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Darbininkų saugu
mas Rusijoj]

KAUNAS (Elta).—Lietuvos 
Prezidentas pirmą kartą po 
prijungimo Lietuvai sekmadie
nį aplankė Klaipėdą. Vietos 
valdžios visuomenės nuošir
džiai sutiktas. Visų krypčių 
laikraščių pasveikintas. Pir
madienį tęsia lankymosi kraš
to provincijoje.

Lietuvos Pasiuntinybė 
Amerikai

ŽEMAS DREBĖJIMAS

Ant Azorinių salų ištiko 
žemės drebėjimas. Žuvo 25 
žmonės. Sužeista 400 žmo
nių. Daug, namų sugriuvo. 
Žmonės pergąsdinti apleido 
namus ir per dvi dieni ir 
nakti buvo laukuose.

ERiA ANTRADIENIAIS* IR 
PENKTĄDffiNlAIS įi

AVashington, D. C. 
1926 m. rugpiūčio 31 d.

STUDENTŲ SKAIČIUS

PRIVERSTINAS KARINIS 
MUŠTRAS

Rusijos “darbininkiška” 
valdžia dėl darbininkų labo 
įvedė mokyklose priverstiną 
karinį muštrą visiems moks
leiviams. Studentai papras
tą kazenninį muštrą turi pe
reiti, o moterys tai ne pri
verstos kazefmese apsigy
venti. Joms specijaliai kur
sai yra paskirti.

PLAUKIKAI SUSIGINČIJO
Buvo manyta, kad šiemet 

tik vienas asmuo tebus per- 
'"pTaū'kęs’JfeT'An'glijds kanalą? 

Kai rekordinį plaukimą pa
dare New Yorkietė Gertrude 
Ederle, tai manyta, kad 
šiemet jau niekas kitas nepa
sižymės. Bet štai kita New 
Yorkietė Mrs. Corson per
plaukė. Ji turi garbės būti 
antra ’ moteris per kanalą 
perplaukusi. Bet jai truko 
perplaukti 15 vai. ir 32 m., o 
Ederle perplaukė per 14 vai. 
ir 31 m. Štai vėl vokietis 
Emest Vierkoetter sumuša 
pastarosios rekordų. Jr per- 

piA' J .kia^jfeT 12 vai. ir 43’m?
T . labai* Mrs. Corson pareiš- 

. kad pagatava eiti į lenk
es su Ederle ir Vierkoet- 
ir stato $50,000. Ji tiki- 

‘ si, kad ji galėtų juodu abu 
‘ ‘subytvti.”

Dar viena amerikietė atsi- 
lįanda ir ji visus šaukia į iš
tvermes lenktvnes. Ji vra » •
Nfiss Barrett. Ji šiemet ban
dė perplaukti per kanalą. Ji 
plaukė 22 valandi ir padarė 
42 myli. Todėl ji nors ir ne
perplaukė per kanalą, bet ji 
pasirodė ištvermingiausią. 
Mrs. Corson kviečia plauki
kus lenktyniuoti plaukiant 
aplink Manhattano salą, ant 
kurios Ne\v Yorko miestas 
guli. Tai reikėti] padaryti 
42 myli.

Vierkoetter yra pagarsėjęs 
vokiečių sportininkas ir jį 
remia buvusis kronprincas. 
Jis grįžta į Vokietiją visur 
triumf'aliai pasitinkamas.

kč 
tyn 
ter

913 kolegijų, universitetų 
ir kitų augštesnio mokslo į- 
staigų registracija daug aug- 
štesnė, negu buvo 1890 m. 
1890 m. tose įstaigose buvo 

na. buvo 664,266, arba padi
dėjimas 445%. Tą parodo 
Vidaus Departamento Ap
švietimo Biuro statistikos.

Nuo 1890 iki 1925 m. kole
gijų ir universitetų mokyto
jų skaičius taipgi padidėjo 
nuo 10,762 iki 51,907.

New York’as turi didžiau
sią skaičių viršminėtų stu
dentų, iš viso 88,993. 111- 
inois, su 80,623, užima antrą 
vietą, po tų seka Pennsylva- 

^nia, Ohio, Massachusetts, ir 
Ualifornijar PenkTo?valsty
bės turėjo po 20,000 studen
tų ir dešimts ir District of 
Columbia po 10,000 studen
tų.

PRIGĖRĖ 200 ŽMONIŲ
LENINGRADAS. — Iš 

salos Kronštadto buvo at
plaukęs laivas Burevasnik 
su jęiknikieriais. Ant jo bu
vo 563 pasažieriai — vyrų, 
moterų ir vaikų. Tas laivas 
grįždamas į Kronštadtą dėl 
miglos atsimušė į uolą. Pa
sidarė laive didžiulė skylė ir 
laivas ėmė skęsti. Pasažie
riai norėjo gelbėtis. Bet kaip 
gelbėtis, kada ant laivo tėra 
viena valtis ir 172 plūdi, o 
pasažierių 563.

Kai laivas atsimušė į uolą, 
tai jūreiviai bėgo prie pasa
žierių sakydami, kad pavo- 
j aus nėra. Pasažieriai teisy- 

T bėaprimo, patikęjojūrei'vių) f

do. Todėl valtis nuskendo. 
Laivas greit nuskendo ir vie
ni pasažieriai atsidūrė 30 
pėdų gelmėj, o kiti grūmėsi 
ant paviršio. Kiek pavyko 
išgelbėti, tai dar nežinia.

Spėjama, kad žtpvo nema
žiau, kaip 200 žmonių.

Tarpe žuvusiųjų? yra ne 
kokie buržujai, o darbinin
kai. Ir ne bile ko£ie darbi
ninkai, o paklusnūs sovie
tams. Tik tokie dabar Rusi
joj tegali piknikauti. Mato
me, kiek saugumo tesuteikia 
Rusijos “darbininkiška’ val
džia savo darbininkams. 
Kieky i eno j kapitalistinėj šas. 
lyje aštriausia prižiūrima, 
kad valčių ir plūdžių būtų 
užtektinai ir kad fneineitų 
ant laivo perdaug pasažierių. 
© “darbininkiškoj” Rusijoj 
ant laivų nei plūdžių nėra vi
siems pasažieriams.^ Jei ant 
sakyto nuskendusio feivo gel
bėjimosi įrankių būf užtekti
nai buvę, tai gal nei vienas 
žmogus nebūt žuvęs^

Jei Rusijoj ant laivų toks 
kriminališkas apsieisimas, 

 

tai ką jau sakyti apieMarbi- 
— —-------- rgsę ir

i

KUN. VALANTIEJNS
Waterbury’o lietuvių klebonas, 
kurs svetingai priėmė trijų 
seimų delegatus. (Skaityk šia
me num. “ Seimai’ ’).

MAŽIAU, NEGU $20.00

SUSIRINKO KONGRESAS

Rugsėjo 1 d. susirinko 
Meksikos kongresas. Be ki
tų dalyki] kongresas svarstys 
Bažnyčią varžančius įstaty
mus. Meksikos episkopatas 
kreipsis į kongresą su prašy
mu sugrąžinti kraštui tikybi
nę laisvę.

žodžiams. Daugelis sugrįžo 
į kaj litas. Tuo tarpu vanduo 
pro skylę ūžė į nelaimingą 
Jaivą. Galop iii visi pasažie
riai suprato jūreivių apgau
lę ir vėl norėjo gelbėtis. Bet 
nėra nei valčių, nei plūdžių. 
Tai kiti ėmė lipti į laivo stie
bus. Kai daug žmonių i juos 
sukibo, tai stiebai lūžo ir vir
to su žmonėmis ant susigrū
dusių žmonių. Pasitaikęs vo
kiečių prekinis laivas pa
siuntė valtį. Tai žmonės nuo 
skęstančio laivo ūžtelėjo į 
valtį ir perdaug jon susigrū-

ninkix"^trgumų' 
kasyklose. *

SPRINGFIELD, Mass.— 
Amerikos Darbo Federacijos 
Mass. valstijos skyrius turė
jo suvažiavimą. Suvažiavi
me išsiaiškino, kad šioje val
stijoje vidutiniška darbinin
ko alga yra mažiau, negu 
$20. Tuo tarpu žmoniškam 
toje valstijoje pargyvenimui 
reikia arti $30.

3

PRARIJO LIEŽUVĮ
PARYŽIUS. — Iš Belgi

jos automobiliuje atvykusi 
su savo vyru moteris hotely- 
je staiga baisiai sunegalėjo. 
Pašaukta daktaras. Kai tas 
atvyko, tai moteris jau negy
va buvo. Daktaras ėmė tyri
nėti ir rado, kad ji besanti 
prarijus savo liežuvį.

NELAIMĖ ANT GELEŽIN
KELIO

Ispanijoj traukinys ėjęs i 
Volencijos miestą nušoko 
nuo bėgių. Vietoj žuvo 24 
žmonės ir apie 50 sužeista.

NUGRIUVO NAMAI
FALL RIVER, Mass. — 

Medinis dviejų ir pusės lubų 
augščio namas su dideliu 
trenksmu nugriuvo. Namai 
buvo apgyventi. Gyveno iš 
viso 14 vyri], moterų ir vai
kų. Naktį gyventojai nubu
do, kad jų namas jau svy
ruoja. Tai šoko iš lovų, ir 
naktiniuose marškiniuose bė- 
go lauk. Dvi minuti nepra
ėjo ir namai griuvo.

Trenksmas ir ūžėsis buvo 
toks didelis, kad veik visi 
miestelio gyventojai nubudo.

Tie namai griuvo dėlto, 
kad po apačia buvo daroma 
taisymai. Norėta įtaisyti 
krautuvėms vietos.

i 
I

NORI SULAUŽYTI 
STREIKĄ

MANVdLLE, R. I.—Vie
tos audiminėse buvo darbi
ninkams mokamos menkos 
algos ir buvo blogos darbo 
sąlygos. Darbininkai parei
kalavo pagerinimų. Bet kom
panija nesutiko. Tai darbi
ninkai išėjo streikam Kom
panija prisigabeno streiklau
žių ir bandė darbus . tęsti. 
Streiklaužiai į dirbtuves su
ėjo su visokiomis gyvenimui 
reikmenomis. Nusinešė love
les ir pečiukus. Ketino dirb
tuvėj valgyti ir miegoti ir iš 
jos neišeiti, kad negavus 
plytgalio galvon nuo streiki
ninkų. Streikininkai paty- 
ręx kad streiklaužiai dirbtu
vėj, sunerimavo. Streikinin
kai iš Jauko pamatė pro tre
čių lubų dirbtuvės langus 
streiklaužių. Tai streikinin
kai paleido į dirbtuvės lan
gus plytgalius, vėzdus, akme
naičius ir ką tik sugriebė.

Kompanija pasišaukė po
liciją apgynimam. Pradėta 
šaudyti į atakuojančius 
streikininkus. Tai apie de- 
sėtkas streikininkų sužeista.

Dabar prie dirbtuvės pa
statyti sargybiniai ir pasta
tytos barikados. Taipgi kul
kosvaidžiai apstatyti apie 
dirbtuves. Išrodo it tikras 
karas.

Kad išvengti kraujo pra
liejimo, tai kompanija pa
skelbė, kad sutinkanti užves
ti derybas ir pažadėjo “ge
ras’’ sąlygas. Bet darbinin
kai sujaudinti ir vargu tai
ka greit įvyks.

NUKENTĖJO APIE 2,000 
ŽMONIŲ

Amerikos Raudonasis Kry
žius pasiskubino į Louisianos 
valstijų su pagelba. Ten bu
vo ištikus baisi viesulą. Apie 
2,000 žmonių liko be duonos 
ir be pastogės.

KALINIŲ PALEIDIMAS
Ligi šiol teisingumo minis

terijoj gautais pranešimais 
vykdant amnestijos įstaty
mą, iš Kauno kalėjimo pa
leisti 82 politiniai ir 102 kri
minaliniai kaliniai. Iš Šiau
lių kalėjimo bendrai pal mo
suota 86 žm., Kretingos—11, 
Mariampolės — 6, Telšių 5, 
Ukmergės — 5, Panevėžio 
— 21. Tuo tarpu dar nėra 
smulkiiržinių apie paleistuo
sius iš arešto namų ir numa
rinti jjų teismuose bylų skai- v • cių.

MIRĖ KUN. PAVILANIS
MT. CARMBL, Pa, — Kun. 

Pavilanis, šv. Kazimiero Dr-jos 
(kauniškės). įgaliotinis mirė 
čionykštė j ligoninėj rugpj. 31 
d. Anksčiau jis turimo nelai
mę ir buvo automobiHauB 

| gautas. Iš to tai ir mirė.
ui-

—Z.

Mirė lietuvių atgimimo s 
veteranas r

- 1 — - ' '■ — — ■ 1 
inercijos banką (Laisvės 
AL), į Ameriląis Lietuvių: 
Akc. B-vės sandėlius (lai
mei, prekių dar neapsėnu") ir 
į Ožeškienės g. 3 nr. (kur 
“Ryto” Redakcija), kui’ 
vanduo užpylė esančią sute- 
reiičso Zitiečių skalbyklą ir 
gretimą kepyklą. Visa lai
mė, kad lietus trumpai tru
ko, jei dar keletą minučių, 
tai Kaunas vėl būt turėjęs di
delių nuostolių. ■'

Dabar reikės daugeliui 
vien džiovinti savo butu 
grindis ir sienas ir ant grin
di] gulėjusius daiktus. Ties 
.apun ut a i s.ua m ai s lig vakaro. ~ 
darbavosi žmonės, pildami 
lauk vandenį ir su juo drau- 
gesprinestą dumblą.
Apsėmė Lietuvos Banko smul

kiųjų pinigų sandėlius

Potvynis apsėmė esančius 
*po paštu popierinių Centą 
sandėlius. Sargybos virši
ninkui pranešus apie tai Lie
tuvos Bankui, skubiai nuvy
ko į sandėlius kasininkai su 
direktorium p. Starku prie
šakyje.

Pasirodę, kadvanduo'iš*^ 
laužė langą ir pro geležines 
grotas pradėjo semti visą 
sandėlį. Vandens spėjo pri
bėgti apie 30 cm. gilumo. Pa- 
šlapusios bus žemutines dė
žės, kuriose yra sudėti bank
notai 1 ir 2 centų. Nuosto-"* 
liai buvo visai nežymūs. Pa
kviesta gaisrininku komanda 

t 

negalėjo daug padėti, nes 
vandens buvo per daug maža 
Sandėlis tekozvalyti tat kibi
mais,’ kam laiko sugaišta vis 
dėlto nemaža.

MIRĖ PETRAS VILEIŠIS
Iš Lietuvos atėjusieji lai

kraščiai besą su godulio’ ap
vadais. Mirė inžinierius Pet
ras Vileišis. J is buvo vienas 
seniausiųjų Lietuvos atgimi
mo veikėjų. Jo pastangomis 
po spaudos atgavimo Vilniu
je buvo įsteigtas pirmutinis 
dienraštis ‘‘Vilniaus Žinios.’

ATIDARĖ LIGONINĘ
NORWOOD, Mass.—Tapo 

atidaryta nauja ligoninė, ku
ri atsiėjo $250,000. Joje su
telpa 2,000 ligonių.

MILIJONTNTAI NUOSTCh - 
LIAI

Vidurinėse dalyse Ulinois 
ir Io\vos valstijose buvo užė
jęs didžiausias lietus. Pri
darė nuostolių už milijonus 
dolerių. Nukentėjo f armė
nai, geležinkelių, telefonų 
kompanijos. Miestiečiai teip- 
gi turėjo bėdų nuo prakiuru- 
sio debesio.

Iowos valstijoj lytus far- 
meriams už nuostolius atly
gino. Mat lytaus jau reikė
jo javams ir dabar jie atsi
gaus.

i

Baisus lytus Kaune
ANTRAS KAUNO POTVINIS

Rugpiūčio mėn. 13 d., 
Kaune buvo šiais metais jau 
antras potvynis, tik šį kar
tą ne iš Nemuno ar Neries, 
bet iš paties dangaus.

Diena buvo graži, saulėta 
ir giedri. Tik apie 1.4 v. iš 
pietų rytų puses pakilo debe
sys, rodos, nieko blogo nele
mtą s.

Kauno piliečiai šiuo metu 
vist Įknibę į darbą, kas kon
torose, kas departamentuose, 
ir 1.1. Staiga debesys su žai
bais ir perkūnijomis taip 
prakiuro, kad per 10-15 mi
nučių miesto gatves liūliuoto 
liūliavo nuo vandens, ypač 
patvino L. Alėja ir Ožeškie
nės g-ve? Gyventojai iš kar
to, iškišę pro langus galvas, 
vien tik domėjosi nępaprastu 
lietum. Tačiau jų pasigerė
jimas greit virio jau išgąs
čiu, nes lietaus vanduo ėmė 
smarkiai ir nesustabdomai 
pro duris ir suterenių langus 
veržtis į žemesnius butus, 
krautuves, dirbtuves, kepyk
las- ir tt Reikia pastebėti, 
kad Kaime daug Įvairiu pra
monės įstaigų, garažų, tur
tingi] sandėlių, dirbtuvių, ke
pyklų ir t. t. yra suterenėse. 
Nenuostabu, tat. kad jų sa
vininkai pakėlė didžiausią 
triukšmą: kas kaip įmanyda
mas griebėsi gelbėti savo tur
tą ir šauktis pagalbos. Bet 
iš kur tu čia gausi taip ūmai 
pagalbos, jei lietus, tarsi 
koks vagis, netikėtai užpuo-

lė. Tat visa, ką vanduo kur 
užtiko, permirko kaip rei
kiant. Laimei, potvynis kaip 
ūmai užėjo, taip greitai ir pe- 

au po 30 min. saulu-
vietė ir gardžiai juo

kavo. Kadangi Kaunas dar 
be kanalizacijos, o gatvės 
miesto centre be nuotakumo, 
tai deliesiui lietumi taip pra
pliupus, bematant pėsčių su
sisiekimas buvo sutrukdytas. 
O čia reikalai spiria: reikia 
eiti — tat iš krautuvių per 
tekančius šaligatvius statomi 
laiptai, velkamos lentos ir 
taisomas provizoriškas Susi
siekimas. T didelius sandė
lius ir garažus buvo pašauk
ti pagalbon gaisrininkai van
deniu pumpuoti. Gaisrinin
kai buvo iššaukti į šias vie
tas: į paštą, kur buvo apsem
ti požemių sandėliai. į Ko-

ŠUO ŽUVIES VIDURIUOSE
GLOCCESTEIL Mass. — f 

žuvininkų tinklą buvo Įsipai
niojus didelė žuvw vadinama 
“sliark.” Ji svėrė 2.500sva
ri] ir buvo 18 pėdu ilgio. Be 
kitko jos viduriuose rastas 
šuo. dar nesuvirskvtas.

PRANEŠIMAS
Dėl pripuolančios ateinan

ti panedėlį rugsėjo 6 d. Dar
bo Dienos sekantis ‘‘Darbi
ninko” numeris lieišeis rug
sėjo 9 d.

Blaivininkų Seimas
Pirmadieny, rugsėjo 6 prasidės Blaivininkų Seimas Bažny

tinėj Svetainėj ant Penktos gatvės, So. Boston. Mass. Iš kitur 
atvažiavę delegatai bus priimami pas poną Gudaitį 3 Dunham 
Park, o iš ten bus visiem parūpinti kambariai. Minėta vieta 
randasi prie pat lietuvių bažnyčios.

•

Ryte, rugsėjo 6 d. visi delegatai eis prie šv. Komunijos. 0 
po iškilmingu šv. mišių bus pietūs. Po pietą, sesijos.

SVEIKINAME BLAIVININKŲ SEIMĄ

Linkime, kad šis Seimas surastų praktiškų būdą apvaly
mui lietuvių šeimynų nuo tirono alkoholio ir išgelbėtų jų vai
kus nuo pragariškų girtybes nasrų, iš kurių kyla ištautėjipias, 
ištvirkimas ir visos kitos nelaimės. Tai neapsakomai sunkus 
darbas, tolygiai ir svarbus.
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Naujakuriai Emigracija Bra- 
•^-shijon ir kt. Emigracijos pro 

Vema. Bendras darbo krizis.
.LPravažiuodamas pro pla- 
įįlįjsius buvusių dvaiąj lau- 

šiandien mtitai kaip
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kokių kepurėtų grybų nuso
dintus laukus. Tai vis nau
jakurių triobėsiai. Nors sa
koma nelengva naujakuriui 
įsikurti, bet paviršutiniai 
dirstelėjus į jų užvestas so
dybas, — daros jaukaus įspū- 
džio. Triobos daugumoje ne
didelės bet tvarkingos, dai
liai statomos ar jau pastaty
tos. Nesimato lūšnų nei 
“zemlionkų.” Nemažai ma
tyt triobesių ir nešiaudiniu 
Stogu. Žemė rūpestingai dir
bama ir kur reikalinga sau
sinama. Vyriausybe kiek ga
li — teikia jiems pagelbės. 
Tik vargas kad ir naujaku
rių tarpe randas nesąžinin
gumo. Pav. yra pereitais me
tais duota daugeliui nauja
kurių miško triobesianis pa
sistatyti. Miškas išduota pa- 
skolon dešimčiai metų be 
nuošimčių. Nekuriu bolševi- 
kuojantįs naujakiiriai, gavę 
r♦ 
f tą medžiagą išpardavę paša- 
„ liniems ir pinigus saviškai 
sunaudojo, gal diduma pra-

- gėrė. Kada buvo rinkiniai i 
III-jį seimą — jie kitus agi
tavo balsuoti už soc.-denio- 
kratus ar komunistus. Pa
aiškėjo, kad jie taip elgda- 
inies manė: valdžia pasikeis 
■— ir mums neberekis už pa
skolas atsilyginti.

Pereitos žiemos emigraci- 
.£os banga kiek atslūgo. Va
žiavo ne tik tokie, kurie jo
kio turto neturi bet ir galin
tys iš savo turto šiaip taip 
verstis. Mat visus viliojo 
“ten kur mūsų nebūta.” 
Prancūzijon nuvykę dauge
lis nagus atšipino, o iš mer- 

, ginų net į spąstus yra ne
mažai įkliuvę. Bet emigra
cijos tie vargai nesulaikys. 
Ir šiandien daugelis laukia 
progos kur nors pasprukti. 
Prisieina sasidurti su pačia 
emigracijos problema. Lie
tuvai atgavus nepriklauso
mybę ir virtus atskira vals
tybė — ji automatingai atsi- 
dalino nuo savo visų kaimy
nų, kurie netolimoj praeity 
sudarė vieną valstybę. Ry
ga, Petrapilis. Odesa — bu
vo lengvai pasiekiami mies
tai, ir mūsų krašto darbo 
Tanki] perteklius palengva 

' pasiskirstydavo po Rusijos
- didžiuosius miestus. Be to— 
gal didžiausią mūsų tautos 
atliekamą jaunuomenės dalį

'•sutalpindavo Amerikos Suv. 
.Valstijos. Dabar to viso nė
ra. Gyventojų skaičius pa
prastai auga ir jo pertekliui 
darosi ankšta. Antroji pri<*- 

.žastiskuri verčia ieškoti duo- 
nos 
darbo krizis. Pokarinis dar
ini krizis viešpatauja dauge
ly ir labai pramoningi] šalių 
o apie mūsų kraštą nėra ko 
irkallieti. Lietuva karo nu
alinta. pergyvenus keliu va 
liūtų žlugimą. — ji šiandien 
negali tinkamai plėsti savo 
pramonės, ar intensivint i že
mės ūkį. Žinau ūkininkus 
kurie prieš karą samdydavo 
du bernu ir dvi merginas iš 
tisienis milams — šiandien 
iie ansieina su vienu bernu

w
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ar visai nieko ištisiems me
tams nesamdo, tik prisitrau
kia padienių šienapiūtės ar 
rugiapiūtės laiku. Vieni to
ki reiškinį aiškina ūkininkų 
neapykanta link darbininkų. 
Tiesa, antagonizmas nėra iš
nykęs iš šių dviejų luomų 
tarpo, tik čia ne vyriausia 
priežastis, kuri verčia ūki
ninkus apsieiti su mažiau 
darbininkų. Šiandiena ūla- 
ninko reikalavimai, kaip ir 
visų kitų žmonių nuolat di
dėja o su jais ir išlaidos dau
gėja. Pajamoms ūkis nespė
ja prisivyti, kiek jam reikia 
išleisti. Dėlto ūkininkai ban
do susispausti, nesamdyti 
tiek darbininkų, kiek turė
davo pirmiau o stengdamies 
patys vieni savo šeimos jėgo
mis apsieiti, (’ia ekonomijos 
moti vai nusveria. Žinau ir 
tokių ūkininkų, kurie turė
dami užtenkamai pajamų iš 
pieno ūkio ar kt. — nesigaili 
pinigų darbininkams samdy
ti. Iš aukščiau pasakyto aiš
ku, kad tik tada darbininkų 
padėtis pagerės Lietuvoje, 
kai ūkininkai sustiprės, tu
rės bent kiek ąJLų’kamųJjUi,

mūsų jaunas Lietuvos uni
versitetas išleis kas kart di
desnį skaičių medikų, kurie 
mieste daugiau nebetilps ir 
turės apsigyventi miesteliuo
se ir bažnytkaimiuose, ko 
šiandien mūsų sodiečiai taip 
ilgai ‘laukia besulaukdami.

. - S.—
■l1 1. ■1 '■ '

iietuvos

ORLAIVIS UŽMUŠĖ j. įplaukti, -bet, nelaime, pail- 
ŽM0GŲ sd ii* nuskendo, d

Rugpiūčio 6 d. Telsių-apy^ neįsfęngė išgelbėti.

-ti

• r

i,ĄWim.'ji' .■ i i iie ™
— atvykus į-pagdbą policijoms 

rezervui riaušės pasisekė lik
viduoti.

sd ii* nuskendo. Jo drangai

r ■'4

j amas.
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į jniško medžiagos be pinigų^[tada teks ir sodžiaus proleta
rams, kuriui ligšiol nepajėgė 
valstybė nei žeme, nei darbu 
aprūpinti.

IV.
Gimdyvių vargai. Medicinos 

pagelba kaime. Stabmeldijos li
kučiai.

svetur — tai bendras

NAUJA VALDŽIA NEPA
SITIKI

ALYTUS. Kaip žmones, 
paskelbus Seimo linkimų re
zultatus, džiaugėsi išrinkę 
liaują valdžią, taip dabar 
naująja valdžia “tikrąja de- 
11 mkrat i j a, ” i lesidži a ugia, 
bet žiūri, kas bus toliau... 
nes dabar “tikroji demokra
tija” kemša per panevalią 
lenkams visokių lengvatų, žy
dams numatoma ‘‘ministeri
jos,” vietos, dar didesnė lais
vė smaugti lietuvius įvairiais 
būdais, iš naujakurių keti
nama atimti žemė vėl lenkų 
dvarininkams ir tt. ir tt. Vie
nu žodžiu, kaimiečiai apie 
Alytų visai nesitiki jiems 
duotų pažadų prieš rinki
mus, bet šnekasi tarp savęs, 
kad tik datestu ligi kitu rin- 
kinių, tai tada jau klosią 
žydberuiams teisybę į akis.. .

Kažin, ar daug gautų “tik
roji demokratija” atstovų 
dabar, jeigu būtų rinkimai.

LIAUDININKAI ĮRA

D1D. PANEMUNĖ (Ro
kiškio apsk.). Paskutiniuo
ju laiku . čionai . sugriuvo 
valst. liaudininkų kuopa. Su
griuvimo priežastis nežino
mi bet yra žinū£ kad daug 
'kuopos * kė. La
bai keista, "t iii nuosa
vą vyriausybę irlikviduojhsi. 
Gal ir dabar Panemunio val
stiečių liaud. partijos kuopos 
valdyba sakys: “krikščionių 
valdžiai neduoda veikti.”

ŽAGARAI (Alytaus aps., 
Seirijų v.). Yra tai ne ma- 

. žas kaimas. Ūkininkai vie
tomis gražiai išsistatę. Pui
ku. Čia ir jaunimo yra dide- 

’ lis skaičius.' Bet gaila, kad 
jis įK'organizuotas. Vietos 
moksleiviai at-kai deda pas
tangų jį suorganizuoti įkur
dami pav-kų kuopelę.

š. m. rugpiūčio 1 d. pas 
pil. Baltoiiį įvyko vakaras. 
Komedijos vaidinimas nusi
sekė pusėtinai. Pageidauti
na, kad panašūs vakarai bū
tų rengiami dažniau ir pel
nas būti] skiriamas Įsteigi
mui knygyno, skaityklos ir

linkėję nusileido orlaivis su 
svečiais iš Kauno.' Prieš pa- 

policija lą- 
iiįfcĮŠodĮjįu jai tVarke su- 

žfitiSnių minią, kiid 
nekKūdytų kili i. Orlaiviui 
kylant, kitoje pusėje iš dau
bos netikėtai išlindo senis ir 
orlaivio propeleris jam nu
kirto galvą. Propeleris lū
žo i r orlaivis, kelis kartus ap
sivertęs, krito žemėn. Lakū
nai nukentėjo nežymiai.

J

.Pi*ię kitu-negvi uiųų reikti} H) policija lą-
prtidarti įr’prietarn^. 130^ pūipųč 
tai, Mąr ar siptųlien Neišnyko sirii^f
iš mūsų šddžfaus ir gal dar 
jų liekanos persiduos kitoms 
kartoms. Yra tokių, kurie 
taip rodos išsilavinę politi
kuoti, skaito įvairių pakrai
pų laikraščius — žiūrėk ir 
jie nusiskundžia, kad—“kar
vę kas tai nudyvųu,” nelaikįU 
išgydė. Kiti gydosi įvairiais 
burtais “ už k a 1 bė j i m a i s. ” 
Bet tokių, rodos dabar so
džiuj mažuma. Stabmeldijos 
liekanos, nors daT'neišnyko, 
bet eina mažyn.

((Jalas)

NAUJAS KLAIPĖDOS KRA

ŠTO GUBERNATORIUS

Naujai skirtas Klaipėdos 
kraštui gubernatorius, p. Ka
rolis Zaikauskas, rugpiūčio 
t d. p. rėmė gubeinalūrą iš 
buvusio guhern. p 
pradėjo (‘iii pareigas.

PRAGYVENIMAS LIETU
VOJE

K1 a i pėd o j e p ra gy ve 11 i 11 įa s 
brangesnis už vidutinį 16,2 
nuošimčiais, o Pagėgiuose
— 12.1 nuoš. lygiausias pra

gyvenimas Rokišky, būtent
— 16.7 nuošimčių.

Panaikintos valdžios 
LOŽOS TEATRE 

-. ■ i • ? 5 i ’ ’ - '' \ * J
.Mjnisterių kabiiiet’as nuta

rė iiąuąikinti įuinisterių ka
bineto ir Seimo prezidiumo 
turimas teatre ložas. Mijiiš- 
terių kabineto ir Seimo pre
zidiumo nariai gali naudotis 
valstybės prezidento Ioža, 
jam sutikus. ‘ Svetimų vals
tybių atstovams paliekamos 
mokamos ložes. Taip pat pa
naikinta artistų ložes. Jiems 
bus duodamos kontramarkės.

‘ i

PRIGĖRĖ EŽERE

TURI N IN KAI (Švent
ežerio v., Šeini] apsk.). Lie- 
■j pos mėn. Šio kaimo Abromai- 
jtis 3uoz. J l m. išėjo su savo 
į kaimynų draugais vietiniam

Žilįaiis ir|ežcrė!y mamlytis ii’besijnaų- 
Idydnmas bandė toliausia nu-

VILNIUJE KYLA RIAUŠĖS 
DĖL MAISTO

Išbadėję Vilniaus inteli
gentai bedarbiai, atvvke i 
magistratą, maprašė bunnis- 
tro padidinti išduodamo 
maisto kieki. Burmistras 
nenorėjo su jais net pasikal
bėti, todėl miršo bedarbiai 
pakelė triukšmą, išvertė so- 
eialės apsaugos skyriaus du
ris ir sumušė kelis valdinin
kus. Pašaukta policija be
darbius dm*.l*ih.i‘iii- yuerzūno^ 
ir prasidėjo tikra kova. Tik

APGAVIKAS

BIRŽAI. Turgadienyje tū
las pilietis mėgino nupirkti 
eržilą už plakatus dolerių pa-

L. t— ueiinia., -kur. y yd«d*ydūle-
lasai pelnas dedamas ir ku

rs
■EB B

Mūsų spauda labai dažnai 
motinos vardą mini su pa
garba, keldama aukštai jos 
didį pašaukimą. Iš jos lau
kia ir dažnai reikalauja, kad 
ji išauklėtų sveikus ir dorus 
piliečius. Tariaus pačios mo
tinos sveikatos ir gvvvbės 
reikalai palikti vien Dievo 
valiai. Lietuvos kaime prie 
gin įdv vių t ebše i i n i n i 11 k a u j a 
po senovei, mažai išmanan
čios “bobutės.” kuri kaip iš
mano, taip globoja savo pa
cientę. Gerai, jei viskas bū
na laimingai. Bet jei įvyks
ta komplikacijų — jos sten
giasi nukratyti rankas ir pa
taria šauktis daktaro. Aku
šerės tokiu atveju nenoromis 
eina pagalbon, nes kai bėda 
prispaudžia tik tuomet prie 
ji] tesišaukia. l'ikra nelai
mė. kai reikia gydytojas par
vežti. Už 12 15 kilometru 
kelio — gydytojas ima 100- 
200 liti]. Gerai jei kas lilų 
dar kiek turi, bet tokių visai 
ir visai nedaug. Kiti bėdoje 
nors ir be pinigų kviesdami 
gydytoją — moka vekseliais. 
Iš tos priežasties daugybė 
kaimo žmonių sarginama be 
jokios medicinos pagalbos, 
tik dėl to. kad toji pagalba 
kišenini neprieinama. Nu
vykus miestan pas privačius 
gydytojus reikia už receptą 
mažai žinomam daktarui 10 
litu. Garsesni be 20-25 lt. ne
žiūri. (> kur vaistai! I >el 
to biedniiomcnūj yra tiek 
daug chroniški] reumatiku, 
džiov ininkij ir kt.. kuru* be 
vilties pasmerkti kentėli. 
Tiesa dabar Lietuvoje yra 
džiovininkams ligoninė, bet 
.ji gal ir trečdalio ligonių ne
pajėgs sutalpini i. Tik lieku 
rios savi valdv Wrs. vėl prade
da rūpint is atnaujini i ambu 
laforijas, kučyra buvę prieš 
karą. Lėšų trūkumas dar 
vers skursti mūsii kaimo Ii-

v •
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Pasikalbėjimas Su Amerikos 
Motinoms

Tikslas šio apskelbimo taipgi ir tų kurie seks po šid 
skelbimo iaiks nuo laiko, yra suteikti motinoms 
informaciją dėl penėjimo ją kūdikių kuomet pačios 
negali penėti savo krūtimis. Jus surasit, kad šitie 
skelbimai yra žingeidus, nes jie išaiškins suprantamoje 
kalboje daugeli dalykų kur jus turėtumėt žinoti apie 
kūdikių penėjimą ir apie Borden’s Eagle Pieną, 
geriausi kūdikiams maistą pasauly.
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Ar Jusu Kūdikis Auga Kad Butu 
Stiprus Ir Sveikas?

1

Thc Bonos* Co***’'*

k>a each lobti

Rpcn

KUPONAS
Už šj kuponą galite gauti lietuviš
kai pamokinimus, kaip penėti ir 
užlaikyti save ir savo kūdikį. 
Iškirpkit jį ir atsiuskit mums 
šiandien su savo vardu ir adresu.

Vardas .............................................

Adresas ................................. ......

Lithuanian 2 .............
THE BORDEN COMPANY 

Borden BoiJding, New York

Nevien tiktai klausimas apie didumą, 
bet pilnas fizinis ir protinis išsivys
tymas kūdikių, yra svarbus uždavinis 
kiekvieno tėvo ir motinos. Jie tik
rai geidžia, kad jų kūdikiai butų, 
apvalus, sveiki, stiprus ir gerai 
subudavoti.

Maistas kurį teikiate savo kūdikiui 
turi griežtą .įtekmę į jų augimą. 
Gydytojai yra patvirtinę, kad tin
kamas maistas ir prižiūrėjimas 
pačioje pradžioje kūdikių gyvenimo, 
suteikia jiems stiprumą ir gerą svei
katą. Todėl, jei jus norite, kad jūsų 
kūdikiai butų stiprus ir sveiki, sutei
kit maistą kuris yra arčiausias prie 
motinos pieno. Borden’s Eagle Pie
nas yra geriausias pavaduotojas 
motinų pieno.

Tūkstančiai tūkstančių kūdikių vi
soje šalyje yra apvalus ir sveiki 
pasidčkavojant tiktai Borden’s Eagla

Pienui Nėra jokios abejones apie 
grynumą Borden’s Eagle Pieno arba 
pasekmes kurias tūkstančiai ateivių 
motinų yra gavusios nuo jo. Sis 
pasakymas yra pilnai patvirtintas 
tukštančiais paliudymų gaunamų 
kasmet nuo gydytojų ir dėkingų 
motinų.

Jei jūsų kūdikis neauga kaip reikia, 
jei nemiega naktimis ir nerimauja, 
jei jaučiate, kad dabar duodamas 
maistas janj ne tas, kuris reikia, 
ispiidykite kuponą šio paskelbimo ir 
pavelykite mums jums patarti kaip 
penėti kūdikį su Eagle Pienu. Bor
den’s Eagle Pienas ištiš jūsų sun
kenybes kaip išrišo tūkstančiams Įri
tu motinų, negalėjusių krūtimis pe
nėti kūdikius ir neradusių tinkamo 
pavaduojančio maisto, iki nepradėjo 
vartoti Eagle Pieną. Nevilkinkite, 
bet siuskite kuponą šiandien.

4

1EABLE BRAND
CONDEN6ED MUK 

liūs. Pardavėjui abejo j ant 
dėl “dolerių” tikrumo kreip
tasi Į policiją, kuri apgaviką 
sulaikė ir pat raukė 'tiesom 
Nors daug pasitaiko atsitiki
mų, kad šitoki apgavikai 
žalotiems Įkiša kokius pojier- 
galius vietoj dolerių ir apie 
tai žmonės Įspėti. Bet visgi 
randasi tokių, kurie reika
lauja dolerių, bet ne litų, už 
tai juos" įvairūs apgavikai ir 
“nuniaudo.”

LIAUDiNINKAMT _NE^T 

SEKA

ONUŠKIS (Rokiškio ai 
Čionai rugpjūčio 1 d. va | 
liečiu liaudininkų partij 
atstovai norėjo įkurti kuopą 
ir sušaukė steig. susirinkimą a 
Susirinko apie 300 žmonių iii 
pradėjus ta naujieną giedota 
visi išsiskirstė, liko net nyo 
traukias mitingas ir neįkuN 
ta kuopa. Bravo! Onuškie- 
čiai neįsileidžia Į savo tarpą 
svetimų, nes jie suprato vai. 
liaud. — ką jie prieš rinki
mus žadėjo, o ką dabar pildo 
iš tų pažadų l

1

NUBAUDĖ ŪKININKUS

RUGIAI (Sintautų vai., 
Šakių apskr.>. Prie naujai 
padirbto vieškelio Sintautai- 
Griškabūdis praeitais metais 
mūsų kaimui buvo paskirta 
iškasti gralies trijose vietose. 
Dėl šio nepatogumo kaimas 
nesutiko. Todėl šiemet buvo 
duota kelias taisyti vienoje 
vieloje. Vienok, verte iškas
ti gralies ir pernykštėse pie
tose. Patikėdami einantiems 
apylinkėje“ gandams, kad ke
liu taisymą perimsianti val
džia. laukėme kas bus toliau. 
Tik štai liepos 27 d. išgirdo
me. kad gauname mokėti pa
baudos 50 it. Tokių pa
baudų gauna daug ir kiti 
kaimai. “Tai tau naujosios 
valdžios pyragai.”

SKUODAS. Skuodo apy
linkėse lic|M>s 21 ir 22 dien. 
daug lijo. Vanduo a|xlraskf‘ 
Skuodo “senęji miestą” nu
nešė tiltelius. išrentė bruką, 
l»e to labai nukentėjo ūkinin
kai ir didieji keliai.
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I CHORO REPERTUARAS
Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me
tams $2.00. Už tą pačią kainą 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAČIU
LIS. 421 6th St., S. Boston, Mam.

dą gerklėje, 
bar gydosi 
atsitikimas 
karštai

n~fl—■įją 
ŠIRDĮ 

VAS ATLYGINO
Šiomis dienomis^Aleksote 

ties “Maisto” sandėliais ir 
elevatorium sargas rado pa
mestą 2 mėnesių kūdikį. Kū
dikis buvo labai gražiai ap
taisytas, ir prie jo rasta raš? 
telis, kad jis katalikas ir jau 
pakrikštytas. Susibėgę sar
gai tarėsi, kur jį dėti. Pa
galiau nutarė, kad tas sargas 
turi jį paimti ir auklėti, ku
rio rajone kūdikis buvo ras
tas. Ką darysi, žmogelis] 
pasikasė pakaušį ir sako: jau 
penkis savo vaikučius augi
nu, pasiimsiu ir šeštą. PSTr- 
sinešęs kūdikį namo, ir išė
męs iš paduskaitės, rado prie 
jo ryšiuliuką, kuriame buvo 
2000 litų. Jam apie tai pa
sisakius kitiems sargams — 
šie ir pradėjo dėl kūdikio 
varžytis. Bet žmogelis atsa
kė : jums pinigai rūpi, o ne 
vaikas, jau jei tokia Dievo 
valia, tegu mano šeimynėlė
je jis ir auga.

Ne tam, sako

KO NORI ŽMONĖS
VILKAVIŠKIS. Nau

jiems viešpačiams atsisėdus 
valdžioje, žmonės laukia 
daug visokių ekonominių pa
gerinimu. J ie visai nesu- 
pranta^ kaip naujoji Seimo 
dauguma, vietoj svarsčiusi 
mokesčių sumažinimą, kredi
tų ūkininkams davimą ir p., 
rūpinasi sėdinčiais kalėjime 
komunistais, karo stovio pa
naikinimu ir kitų partijų 
nuodėmėmis.
žmonės, mes juos rinkome, 
kad rūpintus mūsų laisvės 
priešais ir persekiotų katali
kus, bet kad pagerintų eko
nominį gyvenimą. Kitaip, 
žada griežtai protestuoti ir 
raii^iftu-orius .viešpačius pa- 
šalinti. Kaip matyt, žmonių 
nusistatymas yra visai ki
toks, negu valst. liaudininkų 
ir socialdemokratų ponų; pa
sitikėjimas nauja valdžia 
kaimuose kas diena mažėja 
ir mažėja.

MOKESNIUS LUPA
KALNIEČIAI (Panemu

nio v., Rokiškio apsk.). Šia
me kaime nesenai vieeno gy
ventojo pardavė iš varžyti
nių paskutinę karvę už nesu- 
mekėjinią žemės mokesnio. 
Ot prie ko veda tie, 
prieš rinkimus šaukė 
bačkų, kad mokesniai 
sumažinti.

• v

kurie 
mro 
bus

“DEMOKRATIJOS” ĮSIGA
LĖJIMAI „

SLAVIKAI (šakiu ap.) 
Slavikų apylinkėse miškuose, 
priviso daug žmonėms nepa
geidaujamu dvikojų. Jie, po 
vieną ir po kelis vaikščioda
mi, nei naktį nei dieną ne
duoda ramybės: tai ant keliu 
Užpuldinėja žmones, kad pa
sipinigautų, tai užpuolę ato
kesnėse vietosi* merginas ar 
moteris mėgina “velnio ves
tuves kelti. Vietomis prade
da apiplėšti ir vieną ir iktą 
gyventoją. Uogautojos gi
riesi* uogvnų jau iš tolo len
kiasi.

Žmonės tuo yra labai pasi
piktinę. “Tai — sako — no
rėjom geresnės valdžios, o ta 
tik žulikus iš kalėjimų mums 
ant sprando paleido.

VILKAI
KAPČIAMIESTIS

nu apskr.). šios apylinkės 
miškuose daug esama vilką, 
kurie kartais pasirodo ir kai-

(Sei-

Camel yra rūkytojo ženklas draugiškumo
NAMUOSE, ar kliube,—apverstame dar
bais ofise ar susikimšusioje gatvėje—kur tik 
draugas sutinka draugą, jus išgirsite stebu
klingą pakvietimą—pasiimkite Camel!

Ir kur tik Camel yra uždegamas, žmonės 
sueina krūvon draugiškesniame susipratime 
—nes gerumas Camels yra visiems supran
tama kalba.

Camel tyra daugiau negu cigaretas. Tai 
patyrimas rūkymo pasidžiaugime—puikiau- 
sis kokį galima ant šios senos žemės rasti. 
Camels susideda iš parinkčiausių auginamų

Turkišku ir Amerikoniškų tabakų, ir šie 
puikus tabakai kopuikiausia sumaišyti, kaip 
pas neivieną kitą cigaretą. Camels niekad 
nenuvargina skonio, niekad nepalieka ciga- 
retinio atsidavimą JoKs lutas cigaretas 
pasauly nepaneši į juos.

Kadatik ir kurtik sutiksite draugą, lai ta 
proga būna nuolatiniu užkvietimu prie pil- 
niausio pasidžiaugimo kokis tik gali paeiti 
iš cigareto.

Pasiimkite Camel!

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, WINSTON-SALEM, N. C.
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muose. Dažnai piemens turi 
su lazdomis apginti nuo 
“svečių” kaimines, bet kar
tais ir jiems tenka vienas ki
tas gyvulėlis. Nesenai Kuo
džių kaimo vieno ūkininke 
vilkai papjovė ii- suėdė kar
vę.

LIAUDININKŲ MITINGAS

MERKINE (Alytaus a p.) 
Liepostn. 26 d. viešoje rinkos 
aikštėje buvo valstiečiu liau
dininku Merkinės kuopos 
mitingas. Skelbimuose buvo 
rašyta, kad kalbės ir darys 
pranešimus iš Seimo darbuo
tės atstovas Adžgauskas. Bet 
jam neatvykus mitingą ati
darė Merkinės apylinkės 
liaudininku agentas p. A. 
Stakenas. Jis ėmė pulti, ži
noma, kunigus, vietos inte
ligentus, vidurinės mokyklos 
mokytojus ir skusti, kad 
Merkinės apylinkėj esą labai 
daug “fašistu,” būtent, atei
tininkai, pavasarininkai ir 
tie visi, kurie yra paliegę iš 
okupuotosios Lietuvos nuo 
lenku, jie esą neteisėtai ap
sigyvenę Merkinės apylin
kėj ir pavojingiausieji da
bartinei valdžiai žmones. 
Juos tat reikią išgaudyti ir 
išvaryti atgal Į lenką pusę. 
Ta proga nepamiršo parei
kalauti, kad iš visą mokyklą 
būtą pašalinama tikybos pa
mokos. Tie jo neteisingi ir 
netaktiški puolimai negavo 
jokio pritarimo minioje, o 
dauguma jį ėmė tik pajuok
ti. Pastebėtina, kad p. S. ne
pagailėjo, žinoma, ir buvu
sios valdžios pajuodinti, ap
šaukdamas biiv. ministerius.

sulig “Liet. Žinią” žodynu 
kriminalistais ir dar gražiam

v

Panevė- 
jiolicija 
plėšiką

kuris padarė

KREKENAVA, 
žio apsk. Nesenai 
čia areštavo žynių 
Vincą (lustą,
žmonėms daug nuostoliu. Tai 
kariuomenės dezertyras, kaž
kokiais būdais gavęs iš Šiau
lių valsčiaus valdvbos paša 
M. KuŠlio vardu ii’ ilgą lai
ką daręs ginkluotus plėši
mus.

TOTOR V IEČIAI. Sintau
tų vaisė.. Šakiu apskr. Tai 
mažutis kaimelis, 30 kilo
metru atstu nuo artimiausios 
Vilkaviškio stoties. Kebai 
aplinkui blogi. Todėl gyven
tojai kultūriškai atsilikę, gy
vena nesontaikoje, dažnai 
pykstasi. Ypatingai nera
mūs kaimo turtuoliai — šim
tamargiai. Jie su panieka 
šaiposi iš netaip pasiturinčių 
kaimynų, gano ją laukuose 
gyvulius ir kitaip įkyri. Lai
kraščių mažai kas skaito.

’ .-"b

VIŠAKIO RŪDA, ZMa- 
rinmpolės apskr. Nesenai 
Agurkiškės gi rinkėjoje vals
čiaus viršaičio ir eigulio pas
tangomis buvo suruošta vil
kų medžioklė. Iš apylinkės 
kaimųjjuvo sukviesti varikai 
ir medžiotojai, liet atėjus me
džioklės dienai—jų prisirin
ko visai nedaug. Todėl te
pasisekė nušauti tik mažutį 
vilkutį.

PASIBAISĖTINAS PLĖŠIKŲ 
DARBAS PASVALYJE

Naktį iš rugp. 5 ir 6 d. Pa
svalio savivnldylię užpuolė

BILIŪNAI, Skapiškio v 
Rok. apskr. Kaimui išsida- 
linus Į vienkiemius, ūkinin
kas J. Matekonis, susigrau
dinęs, kad gavo nepergeriau
sią sklypą, norėjo nusižudy
ti ir padalė peiliu gilią žaiz- 

Matėkonis da- 
ligoninėje. Šis 
parodo, kaip

myli mūsų žmonės 
žemeli* maitintojcle.
--------------------------------------------------------------------- /-------------

TIKRAS PALENGVINIMAS 
NUO NEVIRŠKINIMO, 
IŠPŪTIMO IR UŽKIE

TĖJIMO VIDURIŲ 
Daktarai, kurie daug metų 

praktikavo, nusistebėjo, kaip 
greitai tos gyduolės veikia 
tokiuose atsitikimuose.

Jeigu jūsų daktaras dar neužrašė 
jums ių -r\liiiolių. tik nueikite i apliek;) 
ir gaukite buteli : jos vadinasi Nttga- 
’i'oiie. .los yra malonios %art<>tj ir jus 
galite gauti visam mėnesiui >ų ryduo- 
lių apie už doleri. Jus nusistebėsite 
kaip greitai jos veikia. Nuo nevirškitii- 
mi. kraujavimo, užkietėjimo, neveiklių 
kejH-nų. prasto a|M-tito. galvos skaudė
jimo. stoką ambicijos. prasto miegoji
mo, ir tt. nieko nėra geresnio kaip šios 
gyduolės. Pabandykite jas tik keletą 
dienų ir jus nusistebėsite, kaip greit 
jos atnaujins jūsų stiprumų, ambiciją, 
pep ir pun<-ii. Jos suteikia malonų ir 

ir jus pradėsite 
jaustis geriau beveik i įlojau. Išdirbėjai 
Nllga-Toiie žino labai gerui ką jos pa
daro iokiuose atsitikimuose, jie priver
tė visus aptiekorius suteikti garantijų 
ir sugražinti pinigus jei jus nebusite už
ganėdintas. Rekomenduojamos ir par
davinėjamos pas visus gerus aptieko
rius.

i r
Hšviežiii:iiii į D) ič^:.i

I.IETUVON IR Iš
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

Musu viryklių guria i vinis 
AI.KEKT BAI.UN, IIAMBUBO 

BESO1.UTE, RELIANCE 
DEUT8HI.AND 

ir |H>|iuliariški vieno kabiu 
laivai.

CLEVKl. A N1), W ESTI’ U A 1.1A 
THUBING1A 

Savaitiniai išplaukimai iš
New York’o—garlaivals 

Thlrinoia ir IVestfhalia 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamos 
Europines kelionės

$203
Iš NEW YORKO j 

Kauną, ir Atgal 
(Karės taksai ekstra)

Išplaukia kožnų savaitę 
Sugriilmui leidimu ir kitų 
informacijų kreipkitCs pas 

Hamburg - A mericap 
Line

l'nilrtl Amt rit au l.incs. Ine. 
(irllci'tll Aj/tntx

131 Statė St.. Boston. Mass.

Tiesiog į
ccnard ! KLAIPĖDA

žmogžudžiai plėšikai, kurie 
kirviu nukirto sargui Kra- 
sauskiui galvą ir už apykak
lės pakabino jį prie vdurų. 
Paskui išplėšė valsčiaus ka
są, kurioje rugp. I dienai bu
vo 7000 litu.

Visus valsčiaus okumen- 
t u s, a p i į >ylę žibalu, j ladegū.

I ’astebėjus gaisrą, subėgu
sieji, žmones jį užgesino ir iš
gelbėjo sargo lavoną. Doku
mentai išskyrus kasos knygą 
ir pasu spintą, sudegė. Sar
go lavonas taip' pat buvęs 
apipiltas žibalu ir padegtas.

INTURKE. Irtrnos apsk. 
Miestelio ii- apylinkės kaimu 
gyventojai gerokai sulenkė
ję. Kalba dažnai tik Laikiš
kai. Šiuo laiku vietinių lie
tuviu elementą* sustiprėjo 
naujakuriais, buvusiais sa
vanoriais — kareiviais. Vi
si jie grynai tautinio nusi
statymo, 
su vietos 
ven tojais 
Vilniaus.
liuobų, vadovaujant šauliui 
Pužinui. pradėjo organizuo
ti šaulių būrį. Norinčių Įsto
ti į būrį yra labai daug. Rei
kia tikėti. kad greitu laiku 
mūsų aplenkėjusiame kampe 
turėsimu stipru šaulių būrį, 
kuris bus mūsų vadovas žy
giuojant į Vilnių.

dens šlapumo, tankaus vari
nėjimo per upes ir dėl per- 
mažos šviesos tvartuose. Mi
nėtos ligos apsireiškimai: 
avys pradeda kosėti ir kosti 
keletą mėnesių, paskiau iš
pampa, pradeda kriokti ir 
po keletą valandų stimpa. 
Išžiūrėjus puolusių avių 
plaučius, matosi dalinai su
gedę plaučiai ir išmėtyti juo
se balti spuogai. Ūkininkai 
sako, kad esančios peteliškės, 
kurios ir suėdančios plau
čius. Reikėtų ūkininkams 
daugiau dėmesio atkreipti i 
minėtą ligą, nes jau nebe pir
mi metai kaip stimpa avys.

Į LIETUVĄ
sumažinta kaina 3kJęsCi3 BUgrųžtinių 

lalvaS-brčftj
l KAUNĄ IR ATGAL'

B ERE N GABIA ir 
MAURETANIA...........$211
AQUITANIA................$215
t LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 

LAIVAIS — $186. 
Iš Bostono :

Scythia________ Rugsėjo 8
Samaria__________ Spalio 3
Laconia________ Spalio 17

Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas seredų. Keleiviai nepiUečiai J- 
leidžiaml be kvotos vą&yuųK Visi 8 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas Svarumas. Puikūs mai
stas. Kreipkitčs prie vietos agentu

J

CUNARD LINU
128 Statė Street 
I&ston, Masx

s tas.
I ar I

CU1

Dažnai ginčijasi 
sulenkėjusiais gy
dei lietuvybės ir 
Keletas tokiu jau-

A. PANEMUNĖ, šv. Tė
vui. iškėlus iš Panemunės 
jirel. Justiną Staugaiti į Tei
sius vyskupauti, jo vieton 
Romos patvirtintas universi
teto prof. prel. Aleksandras 
Grigaitis ir jau Panemunėli 
iš Naumiesčio,'kur klebona
vo, persikėlė.

— Juozas Valaitis A. Pa
nemunės vikaras einąs klelx>- 
no pareigas keliasi Telšių 
vyskupijom Panemunei la
bai gaila darbštaus, energin
go, sumanaus vyro ir didžio 
visuomenės veikėjo. Pane
munėj palieka didį ašarų 
upelį ir nemaža nepabaigtų 
darbu našta.

* c

— Be to. universiteto stu
dentas Jo
Staugaičio seseriūnas kum 
Justinas .Juodaitis išlaikęs 
galutinius kvotimus, turbūt, 
kelsis pas savo dėdę ir jo 
Panemunė gailisi, kadhngi 
didis, nenuilstantis kat. jau
nimo “ Pavasario” organiza
torius ir vedėjas.

Panemunietis

I IR Iš 

LIETUVOS 
PER BREMENĄ

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokiečių garlaiviu 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8 Dienos Vandeniu 
OatogųS 3ios klesos kambariai 

Į ABI PUSI NUMAŽINTA 
LAITOKARČIV KAINA 

Dėl informacijų krei^kštė»>=f>as 
N O R T H G E R M A N 

LL O Y D 
15 IVater St.. Cor. lievonshire 

St.. Boston. Mass.
arba pas bile vietinj agentą

Laivu EST0NI/
RagsSjo-Sept. 21, 192(

Be Jokio Persėdimo
Lietuviai, kurie mano atlankyti sav 
gimtųjų šalį arba mano grįžti namo pr 
salėkite prie šios ekskursijos ir važiui 
kitę iš New York’o tiesiai į Klalpėdt.

Geriausias ir Parankiausias 
Kelias j Lietuvą 

Suprantamas dalykas, jog parankiausi' 
keliu Ims visada tas, kuriuo važiuojan 
išvengsit visų neparankumų ir uesma 
gumų surištų su keTTcme--per avettma 
šalis.

Baltijos Amerikos Linija
yra tai vienatinė linija, kuri (labai 
leidžia laivus iš New York’o tiesiai

KLAIPĖDĄ
Važiuojant tiesiai į Klaij>ėdų išvengsite 
kitų visų valstybių ir sumažinsite iš 
laidas ir vargų. Ypač šeimynoms su bu 
riti vaikų ir su didesniais bagažais yru 
labai paranku važiuoti l»e jokių jiersė 
dlmų tiesiai j Iilaųiėdų.

Kainos Laivakorčių į Klaipėdą
3-eia kliasa $1t>7. Į abi pusi tik $181 

Sutaupysit $44.30.
Tttrist.—3 kliasa $117. J .ibi pusi $19C 

Sutaupysit $4-1.30.
•-'•fra kliasa $142.50. J abi pusi $270 

Sutaupysit $30.00.
“Revenue Tas" ir ••fiead Tax” 

atskirai
Sekanti-t išplaukimas laivų:

Laivas “LITHUANIA” Sp. 12 
Laivas “EST0NIA” Lapkr. 2
Informacijų kreipkitėe į vietos agentus 

arba stačiai i kompanijų

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

Dabar Ne Seniau

UTENA. Apie Utena smar
kiai pradėjo stipti avys. Vie
no kaimo perši pavasarį jau 
išstipo apie 15 aviu. Ūkinin
kai veterinarijos gydytojo 
neveža, nes brangiai kainuo
sią už parvežimą ir neva nie
ko negell>ėsią. Avys dau
giausia serga dėl pereito ru- 

t
I

Ekscelencijos J. I
 Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas Įvairiausių įvy

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

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš
tis, paveiksluotas, trumpai Ir suprantamai rašo visais Lie
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve- i 
nimo klausiniais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy- ; 
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir t t., o be Į 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie- ! 
tuvos wikėjo paveikslą.

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, j 
liauna priedo įdomią 160 pusi, knygą “špionažo paslap- I 
Ks,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin
kinį “Vakaro kaukės.”

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku- j 
lį šiam penkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam 1 
I® už juos prenumeratos pinigus.

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei | 
.metų 7 lt. 50c. ir trims mėnesiams 3 lt. 75c. Užsieny dvi- ] 
gubai. Tzitvijoj. Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip IJe- ; 
tuvoje.

“TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nh |



A

3
‘ SUBSCRIPTION KATES:

............................................... $4.50
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“DARBININKAS”
Vest Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

ka tas reiškia?
(THE W0RKER)
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UŽSIMINĖ APIE SVARBŲ 
REIKALĄ

Lietuvos Šaulių organas 
“Trimitas” užsiminė apie 
reikalą stiprinti santikius su 
Amerikos lietuviais. Rašo 
šitaip:

♦

I
*
i
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Darbo Diena
Suvienytose Valstijose Darbo Diena pripuola pirmąjį rug

sėjo mėnesio panedėlį. šiemet toji diena pripuola rugsėjo 6 d.
Darbo Diena Suv. Valstijose švenčiama, kaip ir visos kitos

civilės šventės — Liepos Ketvirtoji, Kolumbo Diena ir k.
- Darbo Diena įvesta pastangomis Amerikos Darbo Federa

cijos. Suv. Valstijų kongresas tą šventę įvedė, pravesdamas 
' tam tikrą įstatymą. Todėl ją švenčia rankų ir proto darbinin- 
kai visokio luomo, klesų ir profesijų. Tą dieną dirbtuves, krau
tuvės, bankai, ofisai, paštai ir kitokios darbo vietos uždary
tos, kaipir nedėldieniais. Visi luomai, kliasos ir profesijos tą 
dieną minėti gali savotiškai. Darbininkai Darbo Dieną mini, 

■ atsižvelgdami į savo kliasos reikalus.
Darbo Dienoje darbininkų unijos rengia masmitingus bei 

manifestacijas. Amerikos lietuviai nėra įpratę tą dieną ką nors 
specialaus rengti. Lietuviams ta diena yra paprastai atilsio 

i bei pasilinksminimo diena. Bet ne pro šalį lietuviams darbi- 
ninkams būtų dalyvauti toje dienoje uniju rengiamose mani-
festacijose bei masmitinguose.

Per darbininku parengimus Darbo Dienoje stiprinama dar- 
^-bininkų sohdarumas, gilinama-pažinimas' unijinio jurte jiino ir 

darbininkų kliasos kovos būdų už geresnį būvį.
Amerikos lietuviai darbininkai katalikai gali širdingai ir 

karštai dalyvauti visame Amerikos darbinnkų judėjime ir Dar- 
bo Dienos parengimuose. Nieko čia nesidaro, kas įžeistų ka- 
talikų tikybą ar jausmus. Amerikos darbininkų judėjimas nė- 
ra vadovaujamas kokių nors cicilikų, kuriems kaip lietuviai iš- 

£* ilgo patyrimo žino, rūpi ne darbininkų gerovė, o kova prieš re- 
Č* hgiją, dvasiškiją, persekiojimas ir niekinimas tų, kurie yra 
* ne jų nuomonės. O pirmoje vietoje pas cicilikus yra tai dar- 

bininkų kaštais jų pačių pralobimas. Tokių cicilikėlių pasitai- 
ko ir Amerikos unijose, bet apskritai imant Amerikos darbi- 
ninku judėjimą, matome, kad jis yra rimtose rankose. Yra 

l-aąkama, kad Amerikos Darbo Federacijoj katalikai sudaro 40 

p nuoš., o tos organizacijos vadovybėj katalikai sudaro 60 nuoš.
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Darbininkų priešas baigia 
savo dienas

Kiekvienas apsiskaitęs darbininkas žino apie Danbury’o, 
Ct. skrybelninkų bylą. Toji byla buvo prieš apie 25 m., bet 
jos aidas skambėjo po visą Ameriką nuo krašto iki krašto ir 
skambėjo per metų metus. Todėl tai toji byla žinoma visiems 
Amerikos susipratusiems darbininkams ir apie ją atsimena ir 
dabar.

Kompanija, kuri pagarsėjusią bylą užvedė, yra D. E. Loewe 
& Co. Tos kompanijos priešakyje buvo D. E. Loewe. Garsioji 
byla ištiko šitaip: tos kompanijos darbininkai skrybėlių dirbė
jai sumanė susiorganizuoti. Sumanė išreikalauti unijos pripa
žinimo. Darbininkai sustreikavo ir paskelbė tos kompanijos 
skrybėlėms boikotą. Atsišaukė į visuomenę su prašymu, kad 
nepirktų tos kompanijos išdirbtų skrybėlių. Tokiame atsiti
kime Loewe 1903 m., rugsėjo mėnesyje užtraukė bylą prieš uni
ją Connecticut valstijos federaliame distriktiniame teisme. Jis 
pareikalavo $80,000 atlyginimo iš unijos už padarytus nuosto

ly liūs dėl unijos paskelbto boikoto. Teismas nuostolius pripaži
no ir ne tik uniją, bet ir jos narius padarė atsakomingais. To
dėl unijistų namai ir bankuose depozitai buvo užareštuoti.

Amerikos Darbo Federacija stojo skrybelninkų apgynimam 
Sujudo visos Amerikos darbininkija. Bylą perkėlė į Augščiau- 
sįjį Suv. Valstijų Teismą Washingtone.

Loewe tada buvo anti-unijinių kapitalistų didvyriu. Jis 
> jų buvo gerbiamas, jam buvo bankietai rengiami. Bet dabar 

pasirodo, kad lietuvių ne be reikalo sakoma negirk dienos be 
vakaro. Loewe dabar liūdnai baigia savo dienas.

Augščiausysis Teismas tada patvirtino Connecticut valsti
jos ištarmę ir darbininkų unijistų turtai tapo konfiskuoti. Kad 
išgelbėti tuos nelaimingus darbininkus Amerikos Darbo Fede
racija atsišaukė į darbininkus rinkti aukų. Surinkta $222,911.20. 
Po šitos baisios bylos Amerikos Darbo Federacija ėmė darbuo- 

* lis, kad daugiau tokių bylų neatsikartotų ir kad tam kelias bū- 
l tų pastotas įstatymu. Ir prie anti-trustinio įstatymo tapo pri

dėtas amendmentas, vadinamas Clayton amendment, ir unijos 
•f dabar apsaugotos nuo panašių katastrofų.

Kapitalistų buvusis didvyris Loewe dabar bankrutuoja vi
sais atžvilgiais. Jo kompanija eina ant šono — bankrutuoja. 
Kol kas kompanija savo kreditoriams siūlo 60 nuoš. Pats Loewe 
serga ir jau kelintas mėnuo kai nesikelia. Dirbtuvė po truputį 
pervedama kitai firmai, kuri yra pripažinusi uniją.

Kai prieš skrybelninkus buvo užvesta byla, tai žinoma bu
vo darbininkų kliasai didelė bėda. Bet darbininkų pastango
mis šitoji bėda išėjo geran.
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“Mūsų santykiai su Ame
rikos lietuviais nėra tokie, 
kokie turėtų būti. Svarbiau
sia to priežastis bus gal ta, 
kad mažai iš mūsų pusės bu
vo atsižvelgta į jų pastabas 
tvarkant kurią nors valsty
binio gyvenimo sritį. Dabar, 
dėka susidėjusių aplinkybių, 
Amerikos lietuvių pesimis
tiška pažiūra sena savo tėvy
ne žymiai sumažėjo ir, kaip 
tenka patirti iš pačių ameri
kiečių ir mūsų visuomenės 
veikėjų, lankiusių išeivių ko
lonijas, susidaro patogus lai
kas su jais santykiams su- 
sustiprinti. O tai reikėtų 
daryti ilgai nedelsiant, nes 
būtų nenormalus dalykas ne
turėti tamprių ir gerų santy
kių su didžiausia kolonija, 
kuri sudaro trečią dalį visos 
mūsų tautos. Nors ir geres
nėse* sąlygose1 mūsų iševiai 
ten gyvena, tačiau jie taiitaf 
nežuvo. Bendra giminystė, 
bendri papročiai dar tebe
jungia juos su sena tėvyne* ir 
jie* lieka gerais tėvynainiais. 
J kiekviena svarbesni tėvy- 
nėj įvykį jie* reaguoja, siel
vartauja, jei tėvynei ateina 
sunkios dienos ir jos gerovė 
gal labiau susirūpins, kaip 
mes. čia gyveną. Tai geriau
siai liudija jų indėlis kuriant 
nepriklausomą valstybę ir jų 
entuziazmas, kuriuo mus 
anuomet rėme.

“Santykių su mūsų išei
viais sustiprinimas būtų 
naudingas ne* tik tautiniu ar
ba kultūriniu atžvilgiu, bet 
turėtų nemažą ir ekonominę

reikšmę. Ka ip žinoma, daug 
Amerikos lietuvių yra preky
bininkų, kurie galėtų tarpi
ninkauti parduodant mūsų 
krašto gaminius. Prekybai 
su Amerika išsiplėsti yra 
daug galimumų, nes, pasak 
p. Jankaus, vien tik avių 
kailių, kurių čia mažai kas 
nori pirkti po 5 litus, ameri
kiečiai, mokėdami po 15 litų, 
galėtų kasmet nupirkti apie 
milijoną štukų. O kiek dar 
kitų dalykų galėtume par
duoti amerikiečiams? Taigi, 
palaikymas su mūsų išeiviais 
gerų santykių gal padėtų 
prekybai išvystyti su Ame
rika.

“Suprantamas dalykas, 
kad mūsų santykiai su Ame
rikos lietuviais sustiprės tik 
tada, jei parodysim noro ir 
atsiž.velgsim jų reikalavimų.

, () tie* mūsų tautiečių reikala
vimai nėra kokie nors ne
reikšmingi arba pripuolamo 
pobūdžio ir mūsų nei suvar
žyti], nei apsunkintų.”

Mes amerikiečiai nuo se
nai pasigendame* Lietuvos 
laikraščiuose užsiminimų a- 
pie -Anuuikos lietuvius.- To
dėl kai ši-tą randame, tai pa- 
sid žiaugia 11 ie. Dž i augiamės, 
kad “Trimitas” tą padarė. 
Viršuje cituotame rašte, vie
nok, kliūva mums vienas sa
kinys. Ten pareiškiama: 
“Dabar, dėka susidėjusių ap
linkybių, Amerikos lietuviu 
pesimistiška, pažiūra sena sa
vo tėvyne žymiai sumažėjo” 
ir tt. Kas čia norėta pasa
kyti ? Ar tik ne tas, kad se
niau prie krrkščionią demo
kratų valdžios Amerikos so
či jai istai ir laisvamaniai 
skelbė, būk amerikiečių ūpas 
nupuolęs, užėjus apatija, ne
paisymas Lietuvos ir tt. Tei
sybė* jų eilėse tas buvo apsi-

reiškęs. Jiems jei ne laisva
maniška Lietuva, tai jos ne
reikia. Amerikos lietuvių ka
talikų tarpe to atšalimo prie 
Lietuvos nebuvo ir dabar 
prie šios valdžios katalikuo
se nei kiek prie Lietuvos at
šalimo neapsireiškė. Menka 
yra tautos ipeilė pas tą, kuri 
atšala su valdžios pasikeiti
mu.

Keista ir nesuprantama, 
kad Šaulių organas pasirodė 
turėjęs palinkimo tikėti 
tiems, kurie visai nesenai pa
reiškė, kad šaulio Ranian- 
čionio nužudymas buvo gir
tu žmonių peštynės.

Gaunu ir skaitau kelis 
anglų laikraščius pasaulinės 
reputacijos, skaitau prancū
zų Montrealyje leidžiamą lai
kraštį “La Patrie,” kurio ti
ražas siekia 750,000 egzem
pliorių, — prenumeruoju ir
gi veik visus lietuviškus lai
kraščius ir pastaruoju laiku 
padariau sulyginimą, kaip 
dabartinė spauda Įkainuoja 
žinias.

New Yorko amerikonų 
spauda minėdama mirtį Va

lentino, filmų aktoriaus, pa
šventė ištisą pirmą puslapį 8

KOLEGIJOS REIKALAIS kilčių platumo per ęlvi die-
Tėvų Marijonų steigiamo

ji lietuvių kolegija randa vis 
daugiau uolių rėmėjų. Kaip 
įvairiose lietuvių kolonijose 
steigiasi Šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų būreliai, tai 
taip dedasi ir lietuvių kole
gijos reikalais. Cbicagos 
“Draugas” štai pastabą pa
duoda apie cliicagiečių veiki
mą tame reikale:

“Marijonų Kolegijos Rė
mėjų Cbicagos Apskritys nu
tarė padaryti Chicagoje ir a- 
pielinkėje kuriamos bernai
čiu kolegijos naudai rinklia
vą. . .............

“Diena buvo numatoma 8 
gruodžio, būtent Švenč. Pan. 
Marijos Nekalto Prasidėji
mo šventė, arba, kur toji 
diena nepatogi, sekamas 
sekmadienis gruodžio 12 die
na.

“Cbicagos katalikai vei
kėjai nori darbu parodyti, 
kad išneštoji Feder. Vakari
niu Valstijų Seime rezoliuci
ja, raginanti paaukoti vie
nos dienos uždarbį Lietuviš
kos Kolegijos naudai pir
miausiai vykdoma pačioj 
Chicagoje.
“Lietuviškos Kolegijos sto

ka gyvai visų atjaučiama. Il
gus metus jos laukti negali

me, jeigu norime bent dali-

ui. Tuo tarpu minėdama 
mirtį prezidente) Harvardo 
niversiteto Dr. Charlea IF. 
Eliot’o užleido vietos antra
me puslapyje 2 skiltis.

“La Patrie” Montrealyje, 
lygioms paminėjo taip vieną 
taip antrą.

Lietuvių spauda dauginus 
irgi susidomėję) Valentino 
negu Harvardo universitete) 
rektorium Dr. Eliotu, nes a- 
pie aktorių paminėjo net ke
liuose numeriuose, ir tai gan

nai sulaikyti besiplečiantį
- jatmioro ištautėjinrą. Etti-kas- 

įnums nuo žodžių pereiti prie 
darbų. Daugybė Kolegiją 
užginančių rezoliucijų, Fed. 
Kongresų nutarimų rodyte 
rodo, kaip katalikiškoji mū
sų visuomenė pasigenda tos 
mokslo įstaigos.

“Visi tat, kam brangus 
mūsų jaunimas, kam brangi 
savo Tauta ir kalba, kam rū
pi lietuvių ateitį Amerikoj 
skaisčią sukurti, — paauko
kime bernaičių Kolegijos 
statymui vienos dienos už
darbį.”

Reikia, kad kuogreičiau- 
sia Kolegijos Rėmėjų būre
liai pasklistų po visas lietu
vių kolonijas.

plačiai, — tuo tarpu apie 
Eliotą pasitenkino paminėji
mu labai trumpučiai ir tik 
vieną kartą.

Gal taip ir reikėjo l Aš 
nesiimu autoritetingai spręs
ti, bet aš šiuomi noriu vien 
viešai pastatyti klausimą: 
KĄ TAS REIŠKIA?.. Lai 
paakinus, kiekvienas skaity
tojas pats sau atsako ir pada
ro išvadas...

Valentino turėjo 32 metu 
amžiaus, 2 kartu vedęs ir 
tiek pat karių persiskyrus,— 
pagaliaus susižiedavęs su t re
čiu aktore. Gabiai atvaizdin
davo gašlaus asmens ypaty
bes,—jo paveikslai buvo ma
sių mėgiami. Kas per pasek
mės to viso jo darbo? Pa
tenkintas žingeidumas, pa
piktintas jaunimas, sukvai
lintos merginos ir milijonai 
dolerių “sheiko” keŠeniuje, 
kurie galop liko iššvaistyti Į 
kaire ir Į dešinę betiksliai.

D r. (Jharles IT. Eliof tu
rėjo 92 metu amžiaus, vieną 
kartą vedęs ir su žmona pa
vyzdingai gyvenęs, apie jį vi
suomene atsiliepdama sako: 
“America’s first citizen.” 
1869 metais^ kaipo jaunikai
tis 35 metų, liko išrinktas 
Harvardo Universiteto pre
zidentu. Per 40 metų vedė 
seniausią mokslo įstaigą A- 
merikoje, ir tik 1909 metais 
atsisakė* atsakomingos vietos. 
Universitetą atrado betvar
kėje; o paliko pavyzdingiau
sioj tvarkoj. Jis įvedė nau
ją metodą studijose, kuri 
paskiaus veik visur pasklido: 
ligšiol studentai neturėjo tei
sės pasirinkti sau specialy
bių, — jis tatai studentams! 
leido daryti. Per savo ilgą 
laiką profesoriavimo išlavi
no kraštui daug Įžymių ir 
naudingų vyrų. Per savo il
gą amžių prirašęs yra rimtų 
veikalų, kurie jei sudėtum

A. Jakštam

Pasaulio pradžia mokslo ir ap 
reiškimo šviesoje

Kaip ilgai žemė* yr išbuvus žvaigždes stovy, 
mokslas pasakyti neįstengia. Jis tik remdama
sis viešpataujančiu tarpplanetinėse erdvėse di
deliu (—273 laips. C.) šalčiu, tvirtina, kad žeme 
su mėnuliu turėjo ilgainiui ataušti, netekti save) 
žėrėjimo, apside ngti kieta tamsia pluta ir pa
lengvėl įgauti dabartinę* savo išvaizdą.

Tuo būdu žemės pereita gan ilga evoliucija. 
Jos etapus nuo pirmykščio žvaigždiško lig dabar
tinio planediško būvio plačiau aprašo geogonija 
su geologija. Kadangi su tąja evoliuc ija visas 
augalų, gyvuliui ir žmonių atsiradimas, tatai bus 
neprošalį ir ją čia bent trumpai aprašius. Pra
dėkim nuo pradžios t. y. nuo žemės žievės atsira
dimo.

Ji pradėjo rodytis žemės paviršiui gerokai 
ataušus.

Iš pradžių ugningame skystame ir dėlto ban
guojančiame žemės paviršiuje rados atšalusių ir 
dėlto sukietėjusiu mate rijos gabalui. Jie plau
kiojo kaip yžos upėj, pradėjus šalti. Beplaukio- 
dami. jie* jungės, darės didesni ir storesnį. Su 
laiku jii didumas pasie kė* šimtų tūkstančių kv. ki
lometrų. Tos milžiniškos kietos žemės yžos pa
dėjo pamatą mūsų saiisžemiams. Kelioms to
kioms yžoms be plaukiojant susidaužus, jų siisi- 
dairžimo kraštuose turėję) rastis žemės iškilimo. 
Tie iškilimai lai dabartiniai kalnai. Galop 
tos milžiniškos yž<»s apdengę' visą žemės rutuli ir 
sudarę žemes žievę.

Tai žieve i pamatą padėjo kirtai sustingusios 
granitu, bazaltu, penfirii uolos, ši akmeninga 
žievė, kad ir tvirta, nevisur tegalėjo atlaikyti te- 
bekunkuliuojančie) dar žemės vidurio spaudimą. 
Daugely vietų pirmoji žemės žievė sprogdavo,

i jog paviršiun išsiliedavo ugningoji lava. Vienur 
kitur veikiančios viduje garo jėgos iškeldavo žie
ves dali aukštyn, sudarydamos kalnus ir kitokius 
žemes paviršiaus nelygumus.

Beveik visas žemės vanduo tebebuvo dar ga
ro pavidale susimaišęs su oru ir savo mase slėgė 
žemės žievę. Dėliai to oras buvo labai sunkus, 
nuolatinių žaibų raižomas, perkūno trenkiamas, 
smarkių viesulų sukamas. Šviesos, kad ir nesti
go, bet ji buvo keista — nepanaši nei dienos nei 
nakties šviesai. Pati saulė kiek ji protarpiais 
per debesius buvo galima užmatyti, yr buvus dvi
gubai didesnė ir pailga.' Ji spindėjo melsva elek
tros šviesa. Tačiau, besiskverbdama pro storus 
garu persisunkusio oro sluogsnius, ji nušviesda
vo žemės paviršių raudona, ugninga šviesa.

Orui vėstant, vandens garai virsta lietum ir 
energingai ima plauti nelygią, suraižytą žemės 
žievę. Tikriau sakant, tai ne lietus, bet tikras 
t vanas. Palietę vietomis dar teberaudonuojančią 
nuo karščio žemę, vandens lašai, vėl virsta ga
rais ir kyla į orą. Bet žemumose šen ir ten su
sidaro kaskart didėja klanai, ežerai, jūros. Tuo 
būdu žemės sausuma vis mažėja, o užpiltos van
deniu žemės plotai didėja.

Pietauk plaunarpos, vėjų džiovinamos, pir- 
mvkščios uolos ima palengvėl trupėti. Vanduo 
tuos trupinius benešdamas žemyn, sudaro su
neštos žemės klodus, prirengdamas dirvą būsi
majai augmenijai.

Žemei turint šilimos priežastį savyje, nebu
vo dar metų padalinimo keturiomis dalimis. Nuo 
ašigalių lig pusiaujo jier ištisus metus viešpata
vo visur ta pati aukštoka temperatūra: visur bu
vo tvanku ir karšta, lyg gerai prikūrentoj pirtv. 
Tai buvo geriausios sąlygos augalams plėstis. Jie 
i r atsirado netrukus.

Iš jųadžių pasirodo liežiedžiai, 1x4 nuostabūs 
savo Įvairumu ir ūgio didumu. Jų stiebai tie
komis linijomis stiepės į dangų. Pirmykščios žo
lės buvo pamišius paparčiams. 1x4 savo ankštu- 

, mu prilygo pušims; jų viršūnės siūlmvo ore lyg

palmės. Milžiniškos driekanos augo didžiausio
mis giriomis. Didžiulės sigilarijos, 30 metrų 
aukštos, kėlė aukštyn savo nendrėtas viršūnes, 
lyg šluotas nuolat apniukusiam dangui nušluoti. 
Apačioj augo 15 metrų aukšti kalamitai, pana
šūs mūsų asiūkliams, dygo milžiniški grybai, ku
riui kepurės turėjo apskritime 30 metrų. Balose 
žėlė jauni paparčiai, nendrės, plūdai ir kitoki 
vandenų augalai.

Tuo būdu susidarė sąlygos gyvuli jai plėstis. 
Ir ji vienkart pasirodo Įvairiausiuose pavidaluo
se, Įvairiausio didumo. Pirmiausia tenka čia pa
minėti polipai ir trilobitai, didžiuliai nuo 2 met
ru ilgio vėžiai, vorai ir kitoki sparnuoti vabz
džiai. Drauge pasirodo milžiniški nuo 26 metrų 
ilgio driežai. Drauge pasirodo milžiniški nuo 26 
metrų ilgio driežai — diplokokai, brontobaurai, 
igvanodonai, Įvairių rūšių nosragiai ir kitoki gy
vijos milžinai. Ore skraido ilgais (8 metrų) 
sparnais didžiuliai pterodaktiliai, ių>ėse plaukio
ja baisūs pleziozaurai, bekovoją su tolygiais sau 
ichtiozaurais, pranokėjais mūsų krokodilių.

Vėliau praslinkus kokiems šimtams tūkstan
čių metų ir orui dar labiau atvėsus, atsiranda, v 
kad ir kiek mažesni, lx*t vis dėlto didžiuliai di- 
noterijai (5 metrų aukščio), mast<xlontai (2.50 
metrų aukš.), mygate ii ja i (2.25 m. auk.), ma- 
montai, didžiulės beždžiones ir kitoki žinduoliai 
ir paukščiai.

Po naujų šimtų tūkstančių metų, orui dar 
labiau atvėsus ir keturioms metų dalims pradė
jus reikštis, milžiniškoji augmenija ima menkč- 
ti, o su ja ima nykti ir pirmųjų amžių milžinai 
gyvuliai. Jų vieton atsiranda palengvėl kitokio 
tipo ir žymiai mažesni. hr juo arčihu einam Į 
žmonijos istorijos laikus, juo augmenija ir gy- 
rulija daros kas kart panašesnė dabartim i florai 
ir faunai.

Aukščiau patiekti teigimai nėra iš piršto iš
laužti, bet remias žemės kloduose užsilikusiomis 
augalų ir gyvulių suakmenėjusiomis liekanomis. 
Iš jų daroma išvada, kad augalų ir gyvulių evo«*
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Snesa 5 ^ pėdas auk
ščio. Tie jo veikalai per il
gus metus bus šaltiniu iš ku
rio daugelis sems sau nau
dingas žinias.

Sulyginę dabar tu dvieju 
asmenų darbuotę pasvarsty
kime, kas labiaus šiandiena

įvertinamą -*• rimtas mokslo 
darbas, ar komedijos? €>jei 
komedijos šiandiena mums 
rūpi labiaus negu mokslas, 
tai susirūpinkime, kad kome
dija nevirstų kartais t r a- 
g e d i j a ...

jog žmones darbštūs, 
dagūs ir mvlintis savo kalba. 
O kun. J. Valantieji] kaipo 
Įiilnoj žodžio parsmė.j demo
kratą ir gerą tėvą. Kur jis 

visur jam pa
garba ir ovacijos. Besveiki- 
nant visokiem žymiem vyram 
seimus, visur buvo priminta 
kun. Valantiejus su pasige
rėjimu ir dėkota jam už su
teikimą vietos ir jo pasišven
timą visuomenės labui. Kar
tą neiškentęs pasakė: “Lrž 
visus atliktus darbus pri
klauso pagarba daugiau kun. 
Bakšiui ir visiems parapijo- 
nams, jei parapijonys nebū
tu klaust*, nesidarbave, tai 
ką aš padaryčiau.” Tai]) ga
lėjo pasakyti tik žmogus be 
jokios savymeilės pasišven
tęs darbininkas. Kun. \ a- 
lantiejus tikrai toks yra. Tai 
žmogus su auksine Širdimi.

Kun. Bakšys tai sumanus 
ir paklusnus Dievo ir 'Tėvy
nės kareivis. Pasiryžęs pil
dyti kiekvieną paliepimą. Jo 
išvaizda rodo stiprios kariuo
menės pulkininką. Neveltui 
kad į metus ar daugiau laiko 
sugebėjo taip šauniai pasiro
dyti. 'Tiesiog valdo gyveni
mą su skaitlingu būriu vyčių. 
Bažnyčioj atskiro choro nė
ra. Visi vyčiai gieda ir dar
gi didžiumoj Amerikoj augęs 

^jaunimas. Patogumas toks, Įyra keturi vaistininkai, yra 
l.iiOinei maioimu sunk-; jei Kas rengdama tai visi]’ iš- lietuvių advokatų, daktarų ir

svetingumu. Iškil-

Pontifikalės Mišios

Buvusiu Vvčiu, LDKS. ir 
Federacijos seimų moralis 
tikslas atsiektas. įspūdis ne
apsakomai geras. J. E. Ar- 
civvskupas išsivežė labai ge
rą įspūdį,
sutiko svečius labai maloniai. 
Svečiai patenkinti \vaterbu- 
r iečių 
n ii ligos
padarė neišdildomą įspūdį į 
delegatus ir vietinius katali
kus, nes dar pirmu syk lietu
vių išeivijos istorijoj atsiti
ko tas, ko dešimt metų atgal 
negalima buvo ne sapnuoti. 
A’patingai lietuviai jautėsi 
pakilę dvasioj dėl to kad su
silaukė pirmo tokio aukšto 
bažnyčios kunigaikščio arci- 
vyskupo, dargi tikro lietuvio 
J. E. Jurgio Matulevičiaus 
asmeny. Jautas faktas pri- 

* -davė daug stiprybės dvasioj 
ir Amerikoj gimęs jaunimas 
pamatė jog garbė yra būti 
lietuviu.

Waterl)iiry miesto majoras 
sveikindamas J. E. arcivys- 

'kupą ir delegatus, pasakė ga
lima sakyti nuoširdžią pra
kalbą,
ištikimybę 
stitucijai. 
pęs visiem 
jam atsinešti komandagiau-
sia į delegatus ir reikale 
jiems padėti. Tiesa, svetim
taučiai buvo labai mandagūs 

^y-vivnnvv iiicviGiiiai rviiiiK.- 
a<tvo tuos, kurie turėjo Vy
ties ženklą su trispalvėm 
Mugutėm atvaizduojančiam 
Lietuvos vėliavą.

Analizuojant AVaierburio 
lietuvius, galima pasakyti

Pagyre lietuvius už 
Suv. Valst. kon- 
Sakė,*kad palie- 
niiesto gyvento-

vien ir visi dalyvauja. O pa
vyzdi n kur atskiri chorai nuo 
Vyčių, tai jei choras ką ren- 

,gia Vyčiam neprieinama, .jei 
Vyčiai rengia tai chorui. 
Nors ir daugelis priklauso

liucija žemėj yr besitęsus labai ilgą laiką. (!<•«>- 
Jogai ir paleontologai skirsto jį keturiomis gady
nėmis (pirminė, antrinė, tretinė ir ketvirtinė), 
šias gi dalija į trylika atskil ų laikotarpių bei pe
riodų. Jų išmanymu, netik kiekviena gadynė, 
bet ir kiekvienas periodas, (išskyrus pastarąjį 
naujausi), tęsės šimtus tūkstančiu metu, o visas 
laik as — nuo žemės žieves susidarymo iki nau
jausiu laiku yr siekęs tūkstančius milionų. amžių.

Štai maž daug, ką Šių dienu mokslas skelbia 
apie pasaulio, žemės, augmenijos ir gy vulijos 
atsiradimą.

Pradžioje I lievas sut vėrė daugi] i r žemę. 
O žemė buvo tvra ir tuščia, ir tamsvbės

i r.
Dabar pažvelkim, ką a|>ic Inos |>at klausi

mus sako Dievo duotas žmonijai apreiškimai. J i 
randame pirmame išventraščio puslapy, štai iš
tisas jo tekstas:

1.
2.

buvo ant gelmių ir Dievo Dvasia sklendeno ant 
vandenų.

.'3. Ir Dievas tarė: 'l'eĮiasidaro 
pasidarė, šviesa.

■L Ir Dievas mate, kad šviesa 
ir jis atskyrė šviesą nuo tamsybių.

5. Ir praminė šviesą diena, o 
naktimi; ii* pasidarė* vakaras irjyt 
diena.

6. Dievas taipogi tarė: rl’< pasidaro Ivirlu-
ma anl vandeni], ir ji tealskiria vandenis nuo 
vandenų! *

7. Ir Di< vaš padarė tvirtumą ir atskyrė 
vandenis, kurie buvo po tvirtuma, nuo buvusių 
viršuje tv irimuos. Ir taip įvyko.

<8. Ir Dievas praminė Iv irtumą Daliumi: 
ir pasidarė vakaras ir rvtas, antroji diena.

9. Dievas vėl tarė; Vandenys, esą po don 
giimi, tesusirenk į vieną vietą ir tepasidaro sau 
suma! Ir taip įvyko.

10. Ir Dievas praminė sausumą žeme. <> >11 
si rinkusius vandenis praminė jūromis. Ir Die
vas matė*, kad lai buvo gera.

Šviesa! Ir

buvo gerą,

įv j
f

Br i 'RH

■ " DR. KUN. NAVICKAS,
uolus darbuotojas jaunimo t-ar pe. Dabar jo jėgos pašvęstos 
kūrimui ir plėtojimui Lietuvių Kolegijos, pradėtos Tėvų Ma
rijonu.

/ 
šen ir ten, bet ne visi, dėlto 
negali būt tokios vienybės 
kaip AVaterbury, nes reikia 
mokėti dvi duokles, laikyti 
du susirinkimus. Taip skai
dosi pajėgos ii- jaučiasi sepa- 
rat izmas.

Iiiicririu su rbiii ij'o
2 fa i <j ždcJe J ulija 

Earaiiduslcail c
Mergaitė vidutinio ūgio, 

blondė, dailaus liemens, aku
tes tyros, meiliai perverian
čius, mandagi, liuesai ir 
sklandžiai lietuviškai kalba, 
gyva, linksma, dovi padoriai 
ant kirk mados leidžia. Ro
dos plaukai nekirpti. Atro
do labai ideali lietuvaitė.

Į klausimą, kaip čia lietu
viai gyvena i — sakė, kad gy
vena gana pasiturinčiai ir di
džiuma turi namus kalne, 
gerai laikosi. Daugelis turi 
savo biznius o ant Bank St.

lietuvių advokatų, daktarų ir 
krautuvininkų.

— O kaip atsineša svetim
taučiai į lietuviu* 4

— S ved judančiai gerbia
lietuvius, tik deja, kad ran

(tąsi kaip kur mūnšainierių, 
ran- 
visgi 
žmo-

kurie patekę į valdžios 
kas nedaro garbes, bet 
didžiuma iietuviij geri 
nes, tai blogi, galima sakyti, 
mažai kią reiškia.

— O jaunimas ar sutinka 
Amerikoj gimęs su atvyku
siais iš Lietuvos ?

— 1 ’as mus skirtumo ne
jaučiama. visi išvien. Kas 
reikia veikt, tai pasiskirsto 
darbais ir kiekvienas sten
giasi savo atlikt, tai atrodo 
kad visi vienodi.

— Ar draugauja lietuvai
tės su svetimtaučiais, ypač su 

i italais, ar daro vestuves ?
) — Katalikes taip nedaro.
Priminė neseniai apsivedu
sius vyčius ii* davė suprast, 
kad lietuviai užtektinai geri 
bile jie lietuvaites imtų.

čia gal būt paliečiau jaut
riausią stygą, nes pastebėta 
gilus slčpingas atsidūsėjimas 
ir akvs nusileido i grindis.

— Ar daug’yra .jaunimo,' 
kurie dar nepriklauso prie 
Vyčiu ?

— Daug, piie Vyčių pri
klauso apie pusantro šimto.

Gyrė* aini kunigu už jų 
pasišvt ntimą ir sumanumą.

Apgailestavo tretį kur ligo
ninėj serga.

Džiaugęsi kad turi patogu
mus, auditorium, mokyklas, 
tenisą, bo\vling alleys, virtu- 
ves, kliubą ir t. t.

Kalbėjausi gana ilgai ir į- 
gijau įspūdį, būk tai kalbu 
su išlavinta Lietuvos gimna
zijos auklėtine, kas link iš
minties ir mandagumo, o jos 
atvira kalba privertė jausti 
kaipo tikra sesute nematyta 
per ilgus metus.

Kas stebėtina, kad kuo
met kitlbėjova, tai dar neži
nojau jog ji yra Waterburio 
žvaigždė, nes tai buvo pirmas 
vakaras. Antrame vakare 
kuomet buvo statoma opere
tė *‘Į Tėvynę,” tada pama
čiau jos garbę ir galybę, nuo 
tada nebuvo drąsos prastam 
žmogeliui kalbant, nors ji vi
sai be puikybės.

Verta visom mergaitėm 
pasekt jos pavyzdį.

Ne tik minėta lietuvaitė 
pasirodė tokia prakilni, kaip 
teko pastebėt ir kitos, kurios 
neturėjo progos viešai paro
dyt savo gabumus, bet jų at- 
sinešimas į suvažiavusius de
legatus rodėsi švelnus ir pil
nus takto. Vyrai tai vyrais 
ir pasirodė. Sumanymas bu
vo jaučiamas kiekviename 
žingsny. Mano nusistebėji
mui pamačiau kad jie moka 
ir gerbia lietuvių kalbą. Vai
dinant “Į Tėvynę” dainavo 
taip kaip jie būtų pro f esi j o- 
nalai lietuvių meno auklėti
niai. Vienok jie pragyveni
mą daro 'visai iš skirtingų 
amatų, tik Nevv Ilaven’o var
goninkas p. Vincas Burdulis 
tai buvo menininkas, kuris 
turi labai lengvai plaukiantį 
augštą tenoro balsą. J is vai
dino ‘‘Petro” vedamą rolę.

Choras *~Taneštus, gaidų 
jiems nereikėjo. Svarbiau
sia kad visluį atliko vyčiai, 
kurie kaip buvo girdėti, vos 
tik antri metai kaip pakilo. 
Waterburis patvirtino fak
tą .jog vienybė galybe.

< . »»•?» #.

čia parodomas lakūnas kapitonas A. W. Marshall. Jis yra
52 m. amžiaus ir nežiūrint į tokį amžių yra vienas veikliausiu 
lakūnų. ■ į

g;

' •‘v

U?;

Vakarienė
Užbaigant seimus buvo su

rengta visiem delegatam va
karienė. Daug kas rengia 
vakarienes, bet tokios vaka
rienės tai retai kam teko ma
tyti. Buvo atspausta valgių 
surašąs, kur matėsi ypatin
gais vardais valgių, iš visų 
Lietuvos kraštų. Ten tai

Dievui patinka ir Jis jūsųi 
darbus laimina, delko tapotęj 
pavyzdis kitiems.

Padaužei
—----- ---------------------- į

(

Lietuvos brografijos' žinovu' ™
da r bas.

AVaterburio lietuviai ir jų 
sumanūs vadai, parodė jog 
viskas galima, tik reika vie
nybės ir pasišventimo.

Garbė jums broliai vvater- 
buriečiai, kultūros mylėtojai, 
jūsų darbai kelia Lietuvos 
vardą. Jūsų vienybė, meilė 
bočių kalbos, tvirtas prisiri
šimas prie katalikų tikėjimo
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11. Ir.tarė*: žemė teišželdina žaliuojančias 
Žoles i r duodančias sėklą, i r vaisiniu medžių, duo
dančius vaisius pagal savo veislę, kurių sėkla 
būti] juost* jočiuose ant žemės. Ir taip įvvko.

12. Ir žeme išželdino žaliuojančią žolę, ir 
duodančią sėklą pagal savo veislę, ir medžius 
duodančius vaisius, ir turinčius kiekvienas sėklą 
pagal savo veislę. Ir Dievas mate, kad tai bu
vo gera.

13. Ir pasidarė vakaras ir rylas, 
diena.

1 I. Dievas vėl tarė: Tepasidaro 
dangaus i vi rt 11 moję, ir toniški ria dieną
ii- tebūna ženklais, i r t e pa žymi laikus i r dienas i r 
melus:

lo. ir lt - ui jie žiba dangaus t virtimioje. kad 
apšviesiu žemo. | r Iaip įvyko.

1G. 'Taip Dievas padarė du didžiuoju žibu
riu: didesnį jį žiburį dienai valdyti, ir mažesnįjį 
žiburį nakčiai valdyti, taipogi ir žvaigždes.

.17. h* jis jas patalpino dangalus tvirtumo
je*, kad ži^iėli] viršuje žemės;

18. ir v aid v Iii dieną ir naktį ir atskiriu šv i<*-
są mm tanmybi:]. Ir Dievas matė, kad tai buvo 
gera. \

19. Ir pasidarė vakaras ir rylas, ketvirtoji 
diena.

20. Dievs dar tarė: Vandenes teišduoda
plaukiaiK-ias g\ vas esybes ir sparnuotuosius vir
bi jo žemės įio dangaus 1 virfurna. •

21. Ii- Dievas sutverė dideles bangžuves ir 
visokias gvvas ir valiiičias .judėti esylms. kurias 
vandenys išdavė pagal jų veislę, ir 1ai|»ogi spar- 
niioitioi'iis. kiekvieną |>agal jo veislo. | į- Dievas 
mat<”. kad tai buvo gera.

22. I r ji< juos palaimino tardamas; \oiski 
1<”s ir dauginkitės ir ju ipildv kito jūros vandenis; 
ir paukščiai lt sidaiiginn ant žemės.

23. L- pasidalė* vakaras ir rytas, penktoji 
diena.

21. Dievas dar tarė; Žeme teišduoda gvvas 
t >v b< s, kiekviena pagal jos veisle, galvijus ir

i;

•j .z. 9
. f

t •Jankiojaučius gyvius, ir laukinius žvėris, visus 
pagal jii veislę. Ir Dievas matė*, kad tai buvo 
gera.

2Ū. Ir Dievas padarė laukinius žvėris pa
gal jų veislę, ir galvijus ir slankiojančius žemės 
gyvius pagal jų veislę. Ir Dievas matė; kad tai 
buvo gera.

2f>. Ir tarė: Padarykime žmogų į mūsų pa
veikslą ir mūsų panašumą, ir jis tevaldo jūros 
žuvis, ir dangaus paukščius, ir žvėris, ir visa že
mę. ir visus slankiojančius, kurie kruta ant že
mos. j *1 >.|

27. I r Dievas sutverė* žmogų į savo paveiks
lą: į Di' Vo paveikslą jį sutvėrė; sutvėrė juodu, 
vyri’kį ir moteriškę.

28. Ii-Die vas juodu palaimino ir tarė: Veis
kitės ir dauginkitės ir pripildykita žemę, ir ją 
paverkita, ir viešpataukita ant .jūros žuvį], ir 
ant dangaus paukščių, ir ant visi] gyvulių, kurie 
kruta ant žemės.

29. Ir Dievas tarė: Štai aš judum daviau
i . > _ . . d .

t, visokią žolę anl žemės, turinčią sėklą, ir visus 
medžius, turinčius savyje savo rūšies sėklą ; kad 
būtu penas judum.

39. ir visiems žemės gyvuliams, ir visiems 
dangaus paukščiams, ir visiems kratantiems ant 

kuriuose via gyvybės dvasia, kad turėtų, 
Ir taip įvyko.
Ir Dievas matė visa ką buvo padaręs. 

Ir pasidarė- vakaras ir rytas

žemės, 
ko ėst i.

31.
ir buvo labai eera. 
šeštoji diena.

II. 1. Taip tat užbaigta buvo dangus ir že- 
ir \ isas jų pagražinimas.
2. Ir Dirvas septintoj^di<>noj(‘ užbaigė sa

vo darbą, l.uri buvo padaręs; ir ilsėjos septinto
je dienoje nuo viso savo darbo, kurį buvo atlikęs.

3. Ir jis palaimino septintąją dieną, ir ją 
paŠven’ino. nes joje ilsėjos nuo viso savo darini, 
kin į Dievas buvo sutvėręs ir padaręs.

'koks tai yra Biblijos pasakojimas apie pa
saulio pradžią.

ine.

s;

(Bus daugiau)

*-
i

r. i
X
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Skanumynas
savaimi pasi 

darąs!
Gardus karamelinio 
pudingas be jokio rei
kalo saikuoti arba 
maišyti. Tik paimk 
neatidarytą Borden’o 
kondensuoto pieno 
(pasaldyto) keną ir 
virink per tris valan
das vandens puode. 
Ataušink ir duok su
pjaustytą į riekutes.
Jums labai patiks 
gausiai kvepiantis 
karameliniu skoniu, 

šeimynai jis patiks ir 
jo pageidaus dažniau.

JŪSŲ GROSERNINRAS 
TURI ŠVIEŽIO STARO

STANDARD
tlMtt • -r* 

<XWDENSEDMDJK 
JŪSŲ GROSE RXIN K A S
TURI ŠVIEŽIO STARO
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Žindančios Motinos Turi Būti
Atsargios ?

Z.indynio laik-mu-piii molina neturė
tų persidirbi i. Dažnai moliuos, kurios 
išpradžių turi užtektinai pieno, randa, 

kau jis įuuzia kuomet jos sugrįžo prie 
namų darbo, 
kini dirbt i žindv in<> 
darbas ttirė.u Imli laip-niškui sunkina- 
ms. !>i<ižiuma molinų tik po šešių sa- 
v.lii’ių legali Imti pilnai stiprios užsi
imti darbu, 
jinias pilnai litis

Keikia 
dii niaio. 
pa-_uiii! 
duos m 
likti iii 
atlikti.

i via 
arba 
r _*U i 
liaudį, 

turėtų liZ'iiusii 
visai pabaigtas.

Pasibovijimas
t

Kuri iH-ts ,'urna pii'iln >v ijimo, pusi-1 
linksminimo arba pa-isiaagitiitno yra, 
rei kalni i. tek v iei.a UI. l’er sųžiniugl} 
iiioiiui'. Kuri Imiia 'Ulboje nuolatos SCT- 
gVsi.ima savo kudikj nedaro geriausiu 
dėl Man kūdikio. Binimas unt oro tu 
: įmigus pasibovijimas. kuris lienavCF* 
gili::, bei palaiko molinų su kūdikiu 
linksmume upe. v ra akiems labai nau
dingi. Keikia vengti riųn-sčio, pykčio, 
ir stiprių su'i.iamlinimų. kadangi jie i- 
..•ikiioja j pienų. .Molina turi pramok
ti save kontroliuoti ir nuregiiliuotl sa
vo gyvenimų dėl gerovės savo kūdikio*

Saulė Yra Didelis Gydytoj&ą .x
•

KestinkU' niank'tiuimai ore ir ant Nz. 
smilės, y pat ingai ėjimus, reikalingi ge
rai molinos svi'ikatai ir jos nerv<| ra
iny bei. Jei motinu .ari daliu darbo a t- 
'lik; i šluboje, ji neturės daug spėkos 
pii'iv.liksėiojimaiii'. Is-t visgi ji turėti) 
mi'i'tuiy t i pralei'ti itily ii ienos dalj ant 
•>ro. Motinos, kurinius patinka smagus 
ėjimas. ras pasivaikščiojime ger^ 
uiank'ty ma. Tik neįeik nuvargti. Dar
žų prižiūrėjimas labai gerti' jei ne pers 
-.it'. - a

Siūboje irgi reikalinga sviriais oras < 
lygiai motinai, lygiai Kūdikiui, tad mio v 
,;;iiii ir gyvenami kambariai turi buū ’ - 
gerui i-vedimi. » ' ■]

Jokiam kūdikiui nėra reikalo būti 
auka iaip vadinamų kii<hky>lėH ligtyv d
Jei jo kmms yra pirmas klejos plH 
dėty, ji- jau gamtos yra uprupiBtirtl Jj
ilč ned;ii«eiiėjimns jis lengvai Ilgi) pa- *. 
su gini.Iii. l ik tada k ala Jo kuli, pllS- -■ 
griebiamas. Bet kiekvienas kūdikis ga- į 
ii ;i!h:ai atsigauti Jei apni|>intas W J 
tinkamomis sveikatos sųlygunils. Ap. ; 3 
saugojus maistas y ra geriausiu sartas, 
l'rntediiiit lb'iden s lingb* 1‘len^ prie 
lė'ite Imti tikri, kad !n kūnas gSVMK j 
reiknl..il lamų kieki s 
dikis 
1‘ieiio kasdien 
tlliež.k 
mis 1 
dėtis, 
gitgvr 
plak-, u

Mirt;/tf .*iho« 
fr n ’ >t tll

Kitos motinos turi snn- 
laikotarpiu, bet

iii l.liti |>il.i:ti 
Su :.iu<i laiku pieno teke- 

laitu

vi-ngii nuovargiu nuo persi- 
pa-il'iut Įniki- ilmiiiĮ. Dažnai 
i« ūki:.' tuiiHiia' kas valandų 

niiini jiri'U'os >l;.u_'i:iii darbo at» 
g:i kil.iji. K.ul :-:.il"iall galėti) 

i ;.il guvus ilnimi.m pasilsio, 
n:i’ii:;:ii pciii’ii vaikij atšilo- 

liii'iai; -ulini. Tas duos Jai 
miliutu jiii'il'ū.iinii) kas keič
iu i ni'.iiii.i nei kūdikis ne- 

nu u<-gu penėjimas

t

į
v
X

•»*3

ricn* prte

sotumo. Jusi) Imk '* 
mrėtij .'.MUti .!u šaukštu

kity oilgit). At» >
■ tu šaukštu l’.iitlo Pieno su trt« į 

kot v i. ta.!;!I:;>S |>lbh|olio šalto įg
Kiti valkai l.ih.ritt ,lj tnėjrst* «tt 
ale. va 'iii Minkomi*. arWk Mb į 
k: U'inlil ir skaliskotlill.

freiptniHsk'iitVVtįl Į 
i'i'ii.

Saugok savo mintis, 
jos girdimos danguje.

net

Į®

reiknl..il
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Organo reikalai -9( Įroša, So. Boston, Mass., A. Mi- 
, T •«. - ir • JČiūnas, New Britąin, Conn.

PROTOKOLAS
3

10) J. Ša liūnas sveikina sei
mų nuo A. L. R. K. Susivieniji
mo ir “Garso” redakcijos.

11) Posėdis uždarytas 8 vai. 
vakare.
III POSĖDIS 11 V A L. RYTE

. t

r
Iii

Lietuvių Darbininkų Koope- 
atyvės Sąjungos Seimas Įvyko 

25-26 rugpjūčio, AVaterburv, 
r

1) Seimą atidaro Centro pir
ininkas A. Vaisiauskas su

alba apibudindamas L. D. 
VS. reikalus ir kviečia dalv- 

ius rimtai tartis organizacijos 
lagerininio reikale.

• «
2) Maldą atkalba dvasios va- 

kun. J. Švagždys.
3) Renkama seimo valdyba: 

irm. lieka išrinktas Jonas Ja- 
>ša, vice-pirm. Antanas Mi

liūnas, raštininkais Steponas
Bugnaitis ir Romualda Ainoris. 
Mandatų ir skundų komisija: 
L Kneižys, kun. J. Švagždys, 

a Saurienė, Juz. Čeplinskas, 
Pilkonis, J. Steponaitis, 

ygų peržiūrėjimo komisija: 
Blažauskaitė, A. Kaunietis, 

Steponaitis.
I 4) Skaitomi pasveikinimai. 

D. K. S. seimą sveikina A. 
|?; Kazlas iš Newark, N. J. ir pri- 
|Wiunčia $5.00 dovaną. A. Ra- 
gjjnoška iš Baltimore, Mdu sveiki- 
|Gna ir prisiunčia dovaną $1.00. 
^^Aptanas Žiemis nuo^2 kuopos 

f Rochester, N. Yr. A.’Kairis nuo 
1^10 kuopos, Brooklvn, N. Y. K. 

Dryža nuo 13 kuopos Pliila- 
^įdelphia, Pa. Vincas Damašas 

Dayton, Obio. Gauta tele- 
mos iš Lietuvos su sveiki

nimais: Lietuvos Ūkininkų Są
jungos Seimo frakcijos vardu 

sveikino Al. Stulginskas pirm. 
5r S. Valavičius rašt. Lietuviu ♦i *■

^Jprekybos Bendrovės vardu 
velkino J. Romanas.
5) Registruojami kuopų ir 

į^apskr. atstovų vardai. Pribu- 
sekanti: Dvas. vadas kun. J*. 

EŠvagždys, N. A. Apskričio J. 
aroša ir R. Ainoris.

£ Connecticut apskr. Ant. Mi
liūnas, Ant. Kaunietis ir M. 

lažauskaitė.
Chica 

ūnas.
Elizabetb, N. J. 18 kp. 

igas J. Simonaitis.
Š So. Boston, Mass., 1 kp. — 
ŠF. Kneižys, K. Kiškis, Ona 

urienė.
Hartford, Conn., 6 kp. — M. 

atelionienė.
i Waterbury, Conn., 5 kp. — S. 

anis, P. .Tokubauskas, J. Ma
jauskas, J. Bernotas, .T. Kli- 

, A. Aleksis.
Cambridge, Mass., 8 kp. — 
saveras Pilkonis.

į rWorcester, Mass., 7 kp.---- J.
^Vaitkus, Iz. Ročkienė ir kun. A. 

Tąsys.
Hartford, Conn., 6 kp. —1 Jie- 
Rošiniutė.

# Brooklyn, N. Y., 12 kp. — J. 
K. Krušinskas.

Cleveland, Obio, 51 kp. — J.

Valdyba

Mass.

Mass.

Mass.

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

A. Vaisiauskas,

I

\

I

’Y., Matulaitis.
Baltimore, Afd., 30 kp. — J. 
Dlinskas.
Nevark, N. J., 14 kp. — J. 
maitis.
Brooklyn, N. Y., 10 kp. —L 

naitis, Ant. Domeika.
> Brockton, Mass., 2 k p. - 

inavičius.
1 Paterson, N. J., 18 kp. — 

naitis.
\ New Britain, Conn., 36 kp.— 

Mičiūnas.
Bpringfield, UI., 101 kp. — 
. Kuprionė.
Centro pirm. A. Vaisiauskas
Cambridge, \fass.

’ JSvečiai: A. Stanšanskas, K. 
ka, kun. Petraitis, kun. Al- 

bavičius, kun. Čaplikas, kun. 
Juras, kun. Mockus, kun. Ste
ponaitis iš Lietuvos, S. Bugnai- 
tis, kun. Valantiejus, kun. Am- 
botas, S. Kneižys, kun. Strue- 
kus, J. Šaliūnas, Jonas Olšaus
kas, Juozas Motiejūnas.

II POSĖDIS
x6) Skaitomas pasveikinimas 

nuo Moterų Sąjungos prisiųs
tas per pirm. S. Sakalienę.

7) Skaitomas protokolas pe
reito L. D. K. S. 1925 m. seimo 
ir vienbalsiai priimtas. '

8) Atsilanko į posėdį Jo Eks
celencija arcivyskupas J. Ma
tulevičius ir sveikina L. D. K. 
S. seimo dalyvius, ragindamas 
laikytis katalikybės principų, 
taipgi Dievo ir tėvynės meilės.

9) . Seka raportai Centro val
dybos narių. Raportuoja cent
ro pirm. A. Vaisiauskas, rapor
tas priimtas. Skaitomas rapor
tai vice-pirm. J. Guzevičiaus, 
kuris negalėjo pribūt seiman. 
Raportas priimtas. Skaitomas 
raportas ižd. Al. Šeikio ir pri
imtas. Administratoriais J. 
Červoko raportas priinitasjm
pagyrimu. Dvas. vado kun. J. 
Švagždžio raportas priimtas su 
padėka.

Geresnio

Šimts pypkių 

geriausis cigaretas 
prie kurio bile vyras 
gali pridėt lupas

Pabandykit vieną, 
Jum patiks!

Naujas ir geresnis cigaretas 
20 už 15c 

SKARDINIS RŪKYMAS 
Jjdirbini* P, Lorillard Co.. (steigto* mo.LklBMl

Organizacijos reikalai

1) Tartasi kaslink organiza
cijos vardo. Vardas paliktas 
tas pats, tik centro vaLdyjia tu
ri pasirūpinti įregistruoti kar
teryje pilnai L. I>. K. S.

2) Nutarta, kad vienu ir tuo
mi pačiu klausimu būtų leista 
kalbėti tik du sykiu ir neilgiau, 
kaip 5 minutes..

»

3) Pribuvo naujų delegatų: 
Petras Luskauskas ir V. Tamo- 
liūnas, abu iš So. Boston, Mass.

4) Gauta daugiau pasveiki
nimų nuo sekančių ypatų: Juo
zas Guzevičius iš So. Boston, 
Mass. ir $10.00 auka “Darbi
ninkui.” A. Višniauskas iš 
Cleveland, Obio. F. Virako iš 
Lietuvos.

5) Tartasi kasi ink šėrų kurie 
buvo parduodami. Nutarta, 
kad kuopos ir pavieniai asme
nys, pirkusieji Šerus kreiptųsi 
Į centrų laiškais ir gautų pa
skolos kvitas, arba Šerus.

6) Kalbėta kaslink bendra
darbių fondo, tas paaiškėjo, 
jog bendradarbiams buvo atly
dinta sulig išgalės.

agento, kad tokio
agento neturit, bet kad kuopos 
pačios surasiu narių, kurie ap- 
siimtų>ant vietos agituot ir pri
rašinėti narius ir užrašinėti lai
krašti “Darbininkų.”

8) Atsilanko gerb. kun. Pan
kus ir sveikina šeinių kuopos 
vardu ir priduoda $5.00 kaipo 
auką “Da/bininkui” nuo 
Bridgeporto kuopos. Seimas 
i eiškhr padėką.

9) Nutarta, kad atsakomin- 
gašis redaktorius būtų po kau
cija, kuri išneša sumoje $500.

10) Administratorius turi už- 
sistatyti kaucijos $1,000.00.

11) Įnešimų ir skendų komi
sija paduoda apsvarstymui ir 
lieka užgirti sekanti Įnešimai:

11) Laikrašti leist du syk Į 
savaitę 8 puslapių 
^12) Kad į litėratinę komisiją 
Įeitų taipgi ir dvasiškių ir kad 
laikraštis būtų tvarkomas su
lig 23 konstitucijos paragrafo.

13) Kad seimas rinkdamas 
centro valdybą atsižvelgti] Į 
tinkamumą asmenų.

14) Kad kuopos pasirūpintų 
surast’priemones centro asme
ninėm skolom sumažinti, ku
rios buvo užtrauktos nuo priva
čių asmenų organizacijos rei
kalams. Tuomi reikalu kuopos 
galėtų surengt vakarus, arba 
parinktų aukų.

1) Kad Literatinė Komisija 
būtų veiklesnė.

2) Literatinė Komisija turi 
teisės samdyti ajba prašalinti 
redaktorių, jeigu pasirodytų, 
kadi redaktorius netinkamai ei
na savo pareigas.

3) Kad redakciją būtų atsar
gesnė talpinant laikraštyje pa
veikslus ir vengti kriminalių 
korespondencijų.

4) Kad organe būtų dau
ginus žinių iš Amerikos ir 
Lietuvos darbininkų judėjimo 
ir darbininkiškų'Straipsnių.

5) Kad organe būtų Įvestas 
satyros (juokų) )skyrius.

6) Kad organe būti] klausi
mi] ir atsakymų skyrius.

7) Kad L. D. K. S. sudarytų 
tampresnius ryšius su kitose 
šalyse gyvenančiais lietuviais 
darbininkais ir kitų tautų'dar
bininkais.

SESIJA 4, 9 VAL. RYTE
1) Nutarta daryt vajų spau

dos platinimo ir narių prirašy
mo Įvairiais būdais. Laikas pa
skirtas, Gruodis, Sausis ir Va
saris.

2) Nutarta išleist L. D. K. S. 
Kalendorių knygutės formoje, 
bet tas palikta centro valdybos 
nūozTuraTTą nūIariinąTTRvidud-* 
ti, jeigu kalendoriaus išleidi
mas pasirodytų negalimas.

3) Nutarta, kad Centro Val
dyba išsiuntinėtų organizacijos 
finansinę sąskaitą kas pusme
tis- LDKS. kuopoms.

4) Seimas pageidauja, kad 
centro valdyba likviduotų Še
rus ir prašytų narių pirkusių 
šėrus pakeist i paskolą ar na
mo bonus.

5) Nutarta kitą seimą laikyt 
sykiu su Federacija, tik kad 
būtų gerią us sutvarkytas sesi
jų laikas.

6) Pageidaujama, kad L. D. 
K. S. cęntro valdyba ir “Darbi
ninko” štabas surengtų išva
žiavimą.

7) Nutarta, kad administra
cija padarius kokį spaudos 
darbą sykiu siųstų ir -bilų už 
darbą.

8) Pageidaujama, kad kuo
pos priimdamos naują narį at
sižvelgtų į jo morali stovį.

9) Nutarta, kad kuopos siųs
damos delegatus seiman pada
rytų rtiandatus su kuopos val
dybos ir dvasios vado parašais. 
Jeigu kuri kuopa neturi dva
sios vado, kad pasiųstų manda
tą pasirašyt Centro dvasios va
dui.

1(1) Buvo įnešta, kad L. D. 
K. S. kuopos turėtų S. Valstijų 
piliečių skyrių. Tas palikta 
pačioms kuopoms tuomi orien
tuotis.

11) Kad Centro Valdyba nau
dotų visus galimus būdus sukė
limui kapitalo Centro reika
lams, kad surengtų koncertą, 
jeigu tas būt galima.

12) Kad kontrolės komisija 
peržiūrėjus seimui prirengtas 
metines sąskaitas pertikrintų 
ir pasirašytų savo vardus pa
vardes. kaipo paliudymą apie 
sąskaitų tikruma.* • fc

13) Renkama Centro Valdy-

Dvasios Vadas, kun. F. AT. 
.Juras. Laivrence, Mass.

Pirmininkas Jonas Trninavi- 
čius, Alontello, Mass.

Vice Pirmininkė M. Blažaus
kaitė. New Britain, Conn.

Raštininkas A. KnoižysASo. 
Boston, Mass.

Iždininkas
Cambridge. Mass.

Kontrolės Komisija — S. Pil
koms, (’ambri<fcjr.\Mass., J. Ja-

Literatinė Komisija—Kun. 
J. Švagždys, Alontello, Mass., 
Kun. K. Urbonavičius, South 
Boston, Mass., ,1. Krušinskas, 
Brooklyn, N. Y., Kun. V. Taš- 
kūnas, Nonvood, Mass.

14) Naujoji valdybą užima 
savo vietas tuoj po seimui, kaip 
galima greičiau.

15) Knygų peržiūrėjimo ko
misija išduoda raportus ir pas
tebi, kad administracijos kny
gos yra netvarkoje. Nutarta, 
kad senoji ir naujoji kontrolės 
komisija peržiūrėjus ir sutvar
kius knygas užvestų tinkamą 
tvarką knygose.

1G) Renkamas atstovas į Fe- 
’deraciją nuo L. D. 1\. S. Iš
rinkta Marijona Blažauskaitė 
iš New Britain, Conn.

117) J. Jaroša paduoda skun
dą prieš redaktorių P. Gudą už" 
Įžeidimą jo asmens. Išsikalbė
jus abiem pusėm p. .Jaroša sa
vo skundą atsiima ir pareiškia, 
jog jis dovanoja p. Gudui už 
padarytą jam skriaudą.

18) Gerb. kun._J. Valantiejus 
sveikina L. D. K. S. seimą ir 
apgailestauja, jog negalėjęs iš 
pat pradžių dalyvauti ir( linki 
sėkmingai darbuotis krikščio
niškai darbininkiškoje dirvo
je

19) Seimas išreiškia padėką 
kun. J. Valantiejui už linkėji
mus ir priėmimą seimo.

20) Seimą uždaro pirm. .T. Ja
roša. Maldą atkalba kun. .T. 
Švagždys.

Pirm. Jonas Jaroša 
Rašt. S. Bugnaitis

MONTBLLO, MASS.
LDKS. 2 kuopos svarbus su

sirinkimas Įvyks rugsėjo 7 d 
7:30 vakare.
nėkit pribūti 
susirinkimo, 
raportas kas 
\Vaterbury, Conn. Bus visiems 
malonu paklausyt ką mūsų de
legatai parvežė naujo iš seimo. 
O antras dalykas tai kuopos 
valdyba drįsta primint visiem 
nariam, kurie tik jaučiasi dar 
nemokėję tai prašom ateit ir 
užsimokėt. Atmink brolau ir 
sesute, jei šiandien atsilyginsi 
nereiks rytoj.

•J

Visi nariai nialo- v _
ant šio svarbaus 
nes bus išduotas 
link 11-to Seimo,

Jono Kmito

Eiles
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 $|.00
“DARBUONKAS”

366 Broadvay, So. Boston,

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

VALDYBOS ADRESAI 
BOSTON, MASS.

Pirmininkas — V. Zalleckas, x
514 E. Broadvvay, So. BostoncMass. 

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

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

Fin. Rašt. — Juozapas Vlnkevlčlus.
906 E. Broad\vuy, So. Boston, Mass. 

Kasierlus — Andriejus Zalleckas,
611 E. Fifth St., So. Boston, Mass. 

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

D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 
mėnesinius susirinkimus kas pirmą 
nedėldlenį kiekvieno menesio, po tai
meriu 694 IVashington St., Boston, 
Mass. 1:30 vaL po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

Lietuvos Duktem Draugystės 
Po Globa Motinos Švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Plrn/lninkč — Tekle AšmensklenS, 

98 G Street, So. Boston. Mass.
Tel. South Boston 4474-M. 

Vice-Pirm. — Zofija Kčšienč,
59 Gatės SL, So. Boston. Mass. 

Prot. RaštininkS — Ona Slaurlene,
443 E. 7sh St., So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

’in. Raštininke — Bronislava CiunlenS, 
29 Gould St.. XV. Roshury, Mass. 

Iždininke — Ona Staniullute,
105 W. 6th St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirtnenč.
1512 Columbia E<L, So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utnrnLnką kiekvieną mėnesi 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės 1 pro
tokolų raštininkę laišku ar telefonu. 
'IzSO vakare, pobažnytinėj svetainėj, 
Fifth St., So. Boston, Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP^ 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
'Tr-Įgy- Pfrinlufukasfttrtra,*------ - — -*■

539 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 
Teleplione South Boston 3552-R. 

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

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

Ffh. Raštininkas — M. šeikis,
40 Marine Road, Sa Boston, 

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

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 AVinfield St., So. Boston, Mass. 

Draugija lajko susirinkimus kas trečią 
nečlėldienj kiekvieno mėnesio, 2-ra va
landą po pietų. parapijos salėj, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

a

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

’ I

A

V.
37 Hartford Avenue

JAKAS
Cambridge 41, Mass.

J.
The Lithuanian Store

JOHN RAGAUAUSKAS
5 Aetna Street Worcester, Mass.

K. A. VENCIUS
90A Lawrence Street Lawrence, Masaachusetta

VLADAS
877 Cambridge Street,

KUN. J. BAKŠYS
Waterbury, Conn. n

G. M. ČĖSNA
Šiom Oity, Iowa

- « ■

KUN.
2521 Chicago Avenue

GAILIŪNAS
Athol, Massachusetta

L. ŠIRVAITIS
9258 Cardoni Avenue Detroit, Michigan

P. LUKŠIS
190 Van Buren Street Newark, New Jersey

GILEVIČIUS
New Britam, Conn.

WASHINQTON DEPOT, CT.
Čia yra maža lietuvių koloni

ja, bet visi lietuviai sutikime, 
gyvena. Mat visi yra katali
kai ir kitokių nėra įsimaišiu
sių. Kartą į metus mus aplan
ko kųn. Karkaaskas iš New 
llaven, Ct. už ką visi lietuviai 
esame jam dėkingi. Čia yra S. 
L. R. K. A. 705 kp. Jį gerai 
g\"vuoja. Daug maž visi lie
tuviai prie jos priklauso.

Vieno lietuvio ir vieno šve
do vaikai bevaikščiodami po 
apylinkės užtiko tuščią stubėlę. 
Mat moteris buvo išėjus dar
ban. Vaikai įsibruko Į vidų ir 
ėmė gaspadoriauti. Moteris iš 
darbo sugrįžus, rado neprašy
tų svečių. Tad tuoj pašaukė 
IKilicistą. Tėvai tų vaikų buvo 
nubausti už vaikų darbus.

šita vieta nėra didelė, bet 
šiek tiek garsi. Mat čion New 
YoYrko turtininkai atvyksta 
vasaroti.. Be to ji guli prie di
delio vieškelio~ir guli už 12 
mailių nuo Milfordo, kur yra!s 
didelis geležinkelių mazgas,

Mūsų miestelvie Povilas Kri- v *■ *>

kl iaučių šapą ir jam labai ge
rai einasi. Dirba su broliu 
Petru. Pas Povilą Krikščiūną 
viešėjo žinomas lietuvių daini
ninkas J ustas Kudirka ir p. 
Laurinaitienė su savo seseriih 
iš Chicagos. P. Laurinaitiene 
yra teipgi dainininke.

New Milfordo budavojama 
didelis tvenkinys. Sako, kad 
būsiąs didžiausias Naujosios 
.Anglijps tvenkinys. Dalbas tę- 
fsis nuo 4 iki 6 metų. Užims &- 
•pie 40 ketvirt. mailių .. plotą. 
jPrie to darbo busią reikalinga 

1' ’’ e 3,000 darfrniiiiikų. Darbas' 
•vx.si<us ir žiemį}. Dabar darbas 
;tik pradedamas. Gal ne vienas 
ir lietuvis ten pasirūpins darbo 
gauti. Apie tai žinių vėliau pa
duosiu.

sidabro taurę ir teisę vadintis 
champijonais, todėl kaip gir
dėti stipruoliai organizuotai 
miklinasi žūtbūtinai įgyti tą 
garbės trofėjų savo parapijai, 
nes panašios progos susilaukia
ma tik už kelių metų. Taigi šis 
įvykis svarbus netik patiems 
stipruoliams, bet ir visiems pa
ra pi jonams. Taigi visi kas gy
vas tą dieną rengiasi atsilanky
ti Maironio parke. Pasibaigus 
parapijų stipruolių rungty
nėms. bus spėkų išmėginimas 
ir gi tarp dzūkų ir zanavykų, 
augštaičių ir žemaičių.

Apart "jėgų išmėginimo ren
giama ir Basket Bali rungty
nės, kuriose imsis Vyčių tymas 
su kita jaunimo kuopa — per
galėtojams taipgi bus suteikta 
tinkama dovana.

V. K.

atro artistas p. Stasys Pilka.

Gerbiamieji ir 
meldžiame visus 
linkti, nes daug 
turime

NEWARK, N. J.
LDKS. 14 kp. susirinkimas 

bus 10 d. rugsėjo, 7:30 vai. va
kare, Šv. .Jurgio Draugijos Sve
tainėje, 180 Ne\v York Avė.

gerbiamos, 
narius susi- 
dalykų mes

apkalbėti kas link gy
vesniu veikimo.- Kada jau oras 
atvėsta, tai bus galima sureng
ti kokį vakarą dėl naudos kuo
pos ir mūs organizacijos.

Nuo seimo LDKS. gerb. mūs 
atstovas išduos raportą. Bus 
visiems žingeidu pasiklausyti.

Labiausia prašome visų na
rių, kurie nesilankote į susirin
kimus ir turite užsilikusias mė
nesines mokestis. Gerbiamieji, 
ateikite ir užsimokėkite, nes 
kuopa paneša daug nesmagumų 
o centras nuostolių turk

Narys

tveriasi nuolatinis lietuvių te
atras, kuris žada parodyt rim
tą ir įdomų veikimą. Prie to 
teatro susispietė visi žymiausi 
Cliieagos scenos mylėtojai, vi
sos geriausios pajėgos, kurie 
padeda art. S. Pilkai dirbti jo 
naudingą gražų darbą. Teat
ras spalio mėn. statys dideliam 
Goodman teatre pragarsėjusį S. 
Čiurlionienės veikalą “Aušros 
Sūnūs,” gi. rugsėjo 19 dieną at
sibus p. Pilkos, kaipo režisie
riaus debiutas, ir C. S. P. S. če
kų svetainėje bus suvaidinta 
paties p. S. Pilkos “sutaisyta’’ 
3 veiksmų komedija “Žemes 
rojus.” Chieagiečiai bendrai 
rodo art. S. Pilkai daug susido
mėjimo ir paramos, ir reikia ti
kėtis gerų pasekmių. Prie Vai
dinimo taip pat prisideda ir 
komp. Ant. Vanagaitis.

Lauras

Malająss karalius su savo nauja 16 metų amžiaus pačia. 
Vestuvės tęsėsi 40 dienų ir tiek pat naktų, čia jiedu parodomi 
ant sosto ir visokie didikai atiduoda pagarbą ir dovanas.
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PHILADELPHIA, PA. .lione buvo pašarvota po N. 306 
L. R. K. A. Sąjungos 12-tas pVest Main St. 17 d. rugpj. nu

lydėta į šv. Petro ir Povylo baž
nyčią. Bažnytines apeigas at
liko klebonas Brigmanas. Po 
to nulydėta į š\. Petro ir Povi
lo kapines.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Kazimierą, .'imu ir duk
relę, ir visus .'iivo draugus ir 
pilžįsrainus'. "ttimūši-1880 m:, 
vasario 6 d. Ji buvo pasižymė
jusi savo veiklumu ir pareigo
se. Prigulėjo prie S. L. R. K. 
A., šv. Rožančiaus ir šv. Pran
ciškaus 3,-jčo zokono. A. a. Ale- 
čiudienė buvo gabi moteris 
draugijose.

Amžiną atilsi duok jai Vieš
patie.

Tegul būna jai lengva žeme-

CHAS. STEPANAUSKAS

Jaunimas toje dienoje ren
giasi parodyti įvairius lietuvių 
žaidimus ir kviesti visą publi
ką juose dalyvauti — taigi tuo 
tikslu merginos ir vaikinai 
stropiai rengiasi parodyti ką 
jie moka, sugeba ir kaip yra 
gražūs tautiški žaidimai, kurie 
srrvvr-žirrgridmrrtt -n* -smagama - 
viršija tos rūšies kitų tautų 
jaunimo rengiamus žaislus.

Apart viršniinėtų įdomumų 
bus taipgi suteikta progos atsi
žymėti sumanumu sporte ir ki
tuose dalykuose merginoms, 
moterims ir vaikams.

Šiame išvažiavime dalyvius 
linksmins savo skaniais ir gra
žiais balseliais abiejų parapijų 
chorai, kurių vedėjai stengsis 
publikai parodyti savo chorų 
gabumus ir tuomi įgyti pirme
nybę. Kadangi čia einasi apie 

. chorų atsižymėįima ir jų vędė- 
, ų kompetentiškumą, todėl vi
si darbininkai stengiasi lavin
tis ir konteste in corpore atl
ankyti.

Svarbiausioji tos dienos at
rakcija bus—Lietuvos jaunuo
menės žadintojo ir mylėtojo 
>rof. Juozo Ereto atsilankymas 

su prakalba. Šis kilnios dva
sios, šviesaus proto ir be galo 
gyvaus būdo garbingas vyras 
yra žinomas netik savo kilnio
mis mokslo žiniomis, bet ii- jau
nuomenės organizavimo sryty- 
, e ir netik savo tėviškėj Šveica
rijoj. bet ypatingai Lietuvoj 
<aip visos jaunuomenės organi- 
zuotojas ir vadas. Jo atsilan
kymo tikslas Amerikoj ir yra 
susipažinti su Amerikos lietu
vių jaunuomenės organizacijo
mis, jų darbais ir sykiu kuo- 
plačiausia pasidalinti mintimis 
ir supažindinti su' Lietuvos jau
nuomenės gyvavimu ir jos nu
veiktais darbais.

O kaip gi jis gražiai kalba! 
Kaip savo stebėtinai gyvu iš
kalbingumu moka sužavėti jau
nimą! — tat ir nestebėtina, kad 
per tiek maža Amerikoj sveri a- 
vimosi laiką sugebėjo įgyti di
džiausios simpatijos čionykščio 
jaunimo tarjH*. Taigi viską me
tus — reikia ir mums arčiau su 
juomi susipažinti, parodyti, 
kad ir mes Worc,esterio jauni
mas nesnaudžiame ir savo veik
lumu neajisileidžiame Lietuvos 
jaunimui.

Todėl visi, kas gyvas — jau
nas, senas’ didis, mažas vy
kime pirmadieny (i <1. rugsėjo 
niėn. Maironio parkan linksmai 
praleisti kelias liuosas valan
dėles gryname ore, paliudyti 
žingeidžią dalykų ir pasiklau
syti gražių prakalbų.

. x x .. . PakTOMiete

Seimas prasidėjo su iškilmin
gom mišiom rugpjūčio 23 d. 
Mišias laike vietinis klebonas 
kun. J. Kaulakis. asistavo A. L. 
R. K. Mot. Sąjungos dvasios 
vadas kun. Ambotas ir vietinis 
kun. J. Draugelis.

Svečių kunigų pribuvo: kun. 
J. Karalius, kun. ~Št< •ponaitis, 
kun. J. čepukaitis.

Atstovių Į seimą pribuvo 38. 
Seimo vedėja išrinkta p-n i a S. 
Sakalienė, pagalbininkė O. l)o- 
brovolskienė, rast, p-lė J. Ged
minaitė ir p-lė O. Gudauskaitė, 
pageli), p-nia Venelauskicnė.

įnešimų komisija: p-lė M. Jo- 
kuhaitė, p-lė Rupeikaitė, p-nia 
M. Krasnienė.

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja: M. Tumasoniynė, M. Varna- 
girienė.

Presos komisija: Ona Ungu- 
railė ir Marijona Č-ižauskienė.

Presos Komisija

WESTVILLE, ILL.
A. a. Morta Mič-iūdienė, 

<p. LDKS. narė, atsiskyrė 
šiuo pasauliu 14 d. rugių.

r- •»
<•)

su
Ve-

lė.
fLDKŠ. 75 kp. yaldvbaj
5 ' ’ " f v ‘ ’*• -__ .r._____ 2-------------- ;

CHICAGO, ILL.
Teatras

Chicagoje apsigyveno & rug
sėjo mėn. 19 d. pradeda platų 
savo veikimą šią žiemą atkelia
vęs iš Kauno (gastroliavęs su 
“Dzimdzi Drimdzi” po lietu
vių kolonijas) Liet. Valst. Te-

Senatvės laime, tai saldus 
atsiminimas gerai praleistų

~ Jauninu, dienu. _
Kiekvieno kataliko Šventa 

pareiga remti katalikų spauda. 
___  ... _______ Leonas XHĮ

Sutemus, bedievis tampa 
pusiau tikinčiu. — Young.

Detroito lietuvių vienintelis 
gra bonus.. Bavo darbu ir pa- 
laukimui yra pagarsėjęs tarp 
lietuvių, jį- svetimtaučių. Jis 
patarnaują* lietuvjaųis' šernre- .
• ? i«■ *

nyse, vestuvėse i r kituose' rei
kaluose. Tą padaro maloniai, 
prieinamai ir kuopuikiausiai. 
Jis yra LDKS. 72 kp. sąryšy 
Todėl kaipo narini velijamė’

* ■Z \

kuodi tižiausios- kloties tania vi: 
nie'saf įskianis.

• \ Jed.
■

Romuva Park, Brockton-Montello,Mass.
X.

Rugsejo-Sept. 6-tą, 1926 m. 
PASKUTINIS PIKNIKAS

»

Broliai ir seserys. lietuviai! Į tą paskutini šiame sczolie pikniką, rengiamą šv. 
Roko parapijos kviečiami yra visi Bjocktoi&-Mon t eltoje ir kaiminyjoj^ gyvenantieji 
lietuviai. Tas piknikas yra rengiamas su ypatingu atsidavimu. Jį verte lius parem
ti ne tik dėlto, kad daly vau jaut įs jame parems parapijos reikalus, 1x4 verta atsilan
kyti irtam, kurs parapijos rėmimu ir nesirūpina, nestas, kas tame piknike parengta 
palinksminimui dalyvaujančiųjų ir jų grasesniųjų jausmu sužadinimui vertas dau
giaus negu įžangos centeliai.
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Jei skaitysi “Darbininką” 
Tavo laikas neis už dyką.

Skaitytinos knygos
Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žmo

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

Darbiniįikas pasiūlo sekančio turinio geny 
' įęnygųt * ■

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
ni knygų: Į
DANGAUS KARALIENE _______ ,______

’ . ^Mylintiems literatūrą patartina 
BEN-HUR _____________________________
' Č—L.

,x 'Ekonominio turinio įdomi knygutė 
TURTO NORMA______________________

; r '' Politinio pobūdžio 
BOLŠEVIZMAS________________________

.Geografinių žinių mėgėjams tinka 
KELIONE. APLINK PASAULĮ________

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI x__ .45
TRUMPI SKAITYMŽLIAI_________________ .45

Kas užsisakys visas čia paminėtas knygas 
$6.00 vertes ant syk ir atsiųs money order’į, čekį 
arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaus 
paštu visas knygas tik už $5.00. Galima užsisa
kyti ir po viena.

Siųsdami užsakymus adresuokite:
“DARBININKAS”

366 W. Broadvvay South Boston, Mass.
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Kviečia visus RENGĖJAI
už 25<

turi būti.

tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis

tautos vadais.
nustoti kalbu]

APIE LI
YRA ISLKISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS!

Kaina $3.50
DARBININKAS”

SUSIPAŽ1NKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir

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

' WORCESTER, MSS.
Šio miesto ir apylinkės lietu

viai su didžiu nekantrumu ir 
žingeidumu laukia ateinančio 
piilliadivnio — Lalmr Day. ku
rioje rengiama Lietuvių Diena 
Maironio Parke. Žingeidumas 
siekia aukščiausiojo laipsnio, 
kailatigi čia publikai bus pa- z
tiekta įvairių įvairiausią žin- 
genlžių dalykų. Iš daugelio ki
tų - — gnimsis stipruoliai abie
jų \Vorcexterio - Šv. Kazimie
ro ir Aušros* Vartų parapi
jų. km lydami savo fizines jė
ga'. Pergalėtojai apart laurų 
garbės vainiko gaus atminčiai

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo

pirvnlo supažindinti savo vaikus su lietuvių
Jei taip nedaroma, tai reikia ?

apie lietuviu išlikimą Ame* J
riko j.

VIII MUTOS VEIKĖJUS

Tik skaitykite programą:
Nuo 2 P. M. iki 4 Baseball, Baskctball, Virvės traukimas ir kiti kitoki žaislai, kurių sugal

votajam ir tvarkytojas yra mums gerai žinomas asmuo, bet dalyvausiantis tik pir
mą sykį mūsų rengiamame pikhike, nes neįierseniausiai dar apsigyvenęs Brock- 
ton’e. ‘ į

Nuo 4 P. M. iki 5—Keturi šauniausi chorai kutens mūsų gražesniuosius jausmus. Visų va
landą jausimėsi gyveną gražesniame t pasaulyje, kariame šneka į mus ne šio pasau
lio balsai, ne šio pasaulio vargų | anti meliodija.

Nuo 5 P. M. iki 11—ŠOKIAI ir šokiai... :•

Pikniko užbaigoje dailiomis varam ii is padangoje sužibės ugnys, kurios iki sočiai 
pamaitys mūsų akis.

Kuomet akys prisižiūrės dailių varsų, ugnių, žmonių, žaislų etc. ęte. ausys prisi
klausys dailių dainų, muzikos, kalbų etc. etc., kuomet raumenys pajus s|x»rto—base- 
ballo, basketballo ir kilų kitokių sporto l ūšiu smagumą, kuomet mūsų jaunimo koje
lės jau visai šokiuose nusitiepsųs, tuomet visi užganėdinti brauksime namon, v sugrį
žę, į lovutę įkritę jau kqA miegosime tai miegosime.

Na. ar gi neverta kad Iš toliausiai į tl? pikniką atvažiuoti ir visa tai patirti tik

Veikalas turi 436 puslapių, iš kuriu 288 puslapiai
užimti paveikslais

366 west Broadway

Užsisakykite

South Boston, Mass.



I

4

.‘Pet

VIETINĖS ŽINIOS
SPORTAS

v; Petro parapijos ber
iki) base bąli ši metą atsi- 

base bąli. Pereitą sa
lose du sykiu ir laimė- 

Bravo!
F Šv. Petro 7, Norcross 6
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/SUGRĮŽO LAKŠTINGALA
Pereitą sekmądicių laike 

imos Išgirdome balsą buvu- 
6s So. Bostono lakštingalos 
OTiios Rakauskienės, (lie

jo “Avė Marija.”

KAS ATŠAUKIAMAS 
įšv. Petro parapijos skelb
tasis piknikas ateinančią uč

ių yra atšauktas.
i Kurios moterys surinko 
pkų pinigais dėl parapijos 
akniko tai tie pinigai bus 
iivartoti parapijos vakarie

nei, kuri Įvyks sphlio mėnesi.

' KUOPOS SUSIRINKIMAS
c Pereitą panedėlĮ įvyko L.

. K. S. 1-inosios kuopos su- 
itnkiTnnsy- Scdrnrrd'ctegafnt 
.davė raportus. Susirinku

sieji delegatui raportais pil
dai buvo patenkinti. Nutar
tą šokių ^sezonui atėjus su- 
|engtijokius. Išrinkta ko- 
įjaisija surengti vaidinimėlį 
|okĮ, kad jis tiktų vaidini i ir 

^Bostono apylinkėse.
pi Pabaigta reikalas su hii- 
tkrodžiu. Jis per num. 3799 
Heko A. Vaisiausko dukterei 
^Petronėlei.

į, y - ------------?

sužinoti kuri bus gražiausia 
panelė iš Mass. valstijos. Pa
tartina visiem atsiląnkvti.

Skelb.
✓ —■ -  
VISI Į BLAIVININKU 

VAKARĄ
Sekmadieny, rūgs. 5, 1926 

Blaivininkai stato scenoj 
puikų veikalą “Cingu-Lin- 
gu,’’ Aktoriai net iš Wor- 
cester, Alass. Reikia pasa
kyti kad veikalas atatinka 
šių dienų girtam gyvenimui. 
Yra gana juoku, ašarų, pa
mokų ir kitų Įdomybių. Bus 
statomas bažnytinėj svetai
nėj, ant Penktos gatvės, 7:30 
vakare. %

Kadangi pirmas šio sezono 
teatras ir toks Įdomus, tai ti
kimasi gausaus atsilankymo.

N (tu jakas

IŠVAŽIAVO
K. Jonaitis apleido Bosto

ną trečiadiimy. apie 3 vai. po 
piet. Išsivežė ponią Rakaus
kienę. buvusi ąBostono solis
tę ir panelę Rubliąuskaitę, 
“Vyties” administratorę ir 
(’entro raštininkę. Jie vie
šėjo dvi dieni. Laimingos 
kelionės sveteliai.

prašome visus lietuvius iš vi- a
sų apielinkių atvažiuoti ant 
šio pikniko, o visi būsite už
ganėdinti. Taipogi tą dieną 
visi nauji nariai bus priima
mi tiktai už pusę Įstojimo.

Šrdingai užkviečiu
Rengėjai

PASTABA. Iš Bostono ir 
visų apielinkių reikia imti 
elevatorius ir važiuoti iki 
Forest llills, o iš ten imti 
strytkaris W a s h i n g t o li
ti To ve _^>f. ir važiuoti ikf 
(li-ove St., o ten stovės žmo
gus, kuris^ nurodys kelią i 
draugystės daržą. (Rs.2)

>1
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Šv. PETRO IR POVILO DRAUGIJA 
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Subatos vakare

PARSIDUODA
NAMAS iš JO puikių kambarių, kam- 
bartai švarus, šiluma. Sefpii įsteigia 
vieta — reiulos S2S.:H>. Viskas luinin- 
ku. Kaniiautiinkai gyvena visuomet. 32t> 
H^St.. So. Boston, Mass. (lis.3.10)

PARSIDUODA BUčERNė
Parsiduoda viena iš geriausių btieer- 

uių. Per savaitę biznio laroipa už :i7OO. 
Romios S40 savaitėj už biznio vietų Ir 
4 kambarius gyvenimui. Galima garan
tuoti $3,000 gryno pelno per metus. Sa
vininkas eina Į kitų liiznj. Atsišaukti į 
"Darbininko" a.linini.stracijų. (?)

, ęrtafKTAŲIgNTg, RCGBBJO

©©ffi©©®©©©©©©®®©©©©©®©©©®® 
TeL S. R 2805—R. £

LIETUVIS
§ OPTOMETRISTAS

S Ifegzamlnuojn akis, priskirtu aki- S 
X Dina. Kreivus akis atitiesinu ir ra 
© amMUooBkoee (aklose) akyse au- » 
g gražinu šviest} tinkamu laiku. * 
| J. L. Pašakarais, O. D. | 
| 447 Broadway, So. Boston. © 
&«©©®©®©©©©©ee©©s©©©©©®©®®

•Atvyksta prof. eretas 
Ife Garsusis profesorius I)r. 
^ruožas Eretas atvyksta i 
^Bostoną. Atvyks apie rug- 
•Sejo 11 d. Nedėlios vakare, 
rugsėjo 12 d., Vyčiai jam 
puošia viešas prakalbas pa
rapijos salėj ant 7-tos g<it vės. 
profesorius Eretas yra švei
caras bet taip pamylėjęs lie- 
Įtuyius ir Lietuvą kad dėl .jos 
^pašvenčia savo nepaprastus 

augšta mokslą.gabumus i r
Jis turi žavėjančią iškalbą ir 
personai iškurną.

VERACKAIRVIšINSKAsI
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway 

TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180
■ ----------- V.---------- ,1—-. - ■ - -

4

HYDE PARK AVĖ.
Ik-I mirimo priežasties, parsiduoda 

dviejų šeimynų nftmas. 4 ir 7 moderniš
kai ištaisytų kambarių. Elektros šviesa, 
guzas. Gletivvood ĮM*čiai, šildomi Įn-čini 
( Etirnares). skalbyklos, jjiazai. atskiros 
durys, cementuotas skiepas. langinyčios 
ir kitokie Įrankiai, l.otas 50X95. spi- 
reikos. vynuogės. Vieta trijų karų ;ra- 
radžiui. Morgičius S4.5OO. Kaina !'92O,>. 
SaVininkas Parkvvay 4<»91-\V. (Ks.3)

Rugsejo-Sept. 4 d., 1926VAIZBOS BUTO METINIS 
IŠVAŽIAVIMAS

Ant ČAPLIKO ŪKĖS
121 Brigham St. Hudson, Mass. 
RUGSĖJO-SEPT. 12, 1926 M. 
Programas prasidės 1-mą vai.

dieną
Bus duodama 50 prizų už 

Įvairius pasižymėjimus. Se
natorius Wm M. Butler pa- 
skvrė gražia Meilės Taurę 
geriausiam lietuviui atletui. 
Gov. Counsilor George E. 
Curran davė brangią Meiles 
Taurę geriausiai atletei lie
tuvaitei panelei.

Vaizbos butas skiria Mei- 
Taurę gražiausiai lietu

vaitei iš Massacliusetts vals
tijos.

Daug įvairių dovanų yra 
paskirta už skirtingus pasi
žymėjimus. Krank Tuška, 
lietuvis čampionas ristikas, 
paroduos ristynese.

Toniko ir užkandžių bus 
aut yietos. Jeigu lytų, išva
žiavimas bus perkeltas ant 
sekančio nedėldienio.

Kviečia visus
Vai'-Zjo.s Butas

Parapijos Svetainėj
So. Boston, Mass492 E. 7-th St„

Prasidės 4 vai. po piet ir trauksis iki 12 v. nak.

Giminės tur 
pasidalyti

METINIS PIKNIKAS
Rengia I). L. K. Keistučio 

Draugija ant savo .........
Oakland Grove. Kast Ded- 
liam, Mass. Atsibus panedė- 
lyje. Labor Day, 6 d. rugsė
jo (September). 1926, prasi
dės nuo 10 vai. iš lyto ir 
trauksis iki vėlumos vakaro. 
Šiame piknike bus devynios 
galybės žaislų, kaip tai: lenk
tynes, virvės'traukimas, če- 
verykų sumaišymas ir t. f. 
Vyrams, moterims ir vai
kams bus duodama laimėji-j 
mo dovana. Taipogi bus vi
sokių valgių ir gėrimų, tad (Rp.31, Rs.3,7,H))

Muzikantai bus iš Kauno pakviesti, po vardu ŽVINGILO 
ORCHESTRA. Taipgi bus visokių valgių ir gėrimų iš Klai
pėdos. Taigi žinokite visi k?.d tas balius bus tikras lietuviš
kas. Kviečiamt visą, jaunimą ir taipgi senus ant šio baliaus, 
nes užtikriname kad visi būsite užganėdinti.

Kviečia RENGĖJAI

Vienos šeimynos namas su 
vėliausios mados patogumais 
^improvements) ir krautuvė į- 
rengta dėl mėsinyčios, taipgi 
13,000 pėdų žemės arti Boston, 
prekė $11,000. A. IVAS, 110 
Tremon St., Boston — 361 W. 
Broadway, So. Boston. (Rs.3)

3

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVAR1SKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300 

Ofisas aklaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 ix> piet ir nuo 7 
iki 9 vakare, šventų dienų pagal su
sitarimų.

• A “v -T- ■*" daržo les
TRISDEŠIMTS SEPTINTAS METINIS

BALIU I
Aš Teklė Ruržaitė. po vyru Gierilžiu- 

Iiivnė. paieškoti savo brolio Jono Bar
žos. Pirmiau gyveno Ernest. Pa. Buvo 
už bos;} anglių kasyklose. Jis pats at
kas kits meldžiu duoti žinių ant žemiau 
paduoto adrtvso. Turiu svarini reikalų.

LITHUANIA, (kaulių apskr., žeime 
lio paštas, Teklė (lierdžlutiienė. (?)

Telefonas: South Boston 4768

DR. BALABAN
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO

351 Dorchester Street 
So. Boston, arti Andrew Sq.

7?rp.
AMERIKONĄ? REMIA 

VAIZBOS BUTĄ
Lietuviu Vaizbos Buto 
iubas (javo dvi gražias si- 
brines Meilės Taures nuo 
mių amerikonu. Senato- 

£us.WinKM. Butler. suteikė 
inęilės taurę dėl geriausio lie- 
jjfvio atleto, irGov. (’om-ilor 

o. E. Curran. suteikė mei- 
taurę dėl geriausios betil

ęs panelės atletės. Vaizbos 
Utas paskyrė labai gražią 

ilės taurę dėl gražiausios 
uvaitės panelės iš Mass. 
stijos. Meilės taurės ir 

Iftngybė kitu brangiu prizu 
fes skiriama iškurnėjusiems 
vairiuose k nutęstuos v ant 
aizbos Buto metinio išva

rinio, kuris bus rugsėjo 
d. ant Cha pliko r kės. 

tldson, Mass. Bus Įdomu

LIETUVOS UNIVERSITETO PROF. DR. J. ERETO 
PRAKALBŲ MARŠRUTAS

Lietuvos Universiteto Profesoriaus, Lietuvos Pavasarinin
kų Sąjungos Pirmininkas kalbės sekančiose kolonijose!

Worcester, Mass. Rugsėjo 6 dienų 
New Haven, Conn., Rugsėjo 7 dieną. 
New Britain, Conn. — Rugsėjo 8 dieną 
Hartford, Conn. — Rugsėjo 9 dieną 
South aMnchester, Conn. — Rugsėjo 10 dieną 
Norwood, Mass. — Rugsėjo 11-tą dieną 
Cambridge, Mass. — Rugsėjo 12-tą dieną 
South Boston, Mass. — Rugsėjo 12-tą dieną 
Brockton, Mass. — Rugsėjo 13-tą dieną 
Lowell, Mass. — Rugsėjo 14-tą dieną 
Lawrence, Mass. — Rugsėjo 15-tą dieną 
Manchester, N. H. — Rugsėjo 17-tą dieną 
Gardner, Mass. — Rugsėjo 18-tą dieną 
Athol, Mass. — Rugsėjo 19-tą dieną 
Northampton, Mass. — Rugsėjo 20 dieną 
Westfield, Mass. — Rugsėjo 21-mą dieną 
Brjdgeport, Conn. — Rugsėjo 22-rą dieną 

Fed Sekretorijatas

RENGIA S. L. ŠV. KAZIMIERO DRAUGIJA

Rugsėjo-September 6, 1926
(LABOR DAY)

LIETUVIŲ SALĖJE
Kampas E ir Silver Streets South Boston, Mass.

Pradžia 3:30 vai. po pietų.
GERBIAMIEJI:—

ViršniinėJtąs mūsų metinis balius būna kas metas, taip ir 
šiais metais bus. (Labor Day). Kaip kas metas sueina viši’Drau’- 
gijos nariai su šeimynomis ir visi bendrai linksmai laiką pra
leidžia, tai ir į ši balių yra krečiami nariai ir ne nariai ateiti 
ne tik patys pasilinksminti, bet ir savo jaunuolius atsivesti. 
Bus gera Zvingilo Orkestrą, kurią jaunimas myli. Apart šo
kių ir linksmumo, bus užkandžių ir gėrimų.

Visus kviečia BALIAUS KOMITETAS
• /

9 X106 NEPONSET KARPETAI ANTRAEILIAI

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

THE JAMES ELLIS FURNITURE COMPANY
405 West Broadway, South Boston, Mass.

Milžiniškas Piknikas
RENGIA D. L. K. VYTAUTO KLIUBAS

Rugsėjo-Sept. 4, 5 ir 6,1926
D. L. K. VYTAUTO PARKE, L0WELL, MASS.

(šalę Lakeview Parko)
Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės, vietiniai ir aplinkinių 

koloniją, visus kviečiam atsilankyti ant šio pikniko, nes šis 
piknikas Ims vienas iš didžiausiu kokis kada nors šiame parke 
Imvo, nes yra užkviesti kikiliai iš aplinkiniu kolonijų ir keletas 
chorų.

SUKATOJ bus šokiai prie puikiausios orchestros jx> vado
vyste J. Kebehkžio. Prasidės 6-tą vai. ]>o pietų ir trauksis net 
iki vėlumai nakties.

NEDALIOJ bus Įvairūs pasilinksminimai. Prasidės 10-tą 
\ai. ryte ir trauksis m-t iki vėlam vakarui. Bus koncertas, vir
vės traukimas ir daugybė kitų sportiškų pasilinksminimų.

PAN’EDRIiY šokiai visą dieną. taipgi ir kiti pasilinksmi
nimai. ,

JŽANGA: Sukatoj ir panedėlv 35 centai y patai, o nedėlioj 
| visai maža Įžanga.

Kviečia visus D. T,. K. VYT AUTO KLUSAS
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ffiTel. Norwood 1503 £

Ie. v. WARABOW & GO J
(RUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

£ 1179 WASHINGTON STREET |

Norwood, Mass. |

DR. L. GOLDEN
Perkėlė savo P.ostono iifisų S 

GREEN ST. į ;:av<> nulinis

16 Crawford Street, Rxbury 
arti \Varrcn ir Grove Hali

Vlatalos ryte nuo 5 iki lt): dienų nuo
1 iki 3: ir vakare nuo 6 iki S 

Kalbu angliškai, lietuviškai, rusiškai 
ir lenkiškai.

Telefonas iiovbury D131
I

K. V. ŽIURINSKAS
Kostumeriškas Kriaučius, Vien Tik Vyriokų Drabužių

Apie gertfmą klauskite mano kostumeTių, kurie jau dėvi mano 
darytus drabužius. Prieg tam priimam senus siūtus pataisy
mui, išvalom ir suprosinam už labai prieinamą prekę.

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

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

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

344 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

P. STANCELAITĖ?
282 \V. THIRD ST.. SO BOSTON $ 

l’rie F Street £

Siuvu visokias drapanas, taip gi kas X 
nori pasimokinti siūti—pamokinu. Q. 
ir i»etrihas Sukerpu. X

TeL Brookton 5112 ''
DANTISTAS 

-DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

Sekmadieninis po pietų
705 Main St., Montello, Mass

(Kampas Broad Street)
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I ADVOKATAS |

JUOZAS CUNYS|

LIETUVIS | 
414 WEST BR0ADWAY | 
Room 3, kampas F Street | 
SOUTH BOSTON, MASS. | 
Bes. Tel. Parkvay 1864-W |

Tnt J3u. Buetou 082T •* 4 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M V. GASPER
(įUsPARAVIOIUS)

425 Broadway( South Bortai 
Ofiso valandos:

,mo 9 Iki 12:00 ryte ir nuo 1:80 
'iki 5 ir nuo <J?CO iki 8 vai vakare. 
Ofisas uždarytas subatos vakarais

i Ir nedSldienjato, taip-gt sereSomls 
p nuo 12 dienų uždarytas.

Ofiso Telefonas L’niversity S831-Wm
Rezidencijos Tel. University 8S31-KB

D. A. ZALETSKAS Į
Graborius ir Balsainuotojas I
44S ir !>M CAMBRIDGE STREET I 

CAMBRIDGE. MASS.

16 MEJŲ SOUTH BOSTONE

OR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899» W. Broadvay, Bo. Bostoa
VALANDOS: Nuo 9 E Iki 7 ». rak.

S

l.

Liberty 7290.

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building
294 AVashington Street

Boston, Mass. ;
Valandos/ 9 A. M. iki 5:30 F. M. J

GYVENIMO VIETA
37 Gorham Avė., Brookline;

Telephone Regent 9568
ANTANAS F. KNEIŽYS 
kurta lanko Suffolk Teisių mokyk
lų ir užsiima Real Estate panlavi- 
ttčjlmu. būna mano ofise kasdien 
nuo 3 iki 5 Tiibiudos po pietų lisky- 

Sventadlenlus. Lietuviai, knd ir 
maža! aukai] 
kreiptis J vai 
nę. A. F. KneUHo adreaaa yra toks: 
308 E. Ninth St. Tel. $. B. 1696.

WaS3SSH£3S3£3C3£3S3»3C3£5O3£X3«J^^  
UPL. 3a Boeton 0606—W. 
LIETUVYS DANTISTAS j 

|A. L. KAPOČIUS I 
251 Broadway, So. Boston j

("Keleivio" name)
Oneo VatARMe: nuo 9 iki 12, oae 5 
1:80 M e ir ntm « JO ikt§ vakarą 5 

to nuo 9 iki 12 vaL diena t 
tomis nuo 9 iki 6 vnk. Ne<M į 
h aoo 9 Iki 12 (pasai sutarti' 5

J ■
" VI I ‘IBI 11 ‘l R I i I 11!

ji l O "M
i I J iii I B-M LHtriftu GraboffftM, jM, Rml

LIETUVIS GRABORIUS

P. J. Akunevičius
l

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta 
pas jį kreiptis '

OFISO IR GYVENIMO ANTBAAAS:
820 E. SUth St, So. Boston, Mus. Tel S. B. 4488

Jbnntlejl antlIMcai gal!<» 
irMhs reikalais pas mn-$

| ■ na ■ » į ■

Tel. So. Ro«ton 1532
Namų ToL So. Boston 1696 
Ofiso Tel. IJberty 7296
ANTANAS F. KNEIŽYS 
Real Estate & Insurance 

♦14 Broad\my. South Roston 
811—812 Old South Rldg., Boston

Gyvenimo vieta
898 R. NINTH ST.. SO. BOSTON

S. BARUSEVIČIUS
258

South
RasUtonctia

RMdKKlJo* Teteghonas: 0079-R. K.
Oflso Telefonas So. Boston 0779-W


