘ karo lauką. ’ ’ Bet kai bom
bardavimas padidėjo, tai visi 
leidosi, į saugesnę vietą. Sek
retorius Wilbur pareiškė pa
skirsiąs tyrinėjimo komitetą. 
Tas komitetas bandys ištirti 
ekspliozijos priežastis ir 
Įteipgi ištirs ar reikia arsena
lus perkelti į kitą vietą, į ma
žiau apgyventą vietą. Dabar 
kai ekspliozijos prasidėjo, 
tai apie 1,000 žmonių turėjo 
apleisti savo namus. Jiems 
prieglaudą suteikė Raudona
sis Kryžius, o už nuostolius 
atlygins valdžia.

Sekretoriaus paklausta ar 
buvo ant sandėlių perkūnsar
giai. Sekretorius pasakė ne
žinąs. Bet jis dadėjo, kad 
ne visi žinovai pripažįsta

NUOSTOLIŲ UŽ $200,000
HAINES FALLS; N. Y. 

—Vidurnaktyje netikėtai už
sidegė Tvrilight kotelis, kur 
vakacijas leido apie 48 sve
čių. Liepsnos medinį hotelį 
greit apėmė ir išsigelbėti bu
vo sunku. Todėl svečių di
džiuma sudegė. Kol kas iš 
liepsnų ištraukta 13 lavonų. 
Jie taip apdegę, kad jokiu 
būdu pažinti negalima.

Kaikurie svečiai šoko pro 
langus ir skaudžiai susižeidė. 
Žuvusių bus apie 30 žmonių. 
Nuostolių už apie $200,000.

K*

ATLĖKĖ Į LONDONĄ
Francijos iždo ministeris 

Caillaux atlėkė orlaiviu į 
Londoną derėtis su Anglijos 
valdžia apie karo skolų mo
kėjimą.

universiteto 
B- valtyje iš 
bostoną. Jie 
ailių. Vie- 

Richards. Jis 
universiteto 
patarėjas, o 
hter, vyriau-

1,000

Du Harvar 
gimnastai ii 
Norfolk, Va. 
padarys 1
nas jų yra D 
yra Harvar 
footballo tea 
antras Ed. "V 
sias studentų Irkluotojų va
das. Tikisi 
lių dienoj, 
darni nuo tam 
Maisto vis pasiims trims die

 

noms. Vakarais priplauks 
prie kranto irjmiegos lauko. 
Tik kas trečią ; naktį ieškos 
kotelio ir papildys maistą se
kančioms trims dienoms. Jie 
dabar laivu išplaukė į Nor- 
folką ir iš teii Chesapeake 
užlAja, Delaw.rve kanalu, De- 
laware upe, itan kanalu

linkui New Yorko ir iš teiį 
plauks tais keliais, Įjūriais 
plaukioja laivai tarp Bosto
no ir New Yorko. Tikisi, 
kad per dvi savaites jiedu tą 
kelionę atliks.

aryti 70 mai- 
rbs pasikaity- 
s iki tamsos.

Vienuoliktasis Lietuvių Darbininkų Kooperatyvės Sąjun, 
Seimas šiemet įvyks kartu su A. L. R. K. Federacija,:

♦

Rugpjūčio 24, 25 ir 26 d<
Waterbury, Conn.

Visas L. D. K. S. kuopas turiu garbės pakviesti dalyvauti mi 
organizacijos Seime. Kviečiu visas kuopas daryti savo susis 
kiniuose Seimui įnešimus ir sumanymus organizacijos lai 

Skaitlingam delegatų suvažiavimui vieta ir laikas p? 
gus. Iš visų didžiųjų plačiosios Amerikos lietuvių centrų 
lėsime turėti delegatų ir todėl galėsime organizacijos ir jos 
gano reikalus taip apsvarstyti, kad visi galės būt patenkint 
įgys noro ir energijos Darbininkų Sąjungai ir jos organui “D 
bininkui” veikti.

100,000 ŽMONIŲ PA1ĄATĖ 
SUBMARINĄ

New Yorke iškelta iš upės 
dugno nuskendusi submariną 
S-51 pavyko pagalips įtrauk
ti į laivyno prieplauką. Sub- 
marino pamatyti, kaip spėja
ma, buvo apie 100,000 žmo-? 
niu. Jame rasta 18 skenduo
lių, nors iš viso jame prigė
rė 33 jūreiviai.
bę.

DU SVEČIU
Ispanijos premieras R i vo

ra ir Moroko sultonas vienu 
laiku atvyko į Paryžių. 
Francijos socijalistai prieš 
abu svečiu iškėlė protestą.

A. VAISIAUSKAS,
L. D. K. S. Centro Pirminin

VILNIAUS ARCIVYSKUT 
JALBRZIKOVSKIS

PRISIĖJO NUSILEISTI

Norvegijos didžiųjų pra
monių darbininkai turėjo 
sutikti priimti numuštas al
gas ant 17 nuoš. ‘ Jie buvo 

įišėję streikan, bet negalėjo 
atsilaikyti.

Vilniaus a re i vyskupu 
skirtas Jalbrikmnkis, bu 
Seinų v y sk upas-su f ragai 
vėliau Lomžos vyskupą* 
žinomas, kai uolus lietu 
ir lieturi/bės persekiotoja

Dar Gvaldydamas Še 
vyskupiją jau pasižym 
tuo, kad išvaikė iš lietuvi 
parapijų visus lietuvių ki 
gus ir pačiuos Seinuos, 
rių parapija grynai lietu 
ka nepaliko, jis 
tūrio kunigo. Naujieji 
skirti ten kunigai, tarsi 1 
tuvos krikšto laikais, ne 
dabar su savo parapijieč 
susikalbėti.—“Lietuva.”

v •

Audringa žiema pietį 
Amerikoj ir

ATSTATĖ
■ .•<

Ši nelaimė yra viena di- 
i i .liausiu

gabenam ■ fiTy^time^iaginius nuosto- 
>BrooWryno navy vardo ligo
nines.

Bet tas darbas negalėjo ei
ti be pertrūkio. Pasigirdo 
nepaprastos ekspliozijos. 
Pasirodė, kad naujas maga
zinas ėmė lėkti į padanges. 
Mat visai netikėtai pasikeitė 
vėjas ir liepsnos ūžtelėjo į tą 
vietą, kur buvo kitas magazi
nas. Taigi tas magazinas ir 
užsidegė. Ten pat buvo dar 
14 neekspliodavusių magazi
nų. Tokiam pavojui esant 
gelbėjimo darbas sulaikytas.

Tečiau vagilių atsirado 
drąsių. Jie lindo į pavojin
gas vietas ir ėjo Į apgriuvu
sius, žmonių apleistus namus 
ir ieškojo pinigų ir kitokių 
brangmenų. Jie lindo ir į 
valdiškus namus ir ofisus.

Yra spėjama, kad tikro 
skaičiaus žuvusiųjų nebūsią 
surasta. Ne vienas žmogus 
buvo į šmotelius sudraskytas. 
Teipgi vargu bus sužinota 
tikra ekspliozijos priežastis.] 
Mat toje vietoje, kur gaisras 
ir ekspliozijos prasidėjo, žu
vo visi žmonės. Sakoma, 
kad fMH'kūnėlis trenkęs. Bet 
tvirtinama, kad perkūnijos 
tą vakarą nebuvo ir viso bai
saus atsilikimo priežastis 
galėjo būti degantis cigare- 
tas, numestas pavojingon 
vieton.

Į baisenybių vietą buvo at- nai dabar išrodo lyg išsiver- 
vykęs laivyno sekretorius žiantieji vulkanai. Dideli 
Wilbur ir Rear-admirolas gaisrai yra Washingtono, 
Plunkett. Tada (“kspliozijos Montano ir Tdaho valstijose.

PIETAVO PAS PREZI
DENTĄ

New Yorko valstijos gub. 
Smith liepos 16 d. nįeta^o 
pas prez. Coolidge. Prezi
dentas dabar vasaroja New 

orko^vąlstiiojĄ-dirondacks
: f " jiedu yrą

PIRMU SYKIU BROLIAI 
SUSITIKO

BERMN.—Ilerman Kra- 
mer 60 m. amžiaus, ir Leo 
Kramer, 45 m. amžiaus, čio
nai pirmu sykiu savo gyveni-

S
✓

navy vardo ligo- liūs, tai yra didžiausia. Nuo 
ekspliozijų yra žuvę daugiau 
žmonių kitose ekspliozijose, 
bet nuostolių tiek nepadaryta 
kiek dabar.

Karo metu, gruodžio 6, 
1917 Halifax’e amunicijos 
ekspliozija nužudė 2,800 
žmonių, o nuostolių tebuvo už 
$15,000,000. Žmonių žuvimu 
ta IIalifaxe ekspliozija buvo 
'didžiausia. O nuostoliais ik
šiol didžiausia ekspliozija 
buvo Chicagoj kovo 19, 1921. 
Tada grūdų sandėlis eksplio- 
davo ir nuostolių buvo $22,- 
000,000. Bet dabar New 
Jersey valstijoj laivyno amu
nicijos sandėlių ekspliozija 
nuostolių padarė už $100,- 
000,000.*

ŽIAURI ŽIEMA
Pietų Amerikoj žiemos

Andų kalnuose sninga ir 
sninga. Jau ištisą, mėnesi 
snigo ir taip gilaus sniego 
niekad nėra buvę. Palei 
Transandini geležinkelį,kurs 
eina iš Čilės i Argentiną pri
snigo iki telegarfo 
Pietų Amęrikoj ir 
pietų kraštuose yra 
kai pas mus vasara.

vielų, 
kituose 
žiema,

■>-

atstatytas. Jis įtartas fašis
tiniuose palinkimuose 
priešinosi sumažinimui 
riuomenės.

ir 
ka-

i

40 UŽ VIENĄ
Francijos frankas jau vi

sai mažai tevertas. Už $1.00 
duodama 40 frankų. įlan
kas dešimt sykių pigesnis ne
gu buvo prieš karą.

RAUDONŲJŲ TEISMAS

Vengrijoj prasidėjo komu
nistų byla. Įtarta 55 komu
nistai padaryme suokalbio 
nuversti dabartinę valdžią ir 
Įsteigti diktatūrą. Į liūdy- 
tojus stojo apie 50 žmonių. 
Tarp Ii ūdytojų yra soči j ai is- 
tų žymūs vadai iš Francijos 
ir Anglijos. -

'tikri broliai.
<

r
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ATVYKS MOKYTIS

Norvegijos sosto’ Įpėdinis 
Olaf ateinantį riidenį atvyks 
Į Ameriką ir stos Į vieną iš 
Amerikos universitetu.

Nuostoliai dėl prohibicijos

ŽUVO SEPTYNI
Ant. vienos iš Filipinų salų 

buvo kilęs baisus vėjas. Aud
ra siautė ant jūrės ir bangų 
buvo varomos ant salos. Aud
ra pridarė daug nuostolių ir 
prigirdė septynis žmones. f>0 

, namų buvo sugriauta.

VIESUL SU SNIEGU 
AFRIKOJ

Pietų Afrikoj, kaipir Pie
tų Amerikoj žiema labai 
žiauri. Johannesburge nėra
buvę viesulos su sniegu per PROHIBICIJĄ BRANGSTA' 
10 metų.* Dabar snigo be pa-| 
liovos per penkias valandas 
ir pūtė smarkus vėjas. Tas 
šaltas oras užėjo netikėtai. 
Žmonės nebuvo prisivengę 
sniegą ir šaltį sutikti. Per tai 
mirė nuo to penki žmonės.

Tose vietose sniegas yra 
retenybė. Gilus sniegas tai 
dar didesnė retenyliė. Dabar 
sniegas ir viesulą sutrukdė 
susisiekimą, nutraukė telefo
nų ir telegrafų vielas.

KILO MIŠKŲ GAISRAI
Vakarinėse valstijoje, kai

troms užėjus, kilo mišku 
gaisrai. Kaikuriose vietose 
vėjas labai išplatino gaisrą. 
Yra spėjama, kad perkūnija 
pakėlęs apie 50 gaisrų. Kal-

VAIKAS MIRĖ KARALIAUS 
AUTOMOBILIUJE

FLORENCIJA, Italija.— 
Italij( >s karaliui važiuojant 
automobiliu reikėjo vykti 
per geležinkelį. O toji' vie
toji* ką tik traukinys besąs 
vaiką užgavęs. Tai karalius 
liepė vaiką dėti į jo automo
bilių ir skulniti į ligoninę. 
Bet kelyje vaikutis mirė ka
raliaus automobiliuje.

. Draudimas dirbti ir par
davinėti svaigiųjų gėrimų 
Suv. Valstijų valdžiai vis 
brangiau ir brangiau atseina. 
Kova su šmugeliu kasmet ėjo 
brangyn nuo pat 1920, kada 
prohibiciją buvo įvesta.

Ikšiol valdžiai prohibicijos 
vykinimas jau atsiėjo $142,- 
461,240. O nuostoliu dėl ne- 
tekinio įplaukų nuo svaigalui 
valdžia per tą laiką turėjo 
$3,742,500.000.*
. Tie pinigai, kurie turėjo 
suplaukti valdžios iždafi, da
bar suplaukė į šmugelninkų 
kišenius. Šmugelis svaiga
lais dabar Amerikoj yra vie
na iš didžiausių ir pelnin
giausių pramonių. Nėra abe
jonės, kad šmugelninkų gera 
dalis uoliai remia prohibici- 
ją ir nemažaf aukuoja propa
gandai už prohibiciją. Tas 
yra suprantamas daiktas. Jei 
prohibiciją būt atšaukta, tai

pelnas eitų valdžiai, daugelis 
šmugelninkų netektų biznio. 
Žinoma yra ir tokiu šmugel- 
ninku, kurie nori atšaukimo 
prohibicijos ir jie legaliai 
svaigalų biznyje gerai vers
tųsi.

Prohibicijos vykinimas ši
taip didėjo:

1920 m________ _$7,100,000
1921 m_________  7,700,000
1922 m_________  9,450,000
1923 m_________ 14,655,722
1924 m_________ 27,886,270

Matome kasmet suma di
dėjo. šiems metams jau 
skirta $41,700,000. .

Prohibicijos vykinimii. 
kasmet didesnės sumos buvo 
skiriamos, o kas atsiekta? Ar 
sumažėjo svaigalų šmugelis? 
Ar įstatymas geriau pildo
mas. Visai ne.

Aišku, kad prohibicijos Į- 
statymas nenusisekęs ir ne
tinka blaivybei įvykinti.

MFRĖ BUVĘS KARO SEK
RETORIUS

NFAVTON, Mass. — Bū
vu si s karo sekretorius ĮVeeks 
m i rė po i 1 gos 1 i gos. .T i s mi rė 
New Hamshfre valstijoj, bet 
pašarvotas čionai, jo tėviš
kėj.

PĖSTI Į NEW YORK’Ą
Iš Buenos Aires, Argenti

nos respublikos sostinės, išė
jo du jiėstininkai. Vienas 
jų yra Argentinos respubli
kos pilietis, kitas — Peru vi
jos: Jiedu tikisi' jiesti 
siekti New Yotką i 22 
nešiu.

pa- 
mė-
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SUSITARĖ DĖL SKOL

Francijos vyriausybė $ 
tarė dėl mokėjimo karo i 

lų Anglijai. Pirmais me 
mokės £4.000.000, o pa> 
kasmet dviem milijonais: 
iii daugiau. Nuo 1930 m. 
kės po £12.5000.000 iki 1! 
Skola bus išmokėta per 
metą.

IŠVEŽ VADĄ ANT SAI

Riffų vadą Klimą, 1 
ilgą laiką kariavo prieš f 
cūzus Moroke, Afrikoj, i 
į Reunion salą, kuri guli 
dij< s vamh'nyne. Sala 
nedidelė — 44 mailių ilg 

,32 mailių platumo.

NORĖJO SUSPR0GDYTI 
ARSENALĄ

Lenkijoj Krokuvos prio- 
miestvie trvs vvrai bandė 
prieiti prie arsenalo ir ji pa
leisti Į padanges. ŠnVgūt ,fūos 
pastele“jo ir ėmė šaudyti.

Vienas vietoj buto imšau- 
tas. antras sužeistas, o tre
čias sveikas suimta*:' ’ ’

Bot gali būti, kad'thi'rišai 
nekalti žmonės buto J' Gal jie 
ėjo nei nežinodami, ‘kad ten

DAUG PINIGŲ ĮSRAI 
MAMS

Suv. Valstijose ir Kan 
per metus techniškose 
kykl< >se naujivm>\išJ 
ihams daryti išleista $1.: 
132. Tokius darbus Ved 
įstaigų Suv. Valstijose i 
tūnos Kanadoj.

• v
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VISUOMENĖS LABU

j San Francisco miešti 
arsenalas, o duwn sargai ėmė, turtininkų sudarė bei 
i juos šamlyti. Tzmkijoj vis-* fondą, iš kurio bus skiri 
ko galibūli. sumos visuomenės reikal

<-

nų parapijos išimžiavinias bus
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kursiją.
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m.

valdi-
190 Van Buren Street

»

inoma). Mes

% iKTlll

m-^sna t . ,
Sioux City, Iowa;

Skaitytinos knygos

J. G AI LIŪNAS
The Lithuamian Store Athol, Mlssaėhusletts

■ i
■Ti

si pažino s^įvafrionfts iyviįę 
lių augiflmio^lraifcTjomiR;

maj. M-
5 . ■ *' i

' l

JAKASVLADAS

. : 1

90A Lawrence Street

KUN.: G.

JOHN RAGALIAUSKAS
Worcester, Mass.5 Aetna Street

L. ŠIRVAITIS
Detroit, Michigan

‘kuris jau se-

igos aštuoniems abiturien-į 
kuriame dalyvavo)

-SIUNTĖ KAIRYS PAS
JANKUS MOMONKĄ

Maskvos “Pravda” š. 
lYd.''pranešė,'kad' 

ttiL toašitnttę

une Buvo žinomas kai- 
ųžsiėminioŲ‘neaiškaus

’Dabar 'pukariojO'tai 
iame straipsnyje “*fe- 
ja-” \ ;
til^ nebus soc. dem. pr j- 
os vykdymo "pradžia,

džiautos be slaptos diplo- 
atijos per galvas vyriausy- 

Jnų pradeda derybas.
TikMi Šiuo žygiu soc. dem. 

ų atsiminti,“ kad jie ne
prieš savo revoliucinę są-’ 

^nęatsakoujngi, bet ir prieš( 
sįiėtuvos tautą.

atstovi) " sočiai
Plečkaitis, Ailbad^ji^Įiįel 
komunistų demonstracijos 

pfcueiškę, kad‘komu
nistam^. suvaldyti,reikia už
vesti elektrinę mašinėlę. Tas 
pats atstovas kalbėdamas 
Sęime dėl min. kabineto de
klaracijos patvirtino, jog>ko
voj su komunistais reikia pa
vartoti elektrinę mašinėlę. 
Socialdemokratas Plečkaitis 
tokiu būdu aiškiai pasisako 
už tokius metodus, kuriuos 
gali vartoti tik teroristai.

ji Į SUSIARTINI 
įŲLŽNKJJA.

l’Ržecžpospolita”’šfm. bir
želio mėti. 20 d. . straipsny
‘Ęą drpdąęde ’pdroauinienia 

P” ? pranešdama, dėl 
žaTstovio Lietuvoje p&iiai- 

kijijno įstatyiųo,. kuris Pie
vos Seime trimis skaity- . ®
aię. yra priimtas, pažymi 

ro stovis buvęs viena 
ui idzAują kliūčių lietuvių lėn- 
įj U susiartinimui. Dabar ka- 
įa ą sipęį panaikinus ta kliūtis 
y raukusi. 1
< ';Tets pats laikraštis dėl lle- 

iviij atvių- vienybės vyfis- 
^4inclb ftygojė kpngrėšo pa- 
įjt rėžta, <ad jaine'iiedalyvjūi- 

jbs. ųbi ..Lietuvos 
didžios atstovai,, neš tįLS 

r esąs , esą
uty jai gaivalų padarines. 

būdu, liaudininkų po- 
vaišiai ima aiškėti. •

rsramO DAUGUMA ĮžEI- 
į |;D&A KARIŠKIUS—VY-, 
t TIES KRYŽIAUS KA- '

VALIERIUS
7"Seimo posėdy birželio mėn. 

(į soc. dem. atstovas Žu- 
as, kalbėdapias dėl 

žudžįų, kunūds buvo 
ifįanįima amnestuoti, pasakė: 
■fŽiiįMna, dalis tokių žmogžu- 
4|ii£ verta amnestuoti. Mes 

žmogžudžius nežiūrime 
tdkia panieka. Jūs, gerb. 
t^yai, iš krikšč. demokra- 
bloko gal žiūrit su ypatin

gi pEasipiktinimu į tuos žm<>- 
Jss,:ltto tarpu su dideliu ma- 
nnttmu lenkiat savo galvas 
ĮiįįJcatyjięjint l akius tai zt n- 
Idus. asm e n i m s, kuri e gal s u - 

profesija, sulig savo 
iisiėmimu kcįlp tik yra pa- 
jOdę n e maža žm ogžud ysči ų 

dešini s — pavyzdžiui ka
iriams). Yra ir kariuomenėj 
/iš deši nes
^nęlenkiam savo galvų prie f 
žmogžudystes.^

Šitie įžeidžią kariškiu^ y- 
j Vyties krvžiaus kavaiie- 

liūs, žodžiai buvo pasakyti 
nt^QaŠto Aps. Min|i>. 
•čknn ir Seimo liaml. 

rRtstbįrMU.’ įeit. Zubriui. -nl‘- 
an<^tdu reikalo protcstiin- 

'U. Seimą Drezid. kalliėto^o 
njaikė, o .Seimo dauguma 

ojoįn Icalbai.
Taigi biržei io mėn. 25 d. j 

Seimo posėdy kariškių g$rbę 
teko ginti atst. ŠmitrlkšiČiti.

----------------
PLE0KAITIS SAVO PO LITI 

NIAMS PRIEŠAMS RUO- 
MA ELEKTRINE MA

ŠINĖLĘ .
. Grupėje darlx» federacijos

KIVIRČAS TĖVO SU SŪNUM

ŽASINIAI. N. ūkininko 
jaunas sūnus nori paveržti iš 
tėvo ūkį. Bet tėvas nepasiti
kėdamas sūnumi neleidžia 
jam šeimininkauti. Nesenai 
sūnus norėdamas parodyti, 
kad jis yra šeimininkas, nu
jojęs į turgų pardavė tėvo 
arklį. Tėvas tuoj areštavo 
arklį ir pirkėją, kad vogtą 
arklį pirko. Iškelta byla. 
Tarp tėvo ir sūnaus dažni ki- 
virčiai gali susilaukti liūdnų 
(vaisių, tai liudija it nešėmu 
įvykęs pasikėsinimas. • • '

mpjimą. Daugelis, vis pir
miau buvusių “Husamųšių,” 

tikisi gauti “aukštų 
yįetų.” Daugelį valdininku 
ludiaudtninkiškų. pažiūrų žą- 
da,šalinti. Ds. Nykštukas su 
savo sėbrų kompanija jau
čiasi lyg tikras karalius. Bu
vę ;, pašalinti t .nusikąRusieji. 
valdininkai Uiūžosi prie . v. 
liaudininkų*■: ir-, socialdemo
kratų ir tikisi gauti, senąsias 
vietas, ar dar aukštesnes. D. 
Nykštukui už koresponden
cijų rašymą “L. Žinioms” ir 
už; vestą agitaciją rinkimų 
metu, kaip eina gandai žmo
nių tarpeMsiūhm%“ Centro” 
apskrities viršininko ir poli
cijos vado vieta, biografi
jos ir charakterististikos bū
simų “aukštu vietų” 
ninku — kitą kartą!

Šiaulių valstybinės gimnazi
jos vice-direktorius p. V. -Rost>- 
kauskas artimiausiu laiku 
važiuoja į Taraso vą, Kalu
gos gub., kur jis rūpinsis iš
gauti karo nietu ten išvežtus 
išakytos gimnazijos archyvus. 
.Šiėmėt sueina 75 metai nuo 
'gimnazijos įkūrimo.

ABITURIENTŲ IŠLEISTU-
i J : ; VĖS , .1 i. v

: LAZDIJAI; Š; nu biržei 
lio mėn. 20 d. Lazdijuose bu
vo iškilmingas Seinų “Žibu- 
rip'” gimnazijos' aktas,” ’šiiA 
i^ošt as išleidžiamiems tos į-! 
sfĮi 
tains, 
įtiug svečių, visuomenėm ir 
r_Hi ‘ X__  iV: 2 ..

- <■ II

orkestrui,
išdidžios atstųvųį. Xyadi»ieje,į 
dūduojant gim.J 
|fetos w j (Žvingiai, ” demons
travo sportinius pratimus. 
Vėliau svečiai aplankė priei

1‘šaiityDzŪkijoisjMųzie- 
jų, kur turėjo progos pama
tyti įvairių retenybių: seno-! 
veMauĮodailūš iiekanųų. 
rių rinkinių, senų knygų, iš
kasenų ir t. t. Reikia pažy
mėti, kad Dz. Muziejus, jam 
pasišventusiu '^teigėjo Dr. M. 
Gustaičio dėka, ąugar jįabai 
sparčiai. Dabą! jau yra a- 
pie 1000 eksp., tarp kurių y- 
ra labai didelės Vertės dalv-v 
kų. Mūsų visuomeninin
kams, ypatingai dzūkams, 
reiktų gyvai sftiširūpiųti tos 
brangintinos įstaigos .Ugdy
mu. 7

IR BUKIETĄ PAŲS«

UKMEBGdŽ. Bdržilio 20 
d. “Aido” salėje įvyko kuo
pininkų — komunistų mitin
gas. Mitinge daugumoje da
lyvavo žydai, kuriems labai 
patiko laisvamanio kalba. y- 
patingai žodžiai: revoliucija 
ir kiti. Po kelių žodžių kal
bėtojui žydai įteikė bukietą 
gėlių. Po trumpos kalbos mi
nioje kilo triukšmas ir pra
sidėjo tarp žydu ir lietuvių 
kova, kurios ir policija ne
įstengė sulaikyti.

Kilus triukšmui agitato
rius palikęs bukietą iš salės 
šoko pro langą, kiti langai 
taip pat buvo užkimšti l)e\ 
gančiųjų. Sustiprinus poli
cijos jėgą maištai buvo lik
viduotas ir jo vadai <tu žydai 
areštuoti.

Štai, kur mus veda žydai! 
'*-• * t
KANDIDATAI Į “AUKŠTAS 

VIETAS”
ALYTUS. Čia vietoje ei- 

na_ įvairiausių ’ gandų apie

» > < •’
1 vagiai

rifeĮįo iįhen. 13* d-

Grįžo is Švedijos lietuvių, 
ekskursija, kuri kaip “švedų 1 
Lietuvių Draugijos” svečiai ; 
viešėjo Štedij'oj 10 diėnų. 
Ekskujsijoj dalyvavo Šie aš
mens:' P. Janulaitis, kuris i 
Vadovavo ėkskui-sijai, ‘“Lie-’ 
tu vos Ūkio’’’ iedaktoTč d-rė 
M. Ambraziejfttė, doc. P.‘ 
Šalčius, doc: B. SinogA, agi.' 
P. Kregždė, inž'. Mikšys, agr.' 
Variakojiš, p. Stasys ir ūki
ninkai Adoni'oni’s: Ekskdf- 
srjos dalyviai labai sujaudin
ti nepaprastai; -vaišingu: 
maloniu švedų priėmimui 
Priėmimas ir supažindini
mas su Šijfdija ėjb sulig tam 
tikra pmgrama, kuri buvo 
net atspausdinta kaip atski
ras leidinys. 'Ekskursantus 
nuolat lvdėjo “Švedu‘Lietis 
vių Draugijos” pirmininkas 
p. G. Leufvėnas ir Lietuvos 
atstovas Švedijoj p. Jurkū
nas Šeinius.

Pirmą ekskursijos dieną 
susipažinta su Stokholmo 
miesto žymesnėmis vietomis. 
Vakare suruoštoj vakarie
nėj, kuri įvyko švedų viešl)U-'; 
t y ‘Hoglotct,” dalyvavo dau
gelis “Švedų Lietuvių Drau
gijos” narių, jų tarĮ>e ir 
Stokholmo burmistras. Per 
kitas artimiausias dienas 
apžiūrėta visa eilė švedui pa
vyzdi ngų ūkių, įvairių mo
kyklų, fabrikų, kaip antai, 
garsieji pieno jierdirbimo į- 
rankių fabrikai “Balric,” 
“Alfa Lavai,” Iliermaeniu- 
so kuliamų mašinų ir tt. Vi
si šitie fabrikai labai daug 
savo dirbinių įveža Lietuvon. 
Ekskursantai buvo maloniai 
nustebę, panlatęant Therma- 
eniuso fabriko pagamintų 
kuliamų mašinų užrašus lit^ 
tuvių kalba.

I/fcskursąntailaip pat sif«

pil. Lipekis Stašyfey gyv.< Ver- 
pūnų kaime, įįnizdžių vaisė;, 
Šiaulių apškr.1 prisigaminęs 
naminio alaus, pakvietė pas 
U ve į- svečius to pat kaimo 
gyventoju^ t yJ savo kaimy
nus, būtent t Stasį ir Vaclovą 
Stulginskius,' Julių Vasi
liauską, Norą Joną, Praną 
Trinką, Joną Kabalijiuską ft- 
kitus. Begirtuokliaudama 
vfilaši kompanija nusigėrė ir 
susitarė tarp savęs sumušti 
pil. Norą Joną už tai, kad jis 
anksčiau įvykusiose mlišty- 
nėse juos apgalėjęs. Be to, 
Noras Jonas visoj apylinkėj 
buvo žinomas mušeika. Pa-; 
taikę tinkamų momentą, pri
sirinko akmenų, pagalių ir 
risk ši girta kampanija puo
lė viena Nora -Joną. Vienam «- €4.

atsilaikyti prieš tokią korm 
paniją buvo nelengva, o šie 
įniršę mušė jį tol, iki paga
liau Noras pasimirė vietoje.

Nuvykus Kriminalinės Po
licijos valdininkams nusikal
timo vi etoje, ši visa kompani- 
Ja buvo suimtą ir prie tardy- 
Imp: Stasys ir Vaclovas štul- 
,gįnsj<iai, Julius Vasiliaus
kas, Pranas Trinka, Jonas. 
Kabai įauskas užmušę .Norą 
Joną prisipažino ir visi pa
dėti i kalėjimą.

ČEKOSLOVAKAI APDOVA
NOJO LIETUVIUS:

Čekoslovakijos konsulas 
Lietuvoje prof. Galia savo 
vyriausybes vardu apdova
nojo “.‘Baltojo liūto” orde- 
naiš geiiė^fes ’ KrauceviČių 
ir Nagevičių. -

PENSIJOS

Respublikos Prezidentas, 
‘‘ Pasižymėjusiems visuome- 
ix\^v(Įkėjani$ pbnsijų įstaty- 
nrtr’ paskyi^ pensijas: prof. 
K. Būgos našlei J. Būgienei 
ligi gyvos galvos arba ligi iš
tekant ’/4 dalis valst. XV 
kat. tarų, atlyg. ir prof. Bū
gos vaikams — Gintautui ir 
Gražinai, ligi 20 metų am
žiaus po Vi valst. tam. atl. 
XV ka'teg. Pensijos skiria
mos nuo š. m. balandžio 1 d. 
Be to, paskirta pensija arki
vyskupui Pranui Karevičiui, 
lygi XIV katcg. valst. tam. 
algai, nuo š. m. gegužės 15 d. 
ligi gyvos galvos.

AUKOS RAMBYNUI 
IŠPIRKTI

Šventėje Rambyno kalne 
Klaipėdos' lietuviai surinka 
340 litus 50 et. Rambyno kal
nui išpirkti.

nr paminklais. Vijiur 
slėbėtaš riėpaprastas šve

dų darbingumas ir gili tėvy
nės meile. Ekskū rsijos daly
viai laiko šią ekskursiją di
deliu žingsniu pirmyn prie, 
glaudesnio lietuvių švedų su
siartinimo.
' Švedams supažindinti su 
Lietuva veikianti- .Kaune. 
“Lietuvių švedų Draugija” 

‘tikrosios demokratijos” lai- ruošiasi ‘ lutais mčtaiš pa-

«•

■ Bji^želio 6 rL įvyko rekto
riaus rinkimaį. Rektorium 
išrinktas prpf. M. Biržiška,* 
prorektorium prof. Rėnreris, 
sekretorium St. Kolupaila: 

' • •' ■ i ■ lt:; - I-
STEIGS ATSISKAITYMO 

RŪMUS' ■' 
l^ekybai, su ^i|sija regu

liuoti, finansų ministeterija 
nori įsteigti , paminėtus rū
mus. Įstatymo sumanymas 
tuo reikalu jau paruoštas.

VIETOSE:

! • lt:'

i

KREDITO KOfERATYVŲ 
DARBUOTOJAMS, 

KURSAI

Lietuvos koperacijos ban
kas nusistatęs šiemt suruošti 
Kaune trumpalaikius kredi
to koperacijos darbuotojams 
kursus. ■ Juose bus dėstoma: 
koperacijos teorija, istorija, 
organizacija, praktika ir t, t. 
Viso apie 25 dalykai.

----------------------r ✓ 
RUOŠIAMA PEDAGOGIŠKA

FILMŲ CENZŪRA
t

Visų Kauno aukštesniųjų 
mokyklų tėvų komitetų ko
misija paruošė ir įteikė švie
timo ministerių- “Kinofilmų 
demonstravimo nepilname
čiams lankyti” įstatymo pro
jektą. Sulig to projekto, jau
nuoliai ligi 17 metų gali lan
kyti tik tas kinofihhas, ku
rios bus pripažintos tam tik
ros komisijos tinkamos lan
kyti jaunuomenei. Vaikai liz 
gi 6 inetų negali lankyti jo
kių kinofilmų demonstravi
mo. Už įstatymo nesilaiko
mą,' kinematografų savinin
kai baudžiami piniginė pa- 
baudžpdtm SOOJigi'ūOGOlitų.’ 

'__ i:..;..- "
KOVA SU KONTRABANDI

NINKAIS
Valstybinės policijos lai

vas “Savanoris,” bemedžio
damas jūroj kontrabandinin
kus, susidūrė su dviem’jų 
laivais: gariniu ir įiiotorbū- 
riniu. Kontrabandininkai 
pradėjo smarkiai šaudyti po
licijos laivą, bet šiam pradė
jus šaudyti iš kilkosvaidžio, 
vienas kontrabandininkų 
garlaivių paspruko į jūrą, o 
motorbūrinis laivas po smar
kaus ginkluoto pasipriešini
mo paimtas į nelaisvę. Lai
vas vadinasi “Villielmine.” 
Vežė kontraliandą spiritą iš 
Dancigo Į Lietuvą. Spirito 
laive rasta apie $MN> litrų. 
Laivas ir spiritas konfiskuo
tas. Ginklus ir šovinius kon
trabandininkai Išmetė į jū
rą. /

LIETUVOS BANKO VALDY
TOJAS LIEKA TAS PATS •, 

Pasikeptus <4riaušvKei, Lie- 
tavos Banko valdytojas p. 
Jurgutis buvo'įteikęs atsista
tydinimo raštą., Tačiau mi- 
nisįtoūų kabinįt^papilius 
p.jjlefcp. 3?r«zi4rTi1raj> pavedė 
p.' .TūrgVičiūi ir*fmiau būti

—

ŠAULIU EKSKURSIJA 
SUOMŪTON

Viešėję Kaune suomiy 
Šydskoro va^ai pakvietė mu
sų , šaulius pasisvęčiuoti į 
Suomiją. Išvažiavo 24 įdė
tu vos šauliai, vadovaujant 
naujam šanliffsąj ungos Con- 
itr<> valdybos pirmininkui TJ 
Daukantui ir virsininktii --- * - y*.-ft >•

KUN. J
46 Omgress Aveaue , ,

2521 Chicago Ayęnpp ,

37 Hartfofd Avenue

BAKŠYS
WaterQHiy, poną

V. GILEVIČIUS
New Britam, Conn.

877 Carabridge Street, Cambndge 41, Mass.

Newark, New Jersey

9258 Cardoni Avenue

K. A. VENCIUS
Lavrrence, Massachusettš

Visi Skaitykite

Tai Didelė Knyga 192 Puslapių

! * EILIŲ JOJE YRA VISOKIŲ 
įvairių — patriotingų,

visiems visos supran
tamos. Veik visos yra 

originalės
1 Apdaruose $150, be apdaru $1.00

DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

GELVONYS, Ukmergės 
apskr. Po lietingo ir šlapio 
rudens, o šiemet taip pat šla
pio pavasario, kaip matyt, 
mūsų apylinkėje gerokai nu
kentėjo žiemkenčiai javai. 
Vietomis visai plikos dirvos. 
Vasarojus taipjau blogai at
rodo, tik po lietaus tikimasi* 
gal kiek pa gėris.

.BEBAR?DŽI,ĄT, Debei
kių valse. JŲįrželio idįeną 
griaustinis uždegė šaulio P. 
Augustino tvartų ir jį patį 
pritrenkė. Įdomu. kad ap
degęs kūnas, o drabužiai 
sveiki., Nukentėjęs gydosi 
ligoninėje. ,

KAPčlUŠKIAL.Ikdieikių. 
vai. Birželio 4 d. ryto dri di
delio skuMo ir nesutikimo 
su namiškiais pasikorė 20,ip.< 
vaikinas Alp. Vanagas.' .

Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žmo
gus privalo būt žmogum. Kad tokiuo išlikt, tai 
reikia skaityt geras knygas.

‘‘Darbininkas pasiūlo sekančio turinio geni 
knygų:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio gc- 
rų knygų:
DANGAUS KARALIENĖ $1.00

BEN-HŲR
Mylintiems literatūrą patartina

$1.50

turinio įdomi knygutė
.45

itinid pobūdžio
1

:__ .k
[ų mėgėjams tinka 
JAULį:_________$1.00

turinio skaitpneliai* ' 1 ‘' * 1

i   -___ - .45
_________ :____ i .45 

į$as čia paminėtas knygas 
atsiųs riioney order’į, čeki 

škė penkinę, tas ir gaus 
c až $5.00. Galima užsisa-

»

t.

4

Si ųiįškįimtis adresuokite: 

“DARBININKAS”
Mfrrvr &9Qth Boston, Mass. .
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Veltui statysite bažnyčii 
iltui rengsite mi 

mokyklas, darysite vis 
rūšies gerus darbus 
sų rūpesčiai eis niekais, jei Į 
mokėsite vartoti apsiginam 
ir puolamojo ginklo — _ 
katalikiškos spaudos.—Pijus

Klaipėdos gubernatorius p. 
Žilius. Tai pirmą kartą val
džios atstovas kalbėjo Ram- 
byne tūkstančiais iš kelių 
Lietuvos dalių susirinkusių 
žmonių. Jis paminėjo kelis 
įspūdingus epizodus iš Ram
byno garsiosios praeities, kai 
Rambynas anais laikais dva
sios ir vienybės ryšiais jungė 
plačias žemaičių ir prūsų že
mes. Užgesus šventiesiems 
aukurams, Rambyne paliku
si iki šių dienų gyventi didin
ga mūsų bočių dvasia, kuri 
ilgos vergovės nuvargintus 
ainius vėl žadina kilti į nau
jais žygius, į vienybę.

Gubernatoriaus Žiliaus kal
ba padarė klausytojams di
džiausio įspūdžio. Jis kalbė
jo tokiu dvasios pakilimu, to
kiu, susijaudinimu, kad, pa
liesdamas tribūnos atramą, į 
aštrią šakelę daugeliu žaizde
lių susižediė sau ranką ir pa
juto skausmą ir kraują pa
matė tik pabaigęs kalbėti ir 
nulipęs nuo tribūnos!. .

Po šios prakalbos,septynių 
Rambyne suvažiavusių chorų 
dainininkai ir tūkstančiai 
publikos, orkestrui prita
riant, dideliu ūpo pakilimu 
pagiedojo “Lietuva, tėvynė 
mūsų.” Po to, Rambyno 
šventei rengti komisijos var
du pasakė atsisveikinimo žo
dį ir padėką publikai už atsi
lankymą p. J. Vanagaitis.

Po to dar ėjo žaidimaų o 
apie 3:30 vai. publika ėmė 
leistis nuo kalno sėsti į gar
laivius. 4val. septyni gar
laiviai leidosi i kelionę, vež- 
darni Rambyno svečius Ne
munu žemyn ir aukštyn. Čia 
vėl orkestras, dainos, šauks
mai valio. T.ūkstančių ske
petėlių mojavimai rodė šir
dingumą ir jausmus

KLAIPĖDA
Laivu ESTONIA 
Rigsėjo-Sept. 21,1926 
’ Be Jokio Persėdimo

Apie 9 vaL rytą, sekmadie- ' f* - -r f
nį, jau vėl kalne buvo pilna 
publikos. Čia žiūrėk, būrys 
jaunimo ratelius eina, čia 
sporUAinkai žaidimus pradė
jo, Čia kuopelėmis pažįsta
mieji, po medžiais ir pakrū
mėmis susėdę, pusryčiauja; 
vėl yisi laukia atvykstant 
naujų svečių — tilžiškių, be 
kurių nemanoma pradėti 
stambesnios programos da
lies. O jų kaip nėra, taip nė
ra. Apie 10:30 vai. dar at
plaukia pilnutėlis didelis 
garlaivis su svečiais iš Klai
pėdos krašto, o tilžiškių vis 
nėra. Paskui paaiškėjo, kad

Lietuviai, kurie mano atlankyti savo 
;riniti|jų šalj arba mano grįžti namo pri
sidėkite ųrie šios ekskursijos ir važiuo
kite iš Nexv York’o tiesiai Į Klai}>ė<li}.

Geriausias ir Parankiausias 
Kelias į Lietuvą

Suprantamas dalykas. jog parankiausiu 
keliu bus visada tas. kuriuo važiuojant 
išvengsit visų neparankumų ir .■iešmu* 
•ainių surištų su kelione |>er svetimas 
sulis.

Baltijos Amerikos Linija
yra tai vienatinė linija, kuri dabar 
leidžia laivus Iš New York’o tiesiai i

KLAIPĖDĄ

Važiuojant tiesiai j Klaijiėtlų išvengsite 
kitų visų valstybių ir sumažinsite iš
laidas ir vargų. Ypač šeimynoms su bu
riu vaikų ir su didesniais bagažais yra 
labai uaranku važiuoti l>e jokių r sv
ilinai tiesiai į Klai{>ėdų.

Kainos Laivakorčių Į Klaipėdą
3-čia kliasa $107. Į abi imsi tik :>IS1 

Sutaupyšit $44.50.
Turist.—3 kliasa $117. | abi pusi

Sutaupysit $44.50.
2-tra kliasa $142.50. Į abi pusi 

Sutaupysit $30.00.
"Revenue Tax ” ir- ‘ Head Tax” 

atskirai

Sekanti* išplaukimu* latrų:

Laivas “ESTONIA” Rugp. 10 

Laivas ‘LITUANIA’ Rugp. 31
Informacijų kreipkitės į vietos agentus 

arba stačiai i kompaniją

BALTIC AMERICA LINE
8—10 Bridge St., New York

{LIETUVĄ 
(per Angliją)

numažinta kaina 8 kleaoe sogrttrinig 
laivakorčių

1 KAUNĄ IR ATGAL 
BERENGARIAir 
MAURETANIA . 
AQUITANIA ....
I LIEPOJĄ IR ATGAL UAB 

LAIVAIS — $186.
Iš Bostono: < _

Transylvania — Liepos 25 ]|r 
Laconia Liep. 25, Rugp. 22. 
Samaria________Rugpjūčio

I Lietuvą greitu laiku. Išplaukiant 
kas serali}. Keleiviui neplliečial !- 
leidžiami be kvotos varžymų. VM & 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas Svarumas. Pulkus mai
stas. Krelpkltčs prie vietos agentę 
ar I 
CUNARD LINE 
126 Statė Street 
Boston, Mass.
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tinti, būtent, kad darbinini 
kams siūlomos nemokamoj 
vizos, kad iš čionai išvažiuot 
tų, kadangi čionai neitus dar
bo. Kadangi mes ypatingai 
svarbiais mums, kaip darbi
ninkų organizacijai, klausi-* 
mais dęklaracijoje atsako p 
gyvus darbininku reikalus 
nerandame, aiškus daiktas, 
kad mes vyriausybės patiek- 

alaikyti ne-
galimę^'Toliau, kol vyriau- 

'taiko teritoristinę poli
tiką tiems, kurie nėra jos 
pjAtijos, kurie nėra jos nu
sistatymo, o ypatingai toji 
politika pasireiškė prieš to
kius žmones, su kuriais yra 
surišti svarbiausieji mūsų 
gynimosi momentai, kaip 
pa v. pulkininkas Glovackis, 
kuris rinko ir organizavo 
pirmuosius Lietuvos pulkus, 
kada dabartinis Krašto Ap
saugos Ministeris dar ir Lie
tuvoj nebuvo; kada mes ma
tom, kad pašalintas gen. La- 
dyga, su kurio vardu suriš
tas bermontininkų sutriuški
nimas ir bolševikų ligi Ežerė
lių nu vi j imas, kuris yra tas 
žmogus, su kurio vard^mū- 
sų kariuomenėje rišama toji 
tautiškoji ir valstybinė kryp
tis, apie kurią kalba deklara
cija,—jei sakau, tokiais dar
bais vyriausybė pasižymėjo 
dar nespėjusi atsisėsti val
diškose kėdėse, dar nespėju
si tų kėdžių sušildyti, tai to
kiai vyriausybei mes galime 
pareikšti tik nepasitikėjimą 
ir kviesti visą kraštą reikšti 
tai vyriausybei nepasitikėji
mą.

ii ________________
. , - 

tt

Ūkininkų Sąjungos frak
cija, apsvarsčiusi p. Sleževi
čiaus Ministerių. Kabineto 
dęklaraciją, randa,

1. Kadangi deklaracija iš
tisai plėtoja aiškiai partinius 
socialistinius dėsnius.

& Kadangi deklaracija pa
miršta ūkininkų reikalus.

3. Kadangi opus miškų 
klausimas sprendžiamas ne
palankiai žemės ūkiui, vals
tybei ir ūkininkų reikalams.

4. Kadangi žemės ūkio kul
tūrai keltie pro jektuo j ama 
kryptis, kuria partiniais su
metimais atstumiama
ščioniškoji visuomenė nuo 
produktingo darbo ekonomi
niame krašto gyvenime.

5. Kadangi numatoma eko
nominė politika neužtenka
mai garantuoja nei lito pa
stovumą, nei tinkamų sąlygų 
ekonominėms krašto pajė
gom ugdyti.

6. Kadangi numatoma išti
sa eilė priverstinų draudimų 
srity, kurie sunkiai palies ū- 
kininkus.

7. Kadangi sunki kelių tai
symo našta suverčiama vien 
tik ūkininkams nepritrau
kiant miestelėnų.

8. Kadangi pažadais mažu
moms, kaip kompensacija už 
valdžios palaikymą, paneigti 
ir įžeisti tautybės bei'valsty
bės interesai.

Todėl į visa tai atsižvelg
dama Ūkininkų Sąjungos 
frakcija reiškia Ministerių 
Kabinetui nepasitikėjimą. 
Už šią formulą balsavo irki- 

ios pusės atstovai. 
* * *

Darbo Federacijos., Iš dis
kusijų, kurios buvo Seime 
vedamos, ir iš nesenai||)ergy- 
ventų laikų, mes įsitikinome, 
kad naujoji vyriausybė yra 
atėjusi į valdžios vietas labai 
nešvariais ir smerktinais ke
liais. Kad jos keliai tai bu
vo griovimas tautinės ir val
stybingumo sąmonės, juodi
nimas religinių tautos idealų. 
Pati vyriausybė, pats jos 
branduolys vai. liaudininkų 
frakcija, nei šioje deklaraci
joje, nei savo programoje, 
nei pirmuose savo darbuose* 
nėra pareiškusi aiškių ir 
nuosakių finansinių adminis- 
trat-yvinių ir politinių pa
grindų. kuriais ji imasi tvar
kyti kraštą, pastovių pagrin
dų, neturėdama kuo remtis, 
vyriausybės darbas bus visais 
atžvilgiais netvarkingas, o 
kiekvienas netvarkingumas 
veikia ekonominį gyvenimą: 
dėl šitų priežasčių pasitikė
jimo šitai vyriausybei reikš
ti negalima. Negalime vy
riausybės palaikyti ir dėl to. 
kad šitoje deklaracijoje nuo 
pradžios iki galo, t ar būt, vi
sai sąmoningai visiškai už
miršti yra Lietuvos darbi
ninkų reikalai.

Dėl naujakurių pašalpos 
nieko nesakoma, naujaku
riams siūlomi vadovėlai vie
ton paskolos, apie darbinin
kų koojieratyvus nieko nesa
koma, muitų politika yra to
kia, kad greitu laiku Lietu
voje beauganti, bekylanti 
pramonė užsidarys ir darbi
ninkams reikės važiuoti į ki
tas šalis darbo ieškoti.

Šitoje deklaracijoje yra 
viena vieta, kurią darbiniu-

-Jti dešinai

; Šiemet Rambyno šventėje 
ir žmonių buvo susirinkę žy
miai daugiau, ir programa 
buvo pilnesne, negu bet kada 
parėjusiais metais.

Jau šeštadienį^birželio 19 
d. vakare .pilnas traukinys, 
su keliaujančiais iš Klaipė
dos, Šilutės ir kitų vietų, su
stojo ties Tilžės tiltu. Kai 
klaipėdiškiai nuo Tilžės tilto 
dviem perpildytais garlai
viais atpūškavo į Rambyną, 
čia jie rado didelį judėjimą, 
nes iš apylinkių kalne jau 
buvo susirinkę apie 1000 
žmonių. Kiek vėliau atplau
kė garlaiviu rusniškiai.

Apie 2 vai. nakties atplau- per neiųalonų nesusipratimą, 
kė trys garlaiviai iš I)idž. jie porą valandų laukė, perė- 
Lietuvos — du iš Kauno ir 
vienas iš Jurbarko.

Ilgai nekantraudami ank
ščiau susirinkusieji laukė 
kauniškių atvykstant. Šim
tai žmonių viršukalnėje va
landomis stovėjo, įbedę akis 
į Ragainės pusę, kur tviskė
jo to miešto mirgančios lem
pos. Pro čia turėjo pra
plaukti laukiamieji laivai. 
Pagaliau, apie 1:30 vai. nak
ties, šiapus Ragainės iš tam
sumos pakilo į aukštį rakie- 
tų šviesa.

Važiuoja! Važiuoja!—Pa
sigirdo kalne, ir beveik visa 
oublika pasileido žemyn nuo 
stataus kalno, kas paisyda
mas, kas nepaisydamas ta
vų. ...

Ir didelis laukusiųjų buvo 
džiąugsmas, kai jie pamatė 
net tris garlaivius ątpūkuo- 
jant. Laivams prisiartinus, 
— dviejų orkestrų muzika,

1 I

* * #

Dėl ko Krikščionys Demokratai 
reiškė Ministerių Kabinetui 

nepasitikėjimą
Kadangi naujai sudarytos 

Liet. Respublikos vyriausy
bės priešaky stovi asmens, 
aiškūs Hymanso projekto ša
lininkai,

kadangi finansų srity už
brėžtoji politika yra visiškai 
neaiški ir kaip tokia gręsia 
pavojumi valiutos pastovu
mui ir ekonominiam šalies 
plėtojimuisi,

kadangi pirmieji naujos 
vyriausybės žingsniai, ypač 
kariuomens srity, lemia dis- 
organizaciją mūsų vidaus 
tvarkoj ir gynimosi pajėgu
me,

kadangi mažumos naujam 
kabinetui sudaro būtiną eg
zistavimo pagrindą ir dėl to 
turi didelės įtakos į šalies 
valdymą, aplenkiant lietuvių 
tautines grupes — reiškiama 
naujam kabinetui nepasiti-

• v

ję į mūsų Nemuno šoną, gar
laivio, kuris jiems nebuvo 
pasiųstas. Tik pripuolamai 
nuo Rambyno į Tilžės tilt;} 
nuvykęs garlaivis ten rado 
belaukiančius tilžiškius su p. 
p. Vydūnu ir Jagomastu 
priešaky; juos apie 12 vai. 
atvežė į Rambyną.

Pirmiausia pasakė prakal
bą Vydūnas; paskui dainavo 
jo vedamas tilžiškių choras. 
Tas choras nedidelis, bet jis 
dainavo tiek jausmingai, kad 
padarė klausytojams didelio 
įspūdžio.

Paskiau dainavo Kauno 
šaulių choras, Klaipėdos lie
tuvių choras ir pagaliau, 
Klaipėdos krašto dainininkų 
jungtinis choras, iš apie 250 
žmonių. Tarp dainų ėjo pra
kalbos, sveikinimai. Nuo 
kauniškių svečių kalbėjo p. 
Dauz vardas, nuo klaipėdiš-
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LIETUVON IR IŠ
LI E T U V O S l

I’ER HAMBURGĄ
Msų 3 varyklių garlaiviais
AI.BF.RT BAT.LIN, HAMBUBO 

RESOI.UTF., BF.I.IANCE 
DEUTSHLAND

CI.EVF.r.AND, IVESTPHALIA 
THUBINGIA 

Savaitiniai išplaukimai iš 
New York’o—garlaivdft

ThUBINOIA IB WeSTPHALUL 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

dainos, šauksmai valio,, gar- — rūve-

Jungtiniam chorui padai- ^ėam’iu br^V

l ir is
LIETUVOS

PER BREMENĄ
Didžiausiu Ir greičiausiu 

Vokiečių garlaiviu 
arba kitais žios linijos laivais 
Tik 8 Dienos Vandeniu 
Pktogųs Stos klesos kambariai ‘ 
Į ABI PUSI NUMAŽINTA 

LAIVOKARčlV KAINA 
Dėl informacijų kreipkitės pat 
N O R T H GERMAN 

LL O Y D 
15 Water St, Cor. Devonshire 

St, Boston, Mass.
arba pas bile vietini agentų

$203
IŠNEWV0RK0j 

Kauną ir Atgal 
(Karės taksai ..ekstra)

r-

Išplaukia kožną savaitę - 
SugrtHmui leidimų ir kitu 
informacijų kreipkite* pat 

United American line* 
(BanisaB Une) Join t Servfce widl 
HambnrgAmericanline 

131 Statė St. Boston, Mass.

laitis.laivių švilpukai ir sirenos 
kaukimas sudarė labai jaudi
nantį vai^a.

Teko ūk' pasigailėti, kad 
naktį munatytoji pildyti 
šventės programa jau nega
lėjo būti pilnai įvykinta, nes 
kol apie 1500 žmonių sulipo 
siauru takeliu į statų aukštą 
kalną jau buvo 3 vai. ryto. 
Visus jau buvo apėmęs nuo
vargis. Sugrojus orkestrui 
porą koncertinių dalykų, pu
blika ėmė skirstytis poilsiu.

Chorai buvo pakviesti į 
Bitėnus nakvynei. Čia pas 
p. Jankų ir jo kaimyną p. 
Dilbą jau buvo paruoštos 
daržinės su šienu trumpam 
svečių miegui. Nors neilgai 
miegoję, vos 3-4 vai., visi su
kilę jautėsi geram ūpe ir lyg 
būtų geriausiai pailsėję.

Čia svečiai patyrę (jau ke
lintą kartą!) p. p. Jankų ir 
Dilbų nepaprastą svetingu
mą ir vaišingumą: sukilę ry
tą jau 
stahls, 
pienu, 
ruošti 
siems,
žmonių, 
visus 
panelės Jankaitės ir Dilbai- 
tės kvietė į stalą. Šitų žmo
nių vaišingumas, rodos, bus 
perėjęs ribas; panelės šeimi
ninkės reiškė net nepatenki
nimą, kai svečiai joms už vai
sęs ir nakvynę dėkojo, nes tai 
esanti jų pareiga retus bran
gius svečius priimti. Gera 
pareiga — 200 žmonių vai
šinti!. . Kiti nakvoti nuvy
ko į laivus, dar kiti čia pat 
kalne šiaip taip pasnaudė, o 
dauguma iŠ apvlinkinių kai
mų susirinkusieji išvyko na
mo.

n avus, tribūnoje pasirodė (“Trimitas”)

išsi

Petras Juodelis

GULBES
"'!x

5Gulbės,
baltosios gulbės, 
puikios slaptingosios gulbės. — 
Gulbės, *
baltosios gulbės taško sidabro bangas.
Tylu.
Nebegirdėti lakštingalos merdinčio čiulbesio, 
ir tiktai baltosios gulbės 
taško sidabro bangas 
sename prūde, 
kur žalias vanduo ir dugnas dumbluotas.

Skęstu tamsoj.
Veltui i gulbes vis tiesiu rankas, — 
niaukiasi gelmės 
ir vilnys pagriebusios manąjį luotą, 
šėldamos velka tolyn ir tolyn 
nuo kranto svajoto, 
nuo gulbių, 
kur, mėnesiui šviečiant, taško sidabro bangas.

'(‘‘Ateitis”)

Administracija Jurbarke

kai galės atatinkamai įwr-

buvo ‘pa- 
nakvoju- 
apie 200 

valgydino, 
šypsenom

“Saulute”

X (

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI < 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ.

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

COND
MI1K
PASALDYTAS

GRAŽIAUSI vaikų laikraštį

PADARO

S.S. 
S.S.

„Plauk po Amerikos Vėliava“ 
Nupiginta ten ir atgal kelione i 

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 

per Bremen ar Cherbourg
Darykite prisiruošimu* atlankyti tėvynę po yp 

ka vadovyste Mr. J. Turėk, įgaliotinio United St 
Line*, laivu •

S. S. GEORGE WASHINGTON 
kuris išplauks Rugpjūčio 4 

arba keliaukite su savo tautiečiais laivu 

S. S. PRESIDENT ROOSEVELT 
kuris išplauks Rugpjūčio 11

Įrengimai an< visų United Statės Line* laivų yra 
garsus po pasaulį. P 
čios

Rasite erdvius kambarius, pla- 
dėnius, apsčiai gero maisto.

Apie išplaukimus laivy
S.S. LEVIATHAN 

GEORGE WASHINGTON—S.S. R 
PRES. HARDING—S.S. PRES. R 

klauskite vietos agentu arba rašykite pas

UBLIC

Ml*< Oertrn<k‘ \Vnrron. kuri dirbu 
prie Ajrrllrnltnnm IH-purtmmt<» Ir »ten- 
kIuhI KU|<k>mlntl jaunyje karta

rado lanke nutiestus 
apkrautus valgiais, 

kava; tai 
pusryčiai 

o jų buvo
Ir visus

maloniom

Daugybė paveikslų 1 Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. ĮvairumėĮiai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitokį. Laikarščio kainą: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas:

SKANŲ 
Juodelį 
kavos u
DAR

Dar yra 
daugelis 
kitokių 
būdų 
vartoti 
condenscd 
pieną
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Suvažiavimas

ATSPĖKITE
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kad lun sa- 
naudingai

Nėra kilnesnes misijos už 
laikraštininko fnisiją. Laimi
nu šį tavojo pašaukimo ženklą 
Mano pirmtakūnai laimindavo 
krikščionių karžygių kantus ir 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vą palaimos katalikiškojo rašy
tojo plunksnai. — Pijus X

Neveiktame ir stoka inida*

, švietimo, Vi-
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(THS WORKER)
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JOSEPH’S LTTHUANIAN R. 0. ASSOCIATION OF LAĖČR
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as aeeond-class matter Sent- 13,1915 »t,the,ęoBt office at Boston, Maas. 
under the Act of Mareh B, itfp*
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for mailing at spėriai rate of postage pfwfded for in Sectlun 1103 
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gB£NŪM£RATOS KAINA 
___ __ r.......................................... $4.50 
Bostea’e Jr apyilgėse.................$4.50
Užsieny.............................................. $5.50

SUBSCRIPTIQN JUZĖS I k-
........ ............... ....... ........... . .$4.5(1 Metams 
and suburbs .'................ ;.$4.50 ~
couBtrles yearly...............$5.50

“DARBININKAS”
ėst Broadway Sonth Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

Pagalios Visa Dekleracija
Iš naujojo Lietuvos ministerių kabineto dekleracijos pir

mosios dalies charakteringų ištraukų davėme pereitame “Dar
bininko ’ ’ numeiyje. Dabar jau turime po rajjka ištisą deklera- 

i'dją galima daugiau iš jos pacituoti ir
Toliau dekleracijoj einama prie Su 

įįdaus, TeSiųfeumo ir Mažumų reikalų.

ti savo išvadas.

ijetiėhkdjbs rašytojams
, imas Lietrivon ne grilvoj. s

toliau Amerikos lietuviai visiškai neita 
nusisfekušio registracijos įstatymo. Naujoji 
dėliojiirio privalo tą dalyką peri vartyti.

Vis-gi stebėtis reikia, kodėl dekleracijos rašytojai Igno
ravo Amerikos lietuvius. ; * ' ‘

Tiek tai mūsų pastabų apie naujosios Lietuvos vyriausybės 
dėkiėraciją x

Dabar pažiūrėkime, kaip Lietuvoj išsireikšta dėl tos dekle- 
racijos.

Ypatingą nuomonę apie dekleraciją pareiškė prof. Volde
maras. štai kaip jis, kaip “Rytas” paduoda, charakterizavęs 
dekleraciją:

“Prof. Voldemaras savo kalboje dėl dekleracijos, tur 
būt ironizuodamas, pradžioje pasakė, kad naujosios vy
riausybės deklaracija yra gyvybės ir džiaugsmo himnas, 
o vėliau savo kalboje pabrėžė, jog geriau galima esą su
prasti Sibilųos pranašystes, negu šią deklaraciją ir dar to
liau pridūrė, kad esąs didelis klausimas ar ir pats Saliamo
nas pajėgtų suvokti, ką toje deklaracijoje norėta pasaky
ti finansų klaflsiniu.”
Dr. P. Karvelis, buvusis finansų ministeris “Ryte” rašo, 

kad naujasai ministerių kabinetas ant kairės kojos nuo pirmos 
dienos šlubas, nes socijaldemokratai rankas už dekleraciją ne
drąsiai tekėlę, o Kairys, socialdemokratų vadas pareiškęs, kad 
valdžia pasitikės tiek, kiek jų programą vykins, v.

Dėl dekleracijoj pažadėtos Vilnijai autohomijos “Ryte” ra- 
soma:

ebeati-

i

Susisiekimo srityje sakoma

“Geležinkelių ūkiui pagerinti vyriausybe ims studi
juoti geležinkelių eksploatavimo klausimą komerciniais pa
grindais.” • ; / * ?*•/

• » • • Ik .«*' »» .Ar

Vidaus reikaluose būsią, kaip dekleracijoj reiškiamą, vis
kas augštyn kojomis apversta. Senieji valdininkai ir policistai 
netikę ir juos reikėsą pakeisti, o

....... “ypatingo dėmesio bus kreipiama Į miesto ir laukų 
darbininkų, taip pat ir valstybės ir visuomenės tarnauto
jų padėtį. Kovai su juo teks neatidedant platesniu maš
tabu, kaip ligi šiol buvo daroma, organizuoti viešus dar
bus ir tam reikalui skirti didesnes pinigų sumas.” 
Pasitenkinsime tiekų citatų iš dekleracijos.

Mes jau esame pabriežę tą, kad dekleracija, arba valdžios
K 
'v5

programas yra vienas dalykas, o darbai gali būt visai kas kita. 
Bet dekleraciją ignoruoti nereikia.

Kas ypatinga dekleracijoj, tai jos nenatūralumas.
Ę Dekleracijos rašytojai Petrogrado Seime balsavo prieš 
r Lietuvos neprigulmybę, o dabar dekleracijoj jie statosi šimta- 
y procentiniais Neprigulmingos Lietuvos patriotais. • Jie yra 

i, tai yra stojo nž artimų ryšių sudarymą su Len- 
ja, o dekleracijoj šneka apie nepamiršimą, lenkų padarytų 
ietuvai skriaudų. Jie balsavo prieš priėmimu Lietuvos Kon- 

/ štitucijos, o dabar jie rėkia apie jos saugojimą. Anuomet spjo- 
t vė į tą šulini, iš kurio dabar žada gerti. Jie šneka apie mo- 
£ kytojų, valdininkų, darbininkų, bedarbių, kareivių, karininkų
• lmvio pagerinimą, o kartu šneka apie taupumą ir mokesčių pa- 

lengvinimą. Reikia būti magiku ar stebukladariu, kad tokių
L daiktų tokiu būdu atsiekti. Jie žada palengvinti kreditą ir sa-
• JtO, kad nebūsią imama ‘ ‘ perdaug didelių mokesčių. ’ ’ Tai kiek 
į nuošimčių perdaug? Kaikurių žvilgsniu 12 nuoŠ. perdaug, o

kitų žvilgsniu 35 nuoš. permažai.
Naujoji valdžia, kad sutaupyti miškų, žada propagandą 

į-vesti už statybą iš nedegamosios medžiagos. - Tai jau mažiau, 
begu nieko nežadėjimas. Toje srityje gera propaganda, tai 
statymas valdžios namų iš nedegamosios medžiagos. Juk val
džios statybos manome nemažai vedama — statoma mokyklos, 

^Valsčių raštinės ir k. Visos tokios įstaigos turėtų būt statomos 
iŠ nedegamosios medžiagos. Tai tuomi jau būtų miško taupy
mas ir kartu žmonėms propaganda pavyzdžiu. 0 apie šitokią 
politiką valdžia nemini.

Geležinkelių ūkiui pagerinti ketinama studijuoti užsienio 
-geležinkelių ūkį. Kiekvienas nemokša supranta, kad į minis
terijas valdyti turi eiti tokie žmonės, kurie jau savo dalyką yra 
išstudijavę. Įstojus darban jau ne laikas savo darbą studijuoti.

Jau pereitame “Darbininko” numeryje pasigedome dekle- 
racijoj užsiminimo apie Amerikos lietuvius. Paaiškėjo, kad 
dekleracijos rašytojai visiškai pamiršo apie Ameriką ir Ame- 
tikos lietuvius. Lietuvos vyriausybei reikės daryti Amerikos 
atradimas, čia, vienok, mūsų žvilgsniu dekleracijos rašytojai 

;k tiek pateisinami. Nes jų bendraminčiai Amerikoj — so- 
djalistai, “tautininkai,” sandariečiai per Šešerius metus nuo- 

T lutai kalė ir kartojo apie Amerikos lietuvių kišenių užrauki- 
f'■‘rJ,

mą Lietuvai, apie Amerikos lietuvių apatiją, nenorą girdėti a- 
pie Lietuvą dėl to, kad ją valdo katalikai. Jei Lietuva ne lais-

■ vamaniška, tai jiems jos nereikia. Šitoks nusistatymas yra 
visiško ištižimo, visiško doriško nusmukimo, paskuti 

kibirkštėlės lietuvystes užgesimo. Tai dekleracijos rašy- 
i turbūt patikėjo, kad Amerikos lietuviai jau gyvi nabaš- 

ir apie juos nereikia nei užsiminti.
Mes-gi gerai žinome, kad taip manyti apie Amerikos lie

tuvius apskritai yra dideli klaida. Amerikos katalikai rėmė 
vą nuo prieškarinių laikų, rėmė karo metu ir pd karo, ją 

ns neatsižvelgiant į jos valdytojų partijas.
“Darbininkas” nuo senai po keletą kartų užsiminė^ apie 
kad Lietuvos vyriausybė privalo daryti žygius, kad vilio

ji Amerikos lietuvių kapitalą įvairiais būdais. Vienas būdų 
inti Lietuvoje kreditą, tai pripratinti Amerikos lietu

kus depozituoti savo taupinius Į Lietuvos Emisijos Banką. Ka- 
dfthgi Amerikos lietuviai be jokių ceremonijų garina nuošim- 

už pirktus bonus, trii Lietuvos vyriausybė tuo žvilgsniu A- 
merikos lietuvių tarpe užsitarnavo pasitikėjimo.

t Vii
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“Okupuotoji Lietuvso dalis, anot naujos valdžios, tu
rėsianti sudaryti autonomišką vienetą. Kągi tai reiškia? 
Tai reiškia, kad ne tik Naugardėlis, Gardinas, Lyda, Aš
mena, bet ir Seinai, bet ir pati Lietuvos sostinė Vilnius 
bus išskirta iš bendros Lietuvos teritorijos ir jiems bus su
teikta autonomija.,

“Kasgi šeimininkaus tame “autonomiškame” krašte? 
Aišku, kad lenkai. Kokia bus to krašto dominuojanti kul
tūrinė būklė ? Aišku, kad lenkiška. 0 tuo tarpu tų krašto 
gyventoji? plačiosios masės nėra ir niekad nebuvo lenkiš
kos. Vilniaus kr. lietuviams ir gudams, Seinų dzūkams, 
tiems ištikimiausiems tėvynės sūnams, norima antmesti 
polonofiliškoji hegemonija', kad, ir ten kartotųsi toji pat 
tragikomedija,^kokią matome nūn Klaipėdos krašte.”

. ...J. 11 T . -J ' ... r—
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TRIMITAS” PRIEŠ RAN
KŲ BUČIAVIMĄ

“Trimitas,” Lietuvos Šau
lių organas, atsiliepė i gydy
tojų pareiškimą prieš rankų 
bučiavimą. Tas laikraštis pa
remia gydytojų pareiškimą, 
kad rankų bučiavimas yra 
vergiškumo liekana, higienos 
atžvilgiu griežtai ^smerkti
nas, kultūringose šalyse neži
nomas paprotys ir todėl, rašo 
“Trimitas,” “mums reikėtų 
greičiau nusikratyti šio pa
pročio.”

Moterims rankų bučiavi
mas gal ne visiškai vergijos 
liekana, gal tai ricieriškumo 
liekana, bet kadangi visose 
kultūringose tautosė to pa
pročio nėra, tai ir lietuviams 
jo nereikia.

APIE GRIGAIČIO ATSI
VERTIMĄ

Chicagos “Naujienos” pa
reiškė, kad jos nekovojan- 
čios prieš katalikus, o kovo
jančios prieš netikrus, apsi
metusius katalikus. “Drau
gas” sakyto laikraščio n*-, 
daktoriaus nesąmonę šitaip 
parodo:

“Bet p. (irigaitis ih> vien 
nekovosiąs prieš katalikus, 
lx»t jisai kovą skelbia “prieš 
tuos elementus, kurie, apsi
siautę ‘katalikybės’ skrais
te..., išnaudoja tikinčiuo
sius.’ Taigi, netikriems ka
talikams: pav. nezalUpnin
kams, kurio nėra katalikai, o 
tik katalikų vardu dangsto
si, laisvamaniams ir socialis
tams. kurie taipgi dažnai 
save katalikais vadina, bet 
jais nėra, ir kitiems panff- 
šiems katalikų išnaudoto-, 
jams' p. Grigaitis paskelbė 
karą”

v

NEPAPRASTAS LEIDINYS

Lietuvos Karo Mokslo Val
dyba išleido knygą ^Karei
viu — Lietuvos (/unijas.” 
Knyga skiraina Lietuvos ka
reiviams šviesti ir lavinti. 
Joje aprašyta Lietuvos isto
rija, Nepriklausomybės ka
ras (1918-1920 m.), atskirt? 
kariuomenės dalių istorijos, 
greta duodant tų laikų prezi
dentų, Seimo pirmininkų, 
kariuomenės vadų, pasižy
mėjusių kautynėse karių pa
veikslus. Be to duota patrio
tiško turinio poezijos, bele
tristikos, įvairių pamokančių 
straipsnių ir karo tarnybos 
informacijų.

(fale įdėtas Lietuvos žemė
lapiu kuriame matyti lenkų 
okupuotas Lietuvos kraštas 
su sostine Vilnium.

Šis veikalas yra vienas 
svarbiausių lietuvių kalboj. 
Skiriamas kareiviams, bet 
tinka ir šiaip vidutiniškam 
piliečiui. Kiekvienas tikras 
lietuvis patriotas, ar jis bū
tų Lietuvoje, ar Amerikoje 
ar kur kitur ras tą knygąjn- 

• domia nuo pradžios iki galo. 
Kaina 6 litai. Nvrintią kny
gą išsirašyti adresuokite į 
Lietuvos Vyriausiąjį Stabą.

/

, - jie reiškia mums garą Mea 
visi vengiame neprišisapnuo- 
ti kunigo, o jei prisisapnuo
jame, jaučiamės blogai; bet 
mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą ar moteriai 
apie vyrą ir kai mes tatai 
sapnuojame, <mes jaučiamės 
gerai. Mokinkimės gyventi 
tokiu gyvenimu, kuriame 
sapnuotuose tiktai geri sap
nai ; o išaiškinimui kas nakt 
sapnuojamu sapnų įsigykite 
naują, didelį, gražų, SAPNI
NINKĄ, kuriame randasi iš
guldymai keliolikos tūkstan
čių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų.” 
“BeČinam” nikelį, kad ne- 

ątspėsite kur ir kada tas 
skelbimas buvo indėtas. Ne 
vienas gal spės, kad tai Ma- 
hanoj,aus “Saulės” skelbi
mas. Bet rašyba ne “sauliš- 
ka.” Tik skiriamieji ženk
lai labai keistai pastatyti 
•ir vienas daug maž “sau- 
liškas” pasakymas randa
si. Sakoma: “Mes visi 
vengiame prisisapnuoti, 
kunigo, o jei prisisapnuoja
me, tai jaučiamės blogai.” 
Aišku kad norėta pasakyti: 
vengiamt prisisapnuoti.” Be 
Kaip gali žmogus išvengti 
kokio nors sapno ?

Kad -šnekama apie nenorą 
prisisapnuoti kunigą, tai 
kiekvienas nuspės, kad tas 
skelbimas buvo kada nors 
kokiame nors progresiviska- 
me, pažangiame laikraštyje. 
Gal spėsite, kad tas skelbi
mas biivo indėtas kada nors 
prieš 40 ar 50 metų. Bet taip 
spėdami apsiriksite.

Cituptas skelbimas randa
mi Chicagosaūjiem?’’ nu
meryje 157, liepos 6, 1926.

P

Tai ne pirmu sykiu šis 
skelbimas “Naujienose” pa
sirodė. Tas “progresi vis
kas,” “pažangios” pakrai
pos laikraštis išleido “Sapni
ninką” ir nuo senokai skel
bia. Kitokio turinio knvgu 
skelbimų tame laikraštyje 
nėra.

Tai mat kur socijalistai 
nuprogresavo. Tai ^oeijaliz- 
mo skleidimas prie ko žmo
nes priveda ir kokio dvasinio 
peno jie ima reikalauti. Per 
socijalizmą prie sapnininkų.

Pabandykite spėti kada ir 
kur galėjo būti šitoks skelbi
mas:

“Ką reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

“Žmonės sapnavo ir sap
nuos, pasakojo savo sapnus 
kits kitaAi ir pasakas ir; pa
galios, ar mes tikiame į sap- 

■ netikiame, bet mums
i malonu, kadsMp- 

Minai ir, Mt™,

Gerai žinomas Amerikos lietuviams kun. F. Kemėšis, dabar 
darbuodamasis Lietuvos švietimo dirvoje, atsišaukia į ameri
kiečius medžiaginės paramos naujai įsteigtai švietimo orga
nizacijai.

Paremkime Lietuvos Kultu 
rininkų Darbą

Laike 1925 m. ateitininkų 
.jubiliejinio suvažiavimo bu
vo iškeltas “Žinijos” klausi
mas; buvo gautas širdingas 
pritarimas ir rugsėjo 13 d. 
Kaune dalvvauįant vvsku- 
pams Karevičiui ir Skvirec
kui, ir gražiam būreliui in
teligentų “Žinija” buvo už- 
megsta. Pirmojon valdvbon 
pateko: D-ras Pakštas pir
mininku, D-ras Kūginis vi/ _ - 
ce-pirmininku, kumsDr- 
mūšis iždininku, kun. Liepi
nis sekretoriumi ir D-ras 
Raulinaitis — teisių patarė
ju.

Greitai pasirodė' kad Kau
niečiai taip yra apsikrovę 
darbais, kad nebetenka laiko 
pašvęsti dar vienai organiza
cijai. Beto dar Jo Malony
bė vyskupas Karevičius mū
sų veiklųjį sekretorių kun. 
Liepini iškėlė į Rokiški skir
damas jį tenai gimnazijos 
kapelionu.

Centro Valdyba tuomet 
laikinai pavedė “Žinijos” 
reikalus vesti Dotnuviečiams 
kurie jau buvo sudarę 1-ąjį 
“Žinijos“ skyrių prie Ž. Ū. 
Akademijos Dolnavoje.

Dotnuviečiai tad ir augina 
dabar “Žiniją” ir josios dar
bą plečia. Pirmon vieton 
“Žinija” išleidžia dvi nedi
deles knvgutes: 1) Gvvvlx~s 
atsiradimas ant žemes ir 2) 
Fenologija tiriamųjų moks
lų tarpe. Toliau manoma 
leisti raštus žinomos Lietu 
vos rašytojos p. Marijos Pe< 
kauskartės (Šatrijos Raga
nos). kuri pasižymėjo mūsų 
literatūroj'*. kai|H> talentin
ga l>eletriste r pedagogė. Be 
to. kaip lik pasiseks žymes
nį kapitalą sukelti manoma 
išvystyti gamtamokslio davi
nių |»opuliarinimą: žinios iŠ

kitu mokslu, 
taip ir pri-

Am. J.. It. K.
eija šimtus lukstam'itj <l<>h-Hu pa
klojo. kad tiktai Lietuva Imtu 
laisva ir kulturiuu'a šalis, kad ,ios 
laisvieji piliečiai laimingai gyven
tų. taigi šiuomi skelbdami aukš
tai gerbiamo kun. I >r. !•’. Kemėšio 

• atsišaukimų, prašome Am. lietu
viu katalikų parmoti Lietines 
katalikę kultūros darbų įsigyda
mi “Žinijos" pajų (akcijų), arba 
užsirašydami "žiu i jų."

l'ed. Scl, Teturijututs

ŽINIJA”
Tai vienas naujųjų Lietu

vos kultūros žiedelių. Užsi
mezgė jisai dar. pereitų 1925 
metų pavasarį, Dotnuvoje, 
Žemės Ūkįo Akademijoje, 
būrelyje katalikų profesorių 
ir studentų. Dotnuva — tai 
stiprus centras Lietuvos ap
švietus, ypač gamtos mokslų 
srityje. Čia rengiami moks
lingieji agronomai ir moks
lininkai, vadinasi tų profesi
jų žmonės, kurie šiandien 
Lietuvoje yra reikalingiausi, 
kad pakėlus josios žemės ū- 
kio kultūrą ir kad apsaugo
jus josios miškus.

Keletą metu atgal laisva- 
maniškai nusistatę inteligen
tai sukūrė Šiauliuose ‘‘Kul
tūros” bendroVę leisti mėne
siniam žurnalui “Kultūra” 
ir knygoms, populeri/.iio- 
jant įvairius mokslus. Iš pat 
pradžių buvo atsistota aiš
kios ir plikos lx*dievybės pa
grindų. Apsigyvenęs vėliau 
Šiauliuose D-ras šliupas ta
po tosios “Kultūros” siela. 
“Kultūros B-vės” leidimai 
buvo populiarūs, žmonėms 
suprantami ir buvo platina
mi su dideliu uolumu ir gud
rumu.

Tikintieji inteligentai ir 
visi šiaip jau rimtesnieji Lie
tuvos protai visą laką jautė 
reikalą kitoniško toje srity
je darbo. Tauhrtrokšta ir 
ieško-mokslo žinių. Jų p.< 
geidauja ir šviesesnis kaimo 
jaunuolis, ir gimnazistas, ir 
studentas. Tik svarbu, kad 
tasai mokslas būtų ]>adu<xla- 
mas neužnuodytas nedoromis 
tendencijomis. <

štai tą rimtosios intrligeif- 
tijos pageidavimą ir pasiry 
žo vykinti Dotnuviečiai. Pir
miausia jie sumanė leisti 
knygas, vėliau galvojo perei
ti prie mėnesinio žurnalo. 
Buvo nutarta kurti kooperA- 
tinę bendrovę “Žiniją4’

y. A. Federacijos Apskri
čio suvažiavimas įvyks 1 d. 
rugpjūčio, nedėlioj, tuoj po 
pamaldų, Montello, Mass. 
Skyriai išrinkite ir prisius-’' 
kitę apsčiai delegatų, nes tu
rime aptart nemažai įvairių 
reikalų. Taipgi parūpinkite 
gūrų sumanymų, kaip page
rinti mūsų Federacijos aps
kričio veikimą. Taipgi kad 
iš tų sumanymų būt galima 
padaryt įnešimi? būsimajam 
Federacijos Kongresui. Tad 
nuoširdžiai kviečiu visus ap
skričio skyrius šiame suva
žiavime datvvaut prisiun- 
čiant delegatus.

A.
N. A. Fed. Apsk. pirm.

fizikos. chemijos, botanikos, 
zoologijos ir 
kaip teoretiškų.
taikomųjų.

Nmbejojame, 
vo darbu tikrai 
galėsime patarnauti lietuviu 
tautai.

•Jau turime 69 narius ir a- 
pie 4.000 litų kapitalo. Do
leriais imant — tai laimi dar

-___ i-

nedidelis kapitalas. Tačiau
*-
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Organizacijinė Komisija
Philadelphijos Jungtinis Choras Dalyvauja Konkurse

Lietuvių Dramos Direktorius, Ponas Vaičkus, Vadovaus Meno 
Srityje.

Wyoming Valley Rajono Lietuviai Nori Pralenkti Brooklynie- 
čius: 7 Chorai Dainuos Jungtiniame Chpre

Amerikos Lietuvių Ex-Kareivių Organizacija “Doughboys” 
Dalyvaus Manifestacijoje

 I

Huvių
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Brooklyniečiai Dalyvauja Amerikos Lietthdų Di^bs Įžkilinėse. 
Ttys Chorai Dainuos Jungtiniamfe Ųhore; Gražuoles

• Š6ks Tautiškus Šokius ir Baletus . .
■ \

Brooklyniečiai Ruošia Paveikslą: “Stabmeldiškoji Lietuva”
t

PENKTADIENIS, LIEPOS 16 D., 1026

jau jisai yra pakankamai di
delis, kad galėtume pirmą
sias 2 knygutes išleisti. Nors 
Lietuvoje ir baisi bepinigė— 
tačiau kunigai, liaudies mo
kytojai, ir kitokie liaudies 
prieteliai kad ir iš tuščių ki
šenių šiaip taip Šimtų litų su
krapšto ir p“Žiniją” nariais 
dedasi. Per šią vasarą tiki
mės narių skaičių žymiai pa
didinti. Manome, kad “Ži
nijos” leidiniai patiks ir bus 
naudingi ir broliams (bei se
serims) Amerikiečiams. Tat 
šiuomi ir kviečiame Tamstas

stoti “Žinijon” nariais. Pa
jus—100 litų, įstojimo mo
kesnis 10 litų — išviso 110 
litų, arba 11 dolerių. Nuo
šimčiai — nedaugiau 8-nių— 
bus išmokami knygomis, gi 
kas reikalaus — gatavais pi
nigais.

Adresas : Ž. Ū. Akdaemija, 
Dotnuva, Lietuva, “Žini
jai”

Su gilia pagarba,

Kun. F. Kemėšis, 

“Žinijos” įgaliotinis.
1926 m. birželio 7 d.

K

tuvhisex -kateiviuš' ir labai 
organizuotai įrjdailiai pasi- 
podyli:'To dėlei ' 1

1. Prašė Sesąui-Centennial 
Lietuvių Komiteto atstovo, 
kad parūpintų jiems gta- 
ž&hisiį. Philadelphijos kariš
ką orkestrų. Visas išlaidas 
pats padengs. <

*2. Jiems vadovaus sužeis
tas kovose už laisvu lietuvis 
pulkininkas. Nori strširasti 
ir įtraukti darban visus A- 
merikos lietuvius karinin
kus.

3. Manifestacijoje daly1 
vaus uniformose, kurie netu
ri kariškos uniformos eis 
apsirėdę juodais siūtais, bal
tomis kelnėmis ir baltomis 
kaskomis.

Presos Komisija

nurodęs tos patriotinės die
nos kįlnųmą ir jos sųteikiaT ' 
mąjį atįvykasiems malonu
mą, nupasakojo jiems apįę 
visos Amerikos Lietuyįų 
Dieną — 28-VIII Philadel- 
phijoje ii‘,ypač jaunimą yą- : 
gino joję dalyyąpri. Gausūs 
aplodismentai parodė kąįp 
tuomi susidoinąyę šip rajono 
lietuviai ir kaip nuoširdžįąi 
pritaria šiam kilniam darbui. 
Wyoming Valley rajono lie
tuviai ketina skaitlingai, ą- 
pie 1000 asmenų atvykti A- 
merikos Lieturių Dienos iš- 
kilmėsna ir pasižymėti tąja 
savo gyvąja tautiška dvasia, 
kurią juose kasmet gaivina 
“Lietuvių Dienos.”

“Amerikos Lietuvių Die
nos” iškilmėms pasiruošti 
Wilkes-Barre yra jau susi
tveręs Sesąui - Centennial 
Lietuvių Komiteto skyrius, 
kurio pirmininkas yra My
kolas Stanaitis, o sekretorius 
J. Dailyda. Jų ir organiza
cijos “Doughboys” rūpesniu 
išpaltyta daugybė plakatų, 
kuriuose raginama ruoštis 
28-VIII į Philadelphią, iš- 
spauzdinta speciališki ap
garsinimai prie automobilių 
ir kaip įmanydami šią idėją 
skiepina visuomenės tarpei

Iš šio rajono 7 chorai skai
čiuje 295 asmenų dalyvaus 
jungtiniame chore: Wilkes- 
Barrę’o, Kingston’o, Lu- 
zern’os, Scrahton’o, Forest 
City, Minersville, Plymoutli.

•a_ 
___ Tik laukia dienos, ku
rioje PhiladeTphijos padan
gėje galės parodyti gražius,: 
skambaus savo|bAį^eliuS.

dai>

Kūdikis Turėtų
Jaunas kūdikis nejučiomis 

naši kada mėto rankutėmis ar k 
gniaužydamas delnus, volioda 
lovutę. Net verkimas yra man 
mosi forma ir todėl mes sakom, 
kūdikis, kuris niekados neverkia 
normališkas.

Dienos metu, budint, kūdikis nuolsfcoišįg 
kruta. Svarbu pridalinti, kad jo dtSfy 
panos nebūtų jiernnkštos, m*s kitaip 'įŠįSį 
krutėjimai ‘liūs varžomi. Nereikią. 
nei perilgai laikyti prisegtų prie atktfr 
tos kėdutės. arba prie lovos, kad^jlS'’ 

'negalėtų vartytis. ’
Pasijudinus gardelis yra

mui čia išeivijoje sutaupin- 
tus dolerius; ji su išsiilgimu 
laukia iki iš Amerikos jau
nuomenės tarpolšdigs garsūs

• ’ 1 T‘a-
žiau už lakštingalas čiulbės nuvykęs antru kart 
Lietuvos padangėje ir links
mins artojo širdį, iki pasiro
dys nauji narsūs karžygiai ar 
mokslininkai, kurie bus my
limos mūsų tautos žvaigždės. 
Lietuva moka gerbti ir ger
bia savo didvyrius ir ją my
linčius. Taigi ir mes taip 
brangioje iškilmių dienoje ne 
tik save pasirodysime, bet ir 
parodysime, kad mylime sa
vo tautą ir savo tėvynę ir mo
kame ją tinkamai pagerbti.

Tad visi keno tik krūtinėje 
žėruoja tėvynės ir tautos 
meilūs ugnis stokim į darbą!

Taigi visus dainininkai-ės, kurie-ios

“Amerikos Lietuvių Die
na” 28 rugpjūčio artinasi. 
Vos pusantro mėnesio laiko 
beliko prie jos prisiruošti. O 
darbo daug,
kviečiame pradėti ruoštis. 
Mes visiems, kurie tik rei
kalingi būsite padėsime savo 
patarimais kuo ir kaip jūs 
galite kuogražiausiai ir kuo- 
prieinamiausiai, be didelių 
išlaidų, pasirodyti svetim
taučiams ir sau bei savo kolo
nijai pelnyti garbę.

Nors trumpos’ mūs iškil
mės, bet ilgalaikė bus jūsų 
garbė, kuri ilgai pasiliks vi
sit atmintyje, o užrašyta kny
gos lapuose skambės kartų 
kartose. Apie tai išgirs ir 
Brangioji mūsų Motina Tė
vynė Lietuva ir džiaugsis ži
nodama, kad už jūrįų-marių 
esanti ją mylinti vaikeliai ne
užmiršo dar jos. Už tai ji 
tobulindama savo valstybini 
•gyvenimą paruoš malonę ir 

Jramią prieglaudą kiekvie- 
p a m # ArjBri k i e e i ūt-L i e t uv+ui, 

^kilt is po sunkių darbų ir nuo
vargio užsimanys joti sugrįž
ti ramiai atsilsėti ir baigti 
savo gyvenimo dieneles-: ji 
kas kart geriau besitvarky
dama išbujos visose ekonomi
nio gyvenimo šakose* ir pa
ruoš tinkamą dirvą naudin
gam biznieriškam sunaudoji-

ALBUMAS
Retoj lietuvių šeimynoj ne« 

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

Kaina $3.50.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass

A. Jakštas

Lietuvos Santykiai su Apaš
tališkuoju Sostu

4 liepos Organizacijinės ir 
Presos Komisijų Pirminin
kas Knn. S. Draugelis buvo 

New 
Yor York’an ir Brooklyn’an
šio rajono lietuvių dalyvavi
mo reikalu Amerikos Lietu
vių Dienos iškilmėse. Pasi
naudodamas Šv. Jurgio pa
rapijos vargonininko, Jono 
Brundzos, vestuvių proga, 
kame buvo susirinkęs gražus 
būrelis inteligentų ir jaunuo
menės. Sesąui-Centennial 
Lietuvių Komiteto atstovas 
turėjo prakalbą Amerikos 
Lietuvių Dienos reikalu ir 
pasikalbėjime galėjo patirti 
žmonių ūpą link ruošiamų iš
kilmių.

Pasiekta gražių vaisių:
1. Brooklyniečiai susiįdo- 

mavę Amerikos Lietuvių 
Diena ir skaitlingai ketina 
atvykti į iškilmes.

2. Uoliai prisideda prie 
programos pildymo. Prie to- 
jiems yra patogu prisirengti, 
nes čia apsigyvenęs Lietuvių 
Dramos Direktorius ponas 
Vaičkus, kuris jau sutiko va
dovauti meno srityje. To dė
lei Brooklyniečiai galės dai
liausiai pasirodyti Amerikos 
Lietuvių Dienos iškilmėse: 
(a) Rinktinės gražuolės iš-

pildys tautiškus šokius ir ba
letus ant scenos auditorijoj, 
kurioje telpa 20,000 publi
kos. (b) Brooklyniečiai su
ruoš gražų paveikslą “Stab
meldiškoji Lietuva,” kuris 
bus parodytas ant scenos ir 
tam laike kūrenančios šven
tąją ugnį pono Strumskio iš
mokytos vaidilutės sūdai- 
nuos: “Dievų Valdovę.” (c) 
Gerosios patriotės mamytės 
ketina savo dukreles parėdy
ti tautiškais rūbais.

3. Trys chorai Brooklynie- 
čių pasižadėjo dalyvauti 
jungtiniame chore:'Šv. Jur
gio Parapijos, Panelės Švč. 
Karalienės Aniuolų.. . ir po
no Strumskio. Brooklynie-

SENI ŽMONĖS NUKAMVQ7I 
RŪPESČIŲ, ATRANDA DI

DĮ PALENGVINIMĄ 
NUGA-TONE

Jis Atlieka Darbą ir Atlieka Jį 
Greitai

Yra tūkstančiai atrandančių stelnHi- 
nų palengvinimų vos Į keletu dienų. 
Nuga-Tone grųžina gyvumų, veikmę ir 
pujiegų jų nudėvėtiems nervams ir 
muskulams. Budavoja raudonąjį krau
jų, stiprius, pastovius nervus ir stebė
tinai padidina j\į-patvarunių. Suteikia 
gaivinanti miegų? gčfų apetitų, puikų 
žlebčiojimų, pastovų vidurių veikimų, 
apščiai entuziazmo ir ambicijos. Jei Jus 
nesijaučiate kaip reikiant, tai pats dėl 
savo gerovės pabandykit JĮ. Jis nieko 
Jums nekainuos, jei Jus neturėtumėt iš 
jo palengvinimo. Jis yra priimtais im
ti ir jus tuojau pradėsit jaustis geriau. 
Jei Jnsų gydytojas dar jums neužrašė 
jo, tai tuojau* eikt pas Jūsų aptlekorių 
ir nusipirkit l ton kūtę Nuga-Tone. Ne- 
priimkit įkaito. Imkit jo per keletu 
dienų ir jei Jus nesijausit geriau, neat
rodysi! geriau, tai nunešk likusių pa- 
kiuko dalį pas aptiekorių ir jis sugFų- 
žins Jums Jūsų pinigus. Išdirbėjai Nu- 
gų-Tune, taip gera h žinodami kg. jis pa- 
darys t dėl Jūsų. įsako visiems aptieko- 
riarns garastuoti jį ir sugrųžintF Jūsų 
pinigus jei būtumėt neužganėdintas. Re
komenduojamas ir parduodamas per Vi
tais aptiekorius.

. —lJJ i

( Tęsinys)
5. Sekančiais 1418 m. gegužio 13 d. popiežius Mar

tynas V siunčia Vilniun dvi buli, kuriose, paskirdamas sa
vo “generalinis vikarijais” Jogėlą Lenkijai, o Vytautą — 
Lietuvai, įsako vietos vyskupams ir dvasiškijai jų klausy
ti ir visame kame padėti. Tai buvo tikrai nepaprastas Lie
tuvių kunigaikščių išaukštinimas Bažnyčios reikalų srity
je. Iki Jogėlai nė vienam Lenkų karaliui Apašt. Sostas ne
buvo parodęs tokio pasitikėjimo ir palankumo.*)

Ši nepaprasta Bažnyčios galvos malonė Jogėlai ir Vy
tautui turėjo, rodos, visai užčiaupti burną skundikams 
kryžiuočiams. Tačiau jie to nežiūrėdami bombardavo Ro
mą ir toliau savo skundais ant lietuvių. Tuomet Apašt. 
Sostas iš savo šalies siunčia Lietuvon pirmutinį savo dele
gatą .J o n ą , Mesiu o s v y s k u p ą**). Šis atvykęš 
įsitikino, kad Jogėla ir Vytautas yra tikri geri katalikai, 
liet drauge negalėjo nepastebėti, kad pirmieji Vilniaus vys
kupai lenkai nemokėdami lietuviškai nesugeba sėkmingai 
platinti katalikybės šaly, kur dauguma gyventojų kalba 
lietuviškai. Taigi Apašt. Sostas, legato, matyt, gerai in
formuotas, 1121 m. skiria Vilniaus vyskupu lietuvį M o - 
t i e j ų 'P r a k i e t į, buvusį pirmuoju Žemaičių vyskupu.

(>. Tuo laidu šis nenormalumas Apašt. Sdsto dėka, bu
vo pašalintas. Bet, deja, neilgam, nes po 200 m. mes ma
tom vėl lenką Vilniaus vyskupu soste. Tai buvo Bėru. Ma- 
ciejovvskis, paskirtas Vilniaus vyskupu vieton vysk. Rad-' 
vilos, perkelto Krokuvon. Apie šį vysk. Radvilą Jurgį ten
ka pažymėti, kad jis būdamas Vilniaus vyskupu tapo 1584 
m. Grigaliaus N III pakeltas kardinolu ir kardinolišką 
skrybėlę y r gavęs liepos 14 d. -58(1 m. iš pties pop. Siksto V 
rankų. Susilaukę Krokuvoj vyskupo kardinolo lietuvio

•I JikmIii keIMnl w«lnsui<l<>J<> lomi* UpIrPbiIh. pavr"«lninl Imž-
nyčlQ primojo Gnlezho ;intvynknplo Tuo htulu Vilniau* Ir
mnlč<Q vyskupai, JernrchlMtal topo primuso vnldlnlnl.

7 .

-f”

s----------- .H freriauBttcl

proua kūdikiui mankštintis. Jų galinu^ 
pirkti įvairių rūšių. Vnikštiko tiereto-j 
inenduojaiite pirkti, kadngi jaunų kudl«j 
kj m-reikia akstimi stovėti ant ko 
IM to (lauš kūdikių gauna iškraipytas 
kojas, nes jų kūnas dar nestiprus vaik
ščioti. -

Karietukę reikia parinkti atsižvel
giant į kūdikio parankamų, o ne 
dų. Tai turėtų būti keturių ratų, geis 
sprendžinų, su geru apgaustu, galiiįiStt. 
apsaugoti’nuo saulės ir.vėju. Ji.tuv^j 
būti ruiminga su užtektinai vietos 
lotus, kad ypatingai šaltame ore kūdi
kis tūtų gerai apsaugotas nuo klimato. 
Sulankstomos karietukės irgi yra__ '
parankumas. ypatingai jei kūdikį,rel-' 
kia vežti trumpų kelių. Vienok 
kia kūdikio patikti jose ilgam Tailfc 
nes dažnai jie neparankus Ir 'kieti.

Kaip atigščiau rašyta, dažnai pasi 
ko kad mokinos neįstengia žindyti 
kūdikių ir tada reikalinga parūpi! 
jiems kitokio peno. Geras grynas, 
kas karvės pienas, tinkamai 
tas, geriausiu cukrumi, ir atmiežtas 
kalingu kiekiu vandens parūpina. 
Itmimi; pieno vietos užėmėją. 
sias mišinis parinkto pieno ir t 
šio citkraus parsiduoda po vaida i 
•len’s. Brand Pieno. Per tris 
tęs Amerikos motinos atsidėjo ant.9^ 
puikaus pieno. Penint si 
mų, jis tfiioda arčiausį panašautų Į I 
tinos pienų .

Boraen’s Eagle Piėnas šian< 
lėja danę: kudi^ų 
pačiu' išauklėti

,L
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jau po ne-

• 51|e
tarife

sveikinęs 13-sios šio rajono po savo vėliava nori sukvies- 
“ Lietuvių Dienos” dalyvius, ti visus iš visų apielinkių lie-

kai jau yra pasižymėję pra
eityje ir “subytįnę” net sve
timtaučių chorus.

čių jaunimas kaipo daininin- j Choristų-čių ūpas labai gr; 
kai iau vra nasižvmėie nra-tžus. Tik laukia dienos, ki

į

WiĮk0sr skąįnbjūs šavd|biį^eli|us. 
e»dlej&>- ^ol^rriie&gy&'rtusi dar 

je čia įvyko,“13-ta Lietuvių, jauna Amerikos lietuvių 
Diena.” Taigi c buvo graži 
proga pasikalbėti su šios a- 
pvlinkės veikėjais ir skait- 

lietu-

Lietū-

liūgai susirinkusiais
• • -vviais. *
Sesąui-Centennial

viii Komiteto atstovas pa

ex - kareivių organizacija. 
“Doughboys” labai daug 
darbuojasi, kad ir patys tin
kamai pasirodytų iškilmėse, 
ir kad šiame rajone sužadytų 
žmonių ūpą.

Organizacija “Doughboys”

MYUNtlBiS SKAITITI
< - DOMIS RAŠTUS m

'1 MstžSsŽfe* gėri rtSto ’ Kada a
jiins lygyti dvi geras knygas: pirm^ir 
antrg tomą •

A P M Ą S TYMAI 
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7% -colių, oailials kietais ap
darais, po ŠOOshvirSum puslapiu. Spau
da aiški. - Tikrai nandingi skaitymai, 
ypač dievotiem žmon&n. Kaina abiejų 
tomų iSpiridte pašte “Jloney
Order”-tr tęskite:

“Dsriniiink&s”
P66 W. Rroadvay, So. Boston, Mass.

den's yra pienas vartojsuna^.perj 
gentkartes ir vis labiau vart 
dėsnio, žmonių skaičtuas, tai sa 
turi būti priežastis. O priežastis ta,] 
jis pasirodė ,ysųs patenkiuastis 
gus iier tiek laiko, kad žmonės 
turi pasitikėjimo.

Skait.uk xiuox .įtraiĮiisnius kdi 
tč.ir pasidėk ateičiai.

lenkai neprotestavo. Lietuvos gi didikai prieš Radvilos bažnytinėj srity. Lietuvos episkopatui nesipriešinant, Vii- 
įpėdinį Bern. Maciejowskį pakėlė energingą protestą, pa- 1 
reikšdami karaliui Zigmantui, kad Vilniaus vyskupas tu
ri būti lietuvis, ve lenkas. Tą reikalavimą palaikė net ir 
toks šventas vyras, kaip Žemaičių vyskupas Merkelis Gied
raitis. Bet labiausiai to reikalavo Vilniaus kapitula. Ši 
1593 m. pasiuntė savo delegatą; kan. Beinartą Romon, ku
ris ir išdėstė visą dalyką pop. Klemensui VIII, nors šis jau 
buvo pasirašęs Maciejowskio nominaciją.

Tie lietuvių protestai nepaliko be pasekmių. Vilniaus 
vysk. Maciejovvskis l(>00 m. gavo pasitraukti. Jo vieton 
stojo vyskupai lietuviai. Tačiau dvasiški lietuvių ir uni- 
jotų baltgudžių reikalai liko ir toliau neaprūpinti. Pažy
mi tai ir važiavęs tuo laiku per Lietuvą garsusis popiežiaus 
delegatas Rusijon jėzuitas Posevinas.

7. Remdamos tomis žiniomis, ]>op. Klemensas VIII, 
supratęs, matyt, kad ikšiol buvo lenkų apgaudinėjamas, 
siunčia Vilniun specialų Vizitatorių. Juo buvo Aleksand
ras Komulejas. Jis atvyko Lietuvon kovo 17 d. 1595 m. ir 
išbuvo čia iki gegužio 23 d. 1597 m.

Aplankęs asmeniškai Vilniaus vyskupiją, jis rado baž
nyčių be kunigų, o jei kur ir buvo kunigai, tai nemoką lie
tuviškai ir todėl negalį .sėkmingai skelbti liaudžiai kat. ti
kybos mokslo. Matydamas tai jis, susitaręs su karalium 
Zigmantu III, išleidžia įsakymą, kad iš Vilniaus vyskupi
jos pajamų būtų paskirta 10,(MM) auksinų Vilniaus semina
rijai 15—20 lietuvių klierikų laikyti ir auklėti.

Kamulejaus paragintas skiria po 3,000 auksinų me
tams ir Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevičius tam 
tikram lietuvių klierikų skaičiui savo įsteigtame bendra
buty laikyti su sąlyga, kad ir bendrabučio vedėjas būtų!lie
tuvis. Apie visa tai Kamulejus j>u džiaugsmą pranešė pop. 
Klemensui VIII. , ąT •

n.
8. Apašt. Sostas šiame atsitikime yra parodęs lietu

viams didelio palankumo. Bet tuos Kamulejaus ir Kle
menso VIII gerus norus niekais paVbHe.ar£| lhikij lenkų 
|M>litika. Mat. Kamulejui teko veikti Lietui 
laimingos Liublino unijos (įvykusios 15891 
jos dėka Lietuva iau buv6_netekus

niaus ir Žemaičių vyskupijos tebelieka po senovei priskir
tos lenkiškai Gniežno metropolijai. Apie sudarymą atski
ros lietuviškos bažnytinės provincijos nieks nė neatsiliepia.

Toks dalykų stovis tęsias iki treciajam Lenkijos pada
linimui, įvykusiam 17995 m. Drauge su Lenkija po rusų 
valdžia patenka tuomet ir Lietuva. Užimtose nelenkiškose 
srityse rusai tuojau (būtent tais pat 1795 m.) steigia naują 
bažnytinę Mohilevo provinciją, kurią Pijus VI lapkr. 15 J. 
1798 m. legalizuoja. Tai provincijai be kitų priskiriamos 
Vilniaus ir Žemaičių vyskupijos;- Vokiečiams rūpinantis 
sudaroma Vygrių deciezija kuri priklauso Varšuvos metro
polijai. '

Nors tuo būdu Žemaičių if Vilniaus vyskupijos ir tam
pa atskiltos nūo senovinės jerarchiskos priklausomybės 
Gnieziio metropolijai, Vatikanas tačiau iki XIX a. pabai
gai, matyt, vis dar jas tebelaikė priderančiomis Lenkų baž
nytinei prųvincijai, nes Leonas XIII rašydamas 1894 m. 
savo encikliką Lenkų vyskupams (ad episeopos Poloniae) 
yra prisiuntęs ją ir Lietuvos vyskupams. Būdamas len
kiškos orientacijos anų laikų Lietuvos episkopatas Antraš
tėje: “ad episeopos Poloniae,” nieko blogo nematė. Vi
sai kitaip yra pažiūrėjus į tai lietuvių spauda. Savo “Tė
vynės varpuose” Vincas Kudirka pirmutinis ?mė'įr<Mlinė- 
ti tokios tvarkos negeistinumą ir griežtai reikalauti, kad 
Vatikanas Lietuvos episkopato nebejungtų prie Lenkijos 
vyskupų. ✓

Nuo tos Leono XIII enciklikos “ad episeopost"Bolo
nine” lietuvių dvasiški josi •separatizmas niuo lenkystės, pra
sidėjęs nuo “Aušros” gadynės, dar labiau sustiprėja. Ki
lęs pirmiausia jaunų kunigų tarpe, j 1.4 vėliau pasiekto4cle- 
bonus, iki galop apima ir aukščiausiąją Lietuvos jerar- 
ehiją. * '. ' ‘ **

Pirmiausia energingai reiškiamas to separatizmo pa
geidavimas buvo tas, kad Apašt. Sostas savo oficialiuose 
dokumentuose pradėtų skirti liehtęriu mio tet&ąir pripa
žintų lietuvių tautai tokiai pat teises Bažnyčioj, kaip ir ki
toms tautoms. "tokie reikalavimai, atsiradę pirmiausia at-

M
reikia tikro 

maisto dėl jįt 
isauginimo
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abejoti. Žiūrint ir klausant 
to viso žmogus nebetenki 
energijos ir noro kg, nors 
veikti, kuomet patys katali
kai apie savo veikėjus ar me
nininkus, kuriais reiktų di- 
džiuoties, džiaugties, kalba 
su neapykanta. Tokiose ap
linkybėse gyvenant atrodo, 
kad lig dvidešimtojo amžiaus 
katalikai, apie kurių prano
kėjus kultūros ir civilizacijos 
istorija kalba, kaipo apie 
dailės ir mokslo pijonierius, 
šiandie jų .= anūkai tarytum 
nebemyli mokslo, nei dailės.

Tokių apsireiškimų tenka 
šiandien nekuriose koloni
jose pastebėti ir jie nieko ge
ro, nei toms kolonijoms, nei 
pačiai visuomenei nežada, 
nes tai yra dvasinės ligos ap
sireiškimas, kuris neatidėlio
jant turėtų būti gydomas. 
Nebūdamas dvasios gydyto
ju, nemanau nei jokio recep
to šiame atvejyje rašyti, tik 
kadangi jau ne nuo šiandien 
pradedu tėmyti lietuvių vi
suomeninį gyvenimą, ir ka
dangi jau ne vienoj vietoj te
ko pastebėti tokios dvasines 
ligos apsireiškimų, tad tėmi- 
aju, kokius vaistus kiti gy
dytojai vartodavo tokioms

dvasinėms ligoms gydyti. 
Tiesiog stebėtinas ir neįtikė
tinas dalykas, kad tokių ap
sireiškimų gali apsireikšti 
toikosė kolonijose, kur rodos 
ir vadai geri, idealingi ir 
žmonės katalikai neapsileidę 
savo katalikiški], pareigų pil
dyme, tačiaus faktas, kad 
taip yra. Bažnyčioje žmogus 
atrodo geriausias katalikas, 
meldžiasi, eina prie sakra
mentų, b išėjęs iš bažnyčios 
blogiau pašnekės ir už ar
šiausia bedievi. Nors ir keis- 
ta, bet taip yra. Sakau ne
su dvasios gydytoju ir recep
to nerašysiu. Kunigai, ko
lonijų vadai yra dvasios gy
dytojai. Jų pareiga ir teisė 
gydyti dvasios ligas, kur tik 
jos apsireiškia. Tečiaus ma
nau, jog nei vienas iš gerbia
mųjų kunigų dvasininkų ne
sijaus užgautu, 'jeigu pasa
kysiu, kad kaip iš kūno ligų 
gydytojų ne visi vienodai yra 
pasekmingi, kūno ligų gydy
me, nors jie visi tą patį me
dicinos mokslų studijuoja; 
taip pat ir dvasios gydytojai 
ne visi vienodai yra pasek
mingi dvasios ligų gydyme. 
Kaip kūno sveikata priklau
so nuo gero, sveiko maisto ir 
tvarkaus jo vartojimo; jeigu 
mes kad ir geriausia maistų 
vartosime perdaug, be jokios

sirgti
sveikiaus kūno organizmui. 
Taipgi ir žmogaus dvasiai 
sveikiaus jeigu jo£* maistas 
buba paįvairinamas. Tikė
jimas tai geriausias ir svei
kiausias dvasios maistas, nes 
jis tai pamatas žmogaus dva
sios sveikatos. Tikėjimas to
bulina’, švelnina žmogaus šir
dį, jausmus. TeČiaus ne vie
ną širdį ir jausmus žmogus 
turi, bet taipgi ir protą, ku
ris taipgi yra svarbus fakto
rius žmogaus dvasios gyveni
me. Žmogus dvasiniu žvilgs
niu yra sveikas ir galingas 
tik tada, kuomet širdis ir 
protas veikia išvien pilname 
kontakte. Mes šiame atvejy
je dažnai pasigauna me vieno 
kurio nors dalyko, ar tai 
protą ar tai širdį ir jį vieną 
tik mankštiname, tobulina
me, o kitą pamirštame, ap
leidžiame. Tikėjimas tobuli
na žmogaus širdį, sužadina 
prakilnius jausmus; ir kuo
met žmogus tais jausmais 
persiima jis pasidaro uolus 
bažnyčios lankyme, dievotu
me. Ir tas būtų labai gerai 
ir nieko nebūtų galima prieš 
tai pasakyti, bet kuomet to
kie uolūs pamaldume žmonės 
pradeda manyti, kad jau to 
vien pakanka ir kad jau dau-

fis visuomenininkui gerb. 
kun. EjKemėšiui, nesantai
ka lietuvių , tarpe išnyko ir 
žmonėse taip susiorganizavo, 
kad net vienon bažnyčion ne
begalėjo'sutilpt, ir prisiėjo 
organizuot kitų parapijų ir 
statyt naujų bažnyčių. Da
bar Detroitas turi dvi para
pijas ir abi gerai gyvuoja.

Tokių pavyzdžių būtų ga
lima nurodyti ir daugiaus, 
bet manau pakaks ir šių tri
jų, kad parodyti, kokius re
ceptus vaitoja kiti dvasios 
gydytojai, kur tik nesantai
kos liga apsireiškia.

Evangelijoje yra nurodyta 
pavyzdžių, kur tikintieji 
žmonės katalikai yra persta
tomi avimis, o dvasininkai 
ganytojais. Tai yra gražus 
pavyzdis, kuriuomi ir aš ban
dysiu pasinaudoti šiame savo 
rašinyje. Sakysime du pie
menėliai kaiminystėje gano 
po pulką avelių. Vienas iš jų 
parodo savo avims duonos, 
nurodo kaip geresnę ganyklą 
susirasti. Avys myli savo ga
nytoją, visos paskui jį seka 
ir nei viena niekur nenuklvs-I > 1

ta. Noriai atiduoda dalį, kas 
priklauso ganytojui. Kitas 
susukęs laiko būryje savo 
avis, liepia niekuomi nesirū
pinti, nei apie duoną, nei a- 
pie geresnę ganyklą, o tik 
laukti, kada mirtis ateis, kad 
po jos nueiti į neišmatuoja
mus dobilų laukus. Avys 
klaususios ir kentusios neku-

rį laikų pradeda nerimauti, 
pradeda viena po kitai 
trauktis nuo būrio ir ant ga
lo visa kaimenė iškrinka.

Tad kuris iš šių dviejų ga
nymo būdų yra geriausias? 
Aš manau kad į šį klausimų • '
nereikia atsakymo. Kur tik 
dvasininkai panaudoja tokių 
visuomeniškai darbininkiškų 
taktikų, ten socijalizmas ir 
bedievybė pranyksta, kaip 
sniegas pavasario saulei pra
švitus. Tokiose kolonijose ir 
žmonių susipratimas, kaip 
religiniu, .taip ir* tautišku 
žvilgsniu sto^i kur kas auk- 
ščiaus, negu tose kolonijose, 
kur vadai vienpusiškai rūpi
nasi tik įskiepyti į žmonių 
širdis pamaldumų ir pamy
lėjimų skurdo, neturto. To
kiose vietose katalikai kur 
kas stovi žemiaus susiprati
me, tokiose.vietose greičiaus 
apsireiškia nesantaikos dva
sia, po kurios seka suirutės, 
kas silpnina ne tik tų koloni
jų veikimų, bet įneša nesvei
kos dvasios į visų visuomenę.

Gal čia šiame straipsnyje 
mano išreikštos mintys kaip 
kam nepatikti, bet aš manau, 
kad mano mintys nepadarys / 
daugiaus blogo, negu tos su
irutės, kurios kartais mūsų 
kolonijose iškyla ir pridaro 
eibes moralių nuostolių. Tad 
nebijokime pamatyti savo 
klaidų ir su jomis kovoti.

S. B—tis
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“Statau laižybon. 
maišą aukso, brolau,

kad nesi ragavęs 
gardesnį cigaretą!”

Naujas ir geresnis cigaretes
SKARBINIS RŪKYMAS

Jidirbinii P. LocilUrd Co., (steigto* 17M.

giaus nieko pavieniui žmo
gui, taip ir visai tautai ^be
reikia, ir savo veikimu tary
tum norėti] visus priversti 
taip manyti, tada jau nebe
galima su tuom sutikt. Iš tos 
priežasties greičiausia ir kįla 
nesantaika, kaip vadų, taip 
ir paprastų žmonių tarpe, 
kuomet dalis vadų,' ar pa
prastų žmonių, kurioje nors 
parapijoje pradeda manyti, 
kad Dievui galima patikt 
vien tik sėdint bažnyčioje ir 
poteriaujant, arba užsida
rius vienuolyne.

Čia man prisimena dar 
Lietuvoje girdėti vieno pa
mokslininko žodžiai, kuris 
kalbėdamas ir aiškindamas, 
kaip galima Dievui patikti 
štai ką pasakė: “Žmogus, 
kuris įsibridęs į pelkę pjau
na šieną, ir tą savo darbą ir 
vargą paveda Dievui, gali 
gerinus Jam patikti, negu 
tas, kuris atėjęs į bažnyčią 
keliais eina stacijas, o nieko 
nedirba.” Tas pamokslinin
kas buvo priverstas taip pa
sakyti, kad išgydžius nesan
taikos ligą, kuri buvo pradė
jus toje parapijoje plėstis. 
Mat buvo atsiradę nemažai 
dievoti] žmonių, kurie pali
kę namie ūkio darbus, eida
vo kartais po kelias mylias į 
atlaidus. Ūkininkams tokis 
dievotumas kartais padary
davo nuostolius, ir dėlto buvo 
pradėjus kilti nesątaika, ku
riai anas pamokslininkas pa
siskubino užbėgt už akių ir 
išgydyti. Tas pamokslinin
kas rūpinosi ne vien savo pa
rapijos sielų išganymu, bet 
taipgi ir kūno reikalais. Jis 
pats parūpindavo trąšų ūki
ninkams, kad jo pt 
žmonės nebūtų žydeli
dojami. Paskui įsteigė var
totojų draugiją, arba koope
raciją, kuri po jo paties prie
žiūra gerai gyvuodavo. Vė
liaus suorganizavo ūkininkus 
ir surinkęs pinigus pastatė 
parapijos miestelyje gražius 
namus, kuriuose tapo įreng
ta gimnazija. Žmonių tarpe 
santaka. Dievo ir artimo 
meilė loję parapijoje dar la
binus pražydo, nes visi jau
tėsi patenkinti. Vienpusiš
kas veikimas ar tai vienoje, 
ar kitoje srityje ypatingai 
kolonijų vadų nėra tinkamas 
ir greit sukelia nepasitenki
nimų visuomenės tarį>e.

1922 metais gegužio 30 die
ną gerb. kun. J. Bakšys iš 
AVaterburio L. D. K. S. išva
žiavime Nor\vood. Mass. pa
sakė darbininkišką prakalbą. 
Pareiškdamas darbo žmo
nėms vieną kitą užuojautos 
žodį, paragino šviestis, or
ganizuotis. kad pasekmin- 
giaus kovoti už savo reika
lus. Prakalba visus patenki
no ir katalikus ir nekatali- 
kus, kurie tame išvažiavime 
dalyvavo. Pats mačiau, kaip 
nekurie apstoję sveikino 
kun. J. Bakšį, ir pareiškė sa
kydami: “Jeigu visi dvasi
ninkai taip kalbėtų, tai nebū
tų nei vieno bedievio lietuvių 
tarpe.” Užtad ir nestebėti
na, kad waterburiečiai, ku
rių tarpe darbuojasi tokie 
darbininkiškos dvasios vadai 
parodė savo susitarimą ir 
vienybę pasistatydami tokių 
brangią mokyklą.

Keli metai atgal didžiulė 
Detroito lietuvių kolonija 
buvo ant suirutės kranto ir 
atrodė kad vienintelė lietu- 
vių parapija suirs, liet nuvy
kus ir pradėjus tenai darbuo-

Dabar Ne Seniau
Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy

kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. A^iko ne--Jj 
gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasaulyj 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve
nimo klausimais; be to, deda įdomii] apysakų, eilių, įžy
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir t. t., o be 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie
tuvos veikėjo paveikslą.

Užsisakę “TRIMITĄ” Sųetajps arba pusbi metų, 
gauna priedo įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap
tys,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin
kinį “Vakaro kaukės.”

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

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei 
metų 7 lt. 50c. ir trims mėnesiams 3 lt. 75c. Užsieny dvi
gubai. Izatvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat. kaip Lie
tuvoje.

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

SUSIPAŽINK1T SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti.

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, lai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų Ame-

• « • — —r-
rikoj.

APIE LIETUVIŲ
YRA I&LEIBTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina 13.50 Užsisakykite

“DARBININKAS” I
366 West Broadway South Boston, Mass.

—« ----------

•" “V *

S VEIKĖJUS



>x> ’ * ? 
f

11

pavyzdis
su juo ir kitu du.” Mąto 5. 
39-41. Jei visi žmonės kiek jų 
rąndasi pasul^je būtų |ik prisi- 
rųošę, pėduoti arba atkreipti 
savo kitą, skruostą arba v^idą 
ųorinčianą užgauti per dešinį, 
tai jau ipso facto nebūtų nei 
vieno, k’liiį drįstų ištiesti’tan-

Kadėpgi randasi nemažas 
skaičius, asmenų, kurie kartais 
piktinasi net iš geriausių savo 
artimo veikalų, tai pasiryžtu 
parodyti i. atatinkamą sąvoką 
šio antgalyje; sąmonių prieš.ta- 
raujančių (viena kitai. Ni«i-i 
kuomet negali tas pats žmogaus
veikalas tapti vienam papūsti- (ką■•kftatiA vėidą užgauti. Jei
ninitųo kitam geru pavyzdžiu,] 
jei vfei turžlų atatinkamą sąvo
kų PAPIKTINIMO IR GERO 
PAVYZDŽIO. Reikia gerai su
prasti kas yra papiktinimas, o 
kas- geras pavyzdis.

Kaip žmogaus veikalai yra 
nevienodi, taip ir pavyzdžiai 
nevienodi. Papiktinimas yra 
nedoras pavyzdis, yra tai žmo
gaus darbas ir žodis nevisai tei
sus prižadinąs artimą į nuodė
mę. Papiktinti ką reiškia į- 
traukti kitą piktan, arba pamo 
kyti pikto darbo ar pasielgimo. 
Pasipiktinimas reiškia išmokti 
nuo kito nedoro darbo ar pasi
elgimo.

Kas tyčia daro ar kalba ne
dorai, geisdamas kitą įtraukti . 
jiiktan. tai toksai papiktinimas 
vadinasi velniškas. Kas pikti
nasi kito gerais darbais ar žo
džiais, toksai pasipiktinimas 
vadinasi parizejiŠkas. Kad vi
si žmonės rūpintųsi gerai su
prasti ir pažinti gerumo taisyk
les, tai niekuome negalėtų to 
paties veikalo vieni vadinti ge-Įpo protingų Dievo tvarinių vei- 
ru, o kiti įniktu. Jau musų kali yra trejopi: vieni savaimi 
dienose atsiranda tokiu filozo- l 
fų, kurie skelbia, būk piktas 
būtinai reikalingai; 'nes girdit

)ių.
.io’

visi būtų prisirengę palikti sa
vo apsiaubtų (viršutinį drabužį 
—j- paltų) norinčiam per teismų 
atimti jupą, tai nei vieno nebū
tą, kurs bandytų kitų savo ar
tinų patraukti teisman. Tai 
pasaulyje būtų tikras rojus, se- 
būtų nei vaidų, nei kivirčių, nei 
teismų nebūtų jokio reikalo. 
Taip pat reiškia ir gamtos dės- 
nys, jei visų būtų vykdomas. 
Ar dar reikia daugiau argu
mentų, kad Kristus yra Die
vas ?

VEIKALŲ TIKSLAS ŽY
MIAUSIAS JŲ GERUMO 
ŽENKLAS. Juo kilnesnis bū
va mūsų veikalų tikslas, su ku
riuo ir dėl kurio mes pasikurs
im prie veikimo, juo geresni ir 
doresni mūsų veikalai darosi. 
Užtatai mums niekuomet netin
ka teisti kitą veikalų, kad ki
tų tikslo ar intencijos vidujinės 
mes negalime žinoti. Tiek tik
tai tikrai žinome, kad savaimi 
nedorąją veikalų nei tikslas ne
padaro gerais. Nes žmonių kai-

Šių metų Ą. L. R. K- nių, ieškokime liauju kelių, 
Įvaip brangių organizaciją 
patobulinus — pagerinus. 
Kiekvieno lietuvio Į kataliko 
pareiga yra rūpintis liet, ka
talikų organizacijomis, gi 
Federacija yra visų organi
zacijų vienytoja.

Ttoigi1 Federacija da labiau 
turime susirūpintų nes tik 
per Federacijų mes. turime 
galės kalbėti visųiAm. lietu
vių katalikui vardu, be Fe
deracijos mes būtume pakri
kusi minia.

Todėl branginkime ir rem
kime savo vienybės reiškėją 
mūsų Feedraciją.

F f d. Selirctorijutas

jei nebūtų* 
tai ir^yfjį 
kią labu pažinti. Tuomi pasi- 

■^Eįggidami drąsiai vykdo nedory- 
bėš, ir kitus y-a^ina prie jų. Te
orijoje tai būtų tiesa, bet ne 
praktikoje. Jei praktikoje ne
dorybė būtų reikalinga, tai ne
dorybė paliautų būti nedorvlie, 
nes žmogus ką daro priverstas 
negali būti liaosas.

Jei būtų Adomas ir J ieva ne- 
nūsidėję. tai mes pažintume ge
rą ir piktą tiktai teorijoje, o ne 
l>raktiĮ;oje. Teorija reiškia dar 
tiktai išgalvotąją sąmonę bet 
nebandytą. Užtaigi būtinai 
reikia daboti ir laikytis taisyk
lių, kurios neduoda suklysti at
skyrime gero nuo pikto. Pir- 
ūioji taisyklė, kad geras darbas 
ar veikalas žmogaus turi būti 
diTriiu (įstatymu) tvarkomas 
be šito negali būti nei kalbos a- 
pie veikalų gerumą. Tikin
tiems Dievo apreikštoms tie
soms tas yra lengviū lengviau- 
sis įsitikinimas. O abejojan
tiems apie Dievo apreikštas tie- 
sas>yra kita taisyklė, kuri pa- 
tariistu.ja vieniems ir kitiems 
kartu. Tai gamtos dėsnys: 
Daryk tai kitiems ką nori kad 

m kiti darytų; nedaryk to ki
nis. ko nenori, kad tau kiti 
ytų.”

Kas sąžiningai pagalvos, tas 
iiiekūomet negali prieiti prie 
kitokios išvados, kard ncgali pa
saulyje rastis kitas" autorius 
Dieji-o ir Bažnyčioj |šakVitių' o 
ki> šio gamtdjŲdftmid. Nėr 
viei4u< žmogus nebūtų atsiradęs 
paSaulyj(‘,* kurs' būtų galėjęs? 
kuomet išgalvoti. irapsidrąsinJ 
ti kittejB^ sąv|W‘b<^|(Įurbiafųs 
pasiūlyti tokį, jei ncĮsrfkyiTią, 
taiįhenl patarimą, kaip srkan- 
ty.4fs: “Jei kas užgavo tave per 
dešihį skruostą, paduok jam ir 
kitų.. Ir jei kas nori su tavim 
bylinėtis teisme ir atimti tavo 

palik jam ir apsiaustą. Ir 
ka,s tavo verčia atlikti baudžia* 
vą ant tūkstančio žingsnių, eik

•j

geri, kiti savaimi blogi, dar ki
ti savaimi nei geri nei blogi, ir 
šiuos pastaruosius tikslas pa
dujų ajerais,..jei ^u Įjeru tikuti

tykdolną) |oįjĮęijsiĮ likįu 
tikslu būva vykdomi, tai esti 
pikti. Savanai gerųjų darbų 
šaltiniai yra trys, malda, pasi- 
aikinimas ir išmalda. Šie trys 
šaltiniai dalinasi Į septynias 
pirmaeiles dorybes, kuries yra 
priešingos V*pptynieins šalti
niams nedorybių ir visiems 
Dievo ir Bažnyčios įsaky
mams... Kaipo tikinčiųjų tiks
las visuomet yra Dievo garbe 
ir Dievo ir artimo meile, taipo 
nustojusių tikėjimo arba iš 
liuosos valios abejojančių apie 
Dievo apreikštas tiesas negali 
būti kas kitas neva gerųjų vei
kalų tikslas vien tik jų pačių 
garbė, jei ir jie stengiasi pasi- 
rodvti vvkda kokius gerus vei- 
kalus. Bet Dievas savo teisin
gumu ir jiems atlygina ]>asaii- 
liniais gerumais... Tas taip yra 
aiškus dalykas kaip saulė ant 
dangaus, nes labai dažnai ma
tome netikėlius turtais apsikro
vusius. o tikinčius dorus kata
likus skurdą krutančius! Ma
nau kad šitą straipsnį kas gerai 
perskaitys, tai bent tiek supra
timo turės, kad. jei to paties as
mens ir tą patį veikalų vienas 
vadina geru, o kitas negeru. tai 
klaida randasi ne veikale, o tik
tai asnreftk teisime, ar iš puiky
bės, ar iš pavydo ar dažniau
sia iš meliės svaigalų. Apie tai 
Ims aiškinama kitame straips
nyje.

Pilnasai Blaivininkas
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deracijos Kongresas įvyk
siantis, rugpiūčio 24, 25. ir 26 
dienomis Watęrbųryje, yra 
svarbus tuo, kad,ąpyąikščios 
20-ties metų . gyvavimo 
jubiliejų.

Federacija, kaipo Am. lie
tuvių katalikų vienybės reiš
kėją, savo kongresuosna su
traukia visas intelektuales 
katalikų jėgas. Šiuosmet Fe
deracijos Kongresas turės 
garbės matyti savo atstovų 
tarpe du garbingu svečiu, J. 
E. ark. Jurgi Matulevičių ir 
Liet. Universiteto prof. Dr. 
Juozų Eretų.

Amerikos lietuvių išeivija 
reikalinga didžiausios vieny
bės. Vienybėje mes stiprė
jame, susiskaldę — žūstame.

Jei 20 m. atgal mes jautė
me nešu atsakomybę prieš 
tautų ir tėvynę, taip ir dabar 
toji atsakomybė nei kiek ne
sumažėjo. 20 metų atgal mes 
rūpinomės, kaip Lietuvai 
laisvę atgavus, dabar mūsų 
rūpesčiu yra, kaip atgautąja 
laisvę palaikyti, nes Lietuvos 
nepriklausomybei yra labai 
daug rimto pavojaus, 
turime ieškoti naujų būdų, 
kaip retėjančias eiles užpil
džius. naujų .jėgų gavus.

Taigi visi rengkimės i šių 
metų Federacijos Kongresą.

Ruoškime kongresui i neši-

Įttda mi vaifM ant degtuko ; 
vyniota.

(Akių užgarintas, yra rim^; T 
tais dalykas, ir 1-eikaląųjaį^ 
gjeitos priežiūros. VisuosQ; > 
atsitikimuose reikia surasti 
ir prašalinti priežastį. - • z

Per dieną, kad nors dkys ^ 
n|tiiraljįai švarios, bet gatvitį*— 
dulkės gali’ kur nors ' įsi-rst 
kniėigti,’ i i‘ gerai Ičhsdičri 
plauti. ’ Reikia išvirt kvbriįįpd 
Vandens ir jame ištarpinu’u’- 
arbatinį šaukštuką druskos,'*’ 
arbatinį šaukštuką sodos, ar- ’ 
butinį šaukštuką ‘boric acid’ 
ir arbatinį šaukštuką glyce- 
lino. Pripildyti taip vadi- 
namą akies puodukų (eye1“- 
eup) ir abi akis plauti. Lie- 
karną vandenį laikyti didžioj 
bonkoj. Užteks per kiek lai- . 
ko.

cleveland; ohič .
Birželio 30 d. Katalikiškų 

DT-jų Sąryšis laikė savo mėne
sini paparstų susirinkimą. Ap
svarsčius sąryšio'' 'Uhtbuotes 
reikalus. Atstovė p. Ęaūlina 
Štaupienė sugrįžus iš Eukaris-' 
tmio kongreso Išdavė raportą 
labai gyvai ir nuosekliai. Visi 
atstovai su atvda klausėsi. Po
draug gerb. atstovė pridavė bi
lų vien tik už kelionės tikieto 
lėšas, o už savo laiko sugaišimų 
nieko neėmė, o mes žinome, kad 
tokiame suvažiavime turėjo ga
na daug panešt iškaliu, štau- 
pai jau ne sykį yra daug pasi
darbavę dėl katalikų visuome
nės gerovės, užtad Sąryšio val
dyba ir visi atstovai vardan vi
sų Cleveland’o katalikiškų 
draugijų ištaria širdingiausi 
ačiū!

Antras labai svarbus įvykis, 
kuris pridavė Sąryšio atsto
vams ūpo ir džiaugsmo, tai yra 
atsilankymas gerb. advokato 
P. Česmilio, kuris baigė a<lvo-) 
katūros mokslą AVasIiington’e. 
D. C. Atvyko į Cloveland'ą ir 
žada apsigyventi ant visados. 
Gerb. advokatas ištarė kelis 
.jausmingus žodžius dėkodamas 
sąryšiui ii- abelnai visiems ka
talikams už pinigišką paramą 
,;aiu einant mokslą. Pcjgmag 
ji i ža<lčį()^ v Įšaltose kįhe dar
buotis visame su katalikais. 
Reikia, pastovį tiesos žodis
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Lietuvių Darbininkų Sąjungos 97; kuopa 
SUBATOJ IR NEDĖLIOJ

Liepos 17-tą ir 18-tą dd
1926 m. . ■■ U- ■

VYTAUTO KEMPE J
Lovrell, Mass. ‘'

PRAKTIKUOJA DVIEJUOS® 
OFISUOS® ’

■ Kailio .teko. South Bostopiš- 
kiui. . 1

• • • • .
kiti Cleveland’o katalikų! ryL 
suomenė neturėjo iki šioŲ.ųei 
vieno inteligento dipkmi$b>, 

.kuris pikuli remtų katalikų 
tautiškus reikalus. Podraug, 
turint kokį nors reikalą dabar 
mes privalome kreiptis prie 
naujai apsigyvenusio adv. P. 
Oesnulio, nes pagal jo tvarkią.-, 
gą apsėjinuj. ir rimtą būdą galėti 
taip tvarkingai atlikti kiekvie
no žmogaus reikalus. Jo gyve
nimo antrašas G721 Edna Avė,

Toliaus Sąryšis nutarė paimt 
vakacijų per 3 mėn. Esant la
bai svarbiam reikalui, valdyba 
turės sušaukt bile kada ekstra 
susirinkimą.

Ad. Padegimas,
’ M. V. Ardzis,

J. Bleizgys.

NORWOOD, MASS.

Šis-Tas iš Mūsų Tarpo

Norivood'o jaunimas k(i
’’ užg.anedintas pasekmėmis įvar

ui valo.
Kasžin kas išmokino Monte- 

lliečius taip greit bėgti ?
() dar kas pasidaro, kad Cam- 

'hridgrškiai pradėjo -httsvballę 
tai p smarkiai pyškinti.

Norim pripažyti, kad pane
lė (liybaitėir panelė Dusevi- 
ėiutū atvyko pėsčios į Yyčiu di
dį pįkniŲą..,, \ '

O j kad jcS atvi ki, plėsčios, 
tai norim žinoti kokie kiti So. 
Bostoniečiai prisidėjo i pėsti
ninkų “v|u?ką?”

Jaunimas gvrai suktinį 
Hiks’ Ballrooine.
< Bęųas užganėdino visą 
lijkų.* , t

Žinom, Ųad tie vyrukai, ku- 
•rie laimėjo lietuviškų saldainių 
dčU* teliegauna daug^arčiii. o 
yjĮmo .viešibą. .. •

• Tie, kųYie išlaiinčjo blanke- 
( is, tai galės jų nevartoti iki 
rudens.

“ Eire-\vorks,” buvo tokie 
smarkūs, kad-pradėjo j>o pub
lika skraidvti.*• * v

I
šoko

J

Nekaltink Kūdikio
Verksmas yra vienatiniu bū

du, kuriuo kūdikis gali jums pa
sisakyti, kad jis jaučasi nesma
giai.

Kiekviena motina žino ar jos 
kūdikis verkia dėl išalkimo* 
skausmo ar pykčio.

BAMBINO
Kūdikių Geriausia Draugas 

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
jis tikrai palengvins jo skausmu 
ir apgalės jo pyktį, jei vidurių 
užkietėjimas yra to priežastimi.

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdinės bonkutės.

Bambino galite gauti pas savo 
vaistininką arba tiesiai iš labo
ratorijos po 35c. už bonką.

4 F. AD. R1CHTER & CO.
J Berry and So. Sth^Sta.^ 
V Brooklyn, N. Y;

pub- BOSTON’O DRAUGUy 
VALDYBŲ ADRESJU «• /

’ »

AKYS

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas,

514 E. Broadway, So; Boston, Mass. 
Vice-PIrmininkas — Povilas Buka,

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

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

90G E. Broa<lway, So. Boston, Mass. 
Kasierius ■— Andriejus Zalieckas,

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

906 E. Bronchvajr. So. Boston. Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko saro 

mėnesinius susirinkimus kas pirmu 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po no- 
merin 694 Washtngton St., Boston, 
Mass. 1 :30 vai. po pietį). Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.
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ANctrįųkabies, kuomet kri
slas įpuoba. lipiusiai, išim
ti krislus iš akiu yra menka 
prtK-ednra. Nors menka, bet 
nhažąi žmonių, išskyrus gy- 
(b'tpjus ir slauges, žino kaip 
f:) padaryti. Bile kas gali iš
mokti kaip. išbūti ‘krislą iš 
akies. Jei krislas,Įsismeigia 
Į akies plėveles, tai jau kitas 
dalykas, reikia kreiptis prie 
akių gydytojo. Jei domūs ne
bus kreipiama i tai. tai ma
žiausia trumpam laikui, gali
ma netekti akies, o su laiku 
tas pakenktų ir kitai akiai, 
taip kmkžin.ogitf'pMliktų ak
las. • - 4> ’

Jei krislas liuosai laikosi 
akyje, tai pirmiausiai reikia 
žiūrėti, kad rankos Imtų Šva
rios ir jei galima, nuprausti 

jjrtN prieš pradesiant. nežiū
rint kaip švarios jos atrody
tų. Pinkui reikia paimti ma
žą pagaliuHf. d&tfukaĄgprai. 
ir j uolai bUHt.Mirną.

P-Lfi J. NARINKAITfi 
’ Lowell’io Lakštutė

Subatoj, liepos 17 d. bus šokiai jaunimui 
ir apskritai visiems smagumą mylintiems žmo
nėms. Grieš puiki orkestrą iš Bostono A. Žvin- 
gilo vedama, visų jaunuolių mėgiama. Šokių 
pradžia 7 vai. rak.

Nedėlioj, liepos 18, bus toj pat kem|H‘jd5 
kuodidžiausia pramoga su Įvairiausiu progTa- .. 
mu. Bus kalbėtojai iš Bostono—Dr. Landžrušj* 
ir advokatas Kalinauskas. Dainuos parapijos^ 
choras, p. R. A i nori o vedamas, solistes ji-lūsM. 
Kašėtaitė. J. Narinkaitė. Arlauskaite iš Hav- 
erhill ir p-lū Raudeliūnaitė iš Briglitono dai- 
ntios gražiausių dainelių.

Visi lietuviai’širdingai kviečiami atsilan
kyti i abiejų dieni} pramogas. Viskas prireng
ta kuogeriausia. Užkandžių ir gėrimų kuogar- 
džiatisių. Be visų gėrybių bus saldainių iš pat 
Lietuvos, iš Šiaulių. “Birutės” fabriko.

. . . < 
Bus surengta visokiu žaislu. < ’
Linksmybių bus jauniems ir seniems,’ 

rams. moterims ir vaikams.
Nedėlioj pikniko pradžia 10 vai. iš ryto, o**1- 

,programas prasidės 3 vai. po pietų.
RENG
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Lietuvos Duktem Draugystės * 
Po Globa Motinos Švenčiausios ■ <

Valdybos Antrašai 
Pirmininke — Teklė ASmenskienS,

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

Vice-Pirm. — Zofija Kt^ienĄ,
59 Gatės St.. So. Boston. Mass. 

rrot. RaStininkė — Ona Sianrienft,
443 E. Tth St.. So. Boston, Mass; 
Telephone South Boston 3422-R.

'in. RaStininkė — Bronislava CiuntaS^
29 Gonld St.. W. Rosbnry, Mass. 

Iždininkė — Ona Stantuliutė,
JOfi W. Gth St., So. Boston. Mass. 

Pvsrkdarė — Ona Mir.Rirmenė,
1512 CoJumbia Rd.. So. Boston. Mass, , 

Draugija savo susirinkimus Įniko kM 
nnrrg utarnink* kiekvieną 

Visais <Jr-Jos reikalais kreipkitės J pro* 
to kolą raštininku laUltu ar telefoną 
*:3O vaknre, pobnžnytlnėj svetainėj 
Fifth St.. So. Boston, Mass. ’--------------- - T? H 

sy. JONO EV. BL. PAOMV'o1
DRAUGUOS VALDYBOM t
į •- ANTRAAA1* . t-bąsM 

Pirmininkas — M. Žiobs, . . t. . <
$39 K Sevonth St. So. RostoH, 
Teleflhone South Boefon 8W^R. •>

VIce-PIrminlnkAa — J. IVtmuskaK
17 Volo St.. Sonth Boston. M*«“ ‘

Trol. Raitininkas — J. GHneckis,
| Thomas Tk.. Sonth Boston. 

Fin. Raitininkas — M. Aelkls,
40 Marine Road, So. Boston, 

Kasteriąs — A. Naudiiunas,
ŠS5 E. Broiuhvny. So. Boston, 

Tvurkilarys — J. Znikis.
f IVInfleld St.. S<x Boston. M 

Dmngtjn įniko susirinkimus kas
•edėk lienj kiekvieno mėnesio. 2 

po peru, pampUoR SSMI, 4
Ssvrath Su So. Boston. lfsas.

1

i
4

Kvii‘sa tū
li. kad jį at- 
euguai Šluos- 1 » ‘ t 1,

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway 

Tel. S. B. 0948

BROCKTON MA8S.:
683 No. Main Street*■

*•1. BrflctfdiuTiaU

v
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1 j »
žą pagaliu 
ir juo!
Su kitu degtuku, ant kurio 
dpvyniotad^kutis ųąteK. n i
ki a krislą išimti.
ri būti ląliąi
radus..
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RASTA MERGINOS * 
/ LAVONAS.'

B *>Matfapane, Bostono prie- 
| miestyje, kale Harvard St., 
į rasta dvi didelės dėžės, ku- 

riose liesą ųie^gmo^ Jtavono 
į'1 dalys. Ta vieta raudami 
g$>'New Calvary kapinių, čia

■’ •

?c-:

jK/r.

f-*. 7 .

bs'SD’
SUVAŽINĖJO DVI MER. 

^GAITES*

Sl^KINGFlf^J), Mas.^ 
Dvi nedidelės, po 13 m. am-%Si

f

JP/> B D Hf F •< t* ?M i l ^-'1 i •
praleidęs visus pinigus. Li- 
Uęs tik "su 3c. - 0 namo parei- 

,,ti .toli. Tai vietoj praeivio 
prašyti, jis sumanė jį apru- 
bavoti. ; Bet nepavyko ir i-

»■

v •

PARSIDUODA
AUTOMOBILIS

5 pasažierių. atdaras, nebrangus. Kreip
kitės vakarais |m> 5 vai. JolIN V. (JAS- 
PER, 525 (>th St.. So. Bvstoii, Mitas.

(L13.1C)
------------------------------------ - ------- ------------------

UIMINGIAUSIS ŽMOGUS
į •: . ,r
yru ta^, kurix turi nuosavą namą Ji; gy
venimo vietą.’ Mes greitu laiku ir pi
giai panhio<lirm aavo namą — 3 kamba
rini ir virtuvė, skiepas, miesto vanduo 
ir savas šulinys—vanduo gardus, o lo
tai žemės ir banė. Nuo Jutwren<v kai
nuoja tik vienas dešimtukas gatveka - 
riu. ► Nu<k-vakario eiti yra <ik irys, 
mlnuios. IhmaiyiaHioJ vietoj.' ITiežas- 
tis pardavimo—rtorhi važitiofl Lietuvon. 
A. Bl’DfiNAS. 13 p^-adle.v Avė., l*l«*a- 
sant Valley, Methuen, Mass. (I..16.27)

CHORO REPERTUARAS
Mėnesinis Muzikos Leldląja. Me- j 
tams $2.00. Už tą pačią kalną l 
siunčiam ir Lietuvon, A. BAčIU- j 
LIŠ, 421 6th St, S. Boston, Mass. ]

l dvasiš- 
k ga įetiįaĮįbaiįjotĮipti .baž- 
J3! rčias,ykad privertus vai? 
d ią padidinti katalikų tei- 
sxg ,

I Tas pienas buvo pakeltas 
Meksiko Ostinės Jarci^sku- 
pb palocidrįe, kur buvo'kele
tas vyskupų ir pasaulinių.in
teligentų.

I^eį^^vaitę pveziden- 
lieš išleido aštriai var

ROXBURY ELMHILL
Pardavimui ar apmainynnii naujas 6 
gyvenimą raute.namas, )h> 5 h- e kam
barius, atskiri Šildytuvai, vėliausi įiaP 
Rymai. KrelpHtčs: M R. ROSEN, 19' 
Loveli St., Boston, Mass. Tel. Bovvdoin 
3557- W. (L. 13,1(5.20)

SOUTH BOSTON, MASS
ANT 11ENDOS 3-4 kambariai $3.50 Ir 
$4.00 ant savaites. KO B St., Be. Boston, 
arba Tel. I.il>er(y 7222. (Jly25)
--------------- --------------------- ------ -------------------

■H^tos. ant ^ffležin^eLio. L j(į 
ėjo su būriu kitu merginti i 

jnaudyti^. ėjo eį-. 
• geležiįį)lįl Q .įog^ 

 

fetojt* g(‘ležį6kėliš'staiga už

 

sisuka. Jofis per geležinke
li beeinantis asukimo pa
sigirdo š^lpukas. Tai dvi 

 

merginos ^uvjfpaskutinės ir 
jos mąnč atsisės ant vienų bė
gių ir žiūrės i prabėganti 
t raukinį ajjt kitų bėgių. Taip 
i r darė. JBet tuo tarpu iš ki
tos pusės sušvilpė traukinys 
ant bė£ių, ant kurių mergai
tės sėdėjo. Joms ėmė klyk
ti kitos merginoj kad bėgtų, 
nes kitas traukinys eina tie
siog ant jų. Bet užėsyj<‘ jos 
negirdėjo ir tuoj ant jų ūžte
lėjo traukinys.

Garvežio darbininkai pa
jutę kas atsitiko, leido ant 
tekinių brekius (stabdžius) 
nuo kurių ūžtelėjo liepsnos, 
truktelėjo traukinys ir iš 
vietos iššoko pasažieriai. 
Nuo nelaimės vietos už 200 
jardų sustojo traukinys, bet 
mergaitėms jau galas buvo 
padarytas.

PARSIDUODABUČERNĖ
i 1» ‘

Biznio daroma tarp $800 ir $900 į sa.- 
vaitę. ■: Apgyventa 'tautų žmo
nėmis. Parduosiu pigiai, nes einu j kitą 
bitizį. Kreipkitės j “Darbininko" Ad
ministraciją. (L.16,20)

pi įvažiavimas
Rehgia f'

piar

tykiai patikti, bet kas 
nors piktadarį ar piktada- 

& . rius pabaidė ir darbo nepa- 
!*£'■ baigė. Lavonas besąs jaunos 
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gražios merginos. Joje-, rasta 
ženklai nelegalūs op^tącijoš. 
.Daktarai sako, kad tas pėd
sakas . pagelbės merginos 
identifikavimą.
V.Jšeina, kad daktaras ne
laimingai merginai darė ne- 
legalę operaciją, (aborciją), 
kuri nepavyko. Kad nepa
tekti atsakomylien daktaras 
norėjo šitaip savo auką 
laidoti.

pa-

VISI Į PIKNIKĄ

Ateinančią nedūlią liepos 
18 d. Old Codman farmoj bus 
šv. Petro 
piknikas, 
kviečiame 
pramogoj.
daug gražių dainelių, bus Į- 
vairių žaislų ir kitokių “f'o- 
nių:” Bus saldainių iš Lie
tuvos.

parapijos choro 
Visus širdingai 
dalyvauti mūsą 
Bus padainuota

Choristas

GERAI KLOJASI

A*’»‘p .4

-v

p

į*-

Er

Vasarinė lietuviu niokvkla 
kasmet buvo tobulinama ir 
geriau pastatoma. Šiemet 
dalykai stovi geriau, negu 
ląile kukiais kitais metais. 
Mokytojų tarpe turima gerb. 
muzikos mokytojas artistas 
A. Židanavičius ir augštus 
mokslus baigęs p. Mėšlis. 
Abu jiedu yra su patyrimu 
mokinime, jiedu yra profe
sionališki mokytojai. ’

Mokyklos reikaluose daug 
darbuojasi gerb. kun. Stra- 
kauskas.

Mokiniai leidžia lietuviu 
kabioj paveiksluotą laikraš
tuką “Bijūnėli.”

—JL--------------------
\

KVIEČIA DALYVAUTI
Rugpjūčio 1 d. Romuvos 

parke, MontcHo, Mass. nion- 
telliečiai bendromis spėko
mis rengia nepaprastą vaka
rienę, prakalbas ir koncertą. 
To parengimo pelnas bus ski
riamas kovai su bolševikais,

VERČIAU VOGTI, NEGU 
UBAGAUTI

CHICAGO,' III. — Guy 
Clovd suimtas tapo už ruba- 
vojimą. Jis savo pasielgimą 
aiškinosi labai ypatingu bū
du. Jis sakė, kad jis buvęs 
priveistas arba ubagauti ar
ba rubavoti. Tai sakė, kad 
ja mišrod£, jog ubagavimas 
esąs pažeminantis dalykas ir 
todėl jis sumanęs rubavoti. 
Jis sakė esąs vedęs ir uždir
bęs savaitėje $70.00. Bet jis 
nuėjęs vakare i pramogą, kur

kad pąliuosavus nuo jų vie
tini Tautišką Namą. Namo 
paliuosavimo reikalu teismas 
su bolšeVikaiš jau prasidėjo. 
Kiek atrodo, tai bolševikai 
bus gerai išmaudyti ir turės 
nuo lietuvių namo atimti na
gus. Taigi, kurie turite lai
ko tą dieną pas montellieėius 
svečiuose dalyvaut ir juos 
paremti tame* darbe, tikietus 
galite gauti “Darbininko’’ 
administracijoj. Tikietus tik 
$1.00. Dalyvaujantiems pa
tartina tikietus pasipirkti iš 
anksto.

.«
švč. Panos Marijos Nekalto 

Prasidėjimo Parapijonai 
Cambridge, Mass.

SEKMADIENY, LIEPOS 18
ROMtlVOS DARŽE

MONTELLO, MASS.

Cambridge’io lietuviai kata
likai savo darbais žinomi ne tik 
Amerikoje bet ir Lietuvoje. 
Buvusią milžinišką skolą grei
tai naikina. Visi svečiai paste
bi malonų ūpą, vienybę ir mei- 
lę tarp klebono ir parapijiečių. 
O kur vienybė — ten galybe!

Kad gerą vardą ant toliaus 
palaikytume pasirodvkinie vi
si šiame išvažiavime. Lai nei 
vienas nesėdi namie. Visi iš
vien dirbkime savo bažnyčios 
labui.

Parapija kasmet turi išvažia
vimus. Jie visada buvo jM'lnin- 
gi — daug važiavo j juos. Šie
met dvigubai turime i.švažiavi- 
mą remti, nes jis rengiamas 
dviem tikslam: BAŽNYČIAI ir 
MOKYKLAI. Rudenyje jau 
seseles susilauksime. Todėl va
lio visi Į ši išvažiavimą i RO
MUVĄ Montello.

Visi Įeinanti į daržą turės 
progos laimėti $5.(X) aukso.— 
aukodami tik 25 centus — baž
nyčiai.

Darže.bus visko: kūną gaivi
nančio ir sielą žavėjančio mais
to.

Visus iš visur kviečia —
Rengėjai ir Klebonas

KETuRODTS: Tš Boston’o ei
na gatvekariai. traukiniai ir 
automobiliai tiesiai Į Montellą. 
Romuvos Daržas netoli nuo 
Montello stoties. Tš Spark gat
ves reikia pasisukti.

as Callęš išleido aštriai vąr-j

žančius, bažnyčias Įstatymus. 
Yra spėjama, kad jei visoje 
šalyje bažnyčios būtų užboi- 
<otuotos> tai parėdymai bū
tų pakeisti. Bot kitų spėja
ma, kad tada valdžia bažny
čias pavestų švietimo ar ki
tokiai ministerijai.

f * 3 . ‘

■» •

PRANEŠIMAS

Vaizbos Butas rengia me
tilų pikniką 8 d. Rugp.-Aug. 
ant p. Chapliko ūkės, Hud- 
son, Mass. Tėmykite laikra
ščiuose pranešimus apie pik
niko programą. (LIG,20)

Vaizbos 1> įtins

*' Liaikė^ffiit^ ines^jom pa
sitikę jimą iš daugelio mūsų pir
kėjų, per teisingų prekiavimą 
ir atatinkamą kainą.

Mes trokštame įsigyti dau
giau pasitikėjimo iš naujų pir
kėjų tuo pačiu būdu.

šioj krautuvėj gausite pre
kes už pilną pinigo vertę. Nėr 
kliūčių parodyt daiktus ir pa- 
siteiraut kainos.

Užeikit ir susipažinkit.

THE JAMES ELLIS 
FURNITURE CO.

405 WEST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

PARSIDUODA NAMAS
DORUHESTER Y—3 šeitnytrų 15’ 
itarių. Geras namas dėl gj vmdmo arba 
biznio, remiu neša j mėnesį $105. Kai
na $9.S(K). F. A. ZALEFKAS, 1 Statė 
St.. Boston. ilooin 408, Tel. Main 0845.

( L.16,23)

SOUTH BOSTON, MASS
ANT PARDAVIMO (i 3-jų šeimyną na
mai. Ineigų $.'102.00 Į mėnesį. Kaina 
$18.500, mažas Įnešimas. Tel. I.ll>crty 
7222. (.11 y 25)

»

MES PERKAM LIETUVOS BONUS
Nuo tu, kurie pirks pas inii: Plaver Pianą arba Gramafoną 

tad priimam Bonus kaipo dalį mokesties c

Mes parduodame geriausius Pianus, Gramafonus ir užlai
kome ęlidžiausį pasirinkimą Lietuviškų Rekordų' ir Gerų 

Piano Rolių

VĖLIAUSI VICTORO REKORDAI
78676 (JP.IS 7/5FŽ1LZ TRYS MERGELES....................

G&JO ITSVELJS I MIŠK4........-..................
inirTos švekte................................... .
( MES RE VILKTAI S KENURIMSIM .........
( M t/J K A—VALGAS...........................'.................
( P.ll /<.<•<'•/( VESKII.E..........................................
(KA1TIKK ŠVIESI SALIA TE ........................
( P.l/ MOTUTE .U i .V O..........................................

VK'TOR REKORDAI 1O COLIŲ — 75e.

Reikalaudaiui Mašinų. Rekordų arba Rolių Kataliogo, prisiusk.it už du 
<vntu šfampą.

Kreipkitės apatiškai arba per laišką

. GEORGE MASILI0NIS
233 ^ešt Broadvvay South Boston, Mass.

78675

7SG84

78403

............... K. Sabonis 
........ .f,. Sabonis. 
......Jos Vaičkus

..............Jos Vaičkus 
.........Kast. Sabonis 
......... Kast. Sabonis 
. . .Justas Kudirka- 
.. .J u st a s K u d i rka-

Tel. So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu
CORNEI.L VNIVERSITY su A. B. 
G. VVASHTNGTON UNIV. su LLR.
“Darbininko” Name 

(antros lubos)
366 Broadway, So. Bostor

Rezidencija
"05 TTarvnrd St., Cnmbridge, Mass.

Tel. University 1463—J.

Didžiulis Choro

PIKNIKAS
I »

b
I' e^Ivyks^)

* .
’/■ X

j

r

Pradžia 12 vai. po pietų
Boston’o ir apielikės vyrai, moterys ir vaikai prašomi 
gausiai 
bių ir saldainių iš Lietuvos.

ir pasilinksminti. Bus visokių g6ry- 
Kviešia visus Rengėjai.

5.’ •
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K. V. ZIURINSKAS
Kostumeriškas Kriaučius, Vien Tik Vyriškų Drabužių

-.r

Apie gerumą klauskite mano kostuinerių, kurie jau dėvi mano 
dalytus drabužius. Prieg tam priimam senus siūtus pataisy
mui, išvalom ir suprosinam už labai prieinamą prekę.

Taipgi priimam ir moterų Tūbus plauti, prosyti ir taisyti, o 
ypatingai šilkines moterų sukneles padarom kai naujas.

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

Valandos kasdien nuo 8 vai. ryte iki 8 vai. vakare

344 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

NAUJAS LIETUVIŠKAS GELEŽINIS ŠTORAS
162 IV. BROADVVAY PALEI B STREET

atidarėme So. Roston’e naują lietuvišką geležini Storą. Dnbar visi 
kaip Boston’o, taip ir npiellnkės turės progą gauti visokių geležinių 
reikmenų už piginusią kainų.
parduodam peutus, varnišlus po $1.50, $2.25 Ir $3.65 nž galioną. Ir 
maudynes, boilerius, skalbyklas, gnzo pečius. visokius vamzdžius

Mes
lietuviai 
nnnuims

Mes 
namams 
(plpes), sijnkus. Vienu žodžiu. k<> tik reikia dėl namo, tai mes tuojnus parūpin
sime ir musų trakas ntvcž J nnmns. Taipgi atitekame visą plumberlo darbą. 
TC roi i iki 1•

GE0. LAUKAITIS & COMPANY
162 Broadway, South Boston, Mass. Tel. So. Boston 2373-M

L*

I

t

I

LIETUVIS GRABORtlI^> *
- 0»

P. J. AkuneVičius 11
j

I

• 1
Suteikia geriausį

I J? , pas jį kreiptis 4
n ČFISO nt GYVENIMO ANTRAŠAS: j

į • ’ 820 Bizth St., So. Boston, Mass. Tel S. B. 4486 )
į L> ■, ' f

. • • '•

X. •-

dč *
•'

■# ’ i..

t.
’>

• - <

5 Liberty 7296. X
I GEORGE H. SHIELDS | 
| ADVOKATAS | 
| 811-812 Old South Building | 
| 294 Washington Street |
6 Boston, Mass. X
| Valandos' 9 A. M. iki 5:30 P. M. i 
| GYVENIMO VIETA |

137 Gorham Avė., Brookline | 
v Telephone llegent 6568 O 
| ANTANAS F. KNEIŽYS |
X kuris lauko Suffolk Teisių mokyk- v 
K lą ir užsiima Real Estate pardavi- X 
v nėjimu, būna mano ofise kasdien J 
X nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky- v 
X rus šventadienius. Lietuviai, kad ir £ 
v mažai sukalbantieji angliškai gali?
X kreiptis įvairiais reikalais pas ma-1, 
vnę. A. F. Kneižlo adresas yra toks: '• 
g 308 E. NInth St., Tel. S. B. 1696. y

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
(GALINAUSKASI

414 Broadvvay, So. Boston
Telephone So. Boston 2300 

Ofisas atdaras nuo 40 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 Iki 5:20 po piet ir nuo 7 
iki 9 vakare, šventą dieną pagal ki»- 
sitarimą.

T»

I

J?

Tek So. Boston 0828 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)'

420 Rroadwayt South Borto® 
Ofiso valandos:

nuo 9 Ud 12:00 ryte ir nuo 1:80 
Iki 6 Ir nuo 6:00 IM 8»vaL vakare. 
Ofisais uždarytas suimtos yąkzrals 
ir nedčldleniaia, taip-gi seredomis 
nuo 12 dieną uždarytas.

I

| Tel. S. B. 2805—R.
Įlietu vis
1 OPTOMETRISTAS

Ofiso Tel. So. Boston 1532
Namą Tel. So. Boston 1696
Ofiso Tel. Liberty 7296
ANTANAS F. KNEIŽYS
Real Estate & Insurance
. 414 Broadvvay, South Boston 

811—812 Old South Bldg., Boston
Gyvenimo vieta

308 E. NINTH ST., SO. BOSTON

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

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

DR. L. GOLDEN)
Kalba linLuriškaj, rusiškai ū*
v Zcakittoai f
BOSTON ’O OHSA8

99 GREEN STREET 
Tel. Haymarket 2288 

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

R0XBURY’I0 OFISAS
16 CRA5VFORD STREET

(ai-ii IVarren Sr.) 
Tel. Roxbury 0131 

8 iki 9 ryte, 1 iki 2 ir 9 iki 10 vnknre, 
išskiriant penktadienio ir sekmadie
nio vakaras.

DR. BALABAN
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS

Chirurgas ir prie Gimdymo
351 Dorchester St., So. Boston
arti An<lrew Sq. Tel. S. B. 4768

Ofiso Telefonas I’niverstty 8R31-Wl
Rezidencijos Tel. Unlrersitv 8S31-K

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas

Gyvenimo Antrašas:
44S Cambridge St, Cambridge. Mass.

I 

I

i

įsiuvu visokias timpanas, foip-gi kn.< X 
įnori pasimokinti siūti—pamokinu. < 
t Ir petrinas sukerpu. v

P. STANCELAITĖ^
Į2S2 \V. TIURD ST.. SO BOSTON & 

Prie I'^treet V

SIUVĖJA

10 METŲ SOUTH BOSTONU

D B. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 

299a W. Broadway, 8a Bortas 
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 ▼. vnk.

■X.

[
RODOS DAUGIAU NEI ji 
GALVOS SKAUSMAS I 
.Teigti Jus knrtniofr gA^ros sltnn- < 

dėjimas, tai InhM galiam* dulkt**. J 
kad akys yra priežastimi. < i

Išrišimui klausimo išegznminuo- į Į 
kitę savo akis. j,
GenU akiniai jei reikia, gerai pn- <» 

tarimas jei Ir nereikia.

Tel. Broekton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

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

(Kampas Broad Street)

JAMES J. KELLEHER !
AKIU GYDYTOJAS J

63 Main Street. Richmond Rldg., <

ADVOKATAS i

JUOZAS CUNYSi 
LIETUVIS 

: 414 WEST BR0ADWAY ;
! Room 3> kampas F Street ; 
; SOUTH BOSTON, MASS. I 

; ; Bes. Tel.Tarkway 1864-W ;

«
•19 • •• t —• 4 • *

TEL. 8o> Boetoa 0606—W»
U^TUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
Broadway» ■ 3o« Boston

< $ <
* Valandos: noo 9 Iki 11
M 6 ir n» 9:80 Ikt 9 Takam 

ot»o 9 ltt 12 vaL dlsnų 
uSubatomla no 9 1ki 6 rak. Nedl 
; Į doMia no * Iki 12 (pagal avtarų?

SKSa6SaM3«3HBaBM»!l^^
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