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ATĖMĖ LAISNIUS
New Yorko valstijoj per 

pirmuosius penkis šių metų 
mėnesius nuo 5.793 draiverių 
atimta laisniai.
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VISŲ ŠAIPIŲ KATALIKAI 
DARBININKAI VIENYKITĖS!

EINA ANTRADIENIAIS, IR 

PENKTADIENIAIS

TADIENIS, Nr. 46

Šiemet nederliaus 
metai Amerike

SENAI TAIP BLOGAI 
TEBUVO

WAS11INGTON. — Ag
rikultūros Depą limentas 
skelbia šių metų derliaus sto
vi. Nurodo, kaip derlius iš
rodė birželio 1 d. Paskelbė 
ĮąbaMĮgųialonią naujieną.

Kviečių padėtis tokia bied- 
na, kokios nėra buvę nuo pat 
rekordąvimo pradžios. Nie
kas neatmena, kad kviečiai 
šiuo laiku taip blogai išrėdy
tų, kaip dabar.

Kiti javai išrodo truputi 
geriau.

Vaisių užderėjimas visai 
geras. Obuolių, pvčių, griū- 
šių būsią gausiai.

Kviečių užderėjimas (la
ba r išrodo būsiąs ant 78.5- 
nuoš. mažiau normaliu užde- 
rėjimo.

Avižos visose svarbesnėse 
valstijose išrodo labai mizer- 
nai.

Ganyklos prastesnės, negu 
bile kuriais metais kad buvo 
per pastaruosius 30 metų.

NELAIMĖ ANTJJELEŽIN-„ 
Į KĖLIŲ“

Pietų Afrikoj netoli nuo 
Cape Town traukinys nušo
ko nuo bėgių. Vietoj žuvo 
15 žmonių, ir 50 sužeista. 
Tarp žuvusiųjų yra teisėjas 
Sir Malcolni Searle, narys 
Pietų-Afrikos Augščiausiojo 
Teismo.

NEDARBAS ANGLIJOJ 
PADIDĖJO

Anglijoj nedarbas, kaip 
naujausios statistikos rodo, 
žymiai padidėjo. Čia neima
ma domėn streikuojantieji 
angliakasiai. Gegužio 3 d. 
bedarbių buvo 1,105,916, o 
gegužio 31 d. jau buvo 1,614,- 
200. Su angliakasiais Ang
lijoj bedarbiauja 2,720,^0 
žmonių.

UŽDARĖ TRIS BAŽNYČIAS
Meksiko prezidento Calle- 

so Įsakymu uždaryta trys ka
talikiškos bažnyčios. Viena 
uždaryta dėlto, kad nebuvo 
prisilaikyta valdžios Įsaky
mu, o kitos dvi *uždarvtos 
dėlto, kad perdaug bažnyčią 
esą.

PALEIDO INTARTUS 
DARBININKUS

SANTA CLARA, Cal. — 
60 geležinkelių darbininkų 
tapo paleista iš kalėjimo. Jie 
buvo intarti laike streiko 
lx>mbardavTTiie'triinkTmn.-rų
kaltės nesusekta. Dar kele
tas intatrų darbininkų tebe
sėdi kalėjime.

tas išrinktas
--4

GALVAŽUDŽIAI BUS DK 
P0RTU0JAMI

AVAS1IINGTON. — Ats
tovų butas perleido biliyj^ 
kuriuo ateiviai-galvažudžūį 
būtų tuoj deportuojami.

DR. GRINIUS PREZIDENTU
KAUNAS (Elta) Birže

lio 8 d. — Birželio septintą 
išrinktas Lietuvos Preziden- 
u Daktaras Grinius. Birže
le aštuntą prisiekė.

L i e f liros 1 ’asiunf iii ijltr 
.1 menkai 

Washington, I). C. 
1926 m. birželio mėn. 8 d.

Nelaimė ant geležinkelio. Traukinys ėjęs iš T 
field, Mass. trenkė į prekinio x raukinio užpakalį.; 
bėgiu. Vienas pullmanas virto ant šono. Trys pr^ 
vo pečkuris ir mašinistas buvo sužeistas.

tono į New Yorką prie stoties Mans- 
ežys ir trys pullmanai nušoko nuo 

iai vagonai sudegė, gaisrui kilus, žu-

Chicagos ‘‘ Nau j ienos"
skelbia, kad M. Sleževičius 
pakviestas būti premieru ir 
sudaryti ministerių kabine
tą.
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Lenkijos grafai ir generolas

ŠOKO Į KANALĄ
L0WELL, Mass.—Pat riek 

II. Poįvers, 41 m. amžiaus, 
šoko Į kanalą, norėdamas sau 
galą padaryti. Kai buvo iš
griebtas iš vandens, tai dar 
buvo gyvas. Nugabentas i 
St. Jolm ligoninę, kur tuoj 
ir mirė.

PASIKORĖ MOTERIS
NEW‘YORK.—Akla mo

teris Elizabeth Ruthe, 56 m. 
amžiaus, maudynėj pasikorė 
priejuostės pasaitu. Ji pali
ko rašteli vaikams, kur atsL 
prašo ir atsisveikina.

VASARĄ PRALEIS 
DANIJOJ

Danijos vyriausybė sutiko 
leisti Bulgarijos ex-karaliui. 
Ferdinandui vasaroti Dani
jos sostinėj.

NELYGYBĖ ALGOSE
ALBANY, N. Y. — Dar

bo Departamentas aprobavo, 
kad moterų algos yra žymiai 
žemesnės, negu vyrų. Vidu
tiniška savaitinė vyro alga y- 
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SUŽEIDĖ DU GAISRININKU.
SAN FRANCI SCO, Cai/ 

— Žaibas padegė namus. 
Gaisrininkai suvažiavo ge
sinti. Du gaisrininkai buvo 
sužeisti.

Apėjo jis abu esą geri kardininkai.
Visgi jiedu neišmanėliai. 

Reikėjo pasišaukti ameriko
nišką “muving pikčininką" 
ir kautis. Tokie “mūviai" 
Amerike būt populerūs ir 
abu lenkai tiesiog’ flirtinin
kais būt galėję tapti.

Aren. šeptyckis yrajją^us. 
Jis yra buvęs Lenkijos gene- 
ralio štabo viršininkas.

Skšinskis nūs 
apie stalą ir 
•Sveikas rankos 
ti per stalą, ar& 
nim visiškai svgikBiąs/’Gen. 
Šeptvckis 
rankos daugiaunfcadudsias 
Tada Grafas 
siakod 
atsako, kad jis grafą laikąs , 
kaltininku kraujo pralieji
mo Varšuvoj gegužio 12 d.

Tada grafas Skšinskis iš
metė savo kortelę, kaipo 
ženklą dvikovon pašaukimą. 
Gen. Šeptyckis pašaukimą 
priėmė ir sutarė ant rytojaus 
anksti paskirtoje vietoje 
kautis iki vienas jų kris. Su
sitarta kautis kardais (šokio
mis).

Lenkijos Įstatymai dviko
vas draudžia, 1x4 ištokie po
nai juk stovi aukščiau Įstaty
mų. Bet daugelis nei nelai
kė jiems už blogą taip laužy
ti įstatymą ir linkėjo geriau
sios kloties smarkiausia pasi
pešt!.

Grafas ir generolas pasi
skyrė taip vadinamus sekun
dantus, kurie sukomanda- 
votų kovon ir fiaskui būtų 
Ii ūdytoja i s.

Birželio 9 d. anksti ryte 
abu didvyriai sueina Į pa
skirtą vietą. Grafas atvyko 
vienas, o generolas kartu su 
savo sekundantais. Pagal 
taisykles negalima kautynių 
pradėti lx> sekundantų iš 
abiejų pusių. O grafo sekun
dantai vis nepasirodo. Tik 
pagalios už valandos grafo 
sekundantai teatvyko, saky
dami. kad pramiegoję. Ta
da generolas atsisakė eiti 
dvikovon ir pareiškė, kad jo 
viršus ir teisybe. Generolas 
aiškino savo atsisakymą tuo, 
kad dvikovos taisyklės reika
lauja, kad sekundantai ne
si vėluotų. o kurio pasivėluo- 
pa. tai tas rokuojamas pra- 

Ja|x>nijos prekyba žaislais, laimėtoju.
milžiniškai padidėjo. Tą pa
rodė jK>reitų metų 
kos.

SKŠINSKIS PAŠAUKĖ ŠEP- 
TTCKĮ DVIKOVON

KRAKOVAS, Lenkija. — 
Buvusis Lenkijos premieras 
grafas Skšinskis ir lankęsis. 
Amerike buvo pašaukęs dvi
kovon gen. Šepty^kį. Da
lykas dėjosi šitaip: Skšins
kis atėjo į klubą ir tiesė per 
stalą ranką pasisveikinti su 
generolu Šeptickiu, o genero
las rankos nesiteikė ištiesti.
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ra $32.75, o moters 
$18.30.
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Tautų Sąjungos Taryboj 
nesutikimai

SUAMERIKONĖJO
NFA^YORK. — Čion at

vyko Francijos policijos vei
kėjas Renė Casselari. Jis 
nori susipažinti su Amerikos 
kova prieš piktadarius. Jis 
sako, kad Franci joj prmlefa 
amerikoniškais būdais pikta- 
dariauti. Jis sako, kad Pa
ryžiuje esą 5,000 Amerikos 
žulikų ir jie išdykusius fran- 
cūziukus išmokino Amerikos 
būdu žniogžudžiauti ir vagi
nėti.

NEREIKĖS BANKRUTUOTI
GENEVA. — Tautų Są

jungos Taryba pripažino, 
kąd Austrija 
sah&^vėika iFftebank 
sianti. ’

IŠREIŠKĖ PASITIKĖJIMĄ
PARYŽIUS. — Francijos 

ministerių kabinetas jau bu
vo gatavas rezignuoti. Tas 
įvyko dėl nesutarimo, kaip 
franko smukimą gelbėti. Bet 
ginčai pagalios baigti ir mi- 
nisteriai liko savo vietose.

_________________ ;

LAIMĖJO PAGERINIMĄ
AVETSTER, W. Va.—Kar- 

penteriai laimėjo algų pakė
limą. Gaudavo po $1.25 va
landoj. Sustreikavo ir išsi
kovojo po valan
doj.

IŠRINKO MINISTERIUS
Lenkijoj išrinkta .mini sto

riai. Ikšiol visus reikalus • 
vedė Pilsudskis be jokių mi
nisterių. Dabar ministeriais 
pastatyti jo šalininkai. Ik
šiol pagal Lenkijos konstitu- 
eija būdavo taip, kad minis- 
teriai statomi bu\o pasita
riant su Seimu. Dabar lx> to
kio pasitarimo su seimu ir be 
seimo patarimo paskirti mi- 
nisteriai tokie, kokie Pil
sudskiui patiko. Nei vienas 
iš'senųjų diplomatų ar mi
nisterių neįnėjo. Pilsudskis 
sau paliko karo ministeriją.

ĮGRIUVO KASYKLA
Vokietijoj. Bruckdorfe. Į- 

griuvo anglių kasyklos. Nuo
stoliui už apie $250,000:

NESUTIKIMAI TAUTŲ 
SĄJUNGOJ

GENEVA, Šveicarija. — 
Tautui Lygos Taryba pradė
jo savo sesijas. Bet pasiro
dė skaudžių nesusipratimu 
besą. Nesusipratimai tokie, 
kad šnekama apie Sąjungos 
suirimą.

Nesutikimus ir keblumus 
sukėlė Ispanija ir Brazilija. 
Tų šalių delegatai padarė af- 
rontą (įžeidė) Sąjungą. 1- 
žeidimas tas, kad Brazilijos 
delegatas visai nėjo į sesiją, 
Ispanijos delegatas atsiuntė 
savo vaikišką sekretorių da- 
"tyvauti/Kartu su senais ir už- 

' šitarnavusiais diplomatais.
Tas parodo, kad Ispanija ir 
Brazilija visiškai nepaiso 
Tartitų Sąjungos, jos neger- 

~bm^ir nieko gero sau iš jos 
nesitiki.

Ispanija ir Brazilija Są
junga nepatenkintos deltp. 
kad jos negav* nuolatinės 
vietos Taryboje. Didžiųjų 
valstybių diplomatai pareiš
kė, kad Ispanija ir Brazili
ja savo tokiu Sąjungos Tary
bos negerbimu sumažina šan
sus gauti nuolatinę vietą.

Vienas diplomatai pasakė, 
kad nereikią Brazilijos ir Is
panijos paisv’ti. Esą svar
biau įsigauti į Sąjungos Ta
rybą Vokietiją.

Tarti
Ttt?x

John Goldstrom, kurs pradė
jo kelionę aplink pasaulį ir ap- 
keliautiti per 31 dieną. Da
bartinis rekordas yra 35 die
nos.

}

Vokietija tuo tarpu varo
si, kad tik ji viena tebūtų Į 
Sąjungos Tarybą įleista.

Be šių nesmagumų Sąjun
ga dar šlubuoja su nusigin
klavimo klausimu. Dėl to 
reikalo nėra susitarimo i r su
tikimo.

PRIEŠINSIS TURTŲ KON
FISKACIJAI

B i ržeTlh -rU Vok i < 4 i j o j 
)iis referendumas liausime 
‘x-kaizerio ir kitų didikų 
urtų konfiskavimo. Yra 

aiškiai pramatoma, kad žmo
nės stos už tų turtų konfiska
vimą. Tai prezidentas ilin- 
denburg paskelbė, kad jis 
tam priešinsis i r įstatymo lie
pa t virt ys.

(
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REIKALAUJA DIVORSO
Vokietijoj geų. Ludendorf- 

fo pati pareikalavo divorso. 
Sako, ka jos vyras perdaug
•pąsinė >s esąs pditikoj ir vi
sai ją apleidęs.

Gen. Ludendorff yra vie
nas žymiausių karo laikų ge
nerolų.

PREKYBA LABAI PADI
DĖJO

Taip tai kautynių irnejvy- 
statisli-ko. Sako, kad kautynės bū

tų gerą shovv padariusios, nes

g

*

NEDARBAS PADIDĖJO
WASHINGTON. — Be

darbių skaičius palyginus 
kovo mėnesi pereitų metų su 
balandžio mėnesio šių padi
dėjo ant 32.565. Taip skel
bia darbo statistikų biuras.

PALAIDOJO PRINCĄ
Korijus princas Yi, pas

kutinis Korėjos imperato
rius, mirė. Jo laidotuvėse 
dalyvavo Japonijos vyriau- 
syliės atstovai. Mat Japoni
ja dabar valdo Korėją. Kar
tu su imperatoriaus laidoji
mu buvo amnestija korėjie
čiams sukilimą rengusiems 
prieš japonus. Tokių intar- 
tų asmenų suareštuota buvo 
apie 300. Dėl valdovo laido
tuvių dauguma jų paleista, 
bet vadai telx*laikomi kalėji
muose.

Laidotuvės buvo taip iškiL 
mingos, kokios labai retai te- 
surengiama.

Japonai Korėjoj jau se
niai įsiponiavojo.

O korėjiečiai vis neapsi 
pranta su Japonijos valdy
mu. Paskutinio jiį buvusio 
valdovo mirtis gali korėjie
čius ramesnius padaryti, o 
gal dar rovoliucijoniškesnius 
padarys.

KIEK ARKLIŲ
Arkliu skaičius Suv. Vals

tijose nuolatai mažėja. 1920 
m. arklių buvo 20.000,000. 
Dabar tėra 16,500,000. Ark
liu vietą užima automobiliai 
ir trekai.

VĖL POTVINIAI
Rumunijoj buvo dideli po

tvyniai. Tas ištiko dėl gau
saus lytaus, kurs tęsėsi kele
tą valandų.

Rumunijoj tokių potviniu 
nėra buvę nuo 1918 m. Daug 
tiltų nunešta, daug sodžių iš
griauta. žmonių prigėrė apie 
100; asmenų. T pagelbą nu
kentėjusioms pasiųsta du 
pulkai kariuomenės. Di
džiausia nukentėjo Besarabi
ja-

* J--------------

IŠLEIS ENCIKLOPEDIJA
Rusijos sovietų valdžia iš

leisianti “Sovietinę Enciklo
pediją." Ji atseisianti val
džiai 250,000 aukso rublių.

r

nekaltai 
metus T:
Jis bu apkaltintas! 
nužudyme. Bet pate Į' 
nemokė ji kalbėta ir'i 

teisme neteisingai jo liūdyteą 
išvertė ir buvo nuteistas. DV>' 
bar susekta, kad jo pati papil- 
dė saužndystę. Jis bus iŠ kalė- * 
jimo paleistas ir grįš į Italiją

»•
i*.
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JAUJAS U5NKŲ SMURTAS 
_ . _iktįiįėpkų ka-
rbmenbs būrys iš-Sū fcarei- 

,*vių su kulkosvaidžiu, kari- 
b’ nįnko vedamas, perėjo de- 
| markacijos liniją ties Meiro- 
t-ilių kaimu, Utenos apskr. 90 

metru ir perstatė linijos žen
klus
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?*!. -Ų PAJAMOS
4 - baųsUtboo mėn. pultieji 

u- Lietines geležinkeliai paja- 

• * davė 2,450,000 liti] ir 
F -siaurieji — 250,000 lt., viso 
g ‘ ^700,000 lt.

'___________________

Ų KAUNO MOKYKLŲ VAIKŲ 
įį DARBELIŲ PARODA
U”1 ’Geg. mėn. 14 d. Parodos 

k X ' • • • •I ' aikštėje, centraliniam pavil- 
į jone atidaryta Kauno miesto 

; jį. apskrities pradžios mo
kyklų vaiki] darbelių peda- 

- -goginė paroda, kuri truko li
gi gėguž. mėn. 17 d. Paroda 
buvo gan įvairiais ekspona
tais. dėl to žmonės noriai ją 
lankė.

. - Bm

• V

genr. Sliikeriu. Latviai ai 
šilUgina mūsų medikams; k< 
rie lankėsi Rygoj.

PRAĖJUSIŲ METŲ 
STATYBA

Kauno statybos insj>ekėi- 
jos žiniomis 1925 m. tikybi
nių namų Lietuvoj pastatyta
— 14, viešųjų trobesių — 32, 
pramonės įtvarų — 214, pri
vačių trobesių miestuose ir 
miesteliuose: gyvenamųjų— 
1,698, negyvenamųjų — 1,- 

<>27; sodžiuose gyvenamųjų
— 6,111, negyvenamųjų — 
7.786; savivaldvbiu tiltu: 
naujų 1,869, atremontuota— 
3.648, vieškelių bendras ilgis
— 11,207 kliu.; atremontuo
ta neskaitant privačių: savi- 
vaidvbiu niokvklu — 292, 
valstybės mokyklų—11,’ prie
glaudos namų — 11, ligoni
niu — 15 ir kitokių buveinių
—
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mas rūmas ir vieta ten labai 
tink.

dito-draugijos steigimas-; 3)
kopęrat^^ai' ar* amatai į 4)

TAISYS ŠAKIŲ-NAUMIES- 
ČIO PLENTĄ

Šis plentas vietomis yra 
visai netinkamas ir dėl to šią 
vasarą ruošiamasi jį taisyti. 
Šiemet manoma šitą plentą, 
nors ir negalutinai, bet taip 
pataisyti, kad juo galima bū
tų naudotis.

suvažiavimo narių sumany
mai ekonominiais klausi
mais. Atsakomuoju susirin
kimo asmeniu sutiko būti p. 
direktorius Juozas Kairiūkš
tis.

*

LIETUVOS MALŪNŲ 
CENTRAS

Panevėžys pasižymi malū
nu gausumu. Ten yra 6 di
deli malūnai ir keliolika ma
žesnių. Du iš didžiųjų skai
čiaus yra automatiniai ir la
bai gerai Įrengti. Jie per 
dieną gali sumalti apie lt) 
vagonų grūdų, tačiau netu
rint miltų eksporto, dalis gir
nų malūnuose neveikia.

GūlwŽėtoCs, iš vi

sų pastaugi] kūrėsi duotaja
me sklyjie. Nors vargingai, , 
uošviui ir kitiems padedant, 
pasistatė gyvenamą namą ir 
kluoną. Pasistatęs neilgai j1 
jais naudojosi. Balandžio 2U 
d. jo trobesiai ir visas inven
torius paskendo ugnies liėps- 
moje. Pijv^astis tos nelaimės 
buvo j(o. paties vaikai. Ryte, 
kūreųant krosnį, vaikai pra
dėjo rūkvti kambarv, bet tuo 
laiku buvusi kaimynė juos 
sudraudė, todėl jie paėmę ža
riją, išėjo laukan. Vaikfmis 
išėjus, tuojau pasigirdo ne
paprastus ūžesys. Ūžesiui di
dėjant, D. Gimba išėjo lau
kan pasižiūrėti ir pamatė jau 
antrą namo galą paskendusį 
liepsnoje. Kadangi vėjas la
bai didelis pūtė, tai viena mi
nute apėmė visus trobesius, 
net nespėjo nei karvės iš 
tvarto išleisti. Be to tą patį 
rytą pelkėj prigėrė paskuti
nis jo arklys. Iš vakaro už- 
klimpus arkliui, D. Gimba 
nesiskubino jam suteikti 
greitos pagalbos, todėl arklys 
išgulėjęs visą itaktį pelkėj, 
iki ryto sustingo. Taip žmo
gus, deT neatsargumo ir ne
rangumo per kelias valandas 
liko toks kaip stovi.

mo pėsčias. Išklaustas?’žmo-'s 
nos kur dėjo afrklį, sakė pa
likęs Truskavoje pas v^jią 
pilietį, nes su juo važiuojąs 
dai* šiandien j Kaunu. Jo,to 
apie 12 vai, išėjo karyėms at
nešti pašali) iš klojimo ir ne
begrįžo. Žmona nuėjusi žiū
rėti ką beveikia vyras, rado 
jau Habailuojantį ant(ljąlkiv.

Liko žmona su 2 vaikais.
• ’ - - - — . y

PUŠALOTAS. Vietos šau
lių būtys buvo visai apmiręs^ 
bet išrinkus liaują- valdybą, 
kurion įeina pirmininku p. 
Repčys ir iždininkas p. Bu- 
rakauskas, pradėjo gyviau 
veikti. Nuo pradžios metu 
padaryta 3 visuotini būrio 
susirinkimai ir 2 būrio val
dybos posėdžiai, priimta .1.4 
kandidatii, 13 atleista už ap- 
sileidmą. Rikiuotės pamo
kos daromos dažnai.

kovo mėn. 12 d. čia buy> atsi
bastęs jaulnras Vaikniaš.'Ap- 
smakvojęs pas vienoj ūkiniu- 
ką, žingeidžiai teiravosi apie 
apyl tikės žmonių tautišku
mą, apie rinkimus į Seimą ir 
apie nusistatymą prieš len
kus bei dabartinę valdžią. 
Bendrai, iš visos jo kalbos 
buvo galima suprasti, kad 
tai šnipauja politinį Lietu
vos stovį. Visi šie dalykai 
atsitinka per didelį pasitikė
jimą nepažįstamais ir pri
ėmimą i namus be dokumen
tų.

Būtų labai gera, kad musų 
ūkininkai nepriimtų nakvy
nėn be pasų nepažįstamų 
žmonių.

SEREDŽIUS. Gegužės 7 
d. Nemliiie ties Seredžium 
pagautas beplaukiąs sken
duolis. Ištraukus pasirodė, 
kad tai esąs Kacas Jankelis, 
kilęs iš okupuotos Lietuvos. 
Be svetimšalio liūdymo, dau
giau pas jį jokių dokumentų 
nerasta.

SEINŲ VYSKUPYSTĖS 
KOLEGIJA

Iš Seinų vyskupiškos baž
nyčios dabar padaryta kole
gija su kapitula, kurios 
'pralotu paskirtas ir keliamas 
į Seinus senelis kuli. Buta- 
navičius iš Raigrado;

RUOŠIAMA KURTI SODI
NINKŲ SĄJUNGA

Lietuvoj nemaža yra sodi
ninkų, daržininkų, vaisių 
perdirbimo technikų ir kitų, 
kurie iki šiol yra išsiblaškę 
ir neorganizuoti. Ši priežas
tis kliudo ne tik sodininkys
tei augti, bet nėra gera ir pa
tiems sodininkams. Tuo tiks
lu universiteto Botanikos so
dininkai mano suorganizuoti 
Lietuvos sodininkų sąjungą 
ar draugiją.

PAMUSIS, Alytaus apsk. 
Parceliuojant Pamūšio dva
rą, D. Gimba, kaip bežemis 
gavo jame nedideli žemės

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

Popiežius Pijus IX
VARNUPIAI (Mariam- 

polės apskr.). Mūs kaime 
prieš karą buvo taip vadina
mas “monopolius,” kuriame 

. keletas ūkininkų pragėrė
< 

laukus ir namus. Nuo 1914 
m. ligi 1926 buvo šventa. Da
bar vėl atidarvta valstvbinės

• *■ 

degtinės monopolius. Sako, 
kad tai padaryti leidusi Val
sčiaus tarybą. Jeigu taip, tai 
jiiifiš, valš&Attš pohai; už to
kį darbą tegul “šuo alaus nu
perka.” . -
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r Zfbe paskelbė, kad ji šiems me-
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mokestis sieke apie 60 li- 
i metus.
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Fattl H.
laivyne sekrttoriui į pagalbi
ninkus.
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REVIZUOJA DRAUDIMO 
ĮSTAIGAS

Finansų ministeris pasky
rė tąm tikrą komisiją pada- 
£5*1^ revizijai privatinėse 

» t/ • i i.

- ŽESNIUS MOKESČIUS
Kauno miesto savivaldv- 

......... ".. .
L J',tŽms sumažinusi gvvento- 
7 ; jams buto mokestį, kurio dy- 
Į j dis sudaro 8-15 litų pusme- 
■.«7 Čiui. Praėjusiais metais bu- 
F r tų

*. * *

«r .
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PLEČIA KAUNĄ
Kauno miesto savivaldybė 

^sak'ci išlvi'lnsi 80.000 litų 

t n 
j “
L'

»-<
<

X
t -

*

J ’

ta

... • rAJlLNlC POLI 
CT.MNKŲ LAIDA

Ro|< :\\. /< 11 l<‘Si f l< » joj poll- 

<eijos mokykloj laivo suruoš 
policininkams 

ose buvo dėsto- 
Msimiio polici

ninkams dalykai. .Kursui 
baigė 32 vyrai.

L KAUNE ĮVYKO PABALTUS 
STUDENTŲ KONFEREN- 

. CIJA ;
vo Suomijos, Esti
jos ir Lietuvos imi- 

* ' versiieto studentai/ K<»nfe-

latvių medikų
EKSKURSIJA

Gegužės 13 d. į Katiną-at- 
gos universiteto 

medicinos fakulteto stu 
ekskursija prieky sh

g* '
i- Važiavo Rygos

PREKYBOS IR PRAMONĖS 
ĮSTAIGOS

Šiemet visoj Lietuvoj vei
kia prekybos ir pramonės į- 
staigų: I rūšies 116, II — 
3.382,‘ *111 — 9,660, IV — 
2,999, V — (išyežiuojamų) 
170, Vt — (isnešiojaiftųių) 
594.

STATYS KARiUOMENĖS 
STADIONĄ

Apsaugos ministerija ma
no statyti Kaune kariuome
nės stadioną arba tam tikroj 
vietoj įrengimą, kur patogu 
būtu darvti kariuomenės *■ - • 
sporto šventes ir kita.

RUOŠIASI STATYTI 
LIGONINES

Vidaus reikalų ministeri
jos sveikatos skyriaus direk
torius pareiškė spaudai, kad 
šiemet ruošiamasi statyti 
Kaune akių ligoninę, provin
cijoj : Pasvaly ir Anykščiuos 
>kiu ligoms klinikos. Jur
barke įsteigta džiovininkų li
goninė jau perpildyta. Dėl 
•<> ruošiamasi statyti šios rū
šies kitą panašią ligoninę 
Varėnoj, kur yra atatinka-

b, paskirtas

KIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
LIETUVOS GELEŽINKELIU 

ILGUMAS
Bendras Lietuvos plačiųjų, 

geležinkelių ilgis dabar sie
kia 1,128 'kilom. • Geležinke
lių stočių yra 110 ir'37 susto
jimo vietos keleiviams įlipti.

Bendras naudojamų siau
rųjų geležinkelių ilgis siekia 
449 kilom.

DEGTINĖ NUVEDĖ 
LENKIJON

SALDUTIŠKIS, Utenos 
>skr. Dvi savaitės atgal

vietinis gyventojas pil. 
Sklianskas išėjęs bažnyčion 
negrįžo namo. Jo namiškių 
buvo manyta, kad jį nužudė 
pil. Lašinskas, su kuriuo juo
du “roifiansavo” prie p. Ba
ranauskaitės. Ilgai ieškota 
“lavono,”bet niekur nesu
rasta.

Pagaliau. pasiteiravus pas 
lenkus, pasirodė, kad Sklian
skas grįždamas girtas namo 
iš Labanoro miestelio ir pa
klydęs miškč stačiai pateko 
lenkų sargybos prieglobsti n 
ir tapo patalpintas Švenčio
nių kalėjimam

LIETUVIŲ SUIMINĖJIMAI 
VILNIAUS KRAŠTE 

TEBETŲSIAMI
Paskutinėmis žiniomis, lie

tuvių suiminėjimai Vilniaus 
krašte tebetęsiami. Švenčio
nių ir Suvalkų srityse pasta
romis dienomis suimta apie 
50 jaunų vyrų. Per tardymus' 
lenkai verčia juos pasiraši
nėti netikrus protokolus.

VILNIAUS LIETUVIŲ ŪKI
NINKŲ SUVAŽIVU|AS 
Lietuviu ūkiui tiku Sūrelis • * 

padavė Vilniaus vaivadai 
prašymą leisti lietuviui ūki
ninkų suvažiavimą Vilniuj 
Sekminių antrą dieną, gegu
žės 21 d., ekonominiams
klausimams aptarti, būtent: 
1) ūkio rateliu ir ūkininku 
sąjungos steigimas; 2) kle-

STAČIATIKIAI PEREINA Į 
UNITUS

Perėjus rusų arkimandri- 
tui F. Morozovui iš stačiati
kiui tikėjimo į unitų tikėji
mą, ir daugiau juo pasekę; 
šiandien unitų parapija, ku
riai priklauso Augustijonų 
bažnyčia, jau priskaitanti a- 
pie 1000 asmenų. Atsivertė
liai esą dąųgįausia tie pravo
slavai, ktirie kadaise katali
kybę pakeitę pravoslavija.

* ’ * ’f.- Įm ’

PAVAmklŲ KŪDIKIŲ 

LIKIMAS
LINK U VA. Aleksandras 

ir Aleksandra Krikščiūnai iš
Kyzeirų dvaro, Linkuvos 
valsčiaus, pasiėmė į savo įba- 
mus auginti sesers Gertrūdos 
Krikščiūnaitės pavainikį 7 
metu amžiaus vaika Vlada.• v *• *■

Krikščiūiiai kažkodėl vai
ko baisiai nekentė, nuolat 
mušė, visokiais būdais kan
kino -ir, blogai maitindami, 
suardė jam visai sveikata. 
Kovo 27 dieną greta gyvenęs 
Juozas Kažukauskas girdėjo 
kaip vakare vaikas Aleks. 
matyti, žiauriai mušamas, 
nežmoniškai rėkė. Rytojaus 
dieną Vladas Krikščiūnas 
atėjo pas Kažukauską, kad 
tas padarytų mirusiam vai
kui grabelį. Šis dalykas bu
vo pranešta policijom kuri, 
atvykus su gydytoju, apžiū
rėjo vaiko lavoną ir rudo ke- 
liasdešimts mėlynių nuo su
mušimo. Už žiaurų kūdikid 
sužalojimą Krikščiūnai buvo 
patraukti teisman. Panevė
žio Apygardos Teismas, iš
nagrinėjęs bylą, pripažino 
Krikščiūnus kaltus sunkiai 
sužalojus ir nuteisė abu po 
trejus metus sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Einant amnestijos 
įstatymu, bausmė sumažinta 
iki dviejų metų kickvivnam.

Vyriausiasis Tribunolas 
peržiūrėjęs bylą dar sumaži
no bausmę iki devynių mėne
sių kalėjimo.

PRYGA (Simno v.. A ly
ta ilsu aps.). Čion, kaip ir 
dauguma mūsų piliečių, per
daug pasitiki keleiviais ir 
šiaip užeivrais. Apsinakvo
ję valkatos.ką nors pavagia, 
arba apgaulingai suvedžioja 
mūsų žmoiičttus: Pavyzdžiui,

tauta negali kilti kultūroje ir 
gėrovėje be'mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
ną, kultūryiga tduta gerbia savo mokytus vy

niotoms, Taip ir pas lietuvius 
s : : ' i . <1 m ; » < i |»r

1 vadus. -Kiekvienas Amerikos lietuvis

MIKALAJAVAS (Kauno 
apskr., Garliavos valse.). Ū- 
kininko Motiejaus Žukausko 
balandžio mėn. 15 d. pasiutęs 
šuo sužeidė 6 metu vaiką. 
Vaikas dabar yra gydomas 
Kaune. Šuo buvo paties 
Žukausko ir buvo pririštas, 
bet nutraukęs grandinę šoko 
ant vaiko ir sukandžiojo.

LINKUVA. Naktį iš ge
gužės mėn. 8 d. į 9 d. nežino- 
*mi piktadariai Linkuvos ka
pinėse išvartė veik visus kry
žius. Panašiai padaryta ir 
kituose aplinkiniuose mieste
liuose.

RENAVA, Mažeikių aps. 
I mūsų virš metu laiko snau- C * C
dusį būrį, jau naujas rinkti
nės vadas atsilankė antrą 
kartą. Surinkimai) buvo at
vykusių daug mums užjau
čiančių asmenų, kurių kele
tas pareiškė norą įstoti į L. 
Š. S. ir užpildė asmens pa
reiškimus. Nusiskundus L<> 
ūbos kaimo šauliams dėl ke
lio tolumo iki Renavos m., 
numatyta tenai įsteigti to 
pat būrio grandį.

UŽVERMENIAI (Ramy
galos v.). Gegužes mėn. 2 d. 
apie 12 vai. pasikorė pilietis 
A. Dargužis. Pasikorimo 
priežastis — girtuoklystė ir 
kortavimas.

1 dieną gegužės išjojo rai
tas į Ramygalą ir išsinešė 
450 litų su savim. Ramyga
loje prakortavo visus pini
gus ir arklį. Gegužės 2 d. 
apie 5 vai. ryto sugrįžo na-

antį savo vaikus su lietuvių 
tautos vadaiSU jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame-

APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS
YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite

DARBININKAS
866 West Broadway South Boston, Mass.

Visi Skaitykite

Jono Rinito

Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

EILIŲ JOJE YRA VISOKIŲ1 
įvairių — patriot'ingų, 
juokingi], rimtų, bet 
visiems visos supran
tamos. Veik visos yra ' 

originalės
r Apdaruose 1150, be apdarų S1.00

“DARBININKAS”
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Švedija, pagarsėjusi dėl 
sniego, ledų ir šviesiaplaukių 
žmonių, žymiai prisidėjo 
prie Amerikos istorijos. Pir
mieji kolonistai iš tos šalies 
atvyko Amerikon aštuonioli
ka metų po atvykimo pilgri- 
mų laivu “MayflovVer.” Tie 
pirmieji kolonistai atvyko 
Amerikon su pagelba savo 
valdžios, kurios vedėjai no
rėja, kad Švedija būtų skai
toma su Anglija ir Holandi- 
ja. Šie žmonės apsigyveno 
Dela\vare valstijoj, kur šian
dien Wilmington’o miestas 
stovi.

Jie tuoj naujoj šaly įstei
gė savo koloniją, pastatė 
tvirtoves ir pirko žemes nuo 
indijonų. Iš viso dvylika 
eks]X‘dicijų švedų atvyko A- 
merikon. Savo koloniją va
dino “Naujoji Švedija,’’ ir 
ji taip greitai augo, kad ne
užilgo išisplatino per ketu
rias valstijas — Delavvare, 
Pennsylvanja, Marvland ir 
New Jersev. 1655 m. koloni
ja buvo priversta pasiduoti 
holandams, ir ^vėliaus ang
lams. Bet kitų tautų pasisa
vinimas kolonijos nesulaikė 
jos išsiplėtojimą. Daugelis 
naujų žmonių atvažiuodavo 
iš Švedijos ir todėl jie nega
lėjo užmiršti savo tautos ir 
kalbos.
e Į

Nuo 1638 metų iš Švedijos 
žmonės vyksta Amerikon. Po 
Amerikos Revoliucijos tiek 
daug žmonių atvyko, kad 
1820 m. tūlas veikėjas nura
šė Švedijon įspėjimą, .kad 
žmonės nevyktų Amerikon, 
nes ir taip jų perdaug esą. 

^ ĮNuo 1638-1779 apie keturias-
• i

i

1

r i po 60,000 skaitytojų.
Jų organizacijos seka kitų 

tautų organizacijas. Seniau
sios tikėjimiškos. Pirmieji 
gyventojai tuoj pastatė savą 
bažnyčias ir dvi iš tų vis sto
vi. Viena buVo pastatyta 
1699 metais kita 1700 metai^

Didžiausia organizacija^ 
S\vedish Lutheran Churchį 
turi apie 1,200 bažnyčių ir 
parapijii po’ visą šalį. Šie 
žmonės turi daug kultūriškų 
ir apšvietus Įstaigų. “Order 
o f Vasa” yra didžiausia ne 
tikėjimiška organizacija turi 
iki šešiasdešimts tūkstančių 
narių.

Nors švedai neužsiima po
litika, tai daugelis švedų už
ėmė svarbias vietas Ameri
kos gyvenime. Trvs valstv- • •• 
bes Amerikoje turėjo Švedi
joj gimusius gubernatorius, 
ir šiandien jie turi du sena
torius Senate ir du kongres
menu.

Tarpe pagarsėjusių žmo
nių randame John Ericson, 
garsus išradėjas ir bildavoto- 
jas laivo “Monitor,” kurio 
kova su laivu “Merrimac.” 
buvo vienas iš svarbiausių 
Naminės Karės punktų. Ki
tas išradėjas Dalilgren, išra
dėjas “Dahlgren” šaudyk
lių, taipgi visur pagarsėjęs.

F. L. I. S.

įdesirhts dvasirbnkų, be kitų ’ 
Biokytų žmonių, buvo pasius
ti Amerikon iš Švedijos. Bet 
daugiausia žmonių atvažiavo 
tarpe 1870 ir 1880 metu, dau
gumas iš kuriu nuvyko į va
karus.

Sulig 1920 m. cenzo, buvo 
625,(XX) švedu Amerikoje, tai 
yra Švedijoj gimusiu ,ir su 
Amerikoje gimusiais vaikais 
skaitlius dasiekia 1,500,000. 
Daugumas šių randasi vaka
ru valstvbėsr— Minnesota, 
Micliigan, Wisconsin, To\va, 
Nebraska, South ir North 
Dakota. Nuo tų valstybių 
matyti, kad tie žmonės dau
giausia užsiima ūkininkyste. 
1920 m. buvo 60,(M)0 ūkininku 
tarpe tų immigrantų. Tos 

yra augštesnės už 
tautų skaitlines.

skaitlinės 
visi] kitų 
apart vokiečių.

Šiomis dienomis beveik 
kiekvienas švedas, kuris at
vyksta Amerikon turi kokį 
nors užsiėmimą, tik apie 1$ 
nuošimtis . neturi užsiėmi
mo.

Laikraščių Amerikoje jie 
turi apie penkiasdešimts. Di
desnė dalis jų tikejimiški lai
kraščiai, kas parodo kad pir
mųjų immigrantų tikėjimiš- 
kas judėjimas iki šiai dienai 
pasiliko, švedai neturi nei 
vieno dienraščio. Sako, kad 
tas dėl to, kad daugumas jų 
žmonių yra ūkininkai ir tie 
ūkininkai praleidžia tik vie
ną dieną kas savaitę dėl skai
tymo. Jų seniausias laikraš
tis yra “Augusiana” orga
nas “Sivedisli Lutheran” 
bažnyčios. Leidžiamas per 
septyniasdešimts metų. Di
džiausi savaitiniai laikraš
čiai randasi Minneapolis ir 
Chicagoje, trys iš kurių tu-

♦

mnkal

Bet jeigu pavargęs pabundi NėveMrTnmągIr stokai 
"ai.
ir

S. Rata j, Pilsudskio šalinin
kas. Kai Pilsudskis nuvertė 
prezidentą Wojciechowskj, tai 
Rają buvo paskiręs eiti prezi
dento pareigas.

Daug prigul geros ka
vos puoduko, o kava 
priguli nuo “už’.alty- 
mo.” Vartok Bade
no kondensuotą pie
ną (pasaldytą). Tas 
švelnus mišinis nenu- 
griebto pieno ir cuk
raus iškelia tikrą ka
vos skonį. Bandyk ry
toj ryte, vartok taip 
gi Bordeno ko iden- 
suotą pieną panardi
nimui skanskoniui.

STANDARD
■AANO

gondensep milk
UROSERMNKAS 

TURI ŠVIEŽIO UTAKO

Šių metų gegužės mėli. 
28-tą dieną Pasaulinės Paro
dos Lietuvių Komitetas, ap
svarstė “Amerikos Lietuvių 
Dienos” 28-to rugp. š. m. iš
kilmių programą. Nutarė, 
kad “Amerikos Lietuviu 
Dienos’’ iškilmes sudaro šios 
trys pagrindinės dalys:

1—Dideliausia ir kuogrei- 
čiausia manifestacija; 2— 

’ Suvienytų Amerikos Valsti
jų sveikinimas iš priežasties 
150 metų nuo nepriklauso
mybes paskelbimo; 3—Lie
tuviu dainos, tautiški šokiai k z

ir baletai.
Sekmingesniam programos 

. įvykinimui ir patogesnio 
darbavimosi delei nutarta 
sutverti sekančios komisijos: 
T—Manifestacijos, 2—Fi
nansų, 3—Organizacijos, 4— 
“Dainos Dienos” ir 5—Pre- 
sos.

Šios komisijos, išskyrus 
Pi<‘sos Komisiją, išdirba 
projektus, patiekia juos ap
svarstyti Bendram Komite
tui ir užtvirtintus rūpinas į- 
gyvendinti. Kad įtraukti 
daugiau žmonių darban ir la
biau supopularizuoti savo 
veikimą, nutarta: į komisi
jas kooptuoti nauji] nariu su 

! sprendžiamuoju balsu. Ypač 
1 noriai priimti tinkamus dar

bui tų draugijų atstovus, ku
rios komitetą remia stambes
nėmis aukomis ir kooptuoja
ma susitarus su draugijomis, 
kaipo/jų,ji] atstovais.

Ki/kvienas iš komisijų ko
mitetas skiria pirmininką ir 

j jam paveda sudaryti komisi
ją. Ir teip: 1—Manifestaci
jos komiteto pirm, likos 
Klrb. Kun. J. Kaulakis; 2— 
Finansų — p. A. Vžumeckis: 
3—Organizacijos ir Presos 
— Kun. S.. Draugelis ir 4— 
“ Dainos Dienos” — palieka
ma sekančiam Bendro Komi - 
teto posėdžiui.

Kalbant apie 4-tą paragra
fą, “Dainos Dienos” klausi
mą. maloniai komiteto iš
klausyta pranešimai vietos 
vargoninko p. Ilodelio, Kliu. 
S. Draugelio ir S. Kviet- 
kaus: 1-mas. Vargom ITode- 
lis t pranešė: “Dainavimo 
klausimu jau jis yra padaręs 
tam tikrų žygių. Pasekmės 
geresnės negu buvo galima 
tikėtis: jaunimas labai no
riai sutinka dainuoti; jau 17 
nauji] vyri] įsirašė clioran ir 
patys nutarė vieni kitus pri
kalbinti; ūpas labai geras. 
Kiti vietos vargoninkai irgi 
pritaria. Philndelpliiočiai su 
|>ri<‘ini<>sčiais sudaro į 3<M) <lai. 
nininkų.” 2-raš, Kun. S. Drau 
2f<‘lis pareiškia, kad nuvykęs 
l’ittsburglian A. L. II. K. Susi
vienijimo Seiman kalbėjosi il
su ten dalyvavusiais \argo-

nininkais, kurie pareiškė ne
paprasto prielankumo ypač 
pp. St. Pranckietis ir L. Se
ni u 1 i s. Pi t tsbu rgh ieč i a 11 iš
nors ir toli, bet prižadėjo iš 
geriausių dainininkų suda
ryti chorą iš 40 asmenų ir at
vykti Philadelphijon ir net 
konkurse dalyvauti, jei tik 
jis Įvyks. Vargom Stulgai- 
tis iš Wilkes-Barre, Pa., pa
sižadėjo paraginti mainio- 
rius ir su savo choru daly
vauti “Lietuvių Dienoje.’’ 
Ypėa pažymėtina yra, kad 
minėti vargonininkai pareiš
kė nuomones, kad jų daini
ninkai sutiks atvykti “Lie
tu vilt Dienon” savo lėšomis.

Ga i‘bė .1 >i 11 šburglii eč i ai ns 
ir ten dalyvavusiems vargo
nininkams, kurie savo prie- 
lankiifnu^Lietuvių Dienos” 
klausimą šiam reikale tiek 
pastūmėjo, kad pridavė drą
sos komitetui vėl ji svarstyti 
ir eiti prie teigiamų pasek
mių. 3-čia^j Jyyigtkųs pa- 
reiškė, kad jisai buvo Ches- 
ter, Pa., ir iš ten choras iš 50 
asmenų pasižadėjo dalyvau
ti.

Komitetas išklausęs šių 
pranešimų, turėdamas ome
nyje, kad Vargonininku Są
junga, delei tam tikrų tekniš- 
kų priežasčių, atsisako im
ties “Dainos Dienos” pro
gramų vykinimo, bet pažada 
savo prielankumą bei para
mą, nutarė imties palįsto 
darbo. Kad paraginti Ame
rikos lietuvių jaunimą daly
vauti šioje istoriškoje dieno
je. komitetas nelaukdamas 
iki bus sutverta 
Dainos” komisija, 
šiuos principinius 
kuriuos būsi moji 
turės įgyvendint: 1-mas. at
vykusi ems dainininkams 
duoti veltui nakvynę: 2-ras, 
daryti choru konkursą su 
premijomis: 3-čias. chorve
džiams ir dainininkams duot 
specialius ženklelius, kurie 
pasiliktų ilgiems laikams 
kaipo atm’ntis: 4-fas. išleist- 
ton knygo i. kurioje bus ap
rašyta “/ merikos Lietuviu 
Dienos” iškilmė, patalpyti 
chorvedžii’ ir dainininku 
chorų pav ikslus bei vardus 
su pavard mis ir išdalyti at
minčiai.

PR1 SOS KOMTSTJA į
M. (ir' įailūnienė, rašl-kė\ 
 &—---------------------- ---- -

v •

“Dienos 
priėmė 

dėsnius, 
komisija

i

1

CHORO REPERTUARAS
Mėnesini* Muziko* Leidinys. Me
tam* $2.00. Ui tų pnčlą knlną 
siunčiam Ir Lietuvon. A. BAČIU
LIS, 421 G: h St., 8. Boston, Mas*.

Ą
»

in
dą. viduriai sukietėję, šal
čiai lengvai užpuola, visuo
met pavargęs, tai gali savęs 
užklausti: “Ar aš užtektinai 
ks linkt miegu 1"

Kūnas susideda iš celių, 
kurios sudaro audmenis ir 
sąnarius. Kiekviena žmo
gaus mintis ir kiekvienas 
žmogaus judėjimas veda prie 
nusilpnėjimo tų celių ir aud
inėm]. Kuo sunkesnis dar
bas, protinis ar musl> ulinis, 
tuo greičiaus celes susilpnėja 
ir tuo greičiaus kraujas ap
sunkintas su visokiais nuo
dais. Jeigu norime gyventi, 
turime visuomet pataisyti 
arba naujoms permainyti. 
Dalį pertaisymo darbo atlie
ka maistas, kuri valgome, o- 

kurį įkvepiame. bet di- 
kuomet 
išeik va

ras, 
desnė dalis atlikta 
miegame. Tik tada 
tos per dieną jėgos ir ener- 
gi atgaivinta.

Kiekvieno žmogaus miego 
valandos mainosi, bet šioj 
sunkaus darbo ir sunkaus pa- 
sibovinimo gadynėj nema- 
žiaus kaip astuonios valan
dos miego kas nakt reikalau
ta. Per tiek laiko kūnas ga
li gerai pailsėti. Ar duodi 
kūnui užtektinai laiko Rak
eta atlikti šitą pertaisymo 
darbą ! Jeigu ne, tai per
daug išimi iš Sveikatos Bail
okos. Pavojaus ženklai yra 
galvos skaudėjimas, nenoras 
valgyti, viduriu 
mas ir nuolatinis 
mas.

Jeigu užtektinai 
busi sudrūtintas. energiškas.

miegi pa-

Į IR IŠ

LIETUVOS 
l’ER BREMENĄ

Didžiausiu Ir greičiausiu 
Vokiečių garlaiviu 

arba kitais Šios linijos laivais 
Tik 8 Dienos Vandeniu 
Patogus Šios klesos kambariai 

Į ARI PUSI NUMAŽINTA 
I.AIVOKARčIV KAINA 

Dėl informacijų kreipkitės pas 
N O R T II G E R M A N 

L L O Y D 
15 AVator St.. Cor. Devonsliire 

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

tai peužtekti nai | • jniegt)ja i. 
Jeigu gali,. vėl ■ aiii^ižlutir 
bandyk užmigti. Jeigu nega
lima tai sekantį vakarą eik, 
aukščiams gulti, ir miegok 
pakol pabusiu jausdamasis 
sveikas ir energiškas. Jeigu 
kūnas ture j <r užtektinai lai
ko atlikti savo (laiba, ta lak- 
tą žinosi, Ilginus nenorėsi 
miegoti.
’ Gerai vėdintas miegamasis 
kambaris daug prisidės prie 
sveikatos. Turėk užtektinai 
lengvų šilti] lovos uždangalu, 
ir atidaryk langus.

Jeigu dėl kokios priežas
ties, negalima miegoti, pa
tartina prieš einant gulti šil
tame vandenyje išsimaudyti, 
arba lauke ant trumpo laiko 
pavaikščioti. Kartais patar
tina legvai pavalgyti prieš 
atsigulsiant, nes alkanam 
sunku užmigti. Bet reikia 
valgyti tik lengvo maisto 
kai]) stiklą pieno, puoduką 
koko su keliais krekeriais.

Kartais knyga, veikalas, 
rūkymas, kava, arbata arba 
per sunkus valgis neduoda 
žmogui miegoti. Kurie bijo
si nemiegojimo, turi praša
linti tuos dalykus, kurie prie 
to veda.

f

<

LIETUVON IR TA
LIETUVOS

PER HAMBURGĄ 
Msų 3 varyklių garlaiviais 
Al.BKRT 1IAI.I.IN. H A M KUBU

RKSOIUTE. RET.IANCE 
DKVTSHI.AįTO 

CLEVKI.AND. VTESTPUAUA 
TU VKINGIA 

Savaitiniai išplaukimai iš 
New York'o—garlaivals 

TmrRiNOtA ir Westfhalta 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamos
Europinės kelionės

$203
IŠ NEW YORKO j 

Kauną ir Atgal 
(Kares taksai ekstra)

Išplaukia kožną savaitę 
Sttyrįiimiti leidinių ir kitų 
informacijų kreipkitės pas

United American Lines 
(Hantaum Line) Joint Service wRh 

Hamburg American line
131 Statė St., Boston, Mass.

’1
-1

F. L. J. >'.

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS 

rasiulome visiems gerg raštų mčgS- 
jams įsigyti <lvi geras knygas: pirmą ir 
antrą tomą 

APMĄSTYMAI 
visiems metams ir šventėms 

Dydis 5X71/į colių, dailiais kietais ap
darais, įhj 5(M> suviršum puslapių. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai, 
ypač dievotiem žmonėm. Kaina abiejų 
tomų $3.00, Išpirkite pašte “Money 
Order” ir siųskite:

“Darbininkas”
3GG W. Broadvvay, So. Boston, Mass.1

»■*

Į LIETUVĄ
(per Angliją) 

sumažinta kaina 3 klesos sugrąžtlnių 
laivakorčių

j KAUNĄ IR ATGAL

BERENGARIA ir 
MAURETANIA...........$211
AQUITANIA................ $215
t LIEPOJĄ IR ATGAL KAIS 

LAIVAIS — $188. 
Iš Bostono:

Samaria—Birž. 13, Liepos 11 
Laconia—Birž. 27, Liepos 25 
Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas sėmių. Keleiviai nepiliečiai 1- 
leidžlami be kvotos varžymų. Visi 8 
klesos keleiviai turi kambariui Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės prie vietos agentu 
ar )
CUNARD LINE 
128 Statė Street 
Boston, Mass.

I

„Plauk po Amerikos Vėliava** 

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ ’
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

DŽIAUGKITF.S saugumu ir 
patogumais laivų, kurius val

do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankamais bile laivo 
United Statės Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

kuri išplauks iš New Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono W. Luth. 
Lietuvių Skyriaus prie 
Statės Linijos

Dėl pilnų informacijų 
plaukimus United Statės 
laivų—Leviathan, George Wash- 
ington. America. Republic. Pres- 
ident Roosevelt. I’resident Hard- 
ing—klausk jūsų .Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas j

Vedėjo 
United

apie iš-
Linijos

4S Broad*ay. N«w York City

l-

■4

į
34

1
1

I 1

■n

JEIGU JŪS NORITE VYKTI LIETUVON

Ruoškitės ir prisidėkite prie ANTROS Milžiniškos 
Vasaros Ekskursijos

Įlipkite LaivanNew Yorke-lšlipkite KlepėdojePARANKIAUSIAS 
KELIAS

Neį, did liausiąs ištvirkėlis 
lenkia gal a prieš skaisčią, 
drąsią, kuklią moterį.

TIESIAU KLAIPĖDĄ
Laivu “LITUANIA” Liepos 17
Ekskursiją Rengia BALTIC AMERICA LINE ir KuriąĮPalydės Pačios Kompanijos 

Atstovas. Mes ar Jūsų agentas pasirūpinsizn ifeauti permjtus ir pasus.
Kriknl.HhLiml smulkesniu žinltj k informncijų kreipkite J gyvenanti Jfisy nplellnkv.k n^‘nfQ nrha tiesini |

BALTIC AMERICA LINE,
810 BRIDOE STREET NEW YORK CITY
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Nuosavybe ir su ja Suriš
(THE WORKER)
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LITHUANIAN B. C. ASSOCIATION OF ULBOS
Bd 8S second-class matter Sept 12, 1915 at th^post office at Boston, Mass.

ander the Act of March 3, 1879”
X
tor mailing at spėriai rate of postage provlded for in Sectton 1103 
Act of October 8, 1917, autborized on July 12, 1918”

PRENUMERATOS KAINA
Metams ...................................... ....$4.50
Boston’e ir apylinkėse ................V-50
Užsieny.................... .........................$5.51

VSUBSCR1PTION KATES: 
...............................................$4-50 

and suburbs .......................$4-50
countrles yearly.............. $5.50

“DARBININKAS”
ėst Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

Kai Lenkijoj kilo Pilsudskinė revoliucija, tai natūraliai 
mintys lėkė Vilniun. Sužibo viltis prie tos progos atgau- 

g^pagrobtąjį Vilnių.
Ta viltis laikui bėgant ne tik nemažėjo, o didėjo. Mat atsi- 

> taip, kad patys lenkai savo tarpe labai susiskaldę. Jei 
po revoliucijas būt įsikūrus tvirta valdžia, jei opozicija 
likus silpna, tai viltis Vilnių prie šios progos atgauti būt 

Išnykus. Dabar jau veik mėnuo laiko, kai Lenkijoj užviešpa-
• marmalienė ir j'ai galo nesimato.

N

Taip dalykams esant Lenkijos mažumos sukruto. Ukrai
niečiai, vokiečiai, baltgudžiai, kaip laikraščiai pranešė jau 
atVirai ėmė lenkams priešintis. Baltgudžių yra Vilnijoj ir jie 
.būk pradėję maištus, žinoma gal čia lietuvių darbas, o jei iš- 
tikro baltgudžiai pradėjo, tai nuo jų neatsiliks nei Vilnijos lie
tuviai.

Birželio 8 d. atėjo iš Berlino žinia apie tai, kad būk lietu
siai pasinaudodami lenkų suirute gegužio 15 d. perėję lenkų 
Rubežių ir pasivarę pirmyn 8 mailes. Paskui lietuviai buvę at
prasti ir lietuviai susikoncenravę Podgojų miške.

Kaip matome šita žinia nėra teisinga. Jau pereitą žiemą 
lenkai perėjo lietuvių rubežių ir pagrobė Podgojų mišką. Dėl 

buvo paduoti skundai Tautii Sąjungai, kuri liepė lenkams 
jpasitraukti. Bet lenkai ikšiol nepasitraukė. Viršuje paduota 
žinutė, sako, būk lietuviai susikoncentravę Podgojų miške. Ga
lonas daiktas, kad lietuviai išdrįso be ilgesnio atidėliojimo at 
žiimti nuo lenkų pagrobtąjį Podgojų mišką.

Kita žinia iš birželio 8 dienos skelbia, kad Lvove, Galici- 
įvykę susirėmimų tarp lenkų kareivių ir ukrainiečių stu- 

4entų. Nukauta likę 18 asmenų, o sužeista 80 žmonių.
Uuo karo laikų pagarsėjęs Amerikos laikraštininkas Frank 

rfkmmondš pereitos nedėlios Bostono Hearld’e išrodjnėjo, ką 
$ Lenkijai Pilsudskis. Jis pareiškė, kad Lenkijai Pil 

-šudskio išsišokimas yra pilna nelaimė. Lenkijai reikią didžio 
administratoriaus, gabaus finansininko ir vyro didžios drąsos, 
fei Pilsudskis neįstengsiąs Lenkijos reikalų pataisyti nei diplo- 
jnatiniu, nei finansiniu atžvilgiu. Pilsudskis esąs kariuome
nės idealas, bet jis nesąs nei geras generolas, nei diplomatas. 
Jo maršavimas ant Kievo užtraukė bolševikus ant Varšavos, 
kurią išgelbėjo francūzų generalis štabas ir Sikorskio ir Halle- 
rio gabumai. Sveikasis elementas Lenkijoj esąs Pilsudskiui

šia pasitikėti savo jėgomis, 
ir per tai privalome ieškotis 
dąr kitų politinių konstruk
cijų, panašių į dailų Lokar- 
nos sumetimą. O toks sume
timas ir tai vienintelis re
alus, vienintelis, pagrįstas ir 
neišvengiamas ir būtų sava 

I apsidraųduimo programa, 
kuri, nęžįįrint to, Jcaip ją pa 
vadinsime, būtų no kas kita, 
kaip angštąs' bendradarbia
vimas tarp Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, Lenkijos ir Mažo
sios Antantes*). Be Lietu- 

[vos visa ta grandine nutrūks
ta, ir tik,atskiros jos dalis 
beturi šiokios tokios reikš
mės. Tik su Lietuva šita

prięš karą ir dar karo metu visokių Ipygų bųv© spaavRaaiim 
ir jų iš Lietuvos buvo gausiai gabeųąmaū vpabar tfA-
tinimas pas mus arti sero stovi Visuose mįesl^tee |uriūmuiy- 

gyhų, muziejų. Kas iš mūs juos lanko.. iš^r
o iš mados. Teatraliai parengimai silpnai telankomi. Menė 

dalykų veik niekur neužteksi. * *. Y
Ne vienas nurodys, kad lietuvių knygos ųeperkatnos» be

turiu laikraščiai neplinta, lietuvių prakalbos nelankomos, vei
kalai vaidinami, dainos dainuojamos sienoms dėlto, kąd kny
gos žmonėms nepritaikytos, lietuvių laikraščiui turiniu silpni 
ir brangūs, prakalbos nelankomos dėlto, kad kalbėtojai silpni, 
parengimai nelankomi dėlto, kad silpnai atliekama. Pripažįs
tame, kad šitame priekaište teisybės yra. Bet tai tik maža 
teisybės dalis. Jei dvasinis lietuviu gyvenimas nebūtų užmi
gęs, tai jis kaip nors apsireikštų. Bet jis niekaip neapsireiš- 
kia. Idealistas ir kultūrininkas, kokiu yra prof. Eretas, ir tin
ka pasidarbuoti tarpe sumedžiagėjusių, apsnūdusių Amerikos 
lietuvių. Jis gali prisidėti prie gaivinimo Amerikos lietuvių I konstrukcija įgyja tikrosios 
dvasios, prie nurodymo kelię į pilnutini kultūringo žmogaus gy- reikšmės. Štai vieta, iš ku 
venimą. rjOs reikia žiūrėti į santykių

Prof. Eretui priseis darbuotis nepatogiu vasaros laiku. Pla- tarp Lenkijos ir Lietuvos su- 
Čiosios minios jam nelabai bus pasiekiamos. Bet jei jis pasieks J tvarkymą.
veikliausiąją mūsų visuomenės dalį, jei jis ją uždegs, sukels Ar galima susiderėti nūsi- 
joje entuziazmą, tai jo misija bus atlikta. leidžiant iš abiejų pusių ? Vi-
-------- i- r . - .... ■- ■—r- . sai galima, tik išanksto turi-

LENKIJA IR LIETUVA

'priešingas.
Toliau sakytas laikraštininkas sako, kad iš tokios Lenki

jos padėties jos priešininkai džiaugiasi ir gali pabaigti nauju 
Lenkijos padalinimu. Ikšiol nei vokiečiai, nei bolševikai ne
turėję progos pulti Lenkijos. Dabar dalykai pakitėję, Pil 
sudskio valdžia nesanti populeriška Francijoj. Todėl Lenki
jai pakliuvus Į nelaimę, Francija turbūt neitų jos gelbėti. Ga- 

ateiti prie to, kad Francija pertrauks draugingumo ryšius su 
ja- -, r

Pagalios sakytas rašytojas tiesiog pasako, kad dėl Pilsuds- 
kio išsišokimo Lenkijos rubežių pertvarkymas turės įvykti. A 

f Vilnių taip sako: “Lietuva turi prie Lenkijos priekabę dėl 
Vilriiaus ir ji pasistengs ji atgauti, iei Lenkijoj ištiks naminis 

te.”
Taip tai dalykams esant lietuviams artėja Vilnius.

nuodojosi nuosavybės teise, 
.bet nępildū savo priedermių. 
J ięms atrodė, kad jiems pri- 
klausuantieji turtai išimti
nai jiemsjn iklauso, o visuo
menei, kitiems žmonėms tai, 
tik tiek, kiek malone leidžia, 
arba visai nieko. Tuo būdu 
jie neišlaikė Dievo nustaty
tos “lygsvaros” ir šiandieną 
įvyko jų tragingas nusmuki- 
mas: — jų turtą griebia pa
niekintų milijonų vargšų 
rankos, — šiandieną nuosa- 
vyliės teisės naudotojai tai Į) 
žemai priversti nusileisti, 
kaip prieš tai aukštai nesi
skaitė su savo priedermėmis. 
To iš jų reikalauja visuome
niniam teisingumui užgana-' 
padarymas, —- prie to juos 
verčia pagrindinis Dievo Į- 
sakynių pagerbimas.

Kas liečia turtuolius, tas 
pat liečia ir kiekvieną žmo
gų turintį nuosavybėje tur
tą, nes kas turi nuosavybes 
teise, tas irgi turi su ja su
loštą priedermę. Didesnis 
turtas, didesne ir priederme, 
— bet nevisuomet būna, kad 
mažesnis turtas uždeda ma
žesnę priedermę. Jei p:vv. 
Lietuvos dvarininkai turėda
mi dvarus turėjo irgi prie
dermes, kurių nepaiso, —tai 
šiandieną bežemiai gaudami 
dvarui žemę savo nuosavybėn 
jiaveldi jų priedermės. Pa
leidus, kad dabartiniai nau
jakuriai, o busimieji ūkinin
kai nepaisys savo priedermių 
lygiai kaip kad ir jų pirmta-i 
Jkūnai*. _o tįk savo, asiųeiiinių) 
reikaliukų dabos, tuomet Ir' • 

, jie susilauks katastrofos, gal 
dar baisesnės negu tą, kuri 

. ištiko dvarininkus. Kaip tai ?
Štai kaip: lai žemdirbiai tik 
savo pelną paiso nekreipiant 
domės į plačios visuomenes 
reikalą, visi kai matai at
kreips savo neapykantą prieš 
juos ir sušuks: “Žemdirbiai. 

, mūsų skriaudikai... Bailu 
marina miesto gyventojus.. . 
Lai valdžia t \ al ko ūkius... ” 
Panašiai įvyksta ir su darbo 

i žmonėmis, jei jie vien savo 
- teisiu daboja gi nepildo savo 

priedermių. — tas pat atsi
tinka irsti inteligentais pro- 
fesijonalais. jei jie vien ak
meninio pelno vejasi o nepai-

(P. Vietinio Domei)

Kiekvienas žmogus turi ’ 
teisę įgyti turtą ir jį valdyti. 
Nuosavybes teisė yra pama- 
tinią'ramsčių tikros ir lais- 
vps kjįliūros bei pastovaus 
v^mdmeninio susitvąrkymo. 
Kalbant apie nuosavybes tei
sę negalime paifiirsti vieno 
labai rimto dalyko, kurs su 
ja varžiai rišasi, būtent to, 
kad Dievas pasaulyje surėdė 
sekančios rūšies tvarką: 
kiekviena TEISĖ palaiky
mui lygsvaros surišta yra su 
tam tikra 1‘RIEDERMĖ. 
Reiškia, jei yra NUOSA
VYBES TEISĖ, tai vien
kart privalo būti irgi IRU E- 
DERME surišta su tos teisės 
naudojimosi.

Ar ištikrųjų las yra ? Štai, 
panagrinėkime.

Žmonija sudaro vieną di
džiulę šeimyną, gi žemės ge
rybės ir visi turtai Dievo 
duoti tam, kad toji šeimyna, 
save užlaikytų. Jei, tat, at
skiras asmuo turi prie dalies 
tų gerybių arba turtų, kaip ) 
prie nuosavos dalelės dar iš
imtiną teisę valdyti ir naudo
tis, tai tuo atveju Dievas į 
žmogų taip atsišaukia: 
“Žmogeliai!, tau yra leista 
turėti šį turtą ir juo naudo
tis, — vienok privalai žinoti, 
kad tavo nuosavybėje esamo 
turto tikslas palaikyti irgi 
kitus žmones, — visuomene. 
Taigi negali pamirštų kad 
valdydamas ir naudodamas 
tuo turtu privalai dar ir juos 
patenkinti. Jei bandysi vien 
tik pats turtu naudoti^- gi 
neišpildysi savo priedermes 
liečiančios visuomenę, tuo 
atveju suardysi tvarką vi
suomenėje ir iššauksi iM'vers- 
mą laike kurio visai neteksi 
savo turto.” Ir ištiesų, gy
venimas mums nurodo, kad 
priežastimi visų suiručių, ku
rios ivvko ir ivvksta vra tas, 
kad skelbiama ir ginama tik 
n u 
bet 
bes 
ta 
diena praplitusi klasini* kova 
padalyjo žmonija. į du lioųe- 
rių, — neturtingų ir turtuo
liu, aršiai vieni kitus kovo- 
jaučiu. Kaip tas įvyko ? Pa
prasčiausių būdu: turtuoliai

me pasisakyti, kad tatai ne
pavyks sulipdyti per pirmą 
pasitaikiusią diplomatų kon
ferenciją. Nebus staiga su
lipdyta ir iš šalies pamygus, 
pav. Anglijai Lietuvą. Di
džioji Britanija galės pagei- 

• ” • • ’ dauti susitaikymo tarp Len-
O kį sako ft-ukai'fuo k'j°sir Lietuvos, bet nieko 

daugiau. Jeigu galėtų dau
giau, tai Lietuva jau senai 
būtų pakeitusi savo politiką 
Lenkijos atžvilgiu.

Kompromisiniam susido
rojimui reikalinga sudaryti 
abiejose pusėse tam tikras 
ūpas (atmosfera). Lietuvių 
visuomenė pagalios turi suži
noti, jog Varšuva nėra siau- 
būnas^įsiveržęs praryt lietu
vius kartu su jų valstybe, at
bulai, Varšuva nori nuošir
džiai susikalbėti su Kaunu. 
Antra Vertusylefikų visuome
nė tūli.suprasti, kad negali
ma elgtis su Lietuvua, kaipo 
su Vokios ar Rusijos pusber
niu, ir kad Lietuvos “drau
giškumas” su Vokia ir Ru
sija yra jai virvė ant kaklo, 
kuri myga ir smaugia.

Tai viena. Toliau, susida
rius kitokiam ūpui, anksčiau 
ar vėliau atsiras bendra kal
ba, kuria galima bus aptarti 
visuotinis santykių tarp Len
kijos ir Lietuvos sutvarky
mas. Kai' abi pusės nori su
sitarti nusileisdamos, tai de
rybų nepradeda tais klausi
mais, kuriuose tuo laiku ne
galima nei kiek nusileisti. O 
jeigu Lenkijos ir Lietuvos 
bendradarbiavimas yra nau
dingas abiejų valstybių atei
čiai ir augimui, tai yra dau
gy lx~ pirmaeilio svarbumo 
problemų, apie kurias gali
ma kalbėtis visai nesi py ks- 
tant. i

Nežiūrint to, ką padarys 
prieš mus lietuvių propagan
da, nežiūrint to. ką pasakys 
tas ar kitas lietuvių politikas 
ar ministeris, mums nė va
landėlei nevalia užmiršti šios 
problemos. Apie“ j<>^svarbu
mą mums ryškiai liudija m* 
nauji. liet tik šiandien iš nau- 

1 ja iškelti aikštėn Sovietų 
planai Palmltėš valstybių at
žvilgiu. t. m. k.

(“Vilniauus Aidas”)
| *) Mafc.JI Aithinlč: Rumunija, Cv-
| kušlom kijn Ir {Serbijai.
IV c v < .
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(Žiūrėk 45-am num.)
Tokiu būdu abiejose pusė

se suprantama kuoangščiau- 
sio bendradarbiavimo veika
us. Bet tam bendradarbia
vimui stovi skersai kelią vie
na byla — tai Vilniaus byla.

Ši kartą tegu kalba, leiski
me, lietuvių pusė; paklausy
kime, ką sako ne įsivaizduo
tasis, bet tikrasis lietuvis.

— Norime Vilniaus, — ša
šo — nes tai mūsų istorine 
:eisė, norime, nors gerai ži
nome, kad Vilniaus krašto 
didžiuma lenkų gyvenama. 
Galite tatai vadinti nepoli- 
tišku sentimentu, bet. nuo 
jo nesiskirsime. Vilnius 
buvo mūsų sostinė, irjioriipe 
kad pasiliktų. JeigTUbūtų 
kalbama apie Seinus, tikrai 
kad to ginčo nekeltame.

— Ar atgavę Vilnių pra
dėtume varyti lenkus naiki
nančią politiką? Toks spė
jimas via nesąmonė. Mūsų 
suvereniteto atgavimas Vil
niuje griežtai pakeistų mūsų 
nusistatymą, o per tai apie; 
lenkus naikinančią p<»litiką 
ir kalbos nebūtų. Lenkybę 
Vilniaus krašte apdraustume 
tokiomis teisėmis kokiui Len
kija pareikalautų. Paga
lios, susirišdami su Lenkija 
kuotoliausiai siekiančiomis 
politinėmis ir ekonomiuemis 
sąjungomis, paremdaipi Len
kijos sąjunga visą savo atei
tį ar gi begalėtume vesti ko
kią nors kovą su lenkybe Vil
niaus krašte? Rizikuojame 
patekti lenki] kultūros Įta
kon. Bet sakome, geriau bus 
Varšuvos ir Krokuva Įtaka 
negu, Berlino ar Maskvos. 
Ta diena, kurią Lenkija rite
riškai perleis suverenitetą 
ant Vilniaus Lietuvos val
stybei, bus diena, kurią .ii 
laimės ištikimiausią ligi mir
ties sąjungininką. Juk mū
są priešai ir pavojus yra 
bendri.

— Mūši] dabartinė politi
ka lamkijos atžvilgiu kyla iš 
to pagrindinio postulato. 
■Matome jos žalingumą abiem 
pusėm, matomi“,kad susikir
timo tarp Lenkijos ir Lietu
vos palaikymas naudingas 
Vokios ir Rusijos politikai, 
įiet nenaudingas Varšuvai. 
į|et reikalauti Vilniaus — 
tai mūsų istorinė teisė, tai 
mūsų moralinė prievolė savo 
vaikų atžvilgiu, nes jie nie
kada mums neptleistų, jeigu 
nuo tos teises atsisuk v tume

laisva valia. Štai kas reikia 
suprasti.

Taip galvoja ir taip kalbai 
protingieji lietuviai, žinoma, I* 
ne oficialiniame diplomatui 
stale. < 
reikalu ?

Lenku nusistatvma gali p 
suglausti keliais žodžiais: 
Vilniaus kraštą prijungėme 
eidami žmonių valia, ir jo ne
duosime. - Stanginame ir 
trokštame susitaikyti su Lie
tuva. Galėtume tam susitai
kymui visa padaryti, bet tik 
ne Vilniaus kaina. Šios griež
tos, kaip ir lietuvių, pažiū
ros laikos žymi lenkų visuo
menės dauguma.

O tuo tarpųjausileisti rei
kia, kaip vieniems taip ir ki
tiems.

Valstybių užsienių politi
ka turi artimų, laikinų ir to
limų tikslų. / Dažnai koks 
tu irs žingsnis, žengiamas ar
tintajam tikslui atsiekti, at
rodo priešingu tolimajam. 
Lenkija turė^r tokį artimą 
tikslą—prisijungti Vilniaus 
kraštą. To visai atsiekė. Ir 
tai buvo gerai. Tačiau šalia 
Vilniaus krašto prijungimo 
ar neturi Lenkija tame bare 
tolimesnių tikslų ? Argi ga
lima sau Įsivaizduoti, kad 
Vilniaus krašto prijungi
mas atsistos skersai kelią di
džiulės programos įvykdy
mui, tos programos, kuri] 
vadinama Lenkijos didžval- 
stybės padėtim Europos Ry
tuose, Lenkijos, kuri būtų 
galingumo ir taikos, ekono
minio ir visuomeninio tvar
kingumo ir pagalios kultūros 
veiksnys?

Nekartą buvo pabrėžta, 
jog Lenkija nuo pat savo at
siradimo niekada neturėjo 
toli numatančios, planingos 
užsienių politikos. Rodos, 
kad taip yra iš tikrųjų. 
Trūksta jai valstybės vyrų.I 
Mūsų diplomatai tesistato! 
sau greitai atsiekiamų tiks
lų. kurie galima Įvykdyti be 
didesnių pastangų. Bet kur
gi tolimieji tikslai, kurie rei
kia numatyti ne savaitėms, 
ne mėnesiams, l>et dešim
tims metų ? Tų kaip trūko, 
taip ir teladrūksta. t .

Vien “Lakamos dvasia” 
Lenkija tegalėtų pasekmin
gai gyventi tik vienu atvejuj 
būtent, jeigu jai būtų laiduo
ta |»at varus, neutralitetas. O 
tuotarpu esarpe, kaip ir 1920

o s a v y b e s teis e, 
užmirštama su nuosavy- 
uaudojimusi teise stiry.Š- 
p r i e d e r m e . Šian-

Kleinert
r.' r»
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i jį Garbingas svečias, Jo Ekscelencija arcivyskupas Jurgis 
Jtulevičius jau mūsų tarpe. Turime žinių, kad birželio 9 d. 

į būvą Olympic sės profesorius Eretas ir birželio 15 d. jau bus

jt/Gal dar ir daugiau turėsime augštų svečiu iš Lietuvos.
Tokių svečių atsilankymas Amerikos lietuvių tarpe turi 

reikšmės tikybiniu, kultūriniu ir tautiniu žvilgsniu. Jo 
lencijos arcivyskupo Jurgio Matulevičiaus darbuotė ame- 

ičių tarpe jau nustatyta ir apie tai nėra reikalo svarstyti. 
udojimo gerb. profesoriaus Ereto reikia rimtai patfvkrs- 

Jo misija gali būti nepaprastos svarbos, jei prfderaimai 
udosime.

Daugeliui gal dar nei nežinoma, kad Dr. Eretas yra lietu- 
ne lietuviško kraujo — jis yra šveicarietis. Jisai su 6vei- 

j buvusiais lietuviais suėjo i artimų pažintį, pamylėjo juos 
i sulietuvėti. Taip ir pądarė. Jis yra augšto mokslo 

ir profesoriauja Lietuvos universitete. Kartu darbuojas 
^Lietuvos ateitininkų ir pavasarininkų eilėse. Šitoks veikė 

bus kaip sykis Amerikos lietuvių jaunuomenei — vyčiams. 
Bt.persiaura būtų sakyti, kad jo darbuotė apsirubežiųotų vy-

. Oa parodoma* tmtininkas llaiTy Kleinert, kurs rūpinasi 
suindominti Amerikos jaunimą jūrininkystėje. Sale jo stovi 
dvi seserys kurio* labai mėgsta jachtomis plaukinei, 
duoda dovanas ui geriausius jachtų modelius.

IŠLAIDOS ARMIJAI 
DIDĖJA

Suv. Valstijų išlaidos ar
mijai didėja. 1810 m. 4 
visų išlaidų ėjo armijai.

ų pirmiau- 1924 m. armijai ėjo 19$4.



turin- 
priederme. 
tat pažinti
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iš rokai'imu

so kitos visuomenės dalies, 
kuriai jie šį-tą kalti.

Reiškia, matome, kad nuo
savybes teise naudojimasis 
uždeda kiekvienam 
čiam nuosavybę 
Dasiteiriaukime 
tas priedermes.

a) Asmeninių
nevalia statyti aukščiau 
s no m e n i n i a re i k a l a.v

Štai .žemdirbys turi ūkę, 
dirbtuves savininkas maši
nas, vaistininkas vaistus, 
bankininkas pinigus... Kiti 
žmones tų dalykų nebeturi,— 
jie turi vien teise gyventi... 
Jiems priklauso teise palai
kyti savo gyvybę duona, dra
bužiais, vaistais, kapitalu... 
Kas ig to l Ar sulig to žem
dirbys atliekamus produk
tus privalo kitiems dykai iš
dalyti, — ar dirbtuves savi
ninkas visais jam atlieka
mais drabužiais turi kitus 
aprodyti, — ar vaistininkas 
visus vaistus, kurių pats ne
išgeria, privalo ligoniams už 
gražų žodelį atiduoti, — ar 
bankininkas savo banko tur
tus turi driskiams padaly
tiO, ne. Išmalda, jei 
nori gali suteikti ''kiekvie
nam, bet priedermes neturi. 
Kodėl l J uk žmonių visuo
mene turi teise prie pasauly
je' esamų gerybių L . Nors 
jie turi teisę prie pasaulio ge
rvinu, vienok savininkai ne- 
turi priedermės dalyti savo 
nuosavybėje esamo turto už 
dyka. Kaip-tai TO štai kaip. 
Aiškumo delei imkime pa
vyzdį. Lietuvoje tankiai pa
stebime, kad per pievas ir 
dirvas eina TAKELIAI. Tie 
takeliai reikalingi viso kai
mo gyventojams ir visiems 
prijdauso teisė naudojimosi 
jai’ reikalui esanf.“ Vienok 
žeme, kuria takeliai užima 
priklauso vienam tūlam ūki
ninkui. kuris už pauflojima- 
si taku yra atlyginamas ki
tokiu būdu. Tas pat yra ir 
su visomis pasaulio gėrybė
mis bei turtais, kurių savi
ninkais yra atskyri žmones ' 
gi visuomene prie jų turi tei
se. MTELAšIRDYSTĖ pa- « 
liepia kiekvienam tą turtą 
dalyti dykai, ypač reikalau
jantiems. Bet juk mes ne a- 
pie mielaširdystes darbus 
šioje vietoje kalbame, bet a- 
pie priederme, kuria leisin- 
yumas uždeda. Teisingumas 
gi ir nurodo, kad teise savo 
savo keliu eina o pasiekimas 
turto bei gerybių savo keliu. 
.Juk privačiam savininkui 
turtas pats neatėjo ir liepusi- 
siule, kad jį pasiimti], o rei
kėjo dėti triūsą jo įgijimui. 
Tat privatus turtas apart pa
prastos vertes, turi dar ne
paprastą vertę. l’ž tą ne
paprastą vertę tas, kurs to 
turto reikalingas privalo »r 
'atsilyginti. Bet teisingumas 
reikalauja,, kad turto ar ge- 
ryliūs privatus savininkas 
kreiptu irgi dmnę ir į kitų 
reikalus. Būtent, žemdirbys 
turi teisę savo produktus 
pardavinėti, bet parduodant 
negali lupti dvilinko kailio iš 
t<>, kurs yra reikalingas jo 
produktų. .Jis taip pat ne
gali pasakyti: “Sėsiu tiek, 
kiek man tik reikia, arsiu 
taip, kaip man patinka, dali 
lauko paliksiu dirvonais.” 
Ne, — žemdirbys privalo sė
ti visą lauką, nes apart jo 
šeimos duonelės laukia visuo
menė; arti ir akieti prišalo 
ne taip, kaip patinka, bet

, kad dauginus derliaus mui
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Šitoks tvenkinys bus pastatytas Arizonos valstijoj dėl lauką irigacijos. Jis atseis $5,- 
500,000. Tvenkinys vadinsis Coolidge Dam. Vanduo tuo tvenkiniu sulaikytas iriguos 100,- 
000 akeriu žemės.

gauti, — o parduoti ta kaina, 
<ui'i apmoka jam darbą,, į- 
rankius, pagerinimą dirvos 
ir viso ūkio. Kitaip elgda
masis žemdirbys dasileidžia 
liktadarystės prieš viuoiue 

nę. Dirbtuvės savininkas 
nivalo būti pramoninku, bet 

ne spekulentu, ypač jei jo 
niekūs aprūpina neatbūti
nai reikalingus gyvenimui 
dalykus, kaip kad drabužį, 
vaistus, susisiekimo priemo
nes ir t. t. Spekulecija to
kios rūšies dalykėliais ligi y- 
ra spekulecijai žmonių gyvy
je.. . Dirbtuvės savininkas 
nivalo irgi teisingai atlygin- 

ti savo darbininkaiūs už jų 
išeikvotas jėgas gaminant 
niekos; nes darbininkų 

skriauda įgytas turtas yra 
neteisingas, — prakaitu, aša
romis ir krauju apšlakstytas. 
Tači;ms^j)4rbtuvū 
<as gali t..... Lt i
Kr, 
gas ir nuosaikus pelnas yra 
tas, kurs yra Ii gus ir nevir
šija krašte nustatytų nuo
šimčių iš kapitalo. Pelnas, 
<urs viršija tas rybas yra 
neteisingas, ir kyla arba iš 
darbininkų neteisingo atlygi
nimo, arba iš unkšto priekiui 
įkainavimo, 
tas kila, bet 
spekulecija. 
(gydytojai.

mėje reikalinga yra mūsų 
pagelba medžiagine teisingu
mas ( ne mielaširdystė) ver
čia mus Jai padėti sulig savo 
išgalės. Bažnyčia, jei kar
tais reikalauja mūsų pašal
pos tai tankiausiai labdary
bės ir kultūros tikslams: li
goninėms, prieglaudoms, mo
kykloms, misijoms. Kadan
gi tos visos Įstaigos visuome
nei reikalingos taip kad be 
jų neįmanoma, jog visuome
nė apseitų,—tai teisingumas 
uždeda mums priedermę 
skyrti dalį savo turto Bažny
čiai. Prie to doras ir protin
gas žmogus negalės ramiai 
žiūrėti kai vargdieniai alksta

---------- j------------------------------  
be duonos, — kai. našlaičiai 
vargsta be globos, — kai pa
galiau* neturtingas jauni
mas skursta be mokslo. .To 
dešinė noriai ir gausiai tei
kia paramą tiems prakyl- 
niems tikslams.

c) TAUPUMAS.

Gal kai kam atrodo, kad 
taupumas yra liuoso noro y- 
patybė, kas nori lai taupo, o 
jei kam patinka lai sau švais
to turtą i kairę ir į dešinę. 
Taip manydami mes dideliai 
klystume, nes taupumas yra 
priedermė. Dar ligŠiol nie
kuomet žmonės taip greitai 
nelobo, kai tas įvyksta šian-

dieni), (ypatingai Jungtinė
se Valstijose). Šimtinė, tūk
stantinė veik kiekvienam pa
žįstama, — gi milijonierių 
tiek daug priviso, kaip kad 
vasaros metu musių prie pel
kių. Yra lobis, tai turėtų ly
giagrečiai kilti ilgi gerbūvis, 
o su tuom suryšti kiti daly
kai, kaip kad kultūra ir pa
žanga. Tuo tarpu matome, 
kad tie dalykai nėra propor- 
cijonalūs kilsiančiam lobiui. 
Mano manvmu, tas ivvksta 
todėl, kad įieniokūnie ir gal 
nenorime išmintingai naudo
tis turiniu turtu,—kad mums 
trūksta taupumo. Jei imsiu 
tūmyti gyvenimą mūsų lietu
viškame čia Amerikoje kie
me, tai aš pastebiu (manau, 
kad ir kiti tą pat mato), jog 
prieš 10-20 metų Lietuvoje 
ganiusi karvytes ir šieno 
kvapą uosčiusi moterėlė 
šiandiena Amerikoje už sun
kiai uždirbtus vyro centukus 
perka brangias perinimas ir 
iš dailaus bei lygiai bran 
gaus buteliuko laisto jas įio 
visas savo išpliurpusio kūno 
vietas. Juk tankiai matome, 
kad garsų rėksmą keliautieji 
asmenys dėl menko atlygini
mo, aukštos brangenybės, 
vos tik gauna savaitinį mo
kesnį iš dirbtuvės traukia

f
rištą su valdomu turtu e 
priverstas paminėti, 
priedermę leisti turtą apy-^‘ 
varton, o nelaikyti jį paslėp^^ 
ta. Visuomenei turtas rei-^ 
kalingas ne vien paprastamA^Į 
suvartojimui, bet irgi apy*f. 
vartai, — tai reiškia, reiJsa^H! 
linga, kad turtas eitų per£7 
rankas žmonių, o negulėtijr* 
kur nors'užkimštas. Šalies^, 
gerbūvis priklauso nuo pro^į;^ 
dukcijos, gi jnodukcijos pa^į, 
didinimui reikalingi pinigav 

Kiekvieno ak
-A■i

stačiai į girtuoklystės bei pa
sileidimo vietas, tam, kad sa
vo mokesnį ten išleidus. Iš
mintingai perspėk, protingai 
ir nuoširdžiai patark, — tai 
išgirsi tokį dailų žodelį, kad 
ir iš skardžiaus lūpų ne vi 
suomet ir ne kiekvienas iš
girsta. Juokais trūk, žmo
gau, kuomet matai, kaip į 
namus, kur tėvai nei rašyt 
ųei skaityt nemoka, o dukre
lė nei pirštu krustelt nesuge
ba keli vyrai gabena brangti
1(XM) dolerių vertės pijami, arba turtas. 
Artai naujiena skaityti šian- skilo piliečio turtas arba pi.-* 
dieną laikraščiuose pasigiri
mus, kąd štai ten ir ten, tas 
ir tas iškėlė “party,’’ kuri 
tęsėsi ištisą naktį, — vyne 
maudėsi, — orkestras iš toli
mu šalies kraštų partraukė, 
bajonines sumas išleido?..
Piktinamės, kuomet matome 
turtuolių baclianalijas, gi 
tuo laik alkani patvorėse ba
du miršta, — bet ar mes pa
prasti miruoliai jų, nepamėg
džiojame L . Jei tas blogai 
kituose, — tai juk, gerbia
mieji, mūsų tarpe atkartoti 
tie patys darbeliai nepasida
ro geresniais i.. Štai, kar ir 
dabar man berašant šį 
straipsnelį, matau pro langą, 
kai gatve eina apdriskęs, nu
skuręs, nuvytęs vaikinas... 
su cigaru dantyse ir mergina 
prie šono. Ar tai ne tikras 
vaizdas “vargdienių” išlai
dumo bei padūkimo ?..

Aš nesmerkiu leistinų pra
mogų, bet vien tik nurodau 
į tai, kad pasilinksminimai 
ir pramogos privalo būti sa
vo rybose ir kad jos privalo 
būti pritaikintos asmeniui, 
šeimynai, draugijai ir visuo
menei. Gyvenimo būdas vir
šijantis luomą, įeigas yra 
mūsų dienų liga. Ir kadan
gi ši liga it vėžys kūną ėda, 
— visiems yra priedermė 
vengti išlaidumo, ir laikytis 

Į taupumo. Taupumaus gi ne
reiškia šykštumo: taupumas 
yra vidutiniškas kelias tarp 
išlaidumo ir šykštumo. Ant 
kiek tie du pavojingi ant tiek 
taupumas mums reikalingas.

d) TURTĄ LEISTI APY
VARTON.

Dar viena priedermę su-

uigai užslėpti sumažina apy-^ . 
vartą krašte, o per tai sulaki 
ko vyst imasi produkcijos, i®4

• •
kenkia gerbūviui. Tat kiek- 
vieno musų yra pilietine pa^ 
reiga savo turtą leisti apy^, 
vartom Iš mūs lietuvių Tau
tine priedermė reikalauja^ • 
kad mes 
centus dėtume į Lietuvoj 
Banką. Mūsų pinigai mums 
atneš gerą nuošimtį, gi Lie
tuvoje padidins apyvartą bei- 
su ja varžiai surištą produk4. 
ei ją ir gerbūvį. { :

Štai pagalinus baigdamas 
išvedžiojimus trumpai sUSt 
glaudus viską krūvon sakam? 
Kas turi nuosavybėje šio pa* 
šaulio yerybes arba turtą, tas 
privalo būti I) EKIN (tAS 

UŽ JAS DIEVUI ir IŠ* 
TIKIMAS VISUOMENEI, 
pildydamas tas priedermes^ 
kurios yra surištos su turimą 
tarto naudojimosi.

Z iutįč

'savo sutaupytu^
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ŠTAI YRA LAIMINGA 
ŽMONA *

“Nervai ir širdis yra daug gtk 
resnės”—sako poni Ruth ų .

t

Aš 
l-Tirtie
negu

nervui
Aš jau
M rs.

20 už 15c

es saviniii-
l traukti NUOSAI- 

teisingą pelną. Teisiu-
K<

■ ->

/

Vis vien iš ko 
via skriauda ir 
Profesijonalai 

advokatai, inži
nieriai. dailininkai ii' k.) ir
gi negali pamiršti, kad jų 
nuosavybėje esamos gerybės 
(mokslas) irgi apkrautos 
“morgičiu”—priederme. Jų 
žinojimas ir mokslas, prity
rimas ir gabumai visuomenei 
reikalingi. -.Jie turi teisę im
ti atlyginimą už patarnavi
mą. bet nevalia jiems speku
liuoti savo patarnavimu, it 
būllageriams spiritu: jie ne
gali vien sau turtą krauti ne
tobulinant savo patyrimo, 
nelavinant gabumui, negili
nant mokslo. Vienu žodžiu, 
niekam nevalia asmeninio is- 
rokavimo statyt i aukščiau vi
suomenes reikmenų.

b) UELRĖTI VISUOME
NEI SAVO TURTU.

Jei visuomenė (valstybė. 
Bažnyčia, Tauta) yra atsi
dūrusi Į sunkų padėjimą, — 
kiekvienas jos narys, kiek
vienas žmogus turintis gery
bės ar turtą privalo skubėti 
pagelbėti: ūkininkas su savo 
produktais, fabrikantas *su 
savo pliekomis, visi piliečiai 
su savo skatikais. Todėl tei
singumas uždeda priedciu^, 
kad visi valstybei sumokėtu 
teisingai priklausančias duo
kles nuo jeigu arba nuo val
domojo turtuo. Jei tie mo
kesčiai yra jM-r aukšti, gali
ma dėti pastangas juos su
mažinti. bet ik' apgaulės ir 
melo būdu. — o teisybės ke
liu. .Jei Bažnyčiai pasieki- 

Jos dvasinių tikslų že-

Geresnis
cigaretas,
vyručiai

Vėsesnis cigaretas! Rankomis išrinkti mažesni, lengvesni 
lapai, vartojami vietoj didelių, stambių lapų, reikalauja mažiau 
įkvėpimo ir nedaneša tiek šilumos prie lupų.

ŠVELNESNIS, LENGVESNIS cigaretas. Nauja džiovinimo 
metodą, prie dienos šviesos, padaro jį tinkamesnių cigaretu.

Yra labiau KVEPIANTIS ir PATENKINANTIS cigaretas. 
OLD GOLD cigaretuose vartojami turkiški ir naminiai 
tabakai, moksliškai sudaryti, kad teiktų kvepiančiu rūkymo 
kokybę.

Pabandykit vieną, Jum patiks!

Naujas ir geresnis cigaretas
SKARBINIS RŪKYMAS

Išdirbinis P. Lorillard Co., įsteigtos 1760.

• m >n
Ji rašo 

te Nuli 
geriau, 
suvartotos, 
mano 
nė*, 
mis.
• 'ai."

Musų skaitytojai atras Nu-ra-Tone IMS 
blėtlimrų.
kuris oaili'lina -tipruiuų ir ptijėgų. pa-- 
taiso a 
•.'įeitai, 
mieeą. 
duriu*.
nte. prisako visietn> 
rantuoti arba tiražini! aitrai pinigus, jei 
Iųs nebti-il 
(įliejamas. ■; 
lamas |H'r i 
siusk SI..ui ir 
l.abaratory. lol I So. \Vtibtish Avė., CbL 
ra iro. III.

f

suvartojau viešą bonkųe 
ir jis padarė man daag 

visos tryduolės iki šiolei 
Aš jaučiuosi stipresnė, o 
ir širdis yra daug gėrės- t 
galiu gerai miegoti naktį*

Itin Ii Ma jor. Santa CrmJ,

niiiloiiii ir veiklų gydytoj#, 

lĮH'titų. nervu*, kmuji) ir kultą .* 
. .Xim;i-T.>ne suteiki:! pailsinanti 
;xerai stimuliuoja ke|>enis ir vi
joti i*<Iirbėjai žinodami jo veik- 

iptiekoriams jį ;aft- *•

l užganėdintas. Ilekotneb- 
:a ra lituojama s ir pardavinė- 
vi*u* aptiekoriu*. arba pri

tilsi tiesiog iš Nationąi

Skaitytinos knygos
Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žmo

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

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerti 
knygii:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
rų knvgų:
DANGAUS KARALIENE________________ $1.00

Mylintiems literatūrą-patartina
BEN-HUR__________________ ____________ $1.50

Ekonominio turinio įdomi knygute 
TURTO NORMA_____________________

Politinio pobūdžio 
BOLŠEVIZMAS_______________________

Geografinių žinių mėgėjams tinka 
KELIONE APLINK PASAULĮ___________ $1.00

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KBLKIVIAI___________ ■.___________  A5
TRUMPI SKAITYMRLIAI _______________ .45

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

Siųsdami užsakymus adresuokite t

“DARBININKAS”
366 W. Broadvay South Boston, Man,

.45
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kurį kiekvienas

ALBUMAS

ne-

va rt<>-

Skaityk Hitu* xtttiipxninx at ytltiai kan 
m<i ra itr ir i>axi<lrk juax ateičiai.

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

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass'

Čia parodoma Mrs. Margaret Waggoner Mitchell, kuriai 
spalių 14 d. š. m. sukaks 100 mtų amžiaus. Bet ji nori būti gra
ži ir kai jai nusibod žili plaukai, tai nuvažiavo j Kansas City, 
Mo. į pirmos klesos “beauty shop” ir kantriai sėdėjo, kol plau
kai buvo nudažyti.

u* u 
kuponą 

g a u s i t • 
dykai lietu

viškai pamoku 
kaip prižiurtu 

ir penetl savo ir 
jūsų kudlkj. Iškirp
te i r priaiųakite 

šiandie »u jūsų vardu 
adresu. __:

B BORDEN COMPA.'T* .
- New Tore _ 

=s=sssssdh

DĖL APRŪPINIMO 
•MOTINŲ IR <JU 
KŪDIKIŲ 
0T SSEoSS

Jlam i n-Sibi riak

KARA-CHANYM
Vertė V. SI.

(Tęsinys)

III.
Stojo tikras pavasaris. Sugrįžo į kaimą 

rai, daugiausia pėsti. Sugrį- 
, J is buvo taip nuplyšęs, iš- 
jog tuojau užpuolė Džajiką.

— Tu ką-gi čia išsikėtojai, veltėdi? — 
užsipuolė Karaguzas.

—- Afš išeisiu, Karaguzai... Man ge- 
T11U1.C Ateik į vaišes.. .

Džajikas negalėjo sugalvoti, kaip ir kur 
paimti pažadėtąsias vaišes, bet pažadėjus,— 

r Teikia tesėti. .J is jau galėjo, lazdos pasirem
damas, vaikščioti, ir ištisomis dienomis gu
lėjo saulės atakaitoje. Jo spėkos stebėtinai 
greitai augo, lyg jis būtų gerti* gėręs taip 
stipriai gaivinantį gryną tyrų orą.

Proga netrukus pasitaikė.
Guli kartą Džajikas ant suolelio ir ma

to gatve važiuojant rusišką vežimą, o vežime 
sėdinti kažkokia ponia. Sujudo visas kai
mas. Paprastai niekas neužsukdavo į tą ir 
Dievo užmirštą kampelį, net vyriausybė ir 
tą aplenkdavo, o čia važiuoja vežimas, o v<*- 
Žme sėdi ponia. Malaikos tuojau jį apsupę 
ir kad užniks nesavais balsais rėkti:

; —Kara-chanym! Kara-ehanym! (Juo
da ponia! .Juoda ponia!)

Malaikos dar pirmąsyk gavo pamatyti 
juodai apsirėdžiusią moterį. Baškirės vilkė
ją skaisčiais perkeliais ar likusiais nuo jų 
skarmalais.

•t 7

Atvažiavusi ponia pareikalavo seniūno, 
ir vežimas sustojo prie baškirų trobos vienu 
langu ir mediniu dūmtraukiu. Ponia stebė
jos, kad seniūno ir tokia menka trobą, o ją 
atvežęs rusas jai aiškino:

? —Visi baškirai taip gyvena. Nei mif*-
tb, nei tvoros.

> Dar labiau Kara-chanym nustebo suži- 
Wąjus. kad visame kaime nesama nei duonos, 
nei pieno, nei vištos. Viską reikėjo skolin
tis iš mullos. Be baškirai nemažiau nu- 
s&bo sužinoję, kad Kara-canym atvažiavo 

\atidengti jiejns mokyklos. K^pi jiems mo- 
° ko tseteris’ gali išmokyti ?

I^torių mokyklose moko mullos. Baškirai 
ifeai seimavojo, rėkavo ir nuėjo, pagaliau, 
i muilą pasitartų.

— Ji turi popierį,—paaiškino muilą.— 
Teatidengia.. . Tiktai vaikščioti į rusu mo
kyklą niekas neprivalo. Kas norės. — eis.. . 
Ir mokins ji vienas mergiūkštes.

Kara-ehanym jau kelintą dieną gyveno 
kaime ir buvo apėjus visas baškirų trobas. 
Juo arčiau ji gavo pažinti baškirų gyvenimą, 
juo.daugiau ją stebino, kaip gali žmonės to 
kiose baisiose apystbvose gyventi. Vietoje 
trobų kaž-kokie laužai, beveik visi be stogu, 

į - mediniais dūmtraukiais ir be jokiu kiti) ūkio 
trobų. Apie daržus ir neužsimink. Tro)x>- 
se vieš pa tavo baisus vargas. Kno-nors apsi
vilkę buvo tai suaugę baškirai, <» baškiriukai 
iki dvyliktu metu lakstė nuogi. Šių nelai
mingųjų vaiki] skaudūs duonos maldavimai 
ir jų alkanos ašaros, — ją pačią graudino iki 
ašarų. Išrodė, tartum ji būtų patekus mir
ties karai i jon. Ką turėjo iš valgio, išdidino 
tapačią dieną. Liko viena arbata, nuo ku- 

suaugę baškirai lx*gėdiškiaiisiu būdu va- 
din moteris ir malaikas.
— Tai begėdžiai. — piktinos rnsas-vežė- 
—Tamsta, poni, vyk juos lauk nuo sa

vęs. . .

ra-clianym vaikštinėjo ir nžsirašinėjo.

i 

r 
ę

L

■.

rai badauja’, ryto pamatysi, kaip jie- puo- 
taus... Bus linksma, Džajikas visą arklį 
papiaus.

Mokytoją šis pasiūlymas užidomavo. Ka 
reiškia vieną dieną palaukti i

— Tuščios kalbos, poni, — Įtikinėjo ve
žėjas. — Koks čia valgis... Vis;) žiemą, |caip 
kiškiai, graužia epušės žievę... Viena jų 
padėtis...

Mokytoja vis-gi pasiliko. Ant rytojaus, 
netoliese baškirų kapinių, liepsnojo didžiau
sias laužas, o aplinkui susirinko visi kaimie
čiai baškirai. Visi laukė, kuom juos Dža
jikas vaišins, nes buvo sukvietęs visą kaimą 
Į puotą. . Atėjus Kara-chanym draug su ve
žėju, Džajiko dar nebuvo, ir tik kunkuliavo 
dviejuose katiluose vanduo.

— Nu. kanie-gi valgis? — klausia ve
žėjas.

Laukti prisiėjo neilgai. Ištikro. veikiai 
pasirodė ir pats Džajikas. Jis draug su Ka- 
raguzn nešė tik ką papjauto arklio mėsą. 
JhrŠkirų minia net nustebo. Daugiau pus
mečio niekas jų neturėjo burnoje kąsnio mė
sos, o čionai visas arklys. Visas kaimas bus 
sotus.

— Žiūrėk, Kara-chanym.—gyrėsi Dža
jikas.

Mokytoja išbuvo laike visos baškirų 
puotos. Arklieną iššutino dviejuos katiluos. 
Tai ir buvo maclianas. Desertą pavadavo ar
klio žarnos, prikimštos arkliataukių. Tą 
gardumyną tegalėjo valgyti vieni baškirai, 
nes tai buvo panašu į dešrą iš guminės ug
niagesių žarnos. Mokytojai netiko ir pats 
saišinimąsi būdas: pirma valgė vien vyrai 
baškirai, likučiai teko moterims, ir tik tų li
kučių likučiai atateko vaikams. Rinkėjo ma
tyti. kaip apnyko išalkę malaikos tas išėdas, 
lyg alkani šuniukai. Jie trauke vienas iš ki
to. pešės ir cypė.

— Oi. ir žiūrėti nesinori! — murmėjo 
vežėjas. — Laikas mums, poni, važiuoti.. .

Sugrįžus Kara-chanym Į savo butą, pa
sirodė jos arklio nebesama. Nebuvo abejo
nės. Džajiką arklį pavogus ir paplovus. Ve
žėjas Įsiuto ir grasino atiduosiąs teismui vi
są kaimą.

— Aš tamstai, poni, sakiau... O aš-gi 
stoviu ir žiūriu, kaip jie mano paties arklį 
ryja. Čia.Džajiko darbas... Aš jį teisman 
paduosiu..; Kalėjiman pasodinsiu...

— Aš tau atlyginsiu už arklį, — ramiai 
atsakė mokytoja. — O kas arklį pavogė. — 
man vistiek.

ajEROVes skYRIUS
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svarbiausi. Jo pradžia jiyvenhnul pri? 
klauso nuo maisto, kurį ^aunn per »- 
tas dvyllky menesių. Maistus, kini M- 
augintų stiprius kaulus ir vikrias ko
jas. turi buti sveikas, maistintnis ir tuo 
fHtčiii sykiu lengvai suvlrSkoinas. Jei 
negaliu žindyti savo kūdikio, pirmoji 
Jūsų mintis turėtų Imti Uorden’s Eaglv 
j’lepiis. l’er daugiau kaip liO metų mo
tinos ant Jo atsidėjo, (lydytojai :4ip- / 
riai rekomenduoja Eagle l»riin«l dėlto.' 
kad Jis saugus, šviesus, lengvai padaro
mas ir lengvai suvirškoinas.

I
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Užkietėjimas
Iš visų mažiukų kūdikystės nedali.i- 

vimų mažai yra tiek daėdanėių ir lai
kais taip sunkiai pataisomų kai vidu
rių užkietėjimas. Išrūdyti visas prie
žastis ir paaiškinimus t<> negaliavimo 
užimtų perdaug vietos. J.ai užtenka pa
sakymo. kad veik visliose* atvejuose tie
sioginė priežastis gali Puti bude, ku
riuo kūdikio maistas yra paruošiamas. 
Tinkamas nustatymas maisto, kad jis 
sutiktų su kūdikio norais ir reikalavi
mais. dažniausiai užkietėjimų prašali
mi. Gyduolių labai negudru yra nau
doti. jei daktaras io nepataria.

Kad atitaisius iokius dalykus, mes 
-'ekomemluojame. kad iki jienktam mė
nesiui vartoti oatmeal vandeni priren
giant maistų, l’o Įlenktam >nėne*siui 
pridėk oatmeal košedę prie piemo ir vai
rių sunkos, ypatingai a|H*lsinų sunkos. 
Laike antrų metų kepta obuolinė arba 
įH-rkošta sunka slyvų gali Imti duoda
mu.

Svarbiausia už viską, viemok. yra 
anksti pramokinti kūdikį prie regulia- 
riškų judėjimų vidurių. Geriausias 
laikas tai tuoj po pusryčių, ir kūdikiui 
augant, reikia neleisti nei jokiam žai
dimui ar dtirbui trukdyti šitam daly
kui. Jauninusį kūdikį galima pripra
tinti prie skylutės ir pasodinant tam 
tikromis valandomis kas dienų, galima 
tų paprotį jam įkalti, kas yra. svarbu 
sveikatai.

Liuosttotojai nereikia dažnai
ti. Jie nusilpnina vidurių muskulus ir 
išplečia pilvų. Ideališkas gydymas su
sideda iš pralaviuimo vidurių regulia- 
riškai be pagalbos atlikti savo funkci
jas.

Tavo kūdikio pirmieji metai yra

kūdikis gali } 
suvirškinti be )
apsunkinimo 

silpnu 
viduriu

EAGLE BRAND
CONDEN6ED MUA

senele Tuktai! — jis nutarė. — Tiktai anoji 
skaudžiai lazda aptvatija.

Taip manė ir visas kaimas, neskiriant 
nei mullos Misa jaus. Visai kvaila ta Kara- 
chanym... Tiktai ką maitina mergiūkštes, 
o dar ir aprėdo. Geriau jau berniūkščius 
maitintų. -Senelė Tuktai ir-gi buvo nuėjusi 
mokykldtfpasižiūrėti, kas ten dedasi, ir ne
maža stebėjos. Mergaitės mokėsi skaityti, 
rašyti ir Įvairių darbelių — siuvo, mezgė.

— Iš kur tu, Kara-chanym? — klausi
nėjo senė.

— Iš toli aš, senute.. .
— Kodėl tu atėjai i mus? Beturčiu ir *• * * 

alkanų visur daug.. .
— Todėl atėjau Į jus, kad kitus betur-

— Daug pinigų turi Kara-chanym.. . — 
, nutardavo jie nustebę.

Kara-chanym išvažiavo iš kaimo į mies
tą tiktai Kalėdomis, ir vėl sugrįžo, bet jau 
n<* viena, o su žilu seniu-tėvu, kurs vaikščio
jo lazda pasiramšiodamas. Jis visk;) apžiū
rėjo ir viską pagyrė. Pats muilą Misajus 
buvo jo pasveikinti ir sakė, kad/Jai rsaTrur 
didelio pono.

— O! koks didelis!.. Daug pinigų tu
ri didelis ponas, o dukterį vieną.

Dar kartą gavo nusistebėti baškirai, la
biausia, kai didelis ponas pats apėjo visas 
gryčias ir aprėdė beveik visus vaikus, o ma
žąją Burte paėmęs ant rankų ilgai į ją žiū
rėjo ir pabučiavo. Motina Junyš net iš
sigando. Nebūtų kas bloga..? ūk
tai kitaip manė. Kara-chanym (Rbųiai už

 

eidavo Karaguzo grvčionj‘kaipo skurdžiau
siai. ir ištisomis valandomis praversdavo su 
mažute Burte. Ji pati ją penėdavo, valks
tydavo ir nešiodavo. Tiktai iš pradžios ir 
Junyš, ir senelė Tuktai baisiai išsigando, kai 
Kara-chanym sumanė Burte išprausti. Kaip 
l aimas stovi kaimu, niekas dar nėra prau
sęsis. o čia pati Kara-chanym ėmėsi Burte 
muilu ir kempine prausti. Vėliau Junyš ir 
senelė Tuktai nelx»prieštaravo, — ką-gi. te
ateina ir prausia'Burte, jei jau taip rodu.

Atvažiavus dideliam ponui senelė Tuk
tai bijojo, kad Kara-ehanym užmirš Burte 
ir prisiriš į kitus vaikus. Bet Kara-chanym 
buvo ištikima ir, tėvui laikant Burte, jam 
šnibždėjo:

— Tėveli, man rodos. Burte panėši į 
mano Onelę...

Kara-chanym apsiašarojo, o didelis po
nas pabučiavo mažutę, kvailą Burte, įsi- 
spytrėjusią į jį savo juodomis akelėmis.

Malaika Achmetas, žinoma, pasinau
dojo didelio pono atvažiavimu, ir pirmam 
kartui pavogė jam lenktinį peiliuką. Pas
kui pražuvo šukos — visai nereikalingos 

Didelio pono išvažiavimo išvakarėse 
Achmetas matė stebėtiną sceną. Kara-eha
nym. kuri kasdien valgė, sėdėjo ir verkė, o 
didelis ponas jai sakė:

— Natalrte, reikia džiaugtis, ne verk
ti. Viešpats išklausė tavo motiniško sielvar- 
,1o ir davė didelę paguodą... Daugelis mo
teli) tau pavydės.
skustai Achmeto galvai daiktas, paskui pet
nešos, paskui mažutis veidrodėlis. Didelis 
IMinas norėjo papykti, bet Kara-ehanym jam 
šnibžtelėjo, ir jis tik pasižiūrėjo į Achme- 
tą ir nusišypsojo.

(Bus daugiau)

BOSTON’O DRAUGUy 
VALDYBŲ ADRESAI

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas.

514 E. Broa<lway, So. Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkas •— Povilas Ituka,

95 C Street, So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Antanas Macejunas.

450 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 
Fin. Rašt. — Juozapas Vinkevičlus,

906 E. Broadway. So. Boston. Mass. 
Kasierius — Andriejus Zalieckas.

611 E. Fifth St.. So. Boston. Mass. 
Maršalka — Kazimieras Mikalionis.

906 E. Broaduay. So. Boston. Mass. 
D. R K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kičs pirmų 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 Wasliington St., Boston, 
Mass. 1 :30 vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

TV.

Rudeni buvo atidengta niergaitėms-baš- 
kirėms mokykla. Pradžioje atėjo vos dvi 
niergaiti, kurias jų motinos atvedė nuogas.
Kai Kara-chanym jas apvilko ir pavalgysi-.,čius kai-kas sušelpia, o jūsų niekas, 
no. sukruto visas kaimas. Ant rytojaus mo
kykla buvo apgulta. Išsyk buvo priimta tris
dešimt mergaičių, daugiau nebebuvo vietos. 
Baškirės-motinos tempė žinduklius-kūdikius 
ir nenorėjo suprasti, kodėl jų nepriima mo
kyklon. Baškiriukai-bernaičiai taip pat bu
vo nepatenkinti, vos išvengta tikro maišto. 
Įlindo vienas Achmetas. apsiėmęs nešioti 
vandeni, viską tvarkyti ir saugoti. Tiesa, 
dar pirmąją dieną jis pavogė Kara-chanym 
žirkles, kaliošus ir lietsargį, bot ji nudavė 
nieko nepasteliėjiisi ir tarė Achmetui:

— Aš ir manyti nenoriu tavo tai pada
rius, Ach meta i.

— Ne aš, Kara-chanym... čia pikto 
žmogaus darbas.

— Būtinai pikto... Jei tu. kartais, su
žinotum, kas šisai nedorasai žmogus, mel
džiamas, man nieko nesakyk. Supranti ! 
Man būtų skaudu jį matyti.. .

Sekančią dieną Kara-ehanym dingo už
rašų knygelė, arbatinis šaukštukas ir odi
nis krepšelis.

— Aehmetai. pasakyk blogajam žino 
gili, kad aš ant jo nepykstu, o man jo gai
la. — tarė mokytoja. — Jį kankins sąžinė.. . 
Aš atvažiavau čionai gerą daryti, o blogasai 
žmogus mane liūdina.

— Tai ne aš, Kara-ehanym. — atsakė 
Achmetas .— Aš saugosiu piktąjį žmogų.. .

— Tvirčiau sergėk, Aehmetai, o kai ji 
pažinsi. — nieko man nesakyk. Aš visai ne
noriu jo vardo žinoti. •

Achmetas nežinojo ką ir Išmanyti apie 
Kara-chanym. Jis. matomai, nieko nesu
prato. J is tebevoginėjo viską, ką nutverda
mas. ir melavo mokytojai į akis be jokios są
žinės. Kartą jis pakliuvo vietoje, liet i r da
ba r Kara-chanym nieko jam nesakė.

— Juk ji paprasta akla Rvaišė, kaip ir jos.

O kiek trolielėse gulėjo ligoniu!. . Ka- 
Bau- 

ntis mirštančio baškirų kaimo skurdas 
i ją apsvaigino.
— Kokios jiems čia mokyklos, poni. — 

s, niekinąs baškirus kaįpo tin- 
s. — Dirbti nepaslenka, tai ir 
Vaikiščių, žinoma, gaila, kai 

auna iš hado.. . Nu. jiems ne mokyklos 
Taikia; o duonutės atvežti, vardan Dievo, ir 
&£sivilkimo. Negerai, kai mergiščios dvy
likos metų nuogos laksto.

Kara-chanvm buvo savo nuomonės ir 
manė mokyklos reikiant pirmiausia. .1 i, lx*n- 
drai. žiūrėjo į baškirus. kaip j vaikus.. . Net 
nemalonus prietikis. kuriuo užsibaigė jos 

mpas viešėjimas kaime, nepakeitė jos nu- 
atymo. Buvo taip. Išgyvenus kaime vi- 

SAsavaitę ji jau rengės važiuoti, tik štai at- 
į ją Džajikas ir sako:
— Kara-ehanym, tu matei, kaip baški-

Senutė Tuktai nieko negalėjo suprasti. 
Kara-cahnym pasodino ją už stalo ir pavai
šino arbata.

— Nesupranti, senute?
— Ne, nesuprantu...
— Aš tau paaiškinsiu.. . Turėjau di

delį sielvartą. Turėjau dvejetą vaikų, ir 
Dievas juos atsiėmė.

— O, o.. . — apgailestavo senė-baškirė. 
— Ir mūsų malaikas.Dievas ima.

— Taip... Ii* man rodės, nebeverta gy
venti, senute, nebėra jokio tikslo gyventi, 
geriau ir pačiai numirti. Pasku/aš atvažia
vau į jus ir matau dar esanti reikalinga.. . 
Ak. senele, aš žuvau, dvasia žuvau ir atgi
miau. Mūsų Dievas įsako visus mylėti, o 
meile — gyvybė... Aš prašiau Dievo mir
ties. o Jis įsakė man gyventi...

Senelė Tuktai vis-gi nieko nesuprato. Ji 
žinojo tik savo Allachą, kurs siunčia žmo
nėms sunkių mėginimų. Muilą Misajus visą 
žino, ko reikalauja Allachas.

Tr visas kaimas negalėjo permanyti, kas 
per žmogus Kara-ehanym, ir kas jai malo
numo mokyti, rėdyti ir valgydinti baškirų 
vaikus. Dar niekumet kas panašaus nėra 
buvo. Kalbėjo net. ar tik ne burtininkėj — 
vis dar negalėjo priprasti prie jos juodo ap
daro. Bet čia įsikišę muilą Misajus.

Jis buvo skaitęs popierį, su kuriuo at
važiavo Kara-chanym ii; kalbėjęsis apie ją 
su pačiu uredninku.

Mokyklai butas buvo begalo blogas, ir 
Kara-ehanym žiemą pastatė naują didelę 
mokyklą su tikru dūmtraukiu ir tikrais lan
gais. Stogas buvo skardinis, kiemas aukšta 
tvora aptvertas, kieme buvo ūkio trobesiai, 
o už kiemo aptverta didžiausia vieta daržui. 
Baškirai kasdien rinkdavos žiūrėti ir stelx“- * v.

Lietuvos Duktern Draugystės 
Po Globa Motinos’švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė Ašmensklenė,

98 O Street. So. Boston. Mass.
Tel. Sonth Boston 4474-M. 

Vlce-Pirm. — Zofija Kėftienė.
59 Gatės St.. So. Boston. Mass. 

Prot. RaJtininkė — Ona Siaurlonė.
443 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Telephone Sonth Boston 3422-R.

’ln. Raštininkė — Bronislava Cinnlenė, 
29 Gould St.. W. Rovbury. Mass. 

Iždininkė — Ona Stanlnllutė,
105 W. 6th St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mir-glrotenė.
1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mase. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
anrrę ntnmfnkę kiekvieną mėnesi 

Visais dr-Jos reikalais kreipkitės | ph> 
tokolų raštininkę laišku ar telefono. 
’:30 vakare. p<(bažnytinėj svetainėj. 
Flfth St.. So. Boston. Mass.

SV. JONO EV. BL. PAMELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRASAI

PlrmlnlnkitR — M. Mota.
539 E. Seventh St.. So. Roston. Maflk 
Teloplmne Soti t h Boston 3552-R.

Vice-PIrminlnkns — J. IMninska*, 
250 Gold St., So. Boston. Manu 

Pmt. RaAtlnlnkns — J. Glineektn, 
r. Thomas Pk.. Sonth Boston, 

Fln. RaAtininkas — M. Saikia, 
40 Marine Road, So. Boston, Matot.

Kaslerlua — A. Naudilnnaa, 
885 K. BmadtraT. So. Boston. Mat*.

Tvarkdarys — J. Zalkia,
7 WlnfW<1 St.. So. Boston. Man.

Draugija laiko sualrlnklmna kaa traM* 
ned*Mlen| kiekvieno m^neato, 2-rę va
landa P» ploti), parapijos aaMJ. 4R2 N. 
Seventh »t_ So.

. - <—
jS'ii -i 'HT jlY
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L0WELL, MASS.
Musų kolonijos lietuviai pui

kiai pasirodė L. 1). K. S. pik-, 
nike gegužio 31 d. Tik labai 
gaila,^ J<ad lietus viską sugadi
nu. Su. busti nuvažiavo didelis 
Inrių*^ žmonių, o dar bųOji^o 
nupySkėjo apie 20 autombbiliii. 
šį"reikalą uoliai rėmė nčūsų 
gerb; klebonas kun. Kučas, var
gonininkas R. Ainot is, J. Kar- 
sokas, J. Norkūnas.

Toliau turiu pranešti, kad 
kitam darbininkų piknikui pa
imtas yra Klubo daržas ant 
rttgp.j. 2S ir 29 dienų. Niekas 
tos dienos nepamirškite, nes 
Ims puikiai prirengtas. Birže-

N0RW00D, MASS.

Naujosios Anglijos Vyčių 
Išvažiavimas

Per praėjusius metus N. A. 
Vyčių ^Apskritys storo josi )>o 
visą Naująją. Angliją rast i t i il

tį dėl sdf4$švažiavi- 
ietą, K4e^-fįĮ])asidai - 
jlnisjjos, JŠpjižiavimas 

įvyks gražiausiame j>hrke Nau
jojoj Anglijoj', {ąi yra E1J\ 'S 
PARKE, Nortpod,’ MassNyirš- 
0iinota vieta^jtįulasi^ntni lie- 
ihivių kolonijų, Jfąųjp|oj -\ngli- 
jbj. Geriausi keliai iš visų lie
tuvių kolonijų traukta į Nor- 
wood*ą. Geležinkeliai irstryt * 
kariai pii\eža prie pat įkuLo. |1() į (į Imvo Klubo stisirinki- 
O parkas yra labai švarus, šo
nuose yra daug naudžių, gražūs 
žolynai, viduryj parko yra na Į 
.daryta vienas iš gražiausių, 
4‘Baseball Diamond,” baseball- 
ininkam pieva, ant vieno šono 
vieta žmonėms susėsti, o kitam 
šone, tai “Elk's Ballroom” sa
lė su naujausios mados įtaisy
mais.

Tai visi lietuviai Naujosios 
Anglijos į Naujos Anglijos Vy
čių išvažiavimą.

Saugokite kitus numerius 
“ Darbininko,” busūndėta dau
giau kas link sjiorto, jpaniargi- 
nimo ir kitų veikintų.

r

Lazda
t

7 DETR0IT; MICH.
Šv. Jurgio parapijos miPo

niškas piknikas bus birželio 13 
d. Abišalos -darže. Todėl ne- 
praĮciskiU šios .dienos neatsi
lankę į šį pikiliįęą; trijų
prąišų dovanos; Biriuos klesos 
muzika, gardžių užkandžių ir 
taip toliau. Neapleiskit nei 
vienos tos dieno?. Atminkit, 

.pėliias eis naujos mokyklos sta-

IL Tuopos trn. jaštlrunkas
vi. Jedinkuš

77-7r5m-r?tfc
Atskaita, ir

\ • •> < / J

mas ir kai ėjo kalba apie daržo 
išrendavojimą darbininkų pik
nikui, tai laisvamanėlis A. Gai
dys labai smarkavo. Bet tik 
sau snapą apsidaužė ir viskas 
baigėsi nieku. Tai Gaidys pa
sipainiojęs organizacijoj daug 
jai blėdies pridaro ir nariams 
priklasčio.

Birželio 3 d. kai čia degė di
džiulė drapanų krautuvė, tai 
buvo visi gyventojai išgąstyje. 
Smarkus vėjas plėtė ug.tiį ir 
mano kad visas miestas nupleš
kės. Todėl daugelis jau buvo 
gatavi iŠ savo namų kraustytis. 
Bet smarkūs gaisrininkai pada
re pavojui galą.

------------ ------

CLEVELAND, OHIO

Iškilminga užbaiga

Bažnytinis choras šv. Jurgio 
lietuvių pa rupijos užbaigė sezo
no veikimą su nepuprastii iškil
nu* gegužio 23 d., perstatydami 
Petrausko <>|K*ret^ “Kamina- 
krėtis ir Malūninkas.” Loši
me be gabių vaidilų-daininin- 
kų dalyvavo didysis bažnytinis 
choras, mergaičių choras ir 
Mušinsko orkestru; viskas po 
vadovyste muziko J. Čižaii"ko.

Operetė buvo pilna juoku ir 
dramatiško veikimo. Tekhte 
buvo gerb. M. Čižauskienė.

Visas lošimas buvo aukštos 
rūšies. M. Čižauskicnos ir V. 
Jašinsko (Įlietas apie tikrą mei
lę Imvo atliktas t ikrai nrt Miš
kai. .1. Marozas ir B. Velič
kas atsižymėjo komedijoj ir 
dainavime. Tikime šita pora 
juokdarių ateity palinksmins 
mus dar daugiau kartu veik 
mi. Mergaičių Choras (60) 
judino visus!

Kleh. kun. V. G. Vilkutaitis 
po oĮierefės perstatymo sakė, 
kad “Kaminakrėtis” yra be- 
abejo geriausias lošimas šių 
metų Člevelando kolonijoj. 
Antra vietą, paskyri* “Kupro
tam Oželiui,” tai|M)gj sulošta 
Bažnytinio Choro. Tai ištikto 
yra iš ko gėrėtis, kada pažvel
gi į trumpą Bažnytinio Choro 
viv^ą veikimą (dviejų metų) ir 
įvairunųi luT'talynių,

5. . ’ Rfthrys

Rep.

MAHANOY CITY, PA.
12-tos Lietuvių Dienos delega

tų suvažiavimo protokolas
Geg. 30 d. 11)26 m. 2:30 p. p. 

šv. Juozapo parap. svetainėj, 
Mahanoy City, Pa. įvyko 12-tos 
Lietuvių Dienos pirmas delega
tų suvažiavimas. ,

Suvažiavimą atidarė gerb. 
kun. P. Česna. Dalyvavo 37 de
legatai iš 7 kolonijų, būtent: 
Shenandoali 6: kūn. V. Dargis, 
Ar Vascilu-, T. Križanauškas, J. 
Savukyrtas, A. Urbonas, P. Glė
bas. Tamaųuau 6: K un. J. I\ le. 
vinskas, Pr. Dulkė, J. Žilionis, 
M. Vilkaitis, J. Jžganaitis, 
Stankevičius. Coal Dale 
Kun. Tiškus, Y. Janulaitis
Gilias. J. Matuliais. Miners- 
ville 5: kun. J. A. Karalius. K. 
Lapinskas, -I. Žukauskas A. 
Maėionis. E. Mandžiar-kis. Mf. 
Garinei 5: kun..S. Povilams. S. 
Petruškevičius, K. Pranckevi- 
čiiis, A. Dambrauskas. P. Sla
vėnas. St. < ‘lai r 5: Kun. V. Ma
tulaitis. J. Vanagai!is. J. Ja
nuškevičius, S. Radzevičius, \. 
Yarkalas. Mahanoy City C 
Km. P. Česna. S. Rutkauskai
tė, M. Lapinskas, Y. -Jusaitis. 
M. Geležėle ir A. Leskauska<.

Joseph BvĄlhdff, Baltig® 
ėjo 12 vaikų, 50 vaikų vaikų ift SĄh

Suskaičius delegatus susirin
kimo vedėju išrinktas kun. P. 
Česna, fašt. S. Rutkauskaitė.

Pirmiausia išduota atskaita 
11-los Lietuvių Dienos 15 d. 
rugp. 1925 b. Pasirodė, 1 
įplauką buvo: $2,950.37, išlaidų 
$1,844.35, kad pelno liko: $1,- 
106.02. balansas 1924 m. $103.- 
19, tad viso Vilnia'isu vadavi
mo įeikalams pasiųsta Lietu
von per kun. dr. Bal tušką $1,- 
209.21.

1) Kadangi 15 Triigp. šiais 
metais pripuola nedėlioj, ta<l 
Lietuvių Diena nutarta laikyti 
16 d. rugp. Lakeside ar Lal«*'- 
rvocd parke.

2) Suradimui patogios vietos 
išrinkta komisija iš trijų asme
nų.

3) šių metii }M*lną, jei jis bus, 
nutarta skirti į tris dalis, bū 
icrt: Seserims Pranciškietėms. 
l’ttshurgh. Pa.; Seserims Kazi- 
mierietėms. Cliicago, III. ir Se
serims Kazimierietėms, Pažais
ly j, Lietuvoje.

.4) Šiems metams valdvlion 
nurinkta: Ar* Jusaitis pirm.. I’r. 
Dulkė ir J. Vanagėli t i.s vice- 
pirtn., S. Rutkauskaitė ir S. 
Radzevičius rašt.. M. Lapins
kas ižd.. kun. Y. Matulaitis ir 
M. Vilkaitis iždo globėjais. Pre
sos komisijon išrinkta: kun. J. 
A. Karaliuus, kun. P. Česna ir 
J. Vanagaitis.

. Suvažiavimas užbaigtas 5 v. 
po pietų.

nidnkniėk io šei <Į i
triukšAiiųgris nesųsįpi^įj'įhL

Gi ant rytojaus
“Laisvės Kdv<jtibgBi.r,»Y|iĮęiąn-

■ čio? y putos buvo:, JK Vaičkus

=3

jaus parapijos. Ir... pataikęs 
gerą laiką. jieršovv savo meilės 
vilyčių širdį gerb. kun. Čepu- 
kaičio sesutės, kuri būna pas jį 
už šeimininkę ir gerb. Staniš- 
kio, vargoninko tos parapijos. 
Na. tai kaip patys dabar su
prantate, jųjų širdies vilyčia 
meilės sujungė* dievaitis Ama
ras, tai dabar tik reikia, kad 
gerb. kun. Čepukaitis jųjų ran
kas suristų... tai mes drąsiai 
galėsim sušukti: — Ad maltos 
anuos!.. — ilgiausius metus gy
venkit meilėje ir Dievo palai
moj!

Toliau:
, veikėjas,

Gi ■ tėvo Giedraičio ■ Bairūnas 
I .v.jai žino,
aš žinau, kad dešinės rankos 
smiliaus —- piršto turiu pusę 
galo migriežto. kad... kad gert), 
kun. Kaitinkis važiuojant pasi
tikt ir pasvejkint -Jo Ekscelen
ciją Arcivyskupą Matulevičių 
savo kaštu iiuvež ir kožymiau- 
sius dainininkus ir regis kilos 
srities artistus; kad tik kodi- 
džiausj malonumą ir džiaugs
mą padarius mūsų dideliam 
svečiui, Arcivyskupui Matule
vičiui, 
elgimą

triuĖsAiijigus Besųsįpi^įj'įhL

) <1 I * • • mivv.* vtuvntp
kdci i Giedrutis'—-. Įėvaą ŽJ.-KrdĮal u-

te Giedr’itienė, p. P; Tendžiuly- 
tė — duktė. Laukimas — A. 
sūnus, l’reisa Jonas (berniu
kas J. Gudas — Zlodziejevskis, 
A. Vaitonis — Balsys. Minė
tam lošime perstatų* Lietuvos 
valstijos besikūrimo pirmuti
nes dienas lįuonnorįų didvyriš
ka pasišventimu Tūkynei. šiam 
veikalo lošime visi atliko roles 
gerai ypatingai buvo maloni 
išvaizda Lietuvos karininko ir 
kareivių.
ir (J. Vaičkaus) duktės Gied
ruty tės (P. TendžiuĮvtės) loši
mo vadavimas, judėjimas, gra
žus iškalbumas klausytojus už
žavėjo.

man vienas žymus 
regis, geri). Stasys 

sakė, o jis tą labai g?- 
taip gerai, kaip kad 
kad dešini"

i
i

Presos Komisija

A. 
4: 
J.

ROCHESTER, N. Y.
Gegužio 28 ir 2!) dd. čion iv v- 

ko p. J. Vaičkaus teatrališkas 
lošimas. Pirmą vakarą buvo 
perstatoma 3 veiksmų komedi
ja “Gyvieji Nabašninkai.” Lo
šėjais buvoti p. P. Tendžiulyte 

p-nia Žindulienė. p. J. Vaič
kus --- Tadas, J. Laukomis - — 
gydytojas K vailiavieia. V 
Preikšą šeimyninka sžimlu- 
lis, E. Krajariuti” — virėja.

Šiame perstatym - vaizdavo 
6: | gilu Europos at istokrat i jos pri- 

>irišima prie sau ištikimų tar- 
■ iiii. bei prakilnią artimo meilę 
Ir kaip užkarta moterėlės dėl 

<

BR00KLYN, N. Y.
LDKS. 12 kp. siisiiinkimas 

įvyks birželio 14 d. Karalienės 
Angelu parapijos kambariuose. 
Visi nariai prašomi atsilanky
ti. Daug visokią rūkalų. Ypač 
reikia didinti kuopą ir daugel- 
Ii “Darbininko” skaitytoju 
skaičių. Tą turime visada o 
menėje turėti.

I I
. Clara 

Tai pirma mo-Scnecal, kuri paskirta šerifu Clintono mieste.
teris gavusi tokią vietą. Ji čia parodoma su keturiais polici
niais šunimis, kuriuos jai dovanojo viena jodomųjų paveikslų 
kompanija.

z
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Pribuvus Į Bostoną iš Mažo-.lingi komitetui Ivas ir Bago- 
sios Lietuvos gerb. svečiams J čius $I75.(K). \ .
M. Jankui ’-f A. Brokui, su1 
svarbiaiHisija, tautos reikalais 
ir jos Ękinal, Bostono lietuviai 
žymiai susidomėjo ir sutvėrė 
Klaipėdos Lietuviams Remti 
Komitetą iš įvairių srovių žino-.] 
nių ir dirbo tautos darbą sulyg 
aplinkybių pavėlinituo. Suritik- 
ia atiku sekančiai:

Brooklyn, N. Y. $50; Sottib
Įįjston $340.51, ir pasižadėjo 
Ivas $100.00, Bag,očius $75.90; 
Brighton $5S.84. Lvnn. $25.72, 
Lowell, $24.6S, Nor\vood $16- 
24; .Lawrenue.$47.04; Stotigh- 
ton $25.09; Cambridge $75.62; 
Mcntello $66.76; Providence ■ 
$47.00; M'orc<'rii‘r, $72.00; viso Į 
surinkta aukų $849.59. Pasiža
dėta $175.

Išlaidos

Surengimas maršruto, pra 
gyvenimas ir kelionės svečiam 1 
$309.47. Pasiųsta į Klaipėda 
$500. yra banko.j $40.03, sko-

Vardan komitetčę/eiškiu vi
siems širdingą padėką už su
rengimą prakalbu, už aukas ir 
širdingą draugiškumą priėmi
mui svečiu.

1\. L. R. 1\. f i n. rašt. "
.V. P. Yankus

! SKAITYMELIAI |
| NAUJA KNYGA
g Joje telpa, daugiau kaip j
I 1QO trumpų pasakaičių f

1 150 pusi. 45 centai B

TRUMPI

, A. Žiemys

W0RCESTER, MASS.

Sukaktuvės
Birželio 6, 1t/26^v. Kazimie

ro parapija rengė-vienu metų 
buvimo sukaktuves gerb. kle
bono kun. Vasio. papirko do
vanas kiekviena draugija. Di
džiausia dovana Įteikta nuo 
parapijos — auksinis laikrodis 
net už $105. Įteikė M. Kirmi- 
lienė. Bažnytinis choras įteikė 
gyvų gėlių bukietą, Vyčių'kuo
pa lelijų bukiotąCqBrolių Ken
tėtojų Klubas “baisikelį,” ku
ri Įteikė -I. P. Vaitkus. Gerb. 
klebonas buvo labai užsiganė
dinęs.

Avinėlis Nekaltasis

CAMBRIDGE, MASS.

Jūetuvos Vyčių.pasekaii 
telis laikė sporto dieną suimto
je birželio 5. VVoreesJerio, La\v- 
rencio, South Bostono ir Cam- 
hridge'iaus baseball rateliai tu
rėjo persiimti tarp savęs. Dėl 
nežinomų priežasčių So. Bos 
tonas ir Woreest< ris neatvyko. 
Cambridgiaus ir Laivrenco ra
teliai atvyko ir šitie persiėmė.

Laimėjo Cambridge’io rate
lis.

ra

Aggu

PHILADELPHIA, PA.
Šis-Tas iš Pilies Broliškos 

Meilės
Na, sveiki, gyvi gerbiami 

skaitytojai iv gražios skaityto
jos “Darbininko!” Ašen. Se
nas Melagis ir vėl noriu su ju
mis gerbiamieji pakalbėti. 
Jum “pameluoti'* •įpie šį-bei- 
tą iš tarpo pliiladelpsiečitr -- - 
lietuvių. Šitai, liesą pasakius, 
nois tris dienas 29. 30 ir 31 
mo gegužio nedirbau, tai eriš- 
kia, galejjui daug prižvejoti ži
nučių. vienok nemaniau nieko 
rašyt i - nieko “ meluot i.” Be! 
kad. tūlas asmuo man stačiai į 
rikis pasakė: meluoji, meluoji, 
ir kaip tau tavo plaučiai kaip 
kad dumplės |>cr daug diib«la- 
tnos m’plvšta?! Tai ai don km 
- te pliš! “pameluosiu” ir jum 
Šitai, klausykit: Ve, ar. jūs pa
žįstat** dievaitį meilės. Amarą J 
Tokį, žinot, mažą vaikiuką, su 
sparniukais, pilną saidoką tu
rinti aštrių x/1lirių —“strčlų” 
ir visuomet siikinėjantį. kaip 
tai matyt ant “pikčiorių.'*’ te- 
nni. kur tik yni gražios mer
ginos ir sportai vaikinai.* ir 
ar žinote tą f Kaip girdėjau, 
tai lok s dievaitis, Amoros pas
kiausiu laiku pradėjo skrajoti 
apie kleboniją š^nto Andrie-

DARBININKAS
366 Broadway, Bosto» 27, Mass

r

I
čia parodoma vaikai Sylvia 6 m., ir Louis, 8 m., Marossa- 

nai ir Indiana Harbor, Ind. bankininkas Wolf Marcovitz, kurs 
tuos vaikus gabena pas tėvą i Rumuniją. Jų tėvas išvyko be 
dokumentų i Rumuniją ir negalėjo sugrįžti. Tuo tarpu motina 
susirgo ir negalėjo nei pati išmisti, nei vaikų maitinti. Tai 
vaikai išgabenti pas tėvą.

i

Na, už tokį kilnų paši
lai net ir kodijžiausi 

priešai gerb. kun. Kaulakiui tu
rėtų tris-kai t sušukti: — Valio!' 

Dar toliau: tai t *ko išgirsti 
tą. kad tūli Richmond'o “gar
sūs” ir labai “mokyti” veikė
jai, buvę gydymo,?r institutų 
“daktarai” sumanė nupirkti 
farmą kur tai “pūščiose.” net 
du šimtai mylių už Pliiladelphi- 
jos su tikslu ją ]M*rkeisti į pik
niką! vietą, kur... kur galima 
Ims gerti taip, kaip ištroškęs 
elnis kad geria iš šaltinio gai
vinantį vandenėlį.

Dabar: apie Moteliu Sąjun
gos Seimą, tai aš sužinojau tą. 
kad rengimo komsija uoliai 
darbuojas jo suruošimui: jau 
keletą kilnių moterių pažadėjo 
nakvynes <h*le.gatėm>; pavyz
džiui: gerb. Julė Poškienė sa
ke: jei reiks, lai priims ir dvi. 
tris delegates Į nakvynę. O ias 
labai, labai daug reiškia, nes 
>u nakvyne viešbyčiuose; tai 
nėra ką ir kalbėti --jie— vieš 
bučiai bus perkupini nakvoto- 
ajis. Gi tą visasvietinė paroda 
padarys.

Senas Melagis

BALTIMORE, MD.
t*

LDKS. 30 kp. mėnesinis su 
sivinkimas Ims tiedėlioj, birže
lio 13. tmjaus po pamokslui. 
Tokioj tvarkoje ir laike bus lai
komi susirinkimai j»er visą va
salą. Malonėkite nejumiiršti ir 
užsimokėti. Valdyba

Lietuvos
ženklai

Geras tėvynainis privalė 
turėti Lietuvos miestų ri
klus. Yra indomu su jais 
susipažinti. Juos gulimn 
vartoti kaip atvirutes. Žen
klai yrn tani tikrame sąsiu
vinyje. išviso yra 10 ženklų. 

gilina įO centų.

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

, M'

r
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VISI Į DIDELĮ IR LINKSMA

PIKNIKĄ
kuris bus

LIEPOS 3 ir 4 DIENĄ
ROMUVOS PARKE, M0NTELL0. MASS.

0 LIEPOS 5 D. VISI MONTELLIEČIAIĮ N0RW00D, MASS 
Šis piknikas bus rengiamas tik Draugijų, o pilnas pikniką? 
ant visada yra paskirtas šv. Roko Parapijai LABOR DAY 
(Darbininkų Dienoję kuri pripuola 6 d. rugsėjo. Malonėkite 
tą dieną kitos kolonijos nerengi.

-X

I

JEIGU NENORI. KAD TAMSTOS VAIKAI >
PAMIRŠIT GIMTĄJA LIETUVIŲ KALBĄ. J 

‘TAI IŠRAŠYDINK JIEMS ' J
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GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ
— < ------“Saulute”

> 4 • r . 1  , * * • .

7~T' ‘ 1 1 ........................... ■ > .■ - ■---- 3
Daugyliė ]/aveiksJu! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Riesos vaiką teatr ii. Žiijutčs iš gimtojo kraš
to ir plataus jiasauLio. Įvainimėdiai. Uždaviniai ir 
pramogėles. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darladiai 
iš popirrians.inOlio ir kiloki. Phikarščio kaina: metams 
2 dol.. pusei metų v | dd. Eina 2 kartus jht mėjMvį. 
Paveikslui piešia K. ŠIMONIS ir kili dailininkai, lai
džia “PASAKOS” B ve. Redaktorius A. Giedraitis.

Yienas Nr. siisimižinti siunčiamas veltui.

Adiesas; “Saulutės” Administracija Jurbarke
Z

%
Kp. pirm.



I

GERIAUSIA PROGA

ČIAMS

l

i

I

k

✓

t'

Aš Martynas Knidiunas palaikau sa
vo pusbrolį.- ĄS girdėjau. Jis gyvena 

 

l>o įtinu. S2O7 E. liellvievv St.. CleveliHid. 

 

Ohio. Meldžiu atsiliept ar kas kitus rXji- 
neSkit. aš norččhui susirašyti laiškai
MARTYNAS KNlėU'NAS. 95 C St.. 1 
Boston. Mass. (B.-11-1S)

!

Amerikos ligoninė Paryžiuje. Ji atidaryta dar nesenai 
Įkurtuvių iškilmėse dalyvavo Francijos prezidentas, Amerikos 
ambasadorius, maršalas Fošas ir daug kitu augštų svečių. Li
goninę pastatyti atsėjo $1,000,000.

vičius. Kunigų buvo apie 
50.

Valgiai buvo pataisyti la
bai geri. Visi linksmi. Po

1‘aieškiiu vyro Antano Mikolaičio, 
pernai metais apsivedėm, gyvenom vi
sai trumpai, nuskriaudė mane ir pa
liego. lis esąs vedęs Lietuvoj. Mane Įiri- 
viliojo antrą apsivesti. Aš esu ant Ke
lio. Sakėsi gyvenąs Ohio valstijoj. lTa- 
neškit šiuo antrašu: O. A. MIKOLAI- 
TIENfi. 9879 Baltiiuore Avė., Balti- 
more, Md. (B4)

Mes 
lietuviai 
namams

Mes
namams
(pilies), sijukus 
sime ir musą trokas atvež j namus. 
Kreipkitės:

I’aieškau savo brolio Adam Puška. 
Paeinąs iš kaimo Puški, valsčiaus Man- 
kevičių. apskr. Vilniaus—Vilnijos, ži
nau jog gyvena Boston'e ar apie B<»s- 
■ton’ą. .Jei kas žino maloniai prašau 
pranešti, ar jis pats, prašau atsiliepti. 
Esu dideliame varge tarp svetimųjų. 
Mano antrašas: Juzė Duškaitė. Kairi
nių kaimo, nusėtų paštas, Ežerėnų ap
skritis, LITHUANLA. (?)

Su $1500 gali pirkti naujų su liau
ta dus įtaisais dviejų šeimynų 

lupini įminą labai gražioj lietuvių 
užgyventoj upielinkėj Muttnpan. Laitai 
puikus dėl gyveninio ir geras kaipo! 
“invvstment.'’ Turi būti greitai par
duotas ir lodei už žemų kainų.

STEBĖTINAI PIGIAI parsiduoda 
II-jų šeimynų ('<>h>ni<il styliaus namas, 
]m> 5 kambarius ir recvplion hall su 
elektros šviesom, prieš ir užpakaly pisi- 
žals ir visais kitais naujos mados f- 
t a Įsais, kiekvienai šeimynai. Daug že
mės aplink namų ir garadžius. Snvl4 
įtinkąs prisiims $3O(»O cusk ir nmrtga-' 
ge’ius jeigu kokius turite.

Pilue.snjų informacijų klauskite LIE
TIMŲ AGENTŪRŲ. 361 \V. Broml- 
vvny, South Busimi, Mass. (B.-IS)

įtaisymais su piazais ir skalb.v- 
jw> 4 kambarius, netoli bažnyčios, 
informacijų kreipkitės 1,1 Silver 
(antros lubos) So. Boston, Mass.

(B. 4-11)

PARSIDUODA
TRIJŲ ŠEIMYNŲ N.UIAS su kaiku- 
ritiis 
ačiū 
l>el
St..

i LIETUVIS DENTISTAS

I
5 DR. ST. A.G ALVARISKI

(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 23(M)

Ofisas atdaras nuo JO iki 12 ryto, 
nuo 1 :15 iki 5:20 įm> piet ir tino 7 
iki 9 vakare, šventą dieną pagal su
sitarimą.

NAUJAS LIETUVIŠKAS GELEŽINIS STORAS
1162 AV. BROADWAY PALEI B STREET

atidarėme So. Boston'e naują lietuvišką geležinį storą. Dabar vi> 
kaip Boston’o. taip ir apielinkės turės progą gauti visokių geležini 
reikmenų už pigiausią kainą.
parduodasi pentus, vamišius po $1.50, $2.25 Ir $3.65 už galiono. ' 
maudynes, boilerius, skalbyklas, gazo įiečius. visokius vamz<lž:n 
" 1 s. Vienu žodžiu, ko tik reikia dėl namo, tai mes tuojaus parūpi' 

Taipgi, atliekamą visą plumherio Jarbę

GEO. LAUKAITIS & COMPANY
162 Broadway, South Boston, Mass. Tel. So. Boston 2373-M

lįNeperilgiausiai Bostone te- Eukaristinio Kongreso arei-

z

ŠIRDINGAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ EKSKUR

SIJOS PRIĖMIMAS 
KLAIPĖDOJ

Klaipėdos Žinios” Geg.
12,1926, štųi ką rašo apie at
važiavimu laivo “'L1TLTA- 
NIA.”

Pirmadienį gegužes 10 d. 
prieš 6 vai. ryto įplaukė į 
Klaipėdos uostą Lietuvos vė
liava pasipuošęs Buitie Ame- 
ricu linijos garlaivis “Litu- 
ania.” Laivas didžiulis, 12,- 
000 tonu, Klaipėda tokio lai
vo Tetai temato ir iš viso pir
mas atsitikimas, kad laivas 
iš New Yorko atplaukia tie
siog į Klaipėdą. Už tai visi 
klaipėdiškiai , jau Jšanksto 
suskato .šiam nepaprastam 
momentiii ir daugybė žmo
nių visa rvtmeti leidosi i 
uostą pasitikti Amerikos lie
tuvių ekskursija.

Neilgai po laivo apsistoji
mo priešais muitinės sande
lio persikeldino prie atvy
kusių svečių eilė žymesnių 
valdžios, visuomenes, spau- 
los atstovų ir šiaip publikos 
r pasisveikino su ekskursija 

• jos vedėju, buv. “Garso” 
laktoriu p. Šimučiu.
Apžiūrėjus laivą, linijos 

(stovo kviestieji svečiai sn
ūdo pusryčių. Jaukioje sa- 
ėj matėsi t. k. Krašto Mui
tinės Direktorius p. Macke
vičius, Pašto Direktorius p. 
Augūnas, Direktorius p. 
J. Budrys, Valstybinės Po
licijos Vadas p. Musteikis, 
Kl. Lietuvių Susivienijimo 
pirmininkas p. Baltris, ir Į» 
vairių kitų grupių atstovai, 
anglų konsulas ir Čekoslova- 
kų konsulas.

Ta proga Gubernatorius p. 
Žilius pasveikino tolimo už
jūrio- svečius ir išreiškė 
džiaugsmo, kad pirmutinį 
kartą atvyksta laivas stačiai 
iš Amerikos su pirmąją šiais 
metais ekskursija.

P. Stikliorius t. k. pasakė: 
Šios dienos iškilmė esą pažy
mėtina vien dėl to, kad pir
mą kartą atplaukė laivas iš 
Ne\v Yorko tiesiog į Klaipė
dą, antra, kad tasai laivas 
vadinasi brangiuoju vardu 
“Lituania,” trečia ir svar
biausia, kad atvyko mus ap
lankyti broliai, sesers is A- 
merikos.

vyskupas Matulevičius lan
kys lietuvių kolonijas, žino
ma kas užkvies. Į LavvrenceJ . 
Mass. jau užkviestas ir bus 
Rugpjūčio mėnesy, suteiks 
dirmavonę. O apie pabaigą 
Rugsėjo grįž atgal.

Visiems pranešame kad mes 
geriausiai nupentinani automo
bilius, iš senu padarom naujus 
už prieinamų kainų. Reikale 
kreipkitės pas C. KAVOLIS, 
tarpt* 352 ir 354 Broathvay, So. 
Boston. Mass. (B.8-1 S)

gyvenau, bet kažin kodėl įsi- 
yaizdinau, kad per tą buvi
mo laiką tik vien neprielan- 
bjmo teįsigijaų, juk vi-

: Šiems žinoma, kaxj priešą įsi
gyti daug lengviau, nei drau- 
g<i-

) p .Bet mano apsirikta. J r aš 
džiaugiuos, kad tame kly
dau: turiu ir draugų ir nuo
širdaus prielankumo.
^Bostoniečiai apie mano ne

laimę sužinoję, suskubo ma
ne paremti ne tik savo nuo
širdžiais linkėjimais, bi't ir 
aukomis. į mano sveikatos 
iždą mano grindėjai per p-lę 
M. Grybaitę, Lietuvių Pre
kybos Bendrovės vedėja, 
prisiuntė 46 dolerius. Auka
vo: po $10.00 p-lė Marė Sa
kalauskaitė; po $5.00: pp. 
Margaryta Grybaitė ir Koste 
Žilytė; po $3.00: kun. J.

' Švagždės; po$2.00: pp. Mar- 
tynas Kničiūnas, Marė Kil- 
moniutė ir Vincas Grudzins- 
kas; po $1.00: pp. Pranas 
Gudas, Petras Milius, Anta- 

t nas Navikas, Adv. šalna, Jo
nas Palionis, A. Ivaška, My
kolas Šeikvs. Ona Grvbaitė, 
Marė Dusevičiutė, A’aleri.ja 
Saulaitė, Juozas Olšauskas, 
Ona Tolišaifė, BroiTė Kavo- 
liūte, Viktorija Tuniaitė, O- 

_ na Verseckiutė, L«ia Smith 
ir Juozas Guzevičius.

Broliai ir sesės! Nieko tuo 
tarpu aš daugiau neturiu, 
kai tik pairusią sveikatą ir 
nudilusią plunksną. Jeigu 
man leisite, tai ta pačia 
plunksna ir savo širdies ra 
šąlu pabrėžiu: “Širdingiau- 

Teatlygiria J uitis 
dešimteriopai Tas, Kuris ge
rų žmonių darbus tinkamai Į- 
vertina.”

Jūsų
J. T) ii; i n i s

1926 m. birž. 5 d.
Fresh Air llospital 
2451 Howard Avė.
Chicago, III.
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SUSIRGO ŠIDLAUSKAS
Žinomas^ lietuvių aptieki- 

ninkas Kazys Šidlauskas pe
reitą nedėlią staiga sunegalė- 
jo. Iš karto sunkiai susirgo 
ir ikšiol taisymosi ženklu dar 
nepasirodė. 'furi 
kraujo spaudimą.

IŠLYDĖJO
P-lė Margareta Grybaitė, 

L. Prekybos B-vės vedėja, 
pereitą utarninką laivu iš 
plaukė Į New Yorką, lydėda
ma didelį būrį pasažierių, 
vykstančiu Lietuvon.

PUIKIAI PRIIMTAS
Kun. Virmauskas atsilan

kęs pranešė apie priimtuves 
Arkivyskupo Matulevičiaus. 
Sakė, jog viskas labai pui
kiai pavykę. Dalyvavo apie 

B 300 asmenų puotoj i r 200 pa- 
; šalie čių svečiui. Kalbėjo kun. 
fc prof. Būrys, |wua airių ku
li nigij ir arcivyskupas Matule-

įf

B

į?

Tel. So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Unlversltetn 
CORNELL PNIVERSITY su A. B. 
G. WASIIINGTON UNIV. Mi LLR.

"Darbininko” Nnme 
(antros lnl>os) 

366 Broadway, So. Bosto?
R e z I d o n c I f n

306 Hnrvs rd St.. f’nmbrldgo. Mass. 
Tel. Unlversfty 1463 - J.

s*

i

ŠVEDIJOS UNIJOS 
PADIDĖTO

Švedijos uniją Federacija 
skelbia, “kad uniją nariu 
skaičius padidėjo. Per pe
reitus 1925 metus skaičius 
užaugo nuo 360,337 iki 384,- 
617. Didžiausuia unija yra 
metalo darbininką. Ji turi 
70,998 narius.

Arti Šv. Petro bažnyčios ant 
Penktos gatvės 3 šeimynų 3-4-4 
kambarių narfias, 3 toiletai. 
elektros šviesa. Kaina $3800. 
Telefonas So. Boston 4011—.J, 

(B.-8-11)

"-OI01-a'
jSįSfcy <’-4c

PASALDYKITE SAVO 
GYVENIMĄ

Jei jūsų gyvenimas jau 
dabar saldus, tai jį verta dar 
saldesnį padaryti. 0 tą ga
lima padaryti lietuviškais 
saldainiais.

Jei jūsų gyvenimas kartus, 
tai pasaldykite lietuviškais 
saldainiais.

Dar turime iš Lietuvos at
gabentu “Birutės’’ saldai
niu.

Dėžes, sveriančios 2Į/5 sva
ru su persiuntimu kainuoja 
$1.60.

Piknikų rengėjams ir ki
tiems perkantiems didesnia
me skaičiuje gera nuolaida.

ITžsakymai greit išpildo
mi.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ

366 West Broadway 
So. Boston, Mass.

MONTELLO PARSIDUODA
3 šeimynąjjamas po 5 kamba
rius su visais Įtaisymais ir 2 
karu garadžius, vištininkas, du 
lotai žemės, sodnas su vaisi
niais medžiais, netoli gatveka- 
rią ir geležinkelio stoties. Ad-' 
resas: 93 Martland Avė., Mon-1 
tello, Mass. Galima matyti ne- 
dėldienv ir vakarais po 5:00.

(B.8-15)

'• •

OPTOMETRISTAS

$29.75
$10.50

Išegzaminuoju akis, priskirtu aki
nius, kreivas akis atitiesinu ir 
ambl i joniškose takiose) 
gražinu šviesą tinkamu

J. L. Pašakamis,
447 Broadway, So.

SOUTH BOSTON MASS 
414 W. Broadway

Tel. S. B. 0948

BROCKTON MASS.: 
684 No. Main Street

Tel. Brockton 7180
RESIDENCTJOS TeL S. B. 3429-W

akyse su
laiko.

O. D.
Boston.

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKA)

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE

RANDOLPH

*

Waterbury, Conn.

♦

The LithuanianX

DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA V.

kurių
»

L

I

J.
Store

f

216 Elm Street

Lordas Byng, nauujas Kana
dos gubernatorius.

John J. Fisher, respublikonu 
kandidatas į Pennsylvanijos 
valstijos gubernatorius.

GAILIŪNAS
Athol, Massachuaettg

GILEVIČIUS
New Britam, Conn.

G. M. ČĖSNA
Sioux City, Iowa

t

KUN.
2521 Chicago Avenue

P. LUKŠIS
190 Vau Buren Street Nevark, New Jersey

A*/??' • p
56 Barrbon Street

* ' « ** *■ I

Beveik naujas 5 kambarių namas su 
visais vėliausios mados įtaisymais, ši
luma. elektros šviesa, miesto vanduo ir 
keturi ukeriai žemes, visai netoli Bos
tono. Broektono kelio. Parsiduoda Pi
giai ir su lengvom išlygom. Kreipkitės 
pas savininką : A. J. KI RSTIS, 332 W. 
Broadvvay. So. Boston. Mass. Tel. S. 
Boston 1662 arba 1375. (B.&-U1_ - -- __________ s___  * » »■ ____‘ ■

KUN. J. BAKŠYS
46 Congress Avenue

rmigia South Bostono Lietuvių 
l’kėsų Prailgi ja

N e d ė 1 i o j
BIRŽELIO-JUNE 20 D., 1926

JOHN RAGALIAUSKAS t
Street' #oroester, Mto,

L. ŠIRVAITIS
9258 Cardoni Avenue Detroit, Michigan

i THE JAMES ELLIS FURNITURE COMPANY
8 1) Kad krautuvė gyvuoja virš 45 metų. 2) Kad dukštos rūšies kiek-

vienas daiktas ir bailiai garantuojami. 3) Kad žemiausia kaina už ge-
X riausios rūšies baldus. 4) Kad didžiausis pasirinkimas.
| KELI Iš NU PIGINTŲ PIRKINIŲ

Dailus iš 5 šmotų pusryčiams setas. 4 ketlės ir stalas
X Edily šaldytuvas, kaina $23.90 parsiduodAuž ...........

Patogios kabamos lovos, su stogeliais ir^paratfkios

I
 sėdynės poilsiui išsinešt į orų, įvairių rūšių nuoj x . .£10.00 iki $35.00

The James EIlis Furaiture Co.
405 ĮVEST BR0AD1VAY SOVffir BOSTON, MASS.

LIETUVIS GRABORIUS

P. J. Akunevičius
t -c.

t »s'
Suteikia geriausį paskutinį patarnavimų, todėl verta

pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

820 E. Sixth St., So. Boston, Mass. TeL S. B. 4486

_L
TeL So. Boston 0828 

LIETUVIS DANTISTAS

DR, M, V. CASPER
(KASPARAVIČIUS )'

425 Broadwayt South Boctoa 
Ofito valandot: 

nao 9 ĮM 12:00 ryte ir nno 1J» 
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vaL vakare. 
Ofisus uždarytas subatoa vakarala 
ir nedeidfeniaia. Taip-gi aerpdomis 
nno 12 dieną uždarytas.

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

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

DR. L. GOLDEN
— OFISAS -

99 GREEN STREfcT " r ’ 
Tel. Hayiharket 2288

3 iki 4 ir 7 iki 8 valandą vakare 
r

R0XBURY’I0 OFISAS 
1G CR ATVEDU D STREET 

(arti AVashinsrton St.)
Tel. Rosbury 0131

S iki 9 ryte. 1 iki 2 ir 9 iki 10 vakaro, 
išskiriant penktadienio ir sekmadie
nio vakarus.

sekmadieniais 3-iki 4

I

I

Ofiso Tolofonns Vniversit.v SR31-1V 
Rezidencijos Tel. l'tiiversitv SS31-K

D. A. ZALETSKAS I
Graborius ir Balsamuotojas

Gyvenimo Antrašas:
44S Cambridge St. Cambridge. Mass.

MBTŲ SOUTH BOSTONU

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

S99a W. Broadvay, So. Bostoa
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 ▼. rak.

Teškok Dievą savyje ir at
rasi Jį... Su -Juo atrasi ramu
nių... Vienas Kristaus žodis 
nuramino audringas jūros 
bangas... Vienas .Jo žvilge
sys pajėgs grąžinti tavo sie
lai ramumą ir džiaugsmą.

Tuo pačiu laivu, kuriuo važiuojame į 
Niinlnsket Bench

Laivas Išplauks lygiai 1<> vai. ryte, nuo 
JIhhik \Vhnrf, Athmtlc Avė., Boston 

ir plunks ik tzrtlos Rninsdorf

Tad nfsivčhiokite Ir bukite laiku. Imi- 
ve griež Al. Žvlncilo Orkestru, galėsite 

linksmintis klek norėsite.

P. S. Tikintus nusipirkite Iš unkšto, kad 
botumėte tikri ekskursijoj dalyvauti. 
Tikletul gaunami šiose vietose; “San
du ros" ofise. S<>. Boston Hardvvare 
krautuvėj, pas K. šldluuskt) nptiekoje, 
pas švagždi grosernėje. Lietuvių Ko|ie- 
nicIJoĮ. Cambridge. Lietuvių Salėje Ir 
pas l'kėsų Prausti jos narius, taipgi ■•Ke
leivio” <,fl«e ir “Darbininko" ofise. 
Bilietais suaugusiems $1. valkams 25c.

t Skelbimas)

s*

%

i . *

VLADAS JAKAS
177 Windsor Street Cambridge, Mass.

r * /
e

JULIJONA SKARULIENE7
80 James Street Bhvea, Oonn.

K A. vMNOTinC zb;

90A lAwrenoe Street ’į, Lawrencfe> Mamchtttette

__ _ ________ _______ _ ____ ____ t__-

. i

V

- * -i įyb '

*
r]

I

s

< t .

/z 1,’

Nėra kilnesnės misijos nž 
laikraštininko misijų. Laimi
nu šį tavojo pašaukimo ženklų. 
Mano pirmtakfmai laimindavo 
krikščionių karžygių kardus ir 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vų palaimos katalikiškojo rašy 
tojo plunksnai. ■— Pijus X. I

CASHIER
REIKALINGAS naktinis Itdlnlnkus. 
1‘iuroldnujntnns moksleivis, teisingas 
vyrukas. Darl»o vnlnnHos nuo 4 ar 5 
vakaro Iki 1:3O-nakties. Alga gera. 
Kreipkitės | STRAND IM’.NCII. ;MM 

Brotuhvay. So. Bouton, Ma«u

% f

Liberty 7296. X

GEORGE H. SHIELDS i 
ADVOKATAS | 

811-812 01d South Buildingg 
294 Washington Street £ 

Boston, Mass.
Valandos/ 9 A. M. iki 5 :30 P. M. X 

GYVENIMO VIETA S
37 Gorham Avė., Brookline S

Telephone Regent 6568 S
ANTANAS F. KNEIŽYsf 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk- J 
lų ir užsiima Reni Estate pfirdnvt- X 
nėjimu. būna mano ofise kasdien X 
nuo 3 Iki 5 valandos po pietų l§sky- V 
rus Šventadienius. Lietuviai, kati ir 8 
mažai sukalbantieji angliukai gali $ 
kreiptis įvairiais reikalais pas ma- x 
nę. A. F. Knelžto adresas yra toks: X 
308 E. Nlnth St.. Tel. S. B. 1696. £

Ofiso Tel. So. Boston 1532
Namų Tel. So. Boston 1696
Ofiso Tel. Llberty 7290
ANTANAS F. KNEI2YS
Real Estete & Insurance 

414 Bmadvray. South Boston 
811-812 Old South Bldg., Boston

Gyvenimo rietu
308 E. NINTH ST„ SO. BOSTON

■A 
' x J.

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) 

Sekmadieniais po pietų 
705 Main St., Montello, Mass. 

(Kampas Broad Street)

I

i
 TEL. So. Boston 0606—W.
LIETUVYS DANTISTAS l

A. L. KAPOČIUS
251 Broadvay, 8o. Boston į 

■(“Ketelrlo" name)'
Oneo VAtAjtDoe: nno 9 Iki 12, nw s 
lJOHeir nw»6^0 Iki 9 vakaro. į 
8erMooala nno 9 Iki 12 vaL dienų į 

ZSnbatomls nno 9 iki 6 vak. Nedl E 
j floaie nno 9 Ud IS (pagal sutarti? p 

3S3CX3QC30$3CK30SKX3(KnKX3^^

Residencijos Telephonas: 0779-Yl. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston (VF79-W 

S. BARUSEVIČIUS
UetvelIkM Graborfua, batauraoto- 
jM» RmI Etetat* Ir Publlc Notanuh 

258 W. Broadvay 
South BoltOOL My

Itoiaaudja TO DotSeatar Ano— 
Dorctteater, ltaaa. 

■—■■■■■■anKBassasKs^Ku—
t

’ ** - • v 
r
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