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Latvių ministeris Kaune
Jokių konferencijų ir jokių derybų su 

lenkais nebus
ATVYKO LATVIJOS UŽSIE

NIŲ REIKALŲ MINISTE- 
RIS P-NAS ULMANIS

KAUNAS, 28. VII. (El
ta). Liepos m. 28 d. rytiniu 
Rvgos traukiniu i Kauna at- 
vyko Latvijos užsieniu reika
lų ministeris p. K. Ulmanis. 
Drauge su ministeriu atvyko 
Latvijos pasiuntinys Kaune 
p. A. Balodis, Latvijos užsie
niu reikalų ministerijos Pa
baltos skyriaus vedėjas p. 
Munters ir Lietuvos pasiun
tinys Rygoj p. J. Aukštuolis.

P. Ulmanis turės pasitari
mų su Lietuvos vyriausybe.
----- Pasitikimas Kauno stoty

ministerijos aukštesnieji val
dininkai. /

8:20 vai. v^k. Latvijos pa
siuntinybės riihpiose p. /ni- 
nisteris Ulmanis 
spaudos atstovus.

Svečiai išvažiuoja šią nak
tį, pirmą valandą.

priims

Aukštuosius Latvijos sve
čius stoty sutiko ministeris 
pirmininkas, užsienių reika
lų ir teisingumo ministeirs p. 
M. Sleževičius, užsienių rei
kalų ministerijos direktorius 
<-ras J^ Į?i,irieki&. ^Latvijųs. 
J siu1 3 įio pavaduotojas, 
Ųasiuntinybės sekretorius p. 
Rusens, užsienių reikalų mi
nisterijos ypatingiems reika
lams valdininkas p. Blaves- 
čiūnas ir Latvijos telegrafo 
agentūros atstovas Kauni' p. 
Priedits. Iš stoties latviu 
svečiai nuvažiavo į Latvijos 
pasiuntinybę, kur jie ir su-’ 
stojo.

Aukštojo svečio priėmimas

Tą pat dieną 10:30 vai. 
Latvijos užsienių reikalų mi
nisteris ]). K. Ulmanis ir Į). 
V. Mųnters lydimi pasiunti
nio p. Aukštuolio, padarė 
Ministeriu Kabineto rūmuo
se vizitą ministeriui pirmi
ninkui, užsienių reikalų ir 
teisingumo ministeriui p. M. 
Sleževičiui. Iš ten svečiai 
atvvko i užsieniu reikalu mi-

v < *•

nisteriją, kur atlankė ekono
minio ir e. politikos departa
mento direktoriaus pareigas 
d. J. Purickį. Tuojau po to 
ministerijos rūmuose prasi- 
dėjo pasitarimas, kuriame 
dalyvauja ministeris pirmi
ninkas p. Sleževičius. 12:30 
vak. svečiai nuvyko pas Res
publikos Prezidentą d-rą K. 
Grinių. 12:45 vai. pas Sei
mo pirmininką d-rą J. Stau
gaitį. 2 vai. Valstyliės Pre
zidentas ruošia priešpiečius, 
kuriuose dalyvaus dar Seimo 
pirmininkas ir Seimo užsie
nių komisijos prezidiumas. 
6:39 vai. vak. užsienių rei
kalu ministerijoj Įvyksta ki
los posėdis. 9 vai. Ministe
riu Kabineto rūmuose sve
čiams pagerbti ruošiami pie
tūs. Juose, be svečių. daly
vaus Ministeriu Kabineto ir 
Seimo užsienių komisijos 
nariai ir užsienių reikalų|

ATŠAUKIAMOS ŽINIOS 
APIE RYGOS KON

FERENCIJĄ
KAUNAS, 28. VII. (El

ta). Latvijos telegrafo agen
tūros ‘‘Leta’’ koresponden
tas Kaune įgaliotas paaiškin
ti, kad iš lenkų šaltinių pa
imtoji žinia apie keturių Pa- 

’ baltei valstybių konferenciją 
Rygoje rugpiūčio pradžioj 
neatitinka tikrenybę.

Kaip žinoma, šią žinią pa
tiekė “Kurjer Polski” minė
damas, kad konferencijoj da
lyvaus Lenkija, Latvija, 
►tija ir Suomija.

Es-

INTERVIU SU P. ULMANIU

Įspūdis iš Lietuvos. Atvažiavi
mo tikslas. Mitas apie kon

ferenciją su Lenkija

KAUNAS, 28. VII. (El
ta). Atvykęs į Kauną Lat
vijos užsienių reikalų minis
teris j). K. Ulmanis teikėsi 
priimti “Eltos” korespon
dentą, su kuriuo maloniai pa
sidalino pirmais įspūdžiais iš 
Lietuvos:

“Mano pirmieji įspūdžiai 
iš Lietuvos yra kuogeriausi. 
Paskutinį kartą esu prava
žiavęs pro Lietuvą 1919 m. 
Dabar daug kas pakitėjo. 
Važiuodamas pro laukus, 
jauti, kad ūkininkus yra pe
rėmusi nauja drąsią. Visa at
rodo dailiau^matoma gtivu- 
nio ir I, Irstė ji )no žymių. Dau
gumas nauju ir atstatytu t ro- 
besių rodo apie krašto atsta
tymo darbo produktingumą. 
Jau pati krašto išorė rodo a- 
pie pakilusį darbingumą ir 
augančia iniciatyva. Tai ir 
visai suprantama, nes gyven-’ 
tojai turi jau kitokius tiks
lus ir kitokį gyvenimo pa
grindą.

Šitoji pažanga dar labiau 
jaučiama Kaune. Miestas at
rodo visai kitoniškai, negu 
prieš 6-7 metus. Matyti daug 
naujų namų. Ypač, vasarą 
Kaunas labai gražus.”

Išsitardamas dėl savo ke
lionės tikslo, p. ministeris pa
reiškė:

/

“Mūsų tikslas— varyti to
liau derybas prekybos sutari, 
sudarymo reikalu. Sfialių 
mėn. susirenka Latvijos sei
mas. Norime, kad iki to lai- 
l,o sutarties paruošimas jau 
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Žinias apie nova manomą
jį Latvijos ekonominės su
tarties su Estija yą4^aukimą 

 

p. ministeris grifžfd^neigia. 

 

Latvija einanti prie gRRides- 
nio ekonominio bendradar
biavimo su savo kaimynais. 
Sunkumų šitam darbi' ėsą ir 
jie kiekvienam suprantami, 
bet jie negali nustelbti paties 
bendradarbiavimo reikalo.

P. ministeris prašo griež
tai atšauk!i lenkų spaudosži- 
nias apie Bygos neva šaukia
ma rugpiūčio mėn. pradžioj 
Pabaltos valstybių užsienių 
reikalų ministeriu konferen- 
eija be Lietuvos. “Tas atšau
kimas — p. Ulmanio pareiš
kimu—nėra žodžiai, bet fak
tas.- - ■ i

“Kilę gandai dėl Latvijos 
vyriausybes krizio taip pat 
neturi jokio pagrindo. Kai 
kurie valdininkų pakeitimai 
neturėsią jokios įtakos vy- 
ria(išybė^ padėčiai.

Platesnę informaciją Lie- 
tuvi^^paudai p. ministeris 
pažadėjo suteikti iK'ndram 
pasikalbėjime su laikraščių 
a t stovą i s vaka re.—‘ ‘ Lietuva ’ 

—v

NETEKO 700 KAREIVIŲ
Prancūzai kovoje Sirijoj 

su druzais ties Gontą neteko 
700 kareiviu nukautais ir su
žeistais.

f

Pasaulis ateityje
KUNTIS
RVN, Mass. 
tetute, kur 
jrių kraštu 
diplomatai

NEREIKIA. R
AVILLIAMSTC

— Politikos Ins 
kas vasarą iš į va 
ir įvairių tautų
suvažiuoja politi los klausi
mu -svarstyti, būn į ir mokslo 
vyrų paskaitų. Tm chemikai 
savo laikytose paskaitose aiš
kiai išrodė ir visįs drąsino, 
kad dėl vaikų ir vaikų vaikų 
ateities nereiki® rūpintis. 
Žmonijos ateitis fežtikrinta. 
Chemikai tą garaptuoja. Jei 
ko dabar nežino iįnegali pa
daryti, tai ateityj! tikrai pa
darysią.

Yra sakoma, t^d miškai 
mažėja. Chemikai pareiškė, 
kad ateities žmoi^s gyvens 
plieniniuose nami&se.

Yra sakoma, ka(lgazolinas 
išseks.- Nesi rūpinkite dėlto, 
sako chemikai; jie,rasią sub
stitutų (daiktų, itstojančių 
gazoliną). Kaip teibar žmo
nes be varvai i o apseina, tai 
ateityje žmonės l)ę smirdin
čio gazolino apsčiu.

Ar pritruks gun|os ? Che
mikai jau išrado 
titutą. Dirbtina 
narna iš petioleuij^ 
bilijonai svarų 
minta iš 52,000.000 statinių 
petroleumo.

Gal neužmiegi dėl galimy- 
l*'s anglių išsekimo? Pali
kite tą^rūpestį mums, sako 
chemikai, 
tos jėgas, 
sukti mašinas, 
šildyti namus.
.jie gal galėsią tiesiog iš 
lės semti. Nei malkų, 
augliu nei budavojimui. 
namu, šildymu i nereikės.

Namų rakandai taipgi ne
bus mediniai, o bus dirbti iš 
medį pavaduojančios naujai 
išriktos medžiagos. Tas pat 
bus su grindimis.

Chemikai sako, kad meta
lų ir mineralų išsekimas ne
sukeltų juosi* rūpesčio. Sako, 
kad jie išrastų dalykus, ku
rie' atstotų metalus ir mine
ralus ir gal dar geriau juos 
būt vartoti, negu dabartinius 
metalus ir mineralus. Chemi
kai sako, kad tai]) vadinamos 
sintetiškos medžiagas laikas 
jau čia pat.

Tarp mokslo vyru, kurio 
žmonijos ateitį gražiomis 
spalvomis piešė buvo Roger 
Odam, Ulinois universiteto 
chemijos profesorius: Moritz 
.T. Bonu, Berlino universite
to profesorius, Charles L. 
Parsons. Amerikos Chemijos 
Dr-jos sekretorius ir k.

Garsioji amerikiete yra 
vokietaitė

PLAUKĖJĄ PAS GIMINES
Garsioji Amerikos plaukė

ją, kuri perplaukė per Angli
jos kanalą. Gert rude Ederle 
yra vokiškos kilmės. Ji da
bar atvyko į Stuttgartą pas 
saviškius, gauti pasveikini
mus dėdžių, tetų, pusbrolių, 
pitsserių. Be to ji turi dar 
bobutę. Dėdžių ir tetų turi 
19. Jos bobutė yra 77 m. am
žiaus. Ji gyvena ant fanuos 
ir ji tebegaspadoriauja. Per
nai ji buvo Suv. Valstijose 

.pas savo gimnes.

Francijos miesto Galais 
majoras Vincent garsiąją 
plaukėją pagerbė, rotužėj iš
kėlė priimtuves, inteikė spe
cialiai išmuštą medalį. Iš
kilmėse dalyvavo žymūs a- 
merikonai ir anglai.

Ubages turtai
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ai subs- 
aaa gani i- 

eturi 
paga-

Jie surasią gam- 
kurias užkinkys 

apšviesti ir 
Tą energiją 

sali
nei 
nei
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Meksikoj santikiai 
blogėja

NELEIS VAIKŲ Į MO
KYKLAS

Meksikos katalikai ketina 
]>ra|)lėsti savo boikotą prieš 
valdžią. Ketina paskelbti 
boikotą, mokykloms ir at
šaukti katalikų vaikus iš mo
kyklų. Tai būtu vienas iš 
skaudžiausiu smūgiu, kai 
valdiškos mokyklos liks tuš
čios. be mokinių.

Dalykai painiojasi, ir tuo, 
kad Anglijos^yruiusylM" jau 
atsiuntė protestą prieš kon
fiskavimą bažnytinių turtu. 
Anglijos ^ji t atikams ]>ri klau
sančių. • Panašūs jirotestas 
gali eiti ir iš Washingtono.• *

NESIKIŠ
Suv. Valstijų prez. (’ool- 

idgc pareiškė, jog Kolumbo 
Vyčiu delegacijos reikale už
tarymo Meksikos kataliku 
nepriimsiąs. Sakė, kad su 
tokiu reikalu reikia kreiptis 
j valstyliės departmentą. Be 
to jis pareiškė, kad i ginčą 
tarp Meksikos katalikų dva-

1
i

siškijos ir Meksikos valdžios 
nesikišiąs.

V a 1 s t y I )čs de pa rt men t a s 
gal ]>asius protestą dėl ame
rikiečių .Meksikoj valdonui 
bažnytinių turtų,, kuriuos 
Meksikos valdžia sukonfis- 
kavo.

KAUTYNĖS SU RAUDO
NAISIAIS

BERLIN. — Rugpj. 11 d. 
vokiečiai minėjo septintas 
metines savo respublikos su
kaktu ves. Vakari' buvo su
rengta “fakelzug,” eisena su 
liynpomis. Galop ištiko peš
tynės su raufbmigiais ir pri: 
siejo visus policijos fozėrvus. 
iššaukti, kad tvarką grąžin
ti.

NUTEISĖ KUNIGĄ
Rusijos vyriausyliė 

smerkė miriop vieną lenkų 
kunigą už šnipinėjimą Len
kijos naudai. Trys kiti ku
nigai nuteisti kalėti, o du ku
nigai išteisinti.

uį j!
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CENTRO VALDYBOS SUSI
RINKIMAS

L. D. K. S. Centro Valdybos 
priešseiminis susirinkimas bus 
ketvergo vakare, rugpj. 19 (L 
Visi Valdybos nariai privalo 
dalyvauti ir nevėluoti susirink
ti.

Drįstu priminti Kontrolės 
Komisijai, kad savo užduotį 
teiktųsi atlikti.

Pirm. A. Vaisiauskas

-5
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UBAGĖS TURTAI
BERLIN. — Sanitarinio 

korpuso nariai dizėnfektavo 
vienos senos susirgusios uba
gės gyvenamąją vietą. Be- 
kraustydarni brudną, nešva
rią lovą, užtiko $9,(XX) aukso 
ir sidabro pinigais. Toliau 
beieškodami rado $10,000 hu
nais ir banko knygelę, kuri 
rodė depozitų $40,000. Tokiu 
būdu toji ubagė turėjo tik 
$59,000. Ji per visas dienas 
ubagaudavo turguje ir vaka
rais po gatves. Bet jos gy
venamoji virta buvo taip ne
švari ir dvokė, kad sanitarai 
turėjo užsidėti gazo maskas. 
Vienas sanitaras buvo nusi
ėmęs maską. Tai nei minu
tes neišlaikė ir apalpo. Ste
bėtina. kad toji moteris taip 
buvo apsipratus su ta smar
ve, kad ilgai gyveno. Dabar 
susirgo, nugabenta ligoninėn 
ir ėmė atsigauti.

IŠGELBĖJO 12 ŽMONIŲ
LYNN, Mass. — 12 žmo

nių buvo išplaukę jūron mo
toriniu laivu. Jūroj varyk- 
lis pagedo ir audringa jūrė 
juos mėtė. *

SVEIKINO VOKIETIJĄ
Prezidentas Coolidge - pa

sveikino Vokietiją per jos 
prezidentą Hindenburgą iŠ 
priežasties septintų metiniu 
sukaktuvių respublikos Įstei
gimo.

NUOSTOLIŲ UŽ $300,000

KITA MERGINA BANDYS
Gert rude' Ederle, perplau

kus per Anglijos kanalą, su
judino viso pasaulio moteris- 
sporfNiinkes. Ypač sujudi
no vokietes.. Kita vokietaitė 
jau’ atvyko į Galais ir ketina 
subvtvti p-lę Ederle. Tavo- 
kietaitė yra. Verkoffer. Ji 
sako, kad Ederle perplaukė 
per 14 vai. 13 m., tai ji per
plauksianti per 12 valandų.. ‘

Anglijos kanalas turi daug 
maž 30 mailių. Kadangi 
plaukėjas neišsilaiko tiesios 
linijos, tai priseina padaryti 
30 mailiui vjušujja^.^-.

ŽUVO 4, SUŽEISTA 9
BRISTOL, R. I.—Sprog- 

stanėiosios medžiagos dirbtu^ 
vėj ištiko sprogimas. Žuvo 
4 žmonės, sužeista 9 žmonės. 
Eksplioziją sekė gaisras.

s

ž-

ŽUVO PENKI DARBININ
KAI

SALĖM, Ky. — Cino ka
sykloje žuvo penki darbinin
kai. Kasykla buvo po ežeru. 
Netikėtai lubos buvo pradur- ,

! j

PORTLAND. Me. — Pa- tos ir vanduo ūžtelėjo į ka- 
jūrinė miesto dalis labai nu
kentėjo nuo gaisro. Gaisrą 
pajuto balandžiai. O balan
džiu sujudimą pamatė vieno 
laivo kapitonas ir jis pama
tė. kad balandžiai dėl kilusio 
name gaisro sujudo. Tai ka
pitonas sėdo yaltin, nusiirė 
krantai) ir davė .gaisro signa
lą. Gaisro pradžia buvo ja
vu sandėlyje. Ton pat stovė
jo du laivu. Tie tuoj užside
gė. Sudegė apie pora desėt- 
kų mažų laivu. Tš viso nuos
toliu būsią už apie $300.000.

syklą. Paleisita į darbą: j 
pompos. Bet jos purvais už
sikimšo ir neveikė. Kito bū
do gelbėt i nebuvo ir darbi
ninkai žuvo.

Ira

pa-

j

s

RUSŲ LAIVYNO MANIEB- 
RAI

Rusijos laivynas išplaukė 
iš Kronštadto į Baltijos jū-/ 
ras maniebrų daryti.

ir

PAKĖLĖ ALGAS
Šventasis Tėvas sutiko, 

kad Vatikano darbininkų al
gos būtų padidintos, bet su 
išlyga kad proporcijonaliai 
ir valandos būtų pa i įgytos.

TURĖJO AUDRINGĄ 
POSĖDĮ

Franci jos parlamentas 
senatas turėjo bendrą posėdi
ir svarstė įsteigimą skolų 
naikinimo fondą. Posėdis bu
vo nepaprastai triukšmingas. 
Pagalios už sumanytą fondą 
balsavo 671, prieš 144 atsto
vai.

PRIIMS SVETIMTAUČIUS
WASIIING1VON. — Suv. 

Valstijų vyriausylu" prapla
tino priėmimą vyrų i savo 
karines mokyklas iš kitu 
kraštų. Priimta su viršum 
50 svetimtaučių karininku. 
Dauguma jų yra iš Pietų A- 
merikos respublikų. Iš Mek
sikos yra 7, Peruvijos 1. Bo
livijos I, Čilės 1, Kubos 26. 
Airijos 6, Uolapdijos 1. Nor
vegijos 1. Siamo 2. Ispanijos 
2. Japonijos 2.

MUČĖ NESVEIKA DĖVĖTI
Egipto daktarai pripaži

no. kad turkiškoji mučė ne
sveika dėvėti. Yra siūloma 
dovana už sugalvojimą nau
jos mučes.

TURĖS PRITARIMO
Iš Rusijos ėmė eiti gandų 

apie sukilimus Rusijoj prieš 
bolševikų valdžia. Tos žinios 
dabar nėra išpučiamos, nes 
daug kartų buvo apsivilta. 
Paryžiuje gyvenantis Ke- 
venskis. Imvusis paskutinis 
premieras pareiškė. kad bile 
judėjimas, kurs sieks nuvers
ti lmlševikų valdžia, gaus jo 
ir rusų tremtinių pritarimą.

PASIEKĖ GRENLANDIJĄ-
PORT LA N D, Me. — Mc- 

Millan. šiaurės kraštų tyri
nėtojas, su savo palydovais 
pasiekė Grenlandiją. Jis SU 
savo laivu iš WJscassot, Me. 
išplaukė |>ereitą birželio mė
nesi. Jis bandys plaukti ap
link Grenlandijos salą.

i

TAPO SUŽEISTAS
BAUDAI). Irakas.— 

ko premieras guli ligoninėj 
su dviem Žaizdom. Buvo pa- i 
sikesinimas ant jo gyvasties.



GRAŽIAUSI vaikų laikraštį

Skaitytinos knygos

buvo 125 žmonės pažiūrėti į 
Tas atsitiko Whitesvill, W. Va.

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 knygų:
DANGAUS KARALIENE___________________$1.00

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

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

mm ne- 
p&skolą 
“buržū- 

Lietuvių f r&£rija, nu
lie
ti J4 
pri-

2KŲANGIAI, Veliuonos v, 
Kaimas pagarsėjo doru, blai- 
»u jaunimu. Dažnai rengia 
fiiyąkaręliai^

'domisi. Yra kaime savotiš
kas choras, labai gražiai kas 
vakatą dainuojąs. Keli jau
nuoliai ir mergelės pasižymi 
be galp^gerais balsais.

.yaįdįmmąis. 
imnutisTabai

ne 
šių. ibiais 

kelias savaites 
rni T., po tėvo mirties 

dokui nofi-

JONIŠKIS, Utenos nfM. 
Muitiinės valdininkė 
molajevas pastels-jo, kaclpas 
vietini gyventoją Ruvelį Fai- 
nn renkasi drfUg Išmonių. 
Užėjo ir rado šubuną kom
panija lenkiškąja 45 laipsnių 
iM'sivaisinant. Kompanija 
pamačiusi vdldininkų, degti
nę p rodėjo mest i pro langą 
lauk. v :f

Bet JermolajevaJi padaru 
pas R. Fainų kratų, V rado 4

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

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

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų Ame
rikoj. < • • • 1
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS

YRA IšI.HISTAS PUIKUS VK1 KALAS VADINAMAS 

LIETUVOS ALBUMAS

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

PENKTADIENIS, kUGPJ. IŠ A, I02& 
. -irt . - ■■■-■.............. ■■■; ■ . , ' 11 r.tfyy

sudaužytus ir du pilnus bute- Igiyčioj mdŽus vaikus; Grįžus 
liūs lenkiškos, kontrabandos 5 Val. vak. namo motina pa
keliu atgal^tps, degtinės. ■, j stotojo, kad nėi^a jos dukters

Rz vertinusi kontrabanda1 ‘Pradėjo visur ieškoti,*bet 
ir jos.prekiavimu Fainui su- veHui Nujausdania nelai. 
statyta protokolas. nriėio orio esančio kieme

Šitam tiltui griuvus žuvo septyni žmonės. Ant to tilto 
karnivalą. Tada tiltas ir griuvo. 60 žmonių buvo sužeista.

“ . * * t -■ ■

T. LENKŲ PLANAI PULTI 
LIETUVĄ

TiR^sų i tel. agthU ?‘Tass“ 
praneša, iš Minsko, kad len
kų vyriausybės štabas vedas 
karo ruošini us suliy visu Lie
tuvos demarkacijos linijos 
■pasieniu. Iijualinc sukoncen
truota keliolika šimtų jaunų 
vyrukų ligi 20 metų, esą 
r* Skautų,“ vedamų lenkų ka- 
rinkukų. Visi jie turi prancū
zų šautuvus. Tokie pat būriai 
atvykę Į Linkmenis ir Kalti
nėnus. Raliai visą demark- 
lihiją, sako, būsią netrukus 
šukoncetruota ligi 8,000 to
kių pat “skautų.“

Lenkai, matyt, ruošią są
mokslą prieš Lietuvą: jie no
rį sukelti Lietuvos lenkus 
[(mūsų demarklinijos pusėj), 
kad paskui juos galėtų pa
skelbti lietuvių šauliais, puo
lančiais Vilnių ir ta proga 
patiems pradėti karo žygius 
prieš Lietuvą. “Izvestija“ 
taip pat pabrėžia, jog lenkų 
spaudos tonas rodąs ir ne ką 
kitą, kaip liaujos karo avan
tiūros, nukreiptos prieš Lie
tuvą, ruošą. Tik “Izvesti- 
ja“ primena lenkams, jog ir 
SSSR padarysianti iš to tin
kamų išvadų. Kažin tat ar 
labai laiku panaikintas pas 
taus karo stovis.

• * • < Kas užsisakys visas čia paminėtas knygas 
< $6.00 vertės ant syk ir atsiųs mone.y ordor'į, čekį 
i arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaus 

paštui visas knygas tik už $5.00. Galima užsisa- 
. kytilr po vienų.

‘ Siųsdami užsakymus adresuokite f
' ‘DARBININKAS“

x 866 W. Broadvay South Boston, Mass.

' Mylintiems literatūrą patartina
BEN-HUR___________ :_____________________ $1.50

/ Ekonominid tarinio įdomi knygutė
TURTO j NORMA___________________________ ' .45

Į i •
. Politinio pobūdžio
ĖoLsfcraatAS.___ '_________________________ .15

Č EKI šK Ė, K:uu i< > apskr. 
Ų kiškes itUsčiaus raštinin
kas yra pinčiai pagarsėjęs 
mūsų vateJhije. Ėia pami
nėsiu foriet^ ryškių faktų 
taip seiusį^/įvyku' 
m<1ais, p 
pilie?

: padare vafseiujo dokuinofi 
I tus nejudamam turtui, už ku

REIKIA ŠVAROS -
Kaune prie Ukmergės 

plento ties Malūnų g-vės 
kampu yra šnulinys esąs 
Miesto Valdybos žinioje.

Ant šulinio kiekvieną i vtą 
sėdi jei ne dvi tai kelios bo- 
belkos, čia jos užkandžiauja, 
pilsto pienĄ ir apsimazgoję 
rankas plepasi kiek joms pa
taika. Atsiranda ir tokių, 
khd ant šulinio susisodina ir 
niažus, ko ne visai plikus vai
kus.

/Prie šulinio prisirenka ir 
didesnių padykusių vaiki], 
j fe plauja rankas, kojas ir 
per vamzdi pilsto užterštą 
vandeni atgal i šulini.

Ar nereikėtų į tai atkreip
tu domės Įstaigai, kuri rūpi
nasi piliečių sveikata ir pa
dėti pataisyti — piliečiai to 
ldukia.

Būti] gerai prie šulinio pa
dėti parašą draudžiant ne
švariai elgtis ir grasinant pa
bauda.

įmet 20 hĮržfelib’btLvo'SU-.. 
S jb 0tos tam/kad gurėti 
L pi igos apkulti 'sferai 
įi Šu“ už seniau padarytas* 
£ taįskaudas. Pastaruoju lai- 
/ ku įstiįįy Įabąi 
įz įvykis šiame kaime. Netoli 

nuo. Labos stoties yra dvaras 
įi) kurio savininkas gvveiia 
į/ Afenkijoj. Pastarasis parda- 

n jį kaž kokiems ameriko- 
/ Mims, kurie šiomis dienomis 
£/ jjatvyko. Iki Šiol gyvenan- 
K/Jį tame dvare Radauskas už- 
£_• įrotestavo ir griežtai atsisa- 
£ S jį apleisti. Vargšelis ma-

— nei jie, nei 
mokūs nuošimčių 
r jos našta guls ant

■matydama šios .paskolos 
naudingumą, būyp '^iųlitiš 
įmesti, žydaįfeip^Hgį 
imti ir 
dingą miestrif siūlymą 3SF 

‘saigprieš 17 
jas^ūlyihą b'uvcF -IB,. prieš
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NAUJOS STIPRYBES IR 
NERVŲ BUDAVO- 

TOJAS 

pilna piiikybės.' Po' to 'abi I ««<«<* stebėtina kaip grei-

7b V . » •' • ■

KRIMHIHLDOS DŽIAUGSMAS IR SKAUSMAS

EAGLE BRANDCDNDEN6ED M1UU

Liepos 29 dieną, ^populiarus

B* Boyfdt I Iciat Įatfyfiflrsvn !

1 Apysaka: ipie Zigfridą ir
t - < Iš vokiečių kalbos vertė A GRIGĖNAS . I Hagenas, Gunterią iy Gerno-

i Į tas nutarė jį galų - gale—už-
1 įmušti. Žiaurus Hagenas ėjo 

į su vylium prie darbo, pa-
• Jsiuntįiįyį jo įsakymu nešė ži- 

nią į Voramsą; kad. priešą at-

ir pasislėpęs prie Jo Zigfn- vis _
<las. PirmaT mete ietį kup'-hįj skubillosi tarn3i.karei. 
gaiks y e. Ji pataikė į Gun-1^. Zigfridas irgi nm
teno šalmą su tokiu smarku- rtjo\.ovo:je daIyvauti. Tnlm. 
mu, kad kuiugaikshs sud«-Lu]aiku K - ,fjo
bėjo, o nuo Zigfrido ir Gnu- Ha s„ veidmaininga K- 
teno metimo Brunhildė tapo Laizda i(. Krimhildės sudie 
į žemę parblokšta. Itaskiau asakvdi. Susirūpibusi kara- 
metė JI dideli akmeių, kuris Kg ' „ jo; oKilnusis
sokp dideliais žingsniais, bet | tt • . • i ±. „ i\ , /• x • i •’ IHagenai, leisk tau kovoje Zigfridas ir Gunteris kai me-1 , v , , . . v. I Zigfrida pavesti, as} noriu
tė. šoko dar didesniais zmgs-1 >. -v .,v.' . , , . — m i i |ant įo rubn i žaidžiama vie
niais lankais. Tada pamatei. v ‘ . v , ■ ■—v . I ta paznueti r kad tu drąsiai

•ii r. J n Brunlnlde, kad nugalėta iri .. ‘ , TTaiejoi ’ . . , . v I ii apsaugotum. Hauenas pa
sekė Gunten prie laivo; cial “ ... _• , , • ,r- •• • r. •, -f, Izadeio tai ir eio patenkintaspamate ii ir Zigfrida vėl, ku-l . •. v. •. .v . .v,. ; Inuoios. Greit ateio žinia,ris iš apsiausto įslmdes buvo. |, ’v . , , ,1 , .. I kad priešai atgal atsitraukė,
v oramse buvo puikios ves-1 m , . • • , vx _ v v. .....ITada buvo susirinkę daug
tuvesšvenčiamos. BrunhildėI, v, v „■ .. ■ Ikarzvgiu ir nutarė padarvtitapo Gunterio-žmoną, Zigfn-1 *. .; -A, 1 n_ Tx • i -n U • medžiokle Odeno nnske.das vedė Knmhildę prie ai- IT^ .A ~ J .. IKnmhildę pras<‘ savo vvrą
tonaus. Po to keliavo jis su I . ..., T , j-. I namie pasilikti. Ja kankino 
savp jauna žmona nainoil. . _ • i i. rZ- rXT., , . „ ± ,v . ‘Ibaisus sapnai, bet ZiątriaasNiderlandus. Bet neisimu-1 ... ~ _, r t i o- I pabučiavo ja liūdnumo pa- 
tingu išdavė kartą, kad Zig- .mtaR sknbinosj • ten. Ru. 
fridas apkaustė pasislėpt 1.^ medžiok1iai. ITėg(1.

, . A r. , _ , Inas jojo užpakalyje Zigfrido
metai. Karalienei Brunhil-1 . ..., . x . r7. velnišku džiaugsmu prisleg-dei rodėsi stebuklą, kad Z.g-L savo rflbuos(1 tu.
fridas kaipo Gunterio tar-l. kl.vži Grpit igirdo 
nas niekados nebuvo v oram-1 ... ~ . . •.. „ , .. I Odeno miške trimito ir sūnų
so kieme pasirodęs. Tadajil, , • -o v, r ,. , 1 • rz- p n • I balsai. Buvo prinešta plotas
įsake savo vvTin, Zigfridą iri , . r,...,, ___ mi-m‘ *. . stumbru, stirnų, šernų, lokiu

, Knmhildę uzsikvieti. Noriai I. . , . . _ •. \. .. XT. , ir kitokių zvenų. Nei vienasatėjo karalių pora iš Nider-Į ... , ., i -rv, •, • v . _ , I medžiotojas netitrejo tokiolando. Iškilminga švente bu-1, .. ,•TT . .. . I turtingo grobio sumedžiojęs,
vo v oramse švenčiama, kar-1 .. . . , . kaip Zigfridas. Po to sėdosi
žygiai matavo savo jėgas rai-1 ... ? , . • . ., . v Ivisi pietautų prie ugnies antteluj kovoje, žmonos zmrejo L^.^ nuoIaidžios viet 
pro ląngųsd ginkluotjią žais- k<>
lūs. Išdidi savo vyro nuga-• 
Įėjimais, vieną dieną Krim
hildė tarė: “Zigfridas yra 
visgi galingesnis karžvgis!” 
“Bet jis yra tik tarnas ma
no vyro,” atsakė Brunhildė

ANTRA
KURS 

) BALTIC Al 
> LINIJOS, L

GAI pas:

. Ng>tūxos^ prie Reino Bur- 
gundų sostinėj gyveno puiki 
jauna moteriškė Krimhilda, 
ištikimai saugojama jos ger
biamos motinos, senos kuni
gaikštienes Ules, (Utė, — 

" vardas) ir jos trijų brolių ga
lingu kunigaikščių: Gunte
rio, Gemoto ir Gizeįlierio. 
Daug kilnių karžygių, ypač 
apsiginklavę trys ponai: Ha- 
genas iš Tronjos, drąsus 
Dankvortas ir Folkeris, ku
ris kardą, kaip griežiklį 
(griežiklis — strykas-^-smy- 
čius) greit iry gerai gi 
valdyti. Kartą kunigaikšty
tė sapnavo, kad ji'turinti už
siauginusi puikų sakalą, ku
rį paskiau du ereliai pasmau
gę. Senoji Utė taip aiškino 
jai sapną: “Tavo sakalas yya 
kilnus vyras, kuris tau per
šasi ; tegul tau Dievas sergsti 
jį, kad tu jo anksti nepraras
tum!” Zigfridas buvo gir
dėjęs, kad Burgundų krašte 
esanti meili ir graži kuni
gaikštytė, kur su savo tar
nais Zigfridas nunyko jai 
pirštis. Auksu apsišarvavę, 
puikiai pažabotais žirgais jo
jo karžygiai iš Niderlandų į 
Voramsą. Nieks dar nebuvo 
matęs tenai taip narsių - ka
riautojų. Su aukšta garbe 
tapo jie priimti per puotą ir 
ginklų žaislus, kurie (sve
čiai) šventę šventė* l>et Zig
fridas visgi nematė kuni
gaikštytes. Kunigaikštytė ji 
tikrakr^aiė karžygį per- savo 

,o langą, kada jis gin
klų žaisle savo pirešą i smėli 
metė. Tada buvo linksma 
šventės diena per karą šven
čiama. Saksai ir danai gink
lavosi prieš burgundus. Gun- 

_teris nusiminimo pilnas sėdė
jo savo kambaryje, bet Zig
fridas kalbėjo jam drąsos, 
pasitikėjimo, narsumo ir lie
pė eiti prieš burgundus su sa
vo vyrais i karą ir grįžti at
gal i Voramsą, kaip nugalė
tojui. Laike didelės nugalė
jimo šventės, pirmą karią 
pasveikino Zigfridas myli
mąją Krimhildę, prie kurios 
jo širdis meilėje buvo užside- 

) gusi. Šiame laike kunigaikš
tis Gunteris įdomavusi apie 
vieną moteriškę. Jis buvo 
girdėjęs apie gražiausią 
Brunhildę iš pilies Izenštai- 
no ir norėjo jis jai pirštis. 
Krimhildė visgi davėsi per
šama tam, kuris ją dvikovo. 
nugalės, o kas bus nugalėtas 
— mirs nuo jos rankų. Tada 
Gunteris * nustojo drąsos 
Brunhildę nugalėti, bet Zig
fridas sako: “Aš noriu su 
tavimi eiti ir tau padėti, jei 
tu man savo seserį už žmoną 
'duosi.” Gunteris sutiko no
riai tai padaryti. Greit 
karžygiai važiavo Reinu į 
Izenštainą. Zigfridas buvo 
pasiėmęs ir apsiaitstą su sa- 

. vimi. Izenštainc puikiai bu
vo sutikti ir džiaugsmingai 
priimti. Brunhildė skubino^ 
si Zigfridą linksmai sutikti 
ir manei kad jis jai piršis, 
nes ji seniau buvo turėjusi 
viltį prie meilės puikaus kar
žygio. ’Bet Zigfridas atsakė: 
“Aš esu tik tarnas kunigaik
ščio Gunterio, 
peršasi tau.” 
rungtynes: iš

stovėjo Brunhildė galingoj 
jėgoj, iš antros — Gunteirs

žmonos labai susibarė ir 
Krimhildė apleido kambarį 
sakydama: “Aš esu karalie
nė, kaip ir tir, aš tau parody
siu; nes Dievui tarnauti aš 
noriu pirma tavęs i bažnyčią 
įeiti.” Greit pradėjo varpai 
skambinti pamaldoms.Krim- 
hildė ėjo su savo moteriške į 
bažnyčią, Brunhildė pastojo 
jai kelią ir sako: “Tai nepri
dera žmonai tarno, pirma ka
ralienes eiti!” Išbalusi iš 
pykčio Krimhildė atsakė: 
“Bet žinok, kad ne Gunterio, 
bet Zigfrido jėga tave Tzen- 
štaine nugalėjo!”

Kaip sudaužyta tapo Brun
hildė; išdidžiai ėjo antroji 
pirma Į bažnyčią. Nuo šios

i. 'laivas S. S. JLituania, priklau
sąs Baltic Ameriean Linijai, ’ 
kurs liepos Į7; dieną išplaukė 
tiesiog Klaipėdon, per 12 dienų 
atlikęs gražią kelionę, pasiekė 
Klaipėdos ruostą.- Tat antrą 
kartą Lietuvos gyventojai turė
jo progos pamatyt jų numylė
tos Respublikos vėliavą plevė
suojančią Trans-Atlantinio lai
vo stiebe.

Tarpe 150 lietuviii ekskursi- 
ninkų buvo ir ponai Martynas 
Jankus ir dailininkas Brakas, 
kuriuodu vizitavo brolius ame- 
rikiet-ius.

Trans-Atlantiko tarnyba į- 
steigta Baltic Amerikos Uni
jos tarp Ne\v Yorko ir Klaipė
dos, sukėlė didelio susidomėji
mo lietuvių tarjH? Lietuvoje ir 
Am. Jungtinėse Valstvbėse.Tas 
faktas judina patriotų kraujų, 
kad tokiu trumpu laiku išsipil
dė giliausios ir brangiausios jų 
svajonės turėt Nepriklausomą 
Lietuvą ir tiesioginį susisieki
mą su Amerika.

Baltic Ameriean Linija, pa-

drąsinta tekiu nuoširdžiu ir 
entuziastišku priėmimu pirmą
ją ekskursiją, ruošia ir trečią 
milžinišką ekskursiją.Ji įvyks 
š. m. rugsėjo 21 dieną iš New 
Yorko populiariu S. S. Estonia 
laivu (Baltic Am. Line) ir vyks 
tiesiog Klaipedon. - v

Yra vilties, kad ameriikečiai 
lietuviai pilnai įvertins Linijos 
pastangas padaryt šią ekskur
siją kuo smagiausia ir sutiks 
ją tokiu pat entuziaznri, kaip 
ir dvi pirmąsias.

Be abejonės, skaitytojai įdo- 
naujas antrosios ekskursijos, 
.liepos 29 d., sutikimu Klaipė-, 
doje. SmuBmienos bus praneš
tos neužilgo.

45 Broadway^New York

' PAKVIETIMAS "
Schuylkill Apskričio Lie

tuviu Dienos 12-tas metinis 
išvažiavimas įvyks pirmadie
nį 16 d. rugpj., Lakewood 
Parke.

Pradžioje Šy. Mišios 10:30 
ryte ‘didelėj salėj. Koncertas 
12:30 p. p. Dainuos Scliuyl- 
kill Apskr. lietuviu chorai 
atskirai ir bendrai. Šokiai 3 
v. p. p. ir 8 v. vakare toj pat 
salėj.

Kviečiame visus lietuvius 
dalyvauti, pakvėpuoti tyra
me ore ir gražiai pasilinks
minti, nes parke yra daug 
pasilinksminimo vietiir

’esos Komisija

I
 CHORO REPERTUARAS|
Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me- g 
tams $2.00. Už tų pačių kainų 3 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAČIU- ® 
LIS, 421 6th St., 8. Boeton, Mass. a

I
b
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LIETUVON IR IS
LIETUVOS

PER HAMBURGĄ 
Msų 3 varyklių garlaiviais 
ALBEBT BALTJN, HAMBUBG 

RESOr.UTĘ, BKLIANCE 
DKUT8HLAND

CLEVKLAND, WESTPHAUA 
THUBINOrA 

Savaitiniai ISplaukimai i§ 
Ne\v York*o—garlalvais 

THTTBTNarA IX WE8TPHAI.IA 
Sustoja Bostone

Asmeniškai vadovaujamos 
Kuropin&s keliones

I IR IS 

LIETUVOS 
PER BREMEN’Ą

Didžiausiu Ir greičiausiu 
Vokiečių garlaiviu

arba kitais Šios linijos laivais 
Tik 8 Dienos Vandeniu, 
Wtogųs Mps tiesos kambariai 
I ABI PU8J ,

laifokabolg KAINA 
Dėl fn/orHtaofJų fcnetofc#P» 
N O R T H GERMAN 

L L 0 Y D 
15 Water St., Cor. Devonshlre 

St., Boston, Mass.
arba pas bile vietini agentų

tai ta nauja gyduolė atbuda- 
voja silpnus, servuotus žmo
nes atgal į sveikatą. Ji atlie
ka savo darbą ir atlieka jį 
greitai.

Kraujas turi turėti geležies ir nervai 
fosforo. 5>'uga-Tone peni kraujų gele
žim ir nervus fosforu. Tūkstančiai 
žmonių raitoja tų moksliškų kraujo ir 
nervų atlaidavotojų ir suranda didelį 
pagerinimą į keletą dienų. Musų skai
tytojai suras, kad Nuga-Tone yra :ie- 
kenksminga. maloni ir gera gyduolė ku
ri sustiprina nervus ir priduoda vikru
mo. pataiso :ų>etitų, sustiprina kraujų, 
nervus ir visų kūną. Ji teikia utšvie 
žinantį miegų, stimuliuoja inkstus ir ke- 
l>enis. regliliuoja skilvį ir žarnas. Iš
dirbėjai Nuga-Tone žino labai gerai, 
kad ji suteiks jums tiek daug gero ir 
jie įsakė visiems aptiekorimns duoti 
iunis garantijų arba pinigus grąžint:, 
'ei jus neužgatiėdlns. žiūrėkite garan- 
.iją ant pakelio. Rekonienduojania. ga
rantuojama ir parduodama pas visus 
apt iekorius.

$203
IŠ NEW YORKO Į 

Kauną Ir Atgal 
(K»r& taksai ekstra)

Išplaukia kožnų savaitę 
Sttari&itmti leidimų tr kitų 
tnįormaeijų kreipkite* pat

Priežiūra Kūdikio lovoje

,kUD1KIu 
'GEROVEs, skYRIUS 
DĖL APRŪPINIMO 
• MOTINŲ*IR JŲ • 
kūdikių’sveikatos.

KLAIPĖDĄ
Laivu ESTONIA
Ragsėjo^Sept. 21,192

Be Jokio Persėdimo

Bambarg^/bnericaiiUne
131 Štate Stl, Boeton, Masa,

H. 
mrsnnumuirsu 
reputacija maistu

Lietuviai, kurie mano atlankyti savo< 
gimtųjų Salį arba mano grįžti namo pri-'’ 
salėkite prie žios ekskursijos ir važine- 
kitę iš Netv York’o tiesiai, į Klaipytų.

Geriausias ir Paraniriausias

Kelias į Lietuvą

Suprantamas dalykaa. Jog parauk 
keliu bus visada tas, kuriuo vi 
išvengstt visų neparankumų ~ir 
gumų surištų su kelionė per bv 
štilis.

Baltijos Amerikos Unija'

yra tai vienatine linija, kuri 
leidžia laivus iš New York’o tiesiai

K L A I P R D Ą
z

Važiuojant tiesiai j KlafiaMų išvengsite 
kitų visų valstybių ir sumažinsite Š- 
laidas ir vargų. Ypač šeimynoms su Irk; 
riti vaikų ir su didesniais bagažais yr*, 
labai paranku važiuoti be jokių porai! 
dimų tiesiai j Klalpčdų.

Kaihos Laivakorčių į Klaipėdą?

3-ČIa kliasa $107. I abi pust tik 
Sutaupysit $44.50.

Turist.—8 klinsa $117. Į abi pūst $196 
Sutaupysit $44.50.

2-tra kliasa $142.50. Į abi pusi 
Sutaupysit $30.00.

“Revenue Tas’’ tr “Head Tax” v' 
atskirai

Sekanti* ifpla^ikkmat laivų:

Laivas ‘LITUANIA’ Rngp. 31

Informacijų kreipkitės | vieton agento* 
arba stačiai į kompanijų

BALTIC AMERICA LINE ■
8—10 Bridge Si., New

I KAUNA IR ATGAL 
BERENGARIAir 
MAUBBTANIA............. 8211
AŲUITANIA....................>215
I LIEPOJA IR ATGAA UAI8 

f.WATO — flM 
IŠ

Laconia—Rngpj. Sp. 17
Scythia_________Rugsėjo 8
Samaria___________ Spalio 3

I Lietuvą greitu laiku. ISplaukimai 
kna- seredų. Keleiviai neplliečlai 1- 

] via! 8
lĖŽeocip kėtetvli Ne-
prilygstaiDas Pulko* mat,

[etas. KrfitpMtaB'prie vietos agentu 
oi/nard mn®
U8 8tat» Street 
Boston, ^a*&

STRAIPSNIS 185

iž.n.-is |H»-.i( ijos įiermnitiymas liegil* 
’ovoIh yr:i svarbus kūdikiui. !te i ik 

k;:<l itioini jis gerinu pasilsės. i>ei dar 
;įlomi, kad niekad kraujas įienžtekės. 
Kasdien reikia kūdikis išmaudyti. Mau
dynė dėl karščio (apie IMI iaii>snių E.) 
gali būti duodama sykį ar du i dienų, 
jei karštis didelis.

Temperatūra
Maudynės temjieratura tiny būti nu

statoma termometru. Maudant reikia 
imti visas apsaugas, kad sergantį kūdi
ki nesuerzinus. Karšty galima ant gal
vos uždėti šaltų kompresų arba hnlų 
maišelį, kada maudai dėl sumažinimo 
karščio. Jei rankos ir kojos šaltos, var
tok šilto vandens Intakas.

Sunkioje ligoje maistų reikia suma- 
inti.

Girdymas vandeniu yra didelės avar- 
xis ligoje. Keikia vandens siūlyti duž
iais protarpiais, jei gailinti tai kas va- 
andų. kūdikiai budint, ir reikia užsira
kti kiek |»er 24 valandas sugeria.

Vidurius sergančio reikia liuosuoti 
kasdienų jei reikalas yru. tai išplauti, 
arba šilto Vandens įlieti. Reikia atžy
mėti kiekį šlapumų ir duoti daugiau 
vandens, jei turėjos mažai.
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ir penetl savo Ir 
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ir adresu.
THE BORDEN COMPANY 

Borden Bldg. New Y ark

Reikia taip gyventi, kad 
kiekvieną vakarykščią dieną 
galėtumei prisiminti su pasi- Yra faktas. kad sveiki kūdikiai da

ro linksirfas motinas. Tinkamas mais
tas ir tinkama priežiūra turėtų nuda
ryti kiekvienų kūdikį stiprų ir vikrų. 
Jeirticgnli savo kūdikį žindyti, jūsų pir
moji mintis turėtų Imti Borden’s Eagle 
Pienas.

Per tris gentkartes motinos Jį varto
jo. pamatę, kad Jų kūdikiai tuoj pradė
jo augti ir tarpti kaip tik gaudavo 
Eagle Brand. Bordėn K<m-,»nnlja )>er 
tris geni kartės įtikino tuksiančius tėvų, 
kad jų kūdikių sveikata yra svarbiau
sias žingsnis prie jų busimo pasisekimo 
gyvenime. Borden’s Eagle Pienas Iš
auklėjo milijonus kūdikių į sveikus ir 
vikrius vyrus ar moteris.

Z

mano ponas 
Po to jojo į 
vienos pusės

Paminklas paminėti paskutines kautynes indi joną su bal taisiais. Tas 
kan^f Wash. rūgs. 5,1858. Paminklas dabar atidengtas pųr indi joną kongresą.
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Trylika neišnslo (langeliui 
kni|M» senas amžius mergnitel. 
siekus šį amžių. Jų suima Jausmas vil
ti,>s ir sujudintai,,, kurio motinai Ii iš
aiškinti n,‘gali, šilas brendimo^>erl«e 
<las yra rimčiausias momentas mergai
tės gyvenime, dėlto, kad tuo-laiku vi
sas Jos kūnas keičiasi Ir reikalingu ta
da pilna motinos priežiūra. Pridednnt 
Eagle l’lenų prie jos valgių gali Jai pa
geliai I. nes sutelksi relkrlingų veikėjų, 
kuris laimingai Jų perveža per šitų pa
vojaus perifslų. Turėtum duoti du 
šaukštu ant dienos, gerinusiu paryčiu 
tr po pietų. Atmlešk su trimis ketvir
tadaliais puodelio šalto vamhms. Esigle 
Pienų gulimi sukombinuoti su suplak
tu kiaušiniu ir skanskonlu su ginger 
ule. vynuogių ar kitų vaisių sunka, ar
iat koko. _ /

Dabar Ne Seniau
Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausią įvy

kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne
gaištant visa kas dedasi mūsą krašte ir visame pasauly 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.“

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve
nimo klausimais; l>e to, deda įdomią apysaką, eilių, įžy
miųjų Iaetuvos žmonių gyvenKno aprašymą ir 1.1, o be 
to, dar kast mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie
tuvos veikėjo paveikslą.

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metą, . 
gauna priedo įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap- , 

; Iįts,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilią rnfr- 3 
kinį “Vakaro kaukės.”

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku* 
I šiam penkius naujns prenumeratorius ir prisinn 
I už juos prenumeratos pinigus.

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 19 litą, 
| metą 7 lt. 50c. ir trims mėnesiams 3 lt 7!te. Užsieny 

gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip 
i tuvoje. z

“TRIMTTO’/adi
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> medžiagos davinio są-

ros’ redakcija, pasiremdama 
jų pareiškimais atitaisytu.
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Ką padaro socijalizmas

for mailfng st_ .
Aet ot October 8,aethortaed on JA? 1% l

SUBSCRIPTION KATES

oi suburba ••••••••••
31 countries yęarly..........

“DARBININKAS”366 West Broadway Čnuth Bosten, Mass.
$•. . Telephone South Boston 0620

tikariiš Seime neužilgo 
laukti žymesnių darbą darbo 

•marių materialiniam būviui 
pagerinti.”

, susidėti-sutaupyti, 
vien tik žiūrės ^darbdavius 
ir valstybę.” ■

|Kpie Lietuvos Iždo “grobimą”
V. _

!’zC * • 9fa

Dabartinis Lietuvos Seimo valdantysis blokas buvo pada
vęs savo pastatytai valdžiai paklausimą apie tai, ar buvusioji 

rojo valstybės turtą. Pre- 
Ir išvardijo, kam ir ko- 
o buvb teikiama parama.

< Apie tai, kad iš Lietuvos Valstybės Iždo buvo šelpiamos 
rąokslo įstaigos, visi žinojo ir niekas to nelaikė už prasižen-

g Ujimą. Dabar kad kuolabiau pasmerkus buvusią vyriausybę, 
premieras Šleževičius Seime išeiliavo švietimo draugijas, ku
rioms pašelpa buvo teikiama. Pavyzdžiui nurodė, kad “Sau-, 
16” yra gavusi 30,000 litu pašalpos ir 68,000 litą paskolos; “Ži
buriui” pašelpos duota 11,000 litą ir paskolos 35,000 litu ir tt.

Dabar anapus ir šiapusAtlantiko laisvamaniai ir socijalis
tai pakėlė didelį riksmą dėl Lietuvos Valstybės Iždo “grobi
mo.”

Nereikia didelio išmanymo ir tyrinėjimo, kad pamatyti, jog 
laisvamaniai yra pusėtini paukščiai, šelpimą katalikišku švie
timo įstaigų jie laiko už kriminališką daiktą'. Tuo tarpu apie 
šelpimą Mariampolės Realinės Gimnazijos jie tyli ir Šleževičius 
apie ją nepaminėjo. O visi atsimename, kad “klerikalą” vai

zdžia tą “raudoną’ ’ mokyklą šelpė ir tik kai toje perdidelis rau
donumas apsireiškė, tai pašelpa buvo atšaukta. Atsimename, 
kokį riksmą laisvamaniai ir socijalistai kėlė, kai toji bolševi- 
kuojančiai mokyklai pašelpa buvo atšaukta. Anapus ir šiapus 
Atlanto kibirus pamazgų vertė ant “klerikalą” valdžios už at
sakymą paramos tai mokyklai.

čia aklas mato ir durnas supranta, kad laisvamaniu ir so- 
cijalistą supratimu yra taip, kad jei katalikiška valdžia remia 
katalikiškas įstaigas tai papildo kriminališką darba ir grobia 
iždą.o jei remia raudoną, bolševikuojančią įstaigą, tai tas ne 
tik nėra iždo grobimas, d yra prasikaltimas taip nedaryti.

Arba vėl prikišama “klerikalą” valdžiai rėmimas dvieją 
svetimtautišką laikraščiu — rusą “Echo” ir žydą “Kaimo Lai- 

į ko.” Suprantama, kad tas daryta lietuvystės naudai. Jei šitą 
imą nupeikti, tai reikia nupeikti ir Vileišio pasielgimą. 

Vileišis būdamas Amerikoj atstovu, kyštelėjo $5,000 buvusio 
prezdiento Wilsono žentui, kad tas tartą žodį už reikalą Lie- 
tavą pripažinti. Vileišio pasielgimas nepateisinamas. Nes jis 
kreipėsi į demokratą partijos lyderį tada, kada demokratą par
tija buvo pilniausia nusmukus ir jos lyderio balsas tik neigia- 
mai tegalėjo atsiliepti į Lietuvos reikalus.

Bet kaip apie rėmimą Marijampolės Realinės Gimnazijos, 
g, taip ir apie Vileišio į balą įmestus $5,000 premieras Šleževičius 

■ tyli ir to neskaito Lietuvos Valstybės Iždo grobimu.
Mes, vienok, nesame akli buvusios valdžios gynėjai ir ne

same gatavi jos kiekvieną'žygį ir kiekvieną išlaidą užgirti. Mes 
drįsome ir drįstame kritiškai pažvelgti į buvusios Lietuvos val
džios darbus ir kritišką žodį tarti. Ir iš premiero Sleževičiaus 
ašeiliuotą išlaidu mes ne visas užginame. Pavyzdžiui mums y- 
ra keistas Ūkio Banko direktoriui Končiui išmokėjimas 15,000 
litą. “Rytas” paaiškino, kad tai atlyginimas už pačią, kurią 

'.Klaipėdoj policistas nušovęs. Klausimas — ar visada Lietuvos
< vąldžia panašiai nukentėjusius asmenis panašiai kaip Končią 

kompensuoja? Ar vidutiniški piliečiai buvo taip kompensuo
dami ar tik buvusieji arti prie galingąją? Mes spėjame, kad

pastarieji tegalėdavo gauti kompensatą.
Jei premieras Sleževičius tik panašias išlaidas, kaip Kon- 
būtu išeiliavęs, tai vidutiniškuose piliečiuose būt galėjęs 
ryti įspūdžio. Dabar matosi tik partizantišk&s, nerimtas 
nėjimas sau priešingos partijos.

kelio,' kuriame sėdėjo 4 vyrai ir
žiavę velionis su savo broliu paprašė, kad leistų pervažiuo
ti, tai vienas vežime sėdėjusią vyrų sušuko: “čia bus teis-' 
m«s buržujų armijai už jų nuodėmes.”. Akies mirksniu 4’ 
vyrai šoko iš vežimo, šaukdami ‘mirtis dabar jums,’ puolė 
prie vežimo, kuriame sėdėjo velionis su gavo broliu. Du’ 
vyrai pagriebė Stasį Ramančiėnį,'o kiti du puolė prie Ka
zio. Pastarasis su botkočiu besigindamas sudavė vieniu 
iš puolusių per galvą, ir jie nuo jo pasitraukė. Tadą pe 
puolė prie Stasio, pradėjo pastarąjį parblokšti ant žemės ir 
vienas plėšikų, išsitraukus peilį ir surikęs dar kartą ‘mir
tis šauliui,’ smogė peilį tiesiog į krūtinę.__”

Kodėl “Naujienos” nesiteikė šitos žinios indėti ir pako
mentuoti ąpie tai, kas padarė iš kumečių žvėris ir galvažudžius.

“Naujienesį,” bekomentaedamos apie tai, ką Shaw’ui 
socijalizmas, rašo:

“Tuo gi tarpu kai kurie žmogeliai, nėturintys nė pra
dinės mokyklos mokslo, įsivaizduoja, kad socializmas tai 
tuščia svajoėn.” w
« ■

žmogelių, įsivaizduojančią, kad socijalizmas tuščia sva
jonė, vargu rastum tarp lietuvių darbininką. Bent milžiniška 
darbininką didžiuma žino, kad socijalizmas ne svajonė, o realy
bė. Juk baisus šaulio Stasio Ramančioaio likimas ne pirmuti
nis. Visi gerai atsimename a. a. kun. Žebrio ir jo tarnaitės li
kimą.

Tai mat ką padarė Marksas ir socijalizmas iš tą lietuvių, 
kurie jį priėmė.

besižvalgant!
PABĖGO SU $50,000

Brooklyno “Vienybė” skel
bia,, kad labai pagarsė j ilsis 
savo “patarnavimais” Kas
tas Norkus pabėgęs iš Kau
no ir iš Lietuvos, įsiskolinęs 
savo draugams apie $50,000. 
Jis spėjama pabėgęs Argen
tinon.

Pabėgėlis daugeliui lietu
viu gerai žinomas iš jo uo
laus veikimo laisvamaniu ir 
socialistą eilėse ir paskui sa
vo emigracijos biuru. Jis 
teipgi pasižymėjo Lietuvos 
“klerikalinės’ valdžios smer
kimu. Gal už tai kad jo dar
beliu revizijos neprisirenge 
padaryti. t ;; iŠ

Amerikoj būdamas Nor
kus iš pradžios dirbo prie so
cialistų, o paskui prie sanda- 
riečių.

Chicagos “Naujienos” rugp. 6 dienos laidoje su pasididžia- 
rimu cituoja iš Bemard Shaw’o prakalbos, kurioj jis pasakęs:

“Karolis Marksas pa<larė iš manęs žmogų. Socijalia- 
mas ynularė iš manęs žmogų.”

Aiškinti lietuvių daririninkijai apie tai-ką Marksas ir jo 
urnas padare Shaw’ui, WeUs’ui ar kitam “Naujienų” 

neindojpu ir jiems mažai suprantamas dalykas. 
Bet parodyti, ką Marksas padarė lietuvių darbininkijai, talin- 

svarbu ir suprantama. i
Štai Lietuvos laikraščiai pranešė apie šaulio Stasio Ra

to likimą. Prie šios progos panaujinsime tą aprašymąų
< . . * ■ i "j

“Baisus ir netikėtas likimas išti|co mūsų mylimą šaulį 
Stasį Bamančionj.

“Birželio 29 d. jis su savo broliu Kaziu grįžo iš Puste 
I loto į savo namus, t. y. į Klovainius. Važiuodami per Lofi-

KAIP ĮVERTINA SEIMO IR 
VALDŽIOS DARBUOTĘ 
Kauno “Darbininkas,” 

Seimui išsiskirstant vakaci- 
jų, štai kaip įvertino Seimo 
ir jo pastatytosios valdžios 
darbus:

“Nutraukiant Seimui savo 
darbą dviem ar daugiau kaip 
dviem mėnesiam pravartu 
padaryti lient trumpą jo ir jo 
pastatytos vyriausyln’s dar
bų apžvalgą, pažiūrėti ką nu 
veikė tas Seimas, kuris buvo 
su tokiu pasiryžimu renka
mas, kurio darbų su nekan
trumu kraštas laukė. Su
prantama, kad per mažiau 
kai du mėnesiu ypatingai di
delių darbų Seimas nnveikti 
negalėjo, bet taip nevaisin
gai praėjusiu laiku ypač 
darbininkų interesų atžvil
giu dar nei vienas Seimas 
ligšiol ‘pasigirti’ negalėjo. 
Norint charakterizuoti ben
drai visa tai, ką naujasis Sei
mas ir naujoji vyriausybė y- 
ra padarę ligi šiai dienai ten
ka pavadinti visa ligšiol nu
veikta vien destruktyviu, ar
dymo darbu.

“Ir iš tikro! Nieko nėra 
ligšiol padaryta pozityvaus 
nei Seimo, nei vyriausybes. 
Seimas paleido .arini ją mūri- 
kaltelių,* kurie* neužilgo ims1 
drumsti kraštą ir didinti ne
ramumą. Vyriausybė jau su
spėjo pašalinti visą dlępri-

tyrusiu rimtų valdininkų 
vien dėlto, kad jie yra kata
likai. Kun. Krupavičių, už
sistojusį už neteisingai šali
namus valdininkus ir pa-, 

"smerkusį Švietimo Ministe- 
rio Čepinskio elgimosi socia
listų, žydu, lenkų, vokiečių 
rankos pašalino iš Seimo 
trims posėdžiams. Socialis
tų gi nepraustaburniams ša
liškas Seimo pirmininkas J. 
Staugaitis retai kada padaro 
past^bąį-Marinis nesocialis- 
tų*va . šaRnūnas' be-
abejo atsilieps labai žalingai 
i valstybės aparato darbuotę.

“Vėl atidaryta antisanita
rinė, visą miesto dalį nuodi
janti Kauno skerdykla, vien 
kad įtikti žydams,, ir visiškai 
nepaisant, kad nuo to nuken
tės .mūsų mėsos eksportas į 
užsienį, nes pastarasis nu
stos pasitikėjimo mūsų mėsa. 
Karo stovio panaikinimas 

• pasienio ruože su Lenkija be- 
abejo turės žalingų pasek
mių. Priimtas susirinkimų 
įstatymo pakeitimas, leidžiąs 
mitinguoti visose viešose vie
tose yra žingsnis atgal mūsų 
visuomenės kultūrinimo dar
be. To negalės nepirpažinti 
nei vienas, kuris prisimena 
mūsų viešose vietose ank
ščiau darytų mitingų pobūdį.

“Pažymėtinas dar Klaipė-' 
dos lietuvių reikalų apleidi
mas, ko dūliai turbūt neužil
go Klaipėdos krašte dings vi
si lietuviškumo požymiai; 
bus žinoma, dėlto hemaža 
džiaugsmo von Grabovui ir 

t
Kri ustri.

‘{Mišką varžytinės palie
kantis kaip buvo ir bendrai 
miš
lygošt pabloginamos, pie {Mi
šk olas ir pašalpas naujaku- 
ri amsfnegi rdėt i.

“IšĮviso reikia paklausti 
tenka šįmet laukti bentar

kokio darbininkų ir biednuo- 
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AKE BABBiNGUMĄ
Naujoji -Lietuvos valdžia 

daug šnekėjo aįrie darbingu
mą, apie taupumą ir kitokias 
dorybes. Dabar laikraštis 
“Ūkininkas” nurodo, kad 
daibiiiinkų darbingumo -pa
keiti niekas nesirūpino ir 
niekas neužsiminė. Iš to kįla 
.liūdnos pasekmės. Sakytas 
laikraštis apie tai šitaip ra-, 
so:

> '

“Tikrieji ūkininkai akai-: 
tydavori, žinoma, ir dabar te
bėra, darbščiausiais žmonė
mis mūsų tarpe.

“Baisiai patvirkę dvaro 
darbininkai. Jie tiek tuose 
dvaruose, išpaiko, kad šian
dien net gavę sklypus nuosa
vybėn, retas kuris darbštes
nių pasirodo. Neatsilieka 
taip pat ir ūkininkų samdi
ninkai. Juk širdis plyšta 
kiekvienam ūkininkui, kaip 
jo sulyginamai brangiai ap
mokamas darbininkas vos 
pasi velka. Negi įdėtas tingi
niavimas! Prie tos padėties 
mes jau kaip ir apsipratom. 
Bet tas dar baisiau. .

‘‘ Gerbiamieji^ juk didžiau
sias kiekvieno ūkininko iš
laidą šaltinis yra algos dar
bininkams. J ei jos blogai už-1 
dirbtos — žudo mūsų ūkinin
kų, žudo mūsų kraštą.

“Juk iki šiol mūsų ūkinin
kas ir galėjo dar išsilaikai 
vien todėl, kad jis savo rei
kalams mažai tevartojo. 
Šiandien asmeninės išlaidos 
nuolat didėja ir, jei darbin
gumo nepakelsime, tad nieks 
mus nebeišgelbės.
“Šis klausimas.baisiai pa

blogėjo, po karo, nors ir prįeš 
karą irgi buvo ne kažin koks, 
llodos, štai geryn eina. Bet 
šiandien vėl smunkam.
“Naujoji socialistinė vy

riausybė daugiau ‘rūpinsis’" 
arba geriau sakant patai
kaus tik darbininkams. Kad 
taip yr — mes jau matome. 
Per visą posėdžiavimo laiką 
jokio įstatymo neišleista, ku
ris globotų ūkininkus, bet 
viskas sukasi apie tą luomą, 
kuris šiandien Lietuvoj la
biausiai išpaikintas yra. 
Šiandien visą Lietuva už
krėsta darbininkų streikais.
“Pavyzdžiui, dabar tik 

priimtas ligonių kasą pakei
timas, kuris irgi mūsų darbi
ninkuose neūgdo darbingu
mą, o dar labiau paikina. 
Tas įstatymas pakeistas ta 
prasme, kad tos kasos, ku
rios tarnaus tik darbinin
kams, jų užlaikymui turės 
prhidėti daug daugiau darb
daviai ir net tiek pat valst)’- 
bė. O valstyliės pajamos ir
gi niekas kitas, kaip ūkinin
kų litai, tad, vadinasi, tas 
kasąs užlaiko dviem tris-da- 
liais ūkininkai, ir tik vienu 
trečdaliu darbininkai patys, 
tai yra, jei darbininkas mo
ka 1 litą, ūkininkas turės mo
kėti du litu.
“Sulig slėnesniuoju įstaty

mu buvo taip, kad didžiąją 
dalį moka pats darbininkas, 
o tik mažąją ūkininkas.

“Šioks įstatymas sunkiai' 
prispaus mūsų ūkininką. Ir 

j kas. svarbiausia,, kid toks į- 
‘ tymas dar’.lalnaą tvft'kĮiR 

sądarbininką. Nevienas

Gi iš ją pareiškimų, jsapraBr. 
ta štai kas:- ,

“Per ‘Keleivį’ įraukiate 
Čios aukos, kaip Lavrenco 
streikieriams, taip ir re volių- 
cijaį, nuvertimui Rusijos ca- 
re, buvusios skelbiamos, kiek 
kas aukavo. Gi atsiskaity- 
mas buvęs sekančiai: ‘Kolei- . i 
vis’ streikieriams surinktas 
aukas, pasiuntęs streikierių 
komitetui, ir turįs to komite
to pakvitavimus. Gi revoliu
cijai caro nuvertimui aukas, 
pasiuntęs socialistų komite
tui Į l*l)iladelphią, Pa. Kaip 
vienų, tai]) ir kitų aukų pa
siuntimą, kiek ir kam kada 
buvo pasiųsta, ‘Keleivyje’ 
neskelbę. Streikui pasibai
gus, komitetas esąs paskel
bę^ abelnas atskaitas, kokia
me tai plakate anglų Italijo
je. Bet laikraščiuose tas ne
buvę skelbta.' Tai tokį pa
reiškimą, vadinamam pa
klausimui, kuris skaitomas 
jų įkriminavimu, ‘Keleivio’ 
leidėjai padarė ir mes {Mi
ške* Ibi ame.

KAIMYNŲ PASTKALBK- 
JLMAS

So. Bostono liesoji “San
dara” ii* nutukėlis “Kelei
vis” neretai kaimyniškai pa- 
rikalba. Dabar užvedė pasi
kalbėjimą ‘ ‘ Sandara. ’ ’ Apie 
ką ji prakalbo? Kas dau
giau liesam gali rūpėti, jei 
ne tas, kas tukina. Tai-gi 
“Sandara” prabilo apie pi
nigus. Koks ten asmuo per 
“Sandarą” paklausė “Ke
leivio” bosą apie jų rinktas 
aukas La\vrence’o streikie
riams ir Rusijos revoliucijos 
aukas. Ką ir kaip “Kelei
vis” atsakė ? U-gi su papras
tu buožčs-dvarininko būdu 
atsakyti niekingam bau
džiauninkui. “Keleivis” pa
reikalavo iš “Sandaros” at
siklaupti ir atsiprašyti, o jei 
ne, tai “ant sūdo” patrauk
siąs. Djhto, kai]) “Sandara” 
praneša šitaip buvę:

“Buvo nueita į ‘Keleivio’ 
ofisą ir tame reikale tartasi.

“Pasitarime jie pareiškė, 
kad tas paklausimas esąs ant 
jų jų įkriminuojantis šmeiž
tas ir ręikalavo, kad ‘Sanita
ru’ atšauktų. Iš ‘Sandaros’ 
pusės buvo pareikšta, kad tą 
paklausimą supranta kaipo 
paklausimu ir nemato jokio 
įkriminavimo, o jei ‘Ke'eT- 
leivio’ leidėjai mato įkrimi- 
iruojančiu šmeižtu, kad raš
tiškai priduotų savo pareiš
kimą, kurį “Sandara” patal
pins ir paklausimas bus'ati
taisytas. Jie atitaisymo teks
tą atsisakė dubti, tik griežtai 
reikalavo, kad'pati'‘SafiilSP' šffomemnTą',])TMTgiĮ

«
Kodėl “Keleivio” bosai tą 

Ltiivrence'o streikierių pa
kvitavimų, kuriuos sakosi tu
rį. nepaskelbė ? Juk tai bū
tų reiškę daugiau, negu špal- 
tos kelionių ir grūmojimų.

Keistas “keleiviečių” pa
sakymas, kad kaij> vienų taip 
ir kitų (streikieriams ir Ru
sijos carui nuversti) auką 
pasiuntimas (kam, kada ir . 
kiek pasiųsta) “Keleivyje” 
neskelbtas.

Žinoma, mes nežinome ar 
“Sandara*’ teisingai pasi
kalbėjimą atpasakojo. Bet 
kai]) socialistai mėgsta iš vi^ I'

' ■ vĮcįštim ■*■ 
išduoti, žinome iš L.^rpimo 
Fondo “atskaitų

FEDERACIJOS XYI-JO KONGRESO, L. D. K. S. XI-JO 
IR METU VOS VYČiy XI V-JO, SEIMU PROGRAMO 

INFORMACIJOS
Minėtą organizaciją seimai, šįmet įvyksta rugpjūčio 24, 25 

ir 26 dd. šv. Jurgio parap. naujos mokyklos Auditorium, Water- 
bury, Connecticut.

1. Seimai prasidės Antradieny, rugp. 24 d. 9 vai ryte, iš
kilmingomis šv. Mišiomis, kurias atlaikys Fed. pirm. gerb. Kun. 
Ignas Albavičius. Pamokslą sakys L. Vyčią Dvasios Vadas 
gerb. Kun. Dr. J. Navickas. Vad. muz. Aleksiui giedos Vyčią 
7-tos kp. choras ir gros orkestrą. Lygiai 8 vai. vakare bus pra
kalbos ir koncertas. Kalbės Prof. Dr. Juozas Eretas ir Fed., 
LDKS. bei L. Vyčiu žymūs darbuotojai. Muzikalę dalį išpildys 
Įfew Haven parap. choras vad. p. Vincui Burduliui, dainuos p-lė 
M. Blažauskaitė iš New Britain, Conn. ir daugel kitą žymią so- 
listą-čią.

2. Trečiadieny rugp. 25 d. 9 vai ryte, pontifikalines šv. 
Mišias laikys Jo Ekscelencija Aria vyskupas Jurgis Matulevi
čius, pamokslą sakys gerb. kun. Prof. Dr. Pranas Bučys. Da
lyvaus Jo Eksc. Hartfordo vyskupas Jonas Nilan,-D. D. Laike 
šv. Mišią Seimą dalyviai “in corpore” priims šv. Komuniją* 
Lygiai 8:15 vai. vakale L. Vyčiu 7-tos kp. skaitlingks (70 asine-,. 
nu) choras, stato scenoje dvieją aktą muzikalį kurinį “Į TĖ
VYNĘ.” žodžiai L. Simučio, muzika A. Aleksio. Solistams ir 
chorui akompanuos Di Vito orkestrą.

3. Ketvirtadieny, rugp. 26 d. 7:30 vai. ryte, iškilmingus pa
maldos už seimnojančią organizaciją mirusius narius. Tuojaus 
po pietą, Hasutam darže, L. Vyčių 7-tos kp. su atvykusiais sve
čiais-viešnioms Sase Bali, Tennis ir kitoki žaidimai. Apie 91 
vai. vakare, Seimų dalyvių pagerbimo delei, šaunus bankietas- 
vakarienė. Programų išpildys Seimą atstovai, kalbėtojai, ar
tistai muzikai ir dainininkai.

Gerb. Geimų dalyviams-vėms rekomenduojame šiuos vieš
bučius: Kingstary, Paiaoe, Warburton ir Kiton.

Norintieji apsigyventi privačiai, lai kreųriari pas p-lę Liut- 
Hvfcę, 129 CtagftMB Avenue.

Marikai M flatahtfnkni pasiryžę seimuose dalyvauti, rate 
širiUSal yra. kvfe&uni savu talentais papuošti mūsų vakarų (pir- 
mojo ir treč^jo), programas. Siame reikale meHfiame adresate

Vtons Kitai ir tttegranias Seimams nttia siusti: tt OM-
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Didėlė nelaimė ištiko mums 
draugingos Suomijos šau
lius. Liepos W dieną Viipuri 
(Viborgo) mieste automobi-y

Kas nėra girdėjęs prie- 
kaišto, kad katalikai, ypač 
kunigai, nenorį, kad liaudis 
apęišvlestų, nes šioji jnusto-

lio katastrofoje užsimušė vie
nas žymesniųjų jų darbuoto
jių — Kyminlaakso rajone

j

• »• • >

teligentų) Kauno Lietuvos 
inteligentų, kiti visi bus ‘ro- 
dakai.’” Žydams nenaudin
ga matyti, kuomet kaimas

sianti tikėti. Dėl to kunigai šviečiasi, nes tas keknsmių- 
ir trukdą apšvietos darbą. jų biznio gešeftui. Sočia- 

Kad tie užmetimai neturė
jo ir neturi mažiausio krisle- 
lio tiesos, tai jau senai vi
siems, žinoma, bet, kad taip 
vadinami pažangieji tai da
ro su tikslu savo veidmainys
tę paslėpti, tai aiškiausiai 
liūdyja falrtūs, kad visokie 

ir bijo

listams pavojinga kaimas 
šviesti, nes jie nustos parti
jos aklu sekėjų. Taigi šips 
“troikos” atstovai Lietuvos 
Seime padarė ministerių pir
mininkui paklausima, kiek 
buvusis ministerių kabinetas 
yra davęs pašalpos “klerika
lų” (suprask katalikų)

/

\
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pažangieji nenori 
liaudies susipratimo, nes jie draugijoms ? Bet jie neklau?: 
nustos-aklų pasekėju. i

Lietuvos statistikos žinios 
paduoda: 1924-25 mokslo
metų iš 26,000 besimokinau- ! 
čių gimnazijose ir mokytojų ' 
seminarijose tūkstančiai lie
tuvių gyventojų buvo 6 lietu
viai moksleiviai, tūkstančiui 
žydų—15 žydukų ir tūkstan- ; 
čiui lenkų 12 lenkučių. Ka- ; 
daugi žydai ir lenkai gyvena : 
miestuose, tat jiems mokyk
la daug lengviau prieinama, : 

©negu kaimo jaunimui, kurio 
ir tėvai biednesni ir mokykla 
per toli.

Tokia padėtis valstvbiniu 
ir tautiniu žvilgsniu yra ne
pakenčiama. Dėl to buvusis 
Lietuvos Ministerių kabine
tas, kurį sudarė 11 Seimo 
atstovai katalikai, kurių tar- ' 
pe buvo ir kunigų, kaip pri
klauso ministerių kabinetui, 
rūpinosi visli piliečių apšvie
timu ir šelpė visokias mo- 

, kyklas, neaplenkia net ir be- 
Z dievių verdamą Mariampolūs 

Re> ‘g’ i > maži ją,' kbT nėšiu""
l sekr.i. kad tenai mokinama 

bombas daryti. Tik po to su
sekimo jai valdžios .pašalpą, 
sulaikė.

Kadangi Lietuvos valsty
bė da jauna ir valstybės jėgo
mis nepajėgiama išlaikyti 
tiek augštesnių mokyklų, kad 
visi norintieji ir galintieji 
mokintis turėtų vietos, dėl to 
valdžia lemia privatinių 
draugijų užlaikomas mokyk
las. Tokių privatinių drau
gijų, kurios užlaiko augštes- 
niąsias mokyklas turi žydai, 
lenkai, rusai, turi ir lietuviai. 
Mums amerikiečiams gerai 
žinoma pral. K. Alšausko ve
dama “Saulės” Draugija, 
kuri da rusų laikais užlaikė 
mokytoju kursus, kurie jau 
suspėjo šimtus mokytoju pa
ruošti. Dabar “Saulės” 
Draugija užlaiko keletą gim
nazijų, tarpi* kuriu ir Merki
nes gimnaziją, kur lenkai nu
žudė tos gimnazijos vedėją, 
a. a. kinu Bakšį.

Suvalkiečiai taipgi prieš 
karą turi suorganizavę pana
šią draugiją “Žiburys,” ku
ri užlaiko Priimu, Šakiu, Vil
kaviškio, Virbalio, Seirijų 
gimnazijas.

J\ad tas katalikų draugijų 
užlaikomas gimnazijas lanko 
daugiausia kaimo jaunimas. 

J (nes Kaunas, Mariampolė ir 
kiti didesni miestai tur val- 
styl>ės užlaikomas gimnazi 
jas) ir kad tokis kaimo ma
sių švietimas yra kenksmin
gas lenkų peovekams^ nes 
kuo daugiau bus apšviesti: 
letuvių, tuo sunkiau bus len
kams lietinius pavergti. Juk 
ne veltui lenkai Vilniuje šū
kavo: “h'iskite mums iš
skersti arba ištremti penkis 
šimtus (suprask katalikų in

sė, kiek yra duota žydų, len
kų draugijoms. Jįįe klausė 
tik ‘‘klerikalų,” vadinasi, 
grynai lietuviškomis draugi-, 
jomis.

%

Ministerių Pirmininkas, p. 
M. Sleževičius duoda tokį at
sakymų: “1924-1925 ir 1926 
m. “Saulei” duota pašalpos 
$3,000 — 30.000 litų ir pa
skolos $6,800 — 68,000 litų;. 
“Žiburiui”, duota pašalpos 
$1,100 —11,000 litų ir pasko
los $3,500 — 35,000 lt.; Kar
inei iavos mergaičių ūkio mo
kyklai pašalpos $3,500 — 35,- 
000 i rpaskolos $(>,000 — 60,- 
000 litų; Ateitininkų stu
dentų draugija knygynui ga
vo $2,700 — 27,000 litų ir vi
sa eile kultūrinių organizaci
jų-

Ir štai tokį Lietuvos liau
dies švietimo šelpimo darbų 
Lietuvos Seimo socialistai, 
liaudininkai, žydai ir lenkai 
vadina kriminaliu darbu ir 
paveda vyriausybei tas pa-' 
>jalpa>.- atĖm&l------------------- -

Šį Lietuvos Seimo mažu
mų daugumos žygį lietuviai 
katalikai turi gerai įsidėmėti 
ir įvertinti. Kam tarnauja 
dabartine Lietuvos valdžia, 
<eno naudai jinai dirba, ir 
kiek jai apeina Lietuvos kai
mo liaudies švietimo darbas ?

Amerikos Centraiines or
ganizacijos savo nuliniuose 
seimuose turi gerai šį Lietu
vos Seimo daugumos tautai 
išdavikišką žygį apsvarstyti 
ir tinkamas išvadas padary
ti. Fc.d. Sekretori jutas
L".'.— ' . 1 1 L-T^LĮ^k

Jeigu tautiškas susiprato-, 
mas yra tik, paskutiniųjų 
šimtmečių kultūros vaisius, 
tai tėvynės meilė buvo tas 
stebuklingas grūdas iš kurio 
jis išaugo.

Tėvynės meilė yra taip se
na kaip senas yra žmonių su-, 
gyvenmas bendruomenėje, 
“Šventoji žemė — tėvynė,” 
— sakydavo prieš tūkstan
čius metų senovės graibai, ir 
tais žodžiais pilnai išreikšda
vo savo be galo karštą tėvy
nės meilę. Būti naudingu 
tėvynei skaitėsi pas juos 
šventa prievole, o žūti ją gi
nant — kilni pareiga, sutei
kianti amžinos garbės. Todėl 
jie niekino ir negailestingai 
smerkė visus, kas savo reika
lus statė aukščiau tėvynės 
reikalų.

Tūlas Leokratas pabūgo iš 
Atėnų tuo laiku, kai miestą 
šturmavo Pilypas Makedo
nietis. Po daugelio metų su
grįžus jam į tėvynę, jis buvo 
atiduotas liaudies teismui 
kaip išgama. Vienas kalbė
tojų taip jį kaltino:

— Būtinai turim, atkeršy
ti žemam Leokratui už mūsų 
ir dievų įžeidimą. Esu įsiti
kinęs, kad jūs, garbingi vy-

rai, viepbalriai pripažinsit 
taip didžią ir baisią Leokrato 
kaltę. ' Pirmiausia jis kaltas: 
išdavime, nes pabėgęs susilp-; 
uino mūsų kariautojų eiles ir’ 
tuo kaip ir. padėjo priešams 
mus nugalėti. Paskui jis nu
sikalto demokratijai, kadan- 
gi priešas, su kuriuo jis ko
voti vengė, grėsė mūsų lais- Šydskoro viršininkas majo
vei. Kaltas jis dar, kad iš-^ 
kirstos mūsų šventosios gi
rios ir išgriautos šventovės, 
kad paniekinti mūsų senųjų, 
tėvų kapai. Tų prasižengi
mų niekas negali užginčyti, 
todėl niekas negali apginti ir 
to žmogaus...

Mūsų amžiaus visuomene, 
žinoma, daug švelniau kalti
na savo tokius nusižengėlius, 
koks buvo Leokratas, bet tė
vynės meilė, noras ir pasiry
žimas ją ginti joje klesti ne 
mažesni.

Tėvynės pareigos dabar 
aukštinamos ne bausmės bū
du, bet sąžine ir žmonių dva
sios kilnumu*. Aukštos kultū
ros pakilimas suteikė žmoni
jai naujų brangenybių, kurių 
tarpe pat skaisčiausia ir 
brangiausia yra tėvynės ir 
savo tautos meilė.

(“Trimitas”)

i Ilsėkis jamiaį, Minusai 
. didvyri, laisvoje tėvų žemė- 
* je, ir tepuošia Tdvo kapą 
suomių tautos amžiais nevys
tančios meilės gėlės...

(“Trimitas”)
. b ■ , y ■ , ■ i..p —:

Did&ausia Dievo bažnyčia 
žemėje yra žmogaus siela.

Pasiniame įtaisai gerų 
Jam* Įsigyti dvi geras 

' antrų tomo
APKĘST 
vfadeąg TmtRmfi Ir 

'< Dydis bX<^ colių, dailiais
darais, po fiOO suvlršsm 

' da aiSki. Tikrai naudtagfi 
ypafc dievotiem žmonėm. k 
tomą $8.00. lipinkite padts 
Order” ir siųskite: 

į “DarHmntas” 
•88 W. Broadvay, So. Uostot

Ypatingas

RYŽIŲ PUDINGAS

D
 AUGELIS patyrusių virėjų sa

ko, kad Bordeno kondensuo
tas pienas (pasaldytas) padaro gar
džiausią pasaulyje ryžių pudingą.

Tai teisybė, bet tai dar ne visa tei
sybė. Tas tirštas, švelnus pienas 
yra geriausias visur, kur tik reikia 
pieno ir cukraus.

Pareikalauk iš Bordeno, 350 Madi- 
son Avė., New York, vartojimo nu
rodymų knygelę, o tuo tarput jos be
laukdamas ryto išbandyk konden
suotą pieną kavai baltyti.

e
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Apie Meksiką ir jos gyventojos
ISPANŲ VALDYMAS

Ispanų rūpestis Meksikoj nuo pat jos užkariavimo buvo 
dvejopas — apkrikštyti indijonus ir pagrobti jų žemes ir turtus. 
Ispanai Meksikoj taip elgėsi kaip kryžiokai Lietuvoj. Kryžio
kai brukosi Lietuvon neva lietuvius apkrikštyti, bet jiems kar
tu rūpėjo lietuvių krašto ir jų gyventojų pavergimas.

Meksikos indijbnai pasidavę ispanams liko jų apkrikštyti 
ir kartu liko jų vergais. Būtų klaida ir neteisybė sakyti, kad 
tarp ispanų, atvykusiu Meksikon, nebuvo geros širdies žmonių, 
tikrų krikščionių, norėjusių tikrai šviesti indijonus ir pagelbė
ti kultūriškai kilti. Buvo tarp ispanų uolių nnsijonierių, kurie 
steigė Meksikoj mokyklas, kolegijas, statydino puošnias baž
nyčias panašias, kaip Ispanijoj.

Buvo statomi miestai, budavojami keliai ir tiltai Buvo 
tobulinama ūkininkystė, amatai, veisimas gyvulių. Bepigu tas 
viskas buvo daryti, kad klimatas tam buvo palankus, žemė der
linga, gausybė visokių turtų kalnuose.

j y 'r_' Ispanai elgėsi Meksikoj ne taip, kaip ateiviai į šiaurinę A- 
meriką. Ispanai su indi jonais ėmė šocijaliai gyventi ir ispanų 
vedybos su indi jonais buvo paprastas daiktas iš pat pradžios, 
rečiau liko taip, kad grynieji ispanai liko augštybėse, e in
di jonai ir maišyto kraujo žmonės liko apačioje, neturį jokios 
reikšmės. I . . t'.Ą,, '•

Tuo laiku Ispanija buvo pasinėrusi amžinuose karuose ir 
jai vis reikėjo aukso ir sidabro. To visko ieškojo Naujajame 
Sviete. Todėl po visą Meksiką buvo plėšiniai ir aukso ieškoji* 
mat Įmonės buvo apkrauti sunkiais mokesčiais.

ras J. O. Vegelius.

Lietuvos šauliai, giliai už
jausdami suomius dėl tos ne-' 

ės, irgi labai nuliūdo tą 
graudžią naujieną sužinoję. 
Juk tik kelios savaitės pra
ėjo, kai dar gyvenimo angoje 
stovįs, kupinas jėgų, energi
jos majoras Vegelius lankėsi 
Lietuvoje mūsų šaulių būrių 
atstovu suvažiavime, reiškė . . . .

' mums giliausių simpatijų ir 
gimdė mūsų širdyse kar
ščiausius draugingumo jaus
mus; tik kelios savaitės pe
lėje, kai jis sveikino Lietu
vos šaulių ekskursiją savo 
tėvynėje — Suomijoje. Ne
lemtas atsitikimas atėmė 
Suomijai vieną garbingųjų 
sūnų, o Lietuvos šauliams — 
vieną mylimųjų draugų suo
miui tarpe. >

Majoras J. O. Vegelius gi
mė Helsinky 1893 metais. Iki 
didžiojo karo baigęs Helsin
kio universitete filosofijos 
mokslus ir gavęs filosofijos 
magistro laipsnį 1915 m. už
sidegęs karšta tėvynės meile, 
kartu su tūkstančiais kitų 
suomių jaunuolių išvažiavo į 
Vokietiją, kur, išėjęs karo 
mokslus, kovojo vientaučių 
pulko eilėse su savo tėvynės 
engėjais rusais.

* 
Aprimus karo audrąi, Ve

gelius grįžosi Suomiją ir bu
vo vienas pirmųjų laisvosios 
Suomijos kariuomenės ka- 

‘ rininkų. Pasižymėjęs dide
liu narsumu ir sumanumu, 
1918 metais buvo pakeltas 
kapitonu, o 1919 metais jau 
majoru. 1922 metais, aplei
dęs kariuomenę, perėjo tar
nauti į Suomių šaulių sąjun
gą ir buvo paskirtas Kymin- 
laakso šaalių ^rajono vii-ši- 
ninku. Toje vietoje dirbo li
gi pat savo mirties dienai.

................................................................... J. ■-"-u

KORTESAS — MEKSIKOS UŽKARIAUTOJAS

Kortesas Meksikos užkariautojas yra vienas didžiausiu pa
saulio avantiūristu. Jis gimė Ispanijoj 14F5 m. ir pirmu sy
kiu į Ameriką išplaukė 1504 m. 0 Amerika rasta 1492 m. Jis 
pasižymėjo maišydamas indi jonų sukilimą ant San Domingo 
salos, o paskui iškilo užkariaudamas Kubą. Jo pasižymėjimas 
buvo toks, kad Ispanijos karalius sutiko jam surengti ekspe
diciją eiti užkariauta Naujojo Pasautio kontinentą ir ten ieškoti 
aukso. Tai ekspedicijai jis su džiaajynra ««tiko vadovauti ir 
išplaukė į Meksikos pakrantes. Jo ekspeditaja iš Ispanijos iš
plaukė lapkričio 17,1518, o lapkričio 8,1519 m. jau jis su savo 
kariuomene buvo prie Meksikos sostinės. Meksikos tuolaikinis 
valdovas Montezuma, nors po keletą sykių siuntė gausiausias 
dovanas Kortesui ir prašė neiti Į jo sostinę, nes keliai esą pras
ti, bet kuomet Kortesas jau buvo čia pat, tai Motciuma jį labai 
svetingai priėmė. Kuomet, vienok, Korteso kareiviai ėmfc nie
kinti sostinės gyventojus ir elgtis, kaip nauji ponai, tai tada

J*
sostinės indijonai ėmė suokalbiauti apie išvijimą nekviestų 
svečių.

Aišku, kad ispanai turėjo labai biauriai pasielgti, kad in
dijonai išdrįso prieš juos kilti. Indijonai manė, kad jų laivai, 
tai milžiniški paukščiai ir kad ispanai, tai jų karo dievaičio 
kareviai, atnešti iš karo dievaičo dangiškos karalijos ant pauk
ščių kuprų. Nei tie manymai, nei ispanų ginklai nei arkliai 
nesulaikė Montofcumos pavaldinių rme bandymo triebtto ginklo 
prieš atėjūnus. Ir tas ginklų griebfaiaste buvu pnMtingas, 
nors jų likimas galų gale nebūty buvęs geresnis, jei nebūtų 
maišto kėlę.

Lietuvių Dainų D'
ĮVYKS 'p

22 d., Rugpjūčio-Aug. 19!
LINDEN PARKE, UNION CITY, CONN. ?

Pradžia 10 vai. ryto. Geriausia muzika.

Dalyvaus “VARPO’’ CHORAS iš New Britam, 
“AUŠRELĖS” CHORAS, iš Worcester, Mass.; “OPERETĖS? 
CHORAS, iš Brooklyn, N. Y. ir kitos jaunimo dr-jos.

Gerbiamieji:— Pirmutinis tokis išvažiavimas, kurį rengia 
dailės draugijos. Mūsų Šventa priederme dalyvauti syiiu s®| 
jaunimu ir pagerbti mūsų dainas.

Širdingai kviečia visus dalyvauti
Lietuvių Dainų Dienos

1528 m.
Nors skundų

1
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Siouz CSty, IdWW

190 Vau Buren Street

5 Aetna Street

9258 Cardoni Avenue

90A Lawrence Street

KUN. J. BAKŠYS
46 CongresB Avenve Waterbury, Conn. ’il

AthoL MassachasetfeThe Lithuanian Store

2321 Chicago Avenue

J. GAILIŪNAS

37 Hartford Avenue
V. GILBVICIUS

VLADAS JAKAS
877 Cambridge Street, Cambridge 41, Mass;

Newark, New Jersey

BALSAI UŽ NEPRIGULMYBĘ

Kaip šiaurės Amerikos kolonijos, būdamos po i 
valdžia, ėmė sunkintos ir reikšti nepasitenkinimą, kurs g 
gale vedė prie karo ir neprigulmybes paskelbimo, tai 
šiai dėjosi ir Meksikoj. Meksikos žmonės ėmė eiti 

* timo, kad galės apseiti be globos Ispanijos karalių, 
judėjimas Meksikoj prasidėjo tik po atsim

Amerikos kolonijų nuo Anglijos globos. ' Pirmutiniai 
sikiečių maištas prieš Ispanijos valdžią kilo 1810 m. 
priešakiu stojo kunigas Hidalgo. Jis yra gimęs penkto 
tams praslinkus po Bostono garsiosios “Tea Party.” 1 
sis buvo: “Pirmyn su tikrąją religija, šalin šoktoji 

Baisus buvo kunigo Hidalgo tikimas. Jis su savo 
paskelbė obalsius už Meksikos laisvę tada, kada nieks 
nei burbtelėti prieš valdžią. Per devynis mėnesius jis su 
sekėjais kėlė žmones. ' Galop jie visi buvo pagauti ir 
Jų galvos buvo nukirstos ir Užmautos ant kuolų

vyko Ispanijon karaliui išduoti atskaitą.
jo buvo begalės, bet karalius jį priėmė labai 
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sielgimą ir biaurumą dabartinės valdžios ir priminėjo 
nužudytųjų kovotojų. . <

Tos pirmutinių kovotojų gaivos kabojo ant kuolų 
aplink vieną didelį sakyto miesto namą. Dabar prie 
namo stovi bronzo pamtnkias, ant kurio parašyta: 
pirmutinis savo šalies liuosuotofaa.” ,

Jau po trijų metų po Hidalgą iraMyno antras 
jorderius Murdos atvirą karą Vedė prieš ispaną vai 
kovą pradėjo Paicfiko pakrantėse, turėjo gyventoją 
mą ir sėkmingai vaikė Ispanijos karaliaus 
dininkus.

Bet ir tam nebuvo lemta iškovoti laisvę ir ne 
Jis 1815 m. buvo suimtas ir sušaudytas. Jis pateko 
po SMtų nROMią po >pralainfto Vaterlo*
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LOWELL, MASS.

Charles P. Bixel, Chicagos 
kadetas, West Pointo karinėj 
akademijoj, dabar paskrtas tos 
akademijos laikraščio redakto
rium.

svarstoma kaslink mūsų seimo 
ir siuntimo delegato. Bus ir 
daugiau svarbių reikalų. Suei
kite visi.

Valdyba

OLD
t

J. J.
L. P

nkė visas kolonijas, ku-

>i susilaukti a

Mt. Carmelio choras sudai-
nau:

seliais uždainuoti Philadel-

3. Didžiai Gerbiamas Lietu

Pirmininku.

u da-

ŠIUO

nas

tik gyvenimo aplinkybės
► atlankyti ir būnu ti-

pvjų iškilmių dienoje. Vie
nok Var dar ir tokių kurias

acinė 'Komisija ne
galėjo asmeniniai užkviesti.

jeigu yra nors ir neat-
lankytos ir asmeniniai neuž

stos dalyvauti iškilmėse 
iolopijos, bet jeigu tik jos

lėtų kuo nors prisidėti prie
'iškilmių pagražinimo, 

iame visas kolonijas, or
acijas ir pavienius as- 
malonėti stoti Ameri- 

js Lietuvių Dienos iškilmių 
dalyvių eilėsna ir to delei su- 

oti su Organizacine Ko
misija. Mes noriai itrauksi- 

jus dalyvių sąrašan ir 
įgelbėsime savo patarimais 
visu kuo tik galėsime ir ko 

jūs būsit reikalingi. Ko 
aitlingiau pasirodysime — 

to didesnį įspūdį padarysi- 
e; kd įvairesnės iškilmės — 

to įdomesnės; ko gražesnės— 
mums Amerikos lietu

viams ir visai mūsų Tautai 
jos bus garbingesnės. Tad 

us kas gyvas kviečiame 
Stoti iškilmių dalyvių eilės- 
fej- .

Organizacine Komisija at- 
ikuri vieną savo darbo dalį 
—/įtraukusi kuodaugiausia 
rolonijų, organizacijų, ypač 

orų bendran Amerikos 
lietuviu Dienos suruošimo X.'* **

ir stodama antroj on 
ivo darbo sritin — pačian 

mausiančių asmenų ir or- 
Zaėijų šutvarkyman šiuo 

kiame kuoširdingiausios 
ėkos žodžius visiems pa- 

s asmenims ir cho- 
lins, kurie tiek daug pareiš- 

prielankumo pirmuose 
organizaciniuose dur

ose ir kviečiame skubiai ir 
ropiai imtis taip atsako- 

o darbo. Gerbiamuosius 
evelius prašome neatsisaky- 
leisti savo dukreles ir sūne- 

dalyvauti milžiniškame 
iniame chore, nes jų da- 

rvavimas yra labai svarbus 
garbingas, jiems gi pirtnu- 
e ir paskutinė tokia proga 

I gyvenime, maloni pramo- 
Taigi nepasiskūpėkite 

ps sušelpti kelionei, o mes 
savo puses sutiksime juos 

i, duosime veltui nak- 
lę ir visa sutvarkysime su- 

j išgaliu kad tinkamiau su
godotų savo kelionę.

nizacinės Komisijos, 
ininkas —

Kun. S. Draugelis, 

ice-Pirmininkas —
A. Užumeckis,

tore —
P-lč E. Mickūnaite, 

ii —
P-lę O. IJnguraitč, 
K. Medinas.

NININKŲ SEIMAS

ikos Lietuvių R. K. 
inkų Sąjungos sei- 

šįmet bus Rugpiūčio 27 
adclphia, Pa. Šv. Ka- 
parapijos svetainėje, 

Wharton St., pirmą va
lų popiet.

j j. Jankus, pirmininkas 
i. Fifth St.,

NAUJAUSIOS ŽINIOS sirodymas, sis chorų dalyva-
1. Jo EkscelencijaTAetuvos vimas Amerikos Suvienytųjų

Ministeris Ponas K. Bizauskas Valstijų Nepriklausomybės
dalyvaus Amerikos Lietuviųįjubiliejuje bus taipgi ir aks-

Dienos iškilmėse.
2. Didžiai gerbiami New

Yorko ir Chicagos Konsulai
taipgi pasižadėjo atvykti.

vos Universiteto Prof. Ponas
J. Eretas malonėjo priimti
Sesqui-Centennial Lietuvių Ko
miteto pakvietimą būt Garbės

4. Jau 30 chorų iš 1350 as
menų ruošias dainuoti jungti
niame chore.

5. Ponia čižauskienė ir Po
nia Strumskienė pareiškė suti
kimą dalyvauti iškilmių prog
ramoje.

6. Schuylkill County ir a- 
pielinkės rajono lietuviai skait
lingai dalyvaus Amerikos Lie
tuvių Dienos iškilmėse.

7. Naujai pasižadėjo daly
vauti 6 chorai:—Wilkes-Barre 
pono Karasausko, Shenandoah, 
Girardville, Mt. Carmel, St. 
Claire ir Coldale.

8. Mahanojaus kolonija ruo
šia flotą: “Lietuvaitės Darže
lis.”

29, *30 ir 31 lieos aplankyta 
Schuylkill County ir apielin- 
-kės rajono Lietuvių koloni
jos : Tamaąua, Mahanoy 
City, Shenandoah, Girard
ville, Mount Carinei, St. 
Claire ir Minersville. Šios 
kolonijos skaitlingai daly
vaus Amerikos Lietuvių Die
nos iškilmėse. Ypač jauni
mas stropiai ruošiasi su dai
nomis ir šokiais. Sesųui- 
Centennial Lietuvių Komite
to atstovas Kun. Draugelis 
turėjo progos asmeniniai at
silankyti repeticijose Maha
nojaus, Shenandoah, Girard
ville ir Mt. Carmelio chorų.

Mahanojaus choras pirmu
tinis iš visų šios apylinkės 
chorų pasižadėjo dalyvauti 
28 rugpjūčio iškilmėse. Iš 
eilės jis antras, kuris nežino
damas ką tars kiti chorai, 
drąsiai pareiškė: “Visi iki 
vienam 60 asmenų atvyksim 
iškilmėsna ir dalyvausime 
chorų konkurse.” Jų balsas 
ne be atbalsio paliko ir 27 
chorai pasekė jų gražų pa
vyzdi. Taigi ir gerbiamo 
kun. Česnos jiems perstatytą 
Sesųui-Centennial atstovą, 
malonu buvo sutikti erdvio
je parapijos svetainėje, iš
girsti iš jo sveikinimo ir pa
dėkos godžius už drąsų jų pa
siryžimą, už graži] pavyzdi 
parodytą visų aplinkinių ko
lonijų chorams. Dar kartą 
asmeniai patvirtinę gražius 
savo pasižadėjimus parodę, 
-kad jau net yra ir pasiruošę 
savo prižadus išpildyti gra
žiai sudainuodami šias dai
neles: “Op. op. Kas Ten Ne
munėlis,” “Vasaros Nak
tis,” “Užtrauksime Naują 
Giesmę,” “Kur Nemunas 
Banguoja” ir “Pabuskim.”

Mahanojaus Lietuvių Ko
lonijoj vardu Mis suruošta 
Flotas: “Lietuvaitės Darže
lis.”

Girardvillės choras sudai
nuos: “Sukilkite Bangos” ir 
“Plaukė Žąselė.” Chorvedis- 
gi ponas Br. Nekrašas trum
pa prakalba atsakydamas į 
atstovo žodžius pabrėžė: 
“kad šis gražus Rietuvių pa

tinas vietinių kolonijų jauni
mui skatinantis juos prie
dainavimo.

Kaipgi nemvlėti” ir
Lietuva Brangi.

sutiko dalvvauti Amerikos 1
Noriai

Lietuvių Dienos iškilmėse, ir
savo skambiais, švelniais bal

phijos padangėje.
Shenandoah choras parode

NEWT0N FALLS, OHIO
Rugpj. 1 d. buvo Susivieniji

mo 284 kp. susirinkimas. Nu
tarta surengti pikniką rugpj. 
29 d. Į tą pramogą ketina at
vykti svečių iš kitų mjestų. Iš 
Youngstowno ketina atvykti 
K. Stupinkevičia, LDKS. kp. 
rast, ir iš Struthers atvyks Jo- 

Bukanas Susivienijimo 
kuopos pirm. Jie kalbės apie 
organizacijų reikalus. Tame 

užrašinėjamas
M

Povilas Bražinskas

piknike bus
“Darbininkas.

bėgyje. Prakalbų vedėjas bu
vo p. M. Šimonis. Savo užduo
ti jis tinkamai atliko. Prieš 
prakalbas visa publika daina
vo himną pritariant pianui ir 
smuikai.

Viskas būt pavykę daug ge
riau, jei se didelės kaitros. _

Vytįs iš 79 kp.

savo pakantrumo ir valios 
tvirtybės laukdami iki vėly
vo vakaro atsilankymo^S. C. 
K. atstovo, kad išgirsti jo pa
aiškinimus apie išklimbi die
na, kelionės salvgas ir asme- 
niniai pareikšti kad “She- 
nandoah — Amerikos lietu
vių lapšys ir kad tatai She- 
nandoriečių clioras nieku bū
du negali užsileisti kitų kolo
nijų chorams. Užbaigė pasi
kalbėjimą su atstovu dailiai 

” sudainuodami “Paukšteliui’ 
kurio kompozitorius yra pats 
jų chorvedis ponas Žemaitis 
ir “Važiavau Dieną.”

DETROIT, MICH.
Rugpj. 3 d. čia lankėsi Lie

tuvos jaunuomenės'vadas prof. 
Eretas. Jis čia laikė prakalbę, 
ir labai gerai nusisekė. Žmonių 
buvo daug. Ir tas prakalbas- 
prisėjo surengti vienos savaitės 
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Bendrai sakant mainierių 
yra labai graži tautiška dva
sia; jų širdyse žerudja tėvy
nės meilės ugnis, o tatai ir 
skaitlingai ruošiasi atvykti 
iškilmėsna, kad padidinti sa
vo mylimos tautos garbę.

Presas Komisija

W. BRIDGEWATER, MASS.
Šis kampelis vien tik iš ūkių 

susideda, arba taip sau gražių 
namelių su plačiom žaliuojan
čiom pievom, margais gėlynais, 
ir vaisingais sodais. Kur nepa
žvelgsi visur čia gaftitos grožy
bės.

Tarp šių grožybių, “Darbi
ninko” skaitytojai, p. p. Jonas 
ir Ona Kereišiai turi įsitaisę 
puikų “Califomia bungalow.” 
Montelliečiai jau yra praminę 
šį namą “The AVliite House.” 
Ir kur-gi ne, taip puikiai intai- 
svtas, su puikiausiu sodu, gė
lynų, bet daugiausia tai tas p. 
p. Kereišų nuoširdus vaišingu
mas, kuris kiekvieną viliote vi
lioja į šią vietelę.

P. p. Kereišai yra vieni iš pa
vyzdingiausių lietuvių Monte- 
lloje; geri tėvynainiai, dori ka-

talikai, duosnūs labdariai, ir 
pasižymėję savo lietuvišku vai
šingumu.
mas kaipo biznierius 
beris.” i\ ‘
būti vienas iš linksmiausių, bet 
dėja, jų vienatimis sūnus jau 
keturi metai ilsisi ant kapiny
no,, ir geras širdies tėveliai jo 
niekados neužmiršta.

Ant p—p. Kereišų ūkės ir 
mum teko viešėti arba praleis
ti dalį savo atostogų. Malones
nio vaišingumo sunku būtų kur 
kitur rasti, tad tariame širdin^ 
giausią ačiū!

Apollonė ir Aleksa 
Stašaičiai 

WORCESTER, MASS.
Čia gerb, kun. J. Čapliko rū

pesniu statoma graži Auš
ros Vartų parapijos bažnyčia. 
4 d. liepos buvo iškilmingai pa
švęstas kertinis akmuo. Akme
ni pašventė Jo Malonybė vys
kupas T. O’Leaiy. Pamokslą 
sakė kun. J. Bakšys. Taipos- 
gi dalyvavo kun. K. Urbonavi
čius, kun. A. Petraitis, kun. A. 
Daugis ir kun. K. Vasvs. Baž- 
rivčios statymo darbai sparčiai 
varomi pirmyn.

P. Kereiša yra žino- 
“plum- 

Jų gyvenimas tugetii

DETROIT, MICH.
Čia randasi tik vienas lietu

vis graborius garsus tarpe lie
tuvių katras atlieka darbą ko- 
puikiausiai. Taip pat sąžinin
gai patarnauja lietuviams ves
tuvėse, krikštynose ir t. t. Lig- 
šiol dar neprigulėjo prie mūsų 
kuopos, dabar kaipo mūsų gar
siam graboriui ii’ naujam na
riui linkime geros kloties.

LDKS. 72 kp. valdyba

vyks rugpj. 15 tuoj po sumos' 
bažnytinėj salėj. Tai bus svar
bus susirinkimas. Bus išduoti 
raportai iš pikniko buvusio lie- 
pos 17 ir 18 dd. / Teipgi bus

VERACKA IR VIŠHiSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA BVIEJUOSH 
, OEusuosa *

SOUTH BOSTON MASS 
414 W. Broadway

TeL S. & 8048

BROOKTON MASS.:
683 Na. MainStreet 

9eL Baocfctns TISO

MONTELLO, MASS.

Arcivyskupo atsilankymas.
Arcivyskupas Jurgis Matule

vičius pas mus atvyks rUgpj. 17 
d. Visos katalikiškos dr-jos 
su visa procesija patiks ant 
Main St. 7 vai. vak. ir maršuos 
Ames gatve bažnyčion, kur Jo 
Ekscelencija laikys pamaldas, 
teiks palaiminimą ir sakys pa
mokslą. Visi Montellos lietu
viai privalo pasinaudoti. Rugpr 
18 d. Jo Ekscelencija laikys šv. 
mišias.

Rugpj. 6 d. buvo parapijos 
veikėjų susirinkimas aptarti \ 
pikniką, kurs jungiamas Darbo Į 
Dienoj, rugsėjo 6 d. . 2^3?^ A 
pasiskirstė darbus ir pradėjom, 
išanksto veikti.,

Per vasarą pas mūs klebpną 
viešėjo jo sesuo ir brolis. Vie
šėjo apie porą mėnesių. Buvo 
nuvykę Chicagon į Eukaristinį 
kongresą. Sesuo yra gimnazi
jos mokytoja, o brolis karinin
kas. Rugpj. 8 d. apleido mūsų 
koloniją, o rugpj. 11 d. sėdo lai
vam

Rugpj. 8 d. buvusis N. A. Fe
deracijos' apskričio piknikas 
pilnai nusisekė. Pelno liko pu- 
sėtino^ Veikėjų pastangos ne
nuėjo veltui.

I

Visi Skaitykite

Jono Kmito

“Statau laižybon 
maišą aukso, brolau, 

kad nesi' ragavęs

kOLD
Naujas ir geresnis cigaretes * *

, - SKARBINIJjįuKYMAS
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Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.
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EILIŲ JOJE YRA VISOKIŲ 
įvairių — patriotingų, 
juokingų, rimtų, Jtet 
visiems visos supran- 

' tamos. Veik visos yra 
originalės

Apdaruose >150' be apdarų J1.00
“DARBININKAS”
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Jeigu tautiškas susiprati-, 
mas yra tik paskutiniųjų 
šimtmečių kultūros vaisius,

■ Ilsėkis jamiaj, kilnusai 
didvyri, laisvoje tėvų žemė
je, iri tepuošia Tavo kapų 

•2 suomių tautos amžiais nevys-

metimą rai, viepbalsiai pripažinsit 
taip didžią ir baisią Leokrato 
kaltę. ' Pirmiausia jis kaltas 

tai tėvynės meilė buvo tas Išdavime, nes pabėgęs susilp- 
• m _•» •' < • “ y a' * ’l •

teligentų) Kaimo Lietuvos 
inteligentų, kiti visi bus ‘ro-’ 
dakai. ’? ’ Žydams nenaudin
ga matyti, kuomet kaimas 
šviečiasi, nes tas keknsmip- 
ga jų biznio gešeftui. Socia
listams pavojinga kaimas 
šviesti, nes jie nustos parti
jos aklų sekėjų. ' 
“troikos” atstovai
Seime padarė ministerių pir
mininkui paklausimą, kiek 
buvusis ministerių kabinetas 
yra davęs pašalpos “klerika- 

llų” (suprask katalikų)

Kas nėra girdėjęs prie-j 
kaisto, kad katalikai, ypač 
kunigai, nenorį, b£Hiau.dis 
apęĮšviestų, nes šrojrnusto- 
sianti tikėti. Dėl to kunigai' 
ir trukdą apš vietos darbą.

Kad tie užmetimai neturė
jo ir neturi mažiausio krisle
lio tiesos, tai jau senai vi
siems, žinoma, bet, kad taip 
vadinami pažangieji tai da
ro su tikslu savo veidmainys
tę paslėpti, tai aiškiausiai 
liūdyja faktas, kad visokie 
pažangieji nenori ir bijo 
liaudies susipratimo, nes jie draugijoms? Bet jie neklaus

3 T • 1 11 VT X
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nustos-aklų pasekėjų.
Lietuvos statistikos žinios 

paduoda: 1924-25 mokslo
metų iš 26,000 besimokinan
čių gimnazijose ir mokytojų 
seminarijose tūkstančiai lie
tuviui gyventojų buvo 6 lietu
viai moksleiviai, tūkstančiui 

--žydų—15 žydukui ir tūkstan
čiui lenku 12 lenkučiu. Ka- *" * 1 
daugi žvdai ir lenkai eyvena 
miestuose, tat jiems mokyk
la daug lengviau prieinama, 
nbgu kaimo jaunimui, kurio 
ir tėvai biednesni ir mokykla 
per toli.

Tokia padėtis valstybiniu | 
ir tautiniu žvilgsniu yra ne
pakenčiama. Dėl to buvusis 
Lietuvos Ministerių kabine
tas, kurį sudarė 11 Seimo 
atstovai katalikai, kurių tar
pe buvo ir kunigų, kaip pri
klauso ministerių kabinetui, 
rūpinosi visų piliečių apšvie
timu ir šelpė visokias mo- 

. kyklas, neaplenkia net ir be
dievių vędamą Mariampolės 

gimnaziją, kol nesti-j 
> sek.a, kad tenai mokinama 

bombas daryti. Tik puto su
sekimo jai valdžios .pašalpą! 
sulaikė. I

Kadangi Lietuvos valsty
bė da jauna ir valstyliės jėgo
mis nepajėgiama išlaikyti 
tiek aukštesnių mokyklų, kad 
visi norintieji ir galintieji 
mokintis turėtų vietos, dėl to 
valdžia remia privatinių 
draugi jų užlaikomas mokyk- j 
las. Tokių pirvatiniu drau-j 
gijų, kurios užlaiko angštes-' 
uiąsias mokyklas turi žydai, 
lenkai, rusai, turi ir lietuviai. 
Mums amerikiečiams gerai 
žinoma pral. K. Alšausko ve
dama “Saulės” Draugija, 
kuri da rusų laikais užlaikė 
mokytoji; kursus, kurie jau 
suspėjo šimtus mokytoji; pa
ruošti. Dabar “Saules” 
Draugija užlaiko keletą gim
nazijų, tarpe kuriu ir Merki
nės gimnaziją, kur lenkai nu
žudė tos gimnazijos vedėją, 
a. a. kun. Bakšį.

Suvalkiečiai taipgi prieš I 
karą turi suorganizavę pana
šia draugiją “Žiburys,” ku
li užlaiko 1 'rieni.i, šakių. Vil
kaviškio, Virbalio, Seiriju 
gimnazijas.

J\ad tas katalikų draugijų 
užlaikomas gimnazijas lanko 
daugiausia kaimo jaunimas, 
(nes Kaunas, Mariampole ir 
kiti didesni miestai tur val- 
styličs užlaikomas gimnazi
jas) ir kad tokis kaimo ma
sių Švietimas yra kenksmin
gas lenkų pcovekains,, nes 
kūo daugiau bus apšviestų 
letuvių, tuo sunkiau bus len
kams lietinius pavergti. Juk 
ne veltui lenkai Vilniuje šū
kavo: “leiskite mums iš
skersti arba ištremti penkis

sė, kiek yra duota žydų, len
kų draugijoms. Jie klausė 
tik “klerikalų,” vadinasi, 
grynai lietuviškomis draugi
jomis.

%

Ministerių Pirmininkas, p. 
M. Sleževičius duoda tokį at
sakymą: “1924-1925 ir 1926 
m. “Saulei” duota pašalpos 
$3,000 — 30,000 litų ir pa
skolos $6,800 — 68,000 litų;. 
“Žiburiui” duota pašalpos 
$1,100 —11,000 litų ir pasko
los $3,500 — 35,000 lt.; Kar
inei iavos mergaičių ūkio mo
kyklai pašalpos $3,500 — 35,- 
000 i rpa skolos $6,000 — 60,- 
000 litu; Ateitininku stu-♦.z *-

į dentų draugija knygynui ga
vo $2,700 — 27,000 litų ir vi
sa eile kultūrinių organizaci
ją

Ir štai tokį Lietuvos liau
dies švietimo šelpimo darbą 
Lietuvos Seimo socialistai, 
liaudininkai, žvdai ir lenkai 

' * t

vadina kriminaliu darbu ir 
paveda vyriausybei tas pa- 

Lšjilpas aiiintiL........................ --
šį Lietuvos Seimo mažu

liui daugumos žygį lietuviai 
katalikai turi gerai įsidėmėti 

j ir įvertinti. Kam tarnauja
I dabartinė Lietuvos valdžia, 
kelio naudai jinai dirba, ir 
kiek jai apeina Lietuvos kal

imo liaudies švietimo darbas'?
Amerikos Centvalinės or

ganizacijos savo metiniuose 
seimuose turi gerai šį Lietu
vos Seimo daugumos tautai 
išdavikišką žygį apsvarstyti 
ir tinkamas išvadas padary
ti. 177. Seh rctorijatas
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stebuklingas grūdas iš kurio' 
jis išaugo. ’

Tėvynės meilė yra taip se
na kaip senas yra žmonių su-, 
gyvenmas bendruomenėje. 
“Šventoji žemė — tėvynė,” 
— sakydavo prieš tūkstan
čius metų senovės graikai, ir 
tais žodžiais pilnai išreikšda
vo savo be galo karštą tėvy
nės meilę. Būti naudingu 
tėvynei skaitėsi pas juos 
šventa prievole, o žūti ją gi
nant — kilni pareiga, sutei
kianti amžinos garbės. Todėl 
jie niekino ir negailestingai 
smerkė visus, kas savo reika
lus statė aukščiau tėvynės 
reikalų.

Tūlas Leok ratas pabėgo iš 
Atėnų tuo laiku, kai miestą 
šturmavo Pilypas Makedo
nietis. Po daugelio metų su
grįžus jam į tėvynę, jis buvo 
atiduotas' liaudies teismui 
kaip išgama. Vienas kalbė
tojų taip jį kaltino:

— Būtinai turim atkeršy
ti žemam Leokratui už mūsų 
ir dievų įžeidimą. Esu įsiti
kinęs, kad jūs, garbingi vy-

Didėlė nelaimė ištiko mums 
draugingos Suomijos šau
lius. Liepos K) dienų Viipuri 
(Viborgo) mieste automobi-i 
lio katastrofoje užsimušė vie
nas žymesniųjų jų darbuoto
jų — Kyminlaakso rajono 
šydskoro viršininkas majo-

niuo mūsų kariautojų eiles ir 
tuo kaip ir. padęjo priešams 
mus nugalėti. Paskui jis nu
sikalto demokratijai, kadan
gi priešas, su kuriuo jis ko
voti vengė, grėsė mūsii lais
vei. Kaltas jis dar, kad iš-j ras J. O. Vegelius. 
kirstos mūsų šventosios gi
rios i r i šgr iautos šventovės, 
kad paniekinti mūsų senųjų, 
tėvų kapai. Tų prasižengi
mų niekas negali užginčyti, 
todėl niekas negali apginti ir 
to žmogaus...

Mūsų amžiaus visuomenė, 
žinoma, daug švelniau kalti
na savo tokius nusižengėlius, 
koks buvo Leokratas, bet tė
vynės meilė, noras ir pasiry
žimas ją ginti joje klesti ne 
mažesni.

Tėvynės pareigos dabar 
aukštinamos ne bausmės bū
du, bet sąžine ir žmonių dva
sios kilnumu. Aukštos kultū
ros pakilimas suteikė žmoni
jai naujų brangenybių, kurių 
tarpe pat skaisčiausia ir 
brangiausia yra tėvynės ir 
savo tautos meilė.

(“Trimitas”)

Ypatingas

RYŽIŲ PUDINGAS

e

e

D
 AUGELIS patyrusių virėjų sa

ko, kad Bordeno kondensuo
tas pienas (pasaldytas) padarą gar-- 
džiausią pasaulyje ryžių pudingą.

Tai teisybė, bet tai dar ne visa tei
sybė. Tas tirštas, švelnus pienai 
yra geriausias visur, kur tik reikia 
pieno ir cukraus.

Pareikalauk iš Bordeno, 350 Madi- 
son Avė., New York, vartojimo nu
rodymų knygelę, o tuo tarput jos be
laukdamas ryto išbandyk konden
suotą pieną kavai baltyti.

£>

Lietuvos šauliai, giliai už
jausdami suomius dėl tos ne-< 
laimės, irgi labai nuliūdo tą: 
graudžią naujieną sužinoję. 
Juk tik kelios savaitės pra
ėjo, kai dar gyvenimo angoje 
stovįs, kupinas jėgų, energi
jos majoras Vegelius lankėsi, 
Lietuvoje mūsų šaulių būriui 
atstovų suvažiaviihe, reiškė 
mums giliausių simpatijų ir 
gimdė mūsų širdyse kar
ščiausius draugingumo jaus
mus; tik kelios savaitės pe
rėjo, kai jis sveikino Lietu
vos šaulių ekskursiją savo 
tėvynėje — Suomijoje. Ne
lemtas atsitikimas atėmė 
Suomijai vieną garbingųjų 
sūnų, o Lietuvos šauliams — 
vieną mylimųjų draugų suo
lu iii tarpe. >

Majoras J. O. Vegelius gi
mė Helsinky 1893 metais. Iki 
didžiojo karo baigęs Helsin
kio universitete filosofijos 
mokslus ir gavęs filosofijos 
magistro laipsnį 1915 m. už
sidegęs karšta tėvynės meile, 
kartu su tūkstančiais kitų 
suomių jaunuolių išvažiavo į 
Vokietiją, kur, išėjęs karo 
mokslus, kovojo vientaučių 
pulko eilėse su savo tėvynės 
engėjais — rusais.

Aprimus karo audrai, Ve- 
golius grįžo į Suomiją ir bu
vo vienas pirmųjų laisvosios 
Suomijos kariuomenės ka
rininkų. Pasižymėjęs dide
liu narsumu ir sumanumu,3 
1918 metais buvo pakeltas, 
kapitonu, o 1919 metai§ jau 
majoru. 1922 metais, aplei
dęs kariuomenę, perėjo tar
nauti į Suomių šaulių sąjun
gą ir buvo paskirtas Kymin
laakso šaulių ^rajono virši
ninku. Toje vieloje dirbo li
gi pat savo mirties dienai.

** b i ii 1 j 1 .* ■
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fantuos meilės gėlės... 
(“Trimitas”)
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Didžiausia Dievo bažnyčia 
žemėje yra žmogaus siela.

Lietuvių
ĮVYKS

22 d., Rugpjučio-Aug. 19 
LINDEN PARKE, UNION CITY, CONN. x 

Pradžia 18 vai. ryto. Geriausia vantai

Dalyvaus “VARPO” CHORAS iš New Britam, 
“AUŠRELĖS” CHORAS, iš Worcester, Mass.; “OPERET 
CHORAS, iš Brooklyn, N. Y. ir kitos jaunimo dr-jos.

Gerbiamieji:— Pirmutinis tokis išvažiavimas, kurį r 
dailės draugijos. Mūsų šventa priedermė dalyvauti sykiu 
jaunimu ir pagerbti mūsų dainas.

Širdingai kviečia visus dalyvauti ..
Lietuvių Dainų Dienos K

Apie Meksiką ir jos gyvefttojas
ISPANŲ VALDYMAS

Ispanu rūpestis Meksikoj nuo pat jos užkariavimo buvo 
dvejopas — apkrikštyti indi jonus ir pagrobti jų žemes ir turtus. 
Ispanai Meksikoj taip elgėsi kaip kryžiokai Lietuvoj,. Kryžio
kai brukosi Lietuvon neva lietuvius apkrikštyti, bet jiems kar
tu rūpėjo lietuvių krašto ir jų gyventojų pavergimas.

Meksikos indijbnai pasidavę ispanams liko jų apkrikštyti 
ir kartu liko jų vergais. Būtų klaida ir neteisybė sakyti, kad 
tarp ispanu, atvykusiu Meksikon, nebuvo geros širdies žmonių, 
tikrų krikščionių, norėjusių tikrai šviesti indijonus ir pagelbė
ti kultūriškai kilti. Buvo tarp ispanų uolių misijonierių, kurie 
steigė Meksikoj mokyklas, kolegijas, statydino puošnias baž
nyčias panašias, kaip Ispanijoj.

Buvo statomi miestai, budavojami keliai ir tiltai. Buvo 
tobulinama ūkininkyste, amatai, veisimas gyvulių. Bepigu tas 
viskas buvo daryti, kad klimatas tam buvo palankus, žemė der
linga, gausybė visokių turtų kalnuose.

Ispanai elgėsi Meksikoj ne taip, kaip ateiviai j šiaurinę A- 
meriką. Ispanai su indijohais ėmė šocijaliai gyventi ir ispanų 
vedybos su indi jonais buvo paprastas daiktas iš pat pradžios. 
Tečian liko taip, kad grynieji ispanai liko augštybėse, e in
di jonai ir maišyto kraujo žmonės liko apačioje, neturi jokios 
reikšmės. ’ . 4 „ ’

Tuo laiku Ispanija buvo pasinėrusi amžinuose karuose ir 
jai vis reikėjo aukso ir sidabro. To visko ieškojo Naujajame 
Sviete. Todėl po visą Meksiką buvo plėšimai ir aukso ieškoji-

KORTESAS — MEKSIKOS UŽKARIAUTOJAS

Kortesas Meksikos užkariautojas yra vienas didžiausių pa
saulio avantiūristų. Jis gimė Ispanijoj 1465 m. ir pirmu sy
kiu į Ameriką išplaukė 1504 m. O Amerika rasta 1492 m. Jis 
pasižymėjo maišydamas indi jonų sukilimą ant Bato Domingo 
salos, o paskui iškilo užkariaudamas Kubą. Jo pasižymėjimas 
buvo toks, kad Ispanijos karalius sutiko jam surengti ekspe
diciją eiti užkariauti Naujojo PasauMo kontinentą ir ten ieškoti 
aukso. Tai ekspedicijai jis su džiaugsmu sutiko vadovauti ir 
išplaukė į Meksikos pakrantes. Jo ekspedicija iš Ispanijos iš
plaukė lapkričio 17, 1518, o lapkričio 8,1519 m. jau jis su savo 
kariuomene buvo prie Meksikos sostinės. Meksikos tuolaikinis 
valdovas Montezuma, nors po keletą sykių siuntė gausiausias | 

dovanas Kortesui ir prašė neiti Į jo sostinę, nes keliai esą pras
ti, bet kuomet Kortesas jau buvo čia pat, tai Mutezuma jį labai 
svetingai priėmė. Kuomet, vienok, Korteso kareiviai ėmfe nie
kinti sostinės gyventojus ir elgtis, kaip nauji pOMd, tai tada 
sostinės nntijonai ėmė snokalbiauti apie išvijimą nekviestų 
svečių.

Aišku, kad ispanai turėjo labai biauriai pasielgti, kad in- 
dijonai išdriso prieš juos kilti. Indijonai manė, kad jų laivai, 
tai milžiniški paukščiai ir kad ispanai, tai jų karo dievaičio 
kareviai, atnešti iš karo dievaičo dangiškos karalijos ant pauk
ščių kuprų. Nei tie manymai, nei ispanų ginklai nei arkliai 
nesulaikė Mbntaumos pavaldinių nuo tendjpmo friebtii ginklo 
prieš atėjūnus. Ir tas ginklų griebimasis buvo prattttingas, 
nors jų likimas galų gale nebūty buvęs geresnis, jei nebūtų 
maišto kėlę.

1528 m. Kortesas vyko Ispanijon karaliui išduoti atskaitą. 
Nors skundų abt jo buvo begalės, bet karalius jį priėmė labai 

markizo titulą.
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BALSAI UŽ NEPRlCULMYBę

Kaip šiaurės Amerikos kolonijos, būdamos po i 
valdžia, ėmė snnkintis ir reikšti nepasitenkinimą, kurs* 
gale vedė prie karo ir neprigulmy^ės paskelbimo, tai jau 
šiai dėjosi ir Meksikoj. Meksikos žmonės ėmė eiti prie 38pn 
timo, kad galės apseiti be globos Ispanijos karalių.

Tas judėjimas Meksikoj prasidėjo tik po atsimetimo! 
rėš Amerikos kolonijų nuo Anglijos globos. ’ Pirmutinis' 
sikiečių maištas prieš Ispanijos valdžią kilo 1810 m. M 
priešakin stojo kunigas Hidalge. Jis yra gimęs penkteU* ško
tams praslinkus po Bostono garsiosios “Tea Party.” 
sis buvo: “Pirmyn su tikrąją religija, šalin suktoji

Baisus buvo kunigo Hidalgo likimas. Jis su savo 
paskelbė obalsius už Meksikos laisvę tada, kada nieks 
nei burbtelėti prieš valdžią. Per devynis mėnesius jis su SK 
sekėjais kėlė žmones. Galop jie visi buvo pagauti ir 
Jų galvos buvo nukirstos ir užmautos ant kuolų 
mieste. Ten tos galvos kabojo per dešimt metų. ‘' 
nė, kad tos galvos atims apetitą žmonėms eiti j 
Bet atsitiko atbulai. Tos galvos priminėjo žmonėms baisų 
sielgimą ir biaurumą dabartinės valdžios ir priminėje 
nužudytųjų kovotoją. . į

Tos pirmutinių kovotojų galvos kabojo ant kuolų 
aplink vieną didelį sakyto miesto namą. Dabar prie 
namo stovi bronzo paminklas, ant kurio parašyta: ‘ 
pirmutinis savo šalies liuosuotojas.”

Jau po trijų metų po Hidalgo nušadymo 
jonierius Morelos atvirą karą ^edė prieš isp 
kovą pradėjo Paicfiko pakrantėse, turėjo gyventąją 
mą ir sėkmingai vaikė Ispanijos karaliaus 
dininkus.

Bet ir tam nebuvo lemta iškovoti laisvę ir 
Jis 1815 m.

.šimtus (suprask kątalikų in-fmst' ttaonės buvo apkrauti sunkiais mokesčiais.i
.i 1
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žaS miestelis ,arta pradžia, did- 

ihiesčio. Kuomet vienas is mūs 
norime duonos, sakysime kad ir 
aš kaipo mažiausias šeimynas 
narys, -t jūs man jų paduodate. 
Nereikalingas mum čionai nei 
vaizbos butas,- nei garsinimas, 
nei pardavėjas agentas, nei pej- 
nasL Tiktai duona tani, kuris 
jos yra (reikalingas. Tad saky
sime šis Bostono; miestas iš
tvarkytų savo pramonę taip, 
kaip mes čionai prie šio strik) 
tvarkomes. Reikia kam <Juo-

L-' i \ 
ggjgj^fwpwi»<^'Dė-algeBė**A

atrodytoj^ 
I^gviiitg

k$s jiem kasdieniniame gyve 
riiriie ^alh^C.7* Oferąi 3TbMd,j 

kad tu tekis filosofas, tad per
statyk mus visus Ainerikos'Po- 
litiškos Ekonomijoj Mokslų Są
jungai, ir pasakyk jiem/ kad 
jie sutvarkytų šių garbingų re
spublikų taip, kaip tiį kad nu- 
rodei šį pavyzdį, mūsų tvarkų 
prie šio stalo,” •—- pasakė juo
kaudamas kitas mano pažįsta
mų sūrius Jriozas.

/ ■/ ; .i • r ’
Onute, kuri visų laikų tylėju-

nos, tai jų ir paduodame vienas si ir klausiusi šios kalbos ir-gi 
kitam, nereikalaudami už( tai prabilo sakydama:t‘Aš m: 
jokio pelno, jokio atlyginamo, kad Jonuko s;_ 
kaip mame sako patarnammas nuoseklus ir kad nėra reikalo

pakviestas svečių kambarin, 
kuris besąs gan gražiai pa
puoštas įvairiais paveikslais. 
Aplink apstatyta eilė minkštų 
sėdynių, kampe stovi pastaty
tas pianas. Iš visko atrodo, kad 
mano pažįstamas gyvena pasi
turinčiai. Pasidalinus trumpai 
tos dienos įspūdžiais apie oro 
gražumų ir kitokiais mažmo
žiais, mano pažįstamo žmona 
pakilo ir atsiprašius, kad turi 
ant valandėlės palikti mus vie
nus išėjo, bet už kelių minučių 
sugrįžus pakviečia ant užkan
džio, nes užkandus būsią sma
ginus šnekučiuotis. Nors ban
džiau išsikalbinėti, kad sotus, 
nealkanas, bet mano išsikalbi- 
nėjimai nieko negelbėjo ir pri
verstas buvau nusileisti. Su
sėdę prie įvairiais valgiais ap
krauto stalo, pradėjoine mal
šinti alkį. Kiek užkandus pra- 
dejouie šnekučiuotis apie dar
bus, apie uždarbius. Mano 
draugįo šeimyna, kuri susideda 
iš dviejų sūnų ir vienos dukters 

sykio mūsų pašnekose neda- 
tjįk atyflžiai klausėsi.

ii vienas mano draugo sū- 
rabilo sakydamas: “Mes 
iibame ir gauname užmo- 
iš dirbtuvių, algas; gi mū- 

aama dirba taipgi, o jinai 
rio užmokesčio už tai negau

na. ’ ’ Petrienė nusišypsojus ta
rė: “Man jokios algos nereikia. 
Jūs visi dirbate dirbtuvių savi
ninkams ir už tai gaunate už
mokestį, algas. Aš dirbu dei 
jūsų ir aš tuomi esu pilnai pasi- 
' mitinusi. Aš jaučiu, kad tai 

a mano pareiga. Šiuose na
rnose nėra boso, nebent pats 

mažiausias šeimynos narys, bet 
mūsų šeimynoje jau to nėra, 
nes visi jau užaugę pilname 
prote. Ką mes jdel vienas kito , 
darome, tai darome, kad. vienas 
kitam patarnauti ir mes tame 
vienas kitam patarnavime ran
dame pasitenkinimo. Jūs vai
kai ir tėvas dirbate už aigjis, aŠ 
algos berods negaunu, bdt aš 
gaunu Užmokestį, kuris yra 
daug vertesnis už algų, o tai y- 
ra meilė, kurių jūsman reiškia
te ^irŽ patarnavimų.' Tečiauš 

-m$tn nieko feipgi rietrnksta; aš 
turiu visko kas man reikia, 
nors ir algos negaunu. Tai ačiū 
jums už tat” x

Jonukas, jauniausias mano 
draugozsūhfis, lankantis dar 
aukštesniųjų mokyklų, (Higli 
Schoo!) tuomtarpu paprašė sa
vo sesiitės, sėdinčios priešais jį 
perduoti*jaut duonęs. Kuomet 
jam driona buvo paduota, jįs^ 
paėmęs Vitkutę duonoirir laiky
damas jų rankoje, pradėjo kal- 

^bėti sekančiai: “Bostonas išiy- 
įio neatsirado tokiu tiidmies- 
auį 

pii 
inažtmiifeStoHs ttsftg 

delio kaimelfo,<j 
darė iš pavienių 
kyšime, ki*! mes visi, ku 
wu prie stoto gėdime esame ma

ima: ‘As manau, 
^protavimas yra

T

\

I

kad ^į- ri lOtūksta 

tNjoų^r žemės Kani 
r ^(^rątyyū 

pran^^skteeĮy j**’ iš
bandyta ir jau aprūpina milijo
nus žmonių savo patarnavimu. 
Jotau paimsime Tarptautinę 
MByperatyvų Sųjungų,', kurion 
yra susispietę 36, valstijų ko- 
o perą t y vės, draugijos. Tos sų- 
jungos-narių skaičius siekia 50 
milijonų žmonių. Ir visos tos 
kooperatyvės draugijos veda 
biznį ne su tikslu Jkad pelnus 
padryti, bet kad patarnauti 
vieni kitiem. T<j sąjungų gali
ma sau persistatvti, kaipo vie
nų didelę šeimyiĮij, kuri pa
gelbsti vieni kitiem įsigyti gv- brangesnė,
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lerlingas

ginama kviečiai ir tie kviečiai 
>. ...»

priijfattmriškotijon, knr koope- 
ratyviuose malūnuose padaro* 
liii' miltai ir kepama duona dėl 

kooperacijos narių. Kanada; 
yrą tUdžiausia jcyiečių auginto-; 
ja Šiaurinėj ^Amerikoj, q . di-! 
džiausią tų kviečių sunaudpto-i• / .' • ’ 
ja yra didžiulė Anglijos koopc-' 
ratyvų šeimyna. Jie išvežiojai 
tūkstančiais tonų kviečių po 
visų Angliju. Jeigu ne koope
ratyvai, kurie be pelnų patar
nauja savo nariams, tai duona- 
Anglijoje gal būtų dvigubai' 

kuomet privatiški

• v

1 ................. ...knistai, 'biznieriai," rprištatytų

'‘Iš kur gi tu taarisų sužino
jai! ^-L-jfeflddtife»Petrienė sa

va dukters Onutės. ‘‘Nugi ma
ma ašnaėjjmįiibraiT (knygy
nų) paskaičiau knygų apie ko- 
jopųmcitM in žinafti.^’ ; < :«!i/

■)! AŠ rireko Beveik“nebbituif$ata 
tų nedčldienį Petrui ^vb 'dratt- 

| gu^ aprej:kdbį^racijų liėaiškin- 
1 ‘ti',‘nej'^onūiri{jPiir čnritė UcHlafe 

viskų
į)ž.rėišid;tu d?.i^įęrir&i<i?r nbroj 
:kad dauginus hiūsų' li^tutių 
tarpe tokių' protaujančių jau
nuoliųraštūsi. Ūžeik ‘Stasy pas 

i'bius ir kiti} hedėldiicnį pasikal
bėti apie kooperacijų, nes aš 
pradėjau Įdomauti- jųjų” — ta
rė Petras mano draugas. Taip.
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Įvyks Subatoj ir Nedėlioj
. r- < •• O U’ 's AUK Į > <; -f

' LDKS. (Jonn. Apskri&*g 
kdopoms

LDKS. Conn. Apskr$W 
ekstra susirinkimas • įvyra! 
Rugpiūčio ('Augusi) Ž’O 
dielią, 19*26 in. Ęari^gj 
io parapijinėj svetainėj 
St. Jbbn St.,NewlIaV<^3 
*: ‘ Lhi kiekvieiių kuopa 
renka delegatus bei delegates J 
į šį svarbų suvažiaviin&l 
Kiekvienas iš mūs žino^p^ 
kad mūsų seimas yra 
toliausia ir prie jo turini 
rai prisirengti.

Tikuosi kad kiekviena kudM| 
pa stropiai griebsis už daįbbi 
kad kų nors gero inešimaiš | 
arba patarimais galėtum

• • • • V‘*Aj^ **ganizacijų pagerinti.
Kuopos neužmirškite, SUJ 

važiavimas bus rugpiūčlQ.23į| 
d.. Nėw Ilaven, Conn.

■ ‘S-rei

LDKS. Conn. Ąpskr. Raš€‘j 
M. Blažauskaįt&s

PRAŠYMAS :>1
Gerbiami L. D. K. S. nariai, : 

“ D-ko ” skaitytojai, agentai ir 
prieteliai, maloniai prašome aM 
siųsti mums sekančius “Darbi- ■ 
Dinko’ ’ numerius: i 3,4,5, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 32, 
67, 101, 104, 1923 metų ir 5^ 

1£^. Kas turite, tai labai 
šom atsiųsti, o mes užmokėsimi 
po 10c. už vienų. MalonSltit&i 

: pasiskubinti. . |

“D KO.” ADMINISTRACIJĄ^ 
366 West Broadway : <3

So. Boston, Mass. j. 33
----------------- ----- -—* ;j L */ -
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t KAŠĖTAITĖ

, v > *
Nedėlioj, suvažiuos bosai iš visos Naujo
sios AnglijosJ1K|.'turiningas programas. D w ’ A

Yra pakviestos žymios dainininkės: p-lės 
t M* .Kašėtaite, J. Nlrinkaitė. N. Arlaus-

•»

fe KAŠĖTAITĖ

Nedėlioj, suvažiuos tušai iš visos Naujo
sios Anglijos, turiningas programas

D w ’ A

Yra pakviestos žymios dainininkės: p-lės

Tfi

>

LOVVEtL, mass.
•. »

< t. > * ' ♦
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? įt 
'> i C, ., V . v| ., . t . į

Subatoj po pietų prasidės šokiai 
ir trauksis ikf j vėlumos nakties 
Griež atsižymi
tra, iš So. Bo^ton’o. Jaunimui ge
riausi proga j 
ko ir šaltakoš

‘t.-u-u-u-_-u-uAj-uA<u-irL-A-um-.-Ą
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Žvingilo Orkes-

įsišokti. Bus toni-
S.E&y® ' !a
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BLAIVININKU SEMO
Pilnųjų Blaivininkuos®^ 

rnas įvyks Rugsėjo 6,192®, SS- 
Boston’e, Mass. šv. Petrrifi^ 
tuvi ii parapijos salėj. 
sidūs iškilmingomis šventoj 
mis mišiomis. Visi raginamai 
skaitlingai šiame seime daly^Į 
vaųti. Kuoi>os teikitės ktid^ 
daugiausia delegatų atsiųsti^ 
Vieta privažiavimui patari^ 
ki. Seimas bus išklimingasįl 
didelis ir svarbus. BlaivinžS  ̂
kai prašomi daryti naudiiigę.1 
Įnešimų seimui. Kuopos nesi 
galinčios delegatų atsiųsti^ 
teatsiunčia savo inešitntk

J. SvirskaSį
Piln. BĮ. Centro Piršot^

.u.--— ——■ ■ i< - -*5 jta

P-LE M. ARLAUSKAITĘ-'"
% . . •

’.i? '->r“i <-‘r į.' 9
JL Kašėtaitė, J. Nariakaitė. M. Ariana- 
kaitė;-via tai rytinių miestų lakštutės.

• Yai^pit ir skarai Šv. Juozapo, Lomeli,
J’ . .' JU ~

• »<
i

3

n; koCužianTHvn^ ymjM^ -įlgj^ | g AiMifo VefaMS. ŠV. ClcŪl- 
nna bttvo mažas miestas, tas , r ■ . .

A * MM « M ^ •* ••>«<--

go iš riedi:
susi*■f

0 ■■

t- Joj, Lawrence, Mass. p. J. Banio vedamas 
ir Naslraa N. H. Bm ir kitokių pdpyldy- 
mų kurie nepaminėti.
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Kelrodis: Iš Lowell’io 
paimt Lakeveiw gatve- 

^H,karį ir važiuot iki Nills 

Corner, paeiti į kairę į 
I kaina ir .'

f
Važiuojant automobi

li liais, Lakevie* Avė. iki 

Mills Corner po kairę ir 
It'kalna.

ML Bus iškabintos Lietu 
SPvos Vėliavos.

fv- į ■ 1 *■ .
5»-A -c

PILNŲJŲ BLAIVININKU. 
CENTRO VALDYBOS -J 

ANTRAŠAI ’
■-<

I>v:i<. Vn<las — Kun. P. P. SnnrusftltCi 
S<>. Ihtkley Avc., I'hicago, 

CnrtM-s Pinu. — Kmt A. Petraitis, .. 
1’V> Matu St., Athol. Mass.

Pirml'i'tikas — J. Svirsluts,
JO J 1 Mn hestcr St.. Vorcėster, BBfi|

I Vi<v Pirmininkas — A. ZavecfaiS, '
177 \\'in<is<>r St.. ('nuibridge, Mašifa

II Vi<v-Pirmininkas — J. Tatulis, - J 
U Itarclay St.. Koncester, BlfafcZj

Iždininkė — O. Sidabriene,
tj Counuomvciillh Avė.,

\Vorccster, MnM 
Ižde trlobėjns — Kun. F. StrakaošląH 

50 \v. Kth St.. So. iVoston, MksK 
lž<l<» ;;i<>l>ėja -— Marcelė It^kšivt^

:tk-Carai Strcėt, M'orccstcr, Mafc. », 
Kast inilikns -- V. J. ltlavncfalS, . »

lol I •ororf'stcr St„ \Vorvcster, Hm 
Prieš teiint) m svhrbinis rvlkntatar 
•4t ės krviiis sekančiuIs antrašais. ■ *Į

B. 8. C. MN
■ ***
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‘ t Retoj lietuvių Kdmyi 
tąsi kokio nors albumo, j 
toj lietuvių Šeimynoj , trtB 
Lietuvos Albumų, kuriamų H 
Lietuvos didžiųjų veikėjų wl 
vaizdai ir jų gyvenimų 
mai. Kiekvienas laikųa lM 
tikru lietuviu, patrioto gM 
fo turėti tų Uetuvoė

Kaina U3M- ’y/ 

“nėftnnmi 
' MŠmdHt, ik

&
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ŠV. JOfcO EV. P AA ALPINĖ DR-J A rengia'pikniką Cod<

TAS

I

(Bpadford District)

Pradžia 10-tą valandą ryteX

VIETINĖS ŽINIOS t

\ Telefonas: South Boston 476S

i

Mass.

Mass

Masa
z

Lietuvos
78676

7867.1

78GR4

78-103

NZ •

♦

Sabonis 
Sabonis 
1 a iėktis 
Vaičkus

x-<
■X—

Boston, Masa

906 E. Broadway, So. Boston, Misa

• ženklai

to, <1nr bus Ir telefo- 
įima duot užsakymus 
greitą paturnavlmą.
J49 WumlUwrti» BU 
fdO Vumington St, 
Havlnhikae U. PHT-

(Rp.t5—13)
■ f*i t’

Pulki
Vartota geriausis nuiteri jolas Ii 

Lengvos išlygos. Telefonas 
1528. ’ (Rp. 10-20)

IH)ll(’ESTERY. dvi stiliais po 3 šet 
>nyn:is?17 ir 18 kambarių. Yra visi (tai
symai. \yujos mados maudynės, elek
tra. skalbynčs, aiieji pia’iai ir užpaka 
liniai piazai. Keinių neša $2.880.!*' 
)x>r medis. Kaina tik $10.800. $3, 
500.00 nli]H‘l*ka abi stulmš. KreiĮikltės' 
greiiai, nes šj mėnesį diri birtI panluo 
tos. Agentų prašau nesikreipti. Savi
ninkai gvvena, 72 Snmiter St.. IAirches 
ter. \ (Rp.6—13)

PARSIDUODA NAMAS .
DOtRCIlHSTER—8 šeimynų 15 kam

barių nualink? 'namas su visom įtųisom. 
Vieta dėl trijų karų garadžio. Remiu 
neša į uiėneti $114.00. Kaina $12.200 
F. A. ZALECYKAS. One Statė St.. Bos 
ton. Room 4<V. (Tel. Main 0845 ariu: 
t'ai. 5337. I (Rp.fl—‘13'

VĖLIAUSI VICTORO REKORDAI
..............K. 
.............. K.
.............Tos 
.............los
........Kast. Sabonis 
.. .Kast. Sabonis 
.. ..Tostas *Kitilirka 
... ..Tusias Kit'lirka 
75c............................ f

PARSIDUODA FARMELe
7 kambarių naujas namas, barnė. višti- 
linkai 5 akeriai žemės su sodu.
Parsiduoda už nrieinama kainą. Dėl 
datesnių informacijų kreipkilės: Nortli 
Road. <>ak St.. Rox 152. Redford. Mass.

' (Rp.13.17)

,\š Teklė Buržaitė. įio vyru Glerdžiu- 
nlėnė, pa ieškau savo brolio Jono Bur- 
ž<>s. Pirmiau gyveno Ernest, Pa. Buvo 
už liosą anglių kasyklose. Jis pats ar 
kas kits meldžiu duoti žinią :mt žemiau 
paduoto adreso. Turiu svarioj reikalą.

LITHUANIA. Šiaulių npskr., Žeime
lio (Mišias, Teklė Glerdžlunlenė. (?)

(P 18 TP.VEI.l TRYS MERGET.F.S.........
(TAE-IO TEVELI S / .11/ŠA'4........................
(TAT TOS iiVE.VTP......................................
(J/A’.S JIE VILKTAI S KTJM IIIUSlU ...
(Ali ZTKA—VALOAS................................
(PAl RAČ'UJ VĖSĖTU'. ..............................
(KATTIKĘ 91 IESI SAl'T.TTE .............
( i Al įTOf'll TE Al AKO............................

VIUTOR REKORDAI 10 UOLU.

ReiknJandnmi Mašinų, Rekordų arba Rolfų Katnliogo, prisiųsktt už du 
rantu štampų.

Kreipk Ul's ypatiškai arba per laišką

GEORGE MASILIONIS
233 West Broadway South Boston, Mass.

-NASijlįJS
Gražiausioj; vietoj JDorchestery
Esugreitai parduoti 1< 

k:iudM£ių įmaią su s6%m h«it Ir kitais 
naujas Aa<lu$ -įtaisymais. Labai dide
lis kicnit-s įjUuas vutsiutų medžių. Vie
ta th“l gariulžių. Prašštu tik $8500. Mort- 
gičtų yru $«‘>OOO. Kreipkitės pas savi
ninką. 65 Cushing Avė. Visai |»ri« 
Upham's Corner. (Agentų prašau nesi- 
kreipkite).) ' ' ■ ' -

į,, .. !„■■—,■ —■

\ FARMA PARDAVIMUI
Parsiduoda Šouthborn tarnui. Ge- 

Aansis; į?z<uio pirkinys. ■ ’-Ci Akrai. 23 
ilirvės;yr.vi a*rkHai. <50 Š'išiti, dideli.* 
sldnas šu (vairai* me<lžttiis. '(\iri būt 
parduotas tuojau, ueiitmh'iskit progos. 
Kaaipkitės: M. ASKLBF.KlAN. \Vood- 
iaAd 1‘jirk. Soutbboro^Mass. (Rp.l3-20i

VCAMBRIDGE
Dviejų šeimynų naujas namas, 
vieta!
<l:irb:k 
Porte^

Seimas šiemet ivyks karta su A. L. R. K. Federacija

____ 25 ir
' Waterbury, Conn. . y4
L S. kuopas toriu garbės pakviestą dalyvauti mjteą 
Seime. Kviečiu visas kuopas daryti savo suskin- 

Seimui įnešimus ir sumanymus organizacijos labui. 
Skaitlingam delegatu suvafiaviipūi vieta ir laikas pato- 

Iš vjsą didžiąją pistosios' Amerikos lietuvią centrą ga- 
turėti delegatą ir todėl galėsime organizacijos ir. jos or- 

»reikalus taip apsvarstyti, kad viri galės būt patenkinti ir 
noro ir energijos Darbininką Sąjungai ir jos organui ‘ ‘Dar-

VALDYBOS ADRESAI Y BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalleckas,

514 E. Brokdvvay, So. Boston, Masa. 
Vice-Pirmininkas — Povilas Buka, 

£5 C Street, So. Boston, Mass.
Piet Ra& An0M> Maca^onaa,, 
v B Seventh Ša BoetoiK Ma® 

Kln. Rašt. — Judoapaa Vlnkovl&ųa, 
-906 E, Broadway, *So. Boston, Masa 

Kasiertus — Andriejus Zalleckas, 
fc.eil E. Fifth St, 
Mnršalka — Kazimieras Mikaiionls,

906 E. Broadway, So. Boston, MAss. 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kas pirmą 
- nedėtdienį kiekvieno Mėnesio, po nu
meriu 694 IVashington St, Boston, 

.Mass. 1:30 vąL po pietų. Ateidami 
ant susirinkimu atsiveskite su savim 

-- daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

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

‘KELEIVIS” PABĖRĖ 
ŠIUKŠLES

Nepaslaptis, kad Boston’e 
i bujoja ir sugeba pa- 

ftraukti prie savęs prakilnes
nį jaunimą. Tą supranta ir 

šmeižtų skleidėjai. Jie žino, 
ukad Amerikoj gimęs jauni- I 
mas dalinasi tik i dvi pusi, 
būtent: į gerus katalikus ir 
subomėjusius valkatas. Go
Tas katalikųz jaunimas spie
čiasi prie VjY-ių ir budavoja 

įvirtą lietuvių katalikų sie- 
feą. O atsįmetęs nuo katali- 

rirvstčs ištvirsta ir nueina šu- 
^im Sieko piaut. Tad kas <*i 

Ifealaikys ateityje šlamštą 
keleivį ? ” Niekas.
Štai del-ko “Keleivis” fab- 
uoja šmeižtus ant Vyčių 

r nori sudrumst katalikišką 
jaunimą, kad padarius vieną 

savo pakaliką, kad ture- 
j užtektinai mulkių, kas pą- 
•ikytų- keleivines šiukšles/
Kol Vyčiai nesirodydavo 

i su savo veikimu per 
Spaudą, tai nedorybių agen- 

: slapta gaudydavo vie- 
kito. Vyčiam suradus 

^‘Darbininke” palankumą ir 
viešumon, minėti 

įįpuokai ignoravo, inanyda- 
i, kad tai tik laikinis apsi- 
iškimas. Dabar, kada pa
te, kad vyčiai pašokėjo g(‘- 
:ai pirmyn, tai tamsybių 

apaštalai nusigando, pamatė 
vojų netekime mulkių. Na< 

ir išsiuntė agentėlius perse- 
ot vyčius kad atkrėtus nuo 

jų jaunimą.
į-Pasirodė “Matęs.” kurs 
iauriai šmeižia vyčius, tik 
ja neturi nieko parodyti 

tik šiukšles.
jri tėvai ir jų vaikai Vy- 

ivertina kaipo doros 
ateities branduolį ir nusisu
ko Ano keleivinių šiukšlių, 

ros bankrtų.

GAMBRIDGE, MASS.
Nepaprasta vakarienė

Rugpiūčio 16, 1926 Cam- 
bridge’iuje lankysis .T. E. Arei-

✓

vyskupas Matulevičius. Bažny
čioj bus pamaldos 4 vai. vaka
re. Po pamaldų šventys mo
kyklos kambarius. Mat jau šį 
rudenį atsidarys parapijinė 
mokykla.

Po visą ceremoniją bus vie
ša vakarienė svetainėse. J. E. 
Arcivyskupui pagerbti. Val
gant, grieš Kasparu orkestrą. 
Pavalgius, prasidės įvairus 
programas. Dainuos p-lė M. 
Grybaitė, akompaniuos sesutė 
Onutė. Dar gal bus ir iš So. 
Boston’o.

Kalbės didžiai gerbiami sve
čiai .T. E. Arcivyskupas Matu
levičius ir kun. prof. Bučys.

Tikiotus šiai iškilmingai va
karienei pasirūpinkite įsigyti 
išanksto. Galima gauti pas gas- 
padines ir gaspadorių Al. Po- 
tembergą, nes tame vakari* ne
bus parduodami.

Kviečia skaitlingai atsilan
kyti

Lietuvos Duktem Draugystės 
Po Globa Motinos Švenčiausios 

Valdybos Antrašai

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

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

59 Gatės St.. So. Boston. Masa 
Prot. Raštininkė — Ona Siaurienė,

443 E. 7th St., So. Boston, Masa 
Telephone South Boston 8422-R.

*in. Ražtinlnkė — Bronlslava Clunlenė,
29 Gould St.. W. Rosbury. Maysi 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
105 W. Oth St., So. Boston, Masa 

Tvarkdarė — Ona Mizgircdenė,
1512 Columbia Rd.. So. Boston. Masa 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antri} u ta minką kiekvieną menes? 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės Į pro
tokolų raštininkę laišku ar telefonu 
7:30 vakare, pobažnytinėj svetainėj 
Fifth St., So. Boston, Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI

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

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

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

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

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

Tvarkdarys — J. Zalkis,
7 Win£ield St, So. Boston. Masa 

Draugija laiko susirinkimus kas trečių 
ned&dienl kiekvieno mėnesio. 2-rą va
landą po pietų, parapijos salėj, 492 E. 

. Seve»th St, So. Ęoston. Mass.

man farmoj Rugpjūčio 15,1928. Pradžia 2 vaL po pietą. Visi 
vyraflr mątęiys maloniai kviečiami į mūsą dr-jos pikniką. Vie
kas gražiai prirengta. Bus linksma didiems ir mažiems.

3 * ** * %
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DORCHESTEIVĮo lietuviams, kad uM 
sldarė uatlja lietuviška bučeriRt 
s<*rnę. Laikoma visokios mėouB, 
žlausios ir geriausios. Jautienų, kinulle-' 
na. aviena, veršiena ir t t Visokiu 
ktlbasų arba dešrų, kam tik ko reika
lingu. Prašom užeiti Ir patikrinti ar 
teisybė, o tikimės kad busite užganėdin
ti. Mes iMitarnauJam. kuriems reiktu 
lingu. PritniamVirderlus. atviram I na
mus į laiką, 
nūs, tai eėlinus 
teelfoiiu ir goas 
KtuuUhū 
Krautuvę 
prteA Aahmont 
ĘAITIS.

%

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaites:—
Šis piknikas tai bus puikiausias Naujoj Anglijoj, nes jame 

dalyvaus dąįig chorų iš iktą kolonijų, nes yra užprašyti visj 
Naujos Anglijos Chorai, Solistai ir Solistės. Iš tų jau pasi
žadėjo dalyvauti su muzikališku programų šv. Juoząpo Choras, 
iš Lowell. Mass. po vadovyste gerb. IL Ainoriaus, šv. Cecilijos 
choras, iš La^vience, Mass. po vadovyste gerb. Banio ir daug ki
li, o prie to bus tikra lietuviška orkestrą prie kurios linksmai 
aiką praleisite. Taip pat bus visokių sportų, kaip tai: lenkty

nės, aukštai šokimas, ir daug kitų nepaprastu pamarginimų. 
Taigi meldžiam visus Naujosios Anglijos lietuvius ir lietuvaites 
atsilankyti ant šio išvažiavimo o užtikrinam kad būsite pilnai 
užganėdinti-.

Širdingai kviečia “NEMUNO” CHORAS
KELRODIS: — Važiuojant iš Bostono, davažiavus Brad- 

:*ord, Mass. reikia imti Salom St.. ir važiuoti kol davažiuosi 
Brookside Avė, ir reikia imti po dešine ir važiuoti) kol davažiuo- 
site kempę. (Rp.10,13)

MES PERKAM LIETUVOS BONUS
Nuo tų, kūrie pirks pas mus PIayer Pianą arba Gramafoną 

tad priimam Bonus kaipo dalį mokesties

Liberty 7296, \ £

LIETUVIS
DR.ST.A.GAVARISKI

r (GALDSAUSKAS)
414 Broadway, So. Boston

Telephone So. Bo6ton 2300 
Ofisus atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 Iki 5 20 po plot Ir nuo 7 
Iki 9 vakare, šventų dienų pagal su* 
šita rimą.

DR. BALABAN 
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS 
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO

351 Dorchester Street 
Sp. Boston, arti Andrew Sq.

ADVOKATAS |

JUOZAS CUNYS i
LIETUVIS | 

414 WEST BR0ADWAX I 
Room 3, kampas F Street | 
SOUTH BOSTON, MASS. | 
Bes. Tel. Parlusvay 1864-VK |

TbL So. Bastau 0828
UBTDVI8 DANTISTAS

DR. B, y. GASPER
(KASPARAVIČIUS?12b Broądmyt 80Qtli feodas

ISK
vakare.

GEORGE U. SHIELOS 
į ADVOKATAS į
| 811-812 Old South BuUdiugį 
1 294 Washington Street h
a Boston,. Mąss.
| Valandos' 9 A. M. Iki 5:30 P. M. J 
| GYVENIMO VIETA |

| 37 Gorham Avė., Brookline |
Telephone Regent 6568 C

| ANTANAS F. KN3IŽYS|
kuris lankų Suffolk Teisių akyk-J 

Alą ir užsiima Reąl Bstate avi- j 
£ Dėjimu, būna mano ofise lene 

; i nuo 3 iki 5 valandos po pletųVSsky- y 
< k rus šventadienius. Ltefuviat. i lr.X 
4 mažai sukalbantieji’arųji“’ 
, į, kreiptis (vairiais reikalais pas ma- £ 
Įnet A F. Knelžlo adresas yra toks: ' 

#308 Ii NInth St. TeL S. B. 169G. %
4 *Rengėjai

I

OPTOMETRISTAS

1

Vytis

AB

EKKKKSKMOM

♦

0 IR GWEBKM0 AMRABAS:

•*x.

Saugok savo mintis, nes 
jos girdimos danguje.

•" ----------------------------"-------

So. Boston 3520

0. ŠALN A-SHALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS

BelgC* du Universitetu 
NELE KNIVERSITV su A. B 

WASHINGTON UNIV. hu LLB.
1 •• D a r h 1 n I n k o ” Name, 

(antros lubos)
366 Broadway, So. Bostoi

Rezidencija 
Hnrvnrd St., Cnmbrldgp, Mnss.

Tel. tlnlvėndty 1463—,T.

Mūsą laikais daugiau reika
linga tiesos gynėją plunksna, 
negu jos skelbėją iš sakyklos.

Sutemus, bedievis tampa 
pusiau tikinčiu. — Young.

Kiekvieno kataliko Šventa 
pareiga remti kataliką spaudą.

Leonas XIII

Geras tėvynainis privalo 
turėti lietuves miestų žen
klus. Yra Indomu su jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, Išviso yra 40 ženklų.

Kaina ĄO centų.

“DARBININKAS” 
306 W. Broadway 
S. Boston, Mass.

Mes parduodame geriausius Pianus, Gramafonus ir užlai
kome didžiausį pasirinkimą Lietuvišką Rekordu ir Gerą 

Piano Rolią

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

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

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

------- ‘į-^- ■

DU. 1.1 UMffl
(SEmrouR) 

LIETUVIS GYDYTOJAI 
381 W. Broadway/S. Boston 
VAL. 9 iki 9 TEL. SL B. 4000

K. V. ŽIURINSKAS
Kostumeriškas Kriaučius, Vien Tik Vyrišką Drabąžią

Apie gerumą klauskite mano kostuniorią, kurie jau dėvi mano 
darytus drabužius. Prieg tam priiiąam senus siūtus pataisy
mui, išvalom ir suptosiuain už labai prieinamą prekę.

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

Todėl lietuviai ir lietuvaitės ateikite pa* mane o |sitlk|sH, 
kad šis apga^ftrųmas yra teisingas. . . ?

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

344 WEST ^R0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS

Šio sutvėrimo tėvas yra Tibeto laukinis arklys, o motina 
Indijos asilyčia. šitos vedybos ir gimdytuvės atsitiko New 
Yorko žoologiniame darže.

LIETUVIS GRASOMUS

P. J. Akanevičius
Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta

pap jį kreiptis

82GE.8lJth
■ * i ii

» ---JU.

Ofiso Telefonas Unlverslty 883l-\Vl 
RezUleacijos feL U ui versi ty 8831-E

D. A. LALETSKAS I
Graborhis ir Balaainuotojas 

Gyvenimo Antrašas:
448 Gambrldge St, OambrMge, Mošai
fe>----—-.X"gL'..»A

® IS^zainlnuoJn aktą priskirta ak> 
» nlns, kreivas aUs atitiesUju U 
® amblljonlžkose Lakiose) akyse co- 
® gražinu tarieea tinkamu laiku.
| J. L. Pa&kands, O. D. 
| 447 Broadway, 8a Boston.

1 SIUVĖJA
gSItivu visokius drnjmnns. toip-gl kn.« 
Snorl pnslnioklutt Mirti—pnmokinu.
2 Ir petrina.s Mikerpn.
|p STAN0ELAITĖ
5282 \V. THIRD ST.. SO BOSTON 

Prie F Street

11 Tel. Brockton 5112 
n DANTIST

DR.A.J. GORMAN
(GUMAUSKAS) 

Sekmadieniais po pietų
705 Main St., Montello, M&s,

(Kampos Broad Street)
■aasassssssasGBaas

:: TRUMPI
SKAITYMELIAI

NAUJA KNYGA 
tdH 4a<ląi ki 

00 truųra MMkrifi 
150 pusi. 45 centai

DUBININKAS

LDM0VT8DA
A L KAPOČIUS

261 Broadvay, So. Boston 
{"KMehto” Baa»y

Omo VaiAimo: nuo 9 Ud 12, nas
• *• *••• •s® • vakare.

S» ffi »3• iki lFlpaaal Mituti!


