
I Darbo žmonių su

buvęs išgauti Lenkijos mili- 
tarių ir finansiniu paslapčių.

Prezidentas Coolidge išdali- 
nėja medalius Philadelphijos 
parodoj pasižymėjusiems turis
tams.
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važiavimas

visų Šalpų katalikai
DARBININKAI VIENYKITĖS!

rimą su Lietuva
O •—

PABALTIJO TAUTŲ 
KONFERENCIJA

VARŠAVA. — Lenki j os, 
Suomijos, Lietuvos ir Estijos 
užsienio reikalų ministeriai 
sekančiame mėnesyje susi
rinks turbūt Rygoje apsvars
tyti bendros sąjungos suda
rymą atsispyrimui prieš Ru
siją. Sakytų tautų konfe
rencija yra paminėta lenkų 
užsienio reikalų ministerio 
Zaliesko kalboje, lenkų Sei
me laikytoje. Jis tada užsi
minė apie taikos įvykinimą 
rytiniuose Lenkijos rube- 
žiuose ir sutarties padarymą 
su Lenkija.

Sumanyto j i konf erenc i j a 
pagilins Pilsudskio numylėtą 
idėją sudaryti Pabaltijo Są
jungą, kur Lenkija būtų ro
lėj globėjos visų mažesniųjų 
tautų.

(Netrukus duosis matyti, 
kas iš tų lenkų plepalų bus. 
Lietuvos naujoji valdžia pa- 
briežė savo griežtą nusistaty
mą prieš Lenkiją tol, kol 
Vilnius nebus grąžintas. Bet 
kas drąsina lenkus ir Lenki- 

"~joj pančius svetimus laikra
ščių kprespę^dentiLS leisti ži
nias apie naujosios Lietuvos 
valdžios palinkimą taikintis 
su Lenkija? Ar nesidaro kas 
nors už kulisų? Ar laisva
maniai berėkaudami apie 
“klerikalų” ėjimą Varšavon 
patys nemaršuoja paslapčio
mis Į Varsa vą ? Kai]) tik lais
vamaniai Lietuvoj laimėjo 
Seimą, tai iš Varšuvos ir pa
sklido meilūs žodeliai Lietu
vai. Atsiminti reikia, kad 
Lietuvos Seime kulkų atsto
vai yra uolūs dabartines val
džios rėmėjai).

; KOOPERATYVĖS SĄJUNGOS

Kaina 5 centai

Plaukiojantis universite- 
tas sudarytas

AREŠTAVO 40 UKRAI
NIEČIŲ

Lvove ir Varšuvoj lenki] 
valdžia areštavo 40 ukrainie
čių. Jie buvę nariai šnipinės 
organizacijos ir šnipinėję Vo
kietijos naudai. Jų reikalas

PLIENO TRUSTAS 
EUROPOJ

BERLIN. — Laikraštis 
Vossiscbe Zeitung skelbia, 
kad Vokietijos, Franci jos ir 
Luxemburgo plieno ir anglių 
įagnatai sudarę plieno trus- 
ą. Sutartis būsianti pasira

šyta rugp j. 12 d. Tai bus 
Europos plieno tinstąs pana
šus į Amerikos plieno trustą.

Šitokiai sutarčiai įvykus, 
santikiai tarp Vokietijos ir 
Francijos žymiąi pagerėtų.

PELNAS IS AMERIKONŲ
So? Suv. Valstijų Komercijos 

Departmentas aprokavo, kad 
pernai 220,(MM) amerikonų 
aplankė Fra nei ją. Ten jie 
paliko apie $150.(MM),(MM). Tš 
to Franrijai yra didelė fi
nansinė parama.

i

FRANCAS NESILAIKO
Nors Francijos parlamen

tas didele didžiuma užgyrė 
naujosios valdžios pienus ir 
išreiškė pasitikėjimą, bet tas 
nesukėlė pasitikėijmo New 
Yorko finansininkuose. 
Frankas buvo kilstelėjęs, bet 
vėl smuko atgal. Naujausias 
franko kursas buvo 42 fran
kai už $1.00. Prieš dabarti
nės valdžios sudarymą buvo 
nusmukęs tiek, kad už $1.00 
buvo duodama 50 frankų.

Amerikos finansininkai 
nereiškia frankui pasitikėji
mo. kad naujoji valdžia ne
užsiminė apie skolų mokoj i--, 
mą Amerikai.

na-

SUVAŽIAVIMAI
Philadelpliijoj per birželio 

mėnesi suvažiavimu buvo 39. 
Delegatu juose iš viso buvo 
145,190. Tuos suvažiavimus 
ten patraukė pasaulinė paro
da.

PAS PREZIDENTĄ
Henry Fordo sūnus Edsel 

lankėsi pas prez. Coolidge. 
Jiedu šnekėjosi apie iš]lieti
mą eivilės orlaivininkystės. 
Edsel Ford yra dabar orlai
vių dirbimo pramonėj. Jis 
nori orlaivių pramonėj tą pa
daryti, ką padare" jo tėvas au
tomobilių pramonėj.

KRAUJO PRALIEJIMAS 
PRASIDĖJO

Meksikos vyriausybe visu

Pasmerkė demonstracijas 
prieš Ameriką

SMERKIA SVETIMTAUČIŲ 
PUOLIMUS

Francijoj frankui puolant 
vyksta daug svetimtaučių ir 
naudojasi padėtimi. Pigiai 
pragyvena, pigiai prisiperka 
daiktų. Dėlto francūzai la
bai ėmė nekęsti anglų ir ame
rikonų, kurie už savo pini
gus daug frankų gauna. 
Fracūzai ypač nekenčia ame
rikonų. Francūzai Ameriką 
laiko kaltininke už savo fi
nansų suirimą. Francūzai 
norėjo, kad Amerika atsiža
dėtų karo skolos. Kadangi 
to Amerika nedaro, tai Fran- 
cija Amerikos nekenčia. 
Francūzai Paryžiuje ameri
konams jau senai darė viso
kių nemąlonumų ir net pul
davo amerikiečius. Tie puo
limai dabar labai dažnai pa
sikartojo ir Amerikos vy
riausybė ėmė rengtis protes
tą pasiųsti j Paryžių. Bet 
Francijos laikraščiai ėmė 
peikti puolikus. Didžiuma 
laikraščių pasmerkė anti-a- 
merikoniškas demonst ravi - 
jas. Prancūzų laikraščiai

I

'ADIENIS, Nr. 59.

Meksike prasideda} atkakli kova
griežtumu eina prie tikybos 
varžančių įstatymų^ vykim
ui o. Nuo rugpj. 1 detie įsta
tymai ineina galion anuo ta
da visos bažnyčios irlpažnyti- 
niai turtai pereis į Raidžios

VALDININKAI TURĖS 
VYKDYTI ĮSTA

TYMUS
Meksikos 'Teisingumo

Fiisteris visiems vykdomosios 
valdžios departmontams iš- 
siuntinėjo Įsakymus valdi- rankas, 
įiiukams. Iš valdininkų 
griežtai reikalaujama vykin
ti prieštikybinius Įstatymus. 
Jei kurie to nenori daryti, 
tai tie valdininkai turi rezig- 
nucti. “Bausk visus katali
kus, nęklausąHČj ii^ffiatįyįa»ųy 
arba rezignuok/’ tai toks su
traukoje yra Teisingumo mi- 
nisterio Įsakymas.

Prieštikvbiniai istatvmai 
ineina Meksikoj galion nuo 
rugpj. 1 d. š. m.

I Meksiki >s katalikil dvasiš
koji vyriausybe- grū 
sistatė prieš tuoj 
Ekskomunikavo 
ir visus ministe
be,

ai pa- 
us. 
stą
’y i

tymus vvkina ir kurie w- •'v *>

kins..

Dvasiškija atsisakė tar
nauti bažnyčiose, valdžios 
konfiskuotose ir pamaldos 
jose baigsis su liepos 31 d. 
Žmonėms dvasiškoji liierar- 
kija liepė naudotis bažnyčio
mis, liepė sudalyti iš svietiš- 
kių komitetus perimti bažny
čias į savo rankas. Bet val
džia tam pasipriešino. Visų 
miestų majorams Įsakyta pa
skirti komitetus valdyti baž
nyčias ir jų neleisti i rankas 
tų komitetų, kurie' dvasiški- 
jos bus paskirti.

Kas bus jei - kunigai neis 
žmonėms tarnauti valdžios 
valdomose' bažnyčiose? Yra 
galimas daiktas, kad valdžia 
bažnyčias ims perdirbinėti j 
mokyklas, teatrus, sales ir 

GAVO PASITIKĖJIMĄ
Francijos naujoji vyriau- 

sylie su Poincare priešakyje 
gavo parlamente pasitikėji
mą. l’ž pasitikėjimą balsa
vo 358 atstovi], o prieš— 
131.

PRAŠYMAS
Gerbiami L. D. K. S. nariai, 

“D ko” skaitytojai, agentai ir 
prieteliai, maloniai prašome at
siųsti mums sekančius “Darbi
ninko” numerius: 1,2,3,4,5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 32, 66, 
67, 101, 104, 1923 metų ir 57, 
1924. Kas turite, tai labai pra
šom atsiųsti, o mes užmokėsim 
po 10c. už vieną. Malonėkite 
pasiskubinti
“D KO.” ADMINISTRACIJA

366 West Broadway 
So. Boston, Mass.

Belgija aptaksavo 
keliautojus

KARO LAIKŲ EKONOMIJA Šokių’salės ir panašios Įstai-
Belgijos karalius, gavęs gos bus atdaros tik apribotą 

neribotą galią sulaikyti’frau- laiką. Sunkiai aptaksnoti 
ko smukimą, i vedė veik ka- kitu šalių turistai ir įu auto- I * * *ro laikų taupumą. Kara-į 
liaus palociuje taupumas j 
teipgi įvestas. Karalius ir ka
ralienė valgo juodą duoną, 
veik tokią, koki buvo karo’ 
laikais. Tokia duona kepa
ma visoje Belgijoji' ir kito
kios nevalia kepti.

Yra aprobuota, kad vien 
taupymu duonos ]>er mėnesį 
bus sutaupyta 
frankų.

Viešos vietos, restaurantai, na.

panašias įstaigas. Tą viską 
darys, žinoma, ne tuoj, bet 
tūlam laikui praslinkus.

Katalikų dvasiškija įsakė 
katalikams visokiais būdais 
valdžią boikotuoti ir nieko su 
ja neturėti. Maisto pirktis 
tik tiek, kad gyvybe ir svei
katą palaikius, niekur neke
liauti ir dirbti tik išmirimui. 
Tokiu būdu yra tikimasi 
valdžią priversti prie anti- 
tikybjnių įstetymiį atšauki- 
tįĮIQg‘‘'■ - - - * -- -

Šitokios taktikos laikosi 
Indijos gyventojai kovoje už 
savo teises prieš Angliją. Tas 
Indijoj vadinasi “non- 
violent non-cooperation.”

Yra sunku tikėtis, kad be 
kraujo praliejimo Meksikoj 
bus apseita. Dar įstatymų 
vykini mo terminas neatėjo, o 
jau viena žinia atėjo apie 
kraujo praliejimą. Buvę ši
tai]): mieste'Nochistan majo
ras puolęs kunigą ir jį nužu
dęs. Tą viską mačiusi minia 
nesusivaldo ir akmenimis už
mušė majorą. Negana to. 
Mi nia nuėjo Į jo namus ir iš- 
novijo jo visą šeimyną.

Kunigo ir majoro ginčas į- 
vykęs rotušėj, registracijos 
biure. Ginčo metu majoras 
išsitraukęs iš kišeniaus revol
verį ir nušovęs kunigą.

mobiliai.
šitų taupyme) taisyklių dė

ka Belgijos f rankas ėmė- kil
ti. Per keletą dienų frankas 
kilo keletu punktų. Suimtoj 
už dolerį buvo galima gauti 
40 frankų, o utaminke jau 
tebuvo galima gauti 38 fran- 

i kus.
i Belgijos karalius finansi-

441,000.000 niu diktatorium bus tol, kol 
frankas ate is Į normalę kai-

IŠPLAUKS RUGSĖJO 18 D.
NEW YORK. — Nuo pe

reitos žiemos organizuoja
mas plaukiojantis universi
tetas (Floating University) 
jau visiškai sudarytas. Į tą 
unversitetą ineina profeso
riai iš Įvairių Amerikos uni
versitetų ir teipgi studentai 
iš įvairiu mokslo ištaigu. Tas 
universitetas plauks aplink 
pasauli laivu Ryndam. Iš
plauks iš New Yorko rugsėjo 
18 d. š. m.

Ant laivo yra Įsteigta 
spaustuvė ir keliaujant bus 
išleidžiamas dienraštis. Be 
kitų kursų ant laivo bus lai
krašti n inkystės kursas ir stu
dentai turės tikros praktikos 
leisdami dienrašti.

ARCIVYSKUPAS APALPO
Meksikos sostinės katedroj 

beteikdamas padrūtinimo sa
kramentą 5JMM). vaikų arci- 
vyskupas apalpo. Arcivysku- 
pas yra 72 m. amžiaus.

SUSIRG DIKTATORIAUS 
DUKTĖ

Italijos. pre- 
įhiero ir diktatorinW dūkte, 
16 m. amžiaus, sunkiai susir
go difterija.

BROLIAI SUSITIKO 
KALĖJIME

NEW YORK. — Pat riek 
Corroll, 22 m. amžiaus, buvo 
uždarytas kalėjimai! už va
gystę. Netrukus tau pat kalė
jimai! pateko jo brolis Jos- 
eph, 21 m., taip pat už va- 
gvste.
“v 4

5 METAI UŽ $50.00
Anglijoj vieno miesto tei

sėjui buvo pavogta $50. Kal
tininkas buvo susektas ir nu
teistas už tai kalėti penkis 
metus.

MIRĖ LINCOLN’O SŪNUS
MANIMI ESTER, Vt, — 

Mirė Roliert T. Linco! n. sū
nus garsiojo prezidento Lin- 
colno. Dabar bus palaidotas 
vietinėse1 kapinėse, o vėliau 
bus pargalientas i Spring- 
fielel, III. ir palaidotas šalę 
tėve).

PRAŠĖ PASItfRTI MIRTIES 
BAUSMĘ

PHILADELPHIA. Ibi. 
William M. Moore. 26 m.. 
Bostono inėjo i teismo rūmus 
ir pasisako esąs kriminalis
tas. Sakė negalįs pasitaisyti 
ir prašė teisėjo pasiųsti jį į 
elektrikinę kėdę. Sakė, kad 
savo blogais darbais pradėjęs 
pasižymėti nuo 2 metų am
žiaus: Jis vra vėliau buvęs

• 4

visokiuose pataisos namuose.
Dabar jis prisijiažino pa

dirbimo Čekių. Teisėjas jį 
nuteisė kalėjimai! nuo trijų 
iki šešių metų.

__________ r
KIEK ŽUVO SOSTINĖJ
Suv. Valstijų sostinėj per 

pirmąjį šią metą pusmetį 
per automobiliu katastrofas 
žuvo SG žmonės.

VILKAVIŠKIS. Birželio 
mėn. 27 <1 nuosavioje salėje 
Malūno g. G nr. Įvyko pirmas 
po rinkimu Vilkaviškio aps. 
I)arb Federacijos skyrių ats
tovi] suvažiavimas einamai
siais reikalais pasitarti ir nu
sistatyti dėl nauji] darbu. 
Nežiūrint blogo oro, atstovų 
buvo veik iš visu skyrių pil
nutėlė salė.

Gerb. Seimo atst. d r. P r. 
V. Raulinaitis padarė platų 
Seimo darbu pranešimą, ku
riame aiškiai nušvietė pražū
tingą Lietutai socialmasonų 
politikų negarbinĮVs nau- 

- ^iespačiii žygius Seime
ir valdžioje. Suvažiavimas*, 
pasipiktinęs socialistui veiki
mu, priėmė griežtą protes
tą ir rikalavimą pildyti visus 
prieš rinkimus duotuosius 
pažadus; visi nusistatė ne
kultūringą naujos Seimo 
daugumos elgesį pranešti 
plačiai visuomenei i r bendrai 
kovoti su socialistų bei ko
munistų teroru vietose. Su
važiavime buvo daug kalba
ma apie naujus darbus.—nu
tarta ir toliau energingai 
veikti, rengtis prie busimųjų 
savivaldybių rinkimų, stip
rinti skyrius ir t. t.

Suvažiavimas praėjo pa
keltu ūpu ir, nuotaika. Visi 
dalyviai pasiryžo visa socia
lizmo verguvės metą m'miils- 
tamai dirbti ir budėti darini 
žmonĄi reikalų ir nepriklau
some 1 irs sa rgy t n »j c.

• •Francis La Flesche, indijo- 
nas, gavęs iš Nebraskos univer
siteto garbės laipsnį LL. D. ui 
moksliškus darbus savo tautos 
tyrime.
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J?.. VAN A UBTUVOS KA
. RIUOMENEI

? J mano atsišaukimus, til- 
V^jausius “Darbininke” ir 

Sandaroj” atsiliepė gerb.’
• M. S.^AJyta iš Wa-
vf.. . (Jonu. Jis.maunvar-:

> adų pasiuntė 5 egz. “Khįgelė
• fu;, ctel lietuviszkų kareivių A- 
\ ”7' męrikoje’’ ir pranešė minė- 
z.V 'tos knygutės autorių Pasiro-
• do autorius yra kuli. Juozas 

‘Žebrys.
Knygučių gavau tik 4 egz.;,

1 egz. kažkas kelionėj pavo-jvo, knygyno ir kitų svarbių 
gė. Apie tą buvo paskelbta 
Lietuvos laikraščiuose: “Ka
ry, ” “ Ryte ’ ’ ir “ Lietuvos Ži
niose.” Iš gautų 4 egz. ati
duota 2 egz. Centrinei Ka
riuomenės Bibliotekai, 1 egz. 
Karo Muziejui ir 1 egz. Val
stybės Knygynui.

Minėtas knygutes kariuo- 
. menė ppjiėmė su didele padė-

DIDELIS GAISRAS
Liepos 8 d. apie 2 vai. nak

tį, Duonelaičio g-vė 39 Nr.,: 
dėl nenustatytos dar- prie
žasties prof. p. Leono namuo
se kilo gaisras. Pamatęs 
gaisrą profesorius griebėsi 
gelbėti savo archyvą ir svar
biausius dokumentus, pa
miršdamas paskambinti gais- 

[ liniukams. Žymi dalis archy-

’-iČET' _ v

ų ,dąrbįninkų 
ais. Vienu 

iš tokių mes skaitome darbi
ninkų draudimo nelaimin
giems atsitikimams įstatymo 
išleidimą. Seimui tik ką su
sirinkus, Darbo Feeracijos 
frakcija tuo jaus įnešė Sei- 

Ūkio politikosatžvilgiu tai man tokio įstatymo projektą 
" t štai jau

veĮ^antien 
ataltaka.,. 
gespiapi
Ifes pjates^įis^sas išveži- 
mui į užsienius. į į' H Į •

ktąūsųko-

dltii dvo-
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padėką.
St. Butkus

VALSTYBĖS LĖŠŲ TAUPY
MAS PRADEDAMAI NUO 

140,000 IŠLAIDŲ PĄDI- 
DINIM0

P. Sleževičius, tapęs Tei
singumo ministerių, savo 
darbuotę pradėjo etatų padi- 
dmimu.

Finansų ir Biudžeto Ko- 
ihisiją vakar svarstė šį etatų 
padidinimą'. Dr. Steponavi
čiaus siūlymai nedidinti pa
skubomis taip didelėrhis par- 
įjįomią etatų, būtod^d^nėje 

?' Bidyje atmesti, •:' 
•1 - ’ • į * - ______ * . r. > t, ?

T- ?2sa įž YiHtUus
į : VILNIUS, VII-8yElta). 

spaudos-žiniomis, 
pastaruoju laiku iš Lenkijos, 
^ypač iš Vilniaus krašto pa
didėjusi emigracija Pietiuėn 
Amerikon. Prie darbo ir so- 
cialės apsaugos ministerijos 
esantis emigracijos biuras 
buvo priverstas susirūpinti 
itos emigracijos apribavimu, 
išleidžiant tam tikrus suvar
pančius emigraciją įstaty- 
imus-

Įžanginiai “l. žinioms” 
? IMAMI IŠ “DZIEN KO- 

WIENSKI”
• Liepos mčn. 8 d. “Dizen 
Kow.” įžanginis ne tik savo 
.vedamąja mintimi, bet išti
sais sąkinias perspausdintas 
liepos mėn. 9d. “L. Ž.” Po 
io tikrai pradedi ir Tamošius 
būdamas tikėti Į nuoširdžią 
Koaliciją, p. Sleživičiaus su 
Liutvku. Pasitvirtina irtai, 
kad dabartinės koalicijos pa
grindas yra krikščioniškų 
partijų neapykanta. .

r
t

I

I

A.

f •

»
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dokumentų ugnyje žuvo, bet 
vis dėlto šis tas pasisekė iš
gelbėti. Grėsė didelis pavo
jus, nes greta stovi ir dau
giau medinių namų. Pribu
vę gaisrininkai sulaikė gais
rą. Nuostoliai tuo tarpu į- 
kainuojami apie 50-60 tūkst. 
litų. .Naujas buvo apdraustas 
20.000 litu.

i ----------------- ?--------------j. ,

APGAUTI ŽMONĖS
Į vidaus reikalų ministeri

jos pasui skyrių dažnai'krei- 
piasi piliečiai su reikalais dėl 
Amerikos laivyno Norkaus 
kontoros, pareikšdami, kad 
iš jų kontora yra paėmusi pi
nigus už nuvežimą į Ameri- 
<ą ir vizas, ir vežti visai ne
veža. Kap mums,teko patir- 
i tokių Jiusfekundžiančių 

žmonių yra gana daug. O ši 
kontora dabartiniu metu vra 
uždaryta, patraukta teisman 
ir žmones negali gauti pinigų 
atgal. ■ ■ i ■

Loyal Order of Moose, laikydamas suvažiavimą Ohicagoj vaiz- 
davo ‘‘ Chicagos gimimą. ’ ’ V aizdks parodo indi jonus besiirian- 
čius Chicagos upe.

ščionims. Ir padarė. Nuėjo 
į gimnazijos parką, ten po di
rektoriaus langu kelis kartus 
sulojo, paskum nuėjo į.Pa- 
mituvį. Ten atrado gimna
zijos mokytojų valtį susėdo 
ir persikėlę į kitą Mituvos 
pusę ir čia nuvertė Jurbarko 
“Saulės” šilelio baravvką, 
kuris, buvo dengtas rausvu 
skardu, o kotas baltas. Jis 
stovėjo šiame šilelyje, kaipo 
pagražinimas. Vadinas jau 
pradeda socyilistai savo kerš
tą rodyti ir neramiam krau
jui nuraminti griauja iš se
nų laikų išlikusius papuoši
mus ir paminklus.

linko be galo girtuokliavo. 
Čia daugiausia ir peštynių, ir 
nesutikimų ir kitokių nema
lonumų atsitikdavo.

Bet pagaliau prisiartino 
jiems “baisioji” valanda. 
Prieš Velykas netikėtai už
klupusi Kauno policija deg
tindarių lizdą paėmė 3 bra- 
varus ir daug degtinės. Ma
ža to. Nesenai vėl buvo pa
daryta krata ir surasta 2 bra
voru ir 60 litrų degtinės. T- 
tariamų asmenų policijai ne
pavyko surasti. Patys deg
tindariai dabar džiaugiasi, 
kad galės ramiau gyventi ir 
kaip nors paliaus vergauti 
alkoholiui.

Prieš rmki0uš kai-
riosos -pAifij^s klieno žmo- 
nėsi kam, girdi, valdžios ats
tovai važinėja automobiliais, 

^tik bereikalingos išlaidos. 
. ^Per tai ir mokesčiai dideli.

Tačiau, kai dabar susida
rė kairioji valdžia, automo
biliai dar dažniau gatvėmis 
skrieja iš vieno miesto galo į 
kitą. Matomai, kairiųjų pa
žiūrų žmonės pakeitė savo 
skonį.

SUIMTAS LENKŲ ŠNIPAS
'■ Šiom fe diėnoniis Giedrai

čiuose pasienio policija su
laikė pil. Stasį Ignatavičių 
slinkusį per demarkacijos li
niją iš Lietuvos į Lenkiją. 
Kalbamas, asmuo yra 57 m. 
amžiaus ir kilęs iš Maišioga- 
los.

SUSTABDOMA DVARŲ 
PORCELIACIJA

Laikraščiai rašo, kad Že
mės Ūkio ministerija įsakiu
si apskričių žemes reformos 
komisijoms sustabdyti por- 
celiaciją tų dvaru, kurie turi 
mažiau kaip 150 ha. žemės.

Valstiečiai liaudininkai 
prieš rinkimus į Seimą sake 
žmonėms, kad jie tepatiksią 
tik po 50 hektarų didumo ri
kius, bet dabar tas jų saky
mas nuėjo vėjais. Lenkai ku
rie palaiko dabartinę socia
listų vyriausybę, matyt, yra 
liepę nedalyti dvarų, o vy
riausybė šventai klauso to 
liepimo. Tai matote, skaity
tojai, ko verti buvo liaudi
ninkų ir socialdemokratų pa
žadai. Ar gi jūs ir toliau jais 
tikėsite?

IŠDRASKĖ DEGTINDARIŲ 
LIZDĄ

ALEKNONYS, Simno v. 
Per keletą metų kaip šiame, 
taip ir aplinkiniuose kaimuo
se vyravo tikra alkoholio ka
ralija. Retas kuris ūkinin
kas neturėjo savo namusoe 
bi-avaro;. .be to, Žuvintu, eže
ro saloje buvo pasidirbę pa
togią degtinės dirbtuvę. Val
sčiaus poliicja negalėjo jų 
suvokti, nes gudrūs degtinda
riai apsiginklavę nieko į sa
lą neprisileisdavo. Kaimuo
se taip pat nebuvo tikslo da
ryti kratų, kadangi pavojų 
pajutus, buvo visa gudriai 
paslepiama. Taip dėjosi apie 
ketverius metus. Visa apy-

KEISTA NELAIMĖ
RIEČIAI, Alytaus apskr. 

Nesenai čia pilietis Okleite- 
ris Adomas griaudamas tro
bą netikėtai nukrito ant že
mės ir nusikando pusę liežu
vio. Nelaimingasis vos gy
vas išliko- Keletą dienų ne
begalėjo visiškai valgyti.

• Klaipėdiečiai kaune
• Liepos m. 8 d. į Kaupą at-
įyyko Klai{M~dos krašto dji ėk- 
torijos pimniirinkas p. Siiųcp- 
Iiaitis, Seimelio pirmininkas 
>-------- . . .
j—

p. (|ubl4ijr ę|slai|is pa 
Xyti naujajai Lietuvoj 
įjausybei vizitą. Tuo iikįĮ

SOCIALISTAI TINGI :
.. , DIRBTI M

’ Nežinia ar dabartinė so
cialistinė Seimo didžiuma 
jau pavargo nuo “didelių ir 
sunkių” darbų, atstatinėjaut 
• ‘ demokrat ines piliečių lais
ves” ar pasiilgo labiaus jai 
įprasto darbo, būtent, mitin
gavimo nuo bačkų, nes Sei- 
įtio darbas jai nelabai sekasi, 
žodžiu.sakant, dabar jau,.tan
kiau pasitaiko, k&l valstie- 
čių-liaudininkų rr i socialde
mokratų! atstovai nesilanko į 
komisijų posėdžius,kurie dėl 
to ir neįvyksta, nors jie pa
tys tuos posėdžius šaukia ir 
tuo trukdo nuo darbo kitus. 
Taip, pavyzdin, liepos.mėn. 
3 d. į Teisių komisijos posė
di neatėjo nei vienas valstie
tis liaudininkas ir socialde
mokratas. Kadangi be to po
nai socialistai jau neužilgo 
rengiasi atostogų poilsiui, 
tai taip jiems bedirbant, pi
liečiams ištiktųjų vargu ar 
kada teks susilaukti kokių 
nors palengvinimų, kuriuos 
poliai socialistai per rinki
mus kaip iš gausybės rago 
plačiai žadėjo.

apsvarstymui. Bet; štai jau 
pusantro mėnesio kaip Sei
mas posėdžiauja jr tąsosi 
kaip katė su pūsk1 su amnes
tijos įstatymu visokiems

• l t
prasikaltėliams, kuriais so
cialistinė Seimo didžiuma 
uoliai palaikoma lenkų ir vo
kiečių, pirmoje eilėje susirū
pino, nustumdama darbinin
kų reikalus į užpakalį. Mes 
manome, kad tokie darbinin
kams svarbūs klausimai, 
kaip ligonių įstatymo grei
tesnis įgyvendinimas, minėto 
draudimo nelaimingiems at
sitikimams įstatymo pravė
dintas verti būti pirmoje ei
lėje apsvarstyti ir priimti, 
negu šnipų ir išdavikų pa- 
liuosavimas. Tuo tarpu tie 
įstatymai guli komisijoje ir 
jų eilė matomai ateis ne
greit.

Taip tai naifjieji ponai y- 
ra tikrenybėje : 
darbininkų padėtimi.

KLAIPĖDIEČIAI SEIMO 
ATSTOVAI YPATIN

GOJ GLOBOJ
Penki klaipėdiečiai Seimo 

atstovai už 300 lt. išnuomavo 
Kaune vokiečių atstovybėj 6 
kambarius, kuriuose ir apsi
gyveno. Be 6 kambarių, vo
kiečių atstovybė duoda dar 
kasdien kavos. Kuom atsily
gins už tai gerb. Seimo atsto
vai Vokietijos politiniai į- 
staigai — sunku spręsti.

NAUJAS LAIKRAŠČIO ‘LIE
TUVA” REDAKTORIUS

Ligšiol ėjęs laikraščio 
“Lietuva” redaktoriaus pa
reigas p. J. Puricis palįuo- 
suojamas ir į jo vietą paskir
tas pagarsėjęs liaudininkų 
agitatorius Pr. Dailidė.

DĖL KO ATIDAROMOS
SKERDYKLOS?

Kaune plačiai buvo kalba
ma, kad tarp duotų žydams 
iš liaudininkų pusės pasiža
dėjimų pirmoje* vietoje buvo 
Kauno skerdyklų atidarv- 
mas.

Iš tikro ministerių kabinę- džią į savo rankas jo daugu-

NAUJA VALDŽIA IR O 
PIAUSIEJI DARBININ

KŲ REIKALAI
Darbininkams kaip vals

tiečiai liaudininkai taip ir so
cialdemokratai nesigailėjo 
pažadų. Dabar gi naujam 
Seimui paėmus krašto vai-
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Mūsą laikais daugiau reika
linga tiesos gynėją plunksna,

susirūpinę negU jos skelbėją iš sakyklos.
Popiežius Pijus IX

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

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

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo I 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis ' 
pirvalo supažindinti, savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikią 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame- 
riko^ • J -šuo r’ • • -
APIE LIETUVIŲ TAUTOS

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS 

LIETUVOS ALBUMAS 
Veikalas turi 4^6 puslapių, iš kurią 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.
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Paul lleyse

L’ARRABBIATA
’ — Aš tavęs taip pat nepažįstu.

Nepirmas sykis, kai ji taip užsigina jo. 
ITieš metus dailininkui pirmu kartu atvykus į 
Sorrentą, vieną sekmadienį Antonino su drau
gais žaidė aikštelėje prie Boccia gatvės. Šioje 
vietoje dailininkas sutiko Laurella. kuri nešina 
ąsotėliu vandens ant galvos ėjo pro šalį, nekreip
dama Į jį jokio dėmesio. Nustebęs neapolietis 
akymirksnį sustojo žaidimo aikštėj, kurią jis ga
lėjo apleisti paėjėjęs dar porą žingsnių. Jis žiū
rėjo į mergaitę. Staigus kamuolys lėkė tiesiai į 
jo kojas. Jis turėjo jam priminti, kad čia ne 
vieta svajonėms. Dailininkas apsidairė lyg lauk
damas, kad kas nors jį atsiprašys. Jaunasis jūri
ninkas palėidusis kamuolį stovėjo tylėdamas tarp 
savo draugų. Svetimšalis manė geriau prasiša
linus, kad tuo būtų išvengtas ginčas. Bet vis dėl
to jie pradėjo kalbėtis. Kalbėjosi ir tada, kada 
atvirai buvo žinomas dailininko pasipilsimas 
Laurellai. “Aš nepažįstu jo,” atsakiusi ši liepa 
tenkinta, dailininku paklausus, ar ji atstumianti 
jį dėl to nemandagaus jaunikaičio, ši jų kalba 
pasiekė ir jo ausis. Bet vis dėlto nuo to laiko, 
kai ji Antonino sutikdavo, visai gerai jį pažin 
davo.

Juodu sėdėjo valtyje, kaip du didžiausiu 
priešu, ir abiejų širdyj smarkiai plakė. Papras 
tai geras Antonino veidas buvo stipriai paraudęs. 
Jis taip smarkiai raižė irklais bangas, kad visas 
buvo prakaito išpiltas. Jo lūpos dreliėjo, kai 
laikas nuo laiko ištardavo kokį nors piktą žodį. 
Ji nudavė lyg būtų visai jo nematanti. Pasilen 
kusi ant krašto luotelio braukė išskėstais pilotais 
per paviršių bangų. Veidas buvo atviras. Kil
si rišusi nuo galvos skepetą tvarkė plaukus lyg ji 
viena būtų valtyje. Antakiai virpėjo, skruostai

degė. Tačiau veltui ji laikė šlapias rankas ant 
jų, norėdama atšaldinti.

Juodu vidury jūros. Nei arti, nei toli nesi
matė jokios valties. Sala buvo likusi užpakaly. 
Tolumoj saulės Įkaitintame ore dunksojo josios 
krantai. Retkarčiais pro šalį praskrisdavo žu
vėdra sudrumsdama ramiąją tylą. Antonino ap
sidairė. Jo galvoje kilo nauja mintis. Greitai 
pranyko jojo veidų raudonumas. Paleido iš ran
kų irklus, šie pasinėrė vandenyj. Laurella lyg 
prisiversdama pažiūrėjo i jį. Ji atrodė kažko 
prislėgta, bet drąsi.

— Aš turiu galutinai pabaigti. — tarė jau
nikaitis. — Man jau per daug ilgai tęsias ir be
veik stebina, kodėl aš iki šiam laikui gyvas. SJi- 
kyk. ar tu manęs nepažįsti.' Ar tu i įeinat ydą- 
vai, kaip aš pro tave praeidavau lyg beprotis? 
Kaip aš norėdavau su tavimi pasikalbėti. Tu 
man susiraukusi atsukdavai tik savo pečius.

— Ką aš galėjau su tavimi kalliėti l — afea 
kė ji trumpai,
retinu su manimi susituokti, 
patekti į vyro nasrus, 
tavo žmona negaliu.

— Nė vieno!

(Novele)
Saulės kaitinama apsidengė ji galvą skepe- 

ta, išėmusi iš jos suvyniotą duoną ir pradėjo val
gyti, nes Capry nieko nebuvo ragavusi.

Tai pastebėjo Antonino. ilgai miaukdamas, 
išėmė iš vienos pintinės, kuri ryte buvo pridėta 
apelsinų, du apelsinu. Jis pasiūlė juodu Lau
rukai.

— Tu daugiau nieko neturi prie duonos, 
Laurella l Nepamanyk, kad aš esu palikęs juos 
tau. Ne. Juodu išpuolė iš pintinės į valtį ir aš 
juos radau tik tada kai atnešiau atgal tuščias pin
tines, — kalbėjo jisai. ,

— Suvalgyk juos pats. Man pakanka duonos.
— Kaitroje jie tave atgaivintų. Tu toli 

vaikščiojai. ' 're
— Ant kranto aš išgėriau stiklą vandens. 

Vanduo mane atgaivino.
— Kaip sau nori,

apelsinus atgal į pintinę.
Nauja tyla. Jūra spindėjo, kaip veidrodis, 

šniokštavo nuo irklų dūžių. Balti jūrų pauk
ščiai, kurie krovėsi lizdus krantų uolose, tyliai 
skraidė medžiodami grobį.

— Galėtumei šiuos du apelsinus parnešti sa
vo motinai, — vėl prakalbo Antonino.

— Mes jų dar turime namie. Kai išsibaigia, 
aš nueinu ir nuperku naujų.

— Parnešk juos jai. 
kojinius.

— Ji tavęs nepažįsta.
— Galėtum jai pasakyti, kas aš efiu.

STREIKUOJA DARBININ
KAI

Dabar socialistams paėmus 
į savo rankas valdžią, darbi
ninkams nė kiek nėra geriau, 

p. Krausas ir Seimelio naį-iai fctai Šiauliuose streikuoja M t V* « V 1 \ 1 • 1 • F • • .
r; 500 suyiršųm darbininkų, 
įįtaip pat streikuoja ir Kąune 

mčių fabriko “Koblas 
arhininkAi. Vadniasor dal 
ininkai Jdgūdais negali bū-

S nyri, ’y; ■ ‘ ■' ■' 4

8OCUU8TŲ iYGią
Nepcrscnai, Jurbarke keli 

socialistėliai. Įmetę valstybi
nės. kad pasidžiaugtų rinki
mų laimėjimais, sutarė nuei
ti padaryti kokią žalą 
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hinką, teisingumo ir e. ūžt 
nių reikalų ministerio par 
Sleževičių ir kitus Mintate 
Kabineto narius. Vakafė 
atvykę klaipėdiečiai, daly
vaujant ir Lietuvos Seimo 
atstovams iš Klaipėdos kr., 
'dalyvavo vėliavos nuleidimo 
iškilmėse Karo Muziejuj ir krik-

Drauge ir mano lin-
.1

L-

Aš aiškiai mačiau, kad tu no 
Bet aš nenorėjau 

Niekad ir niekad. Būti 
Ne tik tavo, bet i r nė vieno.

Tu taip visada nekalbėsi. O
gal dėl to, kad tu atstūmei dailininką ? Oh! Ta- 
da tu buvai dar vaikas. Ateis laikas, jr tokia 
sėlstelvėjusi kaip tu, paimsi pirmą gerinusį pa
sitaikiusį.

— Niekas nežino savo ateities, (lai būt, kad 
aš po kiek laiko galvosiu kitaip. Bet kas tau a- 
pie tai turi rūpėti ?

— Kas man turi nuirti ? — sušuko jisai ir 
pašoko nuo suolo, kad net snsisu|»o valtis. — Kas 
man turi rūpėti l Ir tu taip gali klausti maty
dama, kas dedasi manyje? Tasai turėtų mirtif
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Neturi tėvelio
Nei ramaus kampelio, 
Nėr kur prisiglausti 
Nuo žiauraus vėjelio.

♦
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Aš, būdamas šeštų metų visada pirmininku ir dalin- 
vaikiukas, pradėjau lankyti toju, 
pradžios mokyklą. Nors dar 
mažas buvau, vienok buvau 
labai pasiryžęs mokytis. Vi-e 
sada gerai išmokdavau pa
mokas, neatidėliodamas jų j 
kitai dienai. Augdamas ir 
stpirėdamas, nuolat moki
nausi. Sulaukęs vasaros ga
niau bandą (galvijus). Gin
damas bandą į lauką, nešda- 
vaus, mažas knygutes su pa
veikslėliais ir ir skaitydavau.v 1 
nes labai jas mėgdavau. • Bet 
neilgai tęsės mano visos 
linksmybės. Pasimirė mano 
mylimiausias ir brangiausias 
tėvelis. Su jo mirimu phsi- 
baigė visos mano linksmybės. 
Bet mano mokslo viltis nenu
trūko, vis man rūpėjo mokin
tis. Tai ką ? Aš vargšas naš
laitėlis sumaniau galvoti-ra- 
švti eiles apie našlaitėlius, 
tokiuos, kaip ir aš, ir apie sa
ve. Patį pirmąjį eilėraštį su
statęs nuleidžiau Jonavos 
redakcijai. Iš ten gavau at
sakymą, kad jis yra tinka
mas, galima dėti į “Žvaigž
dutės” — Angelo Sargo vai
kų laikraštėlį. Tad rašau ei
lėraščius ir iki šios dienos.

Aš esu dar 11 metų bernai
tis. Mano tėvelis mirdamas, 
paliko mane vos tik 7-ių me
tų, prie brangiosios motinė
lės, dviejų sesučių ir broliu
ko.

1922 m. birželio mėn. 22 d. 
važiavo per mūsų lauką vieš
keliu pagerbtinas Žemaičių 
vyskupijos vyskupas. Aš 
kaip visada, tada ganiau ban
dą. Palikęs bandą vieną, at- 

į bčgau pažiūrėti to vyskupo. 
dPribėgęjs prie-jo, pažiūrėjau 
jSfi^-fk^iai i akis. Vyskupas 
pamatęs mane, atsigręžęs į 
žmones sako:

“Kįeno šis vaikas ? Vyrai, 
ar negerai būtų, kad jis tap
tų kunigu?”

Paskui jis paėmęs keletą 
knygučių padavęs man sako:

“Priimk šią mažą dovanė
lę, pasidalinkite jas su savo 
draugais ir draugėmis ir būk

Taip pasakęs, nuvažiavo. 
Atėjus rudeniui vėl įstojau į 
Gipėnų pradžios mokyklą, 
kurią 1925 m. gegužės mėn. 
30 dieną baigiau. Baigęs pra
džios moyklą, vėl pradėjau 
ganyti. Nors ir ganiau, bet 
nenustojau mokinęsis. Žmo
nės, matydami mano troški
mą prie mokslo, liepė mesti 
ganius ir važiuoti laikyti eg

zaminų į gimnaziją. Iš to 
džiaugsmo net apsiverkiau, 
kad leis vėl mane mokintis, 
net i gimnaziją. Dievui pa
dedant išlaikiau egzaminus į 
I-ą klasę gimnazijos. Moks
las einasi gerai, tik sunku, 
kad neturiu savų knygų, o 
prisieina eiti pas draugus, iš
mokti pamokų.

Štai aš “Darbininkui” pri
siunčia keletą originaliu ei- 
lučių. Norėčiau tapti Tams
tų bendradarbiu, bet neturiu 
lėšų išlaidoms padengti. Iš 
mano biografijos jau Tams
toms bus aišku ir galėsite 
spręsti, kas aš esu, ko siekiu, 
koks mano gyvenimas. Tad, 
jei amerikiečiai sutiktų mane 
remti materialiai, tad mielu 
noru stiprėdamas dvasiniai 
ir fiziniai paaukuočiau visą 
gyvenimą, skelbdamas Kris
taus mokslą, kas mums yra 
brangiausia. Aš daugiausiai 
galiu poezijos srity darbuo
tis.

Su aukšta pagarba,
Stasys Jameikis

Adresas: Lithuania, Kau
nas, Utenos progimnaziją 
Alfonsui Grigėnui (perduo
ti Stasiui Jameikiui).

GERIAUSIOJI AMERIKA
Geriausioji Amerika 
.Ji yra turtinga, 
Nuo visų šalelių 
Gerbtina — šlovinga.

Iš visų šalelių 
Yra turtingiausia,
Dėl mūs vargdienėlių, 
Mielaširdingiausia.

kuriam tu būtum daugiau gero padariusi, kaip 
man!

— Ar aš tau esu pasižadėjusi? Kas man 
darbo, jei tavo galvoje vaikosi vėjai. Kokią tei
sę tu turi i mane?

— Žinoma — sušuko jisai. — ji nėra užra
šyta. Jos nėra užrašęs lotyniškai ir nėra patvir
tinęs advokatas anspaudu. Bet gerai žinai, kad 
aš tiek pat turiu Į tave teisių, kaip patekti į dan
gui, jei esu buvęs teisingas žmogus. Tu manai, 
kad aš noriu matyti, kai su kitu eisi į bažnyčią, 
kai eidamos pro šalį mergaites iš manęs juoksis. 
Ar galiu aš prisileisti net ligi to?

— Daryk, ką tu nori. Bauginki; kaip nori. 
Aš nesibijau. Aš taip pat darysiu, kaip aš noriu.

— Tu ilgai taip nekalbėsi, — tarė jisai ir vi
sas sudrebėjo. — Turiu pakankamai drąsos, tai 
nebeičiau ardyti ilgiau savo gyvenimo tokiai už
sispyrėlei. Ar tu žinai, kad tu čia esi mano va
lioje ir turi daryti, kaip aš noriu?

— Ji susitraukė krūvon ir pažiūrėjo Į ji ži
bančiomis akimis.

— Nužudyk mane, jei drįsti, — tarė ji pa
mažu.

— Nepadarysiu nė pusės to, — atsakė jisai. 
Jo balsas buvo duslus. — Jūroje mums vietos 
abiem užteks. Aš negaliu tol, vaike, padėti, — 
kalbėjo jisai lyg per sapmw atleidžiančiu tonu. 
— Mudu keliausime ton, į dangų, abu, — sušuko 
jisai garsiai ir sugriebė ją abiem rankom į glėbį. 
Bet staiga jis atitraukė dešiniąją ranką atgal — 
iš jos tekėjo kraujas. Ji stipriai į ją įkando.

— Ar turiu aš daryti, kaip tu nori ? — su
šuko ji ir smarkiai atstūmė jį nuo savęs. Pasi
žiūrėk, ar aš esu tavo valioje! —

New Yorkas sveikina lakūną Įeit. Byrd, kurs orlaivyje pa
siekė šiaurinį ašigalį.

Siunčia pinigėlius 
Į Lietuvos šalį, 
Ir nori mus gelbėt, 
Kiek ji tiktai gali.

Niekad neužmiršta
Lietuvos šalelės,
Jie stengias sutrūpint 
Didžių priešų galės.

Jiems lėšų netrūksta, 
Visokios galybes, 
Jie priešų nebijo 
Su savo narsybe.

Amerikos žmonės šviesūs 
Ir visose pažangose teisūs, 
Gal ir ašei toksai būčia, 
Kad Į mokslą toki kliūčia.

Jūsų vaikeliai laimingi. 
Kad tėveliai yra turtingi.
Juos visus prie gero veda 
Ir jųjų mokslui pinigus duoda.

Ir Lietuvos kraštas 
Džiaugiasi iš jūsų, 
Kad davėt pagalbą 
Darbininkams mūsų.

Jūs mokykloms Kauno 
Daug dolerių davėt 
Ir visai Lietuvai 
Daug gero padarėt.

Tik aš vienas našlaitėlis 
Didis esu vargdienėlis.
O prieš jus amerikiečius 
Esu biednas biednuolėlis.

Ir dėl popieriaus lapelio 
Nėr nei vieno skatikėlio, 
Kad ir šiek tiek išmintingas, 
Ale visai neturtingas.

Stasys Jameikis

MANO SVAJONĖS

Aš esu našlaitis 
Sielvartų tarnaitis, 
Apie juos dūluoju 
Ir eiles galvoju.

Kai tėvelis mirė 
Gal taip Dievui tiko, 
Septynerių metų 
Jis mane paliko.

Mane motinėlė 
doroji augina,
Koks skirts man likimas 
Dievulis težino.

Noriu mokslus eiti
Ir tai koauk&amisius, 
Kad galėčiau būti 
Žmogus mokyčiausias.

Dievulis težino 
Ar aš to dastosiu, 
(lai lėšų netekęs 
Prie arklo pristosiu.

O gal Dievas suteiks 
Tos savo malonės, 
Kad mokytu būčia 
Ir mokyčiau žmones.

Tai kalbėdama ji iššoko per kraštą valties į 
jūrą ir akymirksnyj pasinėrė gelmėse.

Bet ji vėl greit pasirodė paviršiuj. Sušla
pęs sijonėlis ją laiką stipriai apsiautus. Vilnys 
paleido jos plaukus. Jie kabojo per kaklą. .Ti 
įrėši rankomis ir plauke nuo valties prie kranto 
nieko netardama. Jisai išsigando. Aptemo jo 
galvoje. Stovėjo pasilenkęs valtyje* įsmeigęs Į ją 
savo akis. Žiūrėjo, lyg moty tų įvykstantį ste- 
būklą. Pagaliau jis visas sudrebėjo, griebėsi už 
irklų ir plaukė visomis jėgomis prie jos. Valties 
dugnas tapo raudonas, jį nudažė iš žaizdos tekąs 
kraujas.

Akymirksnyj atsidūrė jis greta jos, nors ir 
greitai ji plaukė.

— Švenčiausioji Marija! — šaukė jisai. — 
Eikš į valtį. Aš buvau pamišęs. Tik vienas Die
vas žino, kas aptemdė man protą. Kaip žaibas ant stogo, 
iš dangaus mušė į galvą mintis. Aš užsidegiau. 
Pats nežinojau, ką dariau ir kalbėjau. Tu gali, 
Laurella. man to neatleisti, liet privlai gelbėti 
savo gyvybę — įlipti į valtį.

Ji išmatavo žvilgsniu kranto tolumą. Ne
girdėjusi, ką jai kalbėjo.

— Priplaukti žemės neįstengsi. Tki jos bus 
dar dvejetą mylių. Pagaliau atsimink savo ser
gančią motiną. Aš numirčiau iš susigraužimo, 
jei ištiktų tave nelaimė.

Ji išmatavo žvilgsniu kronto tolumą. Ne
kalbėdama priplaukė prie valties ir nusistvėrė 
rankomis josios briauną. Jis atsistojo jai padė
ti įlipti. Valčiai pasvirus, jo švarkas, kuris bu
vo padėtas ant suolelio įkrito į jūrą. Vikriai pa
šoko aukštyn, įlipo atgal j valtį ir atsiėdę į seną
ją vietą. Jisai stvėrėsi vėl už irklu. Laurella grę
žė savo šlapią sijonėlį ir pamatė kruviną valties

1 1 1 . 11 ,T “
Iš šventos sakyklos 
Dievo avinyčioj, 
Aš mokysiu žmones 
Šventojoj bažnyčioj.

< B. r 
■J * '

Prie šiojo pasaulio 
Nelinkst mano širdis, 
Kitoks pašaukimas • > 
Mano širdy girdis.

Stasys Jameikis
■ _____________________■ f į

NAŠLAITI!* J

Oi, našlaiti, geras, j ?
Našlaitėli, mielas, 
Kur tu pašalėsi? 
Be tėvelių vienas!

N. A. Federacijos Apskri
čio suvažiavimas įvyks 1 d. 
rugpjūčio, nedėlioj, tuoj po 
pamaldų, Montello, Mass. 
Skyriai išrinkite ir prisiųs- 
kite apsčiai delegatų, nes tu* 
rime aptart nemažai įvairių 
reikalui Taipgi palaipinkite 
gerų sumanymų, kaip page
rinti mūsų Federacijos aps
kričio veikimą. Taipgi kad 
iš tų sumanymų būt galima 
padaryt įnešimų busimajam 
Federacijos Kongresui. Tad 
nuoširdžiai kviečiu visus ap
skričio skyrius šiame suva
žiavime dalvvaut prisiun- 
čiant delegatus.

Po sunkios ligos influenzos, f 
po, pneumonijoj arbą Įd 
silpninančias ligos, nįėko 
ra geresnio, kas' sugrąžė 
sveikatą ir stiprumą t 
greitai kaip Nuga-Tone.

Po tokių Silpninančių ligų, Jus tu 
lutndytl ^uga-Tone. Jis daugiau,1 
nustebins Jus, kaip greitai jus Jmjn 

"te grįžtančių sveikatų lf aiiprv 
"Skaitytojai tto laikraščio atras, 
kikga-Toue fra pulki gydaųią <tokii 
atsitikimuose. Ji yra paprasta, m 
Iii gyduolč kuri padaugina tipprum 
vikrumų, suteikia kraujų ir )>udn 
greitai kiliu}. Nuga-Tone siitdiHh 
viliantį mitųrų, gerų apetitų, mimui 
Ja inkstus ir ke|>enis. Ir reguliuoja 
vi ir žarnas laikai gerai. Paliautų 
jas ir Jus pradėsite Jaustis gerti 
kelias dienus. Išdirbėjai NugioTan 
no geari, kati pageliais tokiuose ai 
kiniuose ir Jie įsakė visiems apti 
riams suteikti garntijų utim sugrtp 
pipigus. jei Jus nebusite uŽganėd 
Žiūrėkite garantijos ant kiekvieno 
kelio. Rekomendacija, garantij 
pardavinėjamu visose aptiekose.

Nežinai, kur eiti 
Nei kur pasidėti, 
Neturi žmogelio, 
Kad varge padėti.

Reiks vienam tau vargti 
Ant juodos žemelės 
Nieks nepadės nešti 
Tos sunkios naštelės.

Oi, kaip yra sunkus
Našlaičo gyvenimas,
O jis dar nežino,
Kos koks bus ir likimas.

Stasys Jameikis

.1. Vaisiauskas,

N. A. Fed. Apsk. Pirm.

Tiesiog į
KLAIPĖDĄ
Laivu ESTONIA 
higsėjo-Sept. 21, 1926 

Be Jokio Persėdimo

I
 CHORO REPERTUARĄ

Mėnesinis Muzikos Leidinys. M 
tams $2.00. Už tą pačią kali 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAčI 
LIS, 421 6th St, S. Boston, Ma>

LAIVAS “LITUANIA”
Išplaukė Liepos 17 <1.. tiesiai 

i KLAIPĖDĄ, išveždanias tūla 
skaičių lietuvių, vadovaujamų 
Jankaus ir Brako, kurie grįžta 
apkeliavę platokai Suvienytas 
V aisti jas.

Tai yra jau antras kartas 
kaip Baltie American Linija 
siunčia savo laivą tiesiai į 
Klaipėdą, ir, padrąsinta gražiu 
atsiliepimu šios šalies lietuvių, 
ji padaro Klaipėdą nuolatiniu 
uostu, prie kurio jos laivai stos.

Linijos troškimas yra daryti 
viską, kas galima, idant pastū
mėti Lietuvos Respublikos rei
kalus pirmyn ir padidinti jos 
prekybą su Suvienytomis Vals
tijomis. Tikime, kad visi tie, 
kurioms rūpi gerovė Lietuvos 
ir kurie nori gerinti ryšius jos 
su Amerika, parems dabar į- 
steigtą susisiekimą tarp Klai
pėdos ir New Yorko.

Lietuviai. kurio mano atlankyti savo 
gimtųjų Salį arba mano grįžti iiiuno pri- 
ridėkite prie šios ekskursijos ir važiuo
kite iš Ne\v York’o tiesiai į Klaųiėdų.

Geriausias ir Parankiausias 
Kelias į Lietuvą 

Suprantamas dalykas. Jog parankiausiu 
keliu bus visada tas, kuriuo važiuojant 
Išvengsi! visų neparankumų ir nesma
gumų surištų su kelione jier svetimas 
šalis.

Baltijos Amerikos Linija
yra tai vienatini5 linija, kuri dabar 
leidžia laivus iš New York’o tiesiui į

K L AI R S D Ą
Važiuojant tiesiai į KlaipMę išvengsite 
kitų visų valstybių ir sumažinsite iš
laidas ir vargų. Ypač šeimynoms su bu
riu vaikų ir su didesniais bagažais yra 
labai paranku važiuoti be Jokių |>er sė
dimų tiesiai į Klaip&lų.

Kainos Laivakorčių ) Klaipėdą
;>-čia kliasa $107. Į abi pusi tik 

Sutaupysit $44.50.
Turist.—3 kliasa $117. I abi pust 

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

Sutaupysit $30.00.
“Revenue . Tax” ir “lietui Tnx” 

atskirai
Sekanti.* išplaukimai* laivų:

Laivas “ESTONIA” Rugp. 10 

Laivas ‘LITUANIA’ Rugp. 31
Informacijų kreipkitčs j vietos agentus 

arba stačiai į. kompanijų

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

*

$181

?mc

$270

LIETUVON IR IŠ
LIETUVOS

PER HAMBURGĄ 
Msų 3 varyklių garlaiviai 
ALBEBT BALLIN, HAMBITBG 

KĘSO LUTE, BELIANCE 
DEUTBHI.AND 

CLEVKLA^D, WESTPHALIA 
TRUKINSIĄ 

Savaitiniai išplaukimai i?
New York’o—garlaivals 

Trubtnoia ib Wf.stphai.ia 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamos 
Europines keliones

$203
IS NEW YORKO j 

Kauną ir Atgal 
(KarCs taksai ekstra)

Išplaukia kožnę savaitę
SugrįUmui leidimų ir kitų 
irjprmaoiįų toreipMtt* pas 

line 
riccvri

BaaJmrfAmerisanlž
131 Statė St., Boston, Mass

dugną. Greitai permetė akimis jojo ranką, kuri, 
kaip reikia, valde irklą. Pasiūlė jam savo ske
petą, kad apsirištų. Jis pakratė galvą ir irėsi 
Į prieki. Ji atsistojo ir priėjusi prie jo stipriai 
aprišo skepeta gilią žaizdą. Tai padariusi paėmė 
iš jo rankos nebodama to, kad jis nenorėjo duoti 
irklą, kuris buvo raudonas nuo kraujo, ir padė
jo irkluoti. Abu buvo išbalę. Tylėjo. Kada 
priplaukė netoli kranto, juodu sutiko žvejus, ku
rie ruošėsi nakčiai užmesti tinklus. Jie šaukė 
Antoniną ir erzino Laurella. Nė vienas šių ne
pažiūrėjo į juos ir nepratarė nė žodžio.

Saulė dar buvo ganėtinai aukštai virš Proci- 
dos. kai juodu pasiekė laivyną. Laurella nupur
tė savo sijonėlį, kuris buvo jau liemaž išdžiūvęs 
ir iššoko iš valties ant kranto. Sena moteriškė, 
kuri matė rytą juodu išplaukiančiu vėl stovėjo 

“Ką padarei rankai, Tonino?” — pa-
ji. —Jėzau. Kristau! Valtis plauko

“Darbininko” skaitymas ir 
rėmimas, tai darbininko susi* 
pratimas.

CUNARt
Į LIETUVĄ 
(per Angliję) 

sumažinta kaina 8 klesos sagrętt 
laivakorčių 

| KAUNĄ IR ATGAL 
BERENGARIA ir 
MAURETANIA............ I
AQUITANIA..................$
I LIEPOJĄ IR ATGAL tl 

LAIVAIS — $18*- 
Iš Bpstono:

Transylvanfa — Liepos 
Laconia Liep. 25, Rugp. 
Samarla_______ Rugpjū

I Lietuvę greitu laika Išplauk: 
kas seredę. Keleiviai nepiliečb 
IfiMžtaaU be krotos gęsįymų. V 
klesra k Alavini turi kambarius, 
prllygstaipas Svarumas. Pulkus > 
stas. Kreipkitės prie ‘ 
*r I 
CUNARD LINE 
128 Statė Street 
Boston, M

vietos ag>

klausė 
kraujuose.

— Niekis, Commare, — atsakė jaunikaitis. 
— Persiplėšiau ją į vinį, — ji buvusi toli išlindu
si. Rytoj būsiu sveikas. Tik paviršiuj apterštas 
kraujas ir todėl žaizda daug pavojingiau atrodo, 
negu ištikrųjų yra.

— Aš ateisiu ir padėsiu tau žole, Comparello. 
Luktelk, aš Inoj ateinu.

— Nesivarginkite, Commare. Žaizda jau ap
žiūrėta. Tki ryto pereis ir visa užsimiršiu. Tu
riu sveiką odą ir žaizdos joje labai greit gyja.

— Sudie, tarė Laurella. Ir pasuko taku ve
dančiu aukštyn.

— Labanakt, — atsakė jaunikaitis į ją ne
pažiūrėjęs. Išsinešiojo jisai iš valties indus bei 
pintines ir įlipo mažais akmens laiptais į savo 
lūšną.

Neveiklumas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos.

I ir is 

LIETUVOS 
PER BREMEVĄ

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokiečiu garlaiviu

arba kitais klos linijos laivais 
Tik 8 Dienos Vandeniu 
*togųs Bios klesos kambariai 
l ABI PUSI NUMAŽINTA 

LAIVOKARCIŲ KAINA 
Dėl informacijų kreipk i tfu 
N O R T H G E B M A N 

LL O Y D 
15 IVater St. Cor. Devonshlfv 

St., Boston. Mum.
arba pas bile vietini agentą

Miss Helen 0. Sullivan, lai
mėjusi dovaną ui greitumą 
dirbti ant rašomosios mašinė
lės. Ji dirba Washingtone lai
vyno departmente.

Ieškok Dievą savyje i 
rasi Jį... Su Juo atrasi r; 
mą... Vienas Kristaus: 
nuramino audringas j 
Kingas... Vienas Jo Žv 
sys pajėgs grąžinti tavo 
lai ramumą ir džiaugsiu

Sutemus, liedievis ta 
pusiau tikinčiu. — Youi

«J
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Firma darė išrokavimus valdžios surinktomis statistikomis.

L. D. K. S. Xl-tas Seimas
t

X

J » Turi daugiau, negu reikia
Amerikos Darbo Federacija vykina savo sumanymą. įsteig-

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

PRENUMERATOS KAINA
Metams ........................................... $4.50
Bosten’e Ir apylinkėse ...............$4-50
Užsieny................................... .. .$5-50

organizacijos Seime. Kviečiu visas kuopas daryti savo susirin
kimuose Seimui įnešimus ir sumanymus organizacijos labui.

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

Vienuoliktasis Lietuvių Darbininką Kooperatyvės Sąjungos 
Seimas šiemet įvyks kartu su A. L. R. K. Federacija

Rugpjūčio 24, 25 ir 26 dd. 
. Waterbury, Conn.

. | Visas L. D. K. S. kuopas turiu garbės pakviesti dalyvauti mūsų

(TBI W
Published every T'U LSD A Y and ITRIDAY

us susitarimas
*8 LITHŪANIAN R. C. ASSOGUnOf OFIĄBOĘ

as second-dass matter Sept. 12,1915 at the poat «t6oe ai Bocton, Maaa. 
ander the Act «f Marth B> JeUT

for malling at special Hite of postagh ĮMHSBd Ibr In $Bettea 1103 
▲et of October 8, 1917, authorized oa JuU 12, l&lg*

SUBSCRIPTION RATES: 
............................................... $4.50 
and suburbs ......................$4.50
countrles yearly.............. $5.50

“DARBININKAS”
Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

Fašistine Unija
Dailininke” jau ne kartą buvo aiškinta apie darbininką 

organizacijų padėtį Italijoj. Dabar kuomet ten valdo Mussoli- 
ni, tai kitokioms unijoms nėra vietos, kaip tik fašistinėms. 0 
prie fašistinių unijų turi visi prisirašyti, jei nori likti darbe. 

| Jei su fašistinių unijų nusistatymu sutinki, tai unijose gauni 
balsą. Jeigi nepritari joms, tai tik unijinius mokesčius moki, 

' O balso negauni.
Amerikoj jau senai yra unijų, kurios labai panašios į Ita

lijos fašistines unijas. Tai kompaninės unijos.
Gal būt didžiausia ir geriausia suorganizuota kompaninė 

' Unija Amerikoj yra tai New Yorko požeminių geležinkelių dar
bininkų unija. Toji unija yra šimto nuošimčių kompaninė uni- 

^ja. Prie jos turi visi darbininkai prigulėtu Uniją mokesčius 
‘ kompanija išrokuoja iš darbininką algą ir perduoda unijos val- 

; dybai. Unija, žinoma, yra kompanijos globoje. Ji jokio sava
rankumo neturi ir jokios iniciatyvos negali apreikšti. Jei dar- 
bininkuose kįla kokie nepasitenkinimai algomis arba pareika- 

' lauja šiaip kokių pagerinimų, tai, žinoma, unija nebūna kur- 
y Čia, o dalyką “ištiria.” Po tokio “ištyrinėjimo” pranešama, 

kad pagerinimo negalima įvykdyti. Jei algą pakėlimo parei- 
. kalaujama, tai unija skiria delegatus ištirti kompanijos knygas, 
įį Delegatai raportą išduoda, kad kompanijos knygos rodo, kad 
b ji blogai stovinti ir šiuo tarpu algų nesą galima pakelti

Reikia, vienok, pripažinti tą, kad niekur Suvienytose Val- 
į stijose nėra tokis pigus susisiekimas, kaip New Yorke. Visuo

se didesniuose miestuose mažiausias “feras” yra virš 5c. Dau
giausia imama 10c. Gi New Yorke tebėra penkių centų ‘ ‘fėras. ’ ’

Kai dabar požeminių geležinkelių darbininkai sujudo, su-, 
manė atsimesti nuo kompaninės unijos ir pradėjo kovą už sa
vistovią uniją, tai gali atsitikti, kad New Yorke “fėras” turės

tis. Jei darbininkai gerai laikysis, tai jie sau gali laimėti, 
ruon^ei gali laimėti pakeltą “ferą.”
Požeminių geležinkelių kompanija New Yorke nuo senai 

nori pakelti “fėrą,” tik miesto valdžia neleisdavo jai to daryti.
Dabartinė New Yorko požeminių geležinkelių darbininkų 

: kova gali baigtis darbininkų savistovios unijos ir pakeltų al- 
į gų laimėjimu iš vienos pusės ir pakeltu “fėru” iš kitos.

LATVIŲ-LIETUVIŲ VIENY 
B2 NESUSIDARYS

Daugelis lietuvių svajojo 
ir ėjo prie suartĮnimo gimi
ningų lietuvių ir latvių tau
tų. Tam darbui vesti buvo 
įsisteigus latvių-lietuvių Vie
nybės Dr-ja, kuri turėdavo 
savo suvažiavimus tai Rygo
je, tai Kaune. Šiemet suva
žiavimas buvo Rygoje.

Kauno “Lietuvyje” p. A. 
Sm. įvertina tas pastangas ir 
nurodo, kad iš to nieko neiš
eina. Iš šių metų suvažiavi
mo lietuviai grįžę Kaunan 
“paniurę ir nemaža suirzę.”

Taip atsitiko todėl, kad 
tiems suvažiavimams Kaune 
esant Lietuvos net preziden
tas atsilankydavo, o Rygoje 
suvažiavus Latvijos prezi
dentas net pasveikinimo ne
atsiuntęs. Nei latvių nei vie
nas ministeris nesirodė suva
žiavime.

P. A. Sm. netik nemato 
reikalo steigti Pabaltijo val
stybių Sąjungą, o dargi toji 
sąjunga būtų Lietuvai žalin
ga — susierzytų su Rusija ir 
Vokietija ir Vilnių prarastų.

Pabaltijo tautų — latvių, 
lietuvių ir estų socijaldemo- 
kratai turėję konferenciją. 

| Čia ir-gi kaip p. A. Sm. nu
rodo, lietuviai be saiko nusi- 

I leido. Lietuvių socijaldemo- 
kratai sutikę Vilniaus likimą 

Į spręsti plebiscitu. “Vargiai
I sutiktų latvių ir estų socialis

tai plebiscito keliu išspręsti
II ginčą, kilusį dėl jų krašto že- 
| mes, ’ ’ rašo p. A. Sm.

| Suvienytos Valstijos tebėra 
ūkio šalis

Yra taip vadinamų ūkio šalių ir pramonės šalių. Jei dides
nė šalies turtų dalis randasi ūkiuose, tai tokia šalis yra ūkio 
šalis, jei turto didžiuma randasi pramonėje, tai vadinasi pra- 

į monės šalis.
Ne vienas spėja, kad Suv. Valstijos senai yra pramonės ša

lis. Bet taip nėra. Didesnė Amerikos turtų dalis dar tebėra 
ūkiuose, o ne pramonėse.

c

Tą dalyką tyrinėjo finansinė firma Spencer Trask & Co. 
į įBusekė, kad ūkių turtai 4 nuoš. didesni negu, pramonių.

J. Sakytoji firma rado, kad valdžios rankose turtų yra už 
' >42,000,000,000. Tie turtai sudaro 12 nuoš. visų šalies turtų, 
j’.*

NESUSTIPRĖJO

Nuo pat įsisteigimo Lietu
vos respublikos valdžia rėmė 
koperatyvus. Lietuvos kope- 
ratyvai buvo atleisti nuo vi
sos eilės prekybos mokesčių. 
Tokia koperatyvų padėtis 
lengvino vesti konkurenciją 
su privatiniais biznieriais. 
Galų gale pasirodė, kad tas 
palengvinimas nesustiprino 
Lietuvos koperatyvų ir daž
nai metus baigdavo su nuos
toliais.

Dabar valdžia ketina apdė
ti mokesčiais ir koperatyvus. 
Tas gal pagelbės jiems susti
prėti.

•
ii darbininkų kooperatyvę apdraudos kompaniją. Toji kompa
nija vadinasi: “THE UNION LABOR LIFE INSURANCE 
CO.”

Pamatinio kapitalo toji darbininkų kompanija pasiryžo su
skelti $600,000. Ikšiol jau sukėlė $400,000 su viršum. Įstatymai 
Jau leidžia pradėti veikti ir pardavinėti polisus. Biznį jau ga- 
tttų pradėti visose valstijose. Bet larbininkų kompanija nesi- 

bina. Neparduos nei vieno poliso iki bus parduotas pasku- 
šėras.

Veik visos kapitalistinės apdraudos kompanijos ėmė parda- 
ėti polisus prieš išpardavimą visų Šerų. Darbininkų kom- 

a yra atsargesnė už visas kapitalistines kompanijas. ’

Pagelba angliakasiams
Angliakasių Unijos Distriktas No. 12 Ulinois valstijoj per 

erendumą nubalsavo paskirti $25,000 Anglijos streikuojan- 
angliakasiams. Už tos sumos skyrimą balsavo milžiniška 

urna. Tą sumanymą iškėlė Distrikto valdyba.
Tokią pat sumą yra paskyrus Amalgameitą Unija savo su- 

jyažiavime, buvusiame Montrealyje.

KAM TRŪKSTA RIMTUMO

Kauno “Lietuva” rašo, 
kad daugiau rimtumo reikią. 
O to rimtumo trūkstą krik
ščionims demokratams ir jų 
laikraščiui “Rytui.” Apie* 
kitų nerimtumą Lietuva ne
užsimena. Reiškia pas kitas 
partijas viskas caca, gražu, 
mandagu. Štai eackųpavyz- 
!dis. “Šiaulių Naujienose” 
randame šitokių perlų:

“Susirinko Seimas ir vos 
tik pradėjo savo pirmuosius 
darbus, sėdintysis juodųjų 
kadenių choras Seime pra
dėjo giedoti savo senas de
magogiškas kantičkas. Kro- 
kodiliškai ašarodami aima
nuoja, kad naujasis Seimas 
‘apkarpė’ ministorių atlygi
nimo įstatymą.- Pirmiau ka*- 
demai atstatytiems ir atsis
tatydinusiems savo ministe- 

| riams išmokėdavo algas už 
tris mėnesius pirmyn, da
bartinis demokratinis Sei
mas sutrumpino atlyginimą

■ iki vieno mėnesicų Kademai 
siunta, urzgia, kad savo biz- . 
niui neteks išlupti iš valsty
bės iždo kelios dešimts tūks
tančių litų! Baisiausia tas, 
kad dar taip nesenai galėjo 
patys pasiimti, niekam nei 
dėkui netarus, o čia tie ‘cili- 
listai’ ima ir neduoda!..

“Tai mažmožiai, nors ga
na reikšmingi, kurie ryškiai 
parodo kadenių ‘valstybin
gumą’ ir ‘taupumą.’ Seime 
ir visame krašte jie parodo 
dar gražesnių dalykų. Ka- 
demų ‘pramatoriai’ galuti
nai Įsitikinę, kad valstybinis 
aparatas ‘nebeslūžys’ jų par
tijos reikalams — bizniui, 
pradėjo demagogiškus kon
certus. Seime kas ten nebū
tų svarstoma, kokio rimtumo 
neturėtų patiektas įstatymas 
ar sumanymas ‘opozicija,’ 
diriguojant juodajam kuni
gui Mykolui, prieš tai stoja 
piestu: triukšmadariauja, sa
vo bergždžiomis vaikiškomis 
kalboms trukdo Seimo dar
bus, rašo ‘protestus’ ir t. t. 
Kelia gandus apie visokius 
baisus, revoliucijas, bolševiz
mus, anarchizmus ir kitokius 
‘izmus.’ Tame juodašimtiš
kame kadenių koncerte kaip 
pirmiau, taip ir dabar pir
muoju smuiku griežia kuni
gai!”

“Lietuva” rašydama apie 
rimtumą rašė, kad “Rytas” 
iškraipąs faktus, perdedąs, 
skleidžiąs nerimą keliančius 
gandus, naikinąs reikalingas 
kuriamajam darbui sąlygas.

Kas raš<)_j)rasimanymus, 
iškraipo fak’tūs, perdeda ir] 
skleidžia gandus aišku iš se
kančio “Ryto” atsakymo 
“Lietuvos Žinioms:”

“ ‘Lietuvos žinių’ negra
žūs prasimanymai.

“ ‘Lietuvos Žinios’ nr 155 
skelbia, kad buv. Žemės Ūkio 
Ministeris kun. M. Krupavi
čius ‘visa išleidęs agitacijai,’ 
nes esą iš 8000 litų skirtų su
sisiekimui jis per 5 mėnesius 
benzinui, tepalui ir kit. išlei
dęs* apie 7000 litų.

“Alums tenka maloni rolė 
atitaisyti pramanytus duo
menis:

“Kunigui AL Krupavičiui 
besant ministeriu Žemės Ū- 
kio Ministerija išleidusi 5081 
litą. (‘Lietuvos Žinios’ apsi
skaitę 1919 litu). Iš tos su
mos dviem padangom, 4 ka
meroms sumokėta 1450 litų, 
toliau eina keliais atvejais 
vulkanizalija, ventiliato
riaus įgijimas ir t. t. Tepa
lui ir benzinui tenka tik 1690 
litų.

“Tenka pasigailėti, kad 
vyriausybės pusoficiozis taip 
negražiai klumpa.

“Tani** juičiame ‘Liet. Ži
nių’ numeryje primeta Ku
nigui M. Kriųmvičiui neva 
‘kriminalinį nusižengimą,’ 
tvirtindamos esą jis valsty
bės lėšomis prieš Valstybės 
Kontrolės sutikimą, išleidęs 
knygelę ‘Žemės ir miškų ū- 
kis.’ kurią ‘L. Ž.’ laiko agi
tacine.

“Knygos leidimas buvo 
apmokėtas ministerijos lėšo
mis, Valstybės Kontrolei žo-

I

Amerikos anglų kalboje 
spauda paduoda žinių būk 
Prancūzija užmezga labai 
gerus santykius su Vokieti
ja. Kas per motyvai to susi
tarimo galima visaip spėlio
ti: gal Prancūzijos finansi
nės suirutės, o gal ir sveiko 
susipratimo pasekmė. Vis 
vien, jei spatidos žinios yra 
tikros, priežastis vedančias 
dviejų, galiūnų-nriešų prie 
taikingumo bei >t«iniršimo 
abipusiškai padarytų skriau
dų šioje vietoje mums ne 
taip svarbios kaip kad pats 
faktas susitarimo.

Kaip tąs įvyksta? Štai 
kaip.

Stambiausias Luksembur- 
ge pramoninkas Mayriscli 
nuvyko Paryžiun ir sutvėrė 
draugiją Prancūzų-Vokiečių 
susitarimo, kuriai vadovauja 
žymus asmuo Louclier(pran
cūzas). Draugijos tikslas 
skleisti tikras žinias Vokie
tijoje apie prancūzus, — gi 
Prancūzijoje apie vokiečius, 
nes organizatoriai minimos 
draugijos mano, kad stoka 
tikrų ir bešališkų žinių vienų 
apie kitus sukelia abiejų tau
tų tarpe antagonizmą bei 
kenksmingą politiką. Vokie
čių - Prancūzų susitarimo 
dr-ja turės du skyrių: vieną 
Paryžiuje, kuriam pirminin
kaus vokietys, — kitą Borti
ne, kuriam pirmininkaus 
vokietys,—kitą Berlyne, ku

priam pirmininkaus prancū- 
i zas. Vienas iš narių tos drau- 
Įgijos, Sorbonos Universiteto 
profesorius, Henri Licliten- 
bergęr taip išsireiškė apie 
draugijos siekius: “Draugi
ja sieks pagerinimo santikių 
Prancūzjos su Vokietija vi
sose srityse bei klausimuo
se. ’ ’

Kitas žymus narys tos 
dr-jos, Pirmininkas Tarp
tautines Tarybos organizavi
mo darbų, p. Artimu Fon- 
taine, pareiškia savo nuomo
nę, kad šiuo laiku abi kalini
muos valstybės privalo sku
bėti sureguliuoti savo ekono
minius ryšius. Tame pat rei
kale daug sveriančią nuomo
nę pareiškia kitas prancūzas 
Pirmininkas Prancūzų-Vo- 
kiečių Ūkio sutvarkymo 
Konferencijos, p. Rene Clia- 
vaes. Jis taip sako: “Mano 
įsitikinimu, Locarno dery
boms pasibaigus, dabar lai
kas iš eilės sudaryti Prancft- 
zu-Vokiečiu antantę, kuri 
privalėtų išblaškyti naeijo- 

Inalistinius antagonizmus pa
sireiškiančius taip vienų,

Šv. Kazimiero ir Šv, Pran
ciškaus Seserų Vienuolynai 
reikalingi didžiausios para
mos. Federacijos uždaviniu 
yra visomis išgalėmis juos 
paremti.

Mes Lietuvą rėmčme jos 
kovoje su rusų biurokratija, 

Išimtines klojome kovojant už 
Lietuvos nepriklausomybę,

u

t

taip antrų skubotame ginklą-I 
vimosi. Kova muitų yra 
kenksminga dėl abiejų vals
tybių ją paskelbusių, ir ken
kia abiems trečiojo kaimyno 
akyse.” Pamatavimui savo 
nuomonės Cha vagiles nurodo I šelpėme labdaringas, kultū- 
į Anglijos pavyzdi, kuri dar rines ir politines organizaci- 
pereitais metais susitarė su jas, bet ar jau viskas atsiek- 
Vokietija visuose klausiniu*?- ta ko lietuvis troško ? Nors

| LieKiva jau yra nepriklauso
ma, bet ją valdo ne tikrieji 
jos šeimininkai katalikai, bet 
įvairaus plauko socialistai 
liymansininkai, ex-lcnkų le- 
gijonieriai, ex-bolševikų ko
misarai, lenku, rusų ir vokie
čiu žentai su pagelba žydų, 
lenkų ir vokiečių, taigi da 
daug darbo ir aukų turėsime 
padėti pakol Lietuva pilnai 
bus laiminga ir tikrai nepri
klausoma valstybe. Šiandie 
jos valdžia priklauso nuo i- 
vairių atėjūnų, dėl to, kad 
Lietuvos kaimietis yra uesu- 
sipratęs politikoje, nenuvo
kia, kas yra jo tikru priete- 
liu ir kas apsimetėliu ir leng
vai duodasi save apgauti. 
Federacija turi pagelbėti 
juos apšviesti.

I Nors jau 20 metų Federa
cija dirba Am. lietuviu kata
likui vienyjiino darbą, bet to
li gražu nėra pasiekta tokios 

I vienybės laipsnio, kokis rei
kėjo pasiekti, da daug yra 
mąstančių, kad jie pavieniai 
daugiau padarys, negu bend
rai dirbdami, bet tai yra klai
dingas manymas. 20 metų 
patyrimas rodo, kad tiktai 
bendrai dirbdami ką nors ga
lime atsiekti, tiktai suglau-t 
dę petys į petį g al&ūme atJ 

| siekti pirmojo Kongiešd tlž^ 
brėžto tikslo, t. y. visu Ame
rikos lietuvių kataliku vieny
bės.

Todėl visi geros valios lie
tuviai katalikai privalome 
dėti pastangas, kad suvieny- 
jus visus Amerikos lietuvius 
katalikus į vieną bendrą visų 
Amerikos lietuvių katalikų 
vienybes reiškėją — Į A. L. 
R. K. Federaciją.

Dabar, kuomet ateivyste 
tapo suvaržyta, da labinus 
turime spiestis krūvon, nes 
kuo labinus būsime pakrikę, 
tuo būsime silpnesni, tuo 
greičiau pranyksime ameri- 
konizmo bangose. Todėl vi
sos katalikiškos draugijos ir 
pavieniai rašyki t ės i Katali
kų Federaciją, nes tik vieny
bėje galybė.

Fc(J. Xcknforintas

se, gi prekyboj** : 
jiems plačiausių privilegijų. Į 
Tą patį būdą politikoje jisai 
pataria dabar užimti Pran
cūzijai.

Patsai Loucher eina dar 
toliaus, nes siūlo sudarymą 
bendrų su vokiečiais sindika
tų pramonėje, kurie beabejol 
priverstų sudaryti politinę 
sąjungą.

Iš aukščiau paduotų faktų 
įmes matome, kad toji drau- 
'gija Prancūzijoje padariusi] 
yra didelę pažangą. Pareikš
tos mintys įžymių vyrų pran
cūzų tarpe verčia mus many
ti, kad tai nėra atskirų as
menų nuomonė, bet gan 
skaitlingos prancūzų visuo
menės dalies nuomonė. Iš 
rankų prancūzų svajotojų šis 
svarbus Prancūzų-Vokiečių 
susitarimo klausimas išspru
ko, ir pateko į rankas Įtek
mingų veikėjų ekonominėje | 
srityje, — pradėjo ji vykinti | 
žmonės praktiški, kurie šią 
problemą riša konkrečiai ir 
turi pakaktinai priemonių 
realizavimui savo siekių.

Tat matomai ligšiolinis 
Prancūzų flirtas pasibaigė, 
gi prasidėjo nuoširdus'Susi
tarimas su vokiečiais.

Z i utis

20 Metų Sukaktuvių 
Jubiliejus 
(1906—1926)

Kaip jau esame minėję,- 
Federacijos Įkūrėjų tikslų 
buvo parūpinti lietuvaites 
mokytojas savo parapijų mo
kykloms, gelbėti Lietuvos 
kultūrinimo darbe, vienyti 
Amerikos lietuvius ir taip to
linus.

Nors Jai/ daug yra padary
ta, bet toli gražu ne viskas, 
nes iš apie 125 lietuvių para
pijų vos keliolika teturi lie
tuvaites mokytojas, o dauge
lis turi tenkintis svetimtau
tėmis mokytojomis, nes lie
tuvaičių neužtenka, kad ap
rūpinus visas lietuvių para
pijų mokyklas.

džiu davus sutikimą. Bet tai 
pačiai Valstybės Kontrolei 
savo nusistatymą pakeitus 
sumokėtoji pinigų suma bu
vo grąžinta iždui ‘Liet. Ži
nios’ švaistydamas neapgal
votais kaltinimais, pačios 
prašosi kaltinamųjų suolan 
už šmeižimą. Kas, mūsų ma
nymu, ir bus atlikta.

“Tad be reikalo oficiozinė 
‘Lietuva’ kviečia opozicijos 
spaudą surimtėti, jei jos ner
vingoji seselė ‘L. Ž.’ vis ne 
pataiko panėšėti į rimtą 
spaudos organą.

“Pirmiausia pritiktų save 
ir savuosius gerai apgydyti, 
o jau paskiau gy vu pavyz
džiu skleisti rimtį.”
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Newaridečiai Dalyvauja Amerikos Lietuvių Dienos Iškilmėse

New Philadelphijos ir Tamaqua Chorai Dalyvauja Jungtiniame 
Chore

Waterburisir Hartfordas Nori Dalyvauti Amerikos Lietuvių 
Dienos Iškilmėse

Bostoniečiai Skaitlingai atvyks, o Gal ir Aktyviai 
Dalyvaus

Gauta pranešimas iš New- 
arko, Sesųui-Centennial Lie
tuvių Komiteto instrukto
riaus, p. Stanšausko, kuriuo 
pareiškia: (1) Nevarkiečių 
choras dalyvaus jungtiniame 
chore ir pageidauja imti da
lyviniu) konkurse; (2) Jau
nimas manifestacijos mete 
išpildys šokius: “Klumpako
jis,” “Suktinį” ir “Noriu 
Miego;” (3) Manifestacijoje 
nori turėti parėdytą paveiks- 
lą ‘“Vytautas” ant balto žir
go. (Rasi, Mani festacijų 
Komisija patars įvairesnį).

16 liejies Organizacijinės 
ir Presus Komisijos pirmi
ninkas atlankė TVaterburį; 
17 liepos, Hartfordą ir Bos
toną.

AVaterburiečiai, nors tam 
laike bus tik po didelio 
triukšmo ir labai nuvargę, 
nes turės net 3 seimus, vienok 
kadangi nepraleido iki šiol 
nei varnos progos, kurioje 
nebūtų dalyvavę, ka kelti A- 
merikos lietuvių ir mūsų 
Tauros vardą, tikisi ir nori 
nepraleisti ir šio istorinio A- 
merikos lietuvių gyveninio į- 
vykio ir dailiai pasirodyti. 
Kadangi AVaterbūrio koloni- 

| ja yra viena iš gražiausiai su- 
ktvarky^Į kolonijų, pritiktų 
ir šiose iškilmėse tinkamai 
pasižymėti.

Vakare buvo choristų prak
tika, kurioj atsilankė ir Sės- : 
qui-Ccntcnnial Lietuvių Ko
miteto atstovas. Nuoširdžiai 
gausiais aplodismentais cho
ristų pasveikintas ir persta- < 
tylas jiems Gerb. Kleb. Kun. 
Valani iejalis. pratarė Į juos. 
Atydžiai išklausę pranešimo, 
rodė savo entuziastiško 
džiaugsmo ir noro dalyvauti 
gražiose iškilmėse ir turėti 
malonę valandėlę , “good 
tinie,” vienok reikalas apsi- 
svarstyii ar gyveninio aplin
kybės ir tėveliai leis vykti 
Philadelphi jon neleido jiems 
tarti visi) pageidauto spren
dimo: “taip, atvažiuosim." 
Pasižadėjo prie pirmos pro
gos nutarti ir kuogreičiausiai 
pranešti.

AVaterburiečių chorui va
dovauja žinomas kompozito
rius, ponas Aleksis, kuris as
meniniai pasižadėjo atvykti 
Amerikos Lietuvių Dienos 
iškilmėsna ir dalyvauti eks
pertų komisijoje. Nors ir la
bai užsiėmęs savo darbais 
vienok ponas kompozitorius 
pašventė ilgoką valandėlę 
laiko pasikalbėjimui su S. C. 
L. K. atstovu, įdomavusi 
kiek pasitikima Dainos Die
nos pasisekimu, koki komite
to sumanymai ypač muzika
lūs programos išpildyme ir 
t. t. ^ats teikėsi pasižadėti 
irgi prisidėti prie muzikalūs 
programos dalies įvykinimo.

llartforditčiu yra viena iš 
naujesniųjų kolonijų ir nela
bai skaitlinga, vienok ir jie 
pareiškė noro aktyviai prisi
dėti dalyvauti iškilmėse.

• y
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Bostoniečiams nors toli 
Pliiladelplna, bet ir jie įdo
maujasi Amerikos Lietuvių 
Dienos iškilmėmis. Čia atvy
kęs S. C. L. K. atstovas at
lankė “Darbininko” ir ‘San- *
daros” redakcijas, jose turė
jo pasitarimus vietos lietu
vių organizavimu, kad ne pa
vieniai. bet organizuotai da- 
lvvautu iškilmėse. Čia yra

* v * • * V

gražus būrys inteligentų, vi
suomenės darbuotojų, tad 
būtų gaila, jei šioji graži ir 
skaitlinga kolonija nedaly
vautų Amerikos lietuvių is
toriniam įvykyje.

Vietos darbuotojai katali
kai, Kun. Urbonavičius ir 
kiti veikėjai, taipgi ir San- 
dariečiai, su kuriais kalbėta
si pareiškė pageidavimo ak
tyvaus dalyvavimo iškilmėse. 
Tikisi gal galės suruošti savo 
kolonijos vardu pa veikslą ir 
choras gal galės dalyvauti. 
Pasirūpins kuogreičiausia 
sukviesti vietos darbuotojų 
susirinkimą ir jei ras galiniu 
pradės skubiai ruoštis prie 
dalyvavimo iškilmėse.

Pi 'esos Komisija

BLAIVININKŲ SEIMAS
Pilnųjų Blaivininkų sei

mas Įvyks Rugsėjo 6, 1926. S. 
Boston’c, Mass. šv. Petro lie
tuvių parapijos salėj. Pra
sidės iškilmingomis švento
mis mišiolais. Visi raginami 
skaitlingai šiame seime daly
vauti. Kuopos teikitės kuo- 
daugiausia delegatų atsiųsti. 
Vieta privažiavimui įtarau
si. St irnas bus išklimingas, 
didelis ir svarbus. Blaivinin
kai prašomi daryti naudingi) 
įnešimi) seimui. Kuopos ne
galinčios delegatų atsiųsti, 
eatsiunčia savo įnešimų.

J-. Srirskas,
Pilu. BĮ. Centro Pirm.
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PILNŲJŲ BLAIVININKŲ 
CENTRO VALDYBOS 

ANTRAŠAI
>v:k. \:i<I;i< • Kun. 1’. 1’. S:ittrus:iil is. 

L’:!.’I S... <>.ikl-.\ Av<... III.
larbės Pinu. — Kliu. A. I’<’t rait is, 

lo.'i Malu St.. Atimi. Msiss.
I’iiaiiiainkas — .1. Svirskas.

1t»l I»<>r<li<.^i>T Si.. \\'i>r<.<.st<T. Mass.
I \ i<r l'irininiakas — A. Zaveekas,

177 \\ iii<!<or St.. < ’ainl>ri<ljr»’. Mitss.
II Vi<<.-1’irniiiiitikas -- J. Tatlilis.

II Bar.-lay St.. Mass.
I/.ilitiitika - o. Sidabrienė.

t> < oaiiimiiv. va lt ii A \ v„
\V<>r<i'stcr. Mass.

D.ilo trinia" jus - Kliu. F. Si rakauskas. 
7><i \V. litli St.. Su. Boston. Mass.

Iždo 'globėja — Mari vb". l’.akšinte.
I’.s <'lirai Strvvt. IVorcvster. Mass. 

Kast įninkąs • \ . .1. Blavaekas,
liti Dori-M-sicr St.. \\'on-oslvr. Mass-. 

l’ric- .vilną tu aibinis reikalais iei 
• kreilis sekančiais ant rašais.

B. S. C. If<

(“Darbininkas.” Nr. 55, Liepos 16, 1926)

Šitam namo straipsneliui 
rodos tiktų užvardinimas 
KRITIKA KRITIKOS. 
Manau, kad to straipsnio au
torius nesupyks ant manęs, 
kaip ir aš neturiu jokios pa
gundos ant jo pykti, nors 
jaučiuosi jo straipsniu su ki
tais .veikėjais drauge pažy
mėtas. Užbaigimo pats iš
reiškė : “Tad nebijokime ma
tyti savo klaidų ir su jomis 
kovoti.”

Pirmių pirmiausia auto- 
torius nori sužinoti, “kodėl 
mūsų veikimas silpnėja, ir 
kaipo priežastį to silpnėjimo 
parodo štai ką: “Kur susita
rimo ir vienybės stoka, ten 
jokis veikimas negali būti 
pasekmingas.” Tas yra tik
ra tiesa, bet nepasako prie
žasties to nesusitarinio ir ne
vienybės.

Rodos į šį klausimą atsa
kymas turėti) būti visiems 
net per daug aiškus, kad mū
sų vadai ir inteligentai apie 
daug dalykų rūpinasi, o visai 
mažai yra susirūpinę praša- 
linimu iš mūsų brolių tarpo 
priežastį veik visų nesusita- 
rimų ir nevienybės. Ta prie
žastis tai “moonsliinas” da
romas ir vartojamas visur, y- 
pač jaunimas tuomi taip bai
siai tvirkinamas, kad reikia 
sudrebėti net pamąsčius apie 
tai! Negalima tikėtis jokios 
pasekmės geros iš visi) kitų 
veikimų sulyg kol neatsiras 
tarpe mūsų vadų inteligentų 
dauginus tokių pasišventu
sių, kurie nesirūpins nė kiek 
kad juos žmonės pagirtų už 
pamėgstančias prakalbas, sa
kydami : “Kad visi mūsų va
dai tai}) kalbėtų, tai nebūtų 
bedievių mūsų tarpe.” Tas 
visai netiesa, pažiūrėkite į 
tas vietas iš kurių išėjo pa
našūs pagyrimai, ar jau ten 
yra kokia žymė. Žmonių pa
gyrimai kasdien keičiasi, 
šiandien jie šankia HOSA
NA, o ryt šauks prieš tą pa
tį asmenį: “Kalk? kalk jį 
prie kryžiaus, ir dar daugiau 
atsiras bedievių! Skelbti tik
rąjį tiesos žodį niekad nerei
kia bijotis žmonių papeiki
mo. Nereikia bijotis, nes 
Bažnyčia Kristaus Sužiedo- 
tinė ragina visus vadus, ypač 
Amerikos Baltimorės Tre
čioji Pilnoji Sątarybaštaiką 
yra ištarusi į visus kunigus: 
“Te niekuomet neliauja šau
kę prieš girtybę ir visas gir
tybės progas... Negana to. 
Kadangi žodžiai tiktai pa
krutina, o pavyzdžiai trau
kia, kunigai patyrė, kurie, 
kaipo sako šv. Paulius Apaš
talas, privalo būti iš širdies 
savo avelių paveikslu, tebū
nie dorybės blaivumo pavyz
džiu.” L. 146. N. 60. () Švėn
as Tėvas nevien užgyrė Bal- 

prės visų Amerikos Vys- 
kifĮtų ištarmes bet ir pats Pi
jus N net sudėjo tam tinka
mą maldelę ir atlaidais 1(M) 
djynų kasdien kalbantiems ir 
atnaujinantiems savo pilno
sios blaivyltės įžadus, o kartą 
į mėnesį ir per visas didžią
sias šventes pilnaisiais atlai
dais apdovanojo, joje yra iš
reikšta! “nuo visų svaigiųjų 
gėrimų pilnas susiturėji
mas,” tai nieks negal tvirtint 
būk Bažnyčia tik prie dalinės

prie pilnosos abstinencijos. 
Tai kodėl mes turėtume gė
dytis tarti pilnai ir atvirai 
tiesos žodį ? O tardami tie-' 
sos žodį negalime laukti jo
kio „ pagyrimo, ir papeikimų 
neprivalome nugąstauti! 
Skelbdami tiesos žodį mes 
visuomet, anot autoriaus, 
mankštysim ar lavinsim kar- 
tu žmonių savo klausytojų 
širdis ir protus, nes nieks ne
gali studijuodamas šitą 
mokslo šaką nestudijuoti 
kartu ir kiti) visų mokslo ša
kų!

Nors negalima sakyti kad 
per tiek meti) prakalbomis ir 
steigimu visokių organizaci
jų lietuvių tarpe dar nebūtų 
nieko gero nuveikta, tečiaus 
jei per tiek pat meti) būtų 
buvę kiekviename seime, 
kiekviename vietinių kuopų 
mėnesiniam susirinkime bent 
kiek pasidarbuota ir plėti
mui blaivybės, tai būtų nu
veikta mažiausia dešimts 
kart tiek. A’iename R. K. Su
sivienijimo Seime tūlas as
muo aktualiai giltas aut es
trados laikė prakalbą, kurio-, 
je jis .šlykščiausiais išvardi-jj 
ainiais ir papiktinančiais žo
džiais šmeižė kitus asmenis, 
ir pliauškė kaip po purvyną, 
kiti klausydami zurzėjo o 
nieks jo nedrįso nuvaryti nuo 
estrados! Nes Seimo svetai
nė buvo veik kaip pačioje di
dėjo smuklėje dar tose dieno
se. Tai ką gero galima nu
tarti tokiuose Seimuose! Pa
tys Amerikos prohibicionis- 
tai kad būtų per penkiasde
šimtu su viršuin metų stengę
si apšviesti žmoniją taip, kad 
latys būtų atsižadėję svaigu
li, tai prohibicija būtų buvu

si visai tuščia nereikalinga! 
3e apšvietimo' žmonių ir 
mums niekad nepavyks pra
šalinti visos kliūtys kurios 
stabdo mūši) veikimą. Neuž- 
vydžiu nė vienam asmeniškų 
lageriniu net su išvardini- 

mais, ir tikrai žinau kad ir 
patys pagirtieji nenori to pa
gyrimo, ir už tai ant manęs 
nepyksta kad sakau tiesos žo
dį. Žinau dvi parapiji kame 
vienoje būta arti jienkių šim
tų pilnųjų blaivininkų, o ki
toje su jaunimu skaitant bū
ta arti šešių šimtu, užstojus 
naujiems vadams jau tenka 
paabejoti ar randasi kur 
viens kur kits blaivininkas ir 
tie patys miega be jokio veik
lumo! O kodėl t l’ž tai kad 
nėra kam jų tarpe veikti ir 
juos prie veikimo raginti 
tvirtu įtikindiinu ir gražiau
siu pavyzdžiu. O giriamose 
vietose ar jau nesiranda jo
kio skundo, jokio papeikimo, 
o randasi ir labai daug, vi
siems nė pats Dievas neįtiko 
ir dabar neįtinka!

Pilnašai litairininkas

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

Pasiūlome visiems Rėnj. raStij mC«6- 
jams Jslgytl <lvl geras knygas: pirmi) irT 
antro tomą

APMĄSTYMAI
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7% colltj, nalllals kietais ap
darais. po 500 suvirtum puslapių. Spau
da nISkl. Tikrai naudingi skultymai, 
ypač dievotiem fmonAtn. Kaina abieju 
tomų 13.00. Išplrklte palte “Montj 
Order” Ir siųskite:

“Darbininkas”
806 w. Broadvay. So. B<*ton, blaivyliūs ragina žmones, o ne

ALBUMAS
Retoj lietuvių šeimynoj ne* 

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

Kaina $3.50.

“DARBININKAS”
866 Broadvay, 4a. Boston, Man

1848 m. auksas pritraukė 
daugybę žmonių į Kaliforni
ją. Tų meti) sausio 19 d. 
James W. Marshall, ameri
kietis iš New Jersey valsti
jos, kuris tuom laiku dirbo 
prie šveicaro, John Sutter, , 
budavojant lentų piovinyčią 
netoli Coloma rado kelius 
šmotelius geltonų, lustelių. 
Ir kad liros tie k^li žmonės, 
kurie dirbdami prie Sutter “o, 
žinojo apie aukso radimą, 
stengės tarpe savęs laikyti 
svarbią žinią. Jiems nepasi
sekė to padaryti, ir tuoj per 
vis;) šalį pasklido. Per se
kančius kelius metus daug 
aukso iškasta, ir net iki šiai 
dienai auksą ten kasa. Ka
li foru i j a pravardžiuota 
“auksinė valstybė” (Golden 
Statė). Bet praėjo tos die
nos kuomet žmogus vienu ka
simu pasiliko labai turtingu, 
Kalifornijoj šiandien aukso 
industrija susideda iš putna- 
go kasimu — arba gilesnis 
kasimas originališkų vietų. 
Tas reikalauja daug pinigų, 
•patyrimo ir laiko. Aukso ka
simas neužinteresuoja di- : 
džiumą žmonių kad nors kas
met daug aukso produkuota. ,

Kalifornija pritraukia im- 
migrantus, bet žmonės kurie 
ten apsigyveno per pereitus 
30a r 40 metų yra skirtingi 
nuo pirmesniųjų. Dabar ten 
vvksta turtingi vvrai ir mo- 
terys, juos pritraukia Kali
fornijos puikus klimatas. 
Gal visas pasaulis žino apie 
jos klimatą. Tos valstybės 
gyventojams niekad nenu- 
>osta kalbėti apie klimatą. 
Svečias lankydamas Kalifor
niją pirmą kartą niekad ne
užmirš jos kvietkas — aguo
nėles, kurios auga net tarpe 
gelžkelių, arba gandrasnapes 
augštesnes už krūmus ir tvo
ras. Tarpe vasario ir kovo 
mėnesio, žmogus gali keliauti 
400 mylių, ir su kiekvienu 
žingsniu minti kvietkas.

Kalifornijoj yra tik du se
zonai — šlapias ir sausas. 
Žiema, ar lietingas sezonas, 
yra nuo spalio iki balandžio 
mėnesio su 15 arba 25 lietin
goms dienoms. Su gegužės 
pradžia ir per sekančius še
šias mėnesius lietaus beveik 
nėr, jeigu yra tai yra smar
kus ir tuoj sustoja. Kad nors 
visur klimatas neišpasakyta 
puikus bet kalnuose gana šal
ta, tokiu būdu žmogus gali 
rasti šioj valstybėj kokio kli
mato nori.

Nekuriuo laiku netoli Los 
Angeles galima paimti roges, 
išvažiuoti apie 12 mylių iš 
miesto ir matyti visokių 
kvietkų, važiuojant dar va
landą. galima dasiekti Paei
ti ko okeaną kur visuomet ga
lima maudytis.

Kali forui ja ywtyd.58.297 
ketvirtainių myliį didumo, 
ir po Texas yra Suv. Valsti
jų didžiausia valstija. I šiau
rius randasi Orcgon, į rytus 
Nevada ir Arizona, į pietus 
žemesnė Kalifornija (Meksi
kos valstybė) ir į vakarus 
Pacifiko okeanas, krantas 
apima 1,000 mylių, šioj val
stijoj turime Sierra Nevada 
ir (’oast Raugei kalnus, ku
rie apsupa didžiulį Kalifor
nijos klonį. Dvi didžiausios 
upės yra Sacramento ir San 
Joanųuin. Kalifornijoj ran
dasi augščiausias kalnas Suv. 
Valstijose, apart Alaskos, 
kalnas vra Mt, AVhitnev ku-
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ris kįla iki 14,501 pėdų.

1920 m. Kalifornija turėjo 
2,426,861 gyventoją, kurių, 
68% gyveno miestuose. Di
džiausias miestas yra Los 
Angeles su 576,673 gyvento
jais, antras didžiausias 
miestas San Franciseo su 
506,676 gyventojais, trečias, 
Oakland su 216,261 gyvento
jų. Sacramento su 65.908 
gyventojais yra valstijos sos- 
tapilė.

Kalifornija pagarsėjusi 
dėl vaisių augimo, ir kaipę 
gimimo vieta Luther Būr- 
bank, kurio darbai žinomi vi
sam pasauly. Žemdirbystės 
pirmose dienose buvo daugy
be dielių ūkių ir ganykla. 
Bet su laiku tos pranyko ir 
šiandien paprasta ūkė susb 
d.eda iš 10 akrų, vandenimi 
aplieti iš savo vandens įtai
sus arba miesto pristatytos. 
.1850 metais paparsta ūkė bu
vo 1,456.6 akrų didumo, 1920 
— 249.9 akrų didumo. 1920 
m. valstijoj buvo 117,670 ri
kių ir beveik kiekvienos ver
tė buvo $29,158. Kaikuriuo- 
se atsitikimuose akras kai
nuoja iki $1,000. L'cs eik.tre
čia dalis ūkininkų svetimša
li;, i. Iš jų 4,453 yra italai, 
4,199 vokiečiai, portu
galai. 2,245 švedai, 1,988

šveicarai, 1,917 danų ir 
ruMai. Buvo 5,152 japęį; 
ūkininkai Kalifornijoj.

1924 m. buvo 17,114,06 
apelsinų medžių Kalifo! 
joj, nuo kurių buvo pri 
ta 22 milijouai baksų apelsi
nų, iki $46,200,000 vertės. 
Kas mėnesį apelsinai sįuit 
čiaiųį iš Kalifornijos, beveik 
60 nūiAimtis visų a 
auginti) Suv. A'alstijose 
ginti Kalifornijoj. Bet V 
nogės dar dauginus pin 
atnešė, 1924 m. — $54,21 
000. Beveik 9,10 dalis visų 
vynuogių auga Kalifornijoj. 
Čia taipgi yra 3,890,000 citri
nų medžių. Kadangi šioj 
valstijoj auga visoki vaisiai, 
bet vaisių džiovinimas ii 
konservavimas užima labai 
svarbią rolę. (F. L. I. S.) '

Senatvės laimė, tai saldus 
atsiminimas gerai praleistų 
jaunųjų dienų.

VERACKA IR VIŠINSKIS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOS®
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway 

TeL S. B. 0948

brockton MASS.:
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180

condenįed 
MILK

*

VARTOKITE PASALDYTĄ KONDENSUOTĄ PIENĄ * 
KORNŲ DUONAI KEPTI Į

l)nr jirti 
kitokių huthį 
lontojiiimi '

Dalinto 
pieno ~'

koitxr m o.v.i
1 puodukas komu miltų
1 puodukus miltų
3 arbatiniai šaukštukai 

baking i»owdei'io
’/i nrbat. šaukštuko druskos 
% puoduko Kordono

Kondensuoto l’ieno
% puoduko vandens
; .l..kP*U-šinis, bi.skj paplaktas 
* o Vjjlūkstnį tirpyto sviesto 
Išsijok sausus daiktus. Beari 
sumaišyk pieną ir vandeni. 
Dėk mišinį ir kiaušinį prie 
sausų daiktų ir gerai suplak. 
Pridėk sviestą. Kepk seklioj 
gerai pasviestuvtoj įdėtoj 
karštam Jociuj.
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Skaitytinos knygos
Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žmo

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

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerų 
knygų:

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

Mylintiems literatūrą patartina
BEN-HUR __________________________

Ekonominio turinio įdomi knygute
TURTO NORMA_________________________ .45

Politinio pobūdžio
BOLŠEVIZMAS

$1.50

. .15

$1.00 "
Geografinių žinių mėgėjams tink*

KELIONE APLINK PASAULĮ________
Lengvo tarinio skaitymėliai

TRYS KELEIVIAI_______________________ .45 ,:1|
TRUMPI SKAITYMELIAI ______________ M ’

Kas užsisakys visas Čia paminėtas knygas j 
$6.00 vertėte ant syk ir atsiųs money order’į,'<fekf 
arba apdraustame laiško penkinę, tas ir gaus* -j 
paštu visas knygas tik už $5.00. Galima užsisa
kyti ir po vieną.

Siųsdami užsakymus adresuokite? ' % “
“DARBININKAS” '

366 W. Broadway South Boston, Mus.
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jauno karžygio.
v zo-

Aušra

GRAŽIAUSI vaikų laikraštį

Kasėja, ilukra A poliaus 
Išdidyl>ė mus'

Kasyk Tu nuims ir tolinus. 
Gaivink musų jausmus.

VLADAS
877 Oambridge Street,

BOSTON’O DRAUGUI) 
VALDYBŲ ADRESAI

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

BOSTON, MASS.

Vesk link ideali). 
Linkui Lietuvos.

. Kurių myli l>e rialo.
Tėvynę mus' tautos.”

Rodyk mums ir daugi). 
Kur yr' Praantžis;

Gink nuo žūties bangų 
Už tų lietuvis...”

Tau nupins vainikų 
Iš liautų, gėlių.

Kad veikt už, dykų 
I >el mus lietuvių.

Ir dievins visuomet
Lietuvis Tave.

Neužmirš niekuomet 
.lis Plunksnos Deivę—Tave!

Vladas Partikų

V. GILEVIČIUS
37 Hartford Avenue

VIETOSE: -

----------------- — <*
Vertė iš vokiečiu kalbos A. Grigėnas

ZIGFRIDĄ IR KMMHILDĘ
(B. Seyfert)

Zigfrido Jaunystė
; jZigfridas, puikusis karžy- 

Jjiivo gimęs Nantoje prie 
k Zigmundas galingas 

Kgaikštis iš Niderlandų ir 
Ziglindė jo žmona buvo Zig- 
frido tėvai. Smarkiam, stip
riam vaikui nepatiko gyven
ai pas tėvus. Kartą po vie- 
no pavojingo atsitikimo, at
sirado jam gili ir.kankinanti 
mintis ir vieną dieną jis pa
bėgo iš tėvu pilies.- Giliai 
miške gyveno kalvis vardu 

sMime. Zigfridas pasisiūlė 
kalviui už tarną—gizelį. Mi
tinė tikrai galėjo tokį tvirtą 
tarną išnaudoti, kuris kalė 

^plieną su tokiu smarkumu, 
kad visas plienas į gabalus 

trūko, o priekalas į žemę 
nulindo. Mime, pamatęs to- 
kį tvirtą jį esant, išsigando, 
ir nutarė nesuvaldoma tarna 
paleisti. Mime Zigfridą iš
siuntė į mišką anglių degti, tarnavimą su nedėkingumu 
Miške gyveno baisus Drako- norėjo karžygiui atsimokėti 

— užmušti. Užtai Zigfridas 
kirto kardu į tai, tik Kauliu
kui Albūrichui paliko gvvy- 
>ę dėl jo didelio prašymo. 
Dabar Zigfridas tapo savi
ninku neišmatuojamojo tur
to, kuris Nibelungų turtu va
dinosi. Paskiau atėjo visa 
kauliukų tauta ir pripažino 
jį iš naujo valdytoju visos ša- 
ies. Zigfridas padarė Kar
iuką Alberichą saugu to tuu- 

to. Albeuichas dovanojo Zig
fridui apsiaustą. Tai buvo 
toks apsiaustas, kuris savo 
nešiotoją kovoje padauydavo 
nematomu iu suteikdavo jėgą 
12 stiprių vyrų. Po tų visų 
nuotikių Zigfridas sugrįžo 
namo.

namo savo tikslo neatsiekę. 
Sekančią dieną pasisekė su
gauti pačiamb Zigfridui. Su
gavęs sėdosi jis ant Granės 
nugaros ir jojo į pilį, kur jis 
buvo pirmiaus atsisveikinęs 
su Brunhildė. Liūdnai pa
žiūrėjusi ji į nujojantį kar
žygį, daugiau ir daugiau 
Brunhildė jautė sunkumą — 
išsiilgimą širdyje dėl pui
kiausiojo
Zigfridas, po ilgos kelionės 
atjojo į Nibelungų valstybę, 
galingą Kauliukų tautą, 
(kauliukai—labai maži žmo
nės), kurie šiaurėje gyveno. 
Čia ginčijosi du jauni kara
liai dėl neišmatuojamo jų 
turto taip didelį, kad į šimtą 
vežimų negalėtum sutalpin
ti. Karžygį s pasisiūlė jiems 
teisėju būti. Ginčijantieji, 
gerajam karžygiui dovanojo 
kardą balmungą. Bet suktas 
Kauliukų karalius už jo pa-

4

kuris privalėjo jį su
draskyti. Kada Zigfridas 
rengėsi anglių degti, baisusis 

■Drakonas šliaužė prie jo. Pa- 
įmatęs, kad Drakonas artina- 

rie jo, jis paČmū medžio 
enį (visą stiebą) šėrė tą 

isenvbę irta žvėris parkri- 
ant žemės. Paskui išsi- 

ū savo kardą ir nukirto 
Kraujo, kaip upelis 

ėjo \š to Drakono. Tuoj 
imlupė odą (kailį), apsisupę 
|r pasimaudė tame kraujuje.

-pasidarė kieta, kaip' 
aulas, kuri buvo neperšau- 
ma, nei perduriama. Tik 

vienoje vietoje, tarp pečių 
•pasiliko įžeidžiama, kur, lai- 
ke maudymosi buvo užkritęs 

lapas. Vakare Zigfri- 
as su Drakono oda sugrįžo 

j^alvį Minię, kuris sekan- 
dieną buvo manęs: kad 

uo nesuvaldomo tarno vi- 
et bus laisvas. Bet la- 
išsigando, kada jis vėl 

jį sugrįžo. Zigfridas, su- 
s pas Mime laisvai iš- 
i: “Tu piktasis, norėjai 
e nužudyti, aš ilgiau pas 

e nenoriu pasilikti.” Ta- 
Mimū tapo linksmas ir do- 
iojo jaunam karžygiui 
kiaušį ginklą — kardą ir 
odė jam kelią į tolimą pi- 

UJIzenštainą. Tenai privalė- 
į<$ jis sau nuo kunigaikštie
nę Brunhildės šauniausį er- 

Gronę išprašyti. Po il- 
►os kelionės Zigfridas pama
li puikią pilį su daugeliu 

tų, kuri prieš jį stovėjo, 
is priėjo prie pilies vartų ir 

jo belstis, bet į jo bel- 
imąsi niekas neatsiliepė, ta- 

stūmė (spyrė) kojomis 
virtai, kad durys atsi- 
Išgirdę didelį triukš- 

atbėgo septyni tarnai 
ęai tos pilies). Jie apsi
avę norėjo Zigfridui į- 
! — kelią pastoti, bet 
idas sargybinius išmu- 

parbloškė į žemę. Džiaug- 
r^lgai sutikusi Brunhildė 

jjį karžygį, klausinėjo, 
jis reikalaująs iš jos. Jis 

iš kunigaikštienės 
ildės ugninio eržilo 
i. Kunigaikštiene su- 

o duoti ir išleido savo tar- 
kad šauniausį žirgą, pie- 

besiganantį sugautų.
vakare tarnai sugrįžot

i
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P. Sakalas ir Z. Sakalieuė
Ponia Zofija Sakalicnė, 

sulig tėvu, Bagdžiūniutū, da
bartine redaktore “Moterų 
Dirvos” Amerikon atvyko 
jauna kartu su vyresni1 sesu
te. Apsistojus Cleveland’o, 
Obio pas savo dėdę, pradėjo 
svajoti apie kokią specialinę 
augštą mokyklą, kad paten
kinus jaunos širdies troški
mus. Bet tiems troškimams 
įvykdinti buvo tačiau įvairių 
kliūčių, taip kad augštas 
mokslas jai buvo nebepasie
kiamas. Tad, negalėdama at
sisėsti į augštos mokyklos 
suolą — patapo autodidakte 
— pradėjo pati per save la
vintis — ūme daug skaityti.

Skaitė ką tik galėjo pagauti 
į rankas. Lankė knygynus ir 
rinkosi žinių — pažinimų. 
Drenumeravo tada ėjusius 
naujienraščius: “Lietuvą.” 
“Kataliką” ir “Chata Ro- 
dzina” (vien apysakų laik
raštį) ir domėjosi išeivių vi
suomeniniu gyvenimu. Drau
gijų, o ypač idėjinių jaunimo 
darbuotėse visados buvo pir
mutinė, Gi 1916-se metuose 
pradėjo rašinėti laikraščiams 
— “Lietuvai” (tada dar sa
vaitraščiui). “Draugui,” vė
liau “Santaikai.” “Vyčiui” 
ir “Darbininkui ;”ypac gau
si buvo “Santaikai” ir 
“Darbininkui.” Vienok ne-

pamiršo ir Moterų Drvos,” 
jai pradėjus eiti. Po savo 
raštais pasirašydavo įvai
riais slapyvardžiais, kaip ve: 
Pušaitė, Rūtelė ir taip pana
šiai. Bet laikas nuo laiko pa
sirašydavo ir tikra pavarde, 
1918 m. apsivedė su gerb. Ig
nu Sakalu. 1 Gyvenimo i>er- 
maina vienok nenutraukė jos. 
nuo rašliavos ir visuomeni
nio triūso, judėjimo. Gi 1923 
m. Moterų Sąjungos Centro 
Valdyba pakvietė ją reda
guoti “Moterų Dirvą,” kurią 
ir iki ši oi ai k puikiai veda. 
Todelei šįmet sukakus 10 me
tu j os rašliavos — 1 it prati
mam darbui, lai man valia 
busi ją — gerbiamą Zofiją 
Sakalienę prabilti šiais 
džiais:

Vy •
A -V: ’< V ’»t

PENKTADIENIS, LIEPOS 30 D., 1938

PRANEŠIMAS
LDKS. Conn. Apskričio 

kuopoms -
LDKS. Conn. Apskričio 

ekstra susirinkimas įvyks 
Rugpiūčio (August) 22-trą 
dieną, 1926 m. Šv. Kazimie
ro parapijinėj svetainėj ant 
St. John St., Ne\v Haven, Ct.

Lai kiekviena kuopa iš
renka delegatus bei delegates 

šį svarbų suvažiavimą, 
kiekvienas iš mūs žinom 

kad mūsų seimas yra neper- 
toliausia ir prie jo turim ge
rai prisirengti.

Ti kuosi kad kiekviena kuo
pa stropiai griebsis už darbo 
kad ką nors gero įnešimais 
arba patarimais galėtum or
ganizaciją pagerinti.

Kuopos neužmirškite, sur 
važiavimas bus rugpiūčio 22 
d., Ne\v Haven, Conn.

LDKS. Conn. Apskr. Rast. 
M' Blažaa skaitė

•r* 1
Mass. 1:30 vaL po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsivykite su savita 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

Lietuvos Dnktem Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai

Pirmininkė — Tekis AšmensklenS,
98 G Street. So. Boston. Masa. 

Tel. South Boston 4474-M. 
Vlce-PLrm. — Zofija Kėšlenė,

59 Gatės St. So. Boston. Mass. 
Prot Raštininkė — Ona Siaurieuė,

443 E. 7th St. So. Boston, Muaa. 
Telephone South Boston 3422-R.

'in. Raštininkė — Bronislava Clunlenė,
29 Gould St.. W. Rosbury, Mass. 

Iždininkė — Ona StanluUutė,
105 \V. Gth St., So. Boston, Mass. 

Pvarkdarė — Ona Mlzgiroienė.
1512 Columbia R<L. So. Boston. Mnsa. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų utarninkų kiekvieną mėnesi 

Visais dr-J<>6 reikalais kreipkitės 1 pro
tokolų raštininkę laišku ar telefonu. 
1:30 vakare, pobažnytlnėj svetainėj, 
Fifth St., So. Boston, Mass.

a

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI

Pirmininkas — M. žioba,
539 E. Seventh St.. So. Boston, Mass. 
Telephone South Booton 3552-R.

Vice-Pirminlnkaa — J. Petrauskas, 
17 Vale St., South Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — J. Gllneckis, 
5 Thomas Pk, South Boston, 

Fln. Raštininkas — M. šelkls, 
40 Marine Road, So. Boston, 

Kasierius — A. Naudžiūnas, 
885 E. Broadway, So. Boston, 

Tvarkdarys — J. Zaikls,
7 tVinfield St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečių 
nedftldienj kiekvieno mėnesio. 2-rą va
landų po pietų, parapijos salėj, 492 H. 
Seventh St, So. Boston. Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

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

Pirmlninkas — V. Zalieckas.
514 E. Broadvvay, So. Boston, Mase. 

Vice-Pirmintnkas — Povilas Ruka,
95 C Street, So. Boston. Mase.

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

Fln. Rašt. — Juozapas Vinkevtčius,
906 E. Broa<1way. So. Boston. Mass. 

Kasierius — Andriejus Zalieckas.
611 E. Fifth St., So. Boston. Mass. 

Maršalka — Kazimieras Mikalionts. _____________________________ _
906 E. Brofuhvay. So. Boston. Mass. | o ~ i • ••

D. R K. Keistučio Draugija laiko savo oRUgOK SRVO mintis, nes
mėnesinius susirinkimus kas pirma -jog girdimos danguje, 
nedėldieni kiekvieno mėnesio^ po n»- ’] i • • • "
meria 694 IVashington St, Boston, tenkinimu IT džiaugsmu.

OLD GOLD
• *

/

Geresnio Cig
DARBININKĄ" GALIM* UŽSIRAŠYTI ŠIOSE

KUN. J. BAKŠYS
46 CongTess Avenue Waterbury, Conn.

KUN. G. M. ČESNA
2521 Chicago Avenue Sioux City, Iowa

ŠILUMA, ŠALTIS, ŠVIESA, 
SAUSUMAS IR DRĖG

NUMAS KENKIA 
MAISTUI

Šiluma ir šaltis, šviesa ir 
sdūsumas daug gelbsti val
giams gesti ir tas gedimas 
skiriasi nuo to. kuris kįla 
nuo bakterijų augimo, rūgi
mo ir priėjimo.

Daug šviežių vaisiu greitai 
išsirpsta net paprastoje tem
peratūroje, ir galima imti 
pavyzdin obuolius, kurie il
gai bestovėdami bliudelyje 
pasidaro miltingi. Riešutai 
ir kiti riebumai, jei laikomi 
šiltoje vietoje, tai greitai su
gaišta. Ir jei valgis laiko
mas taip šaltoje vietoje, kad 
jis sušąlą dažniausiai sugadi
na kaip išvaizdą taip ir jo 
skonį. Pavyzdžiui, sušalu
sios bulvės yra vandeniuotos 
ir turi nemalonų salstelėjusį 
skonį.

Šviesa taip pat pagreitina 
vaisių ir daržovių išsirpimą. 
Dažnai išvirti vaisiai ir dar
žovės laikomos tamsiose vie
tose palaiko savo išvaizdą 
daug geriau. Kartais šviesa 
ir šiluma kenkia aliejų ir ki
tiems riebumynams.

Per daug didelė oro cirku
liacija kartais gali valgiams 
pakenkti. Salotos ir kitos 
sultingos daržovės nuvysta, o 
^pyragaičiai netenka savo t ru
pumo suimdami visą drėgnu
mą iš oro. Kitaip sakant, 
reikia saugoti kad drėgni 
valgiai nenudžiūtų o sausi 
valgiai nesudrėgtų.

Statau laižybon 
maišą aukso, brolau,

kad nesi ragavęs 
gardesnį cigaretą!”

J. GAILIŪNAS
The Lithuanian Store Athol, Massachusetts

New Britam, Conn.

JAKAS
Oambridge 41, Mass.

P. LUKŠIS
190 Van Buren Street Newark, New Jersey

JOHN RAGALIAUSKAS
5 Aetna Street Worceater, Mass.

L. ŠIRVAITIS
9258 Cardoni Avenue Detroit, Michigan

K. A. VENCIUS
90A Lavrence Street Lawrence, Massachusetts

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ.

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

“Saulute”
Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kram
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kiloki. Ijaikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. lai
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

I

Naujas ir geresnis cigaretas * * 20 UŽ 15c
.mu SKARBINIS RŪKYMAS ______
« ’ r ĮHirbinU P, LoriUaty Co., įiteijtoi 17*. '■

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.
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’giriąnt yra puikiausią viduje 
inž visas Amerikoje lietuvių 
i bažnyčias. Viską pastatė ir 
ištaisė be jokios bankoje sko-

nbųratu iPfenp
t .ui C j kiekvienai atsi 

visi sykiu ažirkuks 1-riaš dni- 
Taa& ‘ 'Dainininkų skaičius spė
jamą siekį, jąętpli

1 . -V - • v '

nytiems cho
K. Žaįnierailas. vt?_.

Tol^||p|ųnij^apie Lie
tuvis y |PJiita^leli >11 i jo je
rųg$fičio 58-tą, višiv enbalsiai

>ask irtas 
endrame

. Suvie- 
^i^uos prof.

KAS GIRDĖTI LIETUVIU

Broliai ir Seserys Lietuviai!
Tikslas, kuriam mes atvy

kome.^ ši? šalį nebuvo: vien 
ilk mūsų, kišenių įtalpos pa- 
didinmiaš, > ’ Mes t pai:p(įemė 
d^i' ųeįnaža! rūpesnio, kad sa
ve pr^šviętusį kad, taip sa
kantį ^prasitrin^ne” bent 
susilyginti, jei iįepralenkti 
kitas tautas- Nedaugiausiai 
lietuvių paliko tūnoti savo 
tamsume, girtuokliavime ir 
barbarijoje. ' Gyvenieji lię- 
tuyiai pasistatėme' ? sau 
Brocktone tam tikrą namą, 
iš kurio, kaip iš šaltinio, tu
rėjo plaukti švarus ir mus/ 
gaivinantis kultūros vande
nėlis, bet lemta buvo kitaip: 
tą šaltinį užteršė svetimas 
rusiškas mėšlas, kurs neska
niu savo dvokimu persunkė 
nemaža lietuviu skaičių. Sve-4. €■ V

timtaučiai net manyti pradė
jo, kad jei kas lietuvis, tai 
būtinai jau turi nuo jo dvok
ti rusiškas neskanusis kva
pas; ir suka amerikietis nuo 
kiekvieno lietuvio savo nosį i 
šalį visur Brocktone — ant 
gatvių ir dirbtuvėse.

Švaresnieji lietuviai pama
tę, kokiame kebliame padėji
me jie atsidūrė ,sumanė valy
ti kultūros šaltini nuo jų ter
šėjų, bet tą darbą atlikti pri
siėjo šauktis šios šalies teis
mo pagelbos. Toji pagelba, 
žinote 4nxdiaš, kanmoja. ; e;

■ Kad surinkus vieną kitą 
skatiku bylūs vediipua sekįną- 
d|eny, rugpjūčio i d., 1926 m. 

drengiami Romuvos Pulke,. 
^įPntello^ĄIąss.j pietūs. 
SlKwliXjMnas, kurs dalyvaus 
šiuose pietuose, ne tik pa
rems prakilnų darbą savo 
skatiku, bet dar skaniai pa
valgys, užgirs gražių dainų ir 
kalbų. Kalbėtojų tarpe už- 
girsite p. -VrrccAv/, Paulaus
ko, (rudą, K ne iii ir kitus. 
Bet saldžiausiai tai jums 
prabils kanklės, kurių balsas 
jau jums nesvetimas.

Parkas atsidarvs 1-mą vai. 
po pietį], o pietų pradžia 4-tą 
vai. po pietų. įžanga $1.00.

Re n (jėgai

MONTELLO, MASS.

Sueikite visi

Rugpj. 3 d. 7:30 vai. vak. šv. 
Roko salėj įvyks LDKS. kuo
pos nepaprastas susirinkimas. 
'Tai bus priešseiminis susirinki
mas. Tolei visi nariai sueiki
te. Pagalvokite apie seimui 
iiiešimus, kad susirinkime juos 
galėtumo išdiskusuoti. Galop 
svarstysime delegato į seimų 
siuntimų. Skolingi esantieji 
teikitės ateiti užsimokėti,'kad 
nereiktų po stabas vaikščioti ir 
duokles kolektuoti.

J. Jeskelevičius

ti po antrų mišių. Lygiai dvy^, 
liktų valandų tuoj po sumos 
pribuvo daug busų. Šį sykį vi
si galėjo sutilpti. Išviso buvo 
įkpie dešimtį ousip. O kiek va
liavo savais automobiliais, tro- 
|<ais ir gelžkeliut Žmonių Ro- 
įuuvon privažiavo daug. Buvo 
nemažai ir iš Briglitono — net 
it*. I

du busai ir keli automobiliai at
važiavo.

. Po pietų Romuvos darže 
Cambridge’io vyčiai ėjo rung- 
tynėsna su Montello vyčiais. 
Buvo nelengva kova. Pradžio
je atrodė kad Montello ratelis 
įveiks Cambridge’iaus atletus. 
Vienok vėliaus pamatė monte- 
lliečiai kad grumiasi už su save 
gabesniais. Nors ir gana kaip 
nesistengė, visokius savo gud
rumus teisėtus ir kitokius iŠ-1 
bandė ir vos skunkų negavo. 
Chmbridgė’iaujj ratelis lengvai 
su montelliečiais apsidirbo. 
Skaitlynės, rodos, (nepamenu 
tikrai) buvo tokios: Cambrid- 
gius gavo 13, o Montello 2 ar 3.

Piknike buvo gardžių val
gių, skanių nesvaiginančių gė
rimų. Ypač visi gardžiai raga
vo Brocktoniečių “rootbear”— Į 
buvo tikrai skanus. Kitokiais 
būdais su ratais ir k. k. nedaug 
tėbegalėjo padaryti. Mat kuo
met jau būt prasidėjęs pats ge
rumas bizniui, tai lietus su 
perkūnija užėjo ir greit nepra
ėjo. - ’ ‘ - < ■ č-'

Nesulaukę nustojant lietui 
visi , narnom išvažinėjo. Pelno, 
'kiek teko nugirsti, sako, atlikę 
apio? $500. Brightonietės gas> 
padinčs vienos $87.00 gryno

*** Ipelno padare. Garbe visiems 
darbininkams ėms už pasekmes 
šio pikniko, bet ypač Brigh- 
toniečiams-ėins. Jie būdami toš

/

■ bau nuo bažnyčios, o vienok ne
atsilieka niekados nuo tų ką ir

■ arti yra — ale dažnai dar juos 
“bylina.”

Nekuriuos ir daugelį dar te- 
, ko girdėti: — Kadangi lietus 

mums biznį sugadino — tai 
turėsime važiuoti “Palangon” 
atsigriebti. Į “Palangą” Cam- 
iridge’iečiai labai mėgia va
žiuoti. Ten buvo per praeitus 
kelis metus. Jei daugelis norin
čių rasis, tai dar vienas Cam- 
iridge’io terapijos piknikas į- 

vyks “Palangoje” netolimoje 
ateityje. Lauksime todėl dar 
vieno pikniko.

HUDSON.MASS. .

- Visko po biskį

Darbai pas mus šiuo tarpui

£ina gerai, oras gražus ir šiltas,

teisėtus ir kitokius is-t

žmonės parėję iš dirbtuvių eina 
| pavandenį, kur vieni maudo
si, kiti šiaip smagiai laikų pra
leidžia. Vietos lietuviai beveik 
visi gyvena sutikime, tankiai 
parengia balius bei piknikus, 
kur vis susiėję linksminasi.

Liejios 19 du buvo parengę 
piknikų S. U. K. S. 45 kuopa. 
Kadangi diena pasitaikė labai 
graži, tai žmonių i piknikų pri
važiavo iš visur, buvo svečių iš 
Cliicagos, iš New York’o ir iš 
kitų miestų. Visi buvo užga
nėdinti, nes laikų praleido sma
giai. Šiame piknike pasidarba
vo E. Volkovičienienū, P. Sta
siūnienė, A. Česnienė, A. Sta- 
siulevičienė, Ona Stanienė, Ona 
Šatienė ir kitos. Buvo šiame 
piknike virvės traukimas ir 
lludsonas laimėjo. Buvo žais
lų ir pamarginimų ir laimėji
mų. Teko girdėti, kad pirmą

Picnic

i
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CAMBRIDGE, MASS.

r i
LivįMlS

CAMBRIDGE, MASS.

Nepaprastas svečias

Liepos 25, sumų laike svetys 
kun. Juškaičio, gentis kun. II. 
Vaičiūnas iš Cicero, 111. Ger
biamas svečias per sumų ir pa
mokslų sake. Po pamokslo iš
gyrė Cambridge’iečius su pra
kilniais (.laibais — ypač su ren
gimosi atidaryt parapijinę mo
kyklų šiame rudenyje. Seseris, 
Jėzaus Nukryžiuoto, kurios už- 
iiųs Vesti mokymą irgi išgyrė.
. **■'• -ji * . • ..

Apie svarbų įuirapijines mo-
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ringą teiMfiguiiių
žmonės pamatysrirniums pa
dės. Čion 
priešų, bet į 
ka visai kalbeli .

Galop tariame iisai*piibfik|^

idus
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NonTiro'YvVro^ Icrt<1Wgulo reika-
hridge’io parapijos piknikas, 
hiena iš ryto atrodė puikiau
sia. Daugelį viliote viliojo į 
]>iknikų, į laukus.

Po purinų šv. mišių labai 
daug žmonių buvo norinčių į 
piknikų važiuoti. Bet ant ne
laimes ne visi tegalėjo nuvyk
ti — nes nebuvo kuom. Blisų 
buvo trys — lx-t ką reiškia to-

<

■5- - TV

lingu. parapijai. Sakė: kaip 
paukščiui sparnai yra reikalin
gi, taip parapijai katalikiška 
mokykla.

Gerbiamas svečias viešėsiu 
)m> Naujųjų Angliju kelias sa
vaites. Jisai pernai pavasary
je pradėjo (’icero'j stalyti baž
nyčių ir klebonijų. Šiemet vis
ką baigė ir bažnyčių Jo Eksee«
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širdingą ačjū už atsilankyn
E Ten'tu

1 • * * i'i '-
TAMA^fĄ. ; ų

Vargoninin^įs^v

Nedūlioj, lię 
įvyko vargoi 
mas pas vietos 
kę, 232 Pine Į 
link dalyvavimo sykiu jer Lie
tuvių dieną, kuri iš eilės bus 
12-ta Lakewood Parke 16-tą d. 
rūgpiūčio, 1926. Dalyvavo se
kančių koloniją varg.: A. Gu
daitis iš New Pltiladelpliia, Pa., 
J. Januškevičius iš St. Clair, 
Pa., J. Mikutavičius iš Miners- 
ville, Pa., W. Sliicrant iš Mt. 
Carinei, Pa., I>. Nekrašas iš 
Giradville, Pa., J. A. Žemaitis 
iš Slienandoah, Pa., K. Žailnie- 
raitis iš Mahanoy City, Pa.. P. 
A. Dulkė iš Tamaųua, Pa. ir iš 
Coaldale, Pa., pavardės kurio 
neteko sužinot. Tai viso 9-ni 
(.'alyvavo. Vienbalsiai sutarė 
be maž kone visi giedoti laike 
mišių lietuviškai. Taipgi lai-
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ielphijojetuvi® 
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damas u 
clrore.

! t tSusdrinkuno v< 
V.L •
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'• Nors čia yra A. l/.Ti. K. Mo
terų Sujungus u-ta kuopa b<‘t 
apsnūdo. Kad ir yra kas vei
kiama, tai mažai kas aprašo. 
Todėl patėmijus tų trūkumų 
čionai pranešu, kad nedūlioj, 
rugpj. 1, 1926 Įvyks ant Mairo
nio Pai ko svetainėje N. A. Mot. 
Sąjungos apskr. suvažiavimas. 
Jeigu lytų, tai tuomet atstoves 
suvažiuos Į šv. Kazimiero para
pijos svetainę. Tikiuos, kad 
narės iš visų kuopų prisius at
stovių, nes tai priešseiminis su
važiavimas. Yra reikalas apsi- 
pažint su stoviu kuopų ir įneši
mus dėl savo gerovės pasiųst 
seimui.

Kuopoms pilnos informacijos 
pasiųstos ]x>r kuopų valdybas.

IšS
j A. Dulkė

worCESt^Lss.

ivyks sudėtinis piknikas Mot, 
Sąjungos 5-tos kuopos ii* nia- 
žes 
kuo _____
kyt visi į pikniką, ypač narių 
virŠmiĄūtų draugijų, nes jeigu 
narės ir nariai neis į savo pik
nikus, tai nei kitiems nėra įdo
mu. Bet kaip narių suvažiuo
ją, visokias programų dalis iš^ 
piįd.°’ tuomet ir svečiams sma
giau atrodo ir geresnis noras 
suvažinėt, nes žino kad tokios 
draugijos padaro “good time.” 
Kaiį> girdėt, programas bus tu
riningas, visi turėsite progą 
smagiai laiką praleist.

“Narė”

k Vyčių 
tsilan-

WESTVILLE, ILL.
Padėka

i
/

STRAIPSNIS 183 ?Kt
Baudimas

Teikitės draugės ir draugai. 
LDKS. 75 kp. nariai, priimti 
mano padėkos žodi. Jums ats
kirai už suteiktą man įiaramą 
mano negalėje. Ačiū už gera
širdystę, už mano duoklių mo
kėjimą ir pasidarbavimą pik
nike., Tegu Dievas jums šimte
riopai atlygina.

Broliams ir seserims darbi
ninkams primenu prie šios pro
gos svarbą LDKS. Ton orga- 
nizacijon spiečiasi geros'širdies 
žmonės, kurie nelaimėje ištiesia 
nariams pagelbos ranką. Dėkl
ės prie LDKS.Mičiūnų šeimyna

Auklėjant kūdikį reikia vengti žtte 
raus |>abaudiiu<.>. kadangi jie nieko m 

kas gerti, kas bloga. Kūdikis r- 
ka mavo palinkimus, ir jei jie neveda 
‘geruti ' liukmėn, tai tėvų pareigą yt 
parodyti gerų. Perdaug tėvų yra a. 
imti taip vadinamo "nedaryk*’ įprdęj 
.lyi tokie pašvęstų lik pusę tiek lai, 
parodymui kaip nukreipti kūdikio lt 
ringų doinę j kurį nors sveikų ir tiorm 
liškų kelių, lai turėtų kur kas link 
mesnius vaikus. Kūdikis yra opus tv 
rinys ir turi visus su- 
palinkimai nuolatos yra draudžiau 
tai jis verstinai turės ieškoti kokio no 
negeistino kelio ir išeigos.

Pagrindai Prižiūrint Sergant 
Kūdikį

ZJj

Visuotinas Naujosios Anglijos 
Lietuviut
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.J.-ittiins kūdikis, gavęs karštį, tti 
Imli itio.i guldomas į lovy vėsiame t 
aiiamc ir .remi išvėdintame kauliui) 
Keikia jam leisti ilsėtis ir mieg< 
kiek <ik nori. Kūdikis, kurs nerami 
piktas, itiri koki nors skauduli. init 
Karščio, irgi ,ai|> |>at lai daro.

Sergančio kambarį nereikia paver
i :.u- iiiid.:iiiu ruimą kūmutėms ir k 
aiymiiii'. Aors kūdikis ir nesirgtų ii 
patiri liga, liet geriausia reikia jį 
įkirti nuo kitu vaiku iki liga Įtažjs 
tua. Sekant šilų atsargi] ims galit 
išvengti daugelio limpamų ligų plė 
mosi.

Ar jūsų kūdikis verkia? Ar nervt 
jusi ir nerimsta? Jei taip, lai veiki; 
šia jo maišias jam netinka. Jei ne 
li žindyti savo kūdikio, ir jei jis ne; 
ga iš krūtų pieno, duok jam llorde 
l'.agie Pienų. — pienų kuris laimiu 
išauklėjo šimtus įtiksiančią kudik 
Lengvai pagaminamas — tik atmi< 
.iriam vandeniu kaip ■nokinama. 1 
'iū imtus motinos davė Eagle l’h 
Kaip vieną milžiniškų sveikatos d<» 
na savo vųikams. Ji gydytojai re 
mendtio.ia kūdikiam-:, kurie menki 
sirguliuojanti, nes jis lengvai suvirs 
mas ir teikia pilno maistingumo.

l’.elo kad tinka kūdikiui jis dar 
■ iatisis uaistas Hmlapenėtam vail 
Pažymėti tyrimai vesti mokyklos va 
tar|K'. rodo, kad vaikai maitinami Ka 
Pienu pa<Hdejo abelnai imant se]>tyai 
F Varis ; da ilginu. ,LT.
ii paprastu bonkų pimin. " ‘ 
vaikų aiydžiai. Pasverk • 
mink, kad 
Papenimas, 
du šaiik.-tu 
miežiu trini 
šalto vande 
pietų. Sene 
mėgsta su g 
plaktu kinu

.S /, H rt ui;
ir Įiniiib' I; <ih iėi'li.b

Sek k 
lažimi. 

nedtisveriųs v:iik;is yra 
Jiimins vaikas turi gi 
Eagle Pieno kasdien 

lis ketvirtadaliais puml- 
ns. !m.>k paryčiais ir 
sni vaikai dažnai jį lab 
ingei’ ale. vaisių sunka, 
siniu ir skatiskoitiu.

HiKii xlr<iii>xniu.s kas sa

i

7r"
III •s

Vilniaus kankinių ir našlaičių naudai
- X

Rengiamas
Nutarimu N. ’Ąnglijos Lietuvių Katalikų

S-

ARK
Montello, mass.

Ė
1

Jis 
užaugino 
kiutinifiį stiprius 
ir sveikus vums 
iimoterisnegu- 
kili visi kiuMip 
maistai sujungti 
į daikip

na

v ur
■■■'-/į S

■ *-i* 
r* ’ '

Kadangi piknikas religijomis svarbiam tautos reikalui, lai yra visų lietuvių pa
reiga jį remti iš visų išgalių. - Visų Naujosios Anglijos 3vie1iškiai veikėjai ir dvasiš
kiai pasidarbuokite ir išjudinkite savo kolonijų lietuvius, kad kuodidžiausiais būriais 
suvažiuotų vaduoti Vilniaus. Sis piknikas teostie Naujosiom Anglijos lietuvių štur
mas atgauti Lietuvai Vilnių.

Programas bus platus. Įvairus, imlumus. Bus visokių žaidimų.

(’ambridge'o pagarsėję bflsehallininkai retasis su montellierių teamu. Montellie- 
riai stengsis paveržti iš Cambridge‘iečių čampioiiatą ir kautynes bus tokios, kad žemė 
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Kurj Rengia Lietuvos Vyčių 17-ta kuopa1

> 1-mą dieną, 1926 j
T i d *

IBI II I I Į 11.1"!
*e.

ANT CODMAN FARMOS
■ ....................... ...............................................................................................................................................................................*

. . .
Sis bus vienas iš gyviausių ir linksmiausių piknikų. Bus “orlaivių lenktynės,” pajų 
valgymo lenktynės, “Gyvyliės palaikymo lenktynės” ir kitokių atletiškų žaislų ir špo
sų. Todėl visi — jauni, seni ir mažiukai, valio Į pikniką.

KELRODIS: Nuo Andrcw Sq. imkite Washington St.— Dorchestcr kalą ir važiuoki
te kolei veš.

NĖS--ŽINIŪS
;DIKINIS BOSTONE

Šeredoj atvyko Į Bostoną 
Gnomas dzimdzius ir įįiivu- nėra
ig “Darbininko” redakcijos 
karys J, Dikinis. .Jis perri- 
ą pavasari nusidanginęs 
Izimdziuoti Į Chicago, ten 
miegalėj o. Buvo ji smar
sai suėmus džiova. Dabar 
au pusėtinai atsitaisęs, nors 
)O ilgos kelionės, bet išrodo 
geriau, negu iš Bostono išva
inodamas. Jis atsisveikinęs 
u. Bostono ir apylinkių pa- 
įstamaisiais vyks New Yor- 
:an ir rugpj. 1 d. sės laivan 
jeviathan ir vyks JJetuvon.

čius, J. Lipkevičius, A. Ado
mavičius, P. Cibulskis ir ki
ti- i

Buvo ir Japonėse Crab 
face, bet kadangi vaikučiai 

krepšy. sudėjimo nei 
vienas iš jų negalėjo tinka
mai atlikti.

Parvažiavo 8:00 vai. vaka
re, pailsę, liet linksmi ir gai
lestaudami, kad kun. Stra- 
kauskas nedalyvao tame 
“good time’e.”

JOHN PRALGOWSKI
SiMsialistas sekančių amatų: Pentini- 
ino. P.įiieravhno, Kalsoinavimo ir Vi
daus Išpuošimo. •!<’> Alt.MA.XI>1 NE ST.. 
IMdu iiESTER. MASS. Tel. Ueneva 
1094. (I..3O, Ri>.3.fi)

Ten būvės

ANTRAS DARBININKŲ 
PIKNIKAS

Naujosios Anglijos L. P. 
Z. S. kuopų apskritys pir- 
ląji šių metų pikniką rengė 
ainikų Dienoje. Tą pikni- 
ą pusėtinai pagadino lytus.
Apskritys rengia antrą 

ikniką—Lovvellyje. Vytau- 
o Darže, rugpj. 28 ir 29 die
tomis? š. m. Subatoje pirmo- 
e pikniko dienoje bus šokiai 
isiems, kurie juos mėgsta. 
*aimta gera muzika iš South 
bostono. Ant rytojaus nedė
toj bus bendras visiems pik- 
ikas.
.Visos LDKS. kuopos iš- 

jdksfo.rengkitės i tas pramo-
■ * * '''

t

BUS ĮVAIRIŲ ŽAISLŲ
Vyčių piknike kuris Įvyks 

rugpjūčio 1 d. ant Codman 
formos žada būti daug Įvai
rių žaislų. Dėl to tam tikra 
komisija darbuojasi. Laimė
jusi em žaislus bus duodamos 
dovanos. Bus “orlaiviu lenk
tynės.pajų valgymas, gy
vybės palaikymo lenktynės 
ir daug kitokių. Todėl tą 
dieną nei vienas neturėtų 
snausti namie, bet važiuoti 
ant minėto pikniko.

Kviesliuh'as

PRANEŠIMAS
Vaizbos Butas perkėlė 

Pikniko dieną ant Sept. 12. 
Piknikas Įvyks ant Chapliko 
Ūkės. Kadangi Vaizbos Bu
tas nenori rengti Pikniką tą 
pačią dieną kada kitos orga
nizacijos rengia, todėl mes 
prašome kitų nerengti Pik
niko ant tos dienos. Progra
mą paskelbsime vėliau.

Vaizbos Bufa#
(L.27,30)

A

Renijejai

Ma- 
nenusileisda- 
PaImi ros An-

VAIKŲ PIKNIKAS
Liepos 28 d. Įvyko Marijos- 

Saikelių ilgai lauktas pikni- 
:as. Džiaugsmingi vaikai iš- 
imeldč gražią dieną, užėmė 
tet tris strytkarius, kurie 
uos nuvežė Į Spot Pond. Te
tai kuolinksmiausiai pralei
do dieną. Gavę šaltos košės, 
isi ant pievos susirinko ir 
aidė kartu su kler. Norbutu 
urs vadovavo žaislus vieton 
įvažiavusio kun. St pakaus
to.

Vaikai lošė baseball. 
os mergaitės 
nos ir-gi lošė,
ąnėliūtės skyrius išlaimėjo 
•—0; turbūt geriau išsilavi- 
ię. Kler. Norbutas buvo 
■Steady Pitclier” dėl abiejų 
rasių.
į Toliaus buvo visokiu žais
iu iki 3 vai. per kurį laiką 
pribuvo ge r b. svečiai: kun. 
Urbonavičius, M. Karbaus- 
cas ir A. Kneižys. Po žaidi
mo visi susirinko Į lenktynes, 
birios tęsėsi per dvi valandi. 
pasižymėjo A. Tet u liūtė, S. 
įmanauskas, J. Adoma vi- 
iius, J. Paplauskas. S. Ka- 
sfiauskiutė. J. Tėtulis, S. 
sZavalihuskiutė. J. Sidlcvi-

•f

ANT RENDOS GARADŽIUS į

Nik. rtiffpj. 1 <1. š. m. bus liuesą vieta 1 
vienam automobiliui mano gara.lžiuje. J 
Gurailžius geras, mitukus įvažiavimas. . 
Renda — $io tn.'nefe/Je. M. *IOBA. 539 ; 
E. Seveuth St., S. B»»su>ii, Mass. (L.3<»)

1 ADVOKATAS |

JUOZAS CUNYSi
LIETUVIS |

| 414 WEST BR0ADWAY | 
| Room 3, kampas F Street | 
| SOUTH BOSTON, MASS. £ 
| Ros. Tel. Parkway 18G4-W |

SOUTH BOSTON’E '
J’ARSIIU'OI>A '.rijų ir dviejų šeimy
nų namai. 1 >el visų informacijų kreip- 
kiiės pas SARAU TO1VER, 791 Fonrth 
Su. So. Boston, Mass. (I..27) (

PARSIDUODA DIDELĖ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ
877 CAMBRIDGE ST., CAMBRIDGE, MASS.

Toji krautuvė visiems lietuviams labai gerai žinoma, nes nuo 
senu laiku lietuviai laiko ir biznis išdirbtas geras. Priežastį 
pardavimo paaiškins savininkas. Malonėkit kreiptis šiuo ad
resu:

A. POTEMBERG
877 Cambridge Street Cambridge, Mass.

♦ 
♦

v

ŠTORAS DĖL BUČERNĖS 
BIZNIO

Dorchesteryje ant rendos. 
Bučernės biznis labai rei
kalingas šioj vietoj. Renda 
$45.00 menesiui. Kreipki
tės pas namo savininką,

VINCENT A. JENKINS
One Statė Street 

Boston, Mass. 
Telephone Main 0845

DR. BALABAN
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS

Chirurgas ir prie Gimdymo
351 Dorchester St., So. Boston
arti Andrviv Sq. Tol. S. B. 47tW

—s------------------------------ ----------------------- -

ooiiauiisKraRoiu^

I
 LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI

(GALINAUSKAS)
414 Broadway, So. Boston

Telephono So, Boston 2300 
Ofisas atdarus uuo 10 Iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 po plot Ir nuo 7 
iki 9 vakare. Šventų dienų pagal su
siturimų.

ui

Pasitikę

LIETUVIAI SUMUŠĖ
LENKUS

Liepos 28, 192G, L. Vyčiu 
17 kp. Basi1 Bali ratelis turė
jo susi rėmimą su lenku Bos
ton Polish Young AL'n’s 
Club ant Boston Coinmon 
(miesto sode) ir lietuviai nu
galėjo lenkus. Lietuviai pa
darė 7 bėgimus o lenkai 5.

Iš pat pradžios lietuviai 
pasirodė stipresniais. Pir
moj ir antroj permainoj ga
vo 3 bėgimus. Starkis užda
vė tris smūgius. Dr. Gali- 
nauskas ir Buonamanis pa
darė pilnus apibėgiinus 
(I lome rims).

Rugpiūčio 1 d. Vyčiai loš 
su Newton Lower Pails 
Baseball “teainu” NeAvton 
LoAver Fall, Mass. 1

Trečiaidenį. rugpiūčio 4 d. pirmas toks atsitikmas mūsų 
loš su šv. Stanislovo baseball 
“teainu,” Chrlsea, Mass.

Geras pasirodymas, laiky-

JONAS GAINA
Mirė liepos 20,1926 Nashuoj, 

N. H., o palaidotas liepos 23 d. 
Laidojo So. Bostono lietuvių 
graborius Petras Akunevičius. 
Velionis Amerikoj išgyveno a- 
pie 22 m. Kilęs iš Panoškių k., 
Onuškio par., Trakų apskr. Vi
są laiką išgyveno Nashuoj ir 
buvo vienas seniausių tos kolo
nijos lietuvių. Mirė sulaukęs 
60 metų amžiaus. Mirtis buvo 
netikėta. Paliko moterį Mari
joną, dukterį ir du anūku. Lai
dojant buvo iš namų kunigo 
Daniūno atlydėtas į bažnyčią, 
kur buvo trejos mišios. Palai
dotas lietuvių šv. Kryžiaus ka
pinėse Nashuoj, N. H. Laido
tuvės buvo labai iškilmingefc. 
Buvo laidotuvėse veik vis vie
tos lietuviai. Visi stebėjosi iš 
tokio laidotuvių sutvarkymo. 
Mat ikšiol vietos lietuviai 
kreipdavosi į svetimtaučius 
graborius. Dabar patarnavo 
saviškis, lietuvis graborius iš S. 
Bostono P. Akunevičius. Tai

MES PERKAM LIETUVOS BONUS
Nuo tų, kurie pirks pas mus Player Pianą arba Gramafoną 

ta<l priimam Bonus kaipo dali mokesties

7
♦
I
♦ 
I
»
♦
♦
♦

1

Mos parduodame geriausius Pianus, Gramafonus ir užlai
kome didžiausi pasirinkimą Lietuviškų Rekordų ir Gerų 

Piano Rolių

VĖLIAUSI VICTORO REKORDAI
(F.1S TP.VF.tl TRYS MERGELES.......................................K. Saboniu

TĖVELIS f MIŠK). ................................................... K. Saboniu
(TAUTOS ŠVENTĖ.................................Iox Vaičkus 
(MES ^.VILNIAUS NENURIMSIM ...............Jos Vaičkus 
(MUZIKA—r.lZ.C'.IS..........................  Kast. Sabonis
(TAUKŠLIU VESEll.Ė ..........................Kast. Sabonis 
(KAITINK SVIESI SAULUTĖ .................................lustas Kudirka
(1'zlZ MOįĘIUTE MANO................................................. Justas Kudirka

VKTOR REKORDAI 10 COLIŲ,— 75e.

Reikalaudami Mašinų, Rekordų arba Rolių Kataliogo, prisiųskit už du 
centu Štampų.

Kri ipkitčs i/patiškai arba per laišką

GEORGE MASILIONIS
233 West Broadway South Boston, Mass.

7X676

7X675

78684

7X403

:i. m.

TRUMPI 
E SKAITYMELI AI 

i NAUJA KNYGA 
: Joje telpa daugiau kaip 
: 1QO trumpų pasakaičių 
i 150 pusi. 45 centai

DARBININKAS
1366 Bnadvay, Borto* 2 7, Mass

mieste. Dabar vietos lietuviai 
šneka, kad reikale visuomet 
kreipsis į graborių p. P. Aku- 
nevičiu, 820 Sixth St., So. Bos
ton’e. Visi nori tokio laidoji
mo sutvarkymo, kaip buvo p. 
Akunevičiaus sudaryta. Pata
riame visu aplinkinių kolonijų 
lietuviams, kur nėra saviškio 
graboriaus kreiptis į p. Akune- 
vičių, kad turėti prideramas 
katalikui lietuviui laidotuves.

Velionies likusi našlė, duktė, 
žentas ir anūkai reiškia širdin
gą padėką p. Akunevičiui už 
taip šaunų patarnavimą ir vie
tos visiems lietuviams dalyva
vusiems laidotuvėse.

MARIJONA GAINIENE
21 Hanover Street 

Nashua, N. H.

K. V. ŽIURINSKAS
Kostumeriškas Kriaučlus, Vien Tik Vyriškų Drabužių

Apie gerumą klauskite mano kostumerių, kurto jan dėvi mano 
darytus drabužius. Prieg tam priimam senus siūtus pataisy
mui, išvalomir suprosinam už laliai prieinamą1 prekę.

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

Todėl lietuviai ir lietuvaitės ateikite pas mano o ĮsitikĮsit, 
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
t ■

102 W. RROAT)WAY PALEI B STREET
atidarome Ra. Boston’e nauja iletuvISką geležini Storą. T>nbnr visi 
kaip BoatoA’o. taip ir nplollnkto turto Į>rogų guutl visokių geležinių 
reikmenų už pigiausių kainų.
parduodam pautus, varnlfilus po $1.50, $2.25 Ir $2.65 už galionų. Tr 
maudyne^ boilerius, skalbyklas. gaao pertus, vitaikluš vamzdžiu*

Taipgi atliekamo visų plomberlo <larl»ų.

GEO. LAUKAITIS & OOMPANY
162 Broadwayt. South Boston, Mass. Tel. So. Boston 2373-M

Mes 
llotnvlni 
minimus

Mes 
nnmnma 
(plpee), sljnkns. Vienu žodžiu, ko tik reikia dėl namo, tai mos tuojau* parūpinu 
alma Ir musų t rokas atsež I namu a. Taipgi atliekamo vlaų pktnibcrlo <larl»Q. 
Kraipkttto: ____

j imas
Laike 45 metų mes įgijom pa

sitikėjimą iš daugelio mūsų pir
kėjų, per teisingą 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- 
šiteiraut kainos.

Užeikit ir susipažinkit.

THE JAMES ELLIS 
FURNITURE CO.

405 WEST BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

S Ltberty 7296. $

f GEORGE H. SHIELDS | 
| ADVOKATAS e 
$ 811-812 Old South Building^ 
S 294AVashington Street
5 Boston, Mass.
6 Valandos, 9 A. M. iki 5:30 P. M.

S GYVENIMO VIETA

a 37 Gorham Avė., Brookline 
v Telephone Regeat 636S
| ANTANAS F. KNEIŽYS 
R kuris lanko Suffolk Teisiu mokyk- 
Alų Ir užsiima lle<il Estute pardavl- 
v liejimu, būna mano ofise kasdien 
X nuo 3 iki 5 valandos po pietų lAsky- 
A rus Šventadienius. Lietuviai, kad Ir 
V mažai sukalbantieji angliškai gali $ 
X kreiptis Įvairiais reikalais pas mn-\ 
&nę. A. F. Knelžlo adresas yra toks: '< 
«3O8 E. Nfnth St., Tol. S. B. 1696. e

X

B. 2805—R.

TeL So. Boetou 0828 
LDSTUVIS DANTISTAS

DR. M. V- CASPER
(KASPARAVIČIUS JT

426 Broadwayt South Borto* 
Ofito VQl9WlQ9: 

nuo 9 Ud 12:00 ryte nuo 1:80 
UCL C Ir puo 6:00 W 8 yal. vakare. 
Ofisas uždarytas snhatoa vakarais 
Ir nedėldlenlais, taip-gl seredomls 
nuo 12 dienų uždarytas.

DR. J. G. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

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

OR. L. GOLDEN
Kalbu lietuviškai, rusiškai ir 

lenkiškai
BOSTON’O OFISAS

.‘>9 GREEJN STItHHT
Tel. Haymarkett 23f*

3 iki 4 ir 7 Iki 8 viilandt>JŽQM£e_ 
sekmadieninis 8 Iki 4

ROKBURY’IO OFISAS
16 ORAIVFORD 8TREHU

(arti IVarren St.)
Tel. Roxbury 0131

8 Iki 9 ryte. 1 iki 2 Ir 9 Iki 10 rnknre. 
ifieklriant penktadienio ir sekmadie
nio vakarus.

Ofiso Telefonas l’nlversity 8831-Avj 
Rezidencijos Tel. Unlverslty 8831-R

D. A. ZAIHSKAS
I

Graborius ir Balaamuotojas 
Gyvenimo Antrašas:

448 Cambridge St., Cambridge, Mass.

Tel. S.

.IETUVIS
OPTOMETRISTAS

lAegzamlnuoju akis, priskirtu aki
nius, kreivas akis atltleslnu ir 
amblijoplAkose takiose) akyse su
gražinu Šviesų tinkamu laiku.

‘ J. Ik Pašakarnia, O. D.
447 Broadwąy« So. Boston.

<

1532

LIETUVIS GRABORIUS
Dri. Boston 5520

to. ŠALNA-
dUETUVIS ADVOKATAS

-Bnlgf* du Unlversitotn 
■CORNELI. UNIVERSTTY sn A. B 
;G. WAS11INGTON I NIV. mi I.Lli. 
^••‘Darbininko" N n m e 

(nntros lubos)3Č6 Broadway, So. Bosto?
Re z I <1 e n c I J n

1106 Harvurd St.. Ciuiibrldge. Mass.

t

Oflso Tel. So. Boston
Namų Tel. So. Boston 1696
Ofiso Tel. Llberty
ANTANAS F. KNEIŽYS
Real Estete & Insurance 

414 Rremhrny. South Boston 
811—812 Ol<t South Bldg., Rostūm 

... Gyvenimo vieta ____
Ims k: ntntVt St.. so.

I
Siuvu vlHoklns drppnuns, tel|»-gl kn« 
nori pasimokinti aluti--pamokinu, į 
Ir petrlnns •ukerpu. \
P. STANCELAITtį

2X2 \V. THIRl* ST.. SO BOSTON S 
Prie F Street V

7296

“Antra Valanda Ryte • •
Gilliai miegant ramia mie

tą... . Rapnuojaat malonina 
aapmĄ. Ir irai t — kodilua 
pradeda verkti—

BAMBINO
Tai viakaa, ko jia nori—t 

Bambino.
Tie maži diegianti mCitan- 

giai tuojaui pranyks.
Bambino aataiao skilvio ir 

vi^ąrių aairimoa—palengvina 
aikietejim*. 

ilgiai mlgata Ji I Net 
prato ui

3Sc. artimiausinje vaiati- 
Mje. Arba aiaiaakykite tie

siai ii laboratorijos. Paaiontiamė pavyzd] ant pareikalavimo.

F. AD RICHTER A CO. 
BKOOKLYN, N. T.

f

I P. J. Akunevičius
i •

Suteikia geriaasį paskutinį patarnavimą, todėl verte 
pas jį kreiptis

GYVENIMO ANTRAŠAS:
So. Boston, Mass. TeL S. B. 4486

SIUVĖJA
OFISO IR

820 E. Sizth St.,

Rrtddcncljtts 7Vl«phonas: 0779-R. K.
Ofiso Telefonas So. Boston 0W9W 

s. ūmaus 
ĮJstvrlJkM GrrttortaL b«lmnota>

Bouth Bostone Man.
K«ddwelja I»orčSemer Awnw 

^^ortftsstsp, RCmml 
■fSii ■i»i ■ n.


