
tojai kasmet turi nuostolių 
$1,500,000 per vištų pavogi
mus.

KIEK VIŠTŲ PAVAGIAMA
CHICAGO, III. — Paukš

tininkystės laikraščio redak
torius paskelbė, kad vien

ŽUVO 65 LAKŪNAI
Per metus, pasibaigusius 

birželio mėn., Anglijos oro 
laivynas turėjo 262 nęjaimi 
ir per jas žuvo 65 lakūnai.

ANGLIJA

%

jas

rytojaus, neatgavęs sąmo
nės. Jo tarnaitė tęipgi ras
ta mirtinai šūviais Sužeista ir 
neatgavo sąmonės.

ramių miesto gaivalų.. šita aplinkybė parodo dar 
tavos “demokratinės” valdžios žlibumą. 7

; l I 1

ros.

$5,000,000 STREIKININ
KAMS

Iš Anglijos Amerikon at
vykusi streikuojančių Angli
jos angliakasių delegacija 
pareiškė, kad jos tikslas yra 
surinkti Amerikoj $5,000,000 
Anglijos angliakasiams pa
remti.

Delegacija pareiškė, kad 
$100,000 Anglijos angliaka
siai jau yra gavę iš Suv. Val
stijų. Delegacija karštai 
kviečia paremti skurstančius 
Anglijos angliakasius. Jie 
esą dideliame varge ir laukia

LEIDĖJAS LAIKRAŠČIO 
NUŠAUTAS

MONTEREAL, Canada.— 
G. Antonio Beaudry, 49 iru 
amžiaus, leidėjas laikraščio 
Le Prix Courant besąs ofise 
peršautas per nugarą. Poli
cija nerado jokių ženklų su
sirėmimo. Policija teipgi ne
gali nieko susekti apie tai ar 
jis turėjo kerštininkų.

LIUODUOTOJŲ STRET- 
KAS

NEW, YORK. — Laivų 
liuoduotojai sustreikavo rei
kalaudami pakelti algas. No
ri gauti 75c. valandoj, o ne- 
dėliomis $1.10 valandoj. Tuo 
tarpu dokuose stovi 35 laivai 
su gendamais kroviniais. 
Tuose laivuose esą vaisių už 
apie $1,000,000. Jiems išliuo- 
duoti reikia 600 žmonių.
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AMERIKOS LAIVAS BĖDOJ
Kvnijos pakraščiuose plau

kiojęs Amerikos karo laivas
buvo pagautas baisios aud tąjį “Šaltinį

iš Amerikos paramos ir už- Ulinois valstijoj vištų augin- 
uojautos.

Delegacija aiškina, kad 
tūkstančiai streikininkif jau 
tiesiog badą kenčią. Šitą fak
tą Anglijos vyriausybė no
rinti paslėpti ir griežtai už
ginčija.

Viso aukų rinkimo vajaus 
priešakyje yra Amerikos 
Darbo Federacija. Toji orga
nizacija į visas unijas atsi- 

, šaukė skirti sambias uukas; 
A’” ’’ i os angliakasiams. Vi-

IŠMUŠĖ LANGĄ, PAVOGĖ 
BRANGMENŲ

NEW YORK. — B r aug
menų krautuvės langą išmu
šę, plėšikai pasivogė aukso, 
sidabro ir deimantų daiktų 
nusinešė už $8,000. Plėšikai 
atvažiavo automobiliuje, vie
nas jų sviedė į langą popie- 
roj apvyniotą akmenį, kiti 
pagrobė brangenybių, sulėkę 
j automobilių, nupyškėjo.

Kaip J 
buvo lietuvių c 
dvtas kun. 
naitė GilmaJiai 
Anglijoj Grind 
j e rasta nužudys 
Alexander Sm 
naitė ĮJannah C 
žudytasis kunigą 
talikų Bažnyčioj 
nų. Kunigas ras 
rojo klebonijos a^ 
veiveriu šalyje.

Frank O. Pore 
ypatingą špos 

-Kaip žinoma’.

-s •*
Conn. 
iiužu-

• tar
tai p 

dely- 
ligas 
>tar-
Nu-
Ka-

ant- 
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ant

NETEKO APETITO PRIE 
VYNO

Vengrija nori rasti rinką 
savo pagarsėjusiam vynui. 
Turi 10,000,(XX) geriausio vy
no ir parduotų už ketvirtą 
kainos dali. Prieš karą pa
tys vengrai daug vyno išger
davo. Per karą vengrai nu- 
blaivėjo ir tenkinasi dabar 
vandeniu.

garsūs daktarai karstą atida
ryti ir lavoną ištirti ir išbal
zamuoti. Karstas su didele 
pagarba ir dideliu atsargu
mu buvo atidarytas. Ir kas •V - - • •
jame besą? Ugi besąs tuščias,
jokio lavono nesą, tik keletą
yelėnų, kad būtų daug.maž

“šaltinio” num. 20 reguleriu laiku nebuvome gavę, nes ji£ 
kaip skelbta buvo Lietuvos laisves atsteigusios vyriausybės kou< 
fiskuotas; o redaktorius pašauktas teisman. - .4/3Į

Dabar tą “šaltinio” konfiskuotą numerį gavome “šmuge* 
lio” keliu ir galime “Darbininko” skaitytojus supažindinti šBt 
tuo straipsniu, kurio laisves mylinti Lietuvos vyriausybe per/ 
sigando ir konfiskavo. -

Kiekvienas, kas tik tą straipsnį perskaitys nei su žiburiu, 
neras nieko tokio baisaus, už ką reikėtų laikraštį bausti. Buvo/ 
sakoma, kad tame straipsnyje Seimo nariai ar valdininkai bu-/ 
vę vagimis pavadinti. Bet nei to straipsnyje nerandame. T ei-/ 
sybė ten pasakyta, kad “Seimas ir pati vyriausybė pasisakė^ - 
kad eisianti Sventvagianti, plėšti Bažnyčios.”

Tai stipriausias pasakymas. Na ar čia kas išvaginamas? į 
Jei jau tokį pasakymą išrasti baustinu, tai ko vyriausybė žiop*J 
so/kuomet Kauno lenkų laikraštis buvusią, valdžią vadiną mor-u* 
dercais ir kitokiais įkriminuojančiais vardais?

* Jei “Šaltinį” bausti, tai ką reikėtų daryti visiems tiems*/ 
kurie visokių piktadarybių prikaišiojo Dr. Purickiui? Jį šmei7 | 
žė net kai teismas jį išteisino.

“šaltinis” num. 21 apie savo reikalą be kitko šitaip rašo/ 
“Mes turime vyriausybę, kuri, ačiū Dievui, pasisakė

««

steigsianti ‘klerikalų’ pamintas demokratines laisves. Ir štai*/ 
ko nepadarė per atšuonis metus su ‘Šaltiniu’ rusų caro valdžia*/, 
padarė mūsų ‘demokratinė’ valdžia. j./

“Atėjo, paėmė, uždraudė paštui išsiuntinėti ir baigtas kritk •
kis: mums nerado reikalo pranešti, už ką.

griebtasi, kad surin- 
kūodaugiausia aukų. Vi- 

s aukos eis per Federacijos 
G ntrą ir iš Centro tiesiog
4 jus siunčiama į Angliją.

X Vajus us užvestas visuose 
ISuv. Valstijų centruose, kur 
.tik yra organizuotų darbi- 

• fninkų.

X -------‘DELEGATAS Iš ANGLIJOS 
: BOSTON’E

Vienas Anglijos angliaka
sių delegatas atvyko Bosto
nan. Jis čia unijų vadams 
aiškino apie Anglijos strei
kuojančių angliakasių padė
tį. Delegatas aiškino, kad 
1,000,000 streikuojančių ang
liakasių su savo šeimynomis 
yra dideliame varge ir atsi
šaukia į Ameriką darbinim 
kus suteikti jiems paramos.

Angliakasių reikalavimas 
yra toks: $10/savaitėje, o 
jiem tesiūloma $9 savaitėje.

Delegacija susideda iš ke
turių asmenų. Tarp jų vie
na yrą
tė pojvhirius miestus sakyti 
unijoms prakalbų. ,

z

DIVORSAI DAUGĖJA
Suv. Valstijose divorsų
S^iuje daroma pusėtinas 

pi >esas. Divorsai' daugė
ja.

Statistikos rodo, kad 1925 
metais iš kas šešių apsivedi
mų buvo vienas divorsas.Tais 
metais divorsų buvo ant 
3,222 daugiau, negu 1924 m. 
Kas ypatinga tai, kad apsi- 
vedimų skaičius mažėja. 1

1925 m. divorsų buvo 62,- 
685, o 1924 m. jų buvo 59,- 
463.,

Apsivedimų 1925 m. buvo 
385,365, o 1924 m. jų buvo 
390,610.

Divorsai padaugėjo ant 
5,95 nuoš. j

PUOLĖ MERGINĄ

SALĖM, Mass. — Miške
lyje prie Danvers Insane 
Asvlum piktadarys puolė 
Mary Wood, 26 m. amžiaus 
merginą. Ją apmušė, nu
draskė drabužius ir kankino

vas ir visi jūreiviai žuvo ir 
apie juos jokių pėdsakų ik
šiol nerasta.

Dabar sakytas rašytojas 
paskelbė radęs Norvegijos 
pakrantėse karstą su angliš
ka vėliava perjuostą. Sake, 
kad tai tame karste esąs 
Lordo Kitcheneiro. lavonas.
-. .. — . . j

kio jame lavono nėra buvę. 
Aiškiai pasirodė, kad čia pa
daryta “dirtv trick.”* ■'

Dabar slaptoji policija ieš
ko“ kaltininką Powęrį.

ištisą valandą. Kai ji rasta, didžiomis ceremonijomis
.l • i__’_ i- _ ______tvi. ' l-nvbfoc Kn-vrk crnlvsnfac i T.7vn~tai besanti be sąmonės. Pik
tadarys yra suimtas ir buvo 
tardomas. Jis besąs iš So. 
Bostono Jolin Pendergast. 
Kadangi mergina neatsitai
sė, tąi byla atidėta.

karktas buvo gabentas į Lon
doną. Londone karstas bu
vo padėtas Į Ardente koply
čią. Bet be apžiūrėjimo ir be 
atidarymo karsto neketintu 
laidoti. Buvo paskirti du audėjų.

SUSTREIKAVO 1,000 DAR
BININKŲ

*■ *

MANVILLE, R. I.—Man- 
ville-Jenakes kompanija no
rėjo įvesti 54.valandas, vie
toj 48 valandų savaitėje. Au
dėjai pasipriešino ir sustrei
kavo. Streikuoja apie 1,000

f NE VOGK!

gando i

•• ■ s
skaudžiais žodžiais: tačiau.Ą 
ne mes kalti, kad taip yra.'i**/« 

Amžių šventa nuosavybė *s’j 
Daug Lietuvoje buvo genį, i 

žmonių per 500 metų, kaip/| 
Lietuva yra k N k šč joniška. ' 
Kunigaikščiai, turtingieji, o 
dažniausia paprastieji žmo
nes, gyvi ir mirdami, per 
amžius užrašydavo Lietuvos įj 
bažnyčioms žemių, miškų ir ” 
kitokio turto. Už tas aulu 
j i e uždėdavo pareigas jų pj 
statytose bažnyčiose žmoti’ 
mokyti Kristaus mokslo; su- ' 
tardavo, kad už jų sielas bū
dų laikomos pamaldos; iš tįv 
turtų buto išlaikomos sene
liams, našlaičiams skaitlin
gos prieglaudos, steigiamo^ 
mokyklos; išlaikomi kunigą^ 
neapsunkinant žmoniij" para- 
pirtiais ntokesniais; taisomos » 
| w JT"*—<.... *

i b taip toliau.
ftusy skriaudos

Mūsų karta jau ne 
tii bhžbytinių turtų,' nebį 

( Seka ant 8-tojmslapio) *

N e patikėtina tiesa.

Vagystė yra tuomet, kada 
svetimas paima ne savo daik
tą, savininkui nematant. 
Bet kuomet mane užpuola už 
mane stipresnis, ir matant 
atima, tuomet toks darbas 
vadinamas yra blogiau negu 
vagystė: — yra tai plėšiko 
darbas, šlykštesnė už pa; 
prastą vagystę ir plėšimą yra 
šventvagystė, bažnyčios ap
vogimas, ar apiplėšimas. Tai 
visiems žinomi dalykai. Mes 
fu r būt iki tiek nenusigyve
nome, kad palaimintume va^ 
gvstę, plėšimus ir piktintu- 
memies iš t<T, jog valstybė 
baudžia už bažnyčių apiplė
šimą. Taip, Lietuvoje šie nu
sikaltimai dar tebėra bau
džiami. Bet'iftobeužltgo1 jie' 
tur būt j nebebus bntidžidrm. 
Nes mūsų Selinąs ir pati vy
riausybe pasisakė, kad' ei
sianti šventvagiauti, plėsti 
Bažnyčią;

Mes Čionai sakome, tiesa,

PAAIŠKINO, KAD NESIKIŠ 

s Prez. Coolidge paškelSdi- 
no, kad į Meksikos valdžios 
ir Bažnyčios ginčą kištis ne
galįs. Prie to neleidžia nei 
tarptautinės teisės, nei su
tartys su Meksika. Tasai gin
čas esąs grynai naminis. A- 
merika apsirubežiuos ginti 
savo piliečius Meksikoj ir 
ginti piliečių nuosavybę.

Prakiuro vandens dūda

J I

TĖVAS NUŠOVĖ DUKTERĮ

Tri-

bažnyčios ir statomos naujos i

moteris. Jie išsiskirs-

* >

UŽ PERDIDELĮ TRIŪBI- 
JIMĄ

WORCESTER, Mass. — 
B. R. Gain atsidūręs ant 
Main St. su savo atitomobi- 
lirrlaike susikimšimo be pa
liovos ėmė triūbyti. Už tai 
buvo suareštuotas ir nubaus
tas $5.00 ir kaštus užsimokė
jo.

NUSINUODIJO ŽIURKIŲ 
NUODAIS

CHICAGO, III. — Peter 
Homan papildė saužudvstę 
ypatingu būdu. Jis gyveno 
nesutikime su pačia ir vieną 
sykį po ginčų su pačia, su
valgė žiurkėms nuodyti “kci- 
ką” iAmsis pardfi,

FILMŲ DIRBTUVĖJ 
GATgRAS

H0LLYW00D, Cal. — 
Centu ry Film korpdracijos 
dirbtuvėj buvo kilęs gaisras. 
Nuostolių pridaryta už $400,- 
000.

. PINE CITY, Minu, 
jų metų mergaitė, Elsie Kok- 
lepels, vaikščiodavo miege. 
Paskutiniu kartu ji vaikščio
jo po vištų kiemą ir tamsoje 
tėvas ją pamatęs, pamislijo, 
kad tai koks žvėriukas ieško 
vištų. Paėmė šautuvą ir šo
vė. Pasirodė, kad nušovė 
dukterį. •

PRAKIURUSI DŪDA PRI
DARĖ DAUG ŽALOS

GLEN COVE, N. Y. — 
Prasimušęs iš dūdos vanduo 
švirkštė su baisiausiu smar
kumu. Du žmogų buvo pa
gautu srovės vietoj žuvo, du 
sužeista. Žalos pridarė labai 
daug. Srovė buvo tokia bai
si, Jmd savo kelyj išvartė me
džius, išgriovė namus, išvar
tė telefonų stulpus.

Vandeniui pragarišku 
smarkumu „švirkščiant pasi
darė vė;|IK kurs boto it tor
nado. Vienas namas buvo iš 
vietos paimtas ir blokštas 40 
pėdų. Namas negriuvo ir 
niekas iš jame buvusių nebu
vo sužeistas.

Vienas žmogus dirbęs ga- 
’radžiuje buvo srovės pagau
tas ir dingo ir žmogus ir ga- 
radžius. Jų pėdsakų nesu
rasta. Vienas iš sužeistųjų 
nukentėjo, kai jo namai griu
vo. Jį iš griuvėsių išnešė 
gaisrininkai. Sako, kad dau
ginusi^ blėdies pridarė vėjo 
srovė, kuri pasidarė vande
niui švirkščiant. Baisi srove 
vandens ir vėjo lėkė keletą 
mailių. Vieškeliai per ku
riuos vanduo švirkštė tapo 
paplauti ir jų negalima lai
doti be pataisymo.

atsitiko vakare. Mies
telyje šviesų Įvadas buvo ph- 
gadytas ir užviešpatavo tam
sa.
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Sąjungos pirmininkas pulki-, 
pinkas Daukantas nesenai 
buvo nuvykęs į demarkacijos- 
palinijį susipažinti su tikrą-; 
ja būkle. Būkįlė yra įtemp
ta/ bet jokiu bųdu ne iki to- 

r*' m : ■» I • ’ • • 1 •'* 1 1 • •vi— 4 —įsnio, įKi kokio lakelę 
labai gąusiugos žinios ir gan
dai.* Visokių lenkų, organi- 
zaęijų deiųarkacijos ^palmi jui 
judėjimas yra tik centrinės 
lenkų valdžios silpnumo yai- 
siųs, kurį jie stengiasi už
maskuoti ruošdami visokias! 
abejingas kelibnės į okupuo
tas sritis ir skleisdami įvai
rius ga'ndus. 1' '

Musų apsaugos organai 
budriai seka tas lenkų de
monstracijas ir pasiruošę vi
sada lenkus atremti.

ev 0

osiš
' ' ' ‘-r

demarkacijos linijos'ir jau 

priėmė savo grupėm kris len
kų partizanus Vaiėiachatis- 
kus, gyvenančius kiloūie- 
-ti*o niro demarkacijos linijos 
Kurinių 'kaimo viensėdy.

It
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. i / • rL įOELŽB ATMAINOS MUSŲ 
DIPLOMATĘ TARPE 
M patikinau šaltinių teko 

Įįmams patirti, kad vyriaušy- 
yra nusistatyta padalyti 

^ŠlOaiausiuojU4 - laiku * šiokie 
čfipkimatrnėję tarnybo-

Mūstj’jlašitihthri^Vn- 
l^sLb^tdne’p. K* Bizaūbkas’ at- 
p:S^&iamas'iš .Vašingtono ir 
^perkeliamas atstovu į Talihą.

Pasiuntiniu Vašingto- 
P nan skiriamas p. J. Vileišis. 
U- .:3>. ; Mūsų pasiuntinys Ro- 

V. Čarneckis atšau- 
& kaamas iš ten ir skiriamas 
b atstovu į Helsinkius. 
t? , .i-A P. J. Savickis iš Hel- t 
it Jgfiokių keliamas Kaunan, į 
I JJžs, Reik. Min-ją p. Direkt. > 
§ Saulio vieton.

5. Dr. J. Šaulys . skirią-, 
.lęaš.pasiuntiniu į Berlyną, i 

b --*.6, - -P, Sidzikauskas, Lie- ’ta ■f,y. tavos pasiuĮit.įnys .yokįętijuį, 
kviečiamas U esi Reiki Minis^ 
tetiu. ta'y

•Š. Į Romą,? .p. iCamecldo 
vifeoi^kelianias į>. J. Šeinius 
i^StokhoknoI - "/r

. 8. Šiokholnian atstovų ke- 
Hamas mūšų1) pąsiuntinys 
Latviams p. AiikšttrėĮis. : * 
- 4Š. Pagaliau, p. Aukštuo- 
Eo
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lietuvių si|j
Balpas.” 
gyvavimo?® 
savaitraštis 
pos męn. Jj;
je kaip pi>-b^ 
vių leidinyBj^ 
džioje
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spaustuvųbinfc 
vt TĮTSįcius, o pirm 
komisija šuo& 
vaikis, JąįjTį 
Vronevskį^i -y
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PONAS M. SLEŽEVIČIUS 
PASIĖMĖ JAU KETVIR- 

; TĄ MINISTERIJA
Naujam Vidaus Reik. Mi- 

nisteriui p. Požėlai greitai 
pavargus ir po mėnesio mi- 
nisteria vimo pareikalavus 
sau atostogų — jį sutiko pa
mainyti ir jau pradėjo laiki
nai eiti ir V. R. M-rio parei
gas ponas Ministeris Pirmi
ninkas M. Sleževičius.

Pastebėtina, kad tokiu bū- 
du p. Sleževičius pasiėmė sa
vo pečiams jau net ketvirto
sios ministerijos naštą, nes 
jis visit pirma yra Ministeris 
Pirmininkas, kurio tiesiogi- 
,neje žinyboje; yrfcl įų l^tajiaža 
įvairių reikąljjį’ aiaĮaf y- 
ra drauge Mjius-
teris, trečia.' įĮiyądųoj^ nuo 
.paitaavo Kabindtd sudarymo 

'Užsienio Reik. Mirdsterį, da
bai*-gi, kaip matome, pasi
ėmė jau sau, ka^.<ių$laikinaiJ ’

L Pagaliau, p. Aukštuo- 
vieton, į Rygą^skiįa^Įs 
buitiniu, <Lr Ja. J* MiAi-

kta, dabai* U. R.žiLEkbnoiž'

tik, ketvirtą vįėtį; Kabinete, 
lų iiUik mi- 

x ________sąui^tpįįo-
gil:— ii* visaš^rhūšiįMiM^e- 
įiiįr Kabinetas, ko geltsį gmės

Ęelicką daęi* kji 
nisteriui p

A

» * •
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MHs toj pat® 
Izaokų apie : 
rįfąip gabus ■ 
!|a&strukto- 
AsMas reika- 
iAy&ins dalis

v-- ->
M»—. T- — •.-** w U •*— ••

*“ "--------------

- - - - - .«lektorius niro, i^kupąš vienas bąvo iš- 
•L nn+- • XT»«..iXr. L—^.^. ■

kiv darbinii
.BiĮvq reikalautą pąkįelti^y

itv

ir A.
• 2 . laikinai

prisidėjo Vaminę&s. Tat’ 
buvo koa$ėnįik ne?4
ten įėjo visų: tuomet,pasireiip 
kusių srovų j atstovai.

c * ’ -t • ' *
Laikraštis Rygos lietu

viams turėję neniąžos reikš
mės ir su jo pasirodymu su
puolė ir jų tautinio judėji
mo atgijimas platesne plętj. 
me. N no* 1924 Aietti rudtars 
laikraščio leidimą, perėmė 
mg. Juodavalkis ir ]jasikeitę. 
“Rygos Balso” redakcija ir 
jo kryptis. Nuolat lydėjo 
laikraštį materialės sunke
nybės, nes Rygos ir bendrai' 
Latvjjds iie(tu^jai - ipasirodė 
gana indiferentiškais kultū- 
rinių pastanįgų atžvilgiu. Y- 
pač “R. Balso” padėtis pa
blogėjusi pastaruoju laiku ir 
jis išeina vos kas dvi savai
tes. Viso laikraščio išėjo 237 
numeriai.
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i.j^ąĮliaųskas buv. 
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bruzdėjinUi. įjį į^ip' 
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gidimą. .PjįająumjjaihikaiJtų 
>14antįvišnu patenkint nega
lėjo, į lodei <davbiirinkąi{ įėmė;_____ _arbinmkai; įėjnė; 
streikuoti.. Dabar, stiei^ <ai: 
visu? pasibaigė iy mąioma, 
kad greitai neatsika»tofi$ nes 
darbo įnspekęįjai. duotas pa- 

dar-
san- 
tuo-

rėdymas stropiau sekti 
bininku sū darbdaviais 
tykius ir, kilus streikui, 
jau eiti taikinti.

POPULIARINSIĄ LIETUVO
JE RADIO

ŠIAULIAI. Šiomis die
nomis įsisteigė radio mėgėjų 
ratelis, kurio veikimo tiks
las tarp kita ko aptarnauti 
Lietuvos visuomenę radio 
priemonėmis ir populiarinti 
'Lietuvoj radio.

■0S) Vienas ratelio steigėjų, mo-i

NUSIŠOVĖ IR PRISIGIRDĖ.
GRUZDŽIAI. Liepos mėn. 

20 d. apie 18 vai. Kulpės upė
je po tiltu kelyje Šiauliai — 
Gruzdžiai už 7 kilometrų nuo 
Šiaulių rą^tįų; kniūpsčias gu
lintis vandeųy nežinomo as
mens liyonak PaSii'ode, kad 
tai būta pil. Gausmano Adol
fo, kil. iš Liepojos, gimusio 
1905 m. Gausmanas pats nu
sižudęs šūviu iš “Moutekris- 
to” revolverio ir nors žaiz
dos būta nepavojingos, bet 
tai darant, jam po tiltu, jis 
kniūpsčias įpuolęs vandenin 
ir ten jo prigerta.. Paaiškė
jo dar, kad šiais metais ba
landžio mėli, jis grįžęs iš 
okupuotos Lietuvos pas savo 
brolį, gyv. Gruzdžiuose. Nu
sižudymo vietoje prie lavono 
kojų rastas “Montekristo” 
reyolyeęm- ,su šešiais šovi-

L -tr-’lMK. •

LIETUS SUARDĖ GELEŽIN
KELI

Tarp Skuodo i ta Priekulės 
po smarkių lietų vanduo su
griovė geležinkelio pylimus.

Traukinių judėjimas tame 
ruože trukdomas.

PAŠALPOS SAVIVALDY-
, . BĖMS
Vidaus reikalų ministerija 

paskyrė pašalpų: Kėdainių 
apskrities valdybai tiltams 
remontuoti 22,000 lt., Rokiš
kio apskr. mokyklų remontui' 
8,(X)0 lt., Kauno m. savival- 
dvbėi viešiems darbams or-*
ganizuoti 15,000, Tauragės, 
miestui grioviams kasti 20,- 
000 lt. ir tam pat reikalui 
Ukmergės miestui duota 5,- 
000.

iii^rtękfcpoktas padięMW^2
lt., o inųMirtas 109$ “mil. lt., 
tuo būdu per š. m. pirmą pus
metį eksportas pranešė im- 

’portą 16J2 mil. litu.
■. . > " • i—:-----------------------  /

GELEŽINKELIO PAJAMOS
(.Geležinkelių valdybos ka- 

$qn per birželio mėn. įplaukė 
*2,4(75,009 lįtų (‘^inke
lių pajamų; platieji geležin
keliai davė 2,287,000 lt'., ę 
siaurieji — 188,900 Lt.1 ų . i i • r i,. , j ■ . .T.. ~ 1 ■■■

KOMUNISTAI VILNIUJE 
. NESNAUDŽIA į

Vilniuj nelegalus komu
nistų veikimas pasireiškia la
bai dažnai. Iš nakties dažnai 
aukštose vietose pasirodo 
plevėsuojančios raudonos vė
liavos, arba raudonos spalvos 
užrašai komunistiniais lo
zungais ant sienų ir tvorų..

: mik

I :

ANTRA SALANTŲ 
NELAIMĖ

Nesenai beveik visas sude
gęs, Salantų miestelis šiomis 
dienomis pergyveno antrą 
nelaimę. Po smarkaus lie
taus, labai pakilo Salanto 
upelio vanduo ir nunešė du 
tiltus. Miestelio padegėliai 
šokę statyti naujas trobas, 
dabar turėjo sustabdyti dar
bą, nes miško medžiagą rei
kia gabentis iš anapus upės, 
o tiltų nėra.

“TIMES” REDAKTORIUS 
VILNIUJE

Viešįs dabar Varšuvoje 
vieno didžiausiu Anglijoje 
laikraščio redaktorius Steed 
žada apsilankyti Vilniuje ir 
vietoje susipažinti su oku
puoti] žemiu taurų siekimais 
ir apžiūrėti Lietuvos Lenki
jos demarkacijos liniją.
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BŪKLĖ DEMARKACINĖJE 
LINIJOJE

Pasikartoj ant žinioms a- 
pie lenkę bruzdėjimą anapus; 
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“ RYGOS BALSO ’ ’ SUKAK- 
" ' ' TUVĖŠ

Liepos mėn. 3i,d.Iįta.(
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Viskas kas geriausio cigarete

os J)oličinirik 

i^J|Ąėjąma, kad Žibudą leii- 
kur paėmė nelaisvėn, ū'ėsani- 
rą valandą apie 17 lenkų ka
reivių iš Burokų kardono 
kįapralo vadovaujami ėjo ba
ili,'statydami gaires.
-TįGilušio kaimo z laukuose 

lenkai sudegino mūsų sargy
binę būdelę ir iškoliojo sar
gybinį Vaitkevičių Antaną. 
Policininkas Žibuda stovėjo 
sargyboj Naujų Alksnėnų 
kaime, bet iš ten-dingo.

, L ŠOVĖ Iš PASALŲ -

KAUNAS, V11-31 (Elta). 
Liepos mėn. 29 d. 14 vai. Bu- 
10ką-kaime du lenkų karei-

* pasislėpę lenkų pusėje 
apie 150 metrų nuo.demarį<a- 
įįį$£; liųijvsr šovė į mū^ų, vy
kesnįjį policininką Banį Jo- 
Ą' ir Česnauską Antaną, ku- 
ffetuo laiku ėjb apžiūrėti ba- 
/b» -Kulka-įsmego vieno met
ro atstume nuo policininkų 
Banio ir Česnausko. Rastoji 
kulka yra prancūzų tipo, šo- 
vę lenkt} policininkai biivb 
160 metrų nuo demarkacijos 
linijos mūsų pusėje.
. ■' > t- j A.ū

PASKIRTAS KARIUOME
NĖS RABINAS

Krašto apsaugos ministe- 
rio įsakymu kariuomenės ra
binu žydų religiniams reika
lams pasklidas Samuelis 
Sniegas, žymus žydų veikė
jas.

PROPAGANDOS TRAUKI- ' k
NYS

Nesenai Vilnių buvo ap
lankęs specialus žemės ūkio 
kultūros propagandos trau
kinys. Jis važinėjo visa
me krašte. Traukinio paly
dovai daugiausia varė ne že
mės ūkiui kelti, bet lenkiš
kumo propagandą.

LIETUVOS PREKYBA '
' * Pėr š. m. birželio taėnešį 
eksportas pasiekė 17,4 mil. L,' 
o importas — 19,2 mil. litų, niai keleiviams įsėsti ir\
Nuo sausio iki liepos mėn. ti.

Tarp stočiųKretinga-Darbėnai 
iHlO S. 113. rugpjūčio 7 
baugftfeiė stabdomi

■

FEDERACIJOS XVI-JO KONGRESO, L. 0. K. S. XI-JO \ 

IR LIETUVOS VYČIU XIV-JO, SEtMy PROGRAMO / 
INFORMACIJOS J

Minėtų organizacijų seimai, šįmet įvyksta rugpiūčio 24, 25 
ir 26 dd. šv. Jurgio parap. naujos mokyklos Auditorium, Water- 
būry, Connecticut.

1. Seimai prasidės Antradieny, rugp. 24 d. 9 vai. ryte, iš
kilmingomis šv. Miniomis, kurias atlaikys Fed. pirm. gerb. Kun. 
Ignas Albavičius. Pamokslą sakys L Vyčių Dvasios Vadas 
gerb. Kun. Dr. J. Navickas. Vad. muz. Aleksiui giedos Vyčių 
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. Vyčių žymūs darbuotojai. Muzikalę dali išpildys 
New Haven parap. choras vad. p. Vincui Burduliui, dainuos p-le 
M. Blažauskaitė iš New Britain, Conn. ir daugel kitų žymių so- 
listų-čių.

2. Trečiadieny rugp. 25 d. 9 vai. ryte, pontifikalines šv. 
Mišias laikys Jo Ekscelencija Arkivyskupas Jurgis Matulevi
čius, pamokslą, sakys gerb. kun. Prof. Dr. Pranas Bučys. Da
lyvauto Eksc. Hartfordo vyskupas Jonas Nilan, D. D. Laike 
šv. Mišių Seimų dalyviai “in corpore” priims šv. Komunijų. 
Lygiai 8:15 vai. vakale L. Vyčių 7-tos kp. skaitlingas (70 
nų) choras, stato scenoje dviejų aktų muzikali kurinį “ 
VYNĘ.” ! 
chorui akompanuos Di Vito orkestrą.

3. Ketvirtadieny, rugp. 26 d. 7:30 vai. ryte, iškilmingos pa
maldos už seimtiojančių organizacijų mirusius narius. Tuojaus 
po pietų,, Baaiilttm darže, L. Vyčių. 7-tos kp. su a|yykusiais sve
čiais- viešnioms Bąsė Bali, Terinis .ię- kitoki žaidimai. Apie 0 
vai. vakare, Seimų dalyvių pa^erbipio delei, Šaunus banlpetas- 
vakarienė. Programą išpfldys* Šeimų7 atstovai, kalbėtojai, ar
tistai muzikai fr dainininlcai. •

J r . *, I ’

Gerb. Seimų dalyviams-vemą.rekomenduojame šiuos vieA 
bučius: Kingsbįy, Palace, VTarburtoa ir EiUm.

Norintieji apsigyventi privačiai, lai kreipiasi pas p-lę Uut- 
kiutę, 129Cbngress Avenue.

Muzikai bei dainininkai pasiryžę seimuose dalyvauti, nuo
širdžiai yra krečiami savo talentais papuošti mūsų vakarų (pir
mojo ir trečiojo) programos, šiame reikale meldžiame adresuo
ti: A Aieksis, P. O. Baz 332. '
' Vista lNHktm ir telegnm&s Seimams reikia siųsti: 46 Om-
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į jo ii cigarete. Jei dar nerado* 
cigaretų gerume, atsiliepkite j
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žodžiai L. šimučio, muzika A. Aleksio. Solistams
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R. J.tlYMOLDS TOBACCO COMPANY, w I-N S T O M - S A & E M»
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rte - TŲ.flABU—
UNAS;‘VIK3l (Elta)į 

utorni.OžtfiMriiž^ fevt*nčio| 
lenkt? j a ma

rištinė ’‘ grtipšj^įknrios 
slas užpuldinėti tom si j pil

vai stebinės ir vfcuMpe- 
i įstaįgą^naikuiti,.tiltus, 

isiekiro^dįįfcinrtncš it* t. L 

grupe* vadovaus, atsar- 
ftruėidkas Kazlauskas} 

liūdimi tpn gfupeft asine- 
S tik gerai žinantieji nuimi

P.O puikaus pasimankštinimo niekas tiek 
jjieatgaivina kaip kvepianti durnai Camcl. 

tik Camels eina—į pajūrį, į kalnyitus, i 
ofisą—jie neša smagumą, pilną pasidžiaugi- 

jj j 
j . ' Jolds kka& gamintas cigaretas nedžiugina

tAeonį tiek daug milionų, nes CameK yta 
padaryti iš parinkčiausią auginamų tabaką. 
■Tik vitoi Camels patenkina skonį visko kas 
Xra gero ei garėtuose, kadangi CamsI mišinio 

- negalima rasti už bile pinigus, 
niekad nenuvargina skonio, niekad

d.. * aJ V '

nepalieka cigarątinįo atsidavimo. Ka» metą 
gamintojai Camels, tai yra didžiausi pasaulio 
tabako organizacija, išleidžia milionus ge
rumui. »• * ** ■ t 1 t

Nedvejojant, Camels yra puikiausia sma
gumas, turtingiausias patenkintas7 v— 
kada noriJ|aejo ii dgareto. Jei dar nerado
te geriaufcib cigaretų gerume, atsiliepkite į 
populeriUtiausį pakvietimu rūkyti,, bile kada 
sakytą— ’

Pasiimkite Camel!
I
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, Antradienį, liepos 27 d. į-( Tad ir ^pasakymą, kad 

f sakė eisianti šventvagiauti, 

Bažnyčios plėšti” negalima 
imti žodis į žodį. Nė vienajn 

.“Šaltinio” skaitytojui neatė
jo į galvą pamanyti, kad mi- 1 
nisteriai, ar Seimo nariai su
manė eiti asmeniškai ir plėš
ti taip, kaip tai daro krimi
nalistai.

Tų žodžių reikšmė yra žy
miai kitoniška. Katalikų 
Bažnyčios įstatymai ir moks
las aiškiai sako, kad kiek
vienas Bažnyčios, turto nusa
vinimas, nesutinkant pačiai 
Bažnyčiai, yra sunkiausias 
nusižengimą^, yra šventva
gystė, kuri baudžiama sun
kiausia bausme, būtent at
skyrimu nuo Bažnyčios, eks
komunika. Katalikų Bažny
čios kanonai baudžia tąja 
ekskomunikos ^.bausme ir 
tuos, kurie išleistų panašius 
įstatymus.

Kunigų algos, imant isto
riniai jų kilmę, ir žiūrint 
dabartinių apystovų. yra ne 
asmeninis vieno, ar kito ku
nigo pinigas, bet bendras 
Bažnyčios turtas, gaunamas 
ir centraliniu Bažnyčios į- 
staigi] išlaikymui1 ir pavienių 
kunigų atlyginimui už kuni- 
-gišką darbą, ne už civilį. To
dėl tos algos, einant Bažny
čios įstatymais, yra Bažny
čios turtas ir jų atėmimas be 
Bažnyčios sutikimo, katalikų 
negali būti kitaip pavadin
tas, kaip šventvagyste. ’ Ga
li toks pavadinimas mums 
nepatikti, mes galime norėti, 
kad kanonai būtų panaikin
ti. Bet kol kas jie nėra pa
naikinti, tik Lietuvos vals
tybės konstitucija juos pri
pažįsta.

Ta pati konstitucija lei
džia Katalikų Bažnyčiai lais
vai skelbti savo moksli 
“Šaltinio” straipsnis buvo 
ne kas kitas, kaip tik įverti
nimas ano Bažnyčiai priešin
go sumanymo, pasiremiant 
Kataliku Bažnyčios mokslu, fc •/
Tokio įvertinimo skelbimas 
yra ne kas kita, kaip skelbi
mas katalikų Bažnyčios mo
kslo. O tokio skelbimo lais
vė yra konstitucijos leista.

P. Tumėnas pasiūlė p. tei- 
Isėjui pakviesti publicistikos 
ir Bažnyčios teisių eksper
tus, kurie neabejotinai pa
tvirtintų tiesą.Teismas “Šal
tinio” redakt. A. Sivicką nu
baidė sumokėti 1000 litų, ar
ba nesumokėjus, 1 mėn. kalė
jimo. Apeliacijai palikta 2 
savaiti.

(“Šaltinis”

Mariampolės Taikos teisėją.
Paskirtąją 8 vai. ryto pri

sirinko žmonių pilnutėlė sa- 
visi suolai, tarpai, korido

rius, užimti tap, kad, rodos, 
pršto neįkištumei. Darosi 
karšta, tvanku. Salėje matv-; 
ti daug žymesnių asmenų: p. 
Stabingis, p. Kripaitis, mies
to burmistras p. Staugaitis, 
Dr. K. Rėklaitis, Seimo ats
tovas p. Radzevičius ir kiti.

- Pusiau devintą vai., atvy
kus kaltintojui, Mariampolės 
apskr. viršininkui, p. Kerpei 
teismas prasideda.

Teisėjas j>. Šimuolis, pa
skaito kaltinimą ir mes da
bar tik teauginome, kad “Šal
tinis” konfiskuotas už 
straipsnį užvardytą “Ne- 
vogk,” kuriame Seimo iškel
tas sumanymas nuskriausti 
Bažnyčią buvo pavadintas 
šventvagyste. P, Kerpė pa
sisako kaltinimą palaikąs; 
“Šalt.” red. p. Sivickas rei
kalo gynimą paveda advoka
tui p. Tumėnui (būv. minis- 
terių pirmininkas).) Bylos 
diskusija eina tarp p. Tumė
no ir p. teisėjo, kuris, tylint 
p. Kerpei, yra kaip ir ver
čiamas atlikti vienkart ir 
kaltintojo darbą. Kadangi 
tokios dvi pareigos yra ne
leistinos ir nesuderinamos, 
tad ir p. teisėjas pasitenkina 
tik porą kartų pasiginčijęs 
su mūsų ginėju.

P. Tumėnas savo kalboje 
j^Į^ūšjj^a^įrodymus. Aps. 

3^IH|BJ^Pfe^audzTambjo 
/^63, 1 str. Tas 

straipsnis baudžia už prama- 
nvi'?®rba iškraipytų zinitį 
skleidimą, su tiksluT>akenk- 
ti valstybės veikimui, arba 
ją įžeisti. P. Viršininkas į- 
rodymui “Šaltinio” kaltės 
paima 10 žodžių iš straipsnio, 
kuriame yra virš 1000 žo- 
^/žių. Taip darytLnegalima; 
norint suprasti rašiusiojo 
mintį ir skaitančiojo gauna
mą įspūdį, reikia imti visą 
straipsnį.

. Minėtame straipsnyje pa
matinė žinia, apie kurią vis
kas sukasi, yra pasakymas, 
kad Seimo komisija svarsto 
sumanymą atimti kunigams 
algas. Ta žinia nėra nė pra
manyta, nė iškraipyta; vi
siems tai yra žinoma. Kiti 
visi straipsnio sakiniai yra 
tos žinios įvertinimas. Įver
tinimas žinios nėra žinios 
pramanymas, nėra jos iš
kraipymas, nėra jos padavi
mas! Tad ir visas ^reikalas 
neturėtų* būti traukiamas į 

.JŠaudž. St. 263,1 str. Dabar, 
pats tos žinios įvertinimas, 
ar jis yra įžeidžiąs. Pasaky
ta, kad atėmimas kunigams 
algų yra Bažnyčios apiplėši
mas, yra šventvagystė. Rei
kia turėti omenyje, kai? lai
kraščiai rašomi taip, kad jie 
skaitytojui būtų gyvesni 
skaityti. Kaip gyvoje kalbo
je, taip ir gyvai parašytame 
žodyje, mes visuomet rasime 
sakinių, neva perdedančių, 
kurių vienok mintis per tai 
neiškreipiama, bet skaityto
jui ji darosi riškesne. Sako
ma, kad žmones tarp save 
plaunasi; bet juk niekas ne
ima tokio pasakymo žodis į 
žodį.

Išvėdinkite sergančio 
kambarį
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Užtektinai šviežio oro ::erai vėdina
mame kambary, arba ant įnirčių. kur 
vasarų galima sergančio lovų pastatyt, 
yni reikalinga gydant bite ligonį. Žie
mų, sergančio kambary ienų»eratura tu
ri būt vidutiniškai šilta (60 iki 6S laips
nių F) diena, kada kūdikis budi, bet 
naktį galima laikyti kiek vėsiau, arba 
kada jis miega.

Kūdikis, kuris tapo pralavintas tin
kamų sveikatos Įpročių, ir kuris nripra-. 
tęs, kad tinkamai jo tualetas yra į>ri- 
žiurimas. yra lengviau1 prižiūrimas ligo
je. Pagelbsti jei kūdikis Įpratintas pa
rodyt savo liežuvį bei gerklę ir Paveli
ja save apžiūrėt. Kūdikio niekuti ne- 
reikia gųsdint nubaudimu.

Komfortas ir laimė kūdikio arba, jau
no vaiko daug prigelbsti prie išgijimo, 
liet reikia prisilaikyt griežtos discipli
nos saugant ir piklant gydytojo Įsaky
mus. Hudas, kuriuo kūdikis prižiuri- 
tnaš sudaro daug svarbos tame kas su 
juo galima padaryti. Net jauniausias 
kūdikis pažįsta skirtumų tari*? ramaus, 
gabaus prižiūrėjimo ir kemėriško. 
triukšmingo, ir susilaikančio budo.
'Visados savo kūdikiui duok geriausi 

maistų. Jei negalį savo kūdikio žiudyt. 
neeksjierimentuok įvairiais maistais, 
l>et stok tuoj aut gero kelio — duok 
maišių, kuris padaro daugiau stiprių 
b<*i vikrių vyrų lx*i moterių, negu visi 
kiti preperatai sykiu sudėti tai yra. 
duok Eagie Brand Pienų, maistų kuris 
daro stiprias kojas Ir sveikus klintis. 
Ji patvirtina ir išrašo gydytojai dėl jo 
augštos kokybės ir vienodo sudėjimo. 
Milijonai ir milijonai kūdikių išaugo į 
stiprius lierniukus ir mergaites sukom
binavus gerų motinos priežiūrų su sotu
mu Borden’s Eagie Pieno.

Bėgiojantis vaikas turi gaut tų bučių 
gerą priežiūrų, kaip >r kūdikis ant 
rankų, jei norima, kad jis pasiektų pil
nų anižį ir sveikatų. Karo metp Ang
lijoje patirta, kad iš penkių vyrų, trįs 
netiko tarnybai. Eksperimentuose, ku-_ 
rie buvo daromi mokyklose 15418 me
tais, tiktai 15 nuošimtis kūdikių buvo 
pirmaeilėje'padėtyje: KTnenR-nettftpe- 
riejimas, pradėtas pirm mokyklos lan
kymo. buvo priežastis. O nedapenėji- 
mas dažniausia pakįla įnetinkamo ar
ba ne to maisto. Pridedant Eagie.Pie
nų kasdien prie jūsų kūdikio valgių, 
gali imt tikras. kad Jis gauna visus rei
kalingus gyvybes elementus Jo apsau
gai. Jaunas valkas turėtų gaiTt du 
šaukštu Eagie Pieno trijų ketvirtadalių 
puodelio vandeny. I>uok paryčiu arba 
įm> pietų. Kiti vaikai jį labiau mėgsta 
su ginger ale. vaisių sunkomis, suplak
tu kiaušiniu ir skanskoniti.

Perskaityk atydžiaTšituos straipsnius 
kiekvienų savaitę ir pasidėk ateičiai.

■ . - • * A » « . _ W _ *. ... .

Moterų Sįjangos XII
t * '*

z Dvyliktasis Amerikos Lie
tuvių RomosJCataįikų Mote
rų Sąjungos Seimas įvyks
Phiiadęlphia, Pa. rugpiūčio
23, 24 ir 25 dieniomis. N

Rugpiūčio 23 d. Seimas
prasidės iškilmingomis pa
maldomis šv. Kazimiero baž
nyčioje, 324 Wharton St.. 9
vai. ryto. i

I

Sesijos bus laikomos Šv.
Kazimiero parapijos svetai

ninko jp. J. Hodelio. DaĮ 
vaus p-lė E. Mickūnaitė, į 
Vitkauskas, p-lė E. Dapšbi 
artistė šokikė ir kitos Iii'
vii? artistinės pajėgos. ;

Abu vakarai įvyks ŠyųJ
zimiero parapijos svei

Vykstančioms Seiman

'•'a

Dar viena dainos.pajėga, kuri linksmįs piknikierius suvažiavu
sius iš visų N. Anglijos lietuviu kolonijų į D. L. K. Vytauto Par
ką, Lowell’yje, Rugpjūčio 29 š. m. per LDKS., N. A. Apskričio 
išvažiavimą..

Arcivyskupo 
pasitikimas

JĖZAUS NUKRYŽIUOTO 
SESERYS

nėje, 324 Wharton St.
Rugpiūčio 23 vakare bus1 į- 

rengta gražus vakaras.' Bus 
atvaidinta trijų veiksmų 
drama “Fabiola.” Pradžia 
8 vai. vakare.

Rugpiūčio 24 vakare, bus 
surengta iškilminga vakarie
nė Seimo atstovams pagerb
ti. Vakarienė bus paįvairin
ta gražia programa, kuria iš
pildys Šv. Kazimiero parapi
jos choras vedamas vargoni-

pu atstovėms rekoinendųojfiĮa 
me šiuos viešbučius: Hot» 
Adelphia ant 13 ir ChestnųfcĮ!

Komisija yra atsikreipusį 
ir į vietines sąjūngietes,ikttsį 
rių daugelis pažadėjo suteikei 
t i atstovėms priėmimą 
nakvynę.

Visi Seimui laiškai bei tėtį 
legramos reikia siųsti §iuci^| 
adresu: Miss O. Ungurait^Žj 
(Moterų Sąjungos 12-arifl 
Seimui), 333 Wharton St^| 
Phiiadęlphia, Pa,

Seimo Reng. Komisija^

gatvių ir Hotel Green’s ar
ir Chestnut gatvių.

i
r

kurios negali 
penkti krutintis 
savokudihiiftegul 
nedarolandmsn 
kitais maistais, let 
lai vartoja šį 

saum ir atsakantį 
kiuiikią. maistą

KO SĖDI ŽELIGOVSKIS 
VILNIUJE?

Paaiškėjo, kad gen. Želi
govskis atvažiavo ir apsigy
veno kuriam laikui Vilniuje 
sąryšy su kelių lenkų genero
lų, Pilsudskio priešininkų, 
laikymu kalėjime. Be to, lau
kiama buv. Lenkijos karo 
ministerio gen. Malčevskio 
bylos sprendimo teisme, ku
ris kaltinamas išniekinęs ka
reivius ir įžeidęs karišką gar
bę.

Nėra kilnesnės misijos už 
laikraštininko misiją. Laimi
nu šį tavojo pašaukimo ženklą. 
Mano pirmtakūnai laimindavo' 
krikščionių karžygių kardus ir 
ginklus, aš beveliju melsti Dir
vą palaimos katalikiškojo rašy
tojo plunksnai. —« Pijus X

URANO

v •»
| JįF kuponu |
USruunaif 1Kdy»»i »*tu- 1

CAMBRIDGE, MASS.

Jo Ekscelencijos Arcivyskupo 
Apsilankymas

Rugp. 16 po pietų pavaka
re atsilankė Jo Eksc. Arki
vyskupas Jurgis Matulevi
čius. Stotyje pasitiko dide
lis būrys lietuvių — Cam- 
bridgiečių su savo klebonu 
kun. F. Juškaičiu. Buvo ir 
Dr. Landžius ir p. Mikalaus
kas, Bostono Chamber of 
Coinmerce atstovai. Anglų 
laikraščių reporteriai nuėmė 
paveikslus Tr^pr^sė^uBksc. 
atsilankymą. ~Wak^re Jo z 
Ekscelencija bažnyčioje,i su 
procesija atlydėtas pasakė 
gražų pamokslą, suteikė pa
laiminimą šv. Tėvo ir su Švč. 
Sakramentu. Po tam ėjo 
šventvti parapijinę mokyklą: 
Pašventinęs vėl pasakė gra
žią prakalbą.

Užbaigus šventinimus pra- 
sidėjo bankietas—vakarienė 
surengta Jo Ekscelencijos 
priėmimui ir pagerbimui. 
Dalyvavo Jo Ekscelencija 
Arkivyskupas, taip-gi nema
žai ir svečių. Kunigai buvo 
šie: Pro f. Bučys, J. Vaičiū
nas, K. Urbonavičius, J. 
Švagždvs. F. Virmauskas, V. 
.Taškunas, ir pats kleb. F. 
Juškaitis. Po valgių prasi
dėjo programas. Dainavo pa
nelė ilargarieta Grybaitė, 
akom ponavo jos sesutė Ona 
— vargonininkė. Buvo eilių.* . * 
kalbų. Kalbėjo visi kunigai 
klebonai ir Jo Ekscelencija 
Arki v ysk u pas. Jis ypač pa- 
briežė kad jaučiąs malonų 
svetingumą šiame vakare.

Ant rytojaus Jo Ekscelen
cija laiko šv. mišias 9 vai. 
asistuojant ’ kunigams H. 
Vaičiūnui it F. Juškaičiui. 
Po mišių pasakė ' vėl gražų 
pamokslą apie Panelę Švč. 
Suteikė su švč. Sakramentu 
palaiminimą.

Žmonių kaip vakare t Ai p ir 
ryte buvo pilna bažnyčia. Il
gai ilgai žmones Jo Ekscelen
cijos atsilankymą minės.'

I

Iškilmės Aušros Vartų Seserų 
Vienuolyne.

Keturios .Jėzaus Nukryžiuo
to Seserų naujukės padarys i- 
žadus arba profesiją rugpiūčio 
22 dieną ir tą pačią dieną sese
rį] rėmėjai surengia išvažiavi
mą seserų parke.

Visi seserį] rėmėjai ir prie
temai yra nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti iškilmėse ir išvažia
vime.

Tą išvažiavimą rengia dau- 
giusiai Scrantono ir Pittstono

«

„Plauk po Amerikos Velian** <
Nupiginta ten ir atgal kelione j

LIETUVĄ
_ tik $20X00 ir brangiau 

per Bremen ar Cherbourg
Darykite dabar planu* važiuoti ttyynin Smagioje 

draugijoj jqau tautiečiu. Rusatjo mfoesį yra paruošta 
tam tyta prlrengimai Lietuviams, kuria plauks ant . 
Suvienytų Valatijų Vadžiot valdotuo ir operuojamo 
i*’* S. S. RERŪBLIC

kuris ižplainm New Yorkp Rugsėjo 9 
arba puikaus kaip palocius

S. S. GEORGE WASHINGTON 
kuris išplauks rugsėjo 29.

įrengimai 8nt. visų Ųoitrd Statės Lina laivų yra 
nrsus po pašantį - Ęasltę erdvius kambarius, pla- 
čiua droiuBb

Ū— . - 

klauskite virtos Agento-asba flftygite ^os

8. BEPUBMC 
. ROOSEVBLT

45 Broadway, Ne* York (£ty

F.

■ ■
k

■ > ’ ?

r/’* ■’yj

seserų rėmėjai ir prieteliai r. nepasisekimai organi
zuotam darbe, paeina nuo na- 
veiklumo. x

. . .

stengdamiesi vienas kitą pra
lenkti darbštnnm ir uolumu... ■,

Korespondentus
\ ___________

BLAIVININKU SEIMAS
Pilnųjų Blaivininkų sei

mas įvyks Rugsėjo 6,1926, S. 
Boston’e, Mass. šv. Petro lie
tuvių parapijos salėj. Pra
sidės iškilmingomis švento
mis mišiomis. Visi raginami 
skaitlingai šiame seime daly
vauti. Kuopos teikitės kuo- 
daugiausia delegatų atsiųsti. 
Vieta privažiavimui paran
ki. Seimas bus išklimingas, 
didelis ir svarbus. Blaivinin
kai prašomi daryti naudingų 
inešimų seimui. Kuopos ilB 
galinčios delegatų atsiųsti, 
teatsiunčia savo inešimų.

J. Svirskas,

Piln. BĮ. Centro Pirm.

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ 
CENTRO VALDYBOS 

ANTRASAI
Dvas. Vadas — Kun. P. P. Saurusnitls, 

2334 So. Oakley Are., Chicngo. Iii.' 
Garbes Pirm. — Kun. A. Petraitis, 

105 Main S t.. Athol, Mass.
Pirmininkas — J. Svirskas,

104 Dorchester St., Worcester. Mass.
I Vlce Pirmininkas — A. Zaveckas.

177 IVIndsor St.. Cnmbrlilge, Mass.
II Vtce-Pirmtninkas — J. Ta tūli a,

44 Rarclay St., IVorcvster, Mass. 
Iždininke — O. Sidabriene,

6' Conunomvealth Avė.,
Worce*fer, Mm*. 

Iždo globėjas — Kun. F. Strakauskas, 
50 IV. 6th St., So. Boston, Mass. 

Iždo globėja — Marcele Rakštute, 
38 Cornl Street, IVorceater, Maus. 

Raštininkas — V. J. Rlnvackaa,
104 Dorcseater St.. Worce*ter. Masa. 

Prie* šelmi) rni svarbiais reikalais teik, 
sitea kraitis sekančiai* antrašais.

B. S. C. IMI. ■t.

/

M

• \ i 
Ži':ž

1
■A

LIETUVON IR Id
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

Musų 3 varyklių garlaiviais
ALBEBT lULLgį BAMBUBG 

JU48Oi.CTB, -BSUAKCK 
DSUiaBLAFiD

OLKVELASO, VKSTPHAUA 
TBVBiB<HA

Savalttnfal įplaukimai iš 
' New Yorlfo—garlaivais 

X THUBIFGIA EB WasrFHAI.TA 
Sustoja Bostone

Asnaeulškal vadovaujamos 
Europines keliones

$203
IB MBW YQBK0 į 

Kaunate Atgal 
(garį* takMtf otartra)

išplaukia kata* savaite 
SMrytBMK MMmUr H*

Hamburg-Anierican 
>■ 

Line
l’iiifcrf Amcricnn Lincą, Ine. 

Gcncral Agentu
131 Statė St, Bartoo. Mnm. .

Težkok Dieyą savyje ir at
rasi Jį... Su Juo atrasi ramu- 
rią... "L 
nuramino au 
bangas... Vienas Jo žvilgo- 

paj?£s grąžinti tavo Bic 
lai ramumą ir džiaugsmą.

Popteiipi Pijui nI

Vienas Kristaus žodis 
driiųtas jūros 
;nas Jo žvilgo-

Reikia taip gyventi, kad 
kiekvieną vakarykščią dieną 
galėtumei prisiminti su pasi
tenkinimu ir džiaugsmu.

/ei skaitysi "ParMmnJc^** 
Tavo laikas neis ai dykų.

• *

Laivu ESTONIA
RHgsfjo-Sept. 21,1926

Be Jokio Persėdimo i į
/ š *

Lietuviai, kurie mano atlankyti sav» 
gimtąją Aalį arba mano grįžti namo 
sidėklte prie Mos ekskursijos ir važiuo
kite 1A New York’o tiesiai J KlaipdĄi^

Geriausias ir Parankiausiai e

Kelias | Lietuvą
■

Suprantamas dalykas. Jog parankiausiu 
keliu bus visada tas. kuriuo važiuojantį 
išvengsi t visų neparankumų ir nesnUK- 
gumų surištų su kelione pec_>vetimMt 
Šalis. T

Baltijos Amerikos Linija į 1

yra tM vienatine linija, kuri dabar 
leidžia latras K Nare York’o tiestai

KLAIPtD^ .į

Važiuojant tiesiai J KlalpM* tžvencstM . 
kitų ijsų valstybių ir sumažinsite HJ-r 
laidaslr vargų. Ypač šeimynoms su 
riu valkų ir su didesniais bagažais yi*f? 
labai paranku važiuoti be jokiu poc*6 ■ 

( dlmų tiestai i KlalpMų.

Kainos LalvakarCių |

3-čtn ktlasn $107. Į abi pusi tik
Sutaupysit $44.50. ff'

Tu rišt.—B kllaaa $117. I abi pusi $lM
Sutaupysit $44.50.

2-tra kilaaa $142.50. Į abi pusi $270^ 
Sutaupysit $30.00.

“Revenue Tax” ir "Head Tax" 
atskirai

Seitanttt gtglauUuMia iait%:
Laivas ‘UTUANIA’ Rugp. šį

Informacijų kretpkftAs | viekai agenttaT 
arba stačiai | kompaapt

BALTK3 AMERIOA UN1
8—10 Bridga 81, New Y«rk

b
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L2 SBESCRIPTION KATES:
fcjįijr ...............................................$4.50
Mkflb subnrbs ..................
lĮlįMtn ceuntrfes yearly..............$3.50

EL- “DARBININKAS”
M Vest Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

TBENUHMATOr ĖAINA
Metams ............u$4.50 Boston'e ir apytfnfe&e
Ufcsieny r

Ip Kultaringomo Pakilimo Reikalo
P. H. Rabinavičius, buvęs Lietuvos Pasiuntinybės sekreto- 

K-rius Washingtone, sugrįžo Lietuvon ir Kaune su “Eltos” ko- 
respondentu turėjo indomų pasikalbėjimų. Tą, pasikalbėjimų 

f^atspausdino visi didesnieji Lietuvos dienraščiai.

Kitoje vietoje “Darbininke” dedame tą pasikalbėjimą iš- 
tisai Be kitų svarbių dalyką p. Rabinavičius užsimena apie 

^■ lietuvystės išlaikymą Amerikos lietuvių tarpe. Kad tam rei- 
£[Aului padėjus, tai, jis sako, iš Lietuvos tereikėtų leisti į Ame- 

ribą tik parinktus emigiantus. Lietuvių kvota Amerikon yra 
p.344 asmenys. Todėl Lietuvos vyriausybe, išleisdama tą emi- 
b grantų skaičių į Ameriką, turėtų atsižvelgti į jų tinkamumą pa- 
į)- laikyti lietuvystę amerikiečių tarpe.

šitoks emigrantų parinkimas, žinoma, šį-tą reikštų.
Toliau p. Rabinavičius užsimena apie dažųesnį iš Lietuvos

svečių atsilankymą pas amerikiečius. Jis sako:
| 7 “BŪTŲ LABAI PAGEIDAUJAMA, KAD AMERIKIE- 
| SIUS KUO DAŽNIAUSIA DIDESNIAM SKAIČIUJE AT- 
| LANKYTŲ MOKSLO, LITERATŪROS, MENO IR VISUO- 
| MENĖS VEIKĖJŲ.”

■, Panašų svečių mes nedaug teturėjome. Dažniausia mes 
t turėjome iš Lietuvos aukarinkių, kurie agitacines prakalbas 
[ mums rėždavo. Anais laikais to pakakdavo. Dabar Amerikos 
k lietuviai jaučia agitacinių prakalbų iki soties prisiklausę. A- 
F. merikiečiams reikia moksliškų paskaitų lietuvių istorijos, lite

ratūros, meno ir politikos klausimais. Gražiai amerikiečius pa
tenkino pernai buv*ęs Amerikoj gerb. kun. Šmulkštys.

Dabartiniu laiku didelės kultūrinės reikšmės yra Jo Eks
celencijos Arcivyskupo Matulevičiaus, prof. kun. Bučio ir prof. 

; Ereto lankymasis lietuvių kolonijose.

; *.{Z

I“*'

EK

lįt>

SA-

> •

>■■

&

£'■ t

r
c r

tenka 
Produktai ne 
i atpigtų rei- 

jasir nau- 
į pasidali

na ir abiem išeina ant gero. Prie panaftp^mn tarpininkų eina 
farmeriai-kaoperatoriai ir miestų darbi

J -jy ,

iriai.
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KARININKAI NEKALTI f
Pagarsėjęs skandalas Pe

trašiūnuose ties Šiauliais, 
kaip “Darbininko” skaityto
jai atsimena, pateko teisino 
ištyrimai i. Teisme pasirodė, 
kad karininkai nekalti.

Skandalas buvo tame, kad 
po rinkimų “laisvam” vėjui 
papūtus bolševikuoj autieji 
gaivalai Petrašiūnuose puolė 
karininkus, keikė ir visaip 
juos niekino.

Laisvamanių ir socijalistų 
laikraščiai šiapus ir anapus 
[Atlanto triukšmingai, gynė 
bolševikuojančius gaivalus ir 
kaltino karininkus. Girdi 
karininkai buvę girti ir jie 
susiginčiję ir susimušę, su 
darbininkais.

Krašto Apsaugos Ministe
rija padarė tardymą ir kari
ninkus išteisino.

* .-
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Mūsų-žvįlgsaiu labai reikalingasamerikiečiams gilus Lie
tų tautos istorijos žinovas.’ Tokis profesorius galėtų kiek- 

rftoj didesnėj kolonijoj laikyti po eilę paskaitų apie svarbes- 
nesiąs lietuvių tautos istorijos gadynes.

Amerikoj knygų biznis veik iki sero nupuolė. Lietuviško 
meno dalykėlių veik niekur neužtiksi. ‘ Kad tiems dalykams 
rinka atsirastų, tai reikia sukelti noras jų turėti.' Tą norą kel- 
ti reikia ne agento-Jojiko iškalba, bet literato bei menininko su
žadintu užsiinteresavimu literatūra ir menu.

Seimai čia pat. Lai Federacija ima iniciatyvą kvietime iš 
Lietuvos sakytų mokslo sričių profesorių ir lai jiems rengia 
maršrutus. O kitos organizacijos lai pasižada tą darbą karštai 
paremti. Moterų Sąjungos Seimas, vienok, gali padaryti iš
imtį. Ikšiol Amerikoj dar neturėjome iš Lietuvos žymesnės 
veikėjos. Lai Moterų Sąjungos Seimas padaro naujanybę ir 
parsikviečia vieną iš žymesnių Lietuvos moterų veikėjų.

GERIA IŠ ŠULINIO, KURĮ 
PRISPIAUDĖ

Niekas neužmiršo, kiek so
cijalistų ir, laisvamanių lai
kraščiai yra niekybių prirašę 
apie Dr. Purickį. Baisiau
siu kriminalistu.jie jį buvo 
padarę. Pagalios teisinas vi
są dalyką ištardė ir kaltės 
nerado. Rodos šmeižikai tu- 

’rėjo atšaukti šmeižtus. Bet 
kur tau? Jie pasistatė aug- 
ščiau teismo ir tebeniekina 
veikėją.

Paskutiniu laiku Dr. Pu
rickis redagavo oficiozą 
“Lietuvą.” Naujajai val
džiai užėmus vietas Dr. Pu
rickis iš “Lietuvos” buvo pa
imtas į užsienio reikalų mi
nisteriją. Dabar Dr. Puric
kis numatytas pasiuntiniu 
Rygon.

Taigi laisvamaniai ir soci
alistai geria iš to šulinio, ku
rį prispiaudė.
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Amerikos Kooperatoriu Suvažiavimas
Penktasis Suv. Valstijų Kooperatyvės Sąjungos kongresas 

bus lapkričio 4, 5 ir 6 d. d. š. m. Minneapolis’o mieste. Tame 
mieste yra stipriausios ir didžiausios Amerikos kooperatyvės 
įstaigos. Tai Amerikos kooperacijos centras. To miesto Frank-s, Xv«I XXJ.11 Vi IAvm vVOJj VO k/vllvJcVO. A vz ALUvOIAS A B <l*il rl ~ |

& lin Cooperative Creamery Association per metus išparduoda 
pieno,' sviesto, Smetonos, sūrių ir aiskrymo už $3,500,000. De- 

fc- legatai suvažiavę iš kitų miestų turės progos pamatyti tą di- 
džiulę įstaigą ir susipažinti su jos darbininkais. Visi tos ko- 
operatyvės įstaigos darbininkai yra kartu unijistai

L ’■'* Yra tikimasi, kad tame suvažiavime delegatų bus iš visų 
p \ Valstijų. Dalyvaus žymiausieji Amerikos kooperatyvio judėji- 

mo vadai.
Tarpe numatytų klausimų, kuriuos kooperatorių suvažia- 

l'vimas svarstys, yra šie:
£•” ? Ar turėtų koopeartoriai organizuoti Apdraudos Dr-ją, ar
i turėtų kooperatoriai steigti kooperatyvį banką?

Kokie būtų ideališki santūriai tarp darbininkų ir koopera- 
torių judėjimo?

I * Koks turėtų būt ideališkas santikiavimaB tarp Parmenu 
C Organizacijų ir Vartotojų-kdoperatorių judėjimų.

Į suvažiavimą kviečiami darbininkai, farmeriai ir visi pri- 
tariantieji kooperatyviam judėjimui
- figt t*
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Už pačiupinėjimą kainos 
padvigubinamos

Vienoje valstijoje tapo aprokuota vidutiniško farmerio pro-k
Staktų vertė. Tai yra kiek jis gauna ai visus savo produktus 
permetus. Pasirodė, kadfarmerisgauna$678.59. Paskuiap- 
TOkuota, kiek miestietis supirkdamas tuos produktus sumoka. 
Pasirodė, kad jis sumoka net $1,203.97. ' Išeina, kad tų pro.
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LENKAI GAL PULS LIE- 
TUVĄ

Jau nuo pat pavasario ei
na girdai apie lenkų sujudi
mą Vilnijoje. Iš vienos pu
sės jų diplomatai švelnių 
taikingų žodžių leido Lietu
vos adresu, o Vilnijoj didino 
lietuvių persekiojimą ir stip
rino savo karo jėgas. J ų va
dai Pilsudskis, Želigauskis 
lankosi Vilnijoj ir tas nieko 
gero nelemia. Lietuvos laik
raščiai rodo nerimasčio dėl 
lenkų galimo puolimo. Lie
tuvos Šaulių organas “Tri
mitas” nuolat a i akina Lietu
vos visuomenę prie budėji
mo. Pastarajame to laikra
ščio numeryj šitaip šaukia
ma :

“Šauliai, budėkime! Žiū
rėkime, mūsų seni pažįstami 
— Pilsudskis. Želigovskis ir 
kiti uolūs smurtininkai stovi 

I mūsų žodlaužio kaimyno val- 
I džios priešaky. Žiūrėkime, 

nerimauja I^enkija. Ar tik 
| neruošia ji naujų smurtą" 
| Rimtai įvertinkime mūsų ne. 
| dideles tautos sunkių būklę. 
I Bet teisingai įvertinkime ir 
| mūsų priešo dar sunkesnes 

sąlygas. Tiesa, lenkų tauta

t

didesnė, bet nėra ten vieny
bės. Politikai, ir generolai, 
maištą pakėlę, nebegali tarp 
savęs susitarti. Vienas kito 
negerbia, sodina i kalėjimus, 
vienas kitu nepasitiki. Ma
tyti, smurtą pradėję prieš 

. teisybę Vilniuje, dabar patys 
nuo to eina silpnyn. Neseki
me, šauliai, šito blogo pa
vyzdžio. Tėvynės laisvės ir 
garbės dalykus laikykime 
aukščiau atskirų partiją rei
kalų.

“Neduokime save išprovo
kuoti priešui iš pasalu. Mes 
nelaužome savo žodžio, savo 
padėto parašo, kaip lenkai 
Suvalkuose. Mes turime gry
ną sąžinę. Mes jaučiame sa
vo teisybę, savo jėgas.

“Šauliai savo noru ėjo ko
voti dėl tautos laisvės, liki
mo. Šauliai sunkiausią va
landą budėjo tėvynės sargy
boje, šauliai padėjo mūsų 
narsiai kariuomenei išvaryti 
priešus iš šiaurės, rytų ir 
pietų, o vakaruose atliko sa- 

• vo šventą uždavinį: mūsą 
tautos troškimą išpildė—su
jungė Mažąją Lietuvą.

“Bet be galo svarbus dar
bas dar stovi priešakyje^— 
mes tariibg iškelti mūsą tri
spalvę vėliavą Gedimino kal
ne. Neužmirškim, kad rei
kia budėti.

“Šauliai, niekas negali ži
noti, kada ateis svarbi va
landa. Per vėlu bus ruoštis, 
kai reikės veikti, ir veikti 
greit, sąmoningai, visienm iš 
vieno, sutartinai. Tada rei
kės mokėti, o mokytis laiko 
nebus. Dirbkime šiandien, 
šauliai savanoriai, nors tat 
būtų ir labai sunku. Dirhki- 

, me dabar, kol dar turime lai
ko.

“Ir mes ne tik atremsime 
godu kaimyną puoliką, *bet 
priešą nugalėję kovos lau
kuose, giedodami skaisčia- 
jam mūsų rytojui himną, su 
plevėsuojančia vėliava, leng
vai Įžengsime į mūsą amžiną 
sostinę Vilnią.

“Šauliai, Vilnius pats ne
ateis, reikia jį išvaduoti.

“Niekas nežino, kada rei
kės mums žygiuoti. Reikia 
visunret būti pasirengusiems 
kovai dėl tėvynės. Dirbkime, 
kad nepraleistumc geros pro
gos. Budėkime, brangūs šau
liai, budėkime!”

. >C , <
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Lietuvos pasiuntinybės Va
šingtone sekretorius p. H. 
Rabinavičius pasikalbėjime 
su “ELTOS” koresponden
tu į klausimą apie Lietuvos 
(pasiuntinybės padėtį prie A- 
merikos vyriausybės ir lietu
vių išeivijos tarpe pasakė:

“Mūsų išeivija Amerikoje 
yra suvaidinusi dicFį vaidme
nį kovose už Lietuvos nepri
klausomybę ir jos pripažini
mų. Kaip žinoma, Ameriko
je buvo įsteigtos tam tikros 
lietuvių amerikiečių organi
zacijos,- kurios stengėsi pa
veikti Amerikos kongresą ir 
vyriausybę Lietuvos pripaži
nimo naudai. Šitam darbe 
pilnai sutapo tiek Lietuvos 
ankstvbesnės atstovvlx"s, tiek 
mūsų išeivių pastangos.” 

[Dėl dabartinės mūsų pasiun
tinybės Amerikoje p. Rab. 

Įsako: “Mūsų pasiuntinybė 
Vašingtone nuo pilnateisio 

I pasiuntinio ir įgalioto' miiiis- 
I torio akreditavimo prie A- 
Imerikos vyriausybės pasida
irė tikra diplomatinė misija, 
kurios veikimas, žinoma, pri- 

Iklauso-nuo šimtmečių susi
dariusių diplomatinių tradi
cijų ir tarptautinių papro
čių. Tuo jos veikimas skiria- 

Isi nuo buvusių atstovybių 
veikimo. Ji užima lygią vie
tą su kitomis pasiuntinybė
mis, esančiomis akredituo
toms. prie galingos ir drau
gingos valstybės. Ypač ma
lonu pabrėžti, kad pasiunti
nybė jaučia didelį palanku- 

I nyį visuose Amerikos vyriau- 
Isybes ir visuomenės šluoki 
I niuose.” ’ ',

— Kaip Amerikos imigra- 
Į ei jos įstatymai atsiliepia į 
[Lietuvos emigraciją?

‘-^šulig Amerikos imigraci- 
Ijos įstatymo nustatyta kvo
ta, iš Lietuvos gali kasmet 
imigruoti į Ameriką 344 as- 

| meilys. J pasiuntinybę daž
nai kreipiasi amerikiečiai, 
prašydami padėti jų gimi
nėms atvažiuoti į Ameriką. 
Tačiau pasiuntinybė absoliu- 

Ičiąi nieko čia padėti negali, 
nes imigracijos įstatymas y- 

Įra Amerikos grynai vidaus 
reikalas, į kurį Lietuvos vy
riausybės organai negali kiš
tis. Bet kai kurios Eurojms 
valstylx‘s savotiškai tvarko 
emigracijos į Ameriką klau
simą. Pav., Italijos vyriau- 

hiybė. prieš išduodama užsie
nio pasus norintiems važiuo

ki į Ameriką, praleidžia pra
šytojus lyg per kokį filtrą. 
Tuo būdu kvalifikuojama 
(•migrantų įplūdis. Mums

taip pat vertėtų į šį klausimą 
įsigilinti Amerikoj trūksta 
lietuvių inteligentų, o susiau
rinus emigraciją, 
kos lietuviai ilgainiu intelek
tualiai sumenkęs, nes negau
na naujų jėgų. Tačiau esant 
galimumui uors keliems šim
tams vykti Amerikon, įstei
gus italų arba airių pavyz
džiu emigracijos biurą, būtų * 
galima tinkamiau papildyti 
Amerikos lietuvių kadras ir 
sustiprinti intelektualinį vei
kimą. Būtų labai pageidau
jama, kad amerikiečius kuo 
dažniausia didesniam skai
čiuje atlankytų liet, moks
lo, literatūros, meno ir visuo
menės veikėjų.Tat sustiprin
tų kontaktą su Lietuva. Kaip 
sektinas pavyzdys reikia pa
stebėti mūsų artistų atsilan
kymai. Jie turi didelės kul
tūrinės reikšmės ir visuomet 
buvo amerikiečių entuzias
tingai sutikti.”

— Koks yra Amerikos vi
suomenės ir spaudos nusista
tymas Lietuvos atžvilgiu ?

“Su pasitenkinimu reikia 
pasakyti, k^id Amerikos vi
suomenė ir spauda yra pa
lankiai nusistačiusi prie Lie
tuvos. Bet kaip ir kitos nau- - 
josios Europos valstybės, ji- 
dar sulyginti maža yra žino
ma. O tuo tarpu mūsų vei
kimas informacijos srity A- 
merikoj yra ypač svarbus, 
atsižvelgus į mūsų finansi
nių santykių galimumus. 
Anksčiau ar vėliau Arnikos ; 

rąs^sąu I Sūi' 
f'’^nLa^aarpiaruOs

Amen-
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NAUJAS VĖJAS Iš LATVIŲ 
PUSĖS

Latvių užsienio reikalų mi- 
nisterio atsilankymas Kaune 
yra it perkūnija giedroje. 
Nieko apie tai isanksto nebu
vo užsimenama. Be to lietu- 
viu-latviu “Vienybės” kun- * * >v * . • 
gresas Rygoje neseniai buvo 
taip pasibaigęs, kad ir kant
rieji lietuviai pajuto apsivy
limą. Dabar visai iš netyčių 
šmakšt latvių augštas valdi-

, » 
dedasi, tai 
spėliojimų

lmią. Dabartį: 
šmakšt latvh) a 
iiiiĮ^s Kmįmn.;

Kas čia ^štikro de 
nėra žinioj. Tik 
galima dariai.

Kauno “j
- % 'K **• .• 1

• V * - I

tas” tame kląu.-
(T • v < '

Al “

Kun. Francis J. Hurney, 
Washingtono. Jis yra Ameri-I 
kos Legiono kandidatas į kape
lionus.

"■■ ■ I — . 1 ■ ■ 1 11 ■V.. T? I
sime daro šitokius išvedžioji
mus:

“Latviai norėtų Lietuvą J 
turėti kaip rinką savo pra- [ 
monei. Jie norėti] pasilaikyti I 
ir mūsų prekybą su užsie
niais per savo uostus. Tai 
nesupuola visų pirma su mū
sų ekonominės nepriklauso
mybės įgyvendinimu, ypač 
Klaų>ėdą atgavus. O antra 
stiuku rasti ir tinkamas kom- 
pęųsatas už tokias dideles 
nuolaidas, kokias mums ei
nant latvių norais tektų pa
daryti.

‘ ‘ Todėl ekonominės imi jos 
vykdymas, kuris buvo savo 
laiku pasirašytas tarp Esti
jos ir Latvijos ir kuris buvo 
siūlomas išplėsti ant Lietu
vos, iš mūsų pusės susilaukė 
pasipriešinimo. Praktika vė
liau parodė, kad tas pasi
priešinimas turėjo senso, nes 

. šiomis dienomis tapo likvi
duota tarp Latvijos ir Esti
jos ekonominė unija.

“Vieton latvių, ypač anuo 
metu buv. fin. min. R. Kal- 
ningo, peršamo deduktyvio 
kelio prądėti nuo unijos, inū- 
sų buvo pasiūlytą induktyvis 
— eiti prekių sąrašų pagrin
dais abipusiškumo dėsniu 
prie ekonominio bendravimo 
toliau, negu bendras didžiau
sio palankumo principas lei
džia. Į šias vėžes įstatytą 
mūsų politiką su latviais ra
do naujas Seimas.

“Į kur pasuks ją nauja vy
riausybė mes nežinome. Ly
giai nežinia, koks yra Ulma- 
nio atvykimo į Kauną tiks
las. Ar čia tik ekonominius 
reikalus palies, ar gal yra 
pirmoje vietoje grynai poli
tiniai klausimai. Gal naujai 
vyriausybei neparanki seno
ji tradicinė politika — su 
kaimynais gyventi gerai, liet 
saugotis tapti jų įrankiu. 
Gal naujoji kryptis santy
kiuose su rusais ir vokiečiais 
suįdomino mūsų kaimynų 
premjerą ir paskatino jį iš 
vėsaus Rygos pajūrio vykti 
į dulkėtą Kauną. O gal su 
Varšuva kas naujo planuoja
ma Y! Atsakymo veltui ieš
koti mūsų valdžios spaudoje. 
Ji slaptos diplomatijos mėgs
ta nekęsti, bet mėgsta ją ir 
varyti.

“Viena, ka galima iš viso| *•*”*• *****
ko spėti, tai kad tie reikalai, Visas L D. K..S. kaopas tariu garbės pakyMI (Myrastf mūs$ 
kurie paskatino p. Uhnanį organisacijas Seime. Kviečiu Visas kuopa* daryti moto stsftžu. 
tokiu metu vykti pas mus. kimuose Seimui įnešimus ir sumanymus crg&ainkeyos laM. 
bus pirmos svarbos reikalai. Skaitiingam delegatu ąuvaiiavimri vieta ir laikas pat*- 

* * Mums įpalona matyt mū- gus, Dbvisą didil<j> ptačiosioe Amerikoa Beturiu fk*
sų laikinoje sostinėje Latvi- liesime turėti (Magai* ir todėl galėsime organūacŲoa tr joa er- 
jos ministerių ęalvų ir mes gano reikalus taip apsvarstyti, kad viai galft Mkt pattnktaii ir 
džiaugsimės, jei tas jo atai- įgys noro ir eąttgijoeDarttainky Sęjuagailr jos organai “Dtr- 
lankymas prisidės prie mūsų binlnkui” veikti. - 
santykių pagerinimo, žiūrinti A. VAISIAUSKAS,
abiejų krantų interesų.” • ‘ D. K. S. Omtro

— — -rr—X’ •*—**-»-»- - ”•• . r-. .,v.J

ka
SU 
šus dirvą informacijos darbu 
tas laikas greičiau ^at(?i4U- 
Šita kryptimi mes galėtume 
daugiau nuveikti, jei turėtu
me galimumo daugiau tarų 
darbui laiko pavesti. Tatai 
ypač reikėtų pasakyti apie I 
Naujorką, tą svarbiausią A- 1 
merikos finansiniai ekono- / 
mini i r informacijos centrą.

. v •

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

Pasiūlome visiems genj raito 
jams įsigyti dvi geras knygas: pirmo 
antrą tomą

APMĄSTYMAI
visiems metams ir šventėms

i 
Dydis 5X7^ colio, aaliiats kietais ap
darais, po 500 suviršum puslapių. Spao- 
<!a aiSti. Tikrai naudingi skaitymai, . 
ypač dievotiem bnottčm. Kaina abiejų 
tomų $3M Išpirklte pašte "MoMy 
Orderį b kąskite: /

uDarbiIŪnkaB, *
*66 W. Broadvvay, So. Boeton,

L D. K. S. Xl tas Seimas^
Vienuoliktasis Lietuvių Darbininkų Kooperatyvės Sąjungos 

Seimas šiemet įvyks kartu su A. L. R. K. Federacija

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

u*
• >
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Ji yra rokuojama gražiausia 
moteris pasaulėje. Ji yra Itali
jos princesa, karalienės Freili
na. Ji ištekėjo 16 m. turėdama.

*
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U niekuomet nešim 
ra gardi tol, kol i

ulįarienė, M. 
O. Radzevi- 
l^nė. P. 
įtonis ir M.

-

i ' -rf rJ®

Tokiu antgalviu tilpo p. K. 
Rūpinas straipsnis “Darb.” 
61 No. liečiantis Federacijos 
atejtį.

Gerb. K. Rūpinas paminė
jęs keletą bruožų iš Federaci
jos-. praeities, nurodo kodėl 
dabar Fed. veikimas susilp
nėjo, ir randa, kad viena iš 
svarbiausių priežasčių esanti 
ta, kad “Fed. buvusi griežtai 
Krikščionių Demokratų po 
litinio nusistatymo.” Šis už
metimas suvis neatatinka 
tikrenybei, nes Fed savo lai
ku yra parėmusi pažangietį, 
kun. V. Mironą. Gi kuomet 
Liet. Steigiamajame Seime 
ir II Seime krikščionių par
tijos sudarė trijų partijų blo
ką, Fed. rčmė'to bloko dar
buotę. Dėlto, kad Am. atsi
lankė tik K. D. P. atstovai o 
ne Ū. S. ar I). F. nereikia 
spręsti, kad Fed. yra vien K. 
D. politinio nusistatymo. u/.urcuiuŲ
Aprat tų trijų, partijų kitos patirti. Jei tie visi darantie- 
katalikų partijos ginančios ji užmetimus sektų Federaci- 
Liet. katalikų, kaipo tokių jos kongresų protokolus, jie 
reikalus ir kurie verti būtų 
Am. darbo žmonių paramos, 
bent iki šiol tokios partijos 
Liet, nebuvo ir niekas i Fe
deraciją nesikreipė. Fed. gi 
kaipo R. K. organizacija šel
pė tiktai,tas partijas, kurios 
į Fed. kreipėsi ir kurios savo 
darbu įrodė, kad jos gina 
Lietuvos katalikų reikalus.

Antroji pirežastis būk 
esanti ta, “Kad Fed. tuo lai
ku surinktos aukos .sunaudo
jamos vien Lietuvoje studen
tams šelpti. Am. lietuvių stu
dentai visai nieko arba tik 

lele tekliuvo.Tąįder
-iv^^tipnai pasireiskusi
■&An. Chicagos Kongre- 
’’ Prie šio užmetimo štai 

zas reikalinga pasakyti: Po 
sauliniam karui Šveicari- 

on buvo suplaukęs būrys 
Įįietuvos studentų, kuriems 

os mokyklos nebuvo kaip 
-eicari jos ir juos Liet. Tau- 
s Taryba buvo jiradėjusi 
lipti. Vėliaus Fed. Taryba

tiktai blogos valios žmogus. 
Svietiškiai,' gal jie ir nėra 
“tretininkai,” bet ir ne libe
ralai. Jei šiais negalima pa
sitikėti, tai kam juos valdy- 
bon renkama?" Juk kongre
suose galima pasirinkti, kan
didatų uodus nestinga.

Tiekiai apie užmetimus. 

Bet kodėl Fed. yra silpna, 
kodėl-ji nėra mūsų visti re
miama? Fed. kaipo idėjinė 
organizacija savo nariams 
jokios materialės naudos ne
duoda, čia reikia dirbti ir da 
duoti, o kad tokių pasišven
tėlių nedaugiausia yra, per 
tai ir Fed. veikimas nėra to
kis kokis turėtų būti. Dau
gelis, kad save pateisinus da
ro be jokio pamato užmeti
mus, kuriems nei jie patys 
netiki. Klauso visokių be
dievių zaunų ant Katalikų 
Fed. vadų ir patys nesisten
gia tų užmetimų tikrumui

1

v

-eelpti. Vėliaus Fed. Taryba 
?\ ' ’to šelpimo pertraukti negalė- 
J *r • j i *i i j

1. Lietuviu -I}fąmc$ Di
rektorius, _ ponas y Vaičkus, 
jau gyv^.įbija^ęl^įjoje 

ir energingai, 
merikos Lietuvių Dienos iš-

X * Y * * W •

kilmių suruošimu.

Ponas Hubert • J. Horan 
pakviestasf S. C. L<K. Gar
bes Pirmininku; Fonas J. 
Elias, prezidėntas Universal 
Statė Bank, Chieagoje — 
Garbes Nariu; ponas T. 
Brenza, Metropolitan Bank 
prezidentas, ir Petras ir An
tanas Grigaliūnai S. C. L. K. 
Finansų Komisijos Garbės 
Nariais. „ _

2. Pliiladelphijos aukoto
jai : adv. ponas Horan, p. 
Petras ir Antanas Grigaliū
nai, ponas V. Dapšys ir Kri
kščioniškųjų Draugijų Sąry
šis po $100.00.

3. Brooklyn ’e susitvėrė S. 
C. L. K. skyrius.

4. Amerikos Lietuvių Die
nos iškilmių mete tikimasi iš
girsti auditorijoje visų Ame
rikos lietuvių kompozitorių 
orkestracijos muzika.

5. “Lietuvių Diena” — 
lietuviai paroduoja.

6. Ponas J. Kudirka da
lyvauja “Amerikos Lietuvių 
Dienos” iškilmių dainos pro
gramoje.

7. Ponas J. Čižauskas 
prisideda prie ivvkinimo iš
kilmių.

8. ' Komp. ponas Niekus 
veltui pasižadėjo suorkes- 
truoti simfonijos orkestrai 
šokius:«‘Suktinį, ’ ’ Klumpa
kojį ir Krijytitį, taipgi “ No
riu Miego.”

9. Prof. ponas Grigaitis 
iš Pliiladelphijos orkestmo- 
ja dainą solo “Plaukia sau 
laivelis” ir esant reikalui pa- 
siketina ir daugiau suorkes- 
truoti.

10.
K. S. kuopų atsakė į S. C.
L. K. organizacines komisi- 

Neveiklumas ir stoka inicia- jos atsišaukimą, tai Mahano-
tyvos, dideli priešai pažangos, jaus kuopa (31).

aiškiai pamatytų kaip ir kur 
kas yra daroma. Tas pats ir 
su moksleivių šelpimu, visuo
se kongresų protokoluose 
randame sekretoriaus rapor
tuose kam, kur ir kiek pašal
pos duota. z Yią ir p. K. Rū
pinas irgi nesistengė patirti, 
bet rašo apgailestaudamas, 
kad Fed. sekretorius neskel
bia vardų kam ir kiek duota. 
Kas kita reikalauti atsilygin
ti gautąją paskolą. Visi ga
vusieji paskolos turi atsily
ginti.

Kad priduoti Federacijai 
daugiau gyvumo, reikalinga 
kolonijose daugiau veiklumo 
rodyti, dabar Fed. skyriai 
labai mažai arba suvis nelai
ko susirinkimų. Jei visi ka
talikų vadai inteligentai bent 
kiek pa.švęs laiko Fed. reika
lams, tuomet visas judėjimas 
žymiai pakiltų.

Fale rantas
Pirmutine iš A. L. R.

jo, nes tuo laiku dauguma tų 
studentų baigė mokslus. Am. 
moksleivams ant kiek man 
žinoma taipgi pašalpos neat
sakė. Jei ir prisiėjo kuriam 
atsakyti, tai tiktai todėl, kad 
prašantis lankė da tiktai IT. 
S. arba rengėsi stoti Į semi
nariją. Federacija šelpia tik
tai universitetą ar tam lygų 
mokslą einančius mokslei-* 
vius. 1922-1923 m. Lietuvos 
moksieiyiams duota po $50. 
metams, gi Am .mokslei
viams po $200-300., Vadina
si už viena Am. moksleivi, 4-6 
niuksi. sušelpti Lietuvoje. 
Taiti nors Liet, studentu 
skaitlius buvo didesnis, bet 
jiems mažiaus išmokėta.

Trečioji ir svarbiausioji 
priežastis (kaip kiti saką) 
tai būk esanti ta, “kad Fed. 
Valdybos nariai esą ne prak- 
tikuojantys katalikai irt. t.” 
Kadangi nesakoma, kas to
kius užmetimus daro, tai 
sunku j juos atsakyti, lxt 
kad tokis užmetimas padary
tas, tai visgi reikalinga šį-tą 
pasakyti.

Visųpirma Fed. nėra reli
gine organizacija ir todėl i- 
stadymais nenumatoma jokių 
specialių savo nariams tiky
binių pareigų. Antra, Fed. 
(’. Valdybos sąstatą sudarė ir 
sudaro bent puse Jcnnigar, 
kurių liberalizme įtarti gali lalėjo paskutinė baisiausio susirėmimo durtuVlfcis valanda, tai

Apie Meksiką ir jos gyventojus

v •

■/ __________ ____

IK ■ ■ Tauta’ ’
ja* parižade^įįę vieną nų- 
merį skirti JE^-
tųvių Diehos^Jj^rikaĮąms.

12; Ir svęB^ų valstijų, 
artstovai gal dalyvaus Ameri
kos Lietuvių Ijhenos iškitmč- 
■Sfc- . * 4 b i
i 13. S. C. Lt K. Dainos 
Dienos Komisiją nutarė Ex- 
pertų Komisij&n garbės na
riu kviesti muzikos prof. p. 
W. Thunder.

14. Jau paruošti “Ame
rikos Lietuvių Dienos” at
minimui ženkleliai ir įėjimui 
“Expostion Grounds,” ir ti- 
kiefai “Auditorium.”

15. Šv. Andriejaus pat. 
sutverta S. C. L. K. skyrius 
iš 5 asmenų.

Š. m. rugpjūčio 10 d. vakar
iu 8v. dalyvaujant vietos ka
talikiškų draugijų atsto
vams, Jaikraščių korespon
dentams ir skaitlingai susi
rinkusiai pasiklausyti publi
kai įvyko S. C. L. K. plenu
mo posėdis, kuriame išklau
sius Kun. S. Draugelio pra
nešimų S. C. L. Komitetas 
nutarė:

(1) Pareikšti padėkos žo
džius G. G. aukotojams: Po
nui J. Elijui, p«rT. Brenzai, 
p. Horen, p. P. ir A. Griga
liūnam, p. V. Dapšiui ir Kri-

, kščioniškųjų Draugijų Sąry
šiui už gausią auką po $100 
tuo tikslu pasiųsti jiems spe
cialiai padėkos raštus.

(2) Turint omenyje, pono 
Iloran’o didį p:isidarbavimą 
Philadelphijos lietuvių tar
pe,; kviesti jį^LLl^L. Komi- 
tetoGarbės Pirmininku.

(3) Poną’ J. Eliją kaipo 
daug pasidarbuojantį Chica- 
giečių tarpe — kviesti S. C. 
L. Komiteto Garbės nariu.

(4) P. T. Brenzą kaipo 
vieną iš pirmųjų Chicagiečių 
suteikusi “Amerikos Lietu
vių Dienos’ 'reikalams fhip 
didelę auką ir brolius Petrą 
ir Antaną Grigaliūnus iš 
l’h ii adei pili jos, kaipo pirmu-

• v

pavyzdį. Philadelpbieči 
kviesti S/C. L. JL_ \ ‘ T~ 
Komisjos .Garbės Nantos^ 
kad turęįąpū.progos. jos djqį 
būose dalyvauti: galėtų nau- 
dingiąu pasidarb^ioti “Ajne- 

imu suruošto .dėlei
_ Bjvoktyne susitvėrėFL C. 

L/K. skyritts iš sekančiu ąs- 
męni^ 'K. , Y.yKrū|iųs>as, M' 
PrMačiuhs, j. 'TuįhĮsdnte, 
P. Lukas, V. Daubaras, K. 
Varneckis, K. Dumblys, ji 
BrUndza, O. Da^lįarienė, M. 
Akunevičienė, 
čienė, K. Dumi 
Montvila, K. Ska 
Skrandenis.

Plūladelplūa, Pa. Šv. An
driejaus parapijoje sulig 
pranešimo kleb. Kun. J. Če- 
pūkaičtojrgt susitvėrė Ko
mitetas iš sekančių asmenų: 
V. Dapšys, J. Klevas, Janu- 
škevičia, Gudonienė, A. Mi
siūnas.

S. C. L. Komitetas priėmė 
“Dainos Dienos” komisijos 
pasiūlymą kad suorkestruoti 
“Lietuvos himną,” solistams 
dainas ir šokiams muziką 
kviesti visus Amerikoje 
esančius lietuvius kompozi
torius. Galutinis atsakymas 
susilaukta iš pono Niekaus ir 
jei aplinkybės leis tai ir po
nas Aleksis jiasižadėjo suor- 
kestruoti. Ponas Grigaitis 
nors ir nesidarbuoja tarp lie
tuvių, vienok irgi pasižadėjo 
sulig reikalo prisidėti.

Lietuviu Diena—lietu via i 
paroduoja. Vienoje iš kolo
nijų buvo pasklidę gandai ir 
būk tai neigiamai paveikę 
žmonių ūp|, kad lietuviams 
reikės paruduoti su juodu
kais/ "Taigi štuūskelbiame, 
kad thi yra pramanyihas.' 
Mūsų diena turės dalinai sa
vo iškilmes ir vokiečiai antru 
kart, bet jie paroduoja suvis 
kitur. Specialiai mums yra 
jau sena pavesta “Audi
torium” iki 6 vai. vakaro 
(Stadium” jokia tauta tam 
laike nieko neturės). Broad 
Street irgi mums yra paves
tas nuo pietų iki bus reika
linga. Prie progos primena-

diena, antra 
kolom jųvykstanti atš 
kit tįkietus, kūrinos' 
gauti sayo '

L, K. instruktorių.

Štai yra naujas pri

rae, kad vietos vyriausybė 
yra pareiškusi, kad aut 
Broad Street lietuviai pas
kutiniai paroduoja ir dau
giau nieks neparoduos, la
bai kerikia bizniui. Šiuo 
žvilgsniu mūsų parodavimas 
turi ypatingos reikšmės.

čiai dabar vartoja ir ga 
labai geras pasekmes 
keletą dienų.

Nueikite psis savo iptiekortų 
kitV butelį vadinama Nugn-Tone. 
sūteiks juuis gyvumu, smagumo Ir 

• rtim.i jūsų mtilsusiems nervitin^lr 
kubinis. Nuga-Tone bmlavoja 
kraują, stiprius, patvarius' nervus J 
muskulus ir suteikia didelį s 
gyvenimui. .Musų skaitytoju 
pabandyti tą naują gyduoby to 
veikia pasekmingai tokiuose 
irtuose. Nuga-'fone yra labai 
vartoti ir pradėsite jaustis geriau 
Jau. Vartokite liktai porą dienų ir 
jus lu'si.jausite geriau ir neišrodysite ge& 
rimt, nuneškite likučius aptiekoriui 
jis sugrąžius jums jūsų pinigu^, E 
liejai Nuga-Tone žino labai' gerai 
ji suteikia jums tiek daug gero 
įsakė visiems apriekoriams duoti 
garantiją arba jiinigits grąžinti, jei JUS 
neužganėdins, žiūrėkite garantijų ant. 
pakelio. Rekomenduojama, giirantuoji-^ 
ma ir parduodama pas visus —
rius.

— I

“Būtent

o______ _____  tu neusoaitym ir
nepasaldysi savo garuojančios ka

vos dviem arbatiniais šaukštukais rie
baus, tiršto kondensuoto pieno (pasaldy
to) vietoj paprasto cukraus ir paprastai 
vadinamos grietinės. Toks švelnumas 
—toks kvepėjimas—toks GARDUMAS.

Tik bandyk per vienų savaitę—bet štai 
tikra pasarga—po to tu be jo neapseisi. 
Tavo grocerninkas jo turi ir jis ir Borden 
kompanija stovi už jį.

!

MEKSIKOS KARAS SU SUV. VALSTIJOMIS

Meksika rūpinosi plėsti savo rubežius į šiaurę, o Suv. Val
stijos i pietus. Tokiu būdu abi valstybės galop susitiko ir su
siginčijo. Tas susitikimas buvo Texas valstijoj. Toji valstija 
yra labai didelė, tokia didelė, kaip Francija.

Į Texas’o valstijų ėmė briautis iš pietų amerikonai, o iš 
šiaurės amerikonai. Ji pateko, vienok, po Meksikos valdžia. 
Bet įmonėms greit nepatiko Meksikos valdžia ir jie sukilę pa
skelbė neprigulmybę. Tas atsitiko 1836 m. Nors taip buvo, 
riet nei Suv. Valstijos, nei Meksika nenorėjo atsižadėti Texas’o. 
Dėlto ėjo ginčai, kurie privedė prie karo.

Meksikos karas su Suv. Valstijomis prasidėjo 1846 m. Ne
galėjo būt kalbos apie meksikonų atsilaikymų. Tas buvo dėl 
baisios vidujinės netvarkos. Kokia ten buvo tvarka aišku iš 
to, kad per du karo metu prezidento krėslą užiminėjo 12 pre
zidentų. Kuomet nėra pastovios valdžios, tai, žinoma, tvar
kios armijos būti negali.

Suv. Valstijų gen. Tąylor su savo armija perėjo Rio Grande, 
kuri dabar sudaro rubežių tarp Suv. Valstijų ir Meksikos. Mū
šis ištiko ties miestą Mpnterey ir tas miestas pasidavė. Gen. i iš Meksikos. 
Scott iš laivu išsodino armiją Vera Cruz mieste ir pradėjo mar- T--------“
šuoti ant sostinės tais keliais, kuriais maršavo Kortesas.

Vera Cruz pasidavė tik po mūšio, kurs tęsėsi tris savai
tes. Ant sostinės maršavimų tepradėjo po dviejų mėnesių ir tik 
po šešių mėnesių tepasiekė sbstinės. Visu keliu iki sostinės a- 
merikenams prisiėjo susiremti su meksikonais. * Bet prie sos
tinėj tai ištiko baisus pasipriešinimas. Nors meksikonai tarp 
savęs vaidijosi, bet kai reikėjo ginti sostinę, tai priešinosi su 
didžiausiu atkaklumu. Kad paimti sostinę, tai pirma reikėjo 
paimti apdrūtintų kalnų Oepultapek, kur. buvo karinė meksi
konų akademija. Tai tos akademijos studentai turėjo pirmų 
lekcijų tikrame kare. Meksikonų pastangos atsilaikyti, buvo 
daromos didvyriškos. Kai amerikonai šturmavo kalnų ir kai

sostinėje užgaudė visose bažnyčiose varpai, kad pakelti gynė
jų ir visuomenės ūpą.' Varpai ėmė nutilti, kai Amerikos ka
reiviai pagrobė meksikonų vėliavs ant čapultapeko kalno. Tai 
sostinės gyventojai suprato, kad jų pralaimėta.

Sostinės puolimas buvo kartu ir karo galas.
Meksikoj nebūvo ramybės nei po pragaištingo karo su A- 

merika. Laike tos netvarkos ėmė pasižymėti indijonas Juarez. 
Jis- patapo Meksikos diktatorium ir valdė taip, kad tvarka ša
lyje buvo Įvesta. Bet tuo tarpu Europos valstybės užsimanė 
įsikišti į Meksikos reikalus. Francijos imperatorius Napoleonas 
III panoro Meksikai padovanoti monarką princo Maksimilia.no 
asmenyje. Tasai princas buvo Prano Juozo, Austrijos impera
toriaus brolis. Tą princą Francija pasiuntė į Meksiką su dide
le kariuomene ir Meksikos diktatorius Juarez pasitraukė iš sa
vo vietos.

Užsodinti Maksimilianą ant Meksikos sosto tuomi^buvo 
lengva, kad Suv. Valstijose tuo tarpu buvo neramu. Tada 
šiaurės ir pietų vaistuos kariavo dėl vergijos panaikinimo.

Kaip tik naminis karas pasibaigė, tai Suv. Valstijos Euro*, 
pos valstybėms paskelbė, kad jų kišimasis Į Amerikos konti
nento reikalus nepakeliamas ir kad Suv. Valstijos nepripažįs 
monarkijos Meksikoj. >

Francija pabūgo Buv. Valstijų ir atšaukė savo kariuomenę

Imperatorius Maksimilianas nebuvo baisus valdovas, bet 
jis neįstengė įgyti žmoni? simpatijos. Jo žmona rūpinosi pa
silikti ant sosto ir kai Francija atšaukė paramą, tai ji pasisku
bino vykti i Europą asmeniškai maldauti Francijos imperatorių 
ir popiežių, kad remtų Maktimiliaūo sostų Meksikoj. Bet pa
ramos nesusilaukė fr ji taip migraužo, kad iš proto išėjo. Jos 
vyrui MakstodHjttrai, likusiam ant Meksikos soato, nebuvo gu
riau. Meksikonai nuvertė jį nuo sosto, uždarė kalėjiman, o 
paskui sušaudė.

Meksikos liberalai nugriovę sostų ir sušaudę imperatorių, 
vis gi nemokėjo nt&o geresnio padaryti. Kai neliko impera
toriaus ir nebuvo 
riauti. Toje z 
rio Diana <

J 

šyl 

iki 1911 m. šitam vyrai ilgai prezidentaujant ir palaikant 
ką, tikras progresas šalyje padarytas. Pramonė kilo, 
ba didėjo, kasyklos buvo atidarytos, geležinkeliai pravesti*- 
Miestai augo ir gražėjo. Svetimas kapitalas rado sau vietų ri 
vestmentams. .:..v dį

Nors prie Diazo šalis progresavo, bet jis turėjo aštrių prie
šininkų. 1910 m. Madero prieš jį sukėlė revoliuciją ir Džand - 
prisiėjo bėgti iš Meksikos, kad kailį išgelbėjus. Madero 
darė prezidentas. Bet prieš jį kilo revoliucinės audros ir 
1913 m. jis turėjo rezignuoti. Po keturių dienų.po rezigsu 
jos jis buvo pasmaugtas ir gen. Huerta pasidarė prezidentu. Bbtj 
Suv. Valstijų valdžia atsisakė pripažinti Huertą. Prieš H 
kilo Carranza ir Vilią. ,

šitame darbe ir nesutikimuose veikė pašalinė ranka. Al 
rikos ir Anglijos kapitalistų interesai Meksikoj buvo 
ir kapitalistai vienos ir kitos šalies rėmė Meksikos tuos 
kurie jiems buvo palankūs. Huerta buvo anglų įnagis, o 
ransa amerikonų įnagis. Dalykai buvo iki to daėję, kad 
mėn. 1914 m. Meksikoj buvo suareštuota keletas 
reivių. Išrodė, kad karas neišvengtinas tarp Meksikos ir A- 
merikes. Tada pasisiūlė trys pietų Amerikos respublikos J 
gentina, Brazilija ir Čilė patarpininkauti. Ta 
neva pagelbėjo, bet ištikrųjų buvo tas, kad Anglijos ir Aatf 
kos valdžios pasišnibždėjo ir galas nesutikimams 
Anglų remiamas Huerta nebuvo daugiau jų remiamas ir jis 
vor Jo vtolų užėmė Carranza ir jį Amerika de facto 
Bet nebuvo numalšytaš Vilią. Dalykai buvo prie to priifo ll 
Kuto* pasiųsta 12,000 Amerikos kareivių Vilios gaudyti, 
tikslo neatsiekė.

(ferranM vieipatato iki 1920. * Tada prieš jį buvo padų 
tas iiufrilknae^ir jis buvo nužudytas. Po jo išrinktas p “ 
tu gen.^bregon. 1928 m. prieš, jį buvo maitins, bet 
selS. E9M n. Įtrinktas dabartinis prezidentą 
gusadja buvo tais pat metais gruodžio 1 d.

* Kaip visi kiti Meksikos vadai, taip ir 
frrifiKubdtoi Bet kai dabar jo visa domė atkj 
kattHto Mtižkifo kas visiems tiberalains rūpi, Jo 
afakRltjlL

Maksimilia.no
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' SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
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II.

(1)

Senatvės laimė, tai saldus 
atsiminimas gerai praleistų 
jaunųjų dienų.

So. Dakotos atstovo William 
Williamsono portretas,.

1

Mūsų laikais daugiau reika
linga tiesos gynėjų plunksna, . 
negu jos skelbėjų iš sakyklos.

Kiekvieno kataliko šventa 
pareiga remti katalikų spaudą.

Leonas XIII
ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 

DRAUGIJOS VALDYBOS 
ANTRAŠAI

D. L. K._________ , __VALDYBOS ADRESAI BOSTON; MASS.

Visi Skaitykite

Jono Rinito

-------------------
f*

Tai Didelė Knyga 192 Puslapių,
EILIŲ JOJE YRA VISOKIŲ, 

įvairių — patriotingų, 
juokingų, rimtų, bet 
visiems visos supran
tamos. Veik visos yra

• originalės

Apdaruose $150, be apdarų $100 
“DARBININKAS*'

a atvykęs 1915 m.
’vAS JUKEVUIUH, prW kwą 
« Rn«i>l>erry fct„ Shenamlonli,

Lietuvos Duktem Draugystės 
Po Globa Motinas švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininke — Tekis AšmeosktenB,

98 G Streetc So. Boston. Mass. 
TeL South Boston 4474-M. 

Vlce-Plrm. — Zofija KMienS, 
159 Gatės St, So. Boston. Mass. 

Prot. Raštinlnkfi — Ona Siaurleng, 
7th St, So. Boston, Mass. 

hooe South Boston M22-B.
— Bronislava ClunlenS, 
W. Rostrai?, Mass.

~ įinliutS, 
Boston. Mass.

Prot.,Raštlnlnkas — J. GMneckte,
5 Thomas Pk., South Boston, Mass. 

Fjn. Raštininkas — M- Seiki a,
40 Marine įtoad, So. Boston, Mass. 

Kaperius — Ą. Naudžiūnas,
885 E. Broadvay, So. Boston, Mass. 

Tvarkdarys — J. Saikia.
7 Winfield St., So. Boston, Mass. 

Draugija, laiko susirinkimus kas trečią 
nedSdieal ktokvtedo mOoesto, 2-rą va
landą po pietų, parapijas aal®j, 482 EL 
Seventh St, So. Masa.

Moterų Sąjungos Seimas, naitė, J. Vitkauskas ir kiti
. • • ■ 1 1 • • v* -• — ■

nio

Pirmlnįn^as — M. Moba,
539 E. Seventh St. So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 8552-R.

Vloe-Pirmfninkas — J. Betraoskas,
17 Vale St., South Boeton, Mass.

“v

Pabandykit viena,
Jum patiks!

Fta. Rafit —

imts pypkių tai
genausis cigaretas
prie kurio bile vyras
gali pridėt lupas

Naujas ir geresnis cigaretas

IHirbinis P. Loriltad Co. (staiftoe 1TB0.

In.
29

Iždininkė — 
105 W. Sth S

Tvąrtdarfi 
1512 Columbia RC.

Draugija savo kas
amęrą utaminką kiekvieną menes) 

Visais dr-Jos reikalais kretpkftflB f pro
tokolą rąStlninkę latfiku ar telefonu. 
^130 vakaro, pobainytlnėj svetainėj, 
Fifth St., So. Boston, Mass.

a

Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir
gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie- 

= na kultūringa ^auta gerbia savo mokytus vy-

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

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

Veikalas turi 436 puslapių, iš kurią 288 puslapiai
užimti paveikslais

UžsisakykiteKaina $3.50

South Boston, Mass.366 West Broadvay

nios

bei.

f

^Bevažinėjant .po KlaipS- 
kraštą teko susidurti su 

ų luomų bei profesijų 
nemis ir daug ką išgirsti 

giė ^klaipėdiečių vargus.

ę, sako, pridaryta klai- 
buvusios krikščioniško-

B valdžios, bet vis deltoj V aičiūnienė, M. 
ietos lietuviai nebuvo taip 

ai ir niekinami, kaip 
naujoji liaudininkų 

aidžia pavedė Klaipėdos 
kraštą laisvai valdyti vokie- 

;. Pirmiau bent pasi- 
vai ir užtarimą rasda- 

o dabar nė to nėr kam.

| Paskutinį mūsų žmogų, 
pibematoriaus pavaduotoją 

lažą, kurs niekuo nėba 
tepęs, gerai žino ir šu
tą heimatbundi ninku 
lis ir tą jau, sako, norį 
linti. Nejaugi ligi tol 

eis Centro Valdžios nusi- 
gidimas savo koalicinin- 
ims?!
Lietuvių kalba mokyklose, 
ismuose ir kitose valdžios 
taigose neturi lig šiol lygių 

tfeisių. O mokytojai ir vaidil
ai, palaiką ištikimybę 

Ifaterlandui, sako, gauną mė- 
|uesinį honorarą antros algos 
-'pavidale.

Jie stato C. valdžiai ir dar 
^□tą didesnių reikalavimų. 
i-Tekiu tempu ir toliau beei- 

ant kaip ligšiol, po metų 
ažin kur bus nueita. O su- 
rįžt tada jau bus sunku.

/ 
į. Prie klaipėdiečių morali
nio susmukimo ir suskaldv- 

f » fe>

mo prisidėjo ypač mūs par- 
rtetenos rinkimų metu.

'moralinį susmukimą pa
ke ir materialinis.

Vienintelis tautinis lietu- 
/;vių laikraštis “Klaipėdos Ži- 

informavusis D. Lie
tuvą apie klaipėdiečių gyve- 

' nimą, šiandien sustojo ėjęs, 
ir pramonės bęn- 
imbynas,“ kuri ga

liūno elektros lemputėms ba- J 
■tarėjas ir “Laima,“ kurios 1 

uvo jau ir Kaune i- 
jau likvidavosi, ar 

i baigiamas lividuot. ‘‘ Vieny- 
taip pat užsidarė.

Dar tebegyvuoja dvi lig
šiol buvusios stipriausios į- 

tai “Tautinis lietu
sių bankas“ ir “Rytas.“ 
^‘Tautinis liet, bankas“ lig
šiol tebeisiaiko dar savo ke- 

ius skyrius: Pagėgiuos, 
Šilutėj, Smalininkuos, Šau

kliuos ir vieną agentūrą Kalv
iuos. Klaipėdoj r Pagėgiuos 

Šilutėj bankas turi nuosa- 
iUamus. Jo įstaigose dir- 

pta ligi 60 tarnautojų. Akc.
;,“ kuri Klaipė- 

ioj (Simano Dacho g. 1 No.) 
istatė savo spaustuvei tri- 
aukštų rūrnhs su liftu ir 

iesa, kruie kainoj o ligi pu- 
milijono litų. Ten pat y- 
ir knygynas. O Turgaus 

itvėj laiko viešbutį.
>Deja, dabar nusiskundžia- 

kad ir šiom dviem įstai- 
Centro vyriausybė žv- 
sumažinusi kreditus ir 

OS irgi jau svyruojančios. 
Jų žlugimas būtų didžiausias 
BDūgis Klaipėdos krašto lip

kaip jau turbūt visi žino, į- 
vyks Philadelphi joj 23, 24 ir 
25 -rugpiūčio. Kada rašau 
tuos žodžius 12 rugpiūčio, 
tai delegačių užsiregistravo 
jau keturiolika, Jlūtent: M. 

urinskaitė, 
S. Sakalienė, “Moterų Dir

vos“ redaktorė, P. Kelpšaitė 
ir L. Rakauskienė — visos iš 
Chicagos, III. Toliau: M. 
Laukaitienė ir U. Dainelienė 
— iš Baltimorės, M. D.; Mf 
Jokubauskitė, iš New Haven, 
Conn. ę V. Ambotienė, iš 
Hartford, Conn.; E. Paura- 
žienė, iš Detroit, Mich.; O. 
Sližaitė, iš Grand Rapids, 
Mich. ir S. Subatienė, iš 
Brooklyn, N. Y. bei dar dvi, 
kurios tuo tarpu nepridavė 
savo pavardžių. Tai dar ma
žas skaitlius, bet tikime, kad 
tas skaitlius pasidvigubirts; 
o gal net ir pasitrigubins. 
Seimo ruošimo komisija vis
ką daro ką gali, kad tiktai 
Seimo dalyvės būtų užganė
dintos. Bus puikus bankie- 
tas — puota; pašoks delega
tėms mūsų kopuikiausia šo
kikė, mažutė Eleonora Dap- 
šiutė; tikiu: Emilė Mickū-

mūsų puikūs dainininkai — 
padainuos ir bus suloštas la
bai svarbus ir rimtas veika
las iš gyvenimo pirmųjų am
žių krikščionių- “Fabiolė.“ 
Ir kad tą veikalą aktoriai su
los ne byl-kai, bet su tikriau
siu artizmu, tai galėčiau net 
laižybų eiti iš savo gyvenimo, 
kaip amerikiečiai sako: “Ai 
beč mai laiv,“ nes ji los tokie 
lošėjai, kurie ir su profesijo- 
nalais aktoriais gali rivali- 
zuoti, ve jų vardai: E. Mic- 
kūnaitė, O. Staniškaitė, Ge- 
ležiųtė, E. Balčiūnaitė, J. 
Vitkauskas, S. Barauskas, 
J. Ringaila, J. Valčiukas, J. 
Mickūnus ir Konstantina vi
rius. Todelei philadelphie- 
čiai ir apielinkės lietuviai ne
praleiskite progos pamatyti 
puikų lošimą; o VĮiatingai 
gyvenimą pirmųjų amžių 
■krikščionių ir... ir romėnų; 
nemanykite, — ne dabartinių 
“pony deigolų,“ kuriuos ne 
senai dąr buvęs anarchistas, 
Mussolini už nosies vadžio
ja... ir jiems net mano už
drausti makaronus valgyti; 
bet tų romėnų, tų išdidžių, 

(kurie\ardo teise pasaulį val-

tų teatrui,

įšigyjimnrpąsgerb. Oną Un- 
guraitę, 333 Wharton St., 
Philadelphią^ Pa. ir pas ki
tas nares Seimo ruošimo ko
misijos. Prie progos manau 
bus ne pro šalį pažymėti, kad 
apie Moterų Sąjungos Seimą 
ne*tik vien savieji — lietu
viai žino, bet ir mūsų broliąi 
ukrainiečijS — jų du kožy- 
miausi laikraščiai: “Svobo- 
da“ ir 4‘Ainerka,“ malonėjo 
apie tą Seimą pranešti ukia- 
jinų visuomenei.

Pranešėjas
___ - ■ 

AČIŪ
Mums prašomus “Darbiniu- 

ko” numerius 1923-4 metų jau 
gavome, ačiū.

“Darb.” Administracija

Iki šiol neabejotinai daly
vauti jungtiniame chore yra 
pasižadėję ir stropiai ruošia
si sekanti chorai ir paskirs
tyti rajonais:

I.

(1)

TūrinMokius liūdnus fak
te akyse reikėtų imtis kito- 
iod politikos Klaipėdos l<r., 

kad dabartinės vyriau- 
pradėta.

(“Rytas’/)

ALBUMAS
Retoj lietuvių šeimynoj ne

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

- Kaina $3 JO.
“DARBININKAS“

366 Broadway, So. Boston, Mass

(3)
(5)
(6)
(7)

III.

(1)

Pttsburgh’o rajonas 
Šv. Vincento parapi
jos choras
Šv. Kazimięro para
pijos choras
Bradock’o choro ir 
pavieniai aplinkinių 
chorų dainininkai-ės.

Wyoming Valley. 

Wilkes-Barre (pono 
Stulgaičio choras) " 
Wilkes-Barre (p. Ka
mša usko choras) 
Kingston’o 
Luzerne 
Forest City 
Va^gon. Varai čio.

Pliiladelphijos:

Šv. Kazimiero para
pijos choras ,

r

Šv. Andriejaus para
pijos choras
Šv. Jurgio parapijos 
choras
Baltimorės.

Schuylkill County ir

Pirmininkas — V. Zalieckas,
514 E. Broadway, So. Boston. Masa. 

Vice-Pirminlnkas — Povilas Kuka, t
95 C Street. So. Boston. Man.

Vtaksvt
906 E. Broadtvay, So. Boston. Mass. 

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

Mtfržalka — Kazttfrteras Mikalonis,
906 E. Brpadvvay. So. Boston. Mat*. 

D. L. K. Keistučio Draugija Miko savo 
mėnesinius susirinkimus kas pirmą 

. nedėldienj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 Wa8hington St, Boston, 
Mass. 1:30 vai po pietą. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naują nartą prie musą drau
gijos prirašyti.

t

)

(11)

v.
(1)
(2)z

Didžiausia Dievo bažnyčia 
žemėje yra žmogaus siela.

* Aušra
4

“DARBININKAS”

z 20 už 15c
SAARBINIS rūkymas

Mahanojaus *_ 
Tamaąua
New Philadelphia 
Coaldale
Minersville
St. CTaire

(4)
IV.

apielinkės :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

_(6)
(7) .Shenandoahi
(Š) Girardville

gut- ‘ ' ii
TFrac -t 
Maizeville.
Brooklyn’o:

Brooklyn’o šv. Jurgio 
Pan. Šv. Karalienės 
Aniuolų
Newaik
Harrison
Patterson.

(3)
(4)
(5)
Pastaba. Brooklyn’o abu

du chorai vargu bebus pilna
me savo sąstate. Elizabeth’o 
choras visuotiname susirin
kime 29-VI buvo nutaręs da
lyvauti,. Bet yra gandai būk 
tai nedalyvaus. Galutinai 
tikslių žinių jų dalyvavimo 
reikale neturime. Be auk
ščiau užvardvtu choru tiki•> «. fe

masi dar du chorai ekstra su
silaukti.

Presos Komisija

1) MYKOLAS Ir ONA PRANCKU-
NAI. nesenai syv. 107 Unloti Avenue, 
Bruokl.vn. N. Y. Prašoma Į Konsulatą 
ateiti Ir pasiimti Kauno Apygardos 
Teismo pranešimus Tamstų vedamos 
bylos reikale. vj • 'J ’

2) PETRAS PAŠKEVIČIUS, Iš Uk
mergės miesto ir >ų»skr., prieš karą gy
venęs Philadelphfa, Pa.

3) PRANCIŠKA ZUKAUSKAITfi- 
MULERIENfi. MAGDALENA Ir ELZ
BIETA MULERIUTRS. 1900-10 m. gyv. 
10 John Street, Hnrrlsburg, III. (gal 
l'a.). Ieško, plrnnmios sotins, pastarą
ją brolis.

4) JANTANAS PI’šINSKAS Ir MA
RIJONA VIRPšIENR. prieš karą gyve
ną Sugarvllle, Pa.

5) VINCAS LIANGEtlTAS. Ukmer
gės apakr.. i>rieš karą gyv. Grand Ra- 
phlk, Mich. >

61 JUOZAS Ir PRANAS STANKE
VIČIAI. Izirain, Oslo.

7) KAZYS ZAMK’KAS. IŠ Rygos | 
AmerF

K) MiKAjt JUKKVIėll’H, prieš karą 
k> v. ' 
I’n.

!)) JONAS JANlTHS (JANUAEVS- 
KI). Amerikon atvykę* 1914 m. Ir np- 
ntgyrenfs Brnoklyn. N. Y. • K n to metn 
buk tarnavęs knrlonmctiėje. bet kiur Ir 
kno vonių tol giminėms-nėra žinoma.

Ieškomieji artai apie Juos ką marš li
pantieji pmAmna atsiliept l šiuo adresai; 
J.TTHUANIAN CONSULATE.-W< Pa f k 
ltow, New York, N. Y.
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NEWABK, N. J. 1

tain^je bircn. |įsū-_ ....... .
‘i Lietuvių Djėbos ’ Komite-

«rią<Ęx>miteto, 
ių. Su- 
•minin-

nas
U

* v

priešu
me, p< 
liąu: piruuninkas pranešė, 
kad “Lietuvių Dienos.” da- 
Įygiai 28-to rugpiūčio, tuo- 
jaus po ,piet susirinks ant 
19-Tos ir Wine galvių (prie 
katalikų katędros). Po to ap
sistojo geiL^kun. Draugelis 
su savo pranešimais. 'Tai 
p3tąiškčjo,.kad apąrt Phila- 
delphijos lietuvių ©borų, dai
nuos <:Liėtuvių Dienoje” 30 
chorų; kartu daugiau kaip 
1300 dainininką/ Na, tai su
skambės lietuvių dainužė t 
Toliau: gerb..kun. Draugelis 
pranešė, kad p. Elijošius, 
Ohicagos turtuolis, ne tik 
kad davė 100 dolerių suruo- 
ši'mui “Lietuvių Dienos,” 
bet savo lėšomis atsiųs i 
“Lietuvių Dienos” iškilmes 
ii- artistą Babravičių padai
nuoti; prie to gi, jei reikės, 
duos dar ir daugiau. Tai ji
— gerb. Elijosiu kun. Drau- 
gelįs .patare pakelti į garbės 
nąrįųs? Kdnntėto; kas ir tapo 
padaryta. Tolj.au: du brojjai 
Gi^^ahūhaiV ge^b. ^rtLndz^ 
clęęag^etič; gerb. Dapšis ir 
advokatas Horen’ąsjj ,ameri- 
k|eįis, vi4 tapo pąkeĮti į 
' ^jgNąrius^ Komiją.

q tijrLiskį būčiai! pamir-T 
^būtent, kad gerb. profe^ 

s(Mūs; Eretas, irgi tapo pa- 
kidtas^į Garbės Narius Ko- 
nĮįtetok Toliau: tapo pra
nešta, kad “Lietuvių Die- 
nėj” dalyvaus ponas Bizaus
kas, atstovas Lietuvos ir abu 

' kbtisuliai; o gal rasi ir arci- 
vyskupas Ąlątulevięius į. o jei 

vxjis negales, tai jį atstovaus 
gėrb. kun. profesorius Bučys. 
O taip, kaip jau čia ant vie
tos—svetainėje buvo ir gerb. 
artistas Vaičkus, kuris tai 
rengs flotus—gyvus paveiks
lus ' jierstatančius Lietuvą 
Nekrikščionišką, Lietuvą 
Krikščionišką Praeities, 
Lietuvą Vergijoj, Lietuvą 
Prisikėlusią. .. ir tuomi pa
našų, tai jį —- poną Vaičkų, 
paprašyta, kad jis pakalbė
tų. Na, ir pradėjo kalbėt.,.* 
Tai... tai nors’ aš ir-nemy
liu sušigp^iudinti, bet apie 
viską.pąuHršau, kaip jis tarę- 
ko kito sušuko: įr- Prakeikt 
tas‘tas, kuris- jriždaTVs savd 
ddijs tą dięną, j#ad ifedaly va- 
vits “Lietuvių Dienoje!..” 
Tą, tiesioginiai jis tarė į 
philadelpfcįjiečius; o netie- 
sio^iniair jį visus tuos; kurie 
dele 
patekai.
DiebAde”? ‘‘ " 
mėsctThždflfys savo kišįmįų#
— n

J*

!o, negalėdami y- 
įy vautii‘ * liųtAivių 

r— tos dienos jįkilr. 
V- i •T ♦ « • •

nięko nąąuj^)- 
P brangiai kdFnuo-

. t
Irka^i 

įtu padarote iy^uĮoątanu- 
mą, nė^5‘Jfci6tavių©iena,” 
tai yTristorii£j.dipna, tai kai
po tokios bu^.pąrašyta iston- 

‘ja, ir toj ^aį. jstorij,oį bus, 
W ii-.ajl-
kobodU vatda« 5 o-kas duos au-^ 
ką zynaią,dxxbus‘Įdėtas ir pa- 
vęĮMląą;;o‘^yhiĮeM4 — Wir 
viso^jd’^^irnynos paveiksiąs. 
Aukas malonėkite silpsti šiuo 
antrašu: ‘i lietuvių Dienos ’ ’ 
Kopiitetas, 324 Whartpnv St., 
Philadelpliia, Pa. 3UVo dar 
kalbėta ir spręsta ir apie ki
tus dalykus; bet, pirma: 
gerb. Vaičkus mane labai su
graudino, tai daug pamiršau,

įtik tiek dar galiu pasakyti, 
kad apart viršmiiietų flatų— 
trakų sjiį gyvąis.payeikslais, 
regis, ar tik nebus dar ir tro- 
kas, ant kurio ant didžiulės 
‘* baksos ’ ’ iš visu keturių pu-> 
siu bus prilipdyti didžiuliai 
plakatai su lihkejirriu ‘Suvie
nytoms- Valstijoms, - daug
maž, tokio turinio: •

;AnU dmddw M a 
JAd<1 ;oyut teminė’ 

pray, z
:Tb?it under your fBlĮT all w<nrkl folk-s 
’Cun dm Tounil tot Uving stoeks. 
;You vorffi ’ešteem, atfote und iovd,' ' 
In.H’ar you eaglex. bot in peaęe įfove— 

;For ive.yoūr narūe is Ūk&'God’s tbrohe, 
'Yeu di^rest Country, preirtous jitoiMy., 
!For you lu the “LITUVANIANS DAY" 
We sliout:— IJve Kmg yeth.l and we 

1 pray, - .. * «
'That you Ik* ;ioo(l. Jierfect nnd dear, 
Aut steydY. happy, cheer. ;

‘ , . Ko^e^ponde/ntas

•*.* 'is

t
>

>

*

Iž* 1
j> <s

*

LITHUANIANS GREETING 
FOR r. S.

United Statės ai! ivorld proelaini,
'Pilat you great. auti great is your name; 
Your name is great likę great is :«un. 
Your Laial \vhere boru ilie Jefferson 
Your name is great und likę sun šiline. 
You famous I.and, you Land ilivine. 
Your name is great aml radiant,
You of great inen aml lieroes Land; 
Your name is great aml beautiful.
Likę God who crėated nature’s rule.
We love your nayie likę lovely rose,— 
Your name for lis is likę repose

UIGMMIHlęSEMAS
Amerikos Lietuvių R. K. 

Vargoninkų Sąjungos sei
mas šįmet bus Bugpiūčio 27 
d., Philadelphia, Pa. Šv?Ka- 
zimiero parapijos svetainėje, 
324 Wliarton St., pirmą va
landą po pietį. y į

J. Ja n A;?W; pirmininkas 
259 No. Fifth St.’, 
Brookiyn, N. Y. ‘

i
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LAWBE^0E, MASS.

Atšaukimas
“Darb.” num. 62 tūla Soda- 

liėijos narė save koresp. rašy- 
darna 'apie A. L. lt. K. Fed. *sk. 
suvirinsimą, nepasakė, kada 
toks susirinkiiuas buvo, ir ka
da tuos skanius pietus toje 
••Palangoje” nutarė turėti. Į- 
libdė mane neva į tų pietų su
rengimo komisiją, šiuomi pa
reiškiu, kad niekada ant FeJ. 
kvr. susirinkimų nedalyvavau 

ir i jokią pietų rengimo kon.i- 
įs.’ją niekada nebuvau išrinktu.

B. Ivaškiutė

I

DETROIT, MICH. ,

Mirė A. Sutkaitis

6 <L rugfijūf-io palaidotas An
tanas Sutkaitis. Pamaldos bu
vo Šv. Jurgio bažnyčioj, įniro 
po ojx-racijo.s. Nabašuinkas ki
lęs iš Ežeriukų kaimo,Siūtaūth 
parapijos, Sakią apskr?

Budavoja.

šv. Jurgio parapiją didina 
įupksLainę. Stato xlar keturis 
ruimus. Iki bus gatava moks
lai ne, parapija nori surinkt vi
sus pinigus ir atmokūt kontrak- 
tieriui. Visiems lietuviams rei-
■ ■-- . ■' v.11 ■ . L K. . 1

MB
IMKI IMI

» ■

Lietuviu Darbininkų Kooperatyvės Sąjungos. N. A. Apskritys
Įvyks Subatoj ir Nedelioų

t'

f

n<. 
ti taiUaip brangilų 
jančiav SšftĮlmvi. Tai-fcr^i<4 
man valia bus pasakyti! 
Broilai ir se * • * 
ga)it> paaukok it padimgunui 
lėšę L surengimo ‘/Lietuyių. 
Dienai.’V .Tnonii jfisįiagėtb- 
site savp gimtii ; r !:k
nes prieš I
kad esat lietuviai^ pfigu.....
te ir šį kraštą — Ameriką

14 kp. LLKS.'buvo laikyt; 
susirinkimas 13 d. rugpjūči 
Narių-buvo nedaug. Bet afe 
lankiusieji buvo pilni gyvcaa 
Visi susirūpinę, kad surastoje 
kiij| būdu būtą galima apsisai 
^Otinuo pri-ešą.Bažnyčios, Tąi 
tos ir darbo žmonių,.
•. Nutarta siųsti atstovą į L: J 
K.. S. seimą. Vienbalsiai lik< 
si išrinktas gerk. J. Žemaiti 
Kelionės lėšas paaukavo kų< 
pai.
14 kp. LDKS. iš savo kasos p; 
aukavo $5.00 dėl seimo reikali

Narių ūpas geras, turini 
“Darbininko” patenkinti. B< 
nori, kad centro valdyba rūpii 
tusi vis geriau ir arčiau būt 
prie darbo žmonių reikalų.

14 kp. LDKS. uoliai remi; 
Lietuvių Dieną būsiančią Phi 
iadelphijoj, Pa. 28 d. rugpjučk 
šv. Cecilijos choras, susidedan 
tis iš čia augusio jaunimo didu 
moj eina i mokslą, tai jie sav< 
lėšomis negali padengti kaštu:- 
Keikia paramos. Kada komisi 
ja atsilankė i- susirinkimą, ta 
buvo pagerbta atsistojimu visi 
narių. Jų buvo užduotis pra 
nešti, kaip yra svarbi ta diena 
Taip svarbiam darbui aukavo 
14 kp. LDKS. ir A. Kazląs p< 
$5.00, J. Sinkevičius ir J. Že 
maitis po $2.00, J. Sereika $1 
Viso $15.00. 14 kp. pageidau
ja, kad visi nariai remtų ir kad 
kas išgali kad patys dalyvautą 
28 d. rugpjūčio Philadelpbife. 
Pa.

Subruskite visi nariai. ^u- 
■I-

: L>>
»
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Subatoj po j
ir trauksis .iki .velumoS nūKties. /
** * ’ -------------------------------- ---------------------------------------------'

Griež ats 
tra, iš 8o.;Bo 
riausi progai; 
ko ir šaltoko

T-t

. bpsai k visos Naujo-
> programas.

•; Nedalioj, savi 
į, sios Anglą

Yra palftiestis ž^Bios dainininkės: p-lęs 
rM.' Kašėtaitė, J. Narinkaitė. M. Ariau-

•«*, kps inĄ rytmių niestų lakšMči
pat ir chorai Šv. Juozapo, LoweU,

' *■'*' X ^a

Mass. p. R. Ainorio vedamas. Sv. Cicili- 
jos, Lawreace, Mass. p. J. Banio vedamas 

t irNjphnaN. H. Bns ir kitokių papyldy-

nę — Lietuvą, 
jrodysit, 

kad esat lietuviai!’^ pfigerbsi-
.'T

kur daugelis iš j ūs ne tik ra
do prieglaudą ir skanų kąsnį

■

M

V ;***-S.. C ."Tj

*
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Kelrodis: Iš Lowell’io 
paimt Lakeveiw £at ve-
kari ir’ vkžtatrt iki Nills* -t.

♦ 

1Corner, paeiti į 
kaina ir piknikas.

Važiuojant automobi
lį įjvie^ 4®- *k» 
Nffls Corner po ka* ir 
f•M
Bus iškabintos Lietu 

? vos Vėliavos.

. ! j |

jau laikas susiprasti.'jeigu, nę 
galite pribūti j susi rink imą^aį 
užsimokėkite sekretoriui A. 
Kaziui. Labai nesmagu, kad 
keletas narių yra tokių, "ku
riems jau kelioliką sykių į mė
nesi primenama ir vis žada už
simokėti ir patys pribusią į stt- 
sirinkimą. Tr besirengdama 
lieka skolingi ]K) 6 mėnesitiS. 
Tai apsileidimas.

Nutarta surengti vakarienę, 
kada bus LTį)KS. Apskričio su
važiavimas.

Nuvaiko bažnytinės draugi
jos rengiasi prie priėmimo gar
bingo svečio. Laukiame .T.'E. 
Ark. J. Matulevičiaus 29 d* 
rugpj. Gerb. kun. Kelmeli^ 
rūpinasi, ksd-fu visa parapija^ 
kad iškilmingiausia būtų prisi
rengta tą dieną.

Darbo žmoeW

PRANEŠIMAS "
• r ' :i 

LDKS. Conn. Apskričio 
kuopoms ; Jjį

LDKS. Conn. Apskričio^ 
ekstra susirinkimas -įvyks* 
Rugpjūčio (August) 22-tręT 
dieną, 1926 m. Šv. Knzitnie^. 
ro parapijinėj krvetainėj^ant: 
St. Jobu St., Nevv Haven, Cfc-

Lai kiekviena kuopai 
renka delikatus bei delegtfMk' 
į šį svarbų suvažiatMią. 
Kiekvienasi§ thūs ’ 
kad mūši; seimas yra 
toliausia ir'prie jo turim 
rai prisirengti.

Tikuosi kad kiekviena 
įia stropiai griebsis už 
kad ką nors gero įnešimai* ^ 
arba pa tarimais galėtum *<MP» 
ganizaciją pagerinti.

Kuopos neužmirškite, 
važiavimas būs rugpiftč!d<29<| 
d-, New Haven, Conn. ’ ’’ 1 W 

LDKS. Conm Apskr. Rašt, |

rių yra mokestys uzsiliki •J* • >1* •, * ’

■S-_

Tolj.au


X.

ii- - -w^s(Tąsa nuo 1-m

tų skaitlingų labdary^ 
ms ir ^ipoksto įstaigų, -Baž-- 

išlaikomų. Nes rusų, 
■kro'valdžia paėmė tuos tur- 
RBS į savo rankas. Pastatė 
Kems valdyti sūvo valdinin- Sųp, vogti įpratlisius.^ę Uįl- 
|®Oa]1džia ir pavogdama baž-% 
Rytinius turtus^«wardydawia 
pįaugybę gražių. įstaigų, dar 
garėjo gėdęs. Jį.pąsįsąLė ųe,-. 
Atimanti, tik tvarkysianti,, o 
H^gkelno mokėsianti dvasiški^ oos išlaikymui algas. Retksų^ 
įSitūs numesdavo iš to, ko ne- 
įspėjo valdininkai^pavogtį, 
Skeletą skatikų vienai kitai 
^bažnyčiai pataisyti. Bet bu- 
Lyo tai tik nuotrupos. Daug 
Ofenuolynų virto kazarmė- 
|mis, sandeliais, dauę bažny- 
Rfg ir katalikų įstaigų par
aduota žydams: ir daug yra 
šiokių vietų, ypač Vilniaus 
Otrašte, kur šeniau buvo I)ie- 

namai, neturtėliams prie- 
glauda, arba yra žydų valdo- 

įjtaas malūnas ar karčiama.
Fr. x Lietuvos tąsa

Ii . Rusų valdžja už mokamas 
*lnažas algas primetė kuni- 
žgarus metrikų vedimą. Už 
s’inetrikų vedimą parapijų 
^raštininkams išeidavo visa ta 
Lalga, ir dažnai jos neužtek- 
-,davo.

Lietuvos valstybė įsisteig- 
|dama perėmė iš rusų senąją 
L^larką. Perėmė daug neiš- 
fparduotii buvusių bažnytinių 
&žemiii, miškų ir rūmų. Jais 
gri siai dienai6 Lietuvos vy- 
^iiausybė naudojasi. Jei bū- 

buvusi Lietuvos valstybe 
■ kalį) reikia, tai būtų grąži- 

^Bažnyčiai visus rusų 
įįįįavOgtuš turtus. Neišdrįso 

buvusieji Seimai 
^ vyriausybės, bet vienkart 
t feėišdrįso ir paskutinius ska-

Vedimas, samdant rašti- 
> birikus, pačiai valstybei būtų 

žftsėjęs trigubai brangiau.
»r'-

; be moka kunigams skatikines 
; klgas. Iš gaunamos algos 
k Vyskupai iš kunigų paimda- 
I vo žymią dalį Seminarijų ir 
‘ Vyskupijos centralinių įstai- 
p-gų išlaikymui. Už tą likutį 
' Valstybei atliekamas reika- 
Llšigiausias darbas, vedainos 
^-metrikos, pristatomos statis- 
I tinęs žinios sveikatos depar- 
jftamentui, apsaugos ministe- 
&rijai ir taip, toliau. Gauna- 
V irios algos jokiu būdu neuž- 

lėkdavo parapijos raštinin- 
F kui apmokėti. Bet katalikai 
f. nesiskundė; kunigai mokėjo 
r iš savo asmeniško uždarbio 
| ir riiekam galva neskaudėjo, 
į Tiktai netikėliai ir jų su: 
^kvailinti žmoneliai dar rčka- 
| Vo,’ kad kunigai “bagoti, 
I lupikai, nedorėliai ir tt.
F ' Įsidrąsino
k '
F'. Ta siundymo politika prieš 
g kunigus ir Bažnyčią įdavė 

ikėliams valdžią ir dabar

J'

v-

. v 'Jū . *. \ i ■ r • ->
• -

ils atimti, ypač kad metri-

-------------------------------------- - 11 ' ........................................ ‘ \ '■----------------------------v »■- 

nu bus iškeptas naujas įsta-|tai padaryti per prievartą. O 
tymas. Ko norima pasiekr- 
ti ? Sutaupyti valstybei lė
šų? Ne tiesa.

Taupumas yra geras daik
tas, bet niekados dar svetimo Ikovoą su katalikais, tęgul at- 
atėmimas nebuvo vadinamas įsimena truputį Lietuvos ir 
taupumu/ Jei norima taupu- Į pasaulio iątprijos. Kataliky- 
mo, tenetvirtiną vyriausybė rbė Lietuvęje per 50Q metų 
beprotiškps ' Kauno miesto ] 
paskolos, kuri padarys Lie
tuvai 6,000,000 litų nuostolių 
ir prakiurtas: skylę dar trims 
panašioms paskoloms. Te- 
taupo valstybė ir jos valdi
ninkai iš savo gaunamų algų. 
Pagaliau^, jeigu tikrai val
stybė yra ant pražūties kran
to ir dėl Bažnyčiai atmoka-j 
mos sumos tikrai negali išgy
venti, teneplėšia Bažnyčios 
pasinaudodama galingesnio 
jėga, bet tegu derasi geruo
ju. Jei tikrai reikės Tėvynei 
gelbėti, katalikai mokės au
koti milionus, nes mokėjo 
aukoto kraują it gyvybę.

Bet tokio pavojaus Lietu
vai nėra. Ir norima čia pa
siekti visai ko kito.

Ko siekivtwtą2

Atėmus tuos rusų pavog
tųjų turtų likučius katalikų 
seminarijos paliks be lėšų, 
vyskupijų centraiinės įstai
gos taip pat. Jų išlaikymui, 
o taip pat parapijos raštinių 
išlaikymui priseis ant tikin-ldar suspės susiprasti ir liau- 
čųjų uždėti mokesnius. Bus sis savo nedoro sumanymo, 
graži proga netikėliams Padėkime valdžiai ne žudyti 
šaukti, kad Bažnyčia lupa. Lietuvos ir ne teršt savęs už- 
Silpnesnieji atkris nuo Baž- sidedant šventvagių vardą: 
nyėios, o jiems to ir reikia. — protestuokime organizuo- 
Jei pasiseks šis mėginimas tai, protestuokime garsiai, 
bė didelio lermo, jei katali-(visi, ir visur, 
kai tylės, tuomet eis toliau: 
ims parapinių žemių liku
čius, kapines ims į savo glo
bą; Prancūzijoj juk paėmė į 
valstybės iždą ir paęiąs baž
nyčias, katalikų pamaldoms 
as... išnuomuodami. Kas

■ ■ V »

tuomet rejškia jau bus atvira 
•valstybės kova su katalikais/ 

i Jeigu vyriausybė , i r dabar
tinio Seimo dauguma nori

praleido daug valdžių,; ku
rios griuvo. Buvo griuvusi 
ir vpąti Lietuvos vąlątyįė. 
Griuvo xlaug^>asaulyje tokių 
valstybių, kurios pakėlė ti
kybinį persekiojimą. O ka
talikybė juos visus pergyve
no ir yra šiandieną stipresnė. 
Lietuvęs vyriausybė, pradė
dama kovą su Katalikų Baž
nyčia, tegul žino, kad katali
kybės neišnaikins; katalikų 
pasipriešinimo neužslopins.

Ne katalikai pradeda ko
voti su valstybe, bet vyriau
sybė ima katalikybę slėgti; 
mes ginsimės neabejotinai. 
Mes matome skaudžia širdi- 

i mi, kad tokia kova veda 
[Lietuvą į didesnį vargą, į su
siskaldymą, iš kurio pasi
naudos skaitlingi mūsų prie
šai; kad sumažės prisiriši
mas lietimų katalikų širdyse 
prie savo tėvynes ir čia Lie
tuvoje ir užsieniuose, pas’ 
mūsų išeivius.

Pagelbėkime valdžiai
Mes tikimės, kad valdžia

••1p11J -.
p VISKA^FtoENGTA- K 

-{so? Bostono šv. Petro lies
I e

t?|vių bažnyčia išpuošta ir vi- 
taąs draugijos prisirengė prie 
pasitikimu aieinapčią -uedėy 
l^JoEkr ' ; r
ltiĮpo Mannevičiauš.

S jos in corpore neų‘ištolo 
;alės sutilpti bažnyčion.

iSUK .

:s£aLencijos Arcį^yį- 
tulevičiaus. Visos

f tu r >4 i J j 8T| M I iilhįiu r ** ” '' ■ CHORO PIKNIKAS «•
Pereitą uedėldienį.^a5apir 

jiiiis cIipĮ-^s .tijrėjp išvažia 
mą pas lietuvį farmerį Med- 
wav*juje. Po antrųjų mišiųf 
elioristai dviejuose -busuoseį 
nupyškėjo. Vieta buvo pato? 
gi, t Oras

«

v •

šiandieną yra sumanyta, yra
pradžia. Galas bus vėliau,
<ada netikėlių padaugės, o

Dabar tad Lietuvos valsty- •latalikai susilpnės. Maty

FENKTADJ^NIS, RUGPJ. Š0 D., 1»

I ’
I

1 ‘ .v

______________________________________________ ■ a

Veltui statysite . bažnyčias, 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, cfarysite visokios 
rūšies gerus darbus — visi -jfį~ 
3ų rūpesčiai eis niekais, jei ne- i 
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiškos spaudos.—Pijus X

jT
i

9
9

Parsiduoda dltlelė huf-ernfs IOE RON 
(ieUamriM, niAsat mdlr magina ir Stumi 
įitl svarstykles, kįreipkit^sKIGHTH 
STREET CASH MARKET. Hljrhth 
St., Sj». Kost<a>, Aftiak. , t Rp.2O.3i)

Mažytis

gi, t Oras gįra^iss jPietūš buvo 
puikūs, iaXmcriški. * Po piej 
tų buvo žaislų-žaislai. ' !

1 Pavakariop atvyko gerbį 
kunigai Urbonavičius, Vai*-

NEPAPRASTAS SARGE 
NAS i »

T*t45fr • tegsSS* MAšš ’1i JnJkM^’^ada
būt į bažnyčią įleistos.

.D -—U--------- /

CAMBRIDGE, MASS.
Parapijas Piknikas

Rugpjūčįo.^22, Svč. Panos 
Marijos Nebalto Prasidėji
mo parapiją turės išvažiavi
mą į “Palangą” Mathuen, 
Mass. Daug rūpesčio ir triū
so dedama kad šį išyaižavima 
padarius pasekmingu ir pel
ningu. GąĮąadorius su gas- 
padinėms |>ei$ naktis nemie
ga, galvas suka, kad tik ko- 
įvairiausį sudarius programą 
kaip valgių tąip. ir kitų daly
kų. ’

Yra užkviestas Jo Eksce
lencija Arkivyskupas J urgis 
Matulevieiųsj>šį pikniką. Jo 
Ekscelenciji^tikrai pasižadė
jo dalyvauti|rkalbėti. Kai-- 
įbes apie Lietuvą, Vilnių ir 
kitus svarSSjs reikalus. To
dėl norėdami išgirsti visi at
vykite į Cambridge parapi
jos pikniką^ i , “Raalngą,’’ 
Mathuen rugpjūčio 22, 1926.

r Kvieslys

prasidejo dainos. Galop se
ko gausi vakarienė.

Išvažiavimu buy_o visi pa
tenkinti. •

Gražiausioj vietoj Dorchestery
J£su priverstas greitai perduoti 10 

k^mbayių naųių >\u tsteatu heių ir kitais, 
naujot* mados’lhilsymalš. Labai tildė-, 
lis felemųs pilnus;vaisinių rųe^ifių. Vie-. 
ta dėl Raradžių. ’l'Yašau hk $Š500. Mort- 
giffų yfln $6090. r Kyeipkltės pns^ivi- 
nlnkų. 65 Uu'shlng 'Avė. Visai' prie

Saugok savo mintis, nes 
joa girdimos danguj q.

T—S---
S. J

DALINASI ĮSPŪDŽIAIS
Vietos katalikų darbuoto

jas V. T. Savickas sugrįžęs iš 
tolimos kelionės dalinasi su 
savo draugais įspūdžiais. Į- 
spūdingiąusiasiš yisos kelįo= 
iięs buvęs‘Eueharistinis Kon-- 
gresas. Tai buvę neįsivaiz
duojami įspūdingos iškil
mes. '

Kitas dalykas, kas jį stebi
nęs tai Chieagos Vyčių dar
buotojų nepaprastas svetin
gumas. Kur tik lie])asisukęs

į Vyčių tarpąn visur sutikęs 
nesitikėto prielankumo ir 
vaišingumo. Nors ypatiškai 
lieveik nei vieno nepažinęs, 
bet jautęsis kaip brolių-sese- 
rų tarpe.

Sutemus, bedievis tampa 
pusiau tikinčiu. — Young.

FARMA PARDAVIMUI
Souiljl>proy farmit Go- 

riaušis sezono pirkinys. 43 akrai. 23 
karvės, trys arkliai 60 vištų, didelis 
sodnas su Jvairais medžiais. Turi būt 
parduotas tuojau, nepraleiskit progos. 
Kreipkitės: M. ASELBEKIAN. \V<hm1- 
land l’ark, Southboro, Mass. (Rp.13-20)

GAMBRIDGE
Dviejų Šeimynų naujas namas, 
vieta.
įlarbas.
I’orter 1528.

Pulki 
Vartota geriausia inaterijolas Ir 

Lengvos išlygos. Telefonas 
(Rp. 10-20)

PARSIDUODA FARMELĖ
7 kambarių naujas namas. bamS, viSti- 
ninkai etc., 5 nkerlai žemės su sodu. 
Parsiduoda už prieinamų kainą. I >el 
platesnių informacijų kreipkitės : Nortli 
Road, Oak St., Box 152, Bedford. Mass.

(Rp.13,17)

AS Tekis BuržaitS. po vyru Gierdžlu- 
nienS. pttieSkau savo- brolio Jono Bar
žos. Pirmiau gyveno Ernest. Pa. Buv<> 
už lx>sų anglių kasyklose. Jis pats ar 
kas kits meldžiu duoti žinių ant žemiau 
paduoto adreso. Turiu svarbų reikalą. 
. L1THUANIA, kiaulių apskr., žeime 
llo paštas, Teklė Olerdžlunienė. (?)

Telefonas: South Boston 4768

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
(GALIKAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Telephone Bn. Boatou 2300 

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:43 Iki 5 S30 po plet ir nuo 7 
iki 9 yukare. šventų dienų pagal eta* 
sltarimų.

DR. BALABAN
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO

351 Dorchester Street 
So. Boston, arti Andrew Sq.

®©®©®©®ffiffi©®®fflffiffi®ffl®®©©®©©©® 
I CHORO REPERTUARAS |

Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me- © 
tams $2.00. Už tų pačių kalnų » 
siunčiam dr Lietuvon. A. BAČIU- $ 
LIS, 421 6th St, 8. Boston, Mass. S

®®®®®®®®®Q®®®®9®©®®®®®®®®®

h

<

ADVOKATAS

JUOZAS CUNYS į
LIETUVIS

414 WEST BR0ADWAY < 
Room3, kampas F Street J 
SOUTH BOSTON. MASS. | 
Rea ra. Parkvay 1864-W j

1. sAPELlO fARMERiy MARKETAl JAU ATSIDARĖ 
' ŠIOSE VIETOSE:

tkU.V©n.Cl±LlllL^l<VLlOAU.O pc*X<X- I J / j ' £ y T} Jf / VV ? ' * ' -l '.z t
Tepamato nęsuprantan- A* RADĮ^L^Į^,_
atefoyai, įad Įae^yęs hp &&&#& TįĄMĮ&af SQ.( KAST

žmones ne tam juos pasiuntė | K xRT£pĮEliIAĮS, rytais ^THOMAS PK, ŠQ. BOSTON 
P^į KTADIENIAIS, ryt., BUNKER HILL, CHARLĖSTOWN 

ŠEŠTADIENIAIS rytais JDIXON PARK, DORCHESTER

siųsdami Sei
man tuos protestus, rinkda
mi kuoskąitlingiausius para
šus,.

į Seimą, kad jie katalikybę 
persekiotų ’ ir užsitarnautų
pasaulio akyse tokios negar
bės Lietuvai, kaip užsitar
navo Meksiko.

(“Šaltinis”)
T

SHENANDOAH, PA.

4

•«

t

t
 SIUVĖJA
aru visokias drapanas, tetp-gl kas 
iri paaSmokinti sinti—pamokino, 
petrtnaa auk&riMk

►j ' 8 T A'Nl B I*A IT £
12 W. THIRD ST; SO BOSTON 
be • s Frta »•„Street -

()®®®©®©®®®®®®®SS©@®©©©©®©®

Tek S. H, 3805—B,

t
i

>• 3 *
IETUVI8

OPTOHETRISTAS
t

' Pegnuninooju priskirta aki
nius, kreivas akla atitleslnn ir 
ambUjonlfikoee takiose) akyse 
gražina krieag unkamu laika.

Ofiso Telefonas Unlvendtvj 8881~W
Bezldeocijoe Tel. UnlveraUj 8881-R

*

NarėI *

.t

J
,1

.1

1

*?

4

t
> Į

I
i

>
i

bet išlaikys visas 
vargdieniu prie- 
pristeigs šimtus 
įsteigs ir išlaikys

B

TeL Brockton 6112DANTISTAS
DR. A. J. GORMA

(GUMAUSKAS) 
Sekmadieniais po pietų 

Main St, MonteUo,

*♦ » 1 ■

-Tei. 80. Boston 3520

A. 0. ŠAINA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigę* du ITnlveraltetu 
OORNELL UNTVERRTTY ra A. B. 
O. VASHTNGTON UNTV. m LLB.

HDi»hlnln|io” Name 
y. (antro* ta boa)

366 Broadway, So. Bortoi
Rezidencija 

•06 Harrard Rt _ Gambrldge, Man.
Tel. DnlveSlty 1463—J.

jie įsidrąsinę skelbia Seime, 
■ kad tie kunigų algos likučiai 
^Įjosią atimti; Svirno komisi- 
,Ja jau svarsto tokį įstatymą, 

jei suspės, už keletos die- 1’1 b. ! ' vH’ Į ' 1
LtETU VI8GRAB0RIUS

F*. J. Akunevičius

| J, L. Pašakarnis, O. D. g
| .447 Broadvay, 8a. Boston. g 
ggg®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®©®

Susirinkimas l» X 10 NEPONSET KARPETA1 ANTRAEILIAI
LDKS. 91 kuopos susirinki

mas bus 22 d. rugpj., 1-mą vai. 
po pietų, T. P. Križanausko 
spaustuvėj, £10 E. Center St.

Valdyba

š

dami, kas darosi ir prie ko
•inama, katalikai negali ty-c
ėti,

n

KEmiVfr

I

WORCESTER, MASS.
Nedėlioj, rugpjūčio 22 ant 

Gedeinino kalno bus piknikas 
Aušros Vartų bažnyčios nau
dai. Rengėjos Moterų Sąjun
gos 5-ta kuopa.

Bažnyčios statymas yra va
romas kaip galima pirmyn. 
Woreesteriečiai turės tada dvi 
gražias lietuvių bažnyčias, ku
rios puoš šio miesto kalnus; 
taip-gi bus didelis žingsnis pą-

Paprasta kaina $13.95 o mūsų kaina dabar $9.85 
Laike Mūsų Rugpjūčio Išpardavimo Viskas "Labai Nupiginta

THE JAMES ELLIS FURNITURE COMPANY
___  i

405 West Broadway, South Boston, Mass.

Ofiso Tek Sa Boston 1532
Namų Tel So. Boston 1696
Ofiso Tel. Lfbrfrty 7296
ANTANAS F. KNEI2YS 
Real Estate & Insurance

414 Broadvvay, South Boston 
—812 Old South Bldg., Boston

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

Teisingas kelias

Jeigu vyriausybe nenori 
mokėti kunigams algų, teati- 
duoda rusų pavogtus bažny
čios turtus. Tuomet nereika- 
aus ne tik algų savo darbi

ninkams, 
Lietuvos 
glaudas, 
mokyklų,
universitetą ir daug kitokių 
kultūrinių įstaigų. Valstybei 
neskaudės galvą, per pus su
mažės valdininkams algų Že
mės Ūkio ir Valstybės turtų 
ministerijoje. Iš dabar val
stybės valdomi) buvusių baž
nytinių žemių valstybė vis|darytas sulaikymui lietuvių 
vien pelno beveik nemoka pa
daryti.

Katalikai turėtų teisės rei- 
k<ilauti<kad pavogtieji turtai 
jiems būtų grąžinti. Norsipamii 
ir nereikalauja ir nereika- kurio 
lauš, tai niekumet nesutiks, 
kad skriaudžiant juos iki 
paskutinio,'vis naujas'naštas I 
jiems krauti.'

.. ./ t • ; • ! ! ’ *

Pražūtingo ji kova provo
kuojama •

Jeigu valstybė nori kovos, 
o ne teisybės, tai gali būti 
kova. Bažnviča lengvai ga
li atsisakyti nuo patarnavi
mo valstybei; nes už dyką 
dirbti ir dar iš savo primokė-' 

I ti, niekas negali priversti. Mass. lietuviai. Nepamirški-
Jeigu panorės atimti iš para- te Se.pt. 12. , ,

pijų metrikų knygas, galės (?) > Vaizbos Butas

jaunuomenės nuo ištautėjimo.
Tėvuč-ai veskitės jaunuolius 

į lietuviškus katalikiškus pik
nikus if pramogas, neduokite 
pamiršt tautos dainų, žaislų, 

. o jum jauniem būūant bu
vo gražūs.

Į ;
VIEŠAS UŽKVIETIMAS j

Vaizbos Butas užkvieeia 
visus Mass. Valst. Lietuvius 

[dalyvauti METINIAME IŠ
VAŽIAVIME Rugs.-Sept.. 
12 ant p. Chnpliko Ūkės, 
Brigham St., Hudson, Mass. 
Bus labai įvairus progranfas. 
Vieta labai graži ir didelė, 

I lengvai gdlės sutilpti visi

K. V. ZIURINSK AS
Koatumerfllkas Kriaučius, Vien Tik Vyrišku Drabušią

't •

Apie gerumą klauskite mano kostumerių, kurie jau d&vi mano 
darytas drabužius. Prieg tam priimam senus siūtus pataisy
mui, iŠvalom ir suprodnam už labai prieinamą prekę.

Taipgi priimam ir moterų rūbus plauti, prasyti tr taisyti, o 
ypatingai šUkines moterų sukneles padarom kai naujas.

Ttodel Hatovisi ir listavaftSs ateikite pas mane o įsitikįsit, 
kad šis ADgttttktlinai yma telsingtis.

llalftAtai toMtan nuo 8 vaL rpfe ild 8 vaL vakare
į 344 WEST BROADVAY . SOUTH BOSTON, MASS.
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Į RODOS DAUGIAU NEI i 

H GALVOS SKAUSMAS 1 

| | Jeigu jus kamuoja gaivus skau- o 
i j dėjimas, tai labai galimas daiktas, (i 
' > kad akys yra prielaMimi. 5;
( j Išrišimui klausimo tšegzamlmio- ( 
i Į kitę savo akis į
' > Genai akiniai jei reikta, gerai pa- 2 
( į tarimas Jei ir nereikia. (>

JAMES J. KELLEHER | 
AKIŲ GYDYTOJAS <

63 Malu Stneet. Rlchmond Bldg., ! s
BROCKTON, MASS.

D. A.ZAIHHAS
Graborius ir Balaamnotojas 
44S ir 983 CAMRRIIMIE STREET

GAMBRIDGE. MASS.

(Kampas Broad Street)

uubrtjF naa
GEORGE H. SHBDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Bulldlng 294 AVashington Street
. Bostoh, Mąsa.

Vatanfcfl' 9 A M- tld 5 sSO P. M.
GYVENIMO VIETA

37 Gorham Ave^ BrodMine 
Petaobom Re®ent 6068 , , 

im-AltAS.f. KOBTS 
kurta lunko Snffolk Trinių mokyk
lų ir utaUm* R<«l Srtnte pardart- 
oAJImn. b«n« mano ofla* knadlen 
ntja 8 Ui 6 valandoa po pl«0 
roa •tootediMtaa £
___ ! Mkatbanttejt aaefOM ««U 
kreiptis ]ratrtal« reikalais pas ma
ne. A. F. KnaUto adresas yra tok*: 
•08 K. NInth Rt, XW. S. R 1606.

A. L KAPOČIUS
So.Bartoo


