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kataliko 
šveųtą priedermė pareis 
katalikiškają spaudą ir ją 
kuoplačiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra- 
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o užmo-
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PERKŪNIŠKAS KALBĖ- | I IICTIIVA Mg DVUA 
TOJAS AMERIKOJE I i LlCIUrį FtR filMA

”Draugas” praneša, kad 
gavo žinią iš Kauno apie tai, 
kad Amerikon atvyksta du 
svečiu-nebūvėliu iš Lietuvos. 
Atvyksta Žemės Ūkio Minis
teris Krupavičius ir seimo 
atstovas Ambrozaitis.

Abu svečiu aplankysią di
džiąsias Amerikos lietuvių 
kolonijas ir gal suspėsiu at
vykti. kad galėtų dalyvauti 
Federacijos kongrese rugpj.
11 d. Philadelphijoj.

Krupavičius nuo senai ži
nomas kaipo neišsemiamos 
energijos ir begalinio darbš
tumo vyras, kaipo griaus
mingas, taip sakant perkū
niškas, kalbėtojas.

Gerb. * Ambrozaitis ir-gi 
nepaprastas kalbėtojas.

Lauksime atvykstant gar
bingų svečių.

Iš to miesto 
geležinkeliu 
apžiūrės vi- 
indomesnias 

muzie-

UETUViy D’ENA 
iš eilės vienuoliktoji, bus 
Lake Side Pa., Schuylkill 
County, 15 Rugpjūčio, 1925 
m. (per Žolines) su- obalsiu 
“VILNIUS.”

Prasidės šv. mišiomis ir pa
mokslu 11 vai. ryte.
Sumą laikys Kun. A. Bakū- 
nas.
Pamokslą sakys Kun. T. Ži
linskas.

Antrą valandą po pietų, gi- 
rioue, bus penkių chorų kon
certas.

Pramogos Įvairių Įvairiau
sios!

Visas dienos pelnas bus pa
siųstas i Lietuvą Vilniui va
duoti.

Lietuvi, atmink Vilnių ir 
vyk per Žolines Į Lake Side.

Presos Komisija

PRIEŠ ATEIVYBĘ. .
Amerikos Darbo Federaci

ja priėmė 4,ezoliuciją prieš 
ilteivybės Statymo pakeiti

Rezoliucijoj sakoma, 
kad einantį tarp kapitalistu 
ištri proppganda už ateivy- 
bes įstąt.vmp pakeitimą. To
dėl Federažijos valdyba ra
do reikalų »reik.šti savo pa- 
sipriešinim* ateivybės įsta
tymui keistu

Federaeijk nuo senai nusi
stačiusi priėš ateivybę.

NAUJAS VOKIEČIŲ 
BANKAS

Berlin. — Vokietija įstei
gė Žymes- Ūkke B anka sn- 
170,000,000 markių kapitalo. 
Bankas finansuos sodiečių 
ir dvarų reikalus.

ŠUNĖS užpuolė avis

Dansville, N. Y. — Kla
jojančiu šunu gauja užpuolė 
avių buri. šunes papjovė 40 
avių.

VEJA LAUK LENKUS
Vokietijos užsienio reika

lų ministeris Stresemann pa
skelbė. kad lenkai, kurie nė
ra Vokietijos piliečiai turi 
kraustytis iš Vokietijos. Tas 
Įsakymas padaryta atsilygi
nimui už vokiečių ištrėmimą 
iš Lenkijos.

SUGRIUVO NAMAI
Kansas City, Mo. — Trijų 

augščių namai griuvo. Vie
toj žuvo trys žmonės ir de
vyni buvo sužeisti. Nelaimė 
atsitiko tuos namus betai
sant.

ŠĮ rudenį pasitaiko lietu
viams proga aplankyti Ry
mą, padaryti ekskursija 
Lietuvon ir sugrįžti Ameri
kon už gan prieinamą kairią, 
būtunt už $475.

šiais Šventais Metais daug 
lietuvių jau vyko Ryman, o 
dabar atsiranda tų metų pa
baigoje pigiai tų kelionę at
likti. Į tą kelionę r-engiasi 
keletas C’hicagos ir Pennsyl- 
vanijos lietuviu kunigų.

AVhite Starlinijos didelis 
laivas Honieric. su tais ke
liauninkais išplauks iš New 
Ymki) spaliui? d. ir plauks 
į CheriKuirgą.
keliauninkai 
vyks į Paryžių, 
sas to miesto
vietas — bažnyčia 
jus ir Tt. Iš ParvzJaus trau
kiniu į Italijos miestą Turi
ną. Iš Turino automobiliais 
į Rymą. Ryme išbus JO die
nų. Tada traukiniu per Mi- 
lau^-per, Florenciją,' per 
Šveicariją, per Bėrimą į Lie
tuvą. Ten galima išbūti veik 
ištisus metus, nes laivikortė 
išduodama metams. Už sa
kytą sumą gaunama visa ke
lionė per jūras, per geležin
kelius, visur automobiliai, 
koteliai, valgis. Tik jau gy
venimas Lietuvoj nebus iŠ 
sakytos sumos padengianAas.

Keliauninkii išvažiavę iš 
Nev York o spalio 17 d. Be
rno bus spalio 28. Iš ten iš
važiuos lapkričio 6 d.

šita kelioni taik'ima <pe- 
•cijaliai katalikams.

ABU PRIGĖRĖ
Hndsoii. Miss. — John 

Correia. dešimties metų vai
kas. puolė gelbėti skęstanti 
upėj savo jaunesnįjį broli ir 
abu prigėrė. Po keturių va
landų jie buvo upėj surasti.

BRYAN’O UNIVERSITETUI 
AUKOS PLAUKIA

Tennessee valstijoj, kur 
darbavosi William Jenniugs 
Bryan ir kur jo pastangomis 
buvo priimtas anti-evoliuci- 
nis įstatymas, steigiamas 
Bryanui paminklas univer
siteto pavidale. Tam reika
lui jau suaukuota $200,000. 
Vajus bus varomas per žie
mą, kad pavasarį jau būt ga
lima pradėti statyti. Tas u- 
niversitetas bus fundamenta
listų rankose.

SURADO ŽMOGŽUDĮ
Baltom Ga.— Prieš 26 m. 

čia buvo nužudytas policijos 
viršininkas Tannah. Prieš 1D 
metą jo sūnus; pasiryžo pa
bėgusi žmogžudį susekti Jo 
pasidarbavimu Gaincsv'lle, 
Tex. tapo suareštuotas Bill 
Jonės. Spėjama, kad jis bus 
nužudęs sakytą policijos vir
šininką 26 metai tam atgal.

NETIKĖTAI PABLUDO
Philadelphia, Pa. — Jos- 

*eph Marino staiga ėmė blus- 
ti. Iš pradžios numetė šalin 
pypkę, pp to ėmė dumavoti. 
Pašaukta poli cista i. Tai ma
žas būrys jų neapsidirbo su 
juo. Subėgo 40 policistų. Ir 
tai gyvo nepaėmė. Galop de- 

, Šimties kulkų pervertas Ma
rino krito negyvas.

NAUJAS “SKYSCRAPERIS’
New Ybrke pienuojama 

statyti didžiausią pasaulyje

NEDAREĮAS MAŽĖJA
Italėj nedarbas žymiai 

mažėja?'Gegužio 1 d. bedar
bių buvo l®l,405. Tai ant 
25,116 bedarbių mažiau negu 
bal. 1 d. Tarp bedarbių ge
gužio 1 d. buvo 24.675 mote-j 
rvs. į |

JUDOMIEJI PAVEIKSLAI 
DARBININKAMS

Amerikos Darbo Federa
cija padarė kontraktą su vie
na filmų gaminimo korpora
cija. Bus pagaminta pūdo
mieji paveikslai vaizduojan
tys darbininkų judėjimo is
toriją. Prasidės nuo vergi
jos laiku ir bus tęsta iki šių 
laikų. Šitie judomieji pa
veikslai bus rodomi agitaci
jai už darbininkų judėjimą 
ir organizacijų stiprinimą. 
Prie to bus kalbėtojai. Bus 
parodyta 8 vai. darbo diena, 
"elosed” ir ‘‘opeų shop,”- 
vaikui darbas. 'unijinis leibe-

MUZĖJUS <im
Panevėžys. Laike “Lavasa-; vai., 

rininkų Aukštaičių Begi jono i raitė 
Kongreso, liepos 4 ir 5 dieno
mis muzėjus specialiai buvo 
atidarytas. 
Lės suvuž 
lankyti, 
kė apie 
daugumoj 
vos vietų, 
atsiųsti šį 
lauksime.

500 pavasarininku 
iš tolimesnių Lietu

tą iš ck.'ponatų -

NAUJAS GIMNAZIJOS 
DIREKTORIUS

Teko girdėti kad Panevėžio 
valstybinės gimnazijos direkto
rių ųa.'kirta.' inžinierius šžtke-

GRĮŽTA DARBAN

jsios Škotijos streikuojantie- 
[ji angliakasiai grįžta dar
ban. Buvo sustreikavę 12.- 

[000 angliakasių dėlto, kad 
numušti

š Tumškų, Panevėžį#
ž išžaginimą savo tar?
A į x > imi i jo.- Vi I dkevič&t^^

tęs 15 metų amžiaus.

LAISVAMANIŠKOS 
LAIDOTUVĖS

Dusetai. p ra garse- , 
vamaniąis

iriame štai.

Pav-as

M arkel's

.‘tiie stimi
- .ai.-vainar
Žmonės vii

seraperis bus .30 pilnų aug
ščių. Taip augšto namo su 
pilnais augščiais dar niekur 
nėra pastatyta. Tas namas 
netik augštyn augštai lips, 
bet lys žemai žemyti. Namas 
turės septynis požeminius 
augščius. Naujas namas už
ims čielą bloką. Bus iškasta i 
milžiniška duobė ir granitu’

•OŠ PAŠTU
rastis! New York j kompanija norėjo 
paskelbė nesinaudo-algas ant 10 nuoš.

" ............... pereitą
Streikas buvo gan 

Vieną sykį pri-

NEŠINAU
Laikraštis

Times |
siąs paštujyfntinėjant laik-'prasidėjo 

rrr- . —n „ m.,
audringas, 
siejo kariuomenės atsiųsti.

Darbininkai turėjo grįžti 
vis-gi su pamažintomis algo
mis. Tačiau alg^^įjamažin- 
tos ne ant 16 nuos.. o ant 6 
nuoš. Kaikuriems numusi- 
mas sieks ir 8 nuoš.

raŠfTprenuineratoriams. Tą 
i padarė dėlto, kad paštas la- 
,bai pabrango ir laikraščiui 
latseina perbrangiai. Sakytas 
laikraštis aprokuoja.kad per 
laikraščių agentus ir agentū
ras atseisią pigiau. Gi agen
tams ir agentūroms pasiųsti 
nereikia naudotis paštu.

PARODOS PANEVĖŽIO 
APSKRITY

Parodų komitrto po.-ėdy ]ie- 
jx)s 7 d. nutarta surengti paro 
dos Panevėžy rugsėjo 7 ir S d. 
Kupišky spalių 4- d. Parodose 
numatytos <>l:sjxmatani.' premi
jos: Panevėžy 1,500 .lt, ir Ku 
piškv 1.600 lt. . ' ’

Gaisrai Panevėžio Apskrity 
gegužės mėn. 1925 m.

Viso an.-kritv gaidru gegu-

4. darž.in*”.- 5. javynas 1. dii 
tuvė 1 ir <ryv»nami t roLė -• i ai 
Padvcrta 2. perkūno ;;ž-’ ■irta

■m patašą 
džiojim  ̂
lirti sau

ramiai, kiti p. priešingai, 
p.nol ją betariant: "Mirk did
vyriu...” Pastarųjų pergalė
ta. anot palies velionio
>iu ūk dėl draugų!” Taip 1»ĮS- 
vamaniu ir įniro. t ''

Žmonės, išgirdę, kad visi sos 
ciaiistai remiasi įį iškilmingai- 
laidoti parapijos kapinėse, pa
reiškė griežtą protestą Du8efl| 
klebonui, lėiris. leisti kapinife^jl 
sv laidoti auisakį. Tuoinet.Jift

t:f palaidoti ten pat, sodi 
kapinėse. U ir ten nepriimtai| 
galop norėta valdiškame ni
kelyje laidoti, ten irgi nepriiiri-' 
lai aulu gal" nutarta palaido
ti <avo darU prie namų. ~

regnžės TTU 
soči alisžai- -7-i 
Irą. kuris

2« <1.

g|i
•■i

iT-ž.inoi

Angliakasiai ruoša-:
000 ketv. pėdą. I j

si streikan
FRANCIJOJ KILO NERI

MASTIS
Francijos vyriausybė sko

bi Amerikos valdžiai nepri
sirengia mokėti. Bet Fran- 
cija skolinga ne tik Ameri
kos valdžiai, bet ir Ameri
kos kapitalistams.
kapitalistii nekantresni.
Francijos valdžia turėjo pa- j Angliakasių atstovi) buvo 40.1

BOIKOTUOJA AMERIKOS 
FIRMĄ

Vokietijos kooperacinės 
organizacijos nutarė boiko
tuoti .Amerikos garsiąją 
Svvift & Arnioiir kompaniją. 
Taip pasielgė dėlto, kad ta 
kompanija yra nepalankiai 
nusistačius kooperatyvams.

pa;

< nia>nius un*-

padurvta’61.2>si() h. Ap- 
t"buvo vi<-m>i V-etoj ;

; 15.60') litu.
kasiams visvien bus Įsakyta 
mesti darbą. [

Jei angliakasių preziden- NUŽUDYTAS AMERIKONAS 
tas nesutiks atnaujinti dery- Į Birželio 16<l. 
bas. tai federalė valdžia la-j iš Jotaiuių km. 
da kišis. Tas išrodo taip. išvažiavo į niė 

;delto. kad Dennsylvanijos .m-ie—rį'o. Ant 
siusti Amerikon daug mili-l Prieš išvažiavimą jie turėjo gubernatorius nedaro žygių'nis buvo rotas 
jonu auksu, kad užmokėjus [susirinkimą, kur nutarė nk- Prie sutaikymo kompanijų nūs ir. nugobei

Tš to Francijos. tUoti angliakasius streikui. |ir angliakasių. Yra spėja- digontny. hn-žeho 18 <1. pasnm- 
l.-—i.o„ t?----  i [ma. kad Herl>ert Hoover.; re. Kriminalvi yiolieijai pasi-

Kompanijų delegacija bu-1 komercijos departmento sek- .seka išaiškinti štai ka;
vo pilnai įgaliota derybas ^torius bus paskirtas tarpi-, 
vesti ir naują kontraktą su- ninku.
daryti su darbininkais. sėjęs karo metu, yra dalyko' 

Kai darbininkui atstovai ^inovas. Jis yra kalnu inži- 
Juomi pasitiki ir

IŠVAŽIAV0 NAMO

Atlantic City, N. J. — 
Angliakasių delegatai, nu-, 
traukę derybas su kompani- 

Kadangi jų atstovais dėl kontrakto at- 
tai: naujinimo. išvažiavo namo.

nuošimčius.
aukso pasiuntimo kilo Frau-;
rijoj nemažas susirūpinimas. ] J
U - -• i i i v !VO pilnaiŽmonos spėja, kad dabar | 1
frankui gilas atėjo.

ORLAIVIUI PAVYKO 
OŽKAI

Italijos dirižablis buvo iš
lėkęs Afrikon į Tripolį. Le
kiojo 24 valandas ir padaręs 
1,600 mailių laimingai sugrį
žo! ‘ .<

OI J IX i 1 OIY <11 |SUVAŽIAVIMAS [nutraukė derybas, tai jų at- hberius.
\ i nanjinimas priguli nuo vai-(kompanijos ir darbininkai. 

N. A. Apskr. Federacijos su-! d žios įsikišimo arba nuo įsikišimu anuomet mink- 
važiavimas bus Rugpjūčio 9 d.| kompanijų delegacijos pa-^b-jŲ anglių kasėjai sekmin- 
1 vai. po pietų bažnytinėje sve-i kvietimo. Tad kompanijų kuvo sutaikinti su kom- 

1 " " delegacijos pirmsėdis ir pa- partijomis.
siuntė laišką angliakasiu 
prezidentui Levriaui dėl de- 
rvbų atnaujinimo. Laiške 
sakoma, kad nežiūrint į de
rybų pertraukimą dar gaJi- 
ma būt jas atnaujinti ir ban
dyti išlyginti skirtumus, kad 
išvengus streiko. Nėra ži
nios, kaip šitą pasiūlomą 
priims angliakasių preziden
tas. Galimas daiktas, kad 
darbininkai sutiks atnaujin
ti dervbas. o tuo tarpu rengs 
darbininkus streikui, kad.

į jei ifci-rngBėjp* 1. d.r derjdM*

tainėje, 432 Windsor gat., East 
Cambridge, Mass. Malonėsite 
visi apskričio- skyriai prisiųsti 
koilaugiausiat atstovų, nes tai 
svarbus suvažiavimas prieš Fe 
dotacijos Kongresą, kuris į- 
vyks Pliiladplpb.ijoj rugpjūčio 
11-12-1.3 dd. Tai p-gi bus 
svarstoma Turkijos atstovo 
melagystės ir kiti šio momento 
katalikams dideli darbai.

P. S. Prasidės lygiai kaip 
viena. Malonėkite pribūt lai
ku.

Apsk. pirm. M. AbrafihudEM'.

alos v

:iu< Sviuo- 
■ be samo-

t. t. Artinantis vakarui, apie
5 vai. vakar-'susirinko žmonių, 
da’igU!i:o.|« '0('ia!istiĮ. kurie su .<> 
ili.lžiatbia nekantrybe laukė • 1 
kaž. ko Humoras!o. r JI

štai išneši grabą. Vienoj® 151 
pu.-’-.ie urah) sustoja ž.mona su i 
mažais vaikeliais ir muzikas- 
tas su "bamoška. iš antros *-3 
pusū< kili iruzikantai su dūdo- 
mis. toliau minia. ‘ į

ll-ngiasi nufotografuoti, tai- 
ko aparatą. Tuomet garsės--y|| 
nieji socialistai ima atbuTLA.^ 
trauktis fiG tvarto ir ten pa- 
sislcjiia. kad Tiepiatektų 
grafiio.iant yiavGkslą. Čia vie- . 
r.a boba susginčija su sociaiis-š 
tu. barasi ir t. t. Toliau vėl 
kas tai niurna. Žodžiu, ėfifts 
tarp mini nekarštos kalbos.

Tik štai užgroja liūdną mar-- 
Šn. Sociali.'lii veidai linksniu 
neužgauna ju sielų., graudus., 
muziko^ akordai: tikinčioj*!' 
jautrios sielos ir akys verkta^ 
gailėdamos paklydėlio mrrt4#S>* 
jo-- noruilio'i bet tos nzkiet^Jtt^ 
'•ios šh <ę> nė krust

Lavoną alnešn prie

ūgi
1924 m. Seniams gyveno Ame- 

Hoover. labai nagar-lrikoj ii- tankiai 
gus savo žinom 
sūnui Antanui.
veno su Antanu 
siųstus pinigus
1924 m. liejx>s mėnesy Senionis 
sugrįžo i Lietuva ir čia tuojau 
prasidėjo nesutikimai tarp vy
ro ir žmonos. Mikui Scnioniui 
išvaž.iavu.' į mišką. Antana.- p<nrį Iškasta iair. sąlygų 
Belcvičius ir Seniohib sūnus -• --r- ■ oKo—
Antanas nusekė Miką į mišką

Valdžia, vienok, tol nesi- 
kiš kol dar bus bent kiek vil
ties, kad be jbs galima -bus 
derybas baigti. ' 
džia turbūt nesikiš iki rug
sėjo 1 d.

siųsdavo pini- 
ii Veronikai ir 
liet žmona gy- 
Belovičiu ir at- 

išeikvodavo.

žimiuoM'. Grabai .abe 
galnose suniktas- gulesti

Taiga vai- ir čia lazdomis apsvaiginę Se-. vielomis (siprask.
nionį paliko miške. SugTjžę 
namo išvertė visus Scnionio

Hoover netrukus atvyks daiktus ieškodami dolbrių, bea 
prezidentą Coolidge. pinigų nesurado — tffat.1 Mi-pas

kurs dabar vasaroja Swamp- 
Rcott’e, Mass. Jis tarsis su 
prezidentu apie gręsiantį 
angliakasių streiką. Tuo 
tarpu Atty-Geri. (valsfvbės 
prokuroras) .John G. Sar-

kas Senionis slėpdavo nuo 
žmonos ifsūnaus pinijtfM) Areš
tuoti Antanas Belevičius, An
tanas Senionis ir Veronika Sę- 
nionienė kaltėje prisipažino.

J^MpiKO

belaisvis, kuris kovojo už 
itw»t neįstengi su!raukti

nigų ])ačių!' )• Gvabų įlei^^^ 
duolię, apibėre rundonti^ųįįįjęįį 
karpytais popurė!tais. Jo 
mv užpylė tris žjųpsneli  ̂
mės ir tada ii užkasė. MtlĮ 
užtraukė linksmų 

į rria išsiskirtfp.
J Žmona vistems atąj

'Zi'-.r.



ARBININKA6 mi

t&afižš

SUBSCRIPTION KATES:
$1.50
$5.50
$5.50

T

lished every TUESDAY, THURSDAY an3 ŠATUtoAY 

------------by-----------

JOSKPH’g LITHUANIAN R. C. AS80CIATI0N OF LABOR

as ■econO-clasts matter Sept. 12, 1915 at tbe post offlce at Boston, Mm* 
wad«r the Act of Mareli 3, 1879.”

9£ac0ptance for maNtaę at special rate of jtostage prorlded for in Seetlon 1108 
ay Act of Octaber 8,. 1917, aathorizetl on July 12, 1918”

early -- ------------
and suburbs .... 
eountries yearly

“Apie raggiuSo 12-14 Bu
sim San Fraheisco, Čalifor- 
nia. (RasytE^alimatuo pa-, 
čiu adresu^ priduriant “LhJn 
erai Dclivery”). Padaram 
jau 3,000 mylių. Daug įdo
mybių. Pasakas taupau — 
kai Bostone būsiu — tai pa
bersiu.” Matyt, geografinė 
ekskursija apvažiuos visą tą 
plotą,-kurį buvo užsibrėžusi.

M

gite

ščiai paduotos toilioninė^ “MĄ^DARAI” JHPATINKA 
skaiflyiiės pasako, kad geri- 
mas plečiasi, nes įplaukbs:ūž 
paduotą degtinę didėja. «ha 
iaįp ir toliau btB$ tįif visa 
Lietuva paskęs degtinėje. 
Žmonės aimanuoja kad sun
ku gyventi, pinigų nėra, o 
ant Bacho aukuro sunkiu 
prakaitu uždirbti skatikai 
milionais kraunami. O kiek 
dar pašalinių nuostolių tas 
gėrimas neša i

Kur eini Lietuva ?Kiniečių kova.
Milžiniški ausi a pasauly kiniečių tauta, tūkstančius metą nepa- 

7 reiškusi savo aktyvumo, šiandien grumiasi už savo teises. Kinijos
š ^tykiai atkreipė į save viso pasaulio dėmesį, nes ten eina aštri kova 
/tarp kiniečių darbininkų ir jų eksploatatoriųrišnaud.otojų kapitalistų. 

Kinijos įvykiams primetamas bolševizmas, bet tai būtų klaidin- 
nuomonė. Milžiniškas kraštas atbudo iš ilgo ir gilaus miego ir ima 

garsiai reikalauti lygių su kitais žmonėmis teisių gyventi ir tvarkytis 
-be svetimųjų malonės.

Iki šiam laikui, iš kapitalistinės svetimšalio vedamos dirbtuvės 
. (taribninkas kinietis, g-auna pasakiškai mažą atlyginimą už savo dar 
- te jėgą, o tuo tarpu svetimšalis daro dideliausį pelną. Kinijos d.ar- 

tžninlrų padėtis labai sunki, nes su jais mažai tesiskaitoma ir elgia- 
l, kai su galvijais.
Kinų teritorija ne kartą buvo varžytinių objektu tarpe stiprės- 

uju valstybių: Amerikos, Japonijos ir Rusijos. Ne kartą Kinija 
ilaukdavo svetimų kariuomenių, kurios be jokio pasigailėjimo žu

dydavo gana ramią ir darščią tautą. Mažiausias kinų pasipriešini
mas ir gyvenimo teisių grąžinimo reikalavimas susilaukdavo “bau- 
Sffiamųjų” ekspedicijų.

f - istorija kartojasi. .Šiandiena kinai bruzda dėl .savo teisių. Ang- j j • atsiminsime kad 
amerikonai ir japonai tamė bruzdėjime mato blogus norus, todėl Į Lietuvoje į'A'entojų yra virš 

dviejų milionų. tai kiekvie
nam gyventojui, įskaitant ir 
vaikus, išpuola apie $1.50 
arba 15 litų pusmečiui ir 30 
litų metams. Kiekvienai 
burnai tenka išsverti to skys- 
tymčlio apie du litrus. At
metus vaikus, suaugusiems 
'degtinės doza didėja. Auk-

sšr

I

B

y fiofi Su jais kariauti. Bet visos kultūringų valstybių pastangos, mi-
* litarianu remiamos, gali susilaukti liūdno galo. Laisvės obalsiai pa- 

Kieki nuvargintą kinų tautą ir pastūmėjo juos kovon su nežmonišku
/ kajntalo išnaudojimu.

Dabartinės Kinijos gyvenimas atrodė labai keistu ir tuo atžvilgiu, 
- kad svetimšaliai kapitalistai naudodamiesi tarptautinėmis teisėmis ga. 

Ii gyvenamose srityse valdytis kaip norėdami. Jeigu jie tik panori 
Į kviečiasi kariuomenes ir daro ekzekucijas ir viešpatauja, kai kokie 
, fėodalizmo laikų karalaičiai. Valstybėje susidaro valstybės, valsty

bė ir kelia neramumų. Nieko negalima būtų turėti prieš svetim-
* tt&rČius, jeigu šie naudotus šalies įstatymais, arba nors tokiomis tei- 
' S&nis, kurios yra jų kraštuose. Dabar-gi Kinija paverčiama į nera- 
; mumą oazę. Sumišimų ir sukilimų kaltininkais greičiau galime skai- 
! tyti svetimšalius—išnaudotojus, bet ne kinus—savo teisių gynėjus.

Matome, kad Kinijos bruzdėjimai paeina iš dviejų šaltinių: socialiu ir 
tautinio. Tiek socialiai, tiek tautiniai kinai turi teisės reikalauti 
ta kas jiems priklauso. Po pasaulio karo, iškilęs tautų apsispren- 

‘ diino/obalsis labai surūpino kinų tautą ir iš to išdygo kinų reikalavi- 
’ mai. Jeigu mažos tautos turi teisės gyventi, tad ir didesnės tau

tos turi dar didesnės teisės to reikalauti.
Yra nuomonių, kad tie kinų bruzdėjimai, tai komunizmo pasėka, 

Jjėt tam sunku Įtikėti.. Kiniečiai, daugumoje, žemdirbiai—smulkūs 
Bitininkai ir jiems nuosavybė—sava žemė yra brangiausias turtas, vei
kiai! jis savo galvą paguldys, bet savo daikto pagrobti neduos. Nuo- 
Šžvybės idėja kiniečiuose labai giliai Įsigyvenusi, todėl komunizmui 
t&vos nėra. Kad bolševikai bando Kinijoje savo pragariškas teori
jas įpiršti, tai nėra abejonės, bet kad tos jų teorijos nelabai prigy
ja, tai tam yra davinių. Tai-gi ir šiuo atžvilgiu kinai teisūs. Kiek
vienas žmogus reikalauja laisvės, tad ištisa tauta nebegali būti ver
giama.

Vargo plunksna

“Darbininko” No. 82 š. 
m. straipsnyje “Lietuvos ir 
Amerikos Lietuvių Santykių 
Gerėjimas” yra paimta iš di
džiausio Lietuvos dienraščio 
“Lietuva” straipsnys, ku
riame ypatinga domė krei
piama: į bažnyčią, mokyklą, 
tautines organizacijas ir 
spaudą, kaipo į didžiausius į- 
rankius, kuriais mes galime, 
jei ne visai atsispirti ištautė- 
jimui, tai bent ilgiau ar 
trumpiau su juo kariauti.

Visiems yra gerai žinoma, 
į kokią reikšmę katalikų baž- 
Įnyčia turėjo ir turi Lietuvos 

Tai dabar ir sirprask, že-Į atgijime, o ypač išeivijos ap
mes vabale, kode; sandarie-’ 
čiai nori?! Visomis keturio
mis rėme- vatae^ių-liaudi-

“Sandara” 3žNr. apžval
goje tašo:

“J. Makausku?, važinėda
mas po. Anlerita lietuvių kp- 
lionijas ir samlarieciams re
miant rinkdamas aukas Vai. 
liaudininkų piamai, nepa
miršo lošti piršlio rolę, no
rėdamas Sandanečrus apvez- 
dinti su socialistais ir bandė 
įkalbėti Sandartačiam keisti 
savo . taktiką kas reikštų 
žengti nuo savo pri ne ipi ai i o 
pamato.”

REZIGNAVO — GRĮŽO
Lietuvos laikraščiai buvo 

pranešę, kad Teisingumo 
ministeris A. Tumėnas buvo 
rezignavęs. Dabar tų pačių 
laikraščių žiniomis ministe-
riui pirmininkui Petruliui ninku demagogą ^Makauską, 
pasikalbėjus su A. Tumėnu, rinko jam pinigus, gėrėjosi 
pastarasis savo atsistatydi-'' 
ninio prašauną atsiėmė.

LENKŲ MINISTERIS 
IŠVAŽIAVO

Lenkų užsienių reikalui 
ministeris Skršinskis šiomis 
dienomis apleido Ameriką. 
Jo atsilankymo* vaisiai dar 
nėra žinomi. Sprendžiant iš 
spaudos ūpo, Skršins'kio at
silankymas negalės duoti tų 
vaisių, kurių lenkai tikisi, 
nes" amerikonų įtakingesnė 
spauda gerokai kritikavo 
Lenkijos “demokratiškąją”,
tvarką. į “ŠVYTURIO” KNYGYNĄ

NUPIRKO ADV. A. OLIS 
IR A. RAČIŪNAS

Buvo rašyta, kad “Švy
turio” knygyną Chicagoje iš 
J. Strazdo atpirko J. Kūlys, 
bet pasirodo, kad. minėtas J. 
Kūlys dėl “foningii” prie
žasčių nuo to pirkinio atsisa
kė. Dabar tojo pirkinio sa
vininkais yra adv. A. Olis ir 
A. Bačiūnas.

Šie žmonės žada pavartoti 
Įvairius būdus knygų plati
nimui ir išpardavimui tarpe 

( Amerikos lietuvių. Kadan
gi visos atvežtos knygos par
duodamos gana žema kaina, 
tai reikia tikėtis, kad nau
jiems knygyrib savininkams 

‘pasiseks jas paskleisti ir tuo

Paskola Lietuvai.
Paplito žinios, kad Amerikos “Foundation Company“ teikia Lie- 

CTtVOs Respublikai 12 milionų dolerių paskolos. Iš tos sumos 4 mil 
skiriami mažažemiams, o likusioji dalis eina krašto atstatymui. Su
tartis tai paskolai esanti paruošta, tik laukiama Seimo patvirtinimo.

• Paprastai paskolos, tai nėra geras ir sveikas apsireiškimas, ka
da jos pavartojamos kokiems nors karo pabūklų dirbimo tikslams, bet 

Jtada paskola eina krašto ūkio stiprinti, tai paskolos rolė kiek gėrės-
gi OČ. Mes žinome, kad Lietuvai be išorinės pageltos gana sunku atsi- 

W*yu nes išgriauto krašto ūkio našumas, be jo sutvarkymo negalė
jai pasiekti to laipsnio, kuris būdavo prie normalių apystovų. Lietu- 

finansai, kad ir labai pastovūs, vietok krašto atstatymo funkcijos 
t sulošti dėl jų stokos.

. • Paskola ant Lietuvos pečių uždeda nuošimčių naštą, bet atsimi- 
iįįSĮ, kad Lietuva paskolą įdės į kratšo turtą ir kad tas turtas pra- 

ū^ąiins Lietuvą ir jos gyventojus, netenka dėl to daug susirūpinti. 
J’E iahtttvoe darbininkams paskola ne tik kad gyvenimą nepasun- 

bet dar-gi palengvins. Prasidėjus statybos darbams, padidės 
. jėgos reikalingumas, o atstačius kraštą ir įsteigus eilę dirbtu- 

reikalingi tarnautojai Kada krašte yra darbo, tuomet yra 
o kai šių žvangučių yra, tai liaudies gyvenimas gėrčja. Ne

galėsime susilaukti Lietuvos atstatymo pradžios. Paskolos,
tftslams naudojamos, atves Lietuvą į geresnes gyvenimosąlygas. 

tikėtis, kad it Lietuvos keliąis nebeteki purvuose.
/ J'- ■ -c-. i {L

TAI GERIAMA!
Elta praneša, kad per šių 

metų 6 mėnesius parduota 
valstybinės degtinės už 20,- 
452.964 lt. (2ri> mil dol.) Per 
tą pat 1924 metų laiką buvo 
parduota degtinės už 15.649,-

jo “prašmatniomis’’ prakal
bomis. o dabar kada tasai iš
važiavo, tai šieiš pasalų jį 
garbavoja. Čia remia, čia 
keikia.. . Visaisajidarietiš- 
kai, ar dar teisingiau, vai
kiškai, atrodo.

‘ ‘ RYTAS ’ ’ SVEIKINA MŪSŲ 
SĄJUNGĄ

Kauno diemHis “Ry
tas"' iš š. m. liepos 17 d., 153 
Nr.. sveikina L. D. K. Są-

‘ ‘ Darbininku seimas.
Birželio mėn.i5 d. Monte- 

llo mieste, Mas>. Įvyko Ame
rikos lietuvių Rymo katali
kų darbininku kooperatyvės 
sąjungos seimai.

Šis seimas laikomas jubi
liejiniu. Šiais metais suėję 
dešimtis metų, kaip gyvuo-

saugojime nuo ištautėjinio. 
Paimkime tiktai dabar ir pa
žiūrėkime, kas dedasi Lietu
vos sostinėje Vilniuje prie 
lenkų okupacijos ? Ne tiktai 
viename Vilniuje, bet visa-

me ' okupuotame Lietuvos 
krašte, o pamatysime, jog 
pirmose eilėse tarp perse
kiojamųjų yra mūši; dvasiš
ki j ai neišskiriant Vilniaus 
vyskupo, o paskui eina tvir
tų katalikų — tautiečių eilės, 
kurie žūt būt neduoda len
kams išmesti iš bažnyčiyos 
savo prigimtos lietuviškos 
.kalbos ir jos vieton neužlei
džia svetimos lenkui kalbos, 
nors ji m-a valdiška kalba. 
Dabargi ką mes matome A- 
merike ? Airišių vyskupai 
brukte bruka į mūsų grynai 
lietuvišką parapiją anglų 
kalbą, pav.: a) Bridgeporto 
parapijoje kun. Pralotas 
Krušas sutiko Įvesti anglų 
kalboje bažnyčioje pamaldas 
neatsiklausiant parapijom!; 
b) Clrand Rapids, a. a. kun. 
Šmitas taip pat padarė ir 1.1. 
Jeigu taip daro mūsų para
pijų vadai neatsiklausiant 
savo parapijom; visai prieš 
jų norą, nes kaip girdėti vie- 

Įni ir kiti labai nepatenkinti 
j ir nežino ką daryti, tai ką-gi 
jsakdi apie tamsius žmone- 
lius ? Todėl, dar laikas ati
taisyti savo klaidas ir tas bū
ti; labai pagirtinas daiktas, 
bot toliau skęsti tame, tai vis- 
tiek. kaip romėnai sakydavo: 
“Kiekvienas žmogus klysta.

jauti Ddrbininkų Sąjunga.
Pasak “Draugo,” (žiūrėk 

Nr. 149) didelė garbė pri
klausanti A. L. R. K. Darbi
ninkų Sąjungai. Jau 10 me-‘ 
tų ji rūpinantis sutelkti vie-' 
nyhėn lietuvius katalikus 
darbininkus, ji rūpinantį 
ginti jų reikalus nuo kapita
listų išnaudojimo ir nuo so
cialistų pasikėsinimų išplėš
ti jų tikėjimą ir dorovę.

Sveikiname kad ir susivė-j bet tik neišmintingas klaidos 
lavę dalyvavusius tame sei- nenori taisvti. 
me darbininkų atstovus lin-' 
k ėdami Sąjungai kuo ilgiau
siai gyvuoti, suspiesti aplink 
save visus Amerikos lietu
vius katalikus darbininkus, 
rūpintis, kad jie neliktų sve- kiška organizacija. Mes. Jie- 
timi savo Tėvynei ir ilgai- tuviai. . Amerike neturime 
niui jau sugrįžtų.” savo vyskupo, kuo labiau už

Dabar yra 
laikas, kada L. Katalikų Fe
deracijos Kongresas turi y- 
patingą domę į tai kreipti, 
nes jis yra didžiausia ir su- 
vereni ilgiausia mūsų katali-
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KETURIOS GERO GYVENIMO RODYKLES]
\ DIEVOTUMAS, SUMANUMAS. BLAIVUMAS IR DARBŠTUMAS \
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SKIETU LIETUVIAMS EITIEMS AMERIKOJE
Laisvai išvertė — Dzūkas Mušt tikėti s J. M.

(Tęsinys) sų kaime visi apie ją kalbėjo, kaip apie angelą
suramintoja.

t zaum> mergaite graži ir pradėjo važiuoti is -p. , y, . , ..., • i -z Dabar tunu tau pas?.:v~ti apie viena zmo-visn kraštu laimikiai.—vienas turtingas, kitas . . , . ■. . x .
r ’ . ... , !£m. kuris srvveno dvare it Ak 10 vieno panaite

turtingesnis, vienas erazus. kitas gražesnis: bet; ■ s , p. „ , . ųiemvlejo. Tai buvo ukve®. Jis buvo lietuvis,
nei vienas Tai nepatiko. Ji vis skaito s ventili ų |-n ' .. .. _, . ..d . . , . . " Dauguma ii vadindavo Gisaku: ns is mažens
L-r>-i-o-f!< ■— nIrI-/init rlnrn o-f>mc narniK Kar- !. . " ^ . .

buvo labai .gudins, mokėdavo bažnyčioje gerai 
giedoti, paskui iš važiavo į miestą mokytis siū
ti. išmokęs tapo lenku iriame- visai ponu likti. 
Kada kilo 1831 metais lenkij suldlimas Varšave, 
tai pabėgo ir jis tenai kariauti, gavo kokio tai 
viršininko laipsni. Kada rusai sumušė lenkų 
sukilėlius, jis kokiu tai būdu nugriebė valdišką 
kasą su pinigais ir atbėgo pas rusus. Pinigų ru
sams nepristatė, tokiu būdu tapo areštuotas ir 
išvežtas į Sibirą. Bet po kelių mėnesių paleido, 
pargrįžęs apsigyveno mūsą kaime. Dabar jam 
siuvėjo darbas pradėjo nepatikti. Jis stengėsi 
gauti tarnybą pas mūši; paą, ir tas jam pavy
ko. Jis buvo gudrus, labaieerai mokėjo kalbėti, 
visi ji laikė atsakančiu žmogum. Dvare gavo 
raštininko vietą, paskui patapo ir ūkvedžiu. 
Kiek turėjo pinigų žydamasišskolino, už kuriuos 
gaudavo nuošimtį. Ponas jį laikė kuoteisingiau- 
siu savo tanui, nors jis viską ■vogdavo kaip įma
nydamas. Jis pataikavo ir (jinai. Norėjo būti 
ir jos mylimas, bet ji jo neapkęsdavo.

Onai buvo jau 17 meilijianiolat atrodė svei
ka ir linksma. Niekas neinegalejo nuspėti koks 
jos likimas. Kaip tik priešLelykas didžiajame 
penktadieny pasigirdo kalta, kad. Ona serga. 
Ant rytojaus, pradėjo vežtiydytojus, kurie nie
kaip negalėjo atspėti kas perlipa. Verkė žmo
nės ne tik dvare, bet ir visoje apylinkėje nebu
vo žmogaus, kuris jos nesigailėtų. Liga visgi bu
vo nepaprasta. Ryte būdavo su visais kalbasi, 
niekti ttešiskundžia, tiktai veidas išbalęs ir taip 
itusilpo, kad nei rankų negalėj-o Jiakelti. Oapie 
12 valandą dienų užmerkia afe k^Įp nu-

knyuns. -— meldžiasi ir daro gerus darbus. Kar
tą atvažiavo koks tai grafas, tai prie ja paliko 
tarnaitę, pati nuėjo prie numirusios pavargėlės.
— siūti jai drabužių. Daug reikėtų kalbėti no
rint viską pasakyti, ką ji gero padarė, tik tiek 
pasakysiu: tokie žmonės retai gema, turbūt tik 
viena tokia nekalta siela ateina i pasauli per 100 
metų. o gal dar rečiau. Mūsų kaime ji visus pa
žino. nuo seniausio iki mažiausio, o atmintį tu
rėjo. kad mokyti žmonės net stebėjosi. Mūsų 
kaime buvo du broliu, kur per 16 metų bylinė
josi. Teisė juos kaimynai, teisė kunigai ir nie
kas jų negalėjo sutaikinti. O panaitė Ona su
taikė: jie pasidalino žemę kuogražiausia ir pra
dėjo gyventi broliškai. Kas matė, tokią panai
tę ? Nors ir buvo paprasta, vienok ne žmogus, 
bot tikras angelas! Jos senieji tėvai viską jai 
pavelydavo, jeigu ji ką sugalvodavo daryti, jie 
n i (“kuomet nesi priešindavo.

Nieko skausti aš nenoriu.” Ir auga duktė, auga
— ne vaikas, bet tikras angelas: tokia gera, to
kia graži, -visame pasaulyje nerasi kitos tokios. 
Kada jai sukako penkeri metai, tėvai pradėjo 
nerimauti, nes bijojo, kad ir su ja taip neatsi
tiktų. kaip su anais, nei naktį akių nesumer
kia : kad šaltas vėjas neužpūstiL, kad negera akis 
nepažiūrėtų. Veža i bažnyčią, užperka misiąs, 
kalba maldas, aukoja aukas. Dievas jos pasigai
lėjo. mergaitei užstojo šešti metai, auga, grožė
ja tėvų džiaugsmui — tokios gražuolės nei prieš 
tai, nei po tam niekas nematė. Bet dar gražes
nė buvo jos siela. Kiekvieną dieną eidavo į baž
nyčią klausyti mišių. Sekmadieniais Skirdavo

i

jęs. Taip gražiai pamokinančiai kalbėjo, kad 
niekas negalėjo išsilaikyti ašarų. Tėvai iš rū
pesnio sirgo; prie jos sėdėjo jos auklė ir kitos 
tarnaitės, o žmonės iŠ visur ėjo žiūrėti kaip ko
kio stebuklo. Jeigu prie jos norėdavo eiti koks 
žmogus, kuris blogą gęmenimą veda, ji tokio 
žmogaus liepdavo neleisti i kambarį.

Iš visi; dvaro tarnautojų, tiktai vieno ūkve
džio liepdavo neleisti. Jis vieną kartą atėjo pa- 
sižingeidauti. atsistojo prie durų ir klausėsi J<ą • 
ji kalba, bet ji tuo laiku pradėjo dejuoti. Pa
klausus ko dejuoja atsakė: “kad už durų stovi 
Gusakovas (ūkvedis) ir liepė jį išvaryti. Jo sie
la yra neskaisti. tai aš nenoriu, kad jis čia būtų. 
Mes prąvėrę duris pamatėme, kad Gusakovas 
(ūkvedis) stori už durų. O sugrįžę vėl ją ra
miai radome gulinčią : guli vos gyva, veidas išba
lęs, rankas ant krūtinės susidėjus ir akis užmer
kus.

Daug ji kalbėjo apie aną gyvenimą ir kaip 
reikia gyventi žmogui šiame pasaulyje.

Ir kas galėtų viską išpasakoti ką ji prikal
bėjo. Dauguma žmonių prisiklausę pataisė savo 
gyvenimą, ne vienas liovėsi vogti ir girtuokliau
tu Vienas tiktai Gusakovas nemetė savo blogu
mų.

Ketvirtoj dienoj ligonė pasisakė, kad jau 
greit skirsis su šiuo pasauliui ir ramiai užmigb. 
Atsibudus kunigui atliko išpažintį, atsisveikino 
jį. paskui savo auklę: kopė nueiti atsisveikinti 
tėvus ir paprašyti, kad jie neverkti;, nes sirgo 
ir gulėjo vos gr'vi, gydytojai prie jų nieko ne
prileido; atsisveikinus su visais liepė sušaukti 
visus dvaro tarnautojus ir visietns (lekavojo už 
tarnavimą. Kilo didžiausias verksmas»visi ver
kė it man pačiam ašaros ^pradėjo riedėti per 
raukšlėtus veidus. Ji atsisveikino su Šiuo pasau
liu 7 valandą vakaro. . .

Niekuomet nebuvau matęs tokios j. ‘ažios

/į
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mus gali pasidžiaugti Įietjl- fiap&iųięste. Vaikai žaidė, miu-

Rašt

Darbininkas

NEWARK, N. J.J. Potembergas

Pila. BĮ. Reporteris KorespKatalikas.
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Brtghton’an paimti ii tepei kęlii 
f J ‘ .. ęK 

. ftuvažtavę tenii, " nūšjo

Kaip susirinko visi apie devintą 
(valandą iš ryto, tai pripildė du 

Darbai dirbtuvėse eina pilną lai- Itroku. Vienas išvažiavo anksčiau,

WESTFIELD, MASS.
iv. Kazimiero Karalaičio Dr-ja
C-s pikniką rugpj. 9 d. toje pat
toje, kur buvo parapijos pikni- į mokyklos išvažiavimas Paalngoje.
< Užprašom visus Į gerą pra

CAMBRIDGE, MAŠS.
Liepos 30 d., 1925, buvo Cam

bridge’iaus vaikučių vasarines

Uždarbiai gėri Ir naujai 
pribuvę .gali darbą gauti

Lietuviai čia ^an gerai gyvena, 
nesivaidija.

Liepos 18 d. gerb. vargom E. 
Šlapelis ir gerb. kleb. kun. J. Čes- 
ha išvažiavo su vaikais į Riverside giausia apkalbėta apie Federaci-

dėliai persekiojami. Lietu
vių Katalikų Federacija ir 
turi mus visus ne tiktai vie
nyti, bet ii- prižiūrėti mūsų 
vidujinio gyvenimo, — tai 
bus atsįekta tiktai tuomet, 
kai kiekvienoje parapijoje 
bus sujungtos visos" parapi
jinės draugijos. arba jos tu
rės savo parapijines federa
cijas, kaipo atskiras Federa
cijos Centro kuopas, apie ką 
jau plačiau buvo rašyta 
“Darbininke” Vo. 81 strai
psnyje '‘Tautybės kiaušy-Į 
mu.” — ------  ------------
džiausiu nesąmone, pavyz
džiui : Grand Bapids kasmet 
prie pirmos komunijos eina 
Jietrfviškai išpažintie apne 
70 vaikų, tuotarpu jie mel
džiasi i.< angle, nialdaknygių 
ir dar-gi po prievarta visi 
vaikai yra vedami bažnyčion 
angliškii pamaldų klausyti. 
Pasakykite tad. kaipgi tie ', 
vaikučiai išmoks lietuviškai ■ • 
arba neužmirš savo prigim-d 
tos kalbos.
mokins net po prievarta? 
Tas pats yra Bridgeporto 
parapijoje. Apie tai turi 
Federacijos Kongresas labai .vo:i savi°/ia 
rimtai pakalbėti ir tokius ap- 
sireiškimus iš mūsų gyveni- - - 
mo šalinti. 1

jos kongresą. Patiekta eile inešL
IFė-

Kaip buvo paskelbta laikra
ščiuose, kad bus laikomi rugpj. 2 
lietuvių ŠŠ. Petro ir Pauliaus pa
rapijos mokykloje taip vadinami 
“Blaivybės Kursai,” tai pirmasai 
bandymas bųo tikrai pasekmingas 
Nors kaip ir tyčia, buvo toj pačioj 

••Tautvbės klausv- (lien°j draugijos išvažiavimas ir . 
Juk dabar darosi di-:Brookl-vne atlaidai- k»rie nuirau, 

kr pasižadėjusius asmenis daly
vauti, tečiaus pavyko šioje para
pijoje įkurti Pilnosios Blaivybės 
kuopą iš karto iš 22 narių, tai re
ti Įvykiai! Tiktai kun. P. P. Sau-: 
rusaitis padarė paskaitą iš knygu

tes pernai Kaune Išleistos, kurią 
parašė p. Juozas Gvildys po ant- 

•ių “Naujųjų Laikų Kryžiaus 
•as, ’ ’ir kun. I. Kelmelis pridū- 
:rumpą prakalbą. Užbaigime 
nariai naujai įstoję padarė j 

-.osios blaivybės prižadus, ir iš
riko komitetą: pirmininką, raš

įei/u taip juos •
- sirinko komitetą: pirmininką, raš

tininką ir iždininką. Jų vardai ir 
,j adresai bus pasiųsti Blaivybės Dir.

. Ši žinutė yra tei
giama laikraščiams kaipo svarbi 

: ; žinia pavyzdžiui.

UŽDERĖJiMAS VIDU
TINIŠKAS i

Japonijos žemės ūkio mi-Į 
nisterija skelbia, kad šiemet j 
Japonijos užde rojiniai esą^ 
vidutiniški.

DARBININKO POILSIO 
VALANDOMS

fr'aAT.-S'-re^aSj

UŽ JAUNYSTES KALTES

iTyvemmo 
parodo, kad 
džia jaunvs;

a
kartaa 
los k.

kad m.

eny. Išsimaudę visi gavo iee- 
cream’o, kendžių ir toniko nuo 
mūsų gerb. kun. Juškaieio. Tuę- 
jaūs visi nuėjo lenktynes daryti. 
Lakstė kaip tik išmanydami, ku
rie kitus pralenkė, tai gaudavo 
kendžių. Vieni ir ant rankų lėkė 
ir ant vienos kojos. Visko pri
valgę ir tyro oro prisigėrę susėdo 
ant trokų važiuoti namo.*Biskį pa
važiavę sutiko jie nelaimę, pagedo 
trokas. Taisė, taisė ir nieko ne
padarė. Pašaukė kitą troką, kurs 
parvežė mus namo.

Cambridge’iaus vaikai seka sa
vo tėvų pavyzdžius. Tėvai visa
dos nori paremti savo parapiją.

W0RCESTER, MASS.
Mūsų Federacijos sk. susirinki

mas buvo 30 d. liepos bažnytinėj 
svetainėj. Dalyvavo ir mūsų kleb, 
K. Vasys.

Worcesterio Federacija, kaipo 
galva visų katalikiškų dr-jų sten
gėsi pirmiau ir stengiasi dabar pa
laikyti katalikiškus prakilnius 
darbus. Mūsų Federacija nelabai Kada lijo ant parapijos pikniko, 
bijosi kokio priešo, dėlto, kad mū- tai tėvai tiek važiuoja, nori ir lie- ' 

tų sustabdyti O vaikai kaip tik 
trobas nępaveža, tai jie išlipę stu
mia prieš kalną kiek galėdami. 
Nors jiems reikia dar iš miego. 
keltis, bet jie nepaiso. Važiuoda
mi daugiausia miegojo. Taip ir 
užsibaigė tas linksmas mūsų pik
nikas.

sų tarpe randasi daug genį ir išti
kimų. katalikų, kurie neiškryps S 
tiesaus katalikiško kelio.

Tapo išrinkta atstovė į Federa
cijos seimą mokytoja LeonaitS.

Mūsų Federacija paduoda šiuos 
kandidatus į valdybą: kleb. K. 
Vasį, kun. J. Čapliką, p-lę J. Leo
ną it ę, adv. A. J. Milerį, iš AVor- 
cesterio, adv. J. Brenzą, Dr. M. 
Bagdoną, adv. Mastauską, kun. 
Jurą, kun. Urbonavičių, kun. Pet
raitį.

Liejos žl d. Klėk stfriSo fcūuanu 
moterystės ryHu. £ėtrą Laskauską 
stt Rbže Kadaągi p.
tąsiausias yęa . ^nūsų kofopiįos 
biznierius, yra visų mylimas, turi 
daug draugų, ir kadangi p-lė lto- 
geniūtė Buvo jauna, dora mergina 
taiposgi £ Sos kolonijos, visi no
rėjo matyti tą jauną porelę imant 
šliūbą. Susirinko žmonių pilna 
bažnyčia. Altoriai buvo labai gra
žiai papuošti įvairiomis gyvomis 
gėlėmis. Šv. Mišios buvo iškil
mingos. Gerb. kleb. pasakė pri
taikintą jaunavedžiams pamokslą. 
Šv. Cecilijos choras nepaprastu. 
gražumu pagiedojo.

Pasibaigus šv. mišios jaunave
džiai nuvažiavo pas vietinį foto- 
grafistą Vincą Balčiūną. Nusifo
tografavę su gferb. klfeb. ir varg. 
vyko į už miė'sto ūkę pas p. Las- 
kauskienės tėvus. Tenai trumpu 
laiku suvažiavo ilga eilė automo
bilių kad rodos visi lietuviai iš šios 
kolonijos dalyvauja vestuvėse.Ne- 
sutilpus žmonėms stuboje visi val
gė, gėrė ir šoko lauke panašiai kai 
ant pikniko. Vestuvės buvo to
kios didelės kaip parapijos pikni
kas. Linkime jaunavedžiams kuo- 
geriausios kloties naujam mote
rystės gyvenime.

Efinktas Atstovas Veikėjas p. 
Stasys Steįmlionis, kuris pasižadė- 
jb fsarvežti visas žinias ir įspū
džius iŠ Federacijos Kongreso.

Ačiū draugijoms ir kuopoms ku
rios phšižaŠfjo paremti finansais, 
nes Fėderūcija yra viėhintėlė, ku
ri darbuojasi visuomenės labui. Td- 
del-gi .yra priedermė katalikams 
remti Turiu pažyinėti, kad pasi
šventę atstovai net asmeniškai au
kavo dėl atstovo kelionės išlaidų. 
Susirinkimas buvo neskaitlingas, 
bet pilnas gerų tarimų.

Darbai
Fordasl’tuojaus išleis naujausios 

mados karus-busus. Daug page
rinta. Del tos priežasties darbi
ninkai gauna vakacijų.Jau daugu
ma gavo paleisti ant poros savai
čių. Kitos-dirbtuvės pusėtinai dir
ba. Su gyvenimo vietoms geriaus 
gauti kambariai. Pats biznio ju
dėjimas nėra geriausius. Kalba, 
kad po vakacijų prasidės gyvesnis 
judėjimas.

tarimus vienijimosi dalyke 
8ay|mo,tąme kjįžusimie sūri

Ramus parapijoms tūžo 
įagSvis nei prie jokios pašai] 
dr-joa nepriklauso. Iš kur 
tai sužinojai? Gal Žilagalvis’ 
daugiau pašalpinių dr-jų p 
so negu tamsta. _

Ramus parapijoms rašb: A 
nę tiėęa, ne'vi'ėhijirfifis dritS 
kelia nesmagumus Federftefj'b 
8-tam skyr., bet špitolninkži,-

i‘>i ir kaip čia pa-
ie pralei- Į nmrnm ?
kurni, se- Į — Esu lietuvis. Gimiau ir

lomą nuo' 
u patvirtinti

ZOGA . Z0(.

Jis r:eRinciom:' per rau/sictą 
veidą ašaromš.

Grįždamas ii Piv'.ų Ameri
kos Į tėvynę Lietuvą, turėjau 
progos aplankyti Olandų žemę. 
Šalį, aukštai pakilusią preky
boje ir civiiizaeijoje. Turėda
mas liuoso lako vaikščiojau }X> 
plačias Amst-rriam'o gatves, 
gėrėjausi gražiais miesto mū
rais ir puikia olandų tvarka. 
Eidamas gatve pamačiau dide
li mūro namą ir pasukau jo 
link. Buvo tai graži katalikų 
bažnyčia, gotiško styliaus. Ka
dangi buvo jau po pietų, tai pa

lėjau tik iš lunko. Štai einant 
man pro bažnyią sutikau sene
lį, kuris iš t i ošė j mane ranką, 
prašydamas išmaldos. Nieko 
nelaukdamas riekiau į kišenę ir 
radęs guldėm, norėjau Įduoti. 
Bet senelis pažiūrėjo Į mane ir 
kažin ką olandų kalboje sakė. 
Nors ir nemoku olandų kalbos, 
betgi supratau, jog atsisakinė
jo nuo manęs guldeną priimti, 
aiškindamas, kad tai perdaug. 
Neturėdamas kito išėjimo pa
aiškinau ispanų kalba, kad ma
žesnio neturiu ir įbrukau į ran
ką sidabrini piniorą.

Kuomet senelis išgirdo 
Buenos Aires tarmę, tai krūp- 
tėlėjp it nustebo. Paskui gra-

UMaiMluaMli

to nudros nublokštas tolumon ‘ 
Augentinon, ten gyvenau apie 1 
"Ji metų. Dabar, didelio ilgė
tu verčiamas grįžtu į tėvynę. 1

— Kaip laimingas esi tams- ‘ 
ta. — palingavęs galva atsakė < 
.-■nelis ir nuleido žemyn jau be- * 
v«-:k gęstančias akis.■.. v į

Str>vėjau ir žiūrėjau i senelį 
lyg užžavėtas. Spėjau, kad jc ’ 
gyvenimo istorija yra surišta 
>u Argentinos valstija ir kad 
primindamas jam tą šalį palie
čiau opiausią jo gyvenimo sty
gą. Kilo tuomet pas mane di
delis žingeidumas, atsirado no- 
ras ištirti senelį, nes proga bu
vo gera.

Buvo žiemos laikas, bet die
na graži ir nešalta. Čia pat bu
vo sodas ir sėdynės. Užpuo
liau senelį vadinti prie sėdynių 
ir prašiau papasakoti savo gy- 
vninio istoriją. Nors ir nela
bai norėjo, bet sutiko. Susė- 
dova. Senelis pakėlė aukštyn 
akis, atsiduso giliai ir pradėjo 
pasakoti:

— Kitą sykį, kuomet aš dar 
kūdikiu buvau, mes gyvenome 
Ispanijoj—Madrido apylinkėj. 
Aš mokinausi mūsų sostinėje 
Madride. Bet mirus mano tė
veliui užsigeidžiau važiuoti A- 
merikon. Nors matušė ir sesuo 
labai nenorėjo manęs leisti, 
vienok aš nepaisydamas jų iŠ- 
vai/,iavau į Argentiną. Tuomet 
A rgentinoje siautė' socializmo 
epidemija, apimdama visą ša
lį. A§ turėjau tada 18 metų. 
Turiu pažytnčti, .kad tai buv^l failai

SIOUŠ CITY, IO#A.

Išvažiavo Lietuvon

Liepos 17 d. Pranas Ručinskas 
su šeimyna apleido šią koloniją 
grįždamas tėvynėn. Linkime jam 
kuo geriausios kloties.

Išvažiavimas.

DETROIT, MICH.

Federacija veikia
Nežiūrint vasaras laiko Federa

cijos 4 skyrius vis darbuojasi. Lie
pos 26 d. buvo susirinkimas. Daru.

parapi jonui
“Darbininko” No. 79, 21 d. lie

pos š. m. tilpo ramaus parapijono 
atsakymas į Žilagalvio korespon
denciją tilpusią “Darbininko” N. 
74-tame š. m.

Ramus parapijonas klausė Žila
galvio, iš kur jis sužinojo, kad šv. 
Uršulės draugijos narės panorėjo 
prievarta šuženyti Šv. U. dr-ją su 
Šv. Jurgio dr-ja. Patarčiau ra
miam parapijonui peržiūrėti Šv. 
Uršulės dr-jos metinio susirinkimo

tai vienatine linija kurios 
liarlškai per ištini metus g 
čia! su UaIsvosIos Dana 
tu, TAIP ARTI KLAI . 
va« ant kurio aMbt 
Jaukiu beve^ į naaų 1’ 
TU VA, ba « Drihšfco ] 
Ūktai vienos uaktteB keMonfi Laivu 
joklij eistra ISkaAčlų.

fteifanti išptoiiiimai iš Neto 
Laivas “ESTONIA” ii 
Laivas “LITUARIA4’ 1 B&b. 
Laivas “ESTONIA” 22 B^s.

Kaino* Laivakoi^ų:
Į Klaipėdą visu keliu vanUri^S: 

3-3ta Mėsa 9107 ; $13X30 :
, BALSIO AMERIOA LENE
9 Broe£way Kew Yorfc Otty | 

Kre!pklt6s Sienai 
ar prie saro vietiniu agenttį

CUMAR0 
lUETinZ^ 

sumažinta

biau ir labiau — gi socializmu, 
g! lyg kokia limpančia liga užsi- 
gį krėtė didelis skaičius gyvento
ji; ! jų, o labiausia moksleivija, 
g i1 Nors Argentinoje jau buvo įsi

kūrusi tarptautinė socialistų są
jungai, bet tai idėjai plečiantis 
labiau buvo reikalingi Vadai. 
Man teko susidurti su socijalis- 
tais, moksleiviais — aš ir-gi li
kau socijalistu ir nuo tos die
nos praradau savo gyvenimo 
laimę.

Čia senelis nutilo. Ant raukš
lėto jo veido pasirodė stambūs 
ašarų lašai. Atsikvėpęs tęsė 
toliau.

— Kuomet aš likau socijaiis- 
tu. viskas mai/ gerai sekėsi. 
Mokslo didelio neturėjau, bet 
gražios iškalbos ir jautrių žo
džių netrūko. Socializmą skelb
ti tuomet buvo lengva, nes ne
buvo kam priešintis. Tikintie
ji žmonės nebuvo tinkamai su- buvo žymiai pagerintos. Nesu- 
siorganizavę, o norint ir matė .- 
socializmo blogas pasekmes. ; 
jie tik aimanavo, bet stoti į at- ] 
virą kovą neišdrįso. Užtai so- 1 
cialistų triumfas pasiekė auk- .< 
ščiausio laipsnio. Jiems taip : 
pasisekė suklaidinti žmones 
kad dvasiškiją niekino net vie- : 
šose vietose. (Tas yra tikras 
faktas, nes ir man yra žinoma^ 
kad einant gatve kunigą ar vie
nuoli fanatikai viešai kolioda- 
vo.) Prisipažinti turiu, dėjau 
visas pastangas, visas jaunys
tės jėgas socializmui platinti, 
mokslui, kuris yra priešingas 
ir Dievui ir pagalios gamtos i- 
statymams, priešingas žmoni
jai ir kiekvieno sąžinei bei svei
kam pro tuk Užtai dabar bran
giai turiu mokėti už jaunystės 
kaltes. Jaučiu kad Dievo rūs
tybę užsitraukiau ant savęs, 
kenčiu didžiausį sąžinės grati- 
Hmą, ramios vietos niekur ne- 
atrasdamas. Rodos visas pa
saulis manęs neapkenčia. Ro
dos jaučiu ant savęs išspaustą 
dėmę, niekšo, išgamos ir iŠda-i 
vi ko.

— Taip, aš dirbau su atsida
vimu tai idėjai du metu. P^r,

sostinėje turėjau daug įtekmės < kybą. Prieš viską jaučiausi di- 
ir geros opinijos piliečiuose, bet ^džiausiu prasižengėliu, 
ir provincijoje buvau aukštai 
gerbiamas ir nuolat kviečiamas 
su prakalbomis. Sąjunga ma
tydama mano gabumus, sutei
kė man vado titulą, tuomet Sš 
visai atsidaviau idėjos darbui. 
Nuo to laiko prasidėjo man 
nauja era. Gavus vado titulą, 
atsirado pas manę nemažai am
bicijos ; gyvenimą pradėjau 
sverti kitokiomis svarstyklė
mis. Mano gyvenimo sąlygos 
kaipo vado buvo persunkios; 
jas reikėjo pagerinti. šiuo 
žvilgsniu nereikėjo daug galvą 
sukti. Gana buvo pasakyti vie- 
ną-kitą karštesnio turinio pra
kalbą: iškeikti kapitalistus, iš
niekinti bažnyčią ir dvasiškiją. 
o tamsiai miniai pažadėti neiš
pildomų ir gyvenine neįvykdo
mų dalykų ir gyvenimo sąlygos

mano 
'nuodėmių skaičius buvo be ga
lo, be krašto. Juo tolyn, juo 
labiau pradėjo atbudusi sąžinė 
mane kankinti taip kad galų 
gale sąžinės graužimo verčia
mas turėjau atsisakyti visai iš 
sąjungos. Pastebėję tai drau
gai, vadino išdaviku, pamišė
liu, bet tas man mažiausiai rū
pėjo. Dabar mano buvo svar
biausias uždavinys važiuoti tė
viškėn. surasti motiną ir sese-

sipratę darbo žmonės dėjo savo 
sunkiai uždirbtus eęntus socia
lizmo palaikymui, o aš kaipo - 
vadas, naudojau tuos pinigus , 
savo tikslams. Darbininkų : 
skurdas ir sunki padėtis man 
tuomet nerūpėjo, gyvenau kaip 
man buvo tinkama, o skelbiau 
kas buvo tinkama tamsiems ir 
nesusipratusiems žmonėms.

Taip aš gyvenau apie 20 me
tų. bet pėr tą laiką pasidarė di
delės perversmės. Prieš socia
listų sąjungą atsirado kita or
ganizacija, krikščioniškos jžva- 
sios, kuri stojo prieš mumis į 
atvirą kovą, o toje kovoje var
tojo tris ginklus: meilę, teisy
bę ir lygybę. Ilgai dar aš ne
norėjau pasiduoti, bet su dide
liu įnirtimu kovojau. Tečiaus 
pamačiau, kad teisybė prade
da imti viršų.- Štai vieną kartą 
turėdamas liuoso laiko minti
mis perbėgau visą savo gyveni
mą. šiutp&B mane perėmė, at
siminus savo parėigaS, tai yra 
žrtiogūtiš pflrėljjasi kuriai aš ko
jomis mindžiojau^ o gyvenimą 
vedžiau: tekį už
rit Veliatt ateakyti reikės. Dfe-

— Neilgai trukus apleidau 
Argentiną ir su dideliu širdies 
skaudėjimu skubinausi į numy
lėtą gimtinę, į Madrido apielin- 
kę. Bet sužinojęs, kad jau nė
ra nė matuščs, nė sesers, įpuo
liau į desperaciją. Reiškia vi
sa mario viltis, visa laimė ir 
džiaugsmas jau buvo žuvę am- . 
žinai.

— Matušė sužinojusi apie 
mano gyvenimą svetimoje šaly
je, sužinojusi, kad jos vienati
nis sūnus yra priešas Dievo ir 
tėvynės iš didelio susikrimtirdo 
ir rūpesčio susirgo ir neilgiu 
sirgus pasimirė. Sesuo, norė
dama išlyginti mano kaltes pa
darytas prieš, tikybą ir bažny
čią, nuėjo vienuolynam Dablt 
aš likausi vienas, kas buvo šir
džiai brangiausio ir artimausio 
netekau. Kito išėjimo aš ne
mačiau, kaip tiktai eiti prie at
gailos.

— Nuosavybę man priklau
sančią pavedžiau savo seserei- 
viennolei, o grįžęs Afgentinoii 
pardaviau gražins namus, ku
riuos beplatiiidamas socijaliz- 
m| būvaU įsigijęs. Visus savo

kur tik buvo galimybes ir pro
gos, stengiausi atitaisyti jau-

jau buvo nenūilontts, i&inHnto 
niekur negalėjau rasti ir šian
dieną jo nerandu: jPhsiryfaiti

t
Įjįg-

'ines, už jaunystės kaltes. Bu
vau Italijoje, aplankiau visas 
Ryino bažnyčias, lankiausi kh- 
takombose norėdamas susti
printi savo širdyje menką tikė
jimą prisimindamas pirmųjų 
krkščionių darbus ir pasiauko
jimus dėl šventos tikybos. 
Paskiaus buvau Franci joj, An
glijoj, Vokietijoj, Belgijoj. 
Olandijon atvykau prieš pat 
karą. Dabar jau ir jėgos su
silpnėjo, nebepajėgiu dirbti — 
gyvenu iš smulkios išmaldos ir 
imu tik mažas aukas. Jei kas 
duoda daugiau — visuomet 
stengiuosi atsisakyti, nes ryto
jum nesirūpinu.

Kodėl tamsta nevažiuoji Is
panijon? — paklausiau senelio.

— Kddelt — tęsė jis toliau. 
■— Argi galiu drįsti tėvyškeje 
gyventi nieko jos labui jaunys
tėje nenuveikęs. Ispanija yra 
mano tėvynė. Ten aš gimiau, 
augau, ten išvydau pirmą kar
tą šviesos saulutės spindulius. 
1/en gavau pradžią tikybos ir 
pasaulinio mokslo. Visi tie 
atminimai ytu mano širdžiai 
brangūs ir slegianti sielą. Ži
nodamas begalinį Dievo geru
mą ir mielaširdystę turiu vil
ties kad atleis man nuodėmes, 
bet išdaviko dėmė nenudils ir 
tėvynė niekuomet man neatleis. 
Būdamas socialistu negalėjau 
pripažinti nė tėvynės, nė tau
tybės; ne tik kad tėvynės la
bui nieko nenuveikiau, bet dar 
prieš ėjau. Čia yra didelis ir 
baisus prasižengimas už kurį 
atleisti niekas negalų Kad ga
lėčiau numesti sunkią savo se- 
fiatvės naštą, kuri mane prislė
gė, kad galėčiau sugrįžti į jau
nystės dienas, tuomet skaity
čiai siti ūž riūkšČiausį gyveni
mo tikslą: Dievui if Tėvynei F.

Nlekb dhhgiau seneli nepa
sakojo, fibrfe dilr ilgai tiriiėjau. 
Verkė tik jis graudžiomis aša
komis lyg kūdikis tėtū' iž ptS- 
šikaltimą nubaustas.

Įsprtm$»au dar vieną/gtilde- 
ną*į drebančias jo rahkas ir at- 
sisveikinęs žingsniavau stoties

į LIEPOJĄ & OaL 1IAI8 
LAFVA*Š — , x

Iš Boston6:
SCYTHIA.......... Rnipj. 13. Rūgs. B
S AM ARI A . . ..Rugpj. 27. Rūgs. 24 
C0I.UMBIA .......................Rugsėjo 5

Į Lietuvą greitu laiku, Dįflaai 
kas sėreaa. Keleiviai gepUtem 
leidžiami be Svotais 
klesbS keleiviai turi kamnar 
prilygstarues įvafutotfa Puti 
staa. KreipkltSS prie viekus 
ar I

L CUNĄRD LINE 
I 12« State Street 
I Boston, Mass.

r—w S i ’•? a- - - - -

TEK IR ATGAL 
Nužeminti Klifti 
IL1ĖTUVĄ

PER BREMtJTA

192 WesMDKteu Street, 
Boston, Haa

TEN IR ATGAL

$203

Pu(klausia prog* apl_ 
savo tfivyiię ui huiftAftttltSS, 
tiesos kninhA ten ir ai 
Hamburgo ketefvtH f 
stastatoml sjMjdallah, traukt 
Šiais 1 vleths po prižiūra p 
tyttfMij konduktorių.

Išplaukia Kiekvieną* 
Savaite

Suąrįiimul ir kit*
Itbmahifų kreipbit&i nok'.



VIETINISŽINIOS TaL Brockton 5112—W.

rt

DR. A. J. GORMAN 
.(GUMAUSKAB)'*

705 Malu St, Montello, Jtm 
(Kampas Broad Street)

LDKS. CENTRO VALDY- 
B^S SUSIRINKIMAS

. K. S. Centro Val-

' TeL^So. Bostoa 0823 
LIHTŪVIS, DANTISTAS,

OR. r v. GAŠPER
(KASPARAVIČIUS)

426 Broad«ay South Bostoa 
OfS^oaUMdot:

ano 9 Ud 12 :OO ryte tr nuo 1:80 
Iki 5 ir nuo 6:00 Iki 8 vaL vakare 
Ofisas uždarytas subadės vakarai?
ir n'e<lėl<lĮe*ųuiSi taip-:--; s~':ei’.«:nis 
auu 1- iliehą •užduryias.

TRUKŠMINGAS DIDELIS; 

išviažKvimas
■ „■ , i..-.-.-- i ■■■ T,.' p/, ,!fl

SKUBĖKIT
įkurią yra ir Žilagalvis.” Taip, 

a' tiesa yra kad vienijimas 
ragijų sukėlė nesmagumus FecL 

Įąpįe tai buvo rašyta “Darbįnin- 
^No. 74-me. O kad kokįįšjū- 

■ -ninkai kėlė nesmagumus^; kai 
gramus parapijonas paduoda, ,tąi y- 

grynas melas, nes Newarke- špi- 
||-tolninkų nesiranda; jei bentųie 
^rastųsi laisvamanių eilėse su ėiiž- 

ėptu vardu, bet aš apie jats.-jue- 
o-nežinau ir patsai nepriklausau. 

il^Tadgi ramus parapijonas tokius 
•®nŽm<Jtimus darydamas, meluoja.
•į ~ Ramus parapijonas išsireiškia: 

Žilagalvis rašo, būk iš šv. Jurgio 
i”dr-jos įeina Į Federacijos skyr. 

^^3’Įaisvamanių šulai.” Tas tikra tie- 
v-įsa, įą yra Fed. skyr. apie šeši, ku- 

įriez žibina Dievuliui daug ma
gesnę žvakutę negu Licipieriui.

Ramus parapijonas labai pui- 
Idai nurodo, kad šv. Jurgio dr-ja 
katalikiška ir vien geri katalikai 
įprįe jos priklauso. Tiesa, šv. 
^Jurgio dr-jos konstitucija yra gry- 
įhai katalikiška, bet daugumos 
-narių katalikystė yra abejotina. 
Nelabai seniai kun. I. Kelmelis 
stačiai pasakė Fed. posėdyje, kad 
šv. Jurgio dr-ja pridavė jam var
dus narių 1922 metais dėl peržiū
rėjimo Velykinės atlikimo, bet su
rašo atgil neėmė, ir nuo to laiko 
iki šiai dienai jokio peržiūrėjimo 
nedarė.

m

Žilagalvis

B?R
o

NASHUA N. H.
Nedėlioj, 26 3. liepos pripuolė 

švente šv. Onos, taigi vietinė šv. 
Onos moterų ir merginų draugys
tė, metinėj savo slobėjos šventėj, 
visos narės ėjo incorpore prie šv. 

‘"'rikomunijos. Jų iškilmei emrb. kle
bonas kun. Daniūnas atlaikė iškil
mingas šv. mišias ir pasakė pritai
kytą gražų pamokslą.

Tą pačią dieną šv. Kazimiero 
parapijos choras turėjo išvažiavi
mą i Bostono pajūri. Bet iš ryto 

■' važiuojant juos pasavo didelis lie
tus ’r pirma juos išmaudė negu jie 
pasiekė Boston’n jūrių mąu’dynes. 
Žinoma, tada mažiau reikėjo maif- 
žytis vandenyje. -r

Reporteris

EROKLYN, N. Y.

šio rugpjūčio 10 d., pirma
dieny/4 ‘ Darbininko ’ ’ kam
bariuose. Dienotvarkėje 
daug svarbią ir skubią rei
kalą. Kviečiame visus val
dybos narius atsilankyti.

SVEIKSTA
Suv. Valstiją karo sekreto

rius John W. Week», turėjęs 
Bostone operaciją, sveiksta. 
Pilnam pasveikimui vyks už 
savaitės į Neiv Hampshire val
stiją.

r P a 8 s .
SOUTH BOSTON RE A T.T V 00.
414:.Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 3240
Turim šią savaitę naujų gerų ir 

pigių pirkinių įvairiose vietose, 
kaip tai: Dorchę^ten', Ariingtone, 
Belmonte, Cambridgiuj, Xewtone. 
Sommerville, Medforde ir kitose i- 
vairiose vietose, su storais, pokar
inėm ir kitokiais gerais bizniais. 
Taipgi farmų didelių ir mažų, su 
gyvuliai Įvairiuose stekuose Ame- 
rike.

Jei nori pirkt ir uždirbt, tai ko
de! miegi?

Ofiso valandos; nuo S ryte iki 8 
vakare.

SUGRĮŽO
Cambridge’io lietuviu var

gonininkas ir buvusis “Darbi
ninko” administratorius V. 
Sereika sugrįžo iš vakaeiją. Jis 
su savo šeimyna buvo išvažia
vęs į New Yorką.

ĮTARĖ MAJORĄ IR 67 f 
. KITUS

Chelse’u majoras Lawrenee 
F. Quigley ir 68 kitą valdinin
ku ir civiliu asmenų intarta 
?nokaelbyje varyti svaigalu 
šmugeli. Tame skaičiuje yra 
ir 10 asmenų iš policijos de- 
partmento. Tarp įtartąją yra 
ir motėm.

LDKS. 12 kuopos susirinkimas 
■ bus panedėli. rugpj. 10 d.. 7:30 

vakare. Karalienės Aniolų par. sa
lėj. Prašomi visi būtinai pribūti. 

: Valdyba

MOKYKLOS VAKARAS
Šv. Petro parapijos vasari

nės mokyklos vakaras bus 
penktadieny, rugpjūčio 14 d. 
Visą to vakaro programą išpil
dys mokiniai. Programas bus 
turiningas. Pirmu kartu sce
noj bus perstatyta operetė 
■‘Mažoji Čigonai tė.” Gerb. 
vargoninkas M. Karbauskas 
uoliai darbuojasi, kad toji o- 
peretė būtų suvaidinta kuogra- 
žiausiai. Ateikite pamatyti či
gonų, pasiklausyti jų dainų ir 
pasigrožėti jų šokiais. Be to 
bus daug kitokių pamargini- 
nlų. kaip tai: dainų, monologu, 
šokių, prakalbų ir t. t. Nepa
mirškite dienos. Bilietus ga
lite pasipirkti nuo mokinių.

PIRKLYBA SU RUSIJA

RENGIA ŠVENTO JURGIO DRAUGIJA
Brighton, Mass. at,-. .

Piknikas bus Nedelioj
Rugpjučio-Aug. 9 d., 1925

ANT ALEKO FARMOS
(Amlin Farm, Newpond)

V7ILS0N STREET NORWOOD, MASS.

PARSIDUODA
8 kambarių 2 roiietų namas, riulini: 
panaudoti dviem Šeimynom. Kaina 
200. E. J. KENNEY 
Boston, Mass. (Rp-H i

PENTINAM AUTOMO
BILIUS

Patyręs lietuvis, gerai savo darbą mo
kąs, maliavoja automobilius. Jei no
rit. kad jūsų automobilius kaip iiuujns 
išrodytų, tai kreipkitės j m,ns. AUTO 
PAINT SHOR, 354 XV. Br<xidsvay. So. 
Boston, Mass. C. KAVOLIUS, savtnin-

Galima pasirinki kas 
Paskubėkite

ANT PARDAVIMO
PARSIDUODA BALDAI I I-'I 

TURE) dalimis,
kam patiks arba setais, 
pasinaudoti proga, kad nepasiveiupru- 
mėtė. Savininkas'lšvrižiuoja. Kreipki- 
tęs : 206 BROAD\VAY. inkštas. ( m:’.)

TIKRAI GERAS PIRKIMAS
Gražus 12 kambarią namas rinkantis 2 
šeimynoms, visi iniprovementai. šiluma 
ir elektrikas, didelis sodas ižinia be
veik pusę akro žemčs, puikiausioj apie- 
Ituktej arti marią, bulvaro ir Tt. Pre
kė ilk SIO.OŪO. A. IVAS. 361 W. Brond- 
vvay, So. Boston. Mass. (R.-S)

<č t
REIKALINGI STIČER1AI

prie
RAINCOATŲ DARBO
Vyrai ir Moterys

£ Darbas nuolatinis ir čia 
$ pat ant vietos—So. Bos- 
$ tone. Motery? ar mergj- 

nos kurios posmarkės prie 
darbo, apsiima™ ir išmo- 
kinti. Darbas lengvas.

Jeigu tą dieną lytą, piknikas bus, bet mes pranešime vėliau.

Gerbiamieji:
Į šį išvažiavimą yra kviečiami visi kaip vietiniai taip ir iš apie- 

linkių koloniją, nes šv. Jurgio draugija yra išsiplatinus nariais: Cam- 
tridge, Boston, Newton, Hyde Park, Dedham ir tt., todėl visi turėsite 
progą pasimatyti su savaisiais ir drauge pasilinksminti.

Ant šio išvažiavimo yra prigaminta visokių skanių valgių ir sal
džią gėrimų. Taip-gi yra jau išmislyta visokių lenktynių, virvės trau
kimas, žaislai ir t. t., tad-gi tamistoms yra užtikrinta geriausias išva
žiavimas už visus kur jūs nevyksite,

Tadgi kas tiktai gyvas, kaip jaunas taip senas, mažas ir didelis, 
visi kas tiktai išgalite į šį išvažiavimą! Traukite — jeigu prisieitų ir 
pėsti!

PASTABA: Važiuojant trokais, malonėkite susirinkti prie Lietu
viu Svetainės ant Lincoln Street, kaip 9:00 ryte. Važiuojant karais, 
— važiuokit sekančiai: Nuo Forest Hills imt karą Washmgton iki 
Grove, nuo Grove St. imt East Walpole karą ir važiuot iki Nonvood 
Centre, ten išlipus eit Walpole St. iki Wilson ir Wilson Street’u eit iki 
pat faunai.

$1000 TIK Už 60 CENTU!
Atsiųsk 60c., o gausi, ne pini 

gaiš, bet žolėmis, daugiau, kair 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1,000, 
jei jis sveikatos neturėtų? Būtų 
visai tuščias daiktas lokiam žmo- 
gui. iMūsų. žolės yra kas kita. Su
teikė sveikatą tūkstančiams, su 
teiks ir Jums. Pataiso nesveiku- 
vidurius, prašalina strėnų šliauš, 
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą 
skausmas po krūtinei, nervu suge
dimus, ir tt. Atsiųsk 10c.. gausi1 
visokių žolių ir knygų kataliogą.

M. ZUKAITIS,
451 Hudson Avė., Rochester, N. Y

3 TEL. So. Boston 0606—W. * 1
| LIETUVYS DANTISTAS !

h. L KAPLIUS i
a 251 Broadway, So. Boston i 
g (“Keleivio” name)
«■ iriso Valandos: nuo 9 iki 12, nuo 
£1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare. 
jSeredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
SSubatomls nuo 9 iki 6 vak. Ned3 
^įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį;;

\ Siu veja. Į-

IDR. PUSKUNIGIS
I GYDYTOJAS 
-VIDURINIŲ LIGŲ 

vaL 9 Iki 11 ryte. 1 Iki 3 po pietT 
7 iki 9 vak.

889 Broadvay, So. Boston,
< TeL So. Boston 2831.

Siuvu TeL 80. Ęoston 270

Ši Nedėldieni, Rugpjūčio (August) 9 dieną, 1925 metais v

Ant P. Čapliko Ūkės, Hudson, Mass.

EXTRA! EXTRA!

* ui niekią ir ik?

Prie

P. STANCĖLAITĖ 
598 East Broadway 
South Boston, Mass. 
Flo.l Sąunre !:<>■

414

y
r

TeL S. B. 0441 ę

J. KALINAUSKAS i
ADVOKATAS ?

Broadway, So. Boston
(Antros lubos) į

TsL Mo to. 24^2

GEORGE H. SHIELDS 
ADVOKATAS 

811-812 Old South Buildlh# 
294 Washington Street 

Boston, Mass.
Valandos: 8 A. M. Iki 5:8-- P. M.

EAST BOSTON OFFICE 
147 Maverick St., East Boston 

Telephone East Boston 1490 
Gyvenimo vieta

37 Gorham Avenue, Brookline 
Telephone Regent 6368

Galima riunkalbiti ir lietuviškai
O3TBO valandos: Rytais iki 9 vaL 

Po pietą nuo 1—B 
Vakarais nuoB—9

536 II. Eroadway, So. Boston

5 16 METU SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONE
g AKIŲ SPECIALISTAS
b 899a W. Broadway, So. Boston
I . ALANUOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vafc

8OSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.

a39 E. Seventh S t., So. Boston, Ma* 
Telephone South Boston 1516—J.

s — J. [V.rauskas.
250 Gold St., So. Boston, Mass.

It:rt*";rt;ik::< --- P. Tamošiūnas, 
;6l W. 7-ih Su. So. Boston, Mass.

Kirti :i.it.ktts — M. keikia,
4<j Jlurlne Road. So. Bostoa, MaM, 
a.sierius ■— A. Na■i'ižiunas,
885 E. Broadvray, So. Boston, Mae*, 
-.yrt'rirrs -- T. Zuikis.
7 Winfield St., So. Boston, Mass.
.-.i igija -riko sn<irluki:nus kas tre
čią nedėidieoį kiekvieno mShesią 2-rg 
valančiu po pietą, parąjd^os saičj, 492 
E. Seventh St.. So. Bošron, Mas®.

ANTANAS F. KNEIŽYS ■ i.
kuris lanko Suffolk Teisią mokyk
lą Ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieni; 
nuo 3 iki 5 valandos po pietą Išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manį. K F. Kneižio adresas yr;
toks: 308 E. Ninth Street. Tel. S#.

Boston 1696.

NAUJA LIETUVIŠKA DE-STŽ LIETUVOS^DŪ^TEBŲ 
PO GLOBA MOTJNOJ ŠVČ, 

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

•?irm. — Z. Zičkienė.

na

$ Matykit F. W. TIKNĮ 
$ 339 Broad way, So. Boston

> St.. Philadelphin. Pa 
a artis, ji pati lanki' 

PETRAS HEBES

Dereškevičius: pnie^ou

B
PRO.

APTIEKA
ALiss.

Specialistai Receptu Išpildyme JUOZAS M, VERVEČKA
1426 Columbia Rd.. So. Boston, Maaa,

9 DEKSNIO GALINGA MOSTIS
Gydo, RetiD3ati®tn*, Ranira, Kojų, 
Nugaros ikandepma, šalti. Ranku, 
Kojų, tirpimą, Ousufi, Galvos skao- 
Jojimą, ir teip ‘rucekitu akaudefimua

^Amerikos pirklyba su Ru
sija per pirmuosius št-šis šių 
metų mėnesius buvo ->56.779.- 
736 sumoje.

DEKEfTS NEW DISCOVERY 
OINTMENT.

Dfikshis Oiatamat Co,
B18 MAIN ST. BOX 3S2 
HARTFORD, OONN. U. S. X.

NAUJAS IŠRADIMAS

! Tek S. B. 2805—R. j

LIETUVIS

OPTOMETRISTAS

Vartota suvirs 80 mpfij 
Ne Juokias bandymas

ALBERT G. GROBLEWSKI & CO.
Dept. 30, Plymonth, Pa.

Telephone South Boston 3520

A. 0. ŠALNA (SH ALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetą 
Oornell University 8« A. B. 
G. Washington Univ. su LL.B.

“DARBININKO” NAMB 
(antros lubos)

H4 W. Broadvay. 8m Bostoi
Rezidencija 

806 Harvard St. Cambridge, MaB, 
TeL University 1463—J.

UN1 
80 
983 CAMBRIDGE ST. 
CAMBRIDGE.MASS

kalo nedirbti ir gulėti, jei vnrto- 
sit gyduoles nuo reumato.

GEO. W. GALVIN, M. D.

180 Huntington Avė., Boston
Tei. Bark Buy 5647

k R]l-29 i

S Turintiems reumatą nebus r.-i- i rt

Užprašome visas mergeles užeiti ir pasižiurę’i 
mūsų gerus veido Dundenus, kosmetikų?, <•(>

LIETUVIS ADVOKATAS
PRA K TT K U OJA DVI H J ' ' O S E

4-13 E. 7-tb St.. So. Boston, Mas#, 
in. Rcš.. — J. Kays.

So. Boston, Mass,11

JŪ1

Geriausia Gydanti Mostis — CASPER’S OINTMENT

P<7.q m;/.’’ aalima 'jauti ir Srrrro. raistu. nrs 
nits esama aaentai Sirrf-ros Kompanijos.

SOUTH BOSTON, MASS. i
414 W. Broadway 

Te. S. R. 094$

BROCKTON, MASS.:
M4 No. Main Street

Tel. Brockton 7180
RESIDENCT.TOR Tel. S. B. .3429-IV

f žsakynuis siunčiam i visas dalis svieto. Pinigus • 
kit su užsakymais, l’-ašykit t-iojaus sekančiu antr

FLOOD SOUARE PHARMACY
J. KASPARAVIČIUS (CASPER>

J. C. GRILEVIČIUS (GREENE), PH. G. g

DAKTARAS J. LANDŽIU?
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

GROBLAUSKO GUMBALASAI
DEL VIDURIŲ 

SUVERŽIMO MOTERIMS

Nuo s k 11 v i q 
skausmo, dirg

lią Ir gazo ne- 

pri puoląs nuo 

užsikimšimo.

Moterys priva

lo visados lai

kyt gitą gyduo

le taip pat kaip 
m o t k o m s ir 
dukterims.

1
WILLIAM H. O’BRIEN g 
295 Huntiacton Avenne. Boston. ®

Tel. Bark Bny 7273 g

Šokią Salė — Estrada. Pamokom © 
kiasPJ utarninkais ir ketvergai.s. g 
Asmeniškos pnm»ko« nuo 10 ryto S 
iki 10 vakaro. -Naujausi Neiv © 
Yorko mados šoktai su N>w X 
York’o pagalbininkais. Didžiausia © 
Jokią mokykla Bostone vlsn>la nt- *g 
daru. (Rp-29) &

617 E. Breadway So. Boston, Mass
<Po Imperini Teatru).

lt ;

447 Bronduray, Bo. Boaton.

alus, kratys* alte atlOesinu ir 
lonMkoae (aklose) akyse m-

PERSIKELS Į NAUJĄ VIETĄ
~' I j — I ■ 'Vi
Kesidencijos Telephonas: 0779-M. 
Ofiso Telefonas So. Boston 4589-V7

G. BAROSEM
LletavlSkas Graborlua, balsananoto 

Real Estate Ir Public Notaras.
258 W. Broadway

South Boston, Mass.
Resfdencfja 83S Dorcbester Avenne 

Dotchaater, Man.

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GIR A BORTUS

Sateflda geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta pas jį 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 Et 6-th St, So. Boston, Mass. Tel S. B. 0183-W.

juslus linas vyrą, moterį; Ir valką, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai : 
ultra violetiniais spinduliais. kwartt 
žlbariu. thermo therepa. ir kitais 
elektro medlkallSkais budais. Egza
minuoju kraują. Slapumą. Ir splau- 
dnlus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu N-Rnr paveiksiąs. Telpgi 
teikiu patarimus laiškais.

Ofiso valandos
nuo 9 ryte Iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)
Telefonas—------------------- S. B. 4OOo

su-

j 05 6-th St. 8o. Boston, Maaa, 
rkd:’ re - - Mlzglrdienė.

164 6-th St., So. Boston. Mass.
Irta n gijos reikalais kr®lnk5t$e visados Į 

protokolą rafittnlnkę. Draugija ffiHkl 
savo eusirinklinus kas anft*% 
ką kiekvieno mėnesio 7^0 jgįtąre, 
parapijos svaKaStS) ant gat
ves, South Boaton. Mass. 

SV. KAZEMUKO R. K. DK-JUB
VALDYBOS ANTRAJAI

hnnlnlnkafl — J. JaroSa,
225 L Street, So. Boston, Maaa.

ųce-plrm. — J. Gmbinsfkas,
157 M Street, So. Boston. MaMU 

?rot- Raktininkas — A. Janušonis,
1426 Columbia R<L, S. Boston,.Man 

''inlnsu Ražttoinkas — K
8 Hatch Street, So. Boston, Majt 

,'žBtninkas — L. SrvagŽdyą,
111 Bovren S n, So. Borton, Ma* 

Tvarkdarys — P. Laučka.
895 E. Flftfa BL, So. Bostoa, MM*.

Draugijos reikalais kreipkltas vlW 
tos J protokolą rflStlnlnką-

Dranglja savo snaimkimĮM laiko 2-rU 
edėldienj kfekvteno fl^nBlo 1-mą vi* 

x) pietą parapijos aalftje. 49C Sevent*

D. L. K. KEISTUČIŲ DB-JOS 
VALDYBOS ADRESAI

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zallpcfaas,

514 E. Broadw*y, So. Bpsrton, MflMr 
VICE-PIRM. — Povilas Ruka.

95 C Street So. Bostoną Mass. v 
?ROT. RAST. — Antanas Macajtma^

FIN. RJŪIT. — JaoznfutS' VlnWv!clm, 
906 E. Brondway, S<kBopton, MUM, 

KASIERIUS — Andr. ZtfTleckns.
611 E. Fifth St, So. MaM

MARŠALKA—Kaži m f oras MfkaUlonta,
006 E. Brondtvay, 8o. Boston,
D. L. K. Keistučio LfcMiugfja laiko w 

ro mėnesinius susirinkimas kas 
ledSldlen] kiekvieno mėnesio, po nc«i 
694 VVnshlnRton St., Boston, Mam, 
1:30 vnl. po pietą. Ateidami ant art* 
•tukimo atsiveskite su savim
aanjų narių -prie mm dtanfljoa

7




