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DIDŽIAUSIAS KATALIKŲ 
* PASIRODYMAS
Katalikų Bažnyčia jau 

nuo senai įleido savo šaknis 
giliai į Suv. Valstijų gyven
tojų širdis. Jau ne kartą A- 
merikos katalikų galybė ir 
didybė apsireiškė. Tą paro
dė naujų Amerikos kardino
lų pasitikimai ir. panašios 
katalikų demonstracijos.

Kai anuomet mirė garbin
gas Katalikų Bažnyčios dig
nitorius kardinolas Gibbons, 
tai didieji Amerikos laikraš
čiai didžiausius dėjo aprašy
mus. Nei vienas Amerikos 
šių laikų didvyris nebuvo 
taip gerbiamas, kaip kardi
nolas Gibbons. Neturėjo to
kių didžių aprašymų laikraš
čiuose nei garsusis Theodore 
Roosevelt, nei W. Wilson, 
kaip buvo aprašinėjama apie 
kardinolą Gibbonsą.

Nėra Amerike kitos galy
bės, kuri galėtų sutraukti to
kią daugybę žmonių iš viso 
pasaulio, kaip kad Katalikų 
Bažnyčia sutraukė į Chicago, 
į Eukaristinį Kongresą. Nė
ra galybės kuri galėtų taip 
didžias iškilmes surengti, 
kaip kad buvo katalikų su
rengtos Chicagoje.
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IŠEIVYSTĖS KONGRESAS
Londone buvo pasaulinis 

išeivystes kongresas. Tame 
dalyvavo Suv. Valstijos, Ka
nada, Meksika, Brazilija, 
Indija, Japonija, Naujoji 
Zelandija, Australija, Fran- 
cija ir Vokietija.

Išeivystes klausimų pasau
lyje supainiojo uždarymas 
ateivystei durų į Suv. Vals
tijas.

Kaikurie delegatai nurodi
nėjo, kad pertirštas apgy- 
venimas nėra išeivystei pa
lengvinimas. Nurodyta, kad 
kaip tik per išeivystę pama
žinama gyventojų skaičius, 
tai tada greit pasidarbuoja 
gandras ir vėl pasidarą per- 
tiršta žmonių. Todėl girdi, 
kad žmonių pertirštai neatsi
rastų, tai reikia gandrą kur
styti streikuoti.

KIEK ŽUVO KASYKLOSE
Per pirmuosius keturis 

šių metų mėnesius Suv. Val
stijų anglių kasyklose žuvo 
814' darbininkai.
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ATSTATĖ HALLERĮ IR 
ŠEPTICKĮ

Pilsudskis, Lenkijos dik
tatorius, atstatė gen. Hallerį 
ir gen. Šeptyckį. Helleris 
trepnas tuo, kad jis ketino 
Pilsudskiui jėga priešintis, o 
Šeptyckis prasikalto dvikova 
su grafu Skšinskiu.

BEPROTĖ PAS PILSUDSKĮ
VARŠAVA. — Jozefina 

Goneza, kuri yra buvusi be
pročių prieglaudoj, norėjo 
aplankyti Pilsudskį. Ji ėjo 
į Pilsudskio paloeių, bet bu
vo suareštuota.

MILŽINIŠKAS KARO 
ORLAIVIS

Japonija pasidirbdino di
džiuli karo orlaivį. Jo didu
mas aiškūs iš to, kad kai rei
kėjo orlaivį iš dirbtuvės ga
benti į orlaivių stotį, tai pri
reikė septynių vagonų. Tas 
karo orlaivis yra bombarda
vimui iš padangių padarytas.

Juodas pn
Haitijos respubliMc 
ko į Suv. Valstiją? oficijaliais 
reikalais, ir tei] 
Eukaristiniame

Jis atvy-

gi dalyvauti 
kongrese.
------------ \----------

LIETUVOS ŽYDĖT RABINAS 
AMEREKE

Į Suv. Valstijas atvyko 
Lietu vos. žydų r ibinas Mozė 
M. Epštein. Ji 8 garsus ne
tik Lietuvoj, b f tarp viso 
pasaulio žydų, 
lauš mokslo, fil 
mudo žinovas i:
Jis labai iškilmi agai Ameri
kos žydų sutikta fe Jis atvyko 
aukų rinkti žydfjkoms semi
narijoms. Jis PfĮ tinoj yra 
įsteigęs Talniudiįfcą kolegiją, 
New

Jis yra gi- 
teofas, Tal- 

rašytojas.

mėtojai liūsta
R .............................. ■
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Vokietijos kraštuose nema- prieš. Ir jei tik taip suripfcrsg 

tieji balsai nusvertų, tai Wl 
da lengva laimėti referendtt*^ 
mą. •ALteS

Sakvta kaizerio turtų kon- g 
fiskavimo referendumų leng- J 
va buvo papiauti, agituojantį 
neiti balsuoti? Be to sodžętrl 
čius buvo lengva pabauginti | 
tuo, kad jei jūs balsuosite už M 
kaizerio turtų konfiskavimu J 
tada socijalistai ir komuniš^l| 
tai jau be balsavimo , jūsų f 
turtus konfiskuos. ; s • J

VOKIETIJOS REFERENDU
MAS NEVISIŠKAI PRA

LAIMĖTAS
Pereitą nedėlią, kaip jau 

buvo skelbta Vokietijos pi
liečiai balsavo klausime kon
fiskavimo ex-kaizerio dvarų. 
Pirmosios žinios rodė, kad 
reikalas pralaimėtas, kad ne
surišta užtektini balsų už 
koj^Mkavimą. Išrodė, kad 
d^ominkai ir biednuomenė 
iš to galės nuliūsti, o kaizeri- 
ninkai galės labai nudžiugti 
ir darbuotis dėl sugrąžinimo 
kaizerio ant sosto.

Vėlesnėsės žinios, vienok, 
visai kitokią giesmę pagiedo
jo. Pasirodo indomių daly
kų. Pralaimėtojai netik ne- 
nuliūdo, o net patenkinti re
zultatais, o laimėtojai netik 
nesidžiaugia, o atvirai sako, 
kad toks laimėjimas tik per 
plauką tesiskiria nuo pralai
mėjimo.

Kas-gi tokio pasirodė ? Pa
sirodė ne vienas apsireiški
mas kaikuriems vadams ne
patinkamas. Pasirodė, kad 
ne vięn raudonieji balsavo už

žai katalikų balsų paduota už 
konfiskavimą.

Pasirodė, kad net kaizerio 
drūtvietėse daug balsų krito 
už balsavimą. Potsdame kai
zerio mėgiamoje vietelėje, 
nemažai balsų krito už kon
fiskavimą.

Pačiame Berline didesnė 
balsuotojų pusė balsavo už 
konfiskavimą.

Dabartinis prezidentas 
Hindenburg buvo griežtai 
balsavimui priešingas, bet 
jo gimtinėje didžiuma balsų 
krito už konfiskavimą. Han- 

’overe, Hindenburgo mieste 
už konfiskavimą balsų krito 
156,584.

Taip dalykams esant, kai 
kaizeris, kurs dabar gyvena 
Holandijoj, gavo žinią apie 
rezultatus, nutylėjo ir jokio 
pokilio nekėlė iš priežasties 
“laimėjimo.”

Referendumas, parodė di
delį vokiečių anti-kaizerišku- 
mą.

Tokį referendumų yra la
bai sunku ’ pravesti. Mat

BAIGIA IŠGRIAUTI ... į 
DAMASKĄ ;r-

Istoriškas Damasko mies-' 
tas, taip garsus pirmuosius- | 
se krikščionijos amžiuose^ 
dabar jau baigamas išgriaus. 
ti. Kas mielą dieną francu^1 
zai bombarduoja tą miestą. 
Kasdieną kraujas liejai,' 
miesto narni griūva ir degą.'

Yra aprokuojama, kati 
miesto namų jau išgriauta ■ 
už $6,000,000.

Svetimtaučiai galėjusieji 
iš Damasko išeiti, sako* kad 
jei toks francūzų bombarda- 

jfomgp- nąijįĮBani Bgį —

 —

NELEIDO “KUKLUKSAMS’ 
PARODUOTI

Clevelando miesto valdžia 
atsisakė Ku Klux Klanui iš-

ŠOKO PO TRAUKINIU
NEW YORK.

•engtos Chicagoje. Imas žmogus šoko po Broad-įduoti leidimą- parodą rengti
Vufiicagdj ’ Buvo "pasauline- greihtojtrtraukinin. Tą — —

paroda 1893 m. paminėti ke
turių šimtų metų sukaktuves 
nuo atradimo Amerikos. Ta
da buvo neapsakomai garsi- 1 
narna po visus pasaulio kam
pus apie rengiamą parodą. 
Vienok, į tą pasaulinę Chica- 
gos parodą žmonių susirinko 
keturis sykius mažiau, negu 
dabar į Eukaristinį Kongre
są.

Paskutinę dieną ketverge 
birželio 24 d. iš Chicagos ce
remonijos perkelta į miestu
ką Mundelein, kur yra kata
likiškoji seminarija. Ten vis
kas dėjosi ant pievų, laukų, 
miškų, miškelių, krūmų, ku
rie užima 1,000 akerių že
mės. Ceremonijos baigėsi 
milžiniška procesija, kurios 
priešakyje ėjo Šventojo Tė
vo delegatas arcivyskupas 
Bonzano, nešantis Švenčiau
sią puikioje sidabrinėje mon
strancijoje.

NEGALĖS PARODUOTI
PHILADELPHIA, Pa.— 

Majoras Kendrick nesutiko 
duoti leidimų Ku Klux Kla
nui paruduoti sąryšyje su 
Pasauline Paroda. Kukluk- 
sai norėjo paroduoti rugsėjo 
mėnesyje

' » ■ • /T 3 f
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Nežino

ą 
matė keletas moterų ir jos 
apalpo.. Nežinomasis žmo
gus mirtinai sužeistas.

Kuklūksži lictoėjo‘pafo^ 
duoti liepos 31 d. Taip dary
ta dėl visuomeniško saugu
mo.

»

Francijoj bedarbių 
veik nėra

pavydėti Anglija. Anglijos 
finansai visiškoje tvarkoje,

si!-

Tasai rabinas yra kiš Sla
bados, Kauno priemiesčio.

ŽYDŲ DIDŽIAUSIAS 
MIESTAS

Didžiausias pasaulyje žy
dų miestas yra New Yorkas. 
Tame mieste yra 1,643,000 
žydų. Jie sudaro 29 nuoš. 
miesto gyventojų;

4 ’ . ’ - r • - T

sų Vokietijoj būdavo apie 
11,000,000. Gi už kaizerio 
turtų konfiskavimą balsavo 
arti 15,000,000 piliečių.

Katalikų Bažnyčia Vokie
tijoj griežtai gynė balsuoti 
už konfiskavimą. Katalikų 
Centras teipgi buvo išleidęs 
atsišaukimą, raginantį savo 
sekėjus nebalsuoti už konfis
kavimą. Katalikų atskiri va
dai savo keliu leido atsišau
kimus, pasmerkiančius kon
fiskavimą. Nei vienas minis- 
teris nėjo gaišuoti. Vienok 
pasirodė, kad katalikiškuose

pusę balsuojančiu piliečiu 
balsi). Na, o juk niekad ne
gali balsavimas būti 100 
nuoš. Tai yra niekad negali 
atsitikti, kad visi piliečiai 
balsuotų. Vis. aįsįranja 
daug negalinčių ir da^jįau- 
giau “slekeriu.” Kad bal- 
suotir tai reikia šiokio tokio 
paslankumo.' Na, o šitame 
atsitikime tas nepaslanku
mas balsuoti ir pralaimi re
ferendumą.

Jei būtų referendumas 
taip sutvarkytas, kad būti
nai turėtų balsuoti už ir

trukus ten neliks nei 
čielo namo. Dabar miėsto 
trečdalis jau griiivėšittt^feĮ Ą 
Kitos dvi dalyst veik be gy Vyii ? 
bes. 'Krautuves ir dirbtuvė
les, kokios ten buvo užsida- 
r« . ’

Yra pirpažįstama, kad Da
maske dabar tokia baisi pd-' 
dėtis, kad baisesnės nėra bū-' 
vę pasaulio istorijoje.ŽYDAi IR BEDIEVIAI RO

DĖSI KATALIKAIS
NEW YORK. — 160 žmo

nių tapo sulaikyta. Jie sa
kėsi atvykę į Eukaristinį 
Kongresą. Tyrinėjimai pa
rodė, kad tik 10 iš jų tesą ka
talikai, o kiti besą žydai, be
dieviai ir protestantai. To
dėl jie pasodinti ant Ėllis sa
los.

NAUJA VALDŽIA
Francijos ministerių kabi

netas rezignavo ir dabar jau -pinigai auksu padengti, pini- 
pavyko sudaryti naują val
džią. Premieras tas pat — 
Briand. Jis jau bene dešim
tu sykiu sudaro minisįerių 
kabinėta.'^. ■ , -

Nors Francijoj kabinetai 
griūva vienas po kitam, ir 
nors Francijoj frankas nuo- 
latai smunka, bet pramonė ir 
prekyba eina savo keliu ir to
se srityse eina geriau, negu 
daugumoj kitų šalių. Fran- 
cija turi gyventojų apie 40,- 
000,000, o iš viso bedarbiui 
pagal naujausius pranešimus 
tėra 409, tarp jų 22 moteri. 
Jiems mokama valdiška pa- 
šelpa. Bedarbių Paryžiuje 
tėra 95. Mažesnį bedarbių 
skaičių tiesiog sunkų būtų ir 
įsivaizduoti. Laikinas ne
darbas ne iš vengtinas. Šio-r 
kios tokios pejTnąinps .darhi.- 
•niekuose turi hutu KpJ dar
bininkas, ątat i nka sau vietą 
vis šiek tiek pabejarbiauja.

Nuo karo laikų bedarbių 
skaičius dabar mažiausias. 
1921 m. buvo atairadęx9L225 
bedarbiai. Bet jąu.'££22 m. 
tebuvo 10,071. Ir po to vi& 
bedarbių skaičius mažėjo.

Neviena šalis Franci jai kononaiskas gyvenimas taip 
gali pavydėti. Ypač gali jai normaliskai gali eiti.

NEDARBAS PADIDĖJO
> *•

Užpernai Anglijoj nedar
bas buvo didesnis, negu pę- 
reitais 1925 metais. Pernai^ 
vidutiniškas bedarbiaujaĄ? ~ 
čių darbininkų nuoš. bliyo 
11,3, o 1924 m. buvo 
nuoš.

gų kursas pastovus, o vienok 
naujausia bedarbių statisti
ka rodo, kad ten bedarbių y- 
ra 1,612,700. Įtą skaitlinę 
neįneina- streikuojantieji 
darbininkai. O reikia Atsi
minti, -kad Anglijoj anglia
kasiai tėl&slreikuoja. Angli
joj rūpestis dėl bolševizmo 
plėtojimosi, o Francijoj to 
nėra. Išrodė, kad Francijos 
darbininkai užsikres Angli
jos darbininkų sujudimu, kai 
ten kilo visuotinas streikas. 
Dabar išrodo, kad tas Angli
jos visuotinas streikas netik 
neužkrėtė Francijos darbi
ninkijos, ogal dar ją pra
blaivino. Francijoj pramo
ninių darbininkų bruzdėji
mų nesigirdi. , (

. Franci jdj ftedarbas nedi- 
.dęlis iš daliėš dėlto, kad daug 
jaunu vy+ų' kariuomenė
je.; Bet Lcū'kijoj'proporcio- 
nuliai imanf'dat daugiau ka
riuomenės, o 'nedarbas Len1- 
kiioj kuodidžiaiišias. •

Iš dalies keista, kad Fran- 
c i joj, kur politinis ir finan
sinis gyvenimas toks suiręs, o 
pramonė, prekyba ir visas e-.

MIRTIES BAUSMĖ UŽ SO- 
BOLIO NUŠOVIMĄ
Rusijoj garsieji soboliai 

pasidarė retenybė. Tai so
vietų valdžia griežtai už
draudė jų šaudymą. Prasi
kalsiančius medėjus baus 
mirtimi. •

Tai mat kaikuriose šalyse 
einama prie panaikinimo 
mirties bausmės už žmogžu
dystes, o darbininkiškoj Ru
sijoj mirties bausmė ir 
už tam tikrų žvėrių žudymų.

“Tautiečiai” per vargą 
teatsilaikė VALTIS NE VIETA 

ŠOKIAI ^7?

Michigano valstijoj >ant 
St. Mary upės vattyje būtyp 
neramių jaunuolių užsimanėt;: 
šokti. Šoko “Charlestoną-” 
Bęt laivas pakrypo ir jin 
telėjo vanduo. Visi tądą 
mė kitą “taurių” šokti, T 
merginos ir keturi vaikinai' 
atsidūrė sriaunoj upėj., 
vienas vaikinas išsigelbėj<įj& 
kiti prigėrė. .

delegatų . Ir visi komunistai. 
Jei ne jų išmetimas, tai sei
me gal abi pusi būt turėjusios 
po lygiai, o gal komunistai ir 
būt viršiję. Iš “tautiečių” 
nei prie vieno delegato ne
rasta priekabių ir neatmes
tas nei vienas.

Aišku, kad prie kortom i s- 
tų delegatų visokių priekabių 
ieškota, kad tik juos išmesti.

Laisvrtrhartiai ir socijalis- 
tai: baisų riksrhą kėle/kai iš 
'L’iįttfvds Šeinio BnfA ^rtokti 
trys Hlktovai. o fltobtaFjiė (pa: 
tys tol kur’kas didi&hiu par- 
tingumu fnėfd'toių nepalim 
kainus žmones.

“TAUTIŠKOJO” SUSIVIE
NIJIMO SEIMAS

Šią savaitę įvyko SLA. sei 
mas Brooklyne.

Jau nuo senai yra žinoma, 
kad toje organizacijoje žūt
būtinę kovą veda “tautie
čiai’ su socialburžujais iš vie
nos pusės ir komunistai iš ki
tos. Šiemet prie * ‘ kautynių ’ ’ 
abeji rengėsi išanksto iš visų 
spėkų. Ir jau delegatus ren
kant “tautiečiai”, persigan
do, kad tokia daugybė komu
nistų. išrenkama (delegataip. 
Bei Centre tos organizacijos 

Tai

FARMERIAI LAIMĖJO

I E] '’ySH&’-U
Danijos fermeriai. UiTfyo £ 

bylą prieš Danijos Darfii 
ką Unijos Tarybą. Bylų _ 
grinėjo Augščiausysis 
mas. Farmeriai prirodėy 
Unijos Taryba boikdtl 
juos ir farmeriai negavę 
bininkų turėję nuostolių.1 
ryba. pagal teismo išt 
taimeriams turės 
13b,000 kronų.

VISTEHMHEGA
Pennsylvanijoį viena ang

lių kasykla užsiflagė prieš 67 
m. ir vis ikgiol tebedega. To 
gaisro gesinimui jau išleista 
$3,000,000.

maximum 
tarnams ir

UŽSMAMIUr VEŽIMŲ
Japonijos imperatorius už

sisakė 17 puikių vežimų vi
sokios rūšies. \

eina

5

APSAUGOS TARNUS 
TARNAITES

Ispanijos vyriausybė 
prie apsaugojimo tarnų ir
tarnaičių perdidelio išnaudo
jimo. Tam tikras įstatymas 
jau pagamintas ir dar nepa
skelbtas. Bus nustatyta mi
ni mum alga ir 
darbo valandų 
tarnautojams.

bosauja “tautiečiai.” 
tas juos ir išgelbėjo.

Kaip kiti laikraščiai pra
neša, tai seiman suvažiavo 
virš 200 delegatų. Patikri
nant mandatus, kaip Brook- 
lyno “Laisvė” praneša jau 
antroje sesijoj išmesta net H

ITALAI MAŽIAU8IA 
TESKAITO

Mokslo vyrų komisija*su
sekė, kad iš didžiųjų pmtait- 
lio tautų italai skaito ma
žiausia. - 1
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gam nea 
'įgį 
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atmainų pas mus namiėč.ir

ATMAINŲ
Šis;pavasaris$

U.7. L 4L I 
crryka valdžia 
iš i k akarines

tešė miestelėnų; 
rteasiflfs spadiid^

Ijl-

.d^alėtųipateisinti šitųs 
į soto. puolimus prieš pasaulį,

--w ... iii

rnęse daug

i jos sargybos prie de- 
kacijos linijos nuo ]>er- 
metų atnrnŲitibpuolinnis 

pusę. Labiausiai jų 
įas puolimo biuras yra

Mįnti t kurių nors linijos vier 
^ttptmbųrĮu^*pęrkel- 

ijos ženklūs ('faMolus) į 
pušę/r Pastebėta, kad 

jie labiausiai daro tose 
tose, kur gyvena anoj pu- 
dvarininkai išgamos ir 
’tį laukai demarkacijos 
ja yKa perkirsti — dalis 
ko yra mūsų pusėj kita 
j pusėj; Tas duoda gali

amo'spėti, .kad lenkų katė 
ąrovybė ■jįsienio- sar- 
‘H'H b»w

‘įprašyti. ' -Vietomis toki 
linijos keitimai pereina į at
virų ginl&uotųlpuųUmų, kaip 

įjįdąiUitir^Pa^ojĮi miš- 

iiW

?S=?=S

gandų, kad,“ 
pa į frontą?’ Tiię ? 
fra -paprasti yašates prati
mai, bųvę:tųo‘patTaiku pe- 
L d ■ cr » • . _teitą,T0 
turi 
mai 
lių 
rt$ 
m^ į fn 
nemanė -Išryti

vasarą ir ne
su žvgiavi- pareis
gausta įštfti- “kfš

pa
lavi

□seikįa laukti paaū- 
Jįę^LviąiD8»k. TaijpU- 

įsi sayo santykius su 
kainynais, Dunki ja tikisi su- 

vidujęįir ^aįkeĮS sa- 
gF&rejksmę tąįrp Į^aimyųų, 
Vakarų Europoj h<:
* ' t- ; •

~O tuo taigų yĮdigOžčnid- 
ją nenurims®;
^ąliucl josi lenkų 
ę?. iįeužgija, ir il- 
s< Ir dešinieji ir

* *.7 . ' ■

jjoj tebekovoja
^politikoj, spau- 

______ na ir antra jnisė 
štipnAašt ateičiai.,. Tos dvi 
pusės Lenkijoj „dar tars savo 
žodį.

Taigi, aplink mus susiklo
ja labai įdomi padėtis. . . Žiū
rėkime, ką ji mums duos!

apsi-
Į
. Apsivediino įstatym 

ląuja parašytą prariešimų ant 
speci^lėa įlankos vieną iŠ daly
vaujančių ašmenų arba tėvo, 
nemažinus kaip penkias dienas 
prieš Vestuves. ’ * ’

Negalima paimti hiotėrs tur
tą užmokėti 'Vyro skolas, jėiifu 
tas tiirtas'iiia'Židus' kaip $2,jXM) 
Vertės. 1.1 • j\* ; i i iii i

Feršiškytited jiribžds^yk Šioj 
vąktijbi yra " stetimteerystė1, 
žiaurus: . pdsieįgpmad, i .apleido- 
inas per ;tris! metus, girtuoklia
vimas, ir t. t. Galima gauti 
persiskyrimą jeigu vienas arba 
lutas pasodintas valstijos kalė- 
jįman penkiems metams arba; 
ilgiausi K . • ; , .

Vals|ija turi kompensacijos, 
įstatymą. Savaitinės kompen
sacijos ratos yra nuo 7 iki T6 
dolerių į savaitę, augščiaūsia 
suniamž visišką sunegalėjimą 
'yra $4,-000.; • . ■ : < : t -

Massachusetts istorija, Vic- 
129,662 gyventojais ir New Ri-,tiniai gyventojai šios valstijos 
ver turi daugybes pramonių .buto Algenųūin .šeimynos indi- 
surištų su medvilnių.prampįne. 
Viename fabrike kasdien 12,- 
(MM) kepurių pagaminta.

.-.ii > 1 ' ' ' i • ■ . ■
Cambridge, trys inailės iš 

Boston’o, su 120,953 gyvento
jais, turi įvairias pramones, 
pianų, vargonų, meblių, auto
mobilių, knygų ir t. t. Čionais 
randasi garsus Harvard Uni- 
/versitętas įsteigtas 1636 metais. 
.Pirma, spausdinamoji ,mašina 
buvo vartota Cambridge. Da
bartiniu laiku suvirš 30 leidinių 
spdusdinti Canibridge.

Tarpe kitu industriališkų 
centrų galima paminėti!

Soinelvillė, Boston’o prie- jjinmško^įąis vės, atvyko į įPrp- 
miestis (99/206 gyventojais) Uv- Į VŲięętown Hąrlipr, ant, f^aiyo 
ri mėsos pakavimo vietas, mįl-; Mavflover, lapkričio mėnesv , _ . , w n 1 I t .. * e > 4 F I

. Nepaisant šuninių jai- , 
kų šitib Pilgriihai apsistojo ir! ; 

[pradėjo kolonizuoti šitip Valsti-' 
J . > • . i ♦ ' • »

‘ trejais metais vėlaus,ąęrupė..

Bostonas valstiją sostapilė, 
šuJįdigyttntĮjttskaitlĮaus už
ima penktą vįetą Sųv\ ’ ’ ’ * 

;se.,puritonu įstęį 
rx-: ■ 1920 metais turėjo 148,-

šiahdieriinių-’Bbšton?o gyvenfb- 
jų yra 'vaikiaiA’iėtih(ų baltų 'tė-* 

vųj kiti yra-svetimšaliai (192W 
m —:238?)I9) .#«ha/ion .gim$ 
svetimų ųr maįšyĮų tėvų, j

Boston’asyraiNaujos Angli
jos. komercįjalis metropolius, 4r, 
centras, labai apgyvento jnįa< 
moninio distrikto. Beveik 2a 
nuošimtis visų Massachusetts 
fąbrikų ranUksl ''Boston^e — 
daugiausia odų, geležinių daik
tų, mašinerijų, drabužių, muzi-> 
kališkų instrumentų, knygų, 
cukraus i rt. t.

; Haverhill, su 49,984, ir Lynn 
su 103,542 gyventojais yra dj 
džiausi čteverykų centrai, kuo
met Lowell su 116,542, Law- 
rence su 90,136, Fall River su

siu kurta 
t'testi, 
nikis paj 
kad aht (
pasalinti - Šie, gavę ganyta -na^.yėiitojįj. 
nai baltakės, savo teisi jų atli- v ’L J- -r’ -
ko, nuvęsdfinii Jųškvtę už 
n ii ėst elio. V edegyie pkt i pa - 
sišalino. JautiSu
situokti, t>0t sūgrįžtisi .Tušky- 
tė, stojan't jaunavedžiams 
“po žėglium“ šliūbui, kartu 
stojo ir ji su 2 metų sūnumi. 
Kilo vėl nesusipratimas, ku
riam likviduoti šauktasi po
licijos. Abi nukentėjusios v- 
ra lietuvųitės ir šis įvykis 
^Seredžiuje laikomas “istori
niu.“

ka tikėjiiųiška neapykanta gy- 
dūliams, ir kiti, 

kurių nuomonės buvo pavojin
gos buvo išvaryti. 1692 m. žmo
nės bąudžiamii raganyste. ( . {

Prieš : revoliucijos karų, 
Massachusetts buvo centrai <• 
šiaurinių sukilimų ‘‘Boston 
Teų Party’’ buvo pradai suki
limo ^yieš taksaviinų be repre
zentacijos • Revoliucijos pi i nta! 
koVa jiraUdėjo lJėxuigton'’eJ 

vMassachusetts taipgi vede 
kovą'prieš versijų,1 ir pristatė ' 
160,(XX) vyrų pūlkams per civi- ’

: ' i . . • ■ : - I . i-

n * ( F. UI. S.
f ■ • ; . • » ; ‘

’ . ; .

[ gazolino taksai
‘ • Motorinių vėžinių oi>erato- 
rjai per 1925’ m: užniokėjo 
$^146,028,940 gazolinų taksais; . 
TJais metai* dauginus niotori-. . 
rpŲivežimų buvot vartojama, ne
gu pereitais įneŲųLs. Įvelios val
stijos pirmą kjirtą įvedė taksus 
liž gazoliną, n- kitos valstijos ‘ 
pakėlė takšus.' IŠ tą pinigų, 
$102,065,216 paskiria Valstybių 
keliamsi; $32,721,704 apskličių! 
ir miestu keliams. . • , . ,

Taksai' -nemokami lllinois. 
Aiafisablrusetts, New. Jerscy ir 
New York’e; • •/

Į . ; < F. L. I. S. \
— —— .4 ; ...į *1^1.; i ■

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

Pdslulomė visiems genj raštų mėgO* 
jamp jsigytį <|vl gerus ; pirmą #r
antrą tomą,
AFM4STYM Al"' 

j yi^įems nąetfuns ir šventėms , 
į>y<1is 5X"IĄ colių, dailiais, kietais ap
darais, po 500 suviršum puslapių, fepail- ' 
da .at^ki.; tikrai naudingi skaitymai, 
ypač dievotiem žmopėm. Kaiųa abiejų 
tomų $3.00.' Išpfrlhtė pfište “Moneįr 
Order” Ir tieskite: i ' > ; i » z

< “Darbininkas” ’ ;1
ąngįų Žvęji^l ąpsįg^v.eno tSaįem^SGGaV. Bittadwdy,l iSo. Boston,
?---------------------------- — ................. ............. ..... r-.IT- r - - • ■ ;

aplirSk mus pas kaimynus. " . ■. / 
Seimo rinkithai duoda ; 

hūims visai naują valdžią. 
Prįe valstybės vairo stojasi 
partijos, kurios daugelio at
vejų- buvo priešingos buvu
siai valdžiai ir jos politikai. 
Tas ilųodd galimmno. spėti, 
kad uiūšų gyvenime turės į- 
vyktV nemaža pakeitimų. 
•Mūsų sodžius, balsavęs daug 
kitaip, negu kituose lig šiol 
buvusiuose rinkiniuose, lau
kia sau pagerinimų; tvirtai 
tautiškai nusistatęs mūsų ša
lies gaivalas, pai-odęs daug 
veiklumo ir jiajėgumo rinki
muose, taip pat laukia, kad 
naują valdžia aiškiau ir drą- 
sią|i saugotų mūsų tautinius 
rūkalus. . ■

■ ^liestų ir sodžių darbinin- 
OĮi’ taip pat laukia sau daug 
ėįįiš naujos valdžios.. Tai 
vtįdžiai teks sunkus uždari-' 
nj|i visa tai patenkinti ir dc- 
>lėi. I-
njįtyti ir pasakyti, kaip tas 
vrf<s> .t.^alės tik^patsgyvje- 
ų|įias parodyti... Tūo tiu- 
ętttiek tegalima pasakyti, 

ritef^ tas pakėisH gbron 
pusei! galimą, bet, žinoma, 
sąlygą kad visuomenė remtų 
vajdžios*’žygius it visur pa
dėtų..;, 5 ■

Pas mūsų, “kainų nus“ len
kus t$> taipu įvyko revoliu
cija. Vadovavęs tol revoliu
cijai Pilsudskis buvo pareiš
kęs, kad tą revoliuciją keliąs 
tik tam, kad išvalytų Lenki
ją nuo “pritvinkusio oro“ ir 
išvaduotų iždą nuo aplipusiu 
ji vagilių. Bet aiškėja, kad 
tai dar ne visos revoliucijos 
priežastys, kad buA’ę ir kitų 
priežasčių, dėl kurių pakel
ta toji revoliucija. Tos prie- 

. žastys —s tai nbras praplėsti 
susidarantį aplink Lenkiją 
priešingų jai valstybių ratą,

pradėjo derybas prekylios 
niaiskaimynais: Rusija, Vo- 
kietrją, Lietuva ir ligi tūlo 
laipsnio net su Baltijos val
stybėmis.

Tuos santykius Lenkijos 
valdžia po revoliucijos tuo
jau puolė taisyti. Su Vokie
tija wdė muitų karą, dabar 
pradėjo derybas jierkybos, 
sutarčiai padaryti. Baltijos 
valstyliėms pasiūlė apsigyni-, 
nio sutartį, kuria pasižada 
,įhs gfriti nuo puolimo, jei ir 
jos pastatysiančios 

gintu - Eina gandų, 
I>i*»tifVai-5 įtupiamas kažifi 
k'ik^iuJa.^įsiHvniak Į 

Santykiams su; Rusija iš
spręsti, Lenkija ėmė derėtis 
su ukrainiečiais ir gudais. 
Pirmiesiems lenkai žada pa

lų gandų ir melų. dėti sujungti vishs žemes f 
” ....................... vieną didžiųjų Ukrainą ir su

daryti su ja Lenkijos sųjun-

kęjčią linijos ženklus. Nėra 
VjBniuje lenkų laikraščio, 

Bris veik kiekviename nu
ly, nekalbėtų, apie šaulių' 

“iftiolmtes...?.. . ......... t
ilus Pilsud^kiiirevoliucj- 
Vaięhjvite f lenki) ląikra|- 

Čifc Vilniuje liovėsi įrašę 4- 
g pi K šaulių ‘.puoliniužir apĄ 
; k įtai Vįlmūje lenkai tūnojp 

ksįp pelė po šluota. > Liovei 
rsęnjgybiĮiiįų įpuĮdi-

• 4 J • ’* i 3 , f

B^dąbai>WVlh 
^^ėfeyėlp

r. ŠUte “VthiiaHs-lenkųlaikraš-
1 **

LENKŲ AEROPLANAS 
MARIAMPOLĖJ

Gegužės 26’d. vienas lenkų 
aeroplanas skraidė virš Ma- 
riampolės miesto ir buvo ga
na žemai nusileidęs ant ka
reivinių, bet ten stovinčios 
kariuomenės kažkodėl nebu
vo tinkamai sutiktas-ir gal 
dėl to greit pakilęs išdūmė 
savo keliu.

1 RASENIAI. Gegužės m. 
22 d. įvyko pr. mokyklos mo
kytoji! konferencija. Moky
tojai nutarė nedidelėmis gru
pėmis daryti ekskursijas po 
Lietuvą ir jiabaigoje rugpjū
čio suruošti pedagoginę sa
vaitę, į kurią lektoriais nu
tarta kviesti mokytojų lėšo
mis.

GIRDIŠKĖ,-Tauragės ap. 
Balandžio iš 29 j 30 d. nakfi, 
nežinomi galvažudžiai užipp- 
šė Gegužių kaimo pil.. Povi
lą Grybą. Gydytojas; apžiū
rėjęs rado, jog pil. Grybas 
užmuštas' vienu smūgiu Į gal -' 
vą. Povilas (1 rybas daug tu
rėjo ]>riešų ir daug kam' buvo 
įgrisęs. Įtariami asmens bu
vo suimti', bet nė vienas kal
tu neprisipažino ir liko pa
leisti. Gegužės 3 d. pdliiido- 
ję Grybą kaimynai grįžo na
mo “Įsismaginę,“ kelyje vir
to ir pil. Mišaikį taip sutren
kė. jog į kelintą dieną ir jį te
ko palaidoti greta Grybo. ;

APŠVIETIMO ŽINELĖS

jonai. Ir net iki Šiai dienai ik 
pės, ežerai, kalnai nešioja indi- 
jonų vardus, . . ; į , .

Sakoma kad Bartlioloiųeu; 
(Josnold buvo pirmas europie
tis atvykęs Į Nlaššachusett.s val
stiją. Jis' atvykb'1602 Kietais. 
Yra pranešimai ir kitų 4kspe-’ 
dicijin ypatingai ląef Erieson’o 
ekspedicija 600 ių. anksčiaus,; 
Netoli Boston’o stovi bokštas 
atminčiai kito senoviško norve
giško apgv veninio. — vadinto 
^orembėga. ' 1 • 1

Baltų žmonių apgyveiiiiiiai 
nebuvo pasekmingi pakol a£g- 

|lų separatistai ieškodami tikė

tų malūnus ir geležies fabrikus. 16^0 m. 
Roxbury, irgi netoli Bostųn’o 

(.75,000 gyventojų), turi che-į 
^įpiškų fabrikų ir kitų pranio-T 
iiių? • ! ; • >|
Į1 ilolyoke l (60,892 gv vehto* Į 

jįtetL' gaminu-,‘d^^ausia. rašm Į 
tepą; popieros ir konyertų, sani-1 
do apie 5,000 žmonių 26 fabri-1 
Ipioše, turi ir kitų išdirbyscių. | 
•! Quiričy (60,131) astuonios I 
uiaiiės iš Bostonri, turi grani į 
to skaklinvčių, misingo ir ge-1 
iBežies šapų. I

: Maklen (51,789), turi di
džiausią guminių čeverykų fab
riką visame krašte.

Chelsea (47,505) gamina ma
šinų šapų produktus, gumą, če- 
yerykus- ir t. t.
• Plymouth yra Naujos Angli
jos seniausias mieštas; Čionais 
randasi Pilgtimų svetainė.

Gyventojų skaičius. 1920 m. 
Cenzas duoda šiai valstijai 3,- 
852,336 gyventojus. Spartus 
išsipiltoji mas indiistrijallškų 'j 
centrų privertė beveik 94,8 nuo
šimti gyventojų apsigyventi 
miestuose . Apie 28 nuošimtis 
gyventojų yra svetimšaliai. Iš 
2,725.990 vietinių, tik 1,230,773 
gyventojai, yra vaikai vietinių

SEREDŽIUS, ŽydėEye- 
nytė su savo tautiečiu B. Mi
leliu sutarė gegužės 21 d. da
ryti jungtuves. Tą dieną jau
nikis žadėjo atvažiuoti j jau
nąją. Pirm jo atvykimo 
miestelyje pasirodė kaž kur 
moteris, kuri suradus jauno
sios namą atsisėdo palangėje. 
Paklausta ko ji laukia, atsa
kė, kad savo vyro — B. Mi
lerio. Po ilgų aiškinimų su
žinota, kad Mileris šiai pane
lei “skolingas“ už auginimą 
sūnaus, kuri turėjo atsine
šus. Ši “panele“ Juškyfė 
kreipėsi i vietini rabiną, ku
ris ši dalyką sužinojęs atsi
sakė jaunuosius sujungti.Ta
čiau jaunieji ryžosi ir be jo 
apsieiti. Tas apeigas sutiko 
atlikti riezninkas. bet tuo pat 
metu atvyko ir kita mergina 
— Vedegytė irgi laukti “sa- 

; vovyro.“

. /

♦ ■

Kilo baisus aliar-
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una gandų,

ne-J 
i

tra valkai. ' 'I
Valstija turi inejgų.Taksų į-

pių reikalauja lį nuošimtį, yya
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Kaina S&50

ąjĘ vėl didelėmis raidėmis 
žinią: “Naujas lietuvių 

imas“ ir joje aprašo, 
:aŽt šauliai perkėlę ties Kal- 

tinšnais linijoj kuolus pusę 
kiĮdlnetro į lenkų pusę, ir 

į kasi lenkų sargyba sugavusi 
vilną Šaulį savo pusėj. Pa-

•»

y ; C7V o
_  ___________ — 2 ■ i

įrinus tas žinias pasirodė, 
SEtai naujas melas. Ne šau- 

liaąi perkėlė linijos kuolus. 
befĮenkų sargybiniai kėsino
si tferkelti kuolus į mūsų pu- 
sę»^ Kad toji žinia buvo me- 

■lasV parodo ir pačių lenkų 
laiki ’aščių aprašymai. Vie? 

| naine parašyta, kad kuolai 
b perkelti “ pusę kilometro,“ 

kilniose—“keliasdešimtis me- 
tnff’ viename— kadjiuolai 

f pei&elti dieną ginkluoto šau- 
' Kiį būrio, kitame — naktį.

Kyla klapsimas, kam 
jteikia pri>vokaeijų nauja 

i^jos valdžiai f I’irmLau- 
na^tam, kad ir ta valdžia ke- 

'toliau varyti grobimą 
■fivos žemių prie demar-' 

3 linijos ir galimas 
s, tatai nori daryti dar 

kiau, negu buvusioji, o 
reikia kurstyti savri vi- 

tnė priėš lietuvius. -To
tai valdžiai reikia bau-

Detroit. Detroit’e, dėl viešų 
mokyklų programo bus praleis-, 
ta $37 ,.000,000.. Tie piuigte.bu^ 
pralejsti Jtįko 
mui

1 ‘ A ėi
užlaiko pilė
mokyklas. Kur tik atsiranda 
12 žmonių, norinčių pasimokin
ti, kliasa tuoj formuojama- Be 
rašymo, skaitymo, gramatikos 
ir istorijos, piletystės klausiniai 
svarstomi. Šiais metais, 1)9 pi
liečiai, 104 ateiviai ir 103.su 
pirmoms popieroms prisirašė 
prie k lesų.

Pennsyivauia. Prnnsytvani-
jos Statė Coilege mokiniai turi 
gauti sjx‘cialius leidinius ' nuo 
kolegijos viršininkų laikyti ar- 
ba operuoti automobilius, kurie 
taip daro be leidimo iš mokkk- 
los prašalinami. >

Dovanos kolegijoms. Per 
1923-24 m. $81.722.887 buvo ko
legijoms duota sulig statistikų 
surinktą Apšvietimo Biuro. Ta 
suma inima tik dovanas ir pali
kimus. llarvard’o universite
tas gavo daugiausia — -7.780,- 
745. Nortlnvestern ir Yale ga- 

- -VO po $5,000,000.
F. L. I. S.

priešingas stovyklas, 
aū susijungtų, - ,3a, Tai 

r6a lenkų liikraščiai-tą 
n f

• • t .

Shems padeda lenkų šnipai 
litai mūsų pusėj. -Jie 

stengiasi leisti visokių

jie būrelį šaulių, atlie
ti pratimus, tuojau lei-

ttjĄ’JBjrfeiJhmų.

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI & 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ.

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS ; 

gražiausi Vąikų , ųaikrąštį 

“Saulutė”
■_______________________ _________________________________  : ■ .... ■ - , L, Į. .1

Daugybe paveikslą! Pasakos, apsakynieliai/eilVraščiai, ; 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutes iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 1 
iš popieriaus,molio ir kitokį.; La i karščio kaina: metams . $ 
2 dol., pusei metų — 1 dol. 'Eina 2 kartus per mėmisĮ. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS“ B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.

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

g-'i ~ . į. -irc ....... r.<; i •; i .'.<r.w^n8

t

tėvų, suvirs pusė yra svetimų 
ar maišytų tėvų. Iš svetimša
lių, 262,021 kijo iš Kanados. 
l^TfUTAi'rį, 117,007 iš I-l 
talijos, 20,789 iš Lietuvos ir 1.t.

Sulig 1920 m. cenzo Boston’e 
buvo 238.019 svetimšalių (4?27 
lietuviai) Fall River, 42,331 
svetimšalis. Loveli 38,040, 
IVorccster 53,418, Cambridge 
32,104, Springti^ ~ 31’,25(1 ir

’oices-• •

I
>

Į
t

SUSIPAŽINm SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kūltūroje ir

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

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis
pirvalo supažindinti savo Vaikus su lietuvių
tautos-vadais. Jei tte p nedaroma, tai reikia

Lvnn 27,858.
'lšskiriknrBdsWų, \V 

ter’is yra šips, valstijos svar
biausias mieštas? Cenzai iš
duoda 4,220 ^etayl^ĮVgrceste;,

ji Ma£aWus&f^ valstf jc& 
įstatymai uMh&fcėsifds svetini-

vIlUS.
f Vyras, zurinai mirus, gali 
laikyti, kol gVyena, tpriią dalį 
jos žemės. Žmona,‘gali'reika
lauti pusę vyro turto, jeigu ne
turi vaikų, ir trecių dalį jėii

]■ ______
statymų. Nuo algų it užsiimi 
pių reikalauja
paprasti pteįuosavimai'.

i«piE* uiwH)vrv TAtrfos v
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apaštalavimo
X

SOUTH BOSTON MASS.
414 W. Broadway 

TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

Tel. Brockton 7180

! TATEIVIžf

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

Veltui statysite bažnyčias, 
veltai rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios 
rūšies genis darbu# — visi jū
sų rūpesčiai eis niekais, jei ne
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiškos spaudos.—Pijus X

didumo.
Sekančios skaitlynės 

valstybės institucijas 
Yorke parodo, kad tik 16,9 
nuošimti* žmonių pasodintų, 
kalėjimuose 1924 m. buvo atei
viai.
“Tas parodo, kad ateiviai 

nepadidina kriininališkas sta
tistikas.”

PRASIŽENGIMAI IR

■ ■ t *

105 kp., Detroit, MicL
1) Juozas Bartkus
3) Petras Jermakas
3) Kazys Žukauskas 
birželio' MĖN.

I

J*

ne-

75

r*

A -•

žmogus nori
gražesnis

/y

va- 
bet 
me-

ALBUMAS
Retoj lietuvių šeimynoj ne* 

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 laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50.

“DARBININKAS”SM Broadway( So. Boston, Mus

J

** ' , L-
*

NEW YORK CITY

.mibatAvsiA dievų bazn

Kiekvienas 
geriau atrodyti, 
būti.

Gražumas yra viena bran
giausių Dievo dovanų ir į jį 
daugiau dėmesio tenka 
kreipti mergaitėms. Iš vyro 
mažiau reikalaujama, kad 
kad jis būtų gražus (už vel
nių nebaisesnis, ir gerai).Ta
čiau ir mergaitėms nėra ko 
per daug vaikytis vien tik 
gražumo. Yra mergaičių, 
kurių gražumas dingsta, 
kaip tik jos praveria lūpas 
ir savo kalba daro tokio ne
malonaus įspūdžio,-jog ten
ka tik pasigailėti, kad tokiu 
gražiu apdarėliu Dievas ap
vilko tokių menkutę sielų. 
Tuo noriu pasakyti, kad no
rint gražia būti, negana tu
rėti skaistų dailų veidelį, bet 
drauge rėikia ir gražių sielų 
auklėti. Apie sielos ypatu
mus tuo tarpu nekalbėsiu, 
čia man rūpi kūno sveikata.

Ar gali būti sveikata be 
gražumo. Žinoma. Dažnai 
sutinkame žmonių, turinčiu 
geriausių sveikatų ir drauge 
negražios išvaizdos. Bet svei
ko vis tiek negalima vadinti 
negražiu, nes pati sveikata 
jau yra savo keliu gražumas.

Gražumas ir sveikata pa
pildo vienas antrų. Mergai
tę, kurioje šiuodu dalykai y- 
ra suderinti, galima tikrai 
vadinti gražia.

Kas gi tat yra tas gražu
mas ? Į tai galima atsakyti, 
kad gražumo supratimas yra 
labai nevienodas. Kiekvie
nas kraštas, kiekviena tau
tai ir kiekvienas žmogus ats
kirai, savotiškai supranta 
gražumų. Kas vienam gra
žu, kitam gali tai visai nepa
tikti, ir atvirkščiai.

Visai kas kita galima pa
sakyti apie sveikatų. Kiek
vienas aiškiai supranta kas 
tai yra sveikata. Jei visas 
žmogaus kūnas gerai sudėtas 
ir visos jo atskiros dalys, 
organai, kaip reikiant veikia, 
tai tokį žmogų vadiname 
sveiku.

Vienas tokių svarbiii orga 
nų, į kurį mažiausio dėmesio 

*mes paprastai tekreipiame, 
yra oda. Oda padengia 
visų kūnų. Joje yra daugy
bė mažų, paprasta akimi ne
matomų, skylelių, kuriomis 
oda kvėpuoja; por šitas an
geles išgaruoja iš kūno kenk
smingi sveikatai skysčiai. Jei 
oda laikoma nešvariai, tai ši
tos angelės užsikemša, ir pro 
jas nebegali išeiti iš kūno 
nuodai, kurie pasilikę kūne 
nuodija jį ir nuo to žmogus 
suserga. Iš čia tat mums su
prantama, kodėl žmogus nu- 
siplikinęs ar nudegęs didelę 
dalį odos, miršta. Jei, pvz., 
mes visų žmogaus odų apkli
juotume laku ar kuo kitu, 
kas nepraleidžia oro, tai tok
sai žmogus negalėtų išgyven
ti ilgiau, kaip kėlias valan

 

das. Tat matome, Kaip svar
bu žiūrėti, kad oda įitų šva

 

riai laikoma, jos anglės ne- 

 

užsikimštų nešvarumais, ku

 

rių atsiranda pakankamai 
nuo dulkių ir prakaito. Be
veik visos odos ligos, kaip: 
dedervinės, spuogai, visokios 
šunvotės (kiauniečiai) atsi
randa dėl nešvarumo odos. O 
kų besakyti apie kitokias li
gas, kuriomis žmogus nesirg-

f

tų, jei tik švariai laikytų o- 
dą.

Odos švarumui palaikyti 
reikia jį dažnai mazgoti, 
prausti ^re tik veidą, bet ir 
visų kūnų., Greičiau galima, 
palikti nemazgotų veidų, bet 
ne visų kūnų, nes veidas gau
na oro ir. šviesos, o kūnui 
tenka visų laikų drabužiuose, 
nelyginant kokiame tamsia
me urvely, lindėti.

Ne vienas gal pasakys, kad 
dažnai maudytis, mazgotis 
tegali tik tie, kurie nieko ne
veikia, o žmogui darbininkui 
tokiais dalvkais nėra kuomet v 
užsiimti. Bet kas taip mano 
tegul prisimena, kiek laiko 
jis sugaiš tada, kada dėl 
švarumo susirgs.

Kartas nuo karto mes 
lome savo kūnų pirtyse, 
to per maža. Ypačiai tuo
tu, kada tenka dažnai dulkė
se būti, reikia kasdien plauti 
kūnas šaltu vandeniu su mui
lu ir paskui sausai nusišluos
tyti. Tas darbas nereikalaus 
daugiau, kaip 2-5 minučių, 
tik reikia priprasti, o paskui 
atrodys, kad nenusiplovęs 
jausies, lyg purvinas. Po 
tokio nusiplovimo žmogus 
jauties gyvesnis, vikresnis ir 
darbas geriau sekas, taip jog 
sugaištas nusiplovimui lai
kas dešimteriopai užsimoka.

Veidas reikia visumet 
prausti šaltu vandeniu su’ 
muilu. Brausiant be muilo 
negalima gerai numazgoti 
taukuoti nešvarumai, kurie 
užkemša odos angeles ir ant 
veido atsirandu juodi taške
liai spuogeliai. Reikia veng
ti praustis smarkiai putojan
čiu kvepiančiu muilu, nes ši
tokio muilo oda nemėgsta, 
pradeda šerpetuoti, pleinyti. 
Šiam reikalui geriausia var
toti paprastas be jokio kvapo 
ir dažų muilas, nes geri kve
piantieji muilai kasdieni
niam vartojimui brangoki.

Pas mus sodžiuose, deja, 
labai maža tekreipama dėme
sio į šį taip svarbii žmogaus 
sveikatai odos ir viso kūno 
švarumų. Pasitaiko pas mus 
berniukų ir mergaičių, kurie 
pasitenkina tik pavilgę kiek 
nosį ir akis vandeniu, o kak
lo ir ausų bijo paliesti, ne
bent tik pirtyje nepamiršta 
jų. Mat, viena laiko nėra, 
antra, tingi ir kitokių prie
žasčių susiranda.

Kūnas nėra dievaitis, ku- 
riams reiktų daug laiko pa
skirti, bet jis gi negali būti 
nešvarumams nešioti krep
šys. Laikyti nešvariai kūnų 
yra ne mažesnė gėda kaip 
meluoti arba vogti, nes čia 
vagi, naikini savo brangiausi 
turtų — sveikatų i” | /Urna, 
kurių už jokius p.n.-, X neįsi
gysi.

(“Pavasaris”)

_ . • ’
Darbas tai Išganymas

. * — ■ T
Jokis dalykas žmonių ' 

draųgijinime gyvenime nėra 
taip svarbus kai naudingas 
darbas. Tautos, gurios tingi 
dirbti, negali progresuoti, 
šeimynos kurios dasileidžia 
tingėjimo ii’-gi sau kenkia. 
Tas pats galima pasakyti ir 
apie atskirus asmenis. Kaip 
tautos, taip šeimynos ir ats
kiri elementai turi pasiten
kinti prastesniu maistu, pra
stesniais drabužiais, prastes
nėm gyvenimo aplinkybėm. 
Tiesa, yra išimčių, nelaimin
gi nuotikiai ir tam panašiai, 
bet tai išimtis.
, Tų patį galima pasakyti ir 

apie mūsų brangių L. D; K. 
Sąjunga. Ką mes dirbsim, tą 
ir turėsim. Jei mums svar
bu turėti stiprių organizaci
ją, daug reikšmingų organą, 
katalikų darbo žmonių min
ties reiškėją “Darbininką,” 
tai privalome imti nuolatinį 
daly vumą. Prigulėti prie L. 
D. K. S., rašinėti teisingas 
žinutes, neužgaulioj ančias. 
Lankyti kuopų susirinkimus, 
rimtai svarstyti patiektus su
manymus, nekišti erzinan
čiai — karjeristinio pobū
džio įnešimų. Tada darbas 
rodos turėtų būti produktin- 
gas — našus — stiprinantis 
organizacijų. Prie to dar 
reikia kantrumo ir pasišven- 

, timo.
Vienur-kitur kuopos kru

ta, dirba, renka narius it 
skruzdėlės šapalėlius deda į 
krūvą su vilčia pasitarnauti 
per L. D. K. S. organizacijų 
Dievui ir Tėvynei, nereika
lauja sau jokio pelno, jokios 
tuščios garbės, trokšta vien 
tik laimės ir gerbūvio darbi
ninkėliams katalikams žmo
nėms, norėdami nušviest tei- 
singesnę katalikų pasaulė
žiūrą.

Čia paduodame tų mūsų 
darbuotojų 
vaisius.

BALANDŽIO MĖN.
6 kp., Hartford, Conn. —

1) Antanas Kaunietis
2) Antanas Paulauski

8 kp., Worcester, Mass.
Pranas Lengvinas

24 kp., Lynn, Mass.
1) Geo. E. Benett
2) Antanas Virbickis

75 kp., Westville, UI.
1) Ona Lukauskienė
2) Ignas Siminas

103 kp., Philadelphia, Pa
1) D. Antanaitis 
GEGUŽĖS MĖN.

1 kp., Sos. Boston, Mass.
11 Kar. Čiurlionienė
2) Magd
3) Leonora Gudonienė
4) Elena Nastarienė
5) Magd. Pajaujotė
6) Agota Švediene
7) J ieva Žabarauskiene

6 kp., Hartford, Conn.
1) A lėk, Rakauskas

16 kp., Elizabeth, N* J-
1) Povilas Samallonis

51 kp., ClevelarffOhio
1) Mykolas Ruseckas

71 kp., Rochester, N. Y.
1) Mikas Pabrinskis

72 kp., Detroit, Mich.
1) Andrius Jurgutis
2) Frank Kanril
3) Kostancija Kašėtienė
4) Jonas Nargilas
5) Kostantas Pocius
6) Antanas Šidiškis 

kp., Westville, III.
1) Adomas Kleinotas
2) Mar. Rakauskienė

103 kp., Phila., Pa.
1) Alizas Brašiškis

105 kp., Detroit, Mich.
1) Juozas Braišškis

16 kp, Elizabeth, N. J.
1)
2)
3)
4)
b)
6)
7)

• 8)
9)

10)
U)

Juozas Ivąšauskas 
Rapolas Juška 
Boleslavas Miškinis 
Petras Rėkus•
Pranas Vaičiūnas 
Juozas Žemaitis 
Augustas Liutvinas 
Brigita Jankūnienč 
Jonas Liutvinas 
Kazimiera Dobilienė 
Ver. Krantauskienė

12)Kotrina Zaveckienė
18 kp., Paterson, N. J.

1) Juozas Marčinškasf
22 kp., Brighton, Mass.

1) J ieva Laudansk iene
51 kp., Cleveland, Ohio

1) Pijus Žemaitis 
. kp., Shenandoah, Pa.

1) Stasys Krasnickas
• kp., Grand Rapids, Mich.

1) Antanas Dėdynas
Atėjus vasaros sezonui, gal 

karšta saulutė ne vienų iš 
mūsų .nubaidys į atostogas, 
po lapuotais medžiais ar eže
rų, upių ir jūros pakrantes, 
vistik imkime “Darbininkų” 
sau už draugą.

Tobulinkim jį, pagražin-

IB - Į LIETUVĄ 
(per Angliją) 

sumažinta kaina 3 klesos augrąžtlnią 
laivakorčių

| KAUNA IR ATGAL

BERENGARIAir 
MAURETANIA..........$211
AQUITANIA................$215
l LIEPOJA IR ATGAL i 

LAIVAIS — $186. 
Iš Bostono:

Laconia—Birž. 27, Liepos 25 
Samana—Liep. 11, Rugp. 8 
I Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas seredą. Keleiviai nepiliečlal l- 
leldžląml be kvotos varžymų. Visi 8 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne* 

1 prllygstamas Svarumas. Puikus mai
stas. Kreipkltčs prie vietos agentų 
ar |
CUNARD LINE 
128 Statė Street 
Boston. Mass.

Garbes sargyba pne Laisves Varpo Philadelphijoj laike 
Pasaulinės parodos.

KODEL-KUOMET-IR . 
KADA VERACKAIRVIŠINSKAS

LIETUVIAI ADVOKATAI

Senfts priežodis — laikas pi
nigas — nekuomet nebuvo taip 
iliustruotas kaip atsitikime 
transportacijos. Bet transpor- 
tacija šiandien viena i^ proble
mų, kuri dar nėra išrišta. Mū
sų miestai išleidžia milijonus 
dolerių tirinėdami ir pienuoda
mi naujas sistemas, kad išvengt

kim savo poilsio valandomis į susisiekimo trukdymų, 
įspūdingais, darbo žmonėms 
nauda nešančiais straipsne
liais ir narių prirašinėjimu.

J. Červokas,

Laikinai einantis Centro
Raštininko pareigas.

Kuomet Senato “Committee 
of the Judiciary” laikė išklau
symus dėl perkeitimo prohibi- 
ci jos'įstatymo, klausimas paki
lo apie ateivius ir prasižengi
mus. Balandžio 12 d. teisdaris 
*Alfred J. Talley, kalbėdamas 
komitetui dav ėsekančių pra- 
kalbėlę kaslink ateivių ir pra
sižengimų. Teisdaris Talley 
per penkis metus buvo teisda
ris didžiausio kriminališko teis
mo New York’e, ir jis gana ge
rai apsipažinęs su prasižengi
mais ir kriminalistais, ir todėl 
jo prakalba buvo visiems inte
resinga. Jis sakė:

‘‘Atsakant Į Senatorio Means 
klausimų apie ateivius, turiu 
pasakyti, kad tas klausimas 
mažai suprantamas. Mes Ne\v 
York’e turime daugiaus atei
vių, negu bile kitas miestas 
šioje šalyje. Nėra apie tai 
klausimo. Ir tas apsunkina iš
pildymų įstatymų.*

“Daugelis g^rai manančių 
žmonių tiki, kad didžiame 
mieste kaip New *Yorke atei
viai daugiausia prasikalsta. 
Pavojingas argumentas. Sulig 
mano patyrimo padėjimas yra 
sekantis. Papratsai ateiviai 
prisilaiko prie Įstatymų. Bet 
yra sūnūs tų ateivių, kurie su 
daro didžiausių skaičių prasi
žengėlių mieste, New York’o

* apie 
New

Automobilių savininkai jau 
nevažiuoja į miestą pasivažinė
ti. Kiekvienas vežimas, ku
riuos matome mūsų gatvėse vi
dutiniai, nepaprastai, ir būtinai 
transportacijai. Jei nebūtų 
nuosavių automobilių, tai būtų 
daugybė Taxi-kebų, turėtų būt 
daugiau busų, gatvekarių ir ki
tokių įvairiausių rūšių vežimų, 
ir tai dabartinės vertės biznio 
traijzakcijos neatsiektų.

Užimtų laiko, daug išlaidų 
kad judėjimų sutvarkyti atsa
kančiai. Tas dar ateičiai lieka 
išrišti. Yra daug panašių svar
bių problemų, kurios tapo nuo
sekliai išrištos ir dabar pasiro
do pasekmingos.

Pavyzdžiui tabokos industri
joj, P. Lorillard Kompanija iš
rišo problemą geresnių cig.are- 
tų, išvystė naujų idėjų dirbi
mui cigaretų. Old Gold patie
kia tris skaitlingus pagerini
mus viršijančius esami] rūšių 
cigaretus. Vėsesni—dėlto, jog 
padirbti iš geresnio, lengvesnio 
ir rankom parinktų lapų. Švel
nesni— dėlto, jog naujų meto
dų dienose išimama paslėpti ta
bokoj šiurkštumai. Daugiau 
kvepia dėlto, jog padirbti iš 
i inktiniausio Turkiško ir nami
nio tabako, patyrusių darinio 
tojų parinktas dėl jo aromati
niai tobulos sudėties.

Vienok susisiekimo problema 
iki šiol dar neišrišta. Tamsta 
sutiksi su mumis, kuomet pa
bandysi rūkyti, jog cigaretų 
problema jau išrišta.—Skelb.

I IR IŠ

LIETUVOS
PER BREMEN’Ą

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokiečių garlaiviu 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8 Dienos Vandenin 
Patogus Šios klesos kambariai 

Į ABI PUSI NUMAŽINTA 1 
LAIVOKARČIŲ KAINA 

Deį informacijų kreipkitės 
NORTH G E R M A N 

L L O Y D 
15 Water St, Cor. Devonshire

; St,- Boston, Mass. ; * ’• 
arba pas bile vietini agentą

LIETUVON IR IŠLIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Msų 3 varyklių garlaiviais
ALBEBT BALLIN, HAMBUBG 

BESOT.UTE. BRLIANCE 
DEUTSHLAND

CLEVELAND, WESTPHALIA 
THŲBINOIA 

Savaitiniai išplaukimai iš 
New York’o—garlalvais 

THUBTNaiA IB WE8TPHALIA 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamos 
Europines keliones

$203 
IŽNEWV0RK0į 

Kauną ir Atgal 
(Kar6s taksai ekstra)

Išplaukia kožną savaitę 
Sugrįžimui leidimų ir kitų 
informacijų kreipkitės pas 

IHted American tinęs 
(Haniaaaa Um) Joišt Service 

A.___ -*naSUHirg-Ar__
” ife'Štate St., Boston?

VtTTT

„Plauk po Amerikos Vėliava** 
t 

Nupiginta ten ir atgal kelione j

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

DŽIAUGKITES saugumu 
patogumais laivų. kurius val

do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankumais bile laivo 
United Statės Linijos—laitai 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. Vedėjo 
Lietuvių Skyriaus prie United 
Statės Linijos

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

<

r^WkftANKlAU8IAS^ Įlipkite LaivanNew Yorke-lšlipkite Klepėdoje
JEIGU JŪS NORITE VYKTI LIETUVON

Ruoškitės ir prisidekite prie ANTROS Milžiniškos
Vasaros Ekskursijos

TIESIAI I KLAIPĖDĄ

Laivtf “LITUANIA” Liepos 17
Ekskursi ją Rengia BALTIfl AMERICA LINE ir Kurią Palydės Pačios Kompanijom

Atstovas. Mes ar Jūsų agentas pasirūpinsim išgauti pennitus ir pasus.
Relknlfuidnml smulkesnių tlnlų ir Informacijų kreipkite* j gyvenanti Juaų apylinkėje agentą arbn tiesiai |

8-10 BRIDGE STREET
BALTIC AMERICA LINE,

1
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Publislied every TURSDAY and FRIDAY 
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JNT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. AS80CIATI0N OF IAB0B
•Entered as second-dass matter Sept. 12.1915 at tbe post office at Boston. Maaa 

under tbe Act of Mareli 3, 1879*
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PRENUMERATOS KAINA
$4.50 Metams*.......................,....................$4.50
$4.50 Bostoo’e ir apylinkėse................$4^0

Užsieny .............'...........
‘ ‘ D A R B I N I-NJK A S ’ * / /

South Boston, Mass.

♦

SUBSCRIPT1ON KATES:
JTearly ............................................... $4.50
Boston aud suburbs .......................... !.
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Nepasisekimų Pamoka
Pereituose savo straipsniuose esu trumpai suminėjęs Lie

tuvos katalikų politinio nepasisekimo priežastis.
Šiandien noriu plačiau nušviesti vieną svarbią priežastį, 

būtent pastatymą mūsų politikos—kovos dėl pasaulėžiūros pa
grindais.

Mūsų visas gyvenimas yra persunktas ta kova dėl pasaulė
žiūros. Ji vedama spaudoje, organizacijose, nuo bačkų ir tri
būnų, scenoje ir šeimynose, iš sakyklų ir augštųjų mokyklų 
katedrų ir pagaliaus nuo Seimo tribūnos. Toji kova eina dėlto, 
kad tauta, kaipo tokia, nors jau apsisprendusi tautiškai ir po
litiškai, dar ligšiol neapsisprendė pilnumoje dvasiniai, neatra
do savo tikrojo dvasinio veido. Kada katalikų dvasiškija, liau
dis ir jau gana skaitlinga pasaulinė tikinčioji intelgentija krik 
ščionystėje mato geriausią garantiją visų gražiųjų tautos jėgų 
išsivystymui ir aiškiai stovi už krikščionių bendrai ir katalikų 
ypačiai tikybą, kaipo tautos tikybą, — tuo pačiu laiku dau
gelis inteligentų, net ir geros valios žmonių, atmeta krikščio
nystę ir katalikystę, vietoje jos statydami tai senovės lietuvių 
tikybą, tai miglotą panteizmą, tai proto kultą, tai pagaliaus 
plikąjį materializmą ir ateizmą, šis pastarasis ypač daug tu
ri sekėjų, nenuilstančiam daktarui Jonui Šliupui vis dar gau
siai šioje srityje prakaitą liejant.

Nenuostabu tat, kad kova dėl pasaulėžiūros tapą aktu
aliausiu Lietuvoje klausimu. Iš esmės dalykus imant, liūsti 
dėl to nereikėtų. Tegul gi tauta galutinai ir sykį ant visados 
dvasiniai apsisprendžia; tegul sulaukia ir tai kuogreičiausia to 
laiko, kada kiekvienas kultūringas žmogus, a r jisai bus šiokių 
ar tokių įsitikinimų , pagerbs tautos tikybą ir idealus. Tik vi
sas blogumas čia pasidarė iš to, kad šitos kovos uždaviniai la
bai nelygiau ir netiksliai tapo pasidalinti tarp bažnyčios, seimo, 
mvkykiu/ organizacijų ir 1.1. Tautos politikai, partijų vadai 
turėjo pareigą prižiūrėti teisinių formų, tai kovai reikalingų, 
parūpnti tikinčiųjų organizacijoms ir jų veikimui reikiamos 
laisvės, čia politikų pareigos ir bagės. Bet čia visa visuome
nė neapsižiūrėjo, pavesdama politikams visą kovos iniciatyvą 
ir visą jos svarbą, pati gi toje kovoje lyg ir apsileisdama. Ki
taip sakant kovos didžiuma ir svarbumą iš kultūros ir ekonomi
jos lauko tapo perkelta į politikos dirvą. Katalikų visos ga
biosios pajėgos nuėjo dirbti politikoje. Jaunimas — ateitinin
kai pasinėrė į politišką agitaciją, švietimo, dorinimo, kultūri
nimo, kooperatinio organizavimosi darbas liko nustumtas ant
rini eilėn.'

Čia mes ir suklupome. Politika—slidus ir pavojingas ke
lias. Jisai reikalauja dvasios ir valios milžinų, kurie nesu
kluptų prieš pagundas. Turėjome juk ir milžinų (nors, deja, 
neperdaugiausia). Tačiau dar daugiau turėjome dvasinių ii' 
moralių nykštukų, kurie veikiai savo idealus išmainydavo ant 
pupų bliūdelio. 0 buvo nemąža prisiplakę ir nedorų aferistų, 
kurie tik dėl karjeros buvo užsidėję krikščionišką iškabą.

Pasidarė tai, kad visuomenei laukiant iš savo politikų vi
sokių malonių, šie susipainiojo savo pačių sumegstuose politi
kos tinkluose. Susidarė savų žmonių grupės—visi geri, visi gra
žūs,—kuriems visų-pirma rūpėjo išlaikyti savo šiltos vietos, 
nors iškaba ir skelbė visą laiką, kad čia randasi kovotojų dėl 
pasaulėžiūros generalinis štabas. Ir bažnyčia, ir visuomenė 
pasitikėjo tuo štabu ir kad jam duoti pilnos progos veikti ir 
Lietuvą išganyti—net slopino balsus, šaukiančius prie revizi
jos ir apsivalymo. Reikėjo juk išlaikyti vienybę, bendrą frontą.

Tačiau tuo keliu einant užsivylimas ir suklupimas buvo ne
išvengiamas. Susipainioję vadai pasirodė silpnajėgiais, kai 
Teikėjo įtikinti tautą, kad tik jie tesugebės tinkamai jos reika
lus vesti. Per daug žodžiai skyrėsi nuo darbų.

Vardan pasaulėžiūros laimėjimo turėjome tylėti, kada mft- 
sų politikieriai visai ne krikščioniškai koliojo laikraščiuose sa- 

’ vo priešininkus, kada jie stengėsi įtikinti rinkikus, jog pavl 
į- smetonininkai yra didžiausi tautos ir bažnyčios priešai; vardai 

tos palios pasaulėžiūros laimėjimo ūkininkų Sąjungai nebuvo 
f leista nusikratyti iškalbingais liurbiais ir gudriais biznieriais, 
e Mada jai nebuvo leista apsispręsti ir išsitiesti ir tokiu būdu bu- 
I vo išmestas iš rankų didžiausis koziras rinkimų kovoje vardai 
E, |os pačios pasaulėžiūros laimėjimo, kunigija vėl ir dar labiau, 

Segu kitais kartais buvo įvelta į politinės kovos sūkurį, iš ko 
į. pasidarė labai daug žalos bažnyčios autoritetui ir žmonių ti 
S Rijimui. Politikieriams į rankas padavus kovos dėl pasaulėžiū- 

£ ros vadžias—pačios pasaulėžiūros reikalai nieko nelaimėjo, o 
į Mk daug prakišo. Už vadų klaidas prisieina dabar panešti at- 
U žakomybę bažnyčiai ir visuomenei.
į v Turėkime drąsos pasakyti tiesą: krikščionių demokratų 

partijos vadovavimas per tuos keletą metų visame Lietuvos gy- 
į Tenime—be kai-kurių stambių politinių laimėjimų, pridarė ka-

A

čĮąu tąsai pasakymas anaiptol būtume linkę
smerkti kr. demokratų vadus. Jie turi ir didelių nuopelnų. Jie 
turėjo geriausias norus. Ir jie žmonės, d^ip žmonės. Paga
liaus jie—mūsų aukos ir mūsų gyvenimo nenormalių sąlygų 
kankiniai. Kas gi galėtų mesti juos akmeniu? »

Rėkimus praląimėjus, atsipeikėjimas, susipratimas labai 
yra žymus katalikų visuomenėje. Jau tariamasi ir pradedama 
organizuotis rimtam, plačiai užtiestam kultūros darbui. Kal
bama apie stipraus kultūros fronto sudarymą. Kaune užsimes 
gė iš žymiausių mūsų kultūrininkų “Kultūros” Komisija, bene 
su 4-iomis subkomisijomis; tos komisijos vienas pirmųjų uždą-Į 
vinių bus surengti Kaune visų katalikų kultūros oganizacijų su
važiavimą. Katalikų kooperatiniai centrai taip-pat drąsiai žiū
ri į savo ateitį. Socialistų vedamieji kooperatyvai nors plačiai 
išsiplėtė, tačiau dirba su nuostoliais; jie pilni vidaus ligų, ku
rios nelemia nieko skaistaus ateičiai. Kairiųjų valdžia, žino
ma, įpils jiems naujo kraujo, bet tai bus svetimas, ne koope
ratinis kraujas ir galutinai sveikaton neišeis. Atsigaivįs dva
siniai ir moraliai ir mūsų jaunimas—ateitininkai. Daugelis jų, 
tiesa, nebeteks stipendijų, valdiškų vietų; užtat išmoks grum- 
ties su’vargu, išdirbs iniciatyvą. ‘Grįš asmeninis ir visuomeni
nis idealizmas.

žodžiu sakant, yra vilties, kad šis rinkimų pralaimėjimas 
galutinai duos katalikų visuomenei nemaža naudos.

Kun. F. Kemėšis

BESIZVALGANJ
BIJO TAUTININKŲ

Lietu vos“ socialdemokratai, 
sudarant ministerių kabine
tą, reikalavo, kad į kabinetą 
nebūtu Įleisti tautininkai- 
smetonininkai. Į tokį social
demokratu nusistatymą laik- 
rastis “Lietuvis,” tautinin
ku organas, šitaip reagavo:

“Viekų valst. liaudininkų 
su socialdemokratais koalici
ja nesudaro visiškos daugu
mos, dėl to reiks jiems pasi
kviesti talkon bent dvejetas 
mažumų. Socialdemokratų 
nusistatymu, tiktų kiekviena 
mažuma ton koalici jon tik ne 
tautininkai. Kodėl? Viena 
iš dveja: arba gal jie mano, 
kad tautininkai Įėję koaliei- 
nėn valdžion, tiek svers te
nai savo buvimu, kad galės 
paraližuoti socialdemokratų 
praktikos siekimus, arba ne
sugebės apsiimto darbo dirb
ti. Tačiau, vienaip manant 
užmirštama, jog ministerių 
kabinetas, kaip skelbia mūsų 
konstitucija, yra solidarus ir 
jog dėl to kiekvienu svarbes
niu klausimu turi spręsti ne 
ministeris, o visas kabinetas, 
vadinasi balsų dauguma; 
manant antraip, būtų klai
dinga pažiūra į tautininkus, 
kad jie neturi tinkamų vyki
namosios valdžios darbui 
žmonių. Bent niekas Jigšiol 
tokio jų nesugebėjimo Beiš
rodė.”

GALUTINS TIKsfilS

Pabaigoje gegužio mėnesio 
Lietuvoje buvo garsi taip! va
dinama “kuopininkų byla.” 
93 asmenys buvo teisiami 
kaipo komunistai. Kaip ži
nome įtartieji tapo išteisin
ti. Teisme už įtartuosius už
sistojo ir Lietuvos socialde
mokratų vadas St. Kairys. 
Štai- kokie Kairiui buvo 
duodami klausiniai ir ve kaip 
jis atsakė:

“— Ar soc. dem. gieda in
ternacionalą?

— Internacionalą gieda vi
sų šalių darbininkai, taip pat 
ir sociaįdeinok rata i.
> 1 ■J— 
mok 

yra labai platus 
klausimas. Aš atsakysiu 
konkrečiai, kad socialdemo
kratai nuo komunistų skiria
si taktikos klausimu. Social
demokratija pagrindan deda 
demokratybės principą t. y. 
daugumos valią.' Gi komu
nistai rodo tendencijos būda
mi ir mažumoj, jei tik gali
ma, iš savo rankų 
nepaleisti.

' skiriasi socialde- 
nuo komunistų?

Galskis, tos pačios bendroves i 
. iždininkas Antanas Žymon-1 

tas ir Aušros knygyno vedė
jas Povilas Millęr (Malio ] 
rius) buvo rasti esant kaltais 
ir pasmerkti. Jie gauna su- 
niokėt po šimtą dolerių pa- 

I baudos ir eiti į kalėjimą.”
*

Į tai “Naujienos” atsako, 
kad “šitoje pasakoje kasi 
sakinys, tai begėdiškiausias 
melo#!”

Tokie tai pasikomplimeii- 
tavimai eina tarp tų, .kuriu 
galutinis tikslas komunizmas 
ir įsteigimas darbininkams 
rojaus.

Nieko sau naujos, geresnės 
gadynės apaštalai.

— Bet galutinų tikslų rea
lizavime ar yra skirtumas 
tarp komunistų ir socialde
mokratų?

— Esmėj skirtumo nėra.
— Vadinasi, ir socialdemo

kratų principe yra komuniz
mo pradų

—• Kiekvienos socialistinės 
pasaulėžvalgos galutinis tik
slas yra komunizmas.

— Ai- socialdemokratai pri 
pripažįsta revoliuciją?

— Tam tikrais atsitiki
mais pripažįsta.

— O kaip soc. dem. žiūri į 
tikybos klausimą?
— Tikybą mes laikome as
mens <Įalvku.

— Vadinasi, soc. dem. gali I 
išpažinti kokią religiją?

— Gali, jei tik jis suderi
na religijos reikalus su soc. 
dm. nusistatymu.”
Tai mat kuo socijaldemo- 

kratai tesiskiria nuo komu-į 
nistų — eina prie to -paties 
tikslo, tik skirtingais keliais. 
Komunistai sako eikime tie
siausiu keliu į Maskvą, o so
cialdemokratai sako girdi ne
siskubinkime ir eikime ne 
tuo, o šiuo keliu. Ir, vienok, 
kaip jie nesutinka besiekda
mi to patils tikslo. Amži
nos tarp jų lojonės ir riete
nos. Retas “Naujienų” ir 
“Laisvės” numeris išeina be 
vienų kitiems aštriausių 
komplimentų. Ir abeji sta
tosi darbininkų geradėjais, 
laisvės ir gerovės vykinto
jais.

J(>i visu saliu komunistai4. «•

ir socialdemokratai tik tak
tikoj skiriasi, o eina prie 
bendro tikslo, ir beeidami 
taip liejasi, tai kas bus kai 
tikslasjms pasiektas. Visur 
turės būti tas kas dedasi Ru
sijoj — kas ne su mumis tas 
kalėjimai! arba “k stienke.”

Z

REIKIA KANALIZACIJOS 
“Tėvynė,” SLA. organas, 

su mėšlais ir kitokiais nešva
rumais. Tam laikraščiui rei
kia kanalizacijos. “Tautiš
kojo” susivienijimo organas 
birželio 1 8d. laidoje “edito- 
riale” šitaip pareiškė:

“Klerikalai be mėšlo nega
lėjo apseiti. Kunigai, netu
rėdami savo tarpe pakanka
mai inteligentiškų ir padorių 
žmonių , tinkamų valstybės 
reikalų vedimui, priversti 
buvo kviesti talkon antraei
lio ir net trečiaeilio gabumo 
ir doros žmones ir dagi buvu
sius Rusijos valstybės ama
tas. Šitiėms žmonėms, sn-
prantama, labiausia rūpėjo 
ne šalies gerovė, bet progos 
juo sočiau paėsti iš valstybės 
lovio. ’ ’
Tam tikri gaivalai .veda 

aštrią kovą prieš “tautiško
jo” susivienijimo dabartinį 
štabą. Nors tie gaivalai ne 
augšto.s rūšies, bet spėjame, 
kad jiems laimėjus, “Tėvy-- 
nėję” sanitorija būt ne pras
tesnė, o geresnė.

DRAUGI&KI PASIKALBĖ
JIMAI 

“Naujienos” nuin. 1,4^ ra
šo, kad Baltrušaitis savo 

irįhjam laikraštyje, 
gelleidžiamame,’ vėl

turi savo organizaciją,, kleri- 
kališki katalikai savo. .

■

“Yra visai natiųalu, kad 
šitose partijų organizacijose 
kiekvienas narys moka duo
kles tam tikros politinės agi
tacijos reikalams ir šiaip re
mia savo partijos darbą. Ku
ris narys šitų pareigų neat
lieka, tas nusideda organiza
cijai ir gali būt nubaustas ar
ba pašalintas.

“Bet SLA. nėra nei politi
ne, nei partinė organizacija. 
Įstojančio į ją nario niekas 
neklausia, kokios jo pažval- 
gos. Iš jo tiktai reikalauja
ma, kad jisai reguliariai mo
kėtų nustatytus mokesnius, 
iš kurių susidaro jo ir kitų 
narių apsidraudimo fondas. 
Kuriam tad galui stengiasi 
šitos organizacijos seimą pa
imti į savo kontrolę partiniai 
agitatoriai su savo šalinin
kais?”
Išrodo, kad abu laikra

ščiai vienodai nukalbėjo apie 
Susivienijimo nepartingu- 

Inią. Išrodo, kad tos organi 
Jzacijos seime bus kuogra- 
žiausias sutikimas. Rodos, 
kad viename ir kitame rašte 
kalba viena dvasia. Bet iš- 
tikrųjų šita dvasia yj-a 
“dviejose asabose” ir bai
siausia nesutinka viena su 
kita. Jos veda žūtbūtinę ko
vą.

4—Šiuos—žodžius—rašydami, 
neturime žinių apie Susivie
nijimo Seimą, bet iš prisiren
gimų galima buvo spėti, kad j 
ten “faitas” eis ne juokais.

SKIRTUMAS VIENODUME
“Tautiškajam” Susivieni

jimo seimui susirinkus 
Brooklyne, “Laisvė” jį svei
kino ir be kitko štai ką para
šė:

ex t raikai
Pittsbur^ 
meluojąs ir galop:duoda ši
tokį draugišką patarimą:

“Būtų gerinus, kad Pitts- 
burgo dodonė vietoje re<lo- 
guoti ‘darbininkišką’ laik
raštį eitų 
pjauti.”

I

valdžios.

šunims
/ •

no “Laisvė"

sieko
/f

|Wl-Brdokįjric
skelbė, kne

Naų ienų’ Bendrovės (ir<< •

Ausrpe) lentas Petras

“Gerbiamieji ir Gerbiamo- 
sio, .Delegatai ir Delegatės! 
Jūs sutiksite, kad kampinis 
Susivienijimo gerovės akmuo 
— tai organizacinė narių vie
nybe. O pageidaujamoji vie
nybė stosis kūnu tik tuomet, 
kai Susivienijimas bus ne- 
partijinė susišelpirno organi
zacija, kur visi nariai turės 
lygias teises, nežiūrint jų re
liginių įsitikinimų bei poli
tinių pažvalgų.

“Padarykite, kad kiekvie
nas SLA. narys jaustųsi toj 
organizacijoj, lygiateisis ir 
pilnateisis, kaip savo name, 
o ne kaip tarp svetimųjų ne 
kaip koks stumdomas ir uja
mas kampininkas. Patvar-1 
kykite, kad kiekvienam do
ram ir sveikam lietuviui ir 
lietuvei būtų atdaros į Susi- 
vienijim durys, ir kad norin
tieji įstoti nebūtų sijojami 
sulig jų politinių nusistaty
mų bei religinių įsitikinimų.

“ Fra veskite šitokią! dvasią 
ir Pildomajai Tarybai, ir vi
siem kitiem atsakomingi'un 
viršininkam, ir organui ‘Tė- 
vvriei.’ ”
“Naujienos" prie tos pat 

progos apie Susivienijimo 
nepaTtingumą šitaip pade- 
klemavo:

“ Partijos turi savo orga
nizacijas, į kurias stoja žmo
nės, pripažįstantys tam tik 
rus politinius principus. Kas 
yra socialistas, stoja į Izie 
tuvių Socialistų Sąjungą; 
kas yra komunistas, stoja į 
lietuvišką Am. Darbininkų 

į Partijos sekciją arba į kai
riąją Am, Darb. Apšvietus 
Draugiją. Sandarieciai vėl

“PA^ABĘoą”toi)tui
Nesenai “Draugas” teikė

si išsireikšti, kad “mūsų 
laisvamaniai ir socijalistai 
begaliniai pradėjo gerbti 
kun. ’d-rą F. Kemešį.”

Dabar štai Brooklyn’b 
‘‘Vienybė’’ parašė:

“Šis kunigas (F. Kemėšis) 
jau visai Lietuvai žinomas, 
kaipo vienas nelemčiausių 
demagogų ir visuomenės rei
kalų ardytojų.”
Tokie tai laisvamanių ‘ ‘ pa

garbos” žodžiai kun. F. Ke
mešiui.

REIŠKIA NEPASITENKI
NIMĄ

Amerikos katalikų laikra
ščiai ėmė reikšti nepasiten
kinimo Amerikos Darbo Fe
deracijos valdybos nusistaty
mu Meksiko dabartinei val
džiai. Kaip žinoma dabarti
nė Meksiko valdžia žiauriai 
persekioja katalikų Bažny
čią. Įvairios Suv. Valstijų 
organizacijos pareiškė savo 
protestus. Buvo laukta, kad 
A. Darbo Federacija tą pa
darys. Bet tos organizacijos 
prezidentas Green to nesitei
kė darvti.v

TURĖJO SEIMĄ
Pereitą savaitę sandarie- 

čiai seimavo Brooklvne. Nu-

mą steigtis, o tam kapitalą 
sukelsiu šėlais. Toliau nuta
rė inų>ortuoti iš Lietuvos re
daktorių.

GINTARO ŽVIEJAI
I. ŽYGIS

Eikim, vyrai, susirinksim 
Ant smėlėto jūrės kranto 
Ir į naują, įdidį žygį 
Kilti tarsimas kartu.
Įkyrėjo pilką žemę
Nuo pat ryto vis per dieną, 
Kaip vergai nulenkę galvas, 
Knisti arklu, ar špatu.

Tik pažvelgk Į aukštą dangų: 
Kiek ten ruimo, kiek ten pločio! 
Svaigsta galvos, merkias akys 
Nuo žydrumo ir šviesos.
0 pažvelgk Į plačią jfirę,
Kai ji žaidžia saulei tekant! — 
Ar sukiltoje krūtinėj
Tau širdis liesu plasnos .'!

Leiskim, vyrai, naują laivą.
Tieskim būręs lino droliės: 
Žaidžia vėjas, ošia bangos — 
Plaukt bus linksma ir guvu. 
Mus lydės juūdi vergtai. 
Drums lig dugno jūrės bangą, — 
Tai geltono lino tinklą 
Drąsiai mėsini ties laivu.

Staugia bangos — sūkuriuoja — 
Ir gelmėj audringos jūrės 
Užkerėto josios dvaro
Laužo gintaro liones.
Tai žvejosim šviesu turtą —
Tyrą, gelsvą gintarėli
Ir atgal stropiai plukdinsim
Į pakrantes gimtines.

O kai vėl pasieksim krantą, 
Pasitiks mus jaunos sesės — 
Ir užtrauksim skardžią giesmę 
Ir galingi ir jauni.
O ant mūs gimtosios žemės. 
Vien iš gintaro sukrautą. 
Mūs’ laimėjimo šventyklą 
Kursini džiaugsmo nešini.

Tr sudegini ant altorių,
Tr ant aukurų užžiebsiu!.
Ir skliautais aidėt paleisim.
Ir užbursim į varpus. — 
Ką mes kentėm. ko gedėjom. 
Ką svajojom, kuo tikėjom, 
Kaip kovojonl. kuo laimėjom. 
Renkant gintaro turtus.

1 (Putinas, I tomas jo raštų)
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(Bendros mintys)

Abstinencijos istorijos bruo
žai.

Abstinencijos reikšmė žmo
gaus gyvenime.

Abstinencija—tautos 
tumo pamatas.

jos draugija.

tvir-

“Broliai, ne bukite gir
tuokliais o jauskite, kad Jū
sų neprietelius velnias, kaip 
liūtas rėkdamas aplinkui 
vaikšto ieškodamas.' kuri ji
sai prarytų.” (1 L’etr. 5, S).

“Juo kas labiau geria, 
tuo tas labiau ir trokšta.” 
(Gertu, senas jtosakis.

Pasaulyj vyksta nuolatinė 
kova tarp gero ir pikto. To
kia dvipuse kova vyksta ir 
žmogaus asmenybėje. Būda
mas tampriai surištas savo 
prigimtimi ir norais — pa
jautimais su medžiaginiu pa
sauliu, žmogus labiau ir 
linksta į šį pasaulį.. Pamėgs
ta vien žemiškąją gyvenime 
pusę, vis labiau ir labiau pa
siduodamas šios žemės links
mybėms ir užmiršdamas dva
sinės žmogaus gyveninio pu
ses reikalus. Kol
gus naudojasi šio pasaulio 
vaisiais protingai,

Dievas, 
kuomet jis
susilaikymo 
jį pradeda

dar žmo-

tol dar jo 
neinebaudžia nei 

prigimtis. Bet 
nepaiso jokio 
masto, tuomet
bausti net pati gamta.

Abstinencijos, tokios, ko
kią mes šiandieną tuo žodžiu 
suprantame, vardą ir sąvo
ką yra išaukąs patsai gyveni
mas. Lotyniškas žodis ab- 
stineo reiškia susilaikau, su
sivaldau, susituriu. Nors 
abstinencija gali būti nuo į- 
vairiu daiktą, ar šio gyveni
nio malonumu, bet mes ją 
esame pratę vartoti susilai
kymui nuo dektinės (svaigi
namąją gėrimu) pažymėti. 
Kitaip sakant abstinencija y- 
ra susilaikymas svaiginamus 
gėrimus gerti. Ji yra jaunas 

'kovotojas su tūkstantmetine 
gi rtybe.
Pektine smaguriavimui jau 

virė arabai Mahometo gadv- 
nėję ir dar anksčiau. ..Jie 
pirmieji pradėjo dirbti spiri
tą iš ryžiu ir kitą maistui rei
kalingą grūdą. Paskiau iš 
Arabijos šis biaurus gėrimas 
paplito po visą Europą. Tie 
sa, ir pirmiau jau europiečiai 
žinojo vyną, kas aiškiausiai 
matyti iš jo vardo: graikiš
kai oivas oinas, lotyniškai vi
lnim iš uinum, vokiškai vein. 
si. vino. Bet pa v. graikai 
gryno vyno negerdavo, o tik 
maišytą su vandeniu. Vis 
dėl to vynas pagreitino (1 rai
ką ir Romos valstybių žuvi
mą. Prasiplatinusi dektinė 
tokiu pat žuvimu gresia ir 

• naujosioms Europos valsty- 
liėms ir Amerikai.^ Rimtieji 
žmonės, matydami toki pavo
ją, senai jau atkreipė aki Į 
gresiamą pražūtį nuo alkoho
lio bangos.

Pirmieji tuo klausimu su
sirūpino amerikiečiai ir ang
lai. 1813 metuose Bostono 
mieste buvo pirmas susirin
kimas aptarti, kaip užkirsti 
kelią girtuokliavimo pavojui 
Amerikoje. Tačiau šiame 
pi nuaria 
realaus
1826 metais 
mas antras 
mas antras
mas. kuriame Formaliai jau
pradėta tam reikalui darbuo
tis. Čia įsteigta ab*liiici-

ILL.—1 i.l.'W. I
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Taigi jau ly
giai šimtas metą stikako, 
kaip Amerikoj veikia absti
nencijos vardo draugiJaPir- 
mieji abstinencijos draugijos 
veikimo žingsniai buvo su
rišti su didžiausiomis sunke
nybėmis. Žmonės kartą įpra
tę piktą, laikėsi jo s A visu už
sispyrimu. Bet, dėkų Die
vui, abstinencija greitu laiku 
nugalėjo visas kliūtis. 1831 
metuose abstinencijos drau
gija atsiranda Anglijoj. Po 
to perėjo į Vokietiją, Švedi
ją. Šiandieną beveik visuo
se pasaulio kraštuose sklei
džia blaivybę abstinencijos 
draugijos. Pas mus Lietu
voje blaivybės idėja auk
ščiausio laipsnio buvo pasie
kusi vyskūpo Valančauskio 
laikais, laimingai 
ir mūsą 
blaivvbėsv 
Lietuvoje 
1845 m.*)

Abstinencija žmogaus gy
venime vaidina nepaprastai 
gražu vaidmenį. Norint tin
kamai įvertinti abstinencijos 
reikšmę žmogaus gyvenime 
reikia turėti universalą ge
nialumą. Nesusilaikymas ar 
gėrime, ar kituose žmogaus 
noruose silpnina žmogaus 
valią, pajėgumą ir yra visu 
jo blogąją veiksnią akstinu. 
Genialiausi pasaulio gydyto
jai, psichologai ir moralistai 
aiškiausiai yra įrodę pik
čiausias nesusilaikymo pasie- 
kas. Pamėginsime čia iš
kelti keletą gilią filosofinią- 
psicliologiiiią minčių surištą 
su įvairiomis patarlėmis Eu
ropos tautu ir rašytoju išsi
reiškimais.

“Geras vynas ir graži mo- 
eris — tai du saldūs nuo

dai” — skamba turku patar- 
c. Kiek daug čia pasakyta 

tiesos! Vynas nuodija žmo
gaus kūną ir dvasią, graži 
moteris dažnai nuodija žmo
gaus gražiausią pusę — do
rovę. Tiktai tvirtai laikan
tis abstinencijos idealo gali
me išvengti pirmąjį nuodą, o 
katalikišką direktyvą laiky
damiesi santykiuose su mote
rimis panaikiname antrąjį 
nuodą. “Vvne teisvhė" (in 
vino veritas) — sakė romė
nai. Kai kam galėtą atrody
ti iš paviršiaus žiūrint, kad 
tas teisingiausias, kas dau
giausia vyno išgeria. Bet ne 
taip yra. Vyno prasmę čia 
reikia suprasti.blaivu žvilgs
ni i gyvenimą, 
vus. linksmas, 
proto žmogus 
teisvlie. “.Juo labiau kas ge- 
ria, tuo labiau tas trokšta" 
— yra gerinami posakis. Po
sakis keleriopos tiesos. I*ir- 
nia čia vynas suprantamas 
mokslo prasme. .Juožmogus 
daugiau įgyja mokslo žinią, 
tuo jam randasi daugiau 
klausimą — išminties troš
kulio. kurio jis vis tik nieka
dos negali nuraminti. Moks
lo— filosofijos klausiniai iiie 
kados neprives išminčius 
prie absoliutiško pažinimo 
sintezio, nes žmogaus protas 
perdaug čia menkas.

Antra, šį posakį galime 
pritaikinti žmogaus nesusi
laikymui. Ar geriąs, ar ki-

dienose, 
reikalu 
buvo

tebeklesti
Pirmas 
veikalas 

parašytas

'Piktai blai- 
neaptenidyto 
gali suvokti

dojąs, ,-mekada neatranda 
pasitenkinimo, bet savo sie
loj visada jaučia troškulį. 
Svaiginamus gėrimus geriąs 
žmogus ai“ randa kada pasi
tenkinimą. Geria patol, pa
kol nusilpsta jo fizinė, dori
nė ir dvasinė prigimtis ir vi
sas žmogaus organizmas tro
škulio—silpnybes palaužtas 
nustoja žmogaus, išmintin
gos esybės pažymių. “Gir
tuokliavimas retai tėra lais
vas, jis neša su savimi nuo
dėmę, gėdą ir blėdį (nuosto
lį*). Tai šventos teisybės žo
džiai. Kasdieniniame gyve
nime tas aiškiausiai matyti. 
Girtas žmogus yra padėjęs 
ant kortos savo garbę, doro
vę ir turtą. Ir kiek mes su
skaitysime tokią atsitikimu, 
kada girtas žmogus grįžta 
namo su visomis trimis pik
tybėmis'. ““Gerk ir valgyk, 
bet neužmiršk Dievo”**) — 
skamba kita germaną-vart- 
burgiečių patarlė. Žmogus 
privalo laikytis abstinencijos 
ne tiktai kokiuose nepapras
tuose veiksniuose, bet ir kas
dieniniame savo gyvenime. 
Bet ką valgydamas ii- gerda
mas turi turėti galvoje aukš
tesnę mintį — Dievą.

Šios nekataliką patarlės ir 
išsireiškimai, kiti jau labai 
seni, Įiirštu prikišami rodo, 
kad jau nuo neatmenamą se
novės laiką, nuo pat pirmi] 
dektinės atsiradimo dienu, 
išmintingąją žmonių galvose 
buvo tos pačios mintys, ką 
daktarai ir psichologai bei 
sociologai vos į)er vieną ant
rą šimtmetį tėra dar įrodę.

Moderniškieji gydytojai, 
psichologai, moralistai ir so-; 
ciologai, imant visus kartu, 
vargiai ar gali pilnai kada 
nušviesti visoje šviesumoje' 
alkoholio kenksmą žmogaus 
gyvenime. Girtas žmogus, 
nekalbant jau apie tai, kad 
užnuodija savo kūną, nekal
bant jau. apie alkoholio 
kenksmą šeimyninio gyveni
mo bendravimo, auklėjimo ir 
gimdymo srityse, kiek daug 
girtas žmogus daro mums ne- 
pastebiamą žingsnių, kuri:* 
iššaukia socialiu gyveninio 
defektus ir tuo pačiu gali 
būti didžiausiu socialinių su
iručių priežastimi. Kiek 
girtuokliavimas tampriai v 
ra susijęs su nenonnališku 
socialiniu gyveniniu nuims 
aiškiausiai rodo žmogžudžių 
ir kiti] plėšikų gyvenimas. 
Visi pasaulio plėšikai vi a di
deli gii'tuokliai. Dėlto gi gir
tuokliavimas be abstinenci
jos yra pirmas žingsnis Į vi
sokius antiniorališkus veiks
mus, žmonių bendravimo ir 
dorovės sritise.

Išeinant iš grynai filosofi
nių pradų galime pasakyti, 
kad visas žmogaus nornialis 
gyvenimas yra paremtas ab
stinencija.

Iš to viso aiškėja, kad ab
stinencija žmogaus gyvenime 
yra vienu gražiausių dalykų. 
'Pasai jos gražumas plaukia 
ne iš pačios abstinencijos es
mės, bet iš tų gražiausių 
žmogaus gyvenimo momen
tų, kurie pasireiškia žmo
gaus gyvenime abstineiK'fją 
užlaikant. Ji yra žmogiškų
jų dorybių pamatas, arba 
šaknis.

nuno pagrindu įv stunyjui- 
juuDse vi^om'eniiiLUose 
santykiuose, tajp put yra to- 
kiūo kertiniu (akmeniu - tau
tos labo. Kad girtybės ban
gose yra žuvusi ne viena ga
lingiausia pasaulio valstybė 
tam įrodymą netrūksta. Pri
siminkim čia, kdd ir visiems 
žinomą, ti“.agii/g^ Romos im
perijos galą. Vpias tuo me
tu pagadino rymiečiu papro
čius, tuo pačiu pakirkdamas 
visos tautos pamatus. Pana
šiai atsitiko ir su Graikija.

Šiandieną Europos didžią
ją valstybių tarpe yra paste
bėtas irgi įdomus alkoholio 
veikimas, kaip į paskiro žmo
gaus, taip ir į visos valstybės 
gyvenimą. Prieita aiškiu iš
vadą, kad juo kurioje vals
tybėje žmonės daugiau geria, 
tuo tos valstybės socialine 
tvarka labiau šlubuoja. Žmo
nės pasidaro, tokie nervuoti, 
kad dėl mciikiausiu priežas
čių pradedA kelti bereikalin
gą triukšmą. Žinoma, šitas 
apsireiškimas eina iš žmo
gaus valios susilpnėjimo iš-jo 
abstinencijos stokos, norma
vime savo palinkimą. Jdė- 
mingiau pažiūrėję į mūsų 
kasdieninį gyvenimą, gal būt,, 
ir pas mumis tą pati pama
tytume.

Mūsą dienomis Vokietijoj 
pavyzdžiui gi r,t,nok! i a v i n įas 
gresia visą tautą išnaikinti. 
Rimti vokiečiu mokslininkai 
sako, jei Vokietijoj ir toliau 
tai]) bus. tai po keliolikos 
metu vokiečiu tauta išsi
gims. Dabar jau aiškiai ten 
pastebiam demoralizacijos ir 
degeneralizacijos simptomai. 
Amžiais sveiką įgyvenusią 
tautą alkohofis^iz Kelius de
šimtmečius gali taip skau
džiai pažeisti, kad ją žaizdą 
niekas nebeįstengs užgydyti. 
Dabar Vokietijoj tas viskas 
laikoma didžioj paslaptyj.

Iš tą trumpu vidučiu gali
nu’ aiškiai įsitikrinti jog ab
stinencija yra būtina doram 
žmogaus ir valstybes gyveni
mui. Ir kas šiandieną dar 
nėra užkrėstas materializmo 
ir aklo egoizmo liga, kam dar 
rūpi žmonių laimė ir savojo 
krašto gerove, tas turėtu su
simąstyti. stabtelėti ir imtis 
racionalią žingsniu kovai su 
gi rtybe.

Ieškok Dievą savyje ii- at
rasi .JĮ... Su Juo atrasi ramu
mą... Vienas Kristaus žodis 
nuramino audringas jūros 
bangas... Vienas .Jo žvilge
sys pajėgs grąžinti tavo sie
lai ramuma ir džiaugsima.

•% v ’ . t
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įsteigus Lietuvos Bažnytiu? 
provincijų ir sudurtus dvi 
naujas Telšių ir Panevėžio 
Vyskupijas. Lietuvos katalikų 
priešai visomis pusėmis puolė 
plūsti visų katalikų dvasiškijų 
ir katalikų vadus pavleuiai, 
nes jie gerai ' kad kuoge- 
rlau susitvarįy.s Katalikų 
Bažnyčia Lieravoje,' tuo katu- 

, . likai bus ivirtpfliji.'tuo bedie
vių dailias griauti Bažnyčių 
bus sunkėsiąs.': i"

Kad geriau stipažipdinus A- 
merlkos lietiivihK* su“Lietuvos 
bažnytinės proviucijųą sudary- 

• mti ir kaip Lietuvai tai bus 
naudinga, Fetlerm-ljos Sekre- 
torijatas krei)»ėsi j tani tikiujs 
autorinis prašant nušviesti tų 
klausimą plačiau, štirį šiuomi 
ir pateikiame.

l'id. H<;kreti>rijata*

Neperseniai įsteigta baž
nytinė provincija Lietuvoje, 
t. y. iš Lietuvos padaryta vie
netą, kuri turės tiesioginį su
sisiekimą-su Rymu. Ikišiol 
Lietuva buvo išskaidyta baž
nytiniu atžvilgiu ir su popie
žium susisiekdavo kiekviena 
dalis per ką nors svetimą — 
ar tai rusus, ai' tai lenkus, ar 
tai vokiečius. Taigi bažnyti
nės provincijos įsteigimas 
turės dideles reikšmės Lietu
vai.

Kaip istorija parodo, baž
nyčia yra pasaulyje kultūros 
nešėja. Jau pats Kristaus 
mokslas, skleidžiamas baž
nyčios, duoda galimyličs apie 
tai spręsti.

Imkime Karolio Didžiojo’. 
Prancūzijos valdovo 786— 
814. laikus, Europa tuomet 
pradedu atsigaivinti iš po. 
griuvėsiu, padaryti] barbani 
užplūdimais tautą kilnojimo
si laikotarpiu. Švietimas 
jnadeda leisti diegus. Prie 
parapiją ir vienuolyną ku
riasi mokyklos. Karolis Di
dysis, kuris labai rūpinosi 
žmnią švietiirtti, paveda pra
žios mokyklas vasiškijos glo
bai. v j; A

13-aine amžiuje steigiama 
universitetai: Bolonijoj, Pa
ryžiuj. Koln’e. švietimas 
iki šią laiką jau taip pakila, 
kad reikalinga steigti auk
ščiausio mokslo židiniai, u- 
niversitetai. Ir universite
tams duoda pradžią dvasis- 
kiai-vienuoliai.

Tikra nelaimė buvo Lietu
vos. kad ji taip vėlai priėmė 
krikštą. Labai gaila, kad 
Mindaugo įvestas krikštas 
(1251) neprasiplatino visoje 
IJetuvoje. Tas būti] prisi
dėjęs prie to. kad Vakari] 
Europos kultūra būti] grei
čiau pasiekus Lietuvą, 
silikus gi stabmeldiška

Pa-
Lie- 

luva pasidarė tarsi sala kri
kščionišku tautu tarpe. Tas 
suteikė progą Kryžuoeiams. 
Kalavininkams ir kitiems

pulti Lietuvą/ kad praplati
nus joje Kristaus mokslą, jei 
gražumu nepriims. Prūsai 
tuose karuose žuvo, latviai 
laisvės nustojo. Sunku at
spėti visas smulkmenas, kaip 
būt dalykai ėję, jei Lietuva 
.būtu ankščiau priėmus kri
kštą, bet yra pamato spėti, 
kad tą pragaištingi] karą bū- 

,/tt] išvengta ir toli toli pa
žengta kultūros keliais.

Lietuva priėmė krikštą tik 
1386 m., žemaičiai net apie 
1414 m. Vytautas supažin
dino pasaulį su Lietuva per 
Konstancijos susirinkimą, 
kuris įvyko 1414-1418 m. Ir 
nuo tol kilo Lietuvos galybė 
iki nelaimingos Lublino uni
jos. Nuo šiol ši suklijuota 
Lenką-Lietuvią valstija pra
dėjo sviruoti iki gali] gale žu
vo. Perjos padalinimą Lie
tuva tapo sudraskyta į 3 da
lis bažnytiniu atžvilgiu:.Vil
nija ir Kaunija atateko Mo- 
gilevo (Petrapilio) metropo
lijai. Suvalkija Varšavos, o 
Klaipėda Varmijos. Tas ži
noma negalėjo turėti geros 
Įtekmės Į Lietuvos dalykus, 
kaip tikybinius taip ii' politi
nius bei tautinius. Ir tokia 
padėtis tęsėsi apie pusantro 
šimto metą.

Taigi dabartiniu bažnyti
nės provincijos įkūrimu gali
ma pasidžiaugti. Pirmiau
sia gera tas, kad prašalinta 
pragaištingas suskaldymas 
ir pagrąžinta vienybe. Da
bar tai galės tikrai tarpti 
tauta ir čia ateis pagalbon 
bažnyčia, toji kultūros nešė
ja. Susisiekimas su Rymu 
bus tiesioginis be jokią sve
timą įtekmių. Savo tikybi
nius klausimus spręs patys 
lietuviai, o ne svetimi savo 
nuomonę užmes.

Bekuriant bažnytinę pro
vinciją, teko pertvarkyti vys
kupijos. Tas reikalingumas 
jau nuo senai buvo matomas, 
tik neatsirado pirma tinka
mos progos. Didelė Kauno 
vyskupija teko suskaldyti. 
Vysktipai dabar geriau galės 
pažinti savo pavaldiniu dva
sinius reikalus ir į juos įsigi
linti.

Įkurtos dabar vyskupijos 
yra labai normalaus didumo: 
400-500 tūkstančiu kataliku. 
Sulyginant su tuoini. kokios 
via vyskupijos Europoj ar
ba ii' Amerikoj, šios diecezi
jos dar išrodo dideles. Šio
mis dienomis Scrantono pa- 
vyskupis B rėmiau’as paskir
tas vyskupu į Richmond. 
Wa. vyskupiją, kuri neturi 
pilnai 44.000 kataliku. Taigi 
Lietuvos vyskupijos beveik 
]>o 10 kartą didesnėm.

Lietuvos vyskupais pa
skirti vyrai, pasižymėję mo
kslu. prityrimu ir doryliė- 
mis. Daug nuo ją pasidar
bavimo galima tikėtis.

Iš visa, kas aukščiau pa
žymėta galima spręsti, kad 
bažnytinės provincijos įkūri
mas turės neapsakomai dide
lės svarlx>s Lietuvoje, ir ga
lima spręsti, kad daliai“ pra
sidės Lietuvos istorijoj nau
jus lapas.

Senatvės laimė, tai saldus 
atsiminimas gerai praleistą 
jaunąją dienų.

Jei jūsų į 
dabar saldus, tai jį \ __ 
saldesnį padaryti. O 
Įima padaryti .' 
saldainiais.

Jei jūsų gyvenimas 
tai pasaldykite 
saldainiais.

Dar turime iš Lietuvos 
gabentu ‘“Birutes” c A 
niu.

Dėžės, sveriančios 2^ 
rą su persiuntimu 1_ ’__
$1.50.

Pikniką rengėjams ir L 
tiems perkantiems didesnia
me skaičiuje gera nuolaida. "

Užsakymai greit išpilda
mi. ,

LIETUVIŲ PREKYBOS g 
BENDROVĖ

366 West Broadway
So. Boston, Mass.
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PAGELBĖJO SERGANČIAM
DRAUGUI • į

Kurs per tūlą laiką buvo labai, | 
ė

J 
apgailestauju 

tu jums seniau kasUnk
...., ______ , . „„ii-Tone. Aš 1
V-j lumkutes jūsų gyduolių lt 
................. .. Tuo pačiu 

tvo draugui, piL į
. . . ..

•i

labai silpnas
šitaip rašo ponas Floyil Burton iŠ 

.leffci'soti. ’l'ex.: "Aš 
ko<l«*i aš nerasi 
jusli stebėtinų u.viluolių Niiw 
paėmiau 3’/-j 
tapati žymiai pagydytas, 
laiku aš patariau jas sa 
L. '1'. 1.iltie, kuris j>er tūlų laikų., buvo 
labai, labai silpnas. Aš daviau jam dvi 
■bonktites. .lis pradėjo jausti geriau ir J 
tižsiorderiav<> daugiau: ir datiar. Kiek- 
vienas stelx-si iš jo geros sveikutoK.”

'Musų skaitytojai atras N 
stebėtinų gyduolę šitokiuose at 
Pabandyk jj. Jis yra ta 
malonus ir veiklus, taip.
lienų jus steimsitės. kaip geriau 
jaučiatės. Nuga-Tone panaujins 
stiprtunų ir energijų tuojatts. 
pataisys kraujų, nervus ir kūnų, 
eikš pailsinant) miegų ir labai, puikiai 
reguliuos vidurius. Išdirbėjai 
'l'one gerai žino, jog jis vei 
kiltose atvejuose, užtai jie priverčia 
tiekorius garantuoti ji. arini 
jūsų 
dintas. 
jaunis ir 

tiesiog 
IVabaslt Avė., Cltieago. Iii.

flOSTON’O DRAUGIJŲ

D. L. K. KEISTUČIO 
VALDYBOS 

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Znlieckas,

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

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

450 E. Seventh St.. So. 
Fin. Rašt. — Juozapas

906 E. Broa<Iway. So. 
Kasierins — Andriejus

611 E. Fifth St.. So. Boston, 
Maršalka — Kazimieras

906 E. Broadvvav. So. Boston, 
D. n K. Keistučio Dmngija 

mėnesinius susirinkimus kas 
nedeldienj kiekvieno mėnesio, 
meriu 694 AVashington St, 
Mass. 1:3O vai. po piety.
ant susirinkimo atsiveskite su 
daugiau naujų narių prie mušt) 
gijos prirašyti.

•> “Triinzenhelf Ist M>lt<>n frelt. 
Šutui. Šelmiui tinil* Mcluulen sinti <lul»el." 
Kri’lt Iii liks Ih-st-ht'ltleldud t.

“Trink Ūlai Ims Gott iiiclit - ver
gi.*," \VurtburgMprueh.

‘ > “Knigele a|H'i ■’.liiln* <li'nitai*le<« 
iniosii iii-v Į litui -11-1111 l’miKik) nuo. knip 
reik glrtjbc pamesti Ir mt<>? sit-lolko* 
glerliuo. arini kliu stipru nl«l|>rnthitl.'' 
S. .M ieleszka. 1bhi, l’etr.

• susirinkimo nieko 
nebuvo padaryta. 

Bostone šaukia- 
toks susitinki- 
toks susirinki

Didžiausia Dievo bažnyčia 
žemėje yra žmogaus siela.

. sodo
Mmiui Ur. BUir.'^

Lietuvos Duktem 
Po Globa Motinos 

Valdybos AntrašaiPirmininkė -JTekl« ASmemtMenS, 
98 G Street, So. Boston. 

Tel. South Boston 4474-M.
Vice-Pirta. — Zofija KMien*. 

59 Gatės St.. So. Boston.
Trot. Raštininkė — Ona 

443 E. 7th St.. So. Boston, 
Telephone South Boston 

1n. Raštininkė •— Bronislava 
29 Gould St.. W. Roibury.

Iždininkė — Ona StantnlintC. 
105 W. Gth St.. So.

Trarkdnrė — Ona M 
1512 Columbia IW.. So.

Draugija savo 
antri) ntaminka

Visais d r-jos reikalais 
rokohj raštininkę laišku ar 
*:30 vakare. pobatnytfnėj 
Flfth St., So. Boston, lfafl

•V. JONO EV. BL.DRAUGIJOS ANTRAJAI
Pirmininkus — M.

539 K. Seventh St.. So. 
Telephone South 

Vicepirmininkas — J.
17 Vide St.. South Boston. 

Prot. Rnštįninka* — J.
5 Thomas Pk.. South 

Fin, Raštininkas — M.
40 Marine Rond. So. 

Knsb'ritis — A.
SS5 E.

Tvarkdarys — J.
7 IVInfirld St.. 

Draugija laiko
nedėidlenj

nd, So. Besto*, 
NainUlunati,
•ay. So. BoetoCt, 
. Zaiklx . .
, So. Bostna, USo.



I iFaJtuMi

IPv BALTIMORE, MD.
Vakaras

|p 'Birželio 17 d. buvo užbaigi- 
Kipai šv. Alfonso parap. mokyk- 
r, los iškilmingas vakaras. Pro- 
K gramas didelis, gražus ir be ga- 
I to įvairus, kurį vaikučiai-mo- 
? kiniai atliko puikiai. Tai gar- 
į-bS seserims mokytojoms, šįmet 
į? baigė 8-tą skyrių 5 mergaitės ir 
į 4bernaičiai. Žmonių tiek daug 

buvo, kad beveik sėdynių trft- 
L ko.

Darbai
K" .Darbai siuvėjų, kur daugiau- 

šia lietuviai dirba, eina slabnai.E Kiti driba 3-4 dienas savaitėj, o E; yra daug ir visai nedirbančių.L . — Ar važiuosite Lietuvių E Dienoje į Philadelphią dainuo- K ti? — paklausė p. P. Grajausko, K šv. Alfonso parap. vargoninin- B k°
— Taip, taip, žinoma, kad ■t važiuosime, nes tai būtinai rei- 

k kia dalyvauti lietuviams — at- B sakė choro vedėjas.
» Rengiasi ir daugiaus lietuvių 
E: dalyvauti.
k Įdomus laiškas iš Lietuvos
g.. Vienas Baltimorietis gavo 

(■laišką iš Lietuvos, kuriame 
tarp kitų dalykų rašoma:

į “Visi o visi mes ausis ištem- 
pę klausom kas bus ? Vienas 

t kito klausia, ar nėra kokios ži- 
L nios kaip toji valdžia vykins 
į gyveniman savo pažadėjimus?1

Žadėjo duoti miško_ visiems
č tiek, kiek tik norėsite. Pasko- I los naujakuriams ir kitiems il-
' giausiems metams be nuošim

čių. Mokesčius sumažinti ir 
•'daugybes visokių gėrybių. Tad 
‘ dauguma rėkė visa gerkle kad 
^reikia valdžia mainyti. Taip 

ir padarė. O dabar vėl vienas 
kitą gązdina, sako kad atims ne 

?.tik žemę, trobas, bet paskutinę 
kumelaitę arlia nuosavybę, nes 

^socialistai jokios nuosavybės 
nepripažįsta. Tai kitam plau- 
kai šiaušiasi ąnt galvos ir kin-

pamiršti ir tai, kad choras dar 
jaunas ir tik apie pusantrų me
tų kaip gyvuoja. Kuomet čio
nai atvyko gerb. vayg. J. Januš
kevičius tai rado tik keletu 
merginų, kurios šiaip taip gie
dodavo bažnyčioj. Jam pradė
jus organizuoti chorų, tuoj sto
jo į pagelbų J. Vanagaitis, ge
ras darbuotojas tarpe St. Clair- 
iečių ir jų pastangomis šiandie 
jau yra apie 40 choro narių 
abiejų lyčių.

Žinoma, pradžia visuomet 
sunki. Taip buvo ir čionai 
daug vargo, o ypatingai su pri
traukimu vyrų prie choro o da
bar jau visuomet į praktikas 
lankosi gan skaitlingai ir dir
ba visi vienybėj su pasišventi
mu. net dabar, kuomet vasaros 
sezonas užstojo, čionai daroma 
reguliariai praktikos ir lavina
mas! rudenio sezonui ir tikima
si, kad rudenį mūsų choras vėl 
ką naujo mums parodys sceno
je.

Jievutė

•WESTFIELD, MASS.
Mūsų kolonija nėra skaitlin

ga, bet turime savo bažnyčią ir 
savo salę. Nors viskas p?rma- 
ža. per siaura, bet turi būti g,ii- 
rai, kaip yra. Šioji kolonija ne- 
kurį laiką buvo lig apsnūdusi 
ir mažai ką teveikdavo. Mat 
daugelis buvo pa mylėję-ragutį-,

0 begarbindami ragutį dažnai 
pamiršdavo ir savo pareigas, 
nueiti šventadieny į bažnyčią, 
ant draugijų susirinkimų. Už
tad bažnyčia dažnai būdavo 
pustuštė, teipgi ir draugijos 
mažai ką veikdavo. Tečiaus 
malonu pastebėti, kad pasta
ruoju laiku mūsų kolonijos 
žmonės pradeda atbusti, o tas 
galima išaiškinti tuomi, kad 
mūsų žmonės pradeda skaitlin
gai lankytis bažnyčion, kati 
dažnai net sėdynių pritrūksta. 
Tai malonus ir džiuginantis ap
sireiškimas, ypatingai kuomet 
matai žmones skaitlingai ir 
dažnai einančius prie Šventos 
Komunijos. Tas pat galima 
pastebėti ir organizacijų srity
je. Jeigu pavyzdžiui paimsi
me, kad ir tokį Šv. Cecilijos 
chorą, prie kurio pirma pri
klausė tik kelios mergaitės, o 
dabar jau yra gana skaitlingas. 
Ir prie jo priklauso jaunimas, 
kuris kiek laiko atgal sarmati- i . . . °nosį net lietuvių vardo ir bas
tėsi kur su svetimtaučiais, o da
bar jau tas nyksta. Žinoma šia
me dalyke daug garbės pri
klauso mūsų gerb. klebonui 
kun. K. Srimaičiui, kuris moka 
sužadinti mūsų žmonių širdyse 
prakilnumo ir doros jausmus. 
O kuomet žmonės užsidega pra
kilniais jausmais, tada pas juos 
yra dauginus meilės ir jie mo
ka vienas kitam atleisti, dova
noti, jeigu kartais pasitaiko ir 
susipykimų, o kur meilė, tenai 
ir vienybė, ir su vienybės pa
gelba galima daugiaus kas nu
veikti. Pavyzdžiui, kad ir pra
eitais metais būva surengta ne-

žvilgių. Taipgi ir kitos drau-i 
gijos pradeda rodyti daugiaus 
gyvumo, kaip antai Sus. L. R. 
K. A, kuopa ir kitos, nes na
riai pradeda lankyti uoliai su
sirinkimus ir rūpintis organiza
cijos reikalais. Negana to jau, 
pradedama kalbėti ir apie blai
vybės kuopos tvėrimą, ir dar
bininkų, ir vyčių, nes šios trys 
organizacijos yra kaipo vaistas 
gyvenimo klaidoms naikinti, o 
tų klaidų vieton kultūros žie
dus sodinti. Kadangi mūsų ko
lonijoje nebuvo idėjinių orga
nizacijų. tad AVestfieldas iki 
šioliai nebūdavo atstovaujamas 
visuotinuose ir apskričių sei
muose ir mes jautėmės lyg at
skirti nuo lietuvių visuomenės 
kūno užtadi ir mūsų veikimas 
negalėjo būt tokis pasekmin
gas.

Užbaigiant žiemos sezoną, 23 
d. gegužio turėjome teatrą ir 
koncertą, kurį surengė mūsų 
jaunimas parapijos naudai. 
Žmonių ant šio teatro ir kon
certo atsilankė tiek, kad net 
svetainėj netilpo. Programas 
buvo nepaprastai gražus ir tu
riningas. Jį išpildė vieni jau- 
nuoliai-lės, taip gražiai, taip į- 
spūdingai, o jau tos lietuviškos 
dainelės, kurias mūsų jauni
mas savo švelniais, maloniais 
balseliais sudainavo tiesiog ža
vėti, žavėjo. Daugelio klausy
tojų akyse pasirodė net džiaug
smo ašaros. Garbė tėvams, kad 
paragina savo vaikus tokiose 
pramogose dalyvauti, o dar di
desnė garbė mūsų gei biam kle-

■---- -r-— -- -------------
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šiedu vyrai šį pavasari baigė augštus mokslus Ulinois vals
tijos universitete. Abu jiedu yra nuo užgimimo neregiai. Abu 
yra nepaprastų gabumų vyrai.

< -:X.

t

bonui, kuris sugeba jaunimą 
prie veikimo pat raukt. Vaka
ras davė parapijai nemažai pel
no. Gegužio 30 d. turėjome pik
niką slavokų parke, kuris taip
gi buvo pasekmingas ir davė 
gero pelno parapijai. Tad 
sveikinu \vestfieldiečius su tau
tišku ir dvasiniu atbudimu ir 
vėlinu budėtii r veikti, kad vėl 
apsnūdiman neįpulti.

Neseniai atbudęs

Geresnio Cigareto

šluojant kliubo ruimus atėjo 
“šteito” sausieji agentai 
(Statė drv agents). Na ir pra
dėjo ieškoti ar neras šio-to. Po 
rumpo ieškojimo a trati o. Pa

ėmė užgintą vaisių sykiu ir 
Adomą išsivežė. Po iškanian- 
tinėjimo A. pasiūlė jiems $47.50 
kaipo užstatą iki teismo, nes su 
savimi daugiau pinigų neturė
jo. Sausieji paleido Ad. ir įsa
kė ant birželio 17 d. pribūt teis
man. Bet Ad. sulaukęs 14 d. 
birželio paspruko, palikdamas 
registeryje 30 centų. Bet pali
ko raščiuką, būk registery pa
liekąs $30.00. Minėtame kliu- 
be buvo jau seniau tokių kra
tų ir tokių prasižengimų. Tai
gi pastaruoju laiku savo susi
rinkime buvo nutarę daugiau 
nepardavinėti svaigalų. Bet 
Ad. taip jau buvo Įpratęs, kad 
negalėjo l>e to apseiti ir vienok 
atsinešdavo nors bent sau išsi
gerti visai be kliubo valdybos 
žinios. Tadgi vargšas pats ir 
turėjo atsakyti už save. Deja, 
Adomas buvo vienas iš uoliau
sių palaikytojų Teatrališko 
Choro. Kuomet minėtas cho
ras pradėjo mažėti nariais, tai 
Ad. bėgiojo po visą apielinkę ir 
kalbino visus be skirtumo srio- 
vės ir tikėjimo. Dabartiniu lai
ku matosi net ir komunistinio 
Lyors Choro narių sykiu dar
buojasi Teatrališkame Chore. 
Daug ir gerų katalikų buvo 
gudriai apvilti. Atmenu gerai, 
kaip pora metų tam atgal mūsų 
klebonas mus visus savo para
pijomis vieną nedėldienį su
klupdė bažnyčioje ir meldėmės, 
kad Teatrališką Chorą Dievas 
atvestų vėl ant gero kelio. Bet 
dabar jau ne tik reik melstis, 
bet net reikėtų ir pasnykauc 
per kokią savaitę, kad minėtas 
choras tiek daug daro papikti
nimų. Dabar mūsų vadas tik 
žiūri ir gėrisi iš to, kad toks 
darbas tikrai yra varomas prieš 
vyčius, o čia tie vyčiai labai ne
apkenčiami. Mano supratimu 
toks nusistatymas jokios gar
bės nedaro. Tėvai patys trokš
ta, kad jų vaikai prigulėdami 
prie Vyčių organizacijos palai
kytų tikėjimą ir lietuvystę nork 
iki tol, pakol tie senieji tėvai 
užbaigs savo gyvenimo dienas.

Laimės Zeceris

pagriežė. Programų publika 
buvo patenkinta, kurios atsi
lankė gana skaitlingai abi die
nas. Išvažiavime dalyvavo ir 
Lavrence’o kunigai F. Vir- 
mauskis ir F. Juras. Teipgi ir 
vietinis klebonas kun. Kučas. 
Publika skirstėsi linksma ir 
patenkinta, o chorams atrodo 
liks nemažai pelno.

Darbai mūsų mieste nelabai 
smarkiai eina. Audinyčios ma
žai tedirba, bet žmonės turi 
vilti, kad pradės geriau dirbti.

Korespondentas
NEW HAVEN, CONN. 

Moterų Sąjungos Conn, Apskr.
Išvažiavimas

Birželio 13 d. Įvyko Moterų 
Sąjungos Conn. Apskričio išva
žiavimas \Vaterburv, Conn. 
Kadangi iš ryto oras buvo blo
gas, tai žmonės pasibijojo reng
tis į išvažiavimą. Antra, labai 
gaila kad rengiant ši išvažiavi
mą nebuvo agitacijos arba ap
garsinimų. Tas padarė di
džiausią kliūtį, nes kada apie- 
linkės kuopos sužinojo ta jau 
pervėlu buvo samdyti vežimus 
ir kviesti žmones važiuoti. Iš 
to atžvilgio nelabai daug žmo
nių atsilankė į ši išvažiavimą.

Nors ne visos kuopos dalyva
vo, visgi buvo surengtas trum
pas programas, susidedantis iš 
lenktynių.

1. Nexv H ąven’o kuopos lenk
tynės ėjo su New Britain žirnių 
skaitymo. New llaven laimėjo, 
moką geriau skaityti.

2. Pajų valgymą Ne\v Bri
tain ir Ne\v llaven — pasirodė 
kad New Britainietes greičiau 
moką pajus valgyti, nes dova
ną laimėjo.

3. Vinių kalimas. Hartford.su 
\Vaterbury — matyti kad Wa- 
terbury moterys žino kai}) plak
tuką vartoti, nes jos laimėjo.

4. Kiaušinių nešimas. AVater- 
bury su Hartford — atsižymėjo 
Hartfordo sąjungietės su ne
svyruojančia lanka.

Abelnai žiūrint programas 
buvo Įvairus, žmonės buvo už- 
interesuoti. Surengime šio iš
važiavimo daugiausiai pasidar
bavo Waterbury kuopa.

čarteris jau įregistruotas
Iš centro gauta žinia kad jau 

čarteris mūsų valstijoj yra Įre
gistruotas. Ta žinia yra labai 
linksma, nes dabar galėsim be 
baimės darbuotis. Dabar visos 
be abejonių galių stoti į dides
nį darbą ir kalbinti visas savo 
sesutes prie Motorų Sąjungos.

Gargždiške

NORWOOD, MASS.
Mūsų jaunuoliai

Jonas Jasionis. — Malonu 
pažymėti kad mūsų jaunuoliai 
visur laurus skina. Nelabai se
niai Jonas laimėjo Naujos 
Anglijos “Schoolboy Diving” 
čampijonatą, nors tik pirmu 
kartu stojo Į kompeticiją.

Petras ir Karolis Klimavičiai 
— yra kiti du plaukikai, kuri? 
žada daug šiame sporte.

Jonas Dirsa —tapo išrinktas 
“Norwood High School Foot- 
ball Captain” ant kitij metų. 
Jis taipgi atsižymėjo kaipo 
“center” ant “basketball 
team,” ir “piteher” ane “base- 
ball team.” Bet kas Įdomiau
sia apie “Dirie” tai kad jis be
ne septynių pėdų milžinas.

Leonas Šmelšto.rius — tai ki
tas lietuvis sportininkas Nor- 
wood High School’ėj.

Elena Čiubetaitė — šįmet bu
vo Gegužės Karalaitė airiij baž
nytinėje procesijoje. Ji buvo 
išrinkta iš apie 400 mergaičių, 
kurios- lanko “Sunday School.’

Alena Keršiutė ir Ona Viesu- 
liutė, birželio 11 d. užbaigė 
Nonvood High School’ę. Už 
pasižymėjimą moksle medali 
gavo Ona Viesuliutė. Alena bu
vo gabi “basketball” žaidėja.

Gertrūda Bataitė — paliuo- 
suota ant atostogų iš Boston 
Teachers’ College, Juzė Saulė- 
naitė iš Framingham Normai 
School. Apolė Stašaitė iš Bos
ton Trade School for Girls, ir 
Mikas Spiridavičius iš Hebron 
Aeademy.

Pranas Norbutas ant piano ir 
Petras Kuodis ant smuikos at 
sižymi su “Rainbow Serena- 
ders Orchestra.” Pranas yra 
organizatorius šios grupės.

Emilė Ceikiutė ir Apolė Sta
šaitė — pyškina po miestą su 

i “makabiliais.” Jau mūsų mer
gaitės lenkia vaikinus.

Kazys Viesulą apleido šv. Ce
cilijos Chorą. Kažin kodėl?

Kazys Navikas išrinktas 
nauju vice-pirm. chore.

Kazvs Bubilas vra narys “N. 
H. S. Glee Club.”

Elena Keršiutė — trumpoj 
. ateityje apleidžia mūsų koloni

ją, vyksta į “vakarus.”
Radio

feAOs drebairgailiasi kam hals'a- 
* vo už socialistus.

Ašara

Piknikas Char-

ST. CLAIR, PA.

i

CLEVELAND, OHIO 
Pabėgo * generolas”

Birželio 14 d. pabėgo Teatra
liško Choro “jenerolas” Ado
mas Slavinskas, štai kaip bu
vo. A. S. per tūlų laikų dirbo 
Lietuvių Amerikos Piliečių
Kliubo. Birželio 12 d. jam l>e- išsireikšta už įstojimų. Galu-

I

Birželio 12 d. čionai buvo pa- 
į silinksminimo vakarėlis, su 
•koncertu, kuri rengė vietos var- 
f gohininkas J. Januškevičius su 
-^parapijos choru.
i Vakarėlio programas buvo 
gan įvairus ir susidėjo iš cho-

. ro dainų, solų, duetų ir 1.1., bet 
tik gaila choristų darbo ir pa
sišventimo, nes Į vakarėlį ne
daug žmonių susirinko, mat 
blogas oras daugumą sulaikė 
namie, užtad ir koncerto pro- 
gratną prisiėjo žymiai sutrum
pinti.

Visų pirmiausia choras susi
dedantis iš apie 40 asmenų su
dainavo “Lietuvos Himną,' 

Girioj,” “Bijūnėli žalias” i 
“Motuš-motuše.”

Po tam p lės M. Mikalauskin- 
ir EI. Surmukė sudainavo 

duetą: “Jausmai ir Svajonės.” 
omip. M. Petr. Varg. J. .la
užk. dainavo solo: “Kad šir- 
į tau skasmas,” J. Naujalio, 

sfnuikom grojo keletą muzi
kos ^gabalėlių: J. Braukus ir 

lė N. Miliauskiutė, pritariant 
iauu p-lei K. Senkiutei.

h Po trumpai pertraukai vėl 
choras dainavo sekančias dai- 

: “Sveiki broliai daininin- 
” “Ant tėvelio dvaro,” 

^Važiavau dieną” ir “Jauni 
jo giesmė.”

. To’ian sekė duetas: J. .Januš 
s ir p-lė N. Klizutė 

Saulelė .tekėjo,” St. Šimkaus 
Ir solo varg. J. Januškauska.-, Vai aš pakirsčiau” ir “I>ar 

liai ficgiedojo,” M. Per 
o. Pianu akomponavo 

r lė.K. Senkintė.
Užbaigoj vėl choras pasirodė 

estrados ir dar sudainavę: 
^Karvelėli,” “Priešas mūsų 

ia traukia,” “Kur bėga Še 
ir“Gvvuokit sveiki.”

Abelnai tariant, koncerto 
mą visi dainininkai iš- 

labai gerai, kad geriau nė 
negalima, bet reikia ne-

5-

‘4-

I*1

Šimts pypkių 

geriausis cigaretas 
prie kurio bile vyras 
gali pridėt lupas

Pabandykit viena, 
Jum patiks!

Naujas ir geresnis cigaretas 
20 už 15c 

SKARBINIS RŪKYMAS 
Išdirbini* P. LoriUard Co.. (steigto* 1700.

LOWELL, MASS.
Mūsų kolonijos visas veiki

mas dabartiniu laiku nukreip
tas [piknikus. Birželio 12-13 
buvo pirmas puikus išvažiavi
mas. J į surengė trjs chorai: šv. 
Juozapo Lovell’io, Šv. Cecili
jos choras l^awrcncv, Mass. ir 
Nemuno choras iš Haverhill. 
Mass. Suimtoje buvo šokiai, o 
nodėlioj išvažiavimas su daino
mis ir žaislais. Dainų progra
mą vedė R. Ainoris, o pijaną 
skambino .L Banys. Dainos 
padarė malonų įspūdį. Buvo ir 
solų. kuriuos išpildė p-lės J. 
Narinkaitė ir M. Kašėtaitė, se
sutės Karkauskaitės viena pia
ną paskambino, kita smuikų

HARTFORD, CONN.
Į piknikų.

Šv. Trejybės Lietuviu para
pijos MILŽINIŠKAS IŠVA
ŽIAVIMAS 
ter Oak Park, West Hartford. 
Conn. Birželio-June 27 po piet.

Pelnas skiriamas užbaigti 
statymų naujos bažnyčios.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
dalyvauti.

Parapijos vardu —
Klebonas

ELIZABETH, N. J.
Studentų darbuotė

7-tas Studentų Klubo “Jau
noji Lietuva” susirinkimas į- 
vyko Liet. Salėje birželio 17 d. 
8 vai. vakare, pirmininkaujant 
Pr. Raudoniui.

Knygyno Komisija raporta
vo, jog iki sekmadienio bus pa
siųsti visų lietuviškų draugijų 
vadams pakvietimai atsilanky
ti j studentų šaukiamąjį neofi
ciali pasitarimų (š. m. birželio 
30 d. 8 vai. vakare Lietuvių Sa- • 
Įėję) Liet. Knygyno steigimo 
reikalu. Paaiškėjus visų drau
gijų nusistatymui šiuo reikalu, 
bus sukviestas kitas oficialia 
draugijų atstovų pasitarimas 
rugsėjo mėn.

Socialė (veikimo) Komisija 
pasiūlė Klubo rengiamąjį savo 
šių metų abiturientams pagerb
ti “Joy Ride and Outing” į 
I^ake Hopateong, N. J. atidėta 
liepos 3-čiai dienai. Pavieniai 
bilietai pašaliečiams kainuos 
$1.50, poroms $2.50, gi nariams 
$2.00. Siūlymai priimti. Tai
gi Klubo išvažiavimas įvyks š. 
m. liepos 3 d. Busas išvažiuos 
8 vai. 15 min. rytmetį prie Liet. 
Salės. i

Iš kun. A. Linkaus gantas 
kvietimas įstoti į “Giedrų.” 
Susipažinus su “Giedros” įsta
tais ir literatūra, principiniai

Hartford.su
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,OįW Ww«, Itaro w;
] :as kupini gali — pinigas, triu- 
_ -- “jjj taršu, dalyyavi-

j ir kitais da- 
dėti. Net “me

nų, base-bc^llc 
čių su kitos k 
Žodžiu tariaHt 
labai įvaįęas ir 

apielihkei 
jh^Uoretų t^iepųs

ųueigpsm^ų,; 
lęvildejąąnt Giedros” 

sraĮyjnų,, ^ąąiškįjo, jog musų 
nariai pageidauja šių čjąlykų:

a) Vardas* “Giedra” mums 
nesuprantamas ir nieko nepa
sako, angliškai išversti nebeį
manomas dėl žodžio neaiškios 
sąvokos; nereikia pamėgdžioti 
Lietuvos inoksleivijų, bet pa
rinkti' sau tinkamų gražų var- 
dų. “Neb-Lithuania.” t. y.i 
“Jduncrji,* Naujoji < Lietuva” 
mums geriausia tiktų {čia :ne- 
reikia'atsižvelgti, kad'Lietuvon 
Un-tete yra šiuo vardu Tauti- 
ninkiį Korporacija: mes savina- 
mės gražų vardų, bet ne pa- 
mūgdžiojanr jų idėjų).

b) Organas “Giedra“ yra la
bai skystas, iiuobodus ir įkiriai 
verkšlenus; nuolatiniais malda
vimais ir šauksmais, didžiausi 
optimistų galima paversti pesi
mistu. Už jį mokėti 2 dol. ne
verta, ir bendrai neapsimoka 
leisti atskiro organo. Daugu
ma giedrininkų yra vyčiai, tai
gi geriausia būtų turėti “Vy
ty” savo skvrių (su atskiru re
daktorių) is 2-4 psl.

c) Chieagoje susispietė daug
centrų ir chicagiečiai nesuroja 
visų darbų atlikti. Kadangi 
Suv. Valst, Rytuose yra daugu
ma geriausių universitetų ir 
kolegijų ir daugybė lietuviu 
studentų bei inteligentų, tad 
organizacijos centras privalėtų 
būti Įvytuose: Chicago tevado
vauja Vyčiams, mes — jų da
liai, studentams, įnešdami nau- 
jų gyvumų į organizacijų. (Ja
lų gale, galima šis klausimas 
kompromiso keliu išrišti: būsti
nė tebūtų kilnojama kas metai 
ar kas du metu iš vienb miesto 
Į kitų (Centro Valdyba tik tada 
pateisins savo užduotį, kai jos 
nariai.arti gyvena, gali daž
niau sueiti. Panašiai daro, pav. 
Pabaltos Studentų Sąjunga Eu
ropoje. .

Klubas norėtų, dalyvauti 
“Giedros“ Seime,š. m. rugpjū
čio' -įnėn. yVątėrbų ry, Conn. I

Naujorko Cųlumbia Un-to ke
liolika lįet. studentų mūsų min
tims irgi pritaria. Klūbo val
dyba Įgaliota Įvykinti referen- 
dum.ą ir pasitarti su suinb re- 
siiotais ksiiienifnte 'ir .įstaigo 
mis. •' •

Posėdis užbaigtas 9:30 vai. 
vakare. Kitas susirinkimas i- 
vyks liepos J. d. 8 vai. vakare 
ten jKlt.

Rep. K. R. Jūrgėla
■;----------^. *41--------------------- . i.

HARTFORD, CONN.
BiržeHo 20 4 vai. po pietų į- 

vyko jarapijos mokyklos vai
kinių programas. Publikos pri
sirinko pdnn svetainė, progra
mas išpildytas gana gerai, kaip 
mergaičių laiį>.ir bernaičių ran 
dasi gura Iškalbingų.

Tik antri metai kaip Įsteigta 
parapijos mokykla, šiemet lar 
nebuvo 8 skyriaus. |>o vakacijų 
bus jau ir 8 skyrius.

Garbė klebonui ir seserims 
pranciškietčins, taipgi ir tėve
liams, kurie nesigaili ]>o kele
tą dolerių daugiaūs išmokėti, 
Hile tik vaikučius priderančiai 
katalikiškai lietuvių dvasioje 
išauklėti.

S. KuČąS, fi

ijos mokytoja, 
ola, N. A. Vyčių ap^kr. 

fokas ir kitU Visi/kal- 
įii&ėjį 

piriūsų klebonui kun. 
į Gi L; Vyčiai 20
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Harford,ConriJ IJŲž 
finų lenktinių yra skjria- 

g dovanos. Ibtogtome $aly- 
i vietinis Harifdrdo choras 

dąinininkė 
Ona Kaiąąuska^tę^ kun 

’ Į laimėjo pinna dovana konser- vato,. .u Tad _ 
fš ’un. . . uras, . | |anĮ.yjįte vį^ anĮ §j0 išvažiavi

mo vieliniai ir iŠ apielinkių, o 
užtikriname, ' kad visi bįfeit

dųĮ šių iškilmė priųi-
reiigčdaug pagelbėjo Lavrenco 
yilžarsus k ”
čiausiabai apgailėtina, kad ap
linkybės jaftu nedaleido šiame

.iJJĮii^JrinrrgĮg

kųnš grupė lošė kokį ten puikų [tas drangas 
teątrų pas..sautiškiusr žiųote, 
tuos labai pažangius, kūri^>Į«t? 
turi ir lietuviškų kremeratorįjn 
irWus dąrpuikius “dįngtįpSi’J 
Tai laike lošimo, kad buvo la
bai mažai žmonių vienas akto- 
rius-lošėjas pradėjo rūgoti—iš
metinėti lietuviams, kad jie nie- 
hij, tai yra tikrenybėje meni
ninkus — artistus neremia. Tas 
yrą tiesų*pasakius blogas daly
kas, Bet tankiai menininkai 
patys tąm kalti. • Jie mano, kad 
jie kdlyię ten ištilirųjų dievai
čiai; ir tankiai paniekina nei ir 
tą, kuris juos į padanges iškė
lė... Ir kad tas yra teisybe, kų 
sakau, tai aš čia tuojau pripa- 
rodysiu faktu. Šitai mano vie
nas geras draugas (jei reikės 
aš jo ir pavardę pasakysiu), 
toks pats “melagis,“ rašėjas ži
nučių į laikraščius, kaip ir aš 
vienų dainininkų išgarsino sa
vo plunksna. O kaip jis jam 
už tai atsilygino? — ^ledėkin- 
gumu! Mat, kada to daininin
ko buvo nesenai debiutas, ne- 
kaipo vieši kvotiniai jo gabu
mo, talento meno srity, tas dai
nininkas tam mano draugui 
“melagiui” rašejui, už jo per 
keletu savaičių per kiauras 
naktis rašymų jo debiuto išgar
sinimui nerado reikalingu pa
siūlyti nors kopigiausĮ tikintų. 
Dabar gi kada už poros mėne-

‘Dwrhin 
lagįs” ir vėl-iu_t . ..
|endu — ir vėl no$u fcu' vįiunis 
pasikalbėti jums getrtiaii^eji
šį-tą “pamėMoti.“. sN^, ii nuo 
čia pradėt “riueluotlV (Manau, 
bus gerai, jei pradėsiu »u® Lie
tuvių Dienos, tos dukros tarp 

; tautinės parodos Rhiladelphi- 
įjoj, Pa. Tad atstatę ausis do
miai klausykite, nęs >§itai^ pra
dedu jau “meluoti;’!’1 Ve: pas
kiausiu laiku Lietuvių Komite
tas Pasaulinėj teisingiau tarus, 
tarptautinės, Parodos (Sesqu<- 
.Centennial) Philadelphia, Pa. į 
kvietines draugijas kreipėsi su 
■tokiu atsišaukimu:
' “Šiuomi turime garbės pra
nešti, kad, kaip žinoma iš laik- 

... “ ‘ ’ * ;2-5š.
suruošti Lietuvių 

Dienų Philadelpliijoj 29-8. i rie
tuvių Dienos iškilmės susidės iš 
2-jų dalių: (A) Dideliausia ir 
kuogražiausia manifestacija po 
mieštų. Joje' įvairiais gyvais 

' ‘: bus atvaizduota 
Lietuvos praeitis, istorija, da
bartinių laikų gadynė ir t. t. 
Kai kurios Amerikos lietuvių 
organizacijos, pav., Liet. R. 
Kat. Susivienyjimas ir kitos, 
kurios to panorės. Antroji da
lis — Dainos diena. Būtinai 
privalome taip gražiai progai 
esant, pasirodyti pasauliui ir 
savo dainomis. Jas, bendrai i- 
mant, kitataučiai mėgsta. Pili 
ladelphijiečiai privalo sudaryti 
ehoi’ų apie 300 dainininkų (aš 
“Senas Melagis“ sakau: priva
lo sudaryti chorą koniažiau iš 
3,1 M MH m ;’s 7 .įiik Ai i rerikoj lietu- 
viškų chorų ma.ųaij.dauguULyz 
ra negu “Paliokijoj,“ pro^zę 
pana! pulkų “Žalnierių“).

Vai gerbiamieji! dovanokite 
o jei mušite, tai muškit kogrei 
čia-i. — Mat, skaitant atsišau 
kinių ir tų rašant, užsiniislinau 
apie vienų gražią našlę Lietu
voj, kuri du4^irt)>iį^v majio ^r-, 
žadėtinė M,j«ih£r ib?pere®eiuai 
]>er laiškų prašė, kad jai atsiųs
čiau tokių ‘‘liekai sttfu“ iš A- 
me'sikos kad ji daflnifų gražus 
pS • na ir nada ria n V1 n i• j rrCL . 

Būtent atsišaukime pasak 
kad tik PhiladelphiečiaŲ luti 
sudaryti chorų iŠ 300; o apŪ’“' ‘ 
kės kita tiek,arba daugiau.

vabaęi ^alyvaut. Visų ūpas įtenkinti. AfeX. Parodos Kojnitetas
buvo pagilus ir .užsibaigus va- L . • . • - - m. nutarė suruošti LiekaAli linksmi skirstėsi į namus. M“ te,p«* ^en's>t« -»WĮ Diena Pl.iladelpbijoj 29-8. 
„ xr i v - i j prakilnu norą užbaigti statyti . .Bravo Nashuos vvciai, kad ne- f v , i- tuviu Dienos iškilmes susi• i i bažnyčia, nes visas pelnas ski- o . ‘. .. Z.AX -.vi «• miega. Musų svaidminkij ko- . / i l i * + • ’ + u daliu: (A) Dideliammiega. jl»±u>u svaiuimnivij i\v- i • . - * • • a, - >-,• ruimas tani tikslui, o teipgi at-manda vra pasirvzusi nugalėti .. . . . . .ro■ ... , silankydami skaitlingai paro

• jdysite meilę ir pagarbų savo
• klebonui ir visuomenės v<__

( jui kun. J. Ambotui, jo 14 metų 
ĄĮpas mus veikimo sukaktuvių.

Kitas svarbu.J įvykis mūsų a- 
pielinkė.je, tai bus L. D. K. S. 
Connecticut apskričio išvažia
vimas, kuris įvyks lidpos 4 d., 
192G, Naugatuck Union City, 
Conn. Girdėtis, kad komisija 
tame reikale smarkiai veikia.

Mano Būgnas

visas apielinkės svaidininkųj 
komandas. Dar turiu priminti, 
kad užbaigant vakari], kalbėjo 
ir patsai jubilantas gerb. kun. 
P. Daniunas ačiuodanias vi
siems už"linkėjimus ir ypatin
gai vyčiams ir Mot. Sų-gai už 
dovanas ir pasižadėjo visomis 
išgalėmis vyčius ir sųjungietes 
remti.

Kuopos Korespondentas

cUVU • i i •.. _ paveikslais eike- < . .

ni&r, 
dvi daineles padainuoti 

> O ji ___
niekindamas ię |
ir kilnias motęyįš seiminiakeę^^ 
tarė griežtai: —-’&e! n 
siu! Na, tai toks vienas, 
^as nedėkingas menininkas.^ 
visiems prakilniems meniniame 
gailis daug “uzskadyja. 
vienų, kitų ir visi turi kentėti^ 

Dabar gi _gęrbiamieji ‘ ‘ pamenu 
luošiu,“ kad ir Philadeiphijoj^ 
atsirado - vienas i kitas tikrai! 
‘ ‘ nobažnasU žmogus. Mat, su- A 
žinojau, kad gerb. kun. Kaula*x 
kis ir gerbiama Julė Poškienė 
dienų 16-to birželio išvažiuot į 
Chicagų į Eukaristinį Kongie-< : 
sa. Kad tik kartais .jie nepa>D 
miištų ir už mane pasimelsti.

Nedėlioj vakare, 12-to birže?, 
lio man teko praeinant /vienaki 
gatve išgirsti, kaip penki lietu- .. 
viai politikieriavo. Tai užsistė-' ; 
piati už kampo ir klausiau. Bet 
“kvarab” poliemonas, capt! už 
jieties, girdi, kų tu čia darai1* ' 
Sakau — esu tas, kuris- renka 
“melagystes“ Į laikraščius. A,' 
a, tarė jis, tai tu reporterisi At
sakiau: Ves! ir klausiu ar jis 
kartais nežino pavardžių tų lie
tuvių.' Jis gi sako:, visų neži
nau, bet tas su barzdele tai gir

siu bus Philadelplrijoj, Pa. Mo- di yra Dominikas Bailinas. Ir,

u, sav 
& 
yki 
agiai** kaip ir aš esu ir tai ga 1 

fi kų-nors naudingo Lietuvių 
Jienai padaryti. Pavyzdžiu, a- 
pie jų teisingai “pameluoti ’ 
jie guii. Bet tiek to — jau aš 
su savo tdrids pastabomis ir vėl 
saip žydas barzdotas ’ nuvažia- 
vari Į kaimų puodų boboms par
davinėti. Tačiau jau aš grįžtu 
ir vėl prie atsišaukimo. Šitai 
atsiaukimas toliaus sako taip:

- Pasitikim, kad neatsisakys 
visa Amerikos (lietuvių) visuo
menė, vienok gal ir jūs maloė- 
tūmėte nuo to neatsisakyti ir 
rastumėte galimu mus paremti 
taip svarbiam darbe. Na, bro- 
lyt, tai to ir rašyt nereikėjo at
sišaukime. Nes kas gj drįs ne
paremti tų dalykų? Kas?! Ne
bent tik kvailas atsisakys. Aš 
brolyt nors nieko neparemiu, ir 
tai kokias keturias, ]x*nkias sa
vaites nieko negersiu ir “su- 
šporysiu“ keletu dolerių tam 
dalykui. — Nes mat, dar ame
rikonai gali toki žmogų, kuris 
per “Lietuvių Dienų’’ nepa
gerbs Amerikos, pripažinti 
‘‘siekeliu’’ ir liept išsikraustyt 
po šimts pypkių... iš Amerikos.
O kur po tam žmogus dingtum ? 
— Lietuva nepriimtų kaifio iš
gamų nenorintį Lietuvos ir lie
tuvių vardų iškelti augštyn 
akyse pasaulio. O į “peklą“ 
keliaut, pas Liueiperį, tai bro
lyt tuo tarpu per karšta; aš tą 
berašant jaučiuos nuo karščio 
kaipo osiįs~“j>ekloj “ jau dabar. 
44-kas gi - luitų. ,jeigu tokiam 
karštyje papultum žmogus Į ka
ralystę “jasnie vielm^žnego 
pana Liųcipe|ųį ?(). o^!! tą 
net panOi j^^j4ų į j^aĄvisi 
kaulai tarška, braška. Bef po 
šimts pypkių!.. — baigkim jau 
nors ^<ai*taV ta atsišauksimi- 

le 4aip sųfdjpu* j— 
^džiaugti,’* Kaa A- 

merikos Lietuvių R. K. Susivie- 
Seimas *- Pittsburgb ’e 

Philadelphi- 
ekš,.

aci-

matyt už jo prakilnumų, dar ta
rė:— lle is good fellosv! Iš’cų ' 
lietuvių kalbos, supratau, kad 
tai nebuvo žmones vienų pa- 
žvalgų. Kai Į jie apgailestavo, ; 
kad tautininkų seimas nesusi- 

-bega su “ Lietuvių Diena,“ kad — 
ir seimininkai galėtų dalyvauti 
toj dienoj. Ir kad Philadelphi- 
joj nėra spaustuvės, kur taisyk- 
linga kalba lietuviškus spauz- . 
dinius atspauzdintų. Na, tai te 
man bus valia pasakyti jiems, 
kad gerb. kun. Miluko spaustu
vėj taisyklinga kalba tik ir,, 
“drukuoja.’’

Senas Melagis

x' j

HARTFORD, CONN.
Linksmos naujienos

Mūsų kolonijoj darbai eina 
neblogiausiai. Oras kasdien ei
na šiltyn; pasirodė vasaros.pra
džiu. Draugijos kas šventadie
nis, pagal'savo išgalės, rengia 
išvažiavimus. Turiu garbės vi
siems pranešt, kad birželio 27 
d. 1.926, visos Jlartfordo katali
kiškos draugijos ir parapija 
rengia milžiniškų išvažiavimų 
,— piknikų. Šis piknikas, ki-unamv.’, iv«ij 
taip galima pavadinti jubilieji- kas vakaras 
niu, nes jis rengiamas pagerbi- Švč. Sakramento ir Sekminės 
mui mūsų gerbiamo ir mylimo kuogražiausiai atsiliko. O jau 
Veikėjo ir vado, kaip dvasinėje, [devintines, kaipo vainikas Vi-

-- x w v ---------------------- ---------------------- ------- ------------------- - --------------------- ---- .J

klebono Jono Amboto, kuris su išstatymu ŠŠ. Sakramento, 
pas mus darbuojasi jau 14 me- ir Mišparai kasdien teikė sai
tai ir džiugina mus savo prakil- džios ramybės katalikų šir
mais darbais. Neužilgo tiki- dims, kurie tik nepatingėjo 
mes pabaigti statyt bažnyčių, ateiti Į bažnyčių nors ant Miš
kini kaip matosi iš paveikslų parų. 
Ims labai graži ir tiks Conn. 
kapitoliaus mieste. Matant tų 
visų veikimų kiekvienų lietuvį 
apima malonus jausmas, nes į 
tų trumpų laikų tiek tapo nu
veikta, ko niekas negalėjo tikė
tis.

Išvažiavimui vieta ta[>o pa
imtas labai didelis ir patogu^ 
daržas. Šiame išvažiavime ti
kime dalyvaus daug publikos, 
užtad rengėjai pasirūpino pa
imt patogių vietų, kuri visiem 
Hartfordo ir apielinkės lietu
viams yra gerai žinoma, tai y- 
ra: Cliester Oak Bark, \Vest 
llartford, Conn. 
kasmet įvyksta 
valstijos forai. Šiemet llartfor-Į 
do lietuviai sumanė pasinaudot 
tuomi parku ir surengt jubilū- 
jinį išvažiavimų Įiagerbiinųi sa-Į 
vo klebono J. Amboto. Išva-Į 
žiavmas įvyks nedėldienv 
(June) birželio 27 d. 1926. Keį 
rodis važiuojantiems į piknikų: 
Atvažiavusį llartford reikia! 
imti karas Cliester Oak Park, Į 
reikia paimti transfer. Šis iš-Į 
važiavimas bus vienas iškil-| 
mingiausių įvykių Hartfordo 
ir apielinkės lietuviams. Šis iš
važiavimas prasidės su paroda. I 
Paroda prasidės dienų 15 minu-1 
tų |>o 12 vai. Puišiai iš]Hioštar 
nie automobiJyj^ važiuos lienas, 
kuris griež.grųžjiis maršus. Ei
sena prasidės’nno Capltol Avė. 
ir trauks pinkui,, ^'hęs^er Oak 
Park. Išvažiąvimo programas 
jrašidės 1 vai. jx> jijet su Lietu
vos ir j^merikos himnais. Apart 
to bus nuiršavirnas ir įvairūs 
tautiški jokiai, kuriuos i$]>ildvs 
Švč. Trejybes mokyklos vaikai 
tautiškuost’ rūbuose. Bns įvai
raus amžiaus žmonių lenktynės, 
liūs kmnščiaviniosi lietuvio su 
svetlurtartčiil, o tuomi garsiu 
lietuviu kumštininku, kuris } klausėsi jo pamokslo, 
mkno nugalėt svetimtautį yral

BALTIMORE, MD
Pereitose Velykose daug dė

jo pastangų nekuiTe parapijie
čiai ir kazimierietės seserys, 
kuogražiausiai papuošti alto
rius. Mūsų gražioj bažnyčioj 
buvo malonaus įspūdžio, tūks
tančiai svetimtaučių lankyda
mi mūsų bažnyčių meldėsi ir 
gėrėjosi. Taip ir gegužio pa
maldos, kaipo kokid atlaidai

> su palaiminimu

i

, .vįeiKtųp ir vuiiu, Kaip uvasiiicje, iqeviniines, Kaipo Vainutas vi-
, jpfiį) ir tautinėje dirvoje kuiL Įsų švenčių, per 9 "dienas mišios

Tame parke
Connecticut

Reporteris

NASHUA, X. H 
Pagerbė dvasios vadų

L. Vyčių 20 kuopa 17 d. bir
želio šių metų buvo surengus 
vakarėlį pagerbimui savo dva
sios vado gerb. kun. P. Danįū- 
no, paminėjimui, jo JO metų 
kurųgavimo sukaktuvių. Bųyo 
surengta iškilminga vakarinė, 
kurioje dalyvavo didelis mjrys 
jaųpimo, svečių ir patsai gerti, 
jubilantas. Susirinkus sv^'-. 
čiams ię visiems vakaro daly- 
viapis-t vai. vakare, kuofios 
pirmininke Ona Bugailiutė ati
darė vakaro programų, pa- 
kviesdaiųą. syečių kun. K. IUr
bonavičių, So. Bostono klebo
nų, pakalbėti. Jis jmsąkč tu
riningų kalbų, apibudindamas 
gerb, jubilanto darbus, laike j<; 
10 metų kunigayimo. Taipgi 
kalinėjo kun. F. Virmauskis, >1.1. , .•
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tcŪDIKlv 
IjEROVes skVRIUS
DĖL APRŪPINIMO
• MOTINŲ IR JŲ ♦ 

‘ DIKIŲ SVEIKATOS.

į Saugok kavo^fointisį ’ 
jos girdimos danguje. . ,

j-Jiyjimo Seimas 
paskyrė 5(X) dol. 
jps draugijos pirmos^. 
ti-l^me^tĮgjų 

sudarvti ehon, iŠ 300; o anfelnįj“^’’5
A joiįKro^įpųlr tvarka, piane- 

liau atsišaukimas kalba fe r
i i • jus pranešįte, bet as nreAųi

senas f^lagfs, sepas pj-įįiesč^s 
būtų irgnetb&ųhčfiĮliPfcų.' Valio! 
Sg5r^H^a? “Ijietųyių'

’’ Bet... bet vienok kdd ji 
imtų ir gyvuotų jai pasiju--..

'tių, laik 
kokių melagysčių,pšsafcy* 

. jums gerbiamieji i^į-gerbiūr- 
•jj^pš iųamos, sesutes irnmsų pa- 
gundės — mylimos, kad re *

nė; na, ir padariau klaidą^
*

Birželio 9 d. netikėtai aplan
kė mūsų bažnyčių Jo Ekscelen
cija Arcivyskupas Jurgis Ma
tulevičius. Kun. J. Lietuvnin
kui pabaigus Mišparų, išėjo iš 
zokristijos Jo Ekscelencija ly
dimas kun. prof. Bučio, kun. P. 
Mockaus ir vieno seminarijos 
auklėtinio, kurio pavardės ne
teko sužinoti ir davė palaimi
nimų Švč. Sakramentu ir pa
ėmęs savo ganytojiškų lazdų 
pradėjo iškilmingų pamokslų 
sakyti gražia lietuviška kalba, 
apie Jėzų Kristų, įsteigėjų Švč. 
Sakramento ir Jo Šv. Bažny
čios kaipo Dieviškos įstaigos, 
kurių |>asaulis negali sugriauti, 
nes tai yra Dievo darbas. Žmo
nių darbai nyksta ir keičiasi. 
Išnyko karalių sostai, persikei- 

I te valstybės ir tėvynė mūsų j at
siliko laisva ir tt Nuo netoli 
dviejų tūkstančių metų kur tik 
pradžioj Bažnyčios pasaulis 
(baudė Altorius ir Mišias Šven
tas, Apaštalai laikė mišias ant 
savo krūtines, ant širdies. Vil
gė mūsų akis ašaros, meilės 
džiaugsmas plake mūs širdyse; 
įspūdžiai neapsakomai .malo- 

1 nūs; kožno jausmus žavino. Pa. 
{ilsėjo mūsų širdimi prie savo Tė- 
Iveliu malonios krūtinės, kurios 
Imeilė netikėtai mūsų bažnyčių 
I aplankė ir Dievo žodį mūsų 
[džiaugsmui pasakė.
I Tris netikėtas J. E. Are. J. 
I Matulevičiaus pas mus atsilan- 
Ikymns, buvo lyg pasirodymas 
[šviesios saulutės mums balti- 
jmoriečiams, kaipo keleiviams 
Į keliaujantiems šinomi tamsiu, 
ūkanotu gyvenimo taku ir be- 

I abejones jis pasiliks ilgai mūsų 
atmntvse. Stebėjosi net irsve- 

Į tirntančiai pirmų kartų išvydę 
Į lietuvį arei vyskupų šioj šaly ir ruošimo našta 

s į] Amerikos 1’
J, K. ri pagerbti šį

> ■

STRAIPŠN^A78 
** .Svor^if Šj^era

eUžIV’ resulrai 
H stižs|n^i ^:ri 
J ..........
ri'syKj į<wėVai^£.'•paskui <lu 

f mėnesį metu.
i kudiXiaU'Tgikjpsvyrt i <l;ež- 

is praiau 
įjleštaitį :it>*»^Pg<^fk;j’nftiošimėiŲ sa- 
‘ . vorio <lvi dienos'p^gpįtltBui. ir ne

atgauna iki dešimtos tįėttas.
'I’oliinesnis slugimas Svorio jm> antra- 

iai dienai parodo, kad kuilikts reikalam 
ki\hjngiau maisto negu jaut krūtį* ;-u- 
•te iki a.
r i.ta'Jnai. kūdikis pabaigoj pirmu me 

:;verii\ <ris sykius daugiau negu ;-vm 
rė spnięs; ^<as savaitę sveikas, norma- 
Ips kndikiSkpaprasta. įgyja nuo ketu 
rfu ąlii' šrttį um iju svorio. Alminas 
4t)t.gštis j^n'tpsji^ kūdikio svyruoja tarp

■ ir t> svoris tarp šešių ir aš-
tuonių Svarų. VVriški i*aprastai sve
rta fiuse ar Ai mis ket virtualiais svaro 
daugiau negu mergaitėj’•
7 Kūdikio svoris, ^pnttnftilt/lnlėia Im>- 
gy pirmųjų dyįęfųi I’o t<>. iki
įmukto njįitjnIMėjinms eina
laipsttfškafi nors jau une
t>»ty spariHU.Atpbnėtų galo. Itagy ant
rų n«4ų kflJtfkis paaugėja keturis |mn 
kts/ęwJtaš; bėgyje trečių, nuo trijų iki 
keturių coliu ; Imgy ketvirtų, nuo dvie
jų iki trijų, o nuo šitų iki vienuoliktų 
kūdikis veik kasmet paaugėja vienų ar 
du coliu.

Laikotarpis kuriame kūdikis labiau
sia auga yav pirmieji įmuki j<> gyveni
mo mėnesiai, ypatingai jis didėja ant
rame mėnesyje, kuriame kūdikis I urė
tų dag.-iuti |m šešias ar astuonias un
cijas svorio. \

Sekanti lentelė par<xlo. Vidutinį svorį 
kūdikio nuo pat gimimo.

Lentelė rbdanti kūdikio viduti
nį svorį

. A
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i visto 
vad irtai

s&f'įpasv-'rti 
įi^&ritmenis. 
^‘^Ąnentljo-

’ių Dienos
. hįfis
aukos, to za-

i — mylimos, kad reidtją 
pinigų, pinigų v dar'

T€“V;Ufft™

rPer pinutis 
tranui įverti
I ""7 ■ » * '

Siifmesni I____ ,........ .
II i; i uH v e i k; i s, 5 i6 r i n i k i

dimtis — ’
Berniukus .. 
Mergaitė .

Tfi Jų' —
Berniukas . . 
Mergaitė .., 

švitaeilę Biowsių — ‘
JiMnHkas 1.1 K

Merga h ė . ...........

pirmas aukoja, to.-
1 ' • » I ’ • 1 .
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CHORO REPERTUARAS
Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me
tams $2.00. Už tą pačia kaina <
siunčiam ir Lietuvon. A. BAČIUŠitam darbui reikės ir mrirą^s 

ir materialės paramos. Nayjde- 
ra kų ir kalbėti, kiekviežas- 
protaujantis žmogus, kas jiš 
toks nebūtų, ar “ melagis, 
kaip aš, ar tiesų kalbantis, gel 
rai žino, kad šioj -AgiubO^im.. 
gadynėje be lapsmtp'jdouirTų

Įeisi, nes norėdami^ įgy^-iaų 
nužvgiuoti pas Liū£perpi svf-

i .A-1.......... 'i5>UEiVi£r P>mgU,pimgų-^uar Karę^mau-

LIS, 421 6th SL, S. Boston, Ma»

(

nei į dangų, nei į- 
nes norėd

nuzy;
čius... — kardamas 
virvę nusipirkti—<Į_ _
si; o vogsi — žiūivk?šnižri<*?t! fif? 
j “džčlą” Įkiš.. ‘ Tiū kitr gi tji 
čia žmogau grimdidzę manil’e-s-' 
taciją ir milžiniškų koncertų b'n, 

reikia, ir 
Bet kad

ari nuims

>? pinigų surtioš’r.’-į 
reikia dar ne mažA 
1 a ve š i m t s py pkLų!.. 
bas bedaryčiau
10 — nuo atsiš 
sitolinu. Šįtai 
bama taip: — 
ta, prielankumas
11 ilgiausias
pirmutinė parama, 
reikalingiausia iš pl^Iadelphio-j 
čių. Tas pridups įspūdžio ma
nifestacijai ir palengvės jossū- 
ruošimų. Materiale parama 4- 
prisidėjimas darb^dr pinigine 
pašalpa. Be ab yienie»nš
pbiladelphiečiain ^ti Tą
sas reikalingas'] jbūtii

1St n “nida?
iri' Mis savo tn-4 
a A tų, *ki 
i #|skų *. 
Mčiyš 
‘-tofių’Di

^įi .butų tinkama, ji$ IMS |ahai 
Wrang’L.J?Dživujis[’?... .Tad aš 
^ajarČialb kūgreičiaiu ues kas 

*čiaų
a yru neką j f *> dvigujM^ Jau
■ di»»rlfe visos Ajnėrikoš 

įd&sj ū ipėte rtiikus^l J j sulįg*»T 
cqjboiiėi»,'jBl^tūnnete ant 

kStio, kaip man 
^istf^taŠFta “Lietuvių Die 

il’nynfi, būtent: ant vardo 
J. Draugelio. 324 

AVli^rton St., Philadelphia, l*a. 
o jis — g.etb. kun. Draugelis 
aukas jierduos iždininkui n 
stropiai pridalms vardus, pa
virstos aukotojų, kad pu tam i 
Atminties “Lietuvių Dieųos’’ 
knygų juos įdėjus. , 
fcan stambių aukų ai! 
dama yra ir mažų*paveikšlėlę 
Atminties knygoje |fitalpiiitf? 
* iirių tai jpsi stamliesni auko- 

“Ji — dykai apturės, 
te pylasi aukos “[Je

nų

žinomas 
maistas kuris 

subudmoįastiprius 
kodusirsveikus 

kurtus 
kūdikiams

/

jiersunku. 1 
gini’’ ir vėl 
gražį įkišti, 
philadelphie 
vieni pada
Jų ir nebūtų ĮJėlįiĮiŲ1

tų, bad Jei 
Įskų' spatys 

ptik^B 
.. . . , . |i«na,\į
vien tik PliilpdelpIiSeči^yįjua. 
Ir j<‘i ' '
vieni j>adar(C.W< 
Lietuvių Diena,tai 
sau už savo 
irsi tarnautų 
id i jotas... Li

O 
V *

iantv^

vt^ 
,! T'1 ■ • 

tgVjų Rfenai“ kaip iš rago g; 
sv&is/—Valio! .1- tu’-’

ia dar daugiau “]>ame 
luoti O, o! jau žinau. Žino
to gorhkhiif^ kų,a-ia j&u tei aš 
‘Sneluopi, ’ ’ 5«i pjsakant jau. 

prrtrvčių tankų. Mat. man 
sakė vienas lietuvis su kuriuo 
aš dithn. o jam sake jo’ pnii, 
kuri ten buvo, o aš dahar “jųę- 
luoju” juirf gerbiairtieji; tai ir 

po* rjjktriguba melagystė.“ l)a- 
r!r Kkas tame-.—_dieną.O-to birže*

1>vjlik«»s mėnesių —
Berniukas ..................
Mvręaltč .................... .

IS mėnesių —
. Berniukas ...................

L A ..............
24 mėnesių —

Toms motinoms^Jcurk*< 
ta't uaef 
BoAen': 
yrAįHiil 
cukHk*^ 
renetus, 
maistas bmtavojįjM

. .12.10 

...11.00

....10.00 

..... 15.5

>..20.5 
.ji.ias

Jst/Ho
........ ‘M5 
........ 25.5 
kmliklos 

»Jnmn
Ik T»S

Ir ęri- 
Bortk’n-;< Mffh* Pienus j.-rn 

:<Llj»riws kojas ir 
sAcIkos -t**' kutliklni sutrikta
Tr....t... kurta ’ rvikiiHne* svrikntal Ir 
i«m*nmliAkumui. Jis rt'mtamn ir rrko- 
tartiOnoJama R.v«l,vtujy |>rr 05 metus ta
tai Jo murSton kokybes.

mitamtaa atmiSiui fru* 
MVattC ir jrakMčfc jwo«
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VIETINĖS ŽINIOS EIS PĖSČIOS

J

11'

__ Kam ičija
z

DR. J. G. LANDŽIUS

tyniu

Norw

(SEYMOUR)
LIETUVIS GYDYTOJAS

381 W. Broadway, S. Boston
V AL. 9 Iki 9 TEL. S. B. 4000

*1 ? VAžnibjAMi"?
r r-s- X ■- ~r ' V l > A >'•

■j■ — ■ ■
Ofiso TeL So. Boston 1532
Namų Tel. So. Boston 1696
Ofiso TeL Liberty 7296
ANTANAS F. KNEIŽYS
Real Estate & Insurance

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

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

-------

Naujos Anglijos Įde|.. Vyčių Bas^ Bali rateliai, už $50.00.

TT

G AR ADŽIUS ANT RENDOS
& < 

Nuo liepos 1 tL į. iB.<i«ano garadžiujf 
pasidarys vienam mttomųbUiui vieta. 
Remiu $10.00 mėnesyje. M. ŽIORA. 539 
E. 7-th St.. So. Boston, Mass. (B.25-29)

PAIEŠKOJIMAI
I’aieškau Stanislovų Balčj, paeina iš 

kaimo Godelių. Varnių parapijos, Tel
šių upskr, Kadaise gyveno New Yorke. 
Jo tėveliui Lietuvoje labai susirūpinę, 
l>er 18 metų neturi žinios ifr jis gyvas 
ar miręs. Kas apie jį žinotų, malonė
kite pranešti ar jis gyvas ar miręs, už 
ką busiu labai dėkingas. PRANAS VIT
KUS, 302 VVharton St., Piiiiadelnltia, 
Pa. . . (B.22-25)

SOUTRBOSTON,MASS
ANT PARDAVIMO 6 3-jų šeimynų na
mai. Ineigijj $302.00 J mėnesį. Kaina 
plS.500, mažas įnešimas. Tel. Liberty 
•7222. . • , - (Jlv25)

SOUTH BOSTON, MASS
ANT RENDOS 3-4 kambariai $3.30 iv 
$4.00 ant savaitės. 50 B St., So. Boston. 
arba Tel. Liliertv 7222. (Jly25)

' Susikirs du smarkia

Paiėšit|iW .savo moteries Magdalenos 
Mičtnheitės, kuri išvažiavo 1 d. birže
lio su bunliiyęleriu Kazimieru Ix>onu, 
pasiėmė visas mergaites ir pinigus. 
Viena mergaitė. Marijona, 11 m„ ant
ra. Eugenija — 7 m., treėia, Irena — 
2 m. Moteris dikta riebi, plaukai švie
sus, nukirpti.Vyras apskrito veido, tam
sių plaukų, šleivas ir netingirdi. Kas 
tokią porų patėmytų, meldžiu parnešt 
už ki) aš Jums atlyginsiu.

ANTANAS MICIULIS
S96 Broad St., Hartford, Colis.

' (B. 18-22) LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadvay, So. Boston
Telephone So. Boston 2300 T.

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 .iki 5:20 po piet Ir nuo 7 
iki 9 vakare, šventą dieną pagal su
sitarimą.

DR. M. y. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)’ 

425 Broadvay, 8oatb Borto® 
Qfi«o valandot: 

nno 9 Ud 12:00 ryte ir nno 1:90 
iki 5 ir nuo 6:00 Iki $ vaL vakare. . 
Ofisais uždarytas sotatoe vakarais - 
ir nedėldleniais, talp-gl seredomis ’ 
nno 12 dieną uždarytas.

Ant ANTANO ALUKO Ū^F^NCHUVOO^llASS.

. Bus visokių pinnurgininių. teipgf bus ir muzikantai, kurie grieš visą dieną, tuo
met vist jauni ir seni nepamirškite tą dieną ant pikniko atsilankyti. Bus la
bai skanių valgių ir gardžių gėrimų, tad nepraleiskite tos geros progos. Trokai 
išeis nuo lietuvių bažnyčios po pirmų mišių ir kiti po vėlyvų mišių.

KELRODIS. Važiuojant automobiliais, nuvažiavus j Nonvood paimt I’rovi- 
ilence kelią ir'važiiiot iki \Vilson gatvės, tuomet i>o tiesiai važiuokit \Vilsoik gat- 

. ve iki .pikniko vietos. .* >
Vžkrirčin RENGF..JAI

ATSIRANDA gera proga paraudavo- 
>i geriausią vietą lietuvių kolonijoj, 

i •.iriame centre Montello, Mass. Kani- 
I inė vieta, tinka dėl aptiekus ar kito- 
i ,io biznio. Aptiekos biznis Išdirbtas 
, -or 12 metų. Žinoma vieta visiem iiė- 
j iiviam. Bus paruoštas išleidimui Au- 

•tisto 1. 1926. Dėl platesnių žinių 
-oipkitės | savininką. M. BELKUS, 

"UI I-'ield St.. Montello, Mass. Tel. 
.-.rockton !817-\V. (B22-25)

REIKALINGA
MOTERIS .ar MERGINA prie namų 
darbo. Darbas nuolatinis. Duodu gyve
nimą ir $20 į mėnesi, šeimyna maž’. 
Svarbiausia išleisti, vaikus J mo!:\ k'.i r 
Išvalyti kambarius. Kreipkitės laišku : 
A. BUDENAS. 13 Bradley Avė.. Plė
šant Valley. Metiiuen, Mass. (1

Jei taip galima išsitarti, tai sakysiu, jog neregėtas, negirdėtas žygis kurį A. lieta-
• turį^ęipgos pamatyti, patirti ir pasigerėti kokį L. V., N. A.-Apskritys ruo-

SaT InfiMame Eikš Rakei į Leidžiama išlaimėjimui: FORD SEDEN ir RADIO SETAS. Die
na sportas, o vakare Fire Works už $500. . ’ ‘ .

Tikslas prakilnus: visuomenė užmirš savo kasdieninius vargus, sielvartus ir nepasiseki-
1 > muš, atsikvėps tyru oru, lįtoaujins enregiją, o vyčius parems materialiai ir moraliai. '

Štai kas piknike bus: Valgių, gėrimų, prieskonių, šokiii, žaidimų, lošimų, foęgimų, lai 
mėjimų ir'gyliuko išbandymų ir dar ko! Vyrai bėgs 50 yardų;* merginos nepasiduos ir-gi 
bėgs 50 yardų; vyrai bėgą 100 yardų; ’ merginos vysis taip pat 100 yardų. Toliau vyrai lenk- 

. o dar pašiau vyr^li^nis j maileą.. yisi smaguriai bėgikai prašomi pasi- 
' savo ' ojų ir užsiregistruot pas K. J. VIESULĄ, 1214 Washington St,

L : a / a . i ✓ • . r • r' i

I ti ■ .. .......... — . - -t------ -——«—————————.

CHAPLE STREET,
—J-------'z * ' .

BASE BALL
Nedalioj, birželio 27 d., 2♦ -

vai. Ioš Lietuvos Vyčių 17-ta 
kuopa uth Boston su Lic- 

; tuvos \včių 18-ta kuopa, 
Cambrifdge, Mass. Visiatei- 

/ " kįt į. C bus Park.

PIRKITE IŠANKSTO
Liepos 5 d. Nonvoode i- 

,vyks didžiausias piknikas 
rengiamas N. Anglijos vyčių 

• apskričio.
. Į pikniką vyks daug žmo
nių. Tikietus išanksto Įsigy
kite. Du troku jau pilni.

Tikietai gaunami pas J. 
Antanėli, A. Mikalauską, V. 
Medoni ir “Darbininke.’ Su- » v 
augusiems $1.00, vaikams 25 
centai.

Į vyčių tradicinį pikniką, 
kuris Įvyks 5 d. Liepos Nor- 
woode, jau visi bostoniečiai 
subruzdo ruoštis. Kai vieni 
rengiasi gelžkeliais važiuoti, 
kiti strytkariais, trekais, ba
sais, automobiliais vykti, o 
dar kiti teiraujasi orlaivių — 
nori padangėmis nulėkti, tai 
mūsų gaišioji dainininkė ir 
.Lietuvių Prekybos Bendro
vės vedėja Margareta Gry- 
biatė ir “Darbininko” dar
bininkė Marytė Dusevičiūtė 
nusprendė eiti į tą garsųjį 
pikniką pėsčias. Tai esąs 
sveikiausias būdas. Irtai ne 
baikos. Pernai jos tokį špo
są padarė nueidamos iš Bos-

y 

tono pėsčios į L. D. K. S. pik
niką, Nonvoode.

Kurios nori prie pėstinin- 
kių būrio prisidėti, tegul tuoj 
susižino su viršminėtoi$is 
panelėmis. Dabar pažiūrėsi
me ar iš vaikinų neatsiras to
kiu drąsuoliu.- *• *-

Šnipuos
♦

SVARBUS PRANEŠIMAS
Liaudies Universitetas, po 

vadovyste Pro f. Jono Mėšlių, 
atsidarys pėtnyčioj Liepos- 
July 2, 8 vai. vakare, VaizhOs 
Buto kambary, ’ 409 Wešt 
Broadvvay, So. Boston, Mašs. 
Visi, kurie manote imti pa- 
11 to.kų kursus, J?ū tinai ateiki
te Įsiregistruoti. Visos in-

formacijos bus suteiktos ant 
vietos.

V. B. Ambrose, L. U. sekr.

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

RengU Nekalto’Prasidėjimo Panos Marijos Moterų Draugija 
Cambridge, Mass.

PAIEŠKOMA
. 1) PIUDAS, Jonas, gimęs Marvian.- 
koje, atvykęs Amerikon 1895 metais ir 
fki 1911 metų gyvenęs Pittsburgh, Pa.

2) ZUJUS, Adomas, atvykęs Ameri
kon 1912 metais ir gyvenęs Alehnndra 
(gal Allegheny?) Pa., dirbdama* ka
syklose Iki 192Lmetų.

3) MIKAŠAUSKAS, M., tūlą Įniki) 
gyvenęs Chicagoje, 8812 Houstoiv Avė.

4) LELIUGAS, Jonus, gyvenęs (’ld- 
cagoje apie dvidešimts metų.

5) KASNAUSKIS, Kazys, buk tar
navęs. Amerikos kariuomenėje.

6) BUŽINSKIS. I>eonas. atvykęs A 
merikon 1910 metais ir gyveuęs (’am- 
briilge, Mass.

Ieškoimejl arba kas apie juos žinan
tis prašoma atsiliepti šiuo antrašu: 
LITHUANIAN CONSULATE, 38 Park 
Ro\v, New York, N. Y.

LIETUVIS DANTISTAS

SUSTIPRINO POLICIJĄ
Šiomis dienomis policijos 

spėkos Bostone padidintos 
priėmimu 59 naujų policistu.

X ■ . - ■ ■ — ■

PIKNIKAN, VISI
Ateinančią nedėlią, birže

lio 27 d. įvvkp parapijos pik
nikas anP ’Codman Uarmos. 
Pikniko pradžia 1 vai. pi pie
tį;. Viskas surengta kuoge- 
riausia. Važiuojant imti ant 
Andrew Square Washington 
štrytkari ir važiuoti iki lini
jos galo. Ten pat ir farma.

Geriausia Pasauly 
Ryžiu pudingas

Į;

9

U 7

į V

9

I*

f* ,.

i

i

Jūsų groserninkas turi 
šviežio stako

u'

Ryžių pudingas su Borden’o 

Kondensuotu Pienu yra 

nepaprastai skanus, 
sveikas ir mais

tingas

16 METŲ SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

S09a W. Broadvay, So. Bestos
VALANDOS: Nuo 9 r. 01 7 X. auk.

TeL Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) 

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

(Kampas Broad Street)

i

1. L’i i

.....vertės $14, dabar $ 9.95
vertės $25.00, dabar $19.00
vertės $30.00,dabar $23.00

©©©®©@@@©©©©©©©s©©©©©©s©©a
| TeL S. B. 2805— R. |

Lietuvis
I OPTOMETRISTAS

YTUVAI ....
&Ki

S Išej^amlnuoju akis, priskirtu aki- ® 
* oJps, kreivas akis atitlesinu Ir £ 
© unblijoDiškpee Lakiose) akyse au- S 
S grąžinu šviesą tinkamu laiku.
| J. L. Pašakarnis, O. D. | 
| 447 Broadvay, So. Boston. |

NAiijAS LIETUVIŠKAS GELEŽINIS ŠTORAS
’ 162 W. BR0ADWAY PALEI B STREET

atidarėme So. Boston’e naują lietuvišką geležini Storą. Dabar visi 
kaip Boston’o, taip ir aptelinkės turės progą gauti visokią geležinių 
reUteffią už pigiausią kainą.
parduodam pėntus, vamlMus po $1.50, $2.25 ir $3.65 už galioną. Ir 
maudynes, boilerius, skalbyklas, gazo pečius, visokius vamzdžius

Ofiso Telefonas University 8831-Wfl 
Rezidencijos Tel. University 8831-RB 

D. A. ZALETSKAS J
Graborins ir Balsamuotojas I

¥ Gyvenimo Antrašas:
448 Čambridge St. Cambridge, Mass.1

1

REZOLIUCIJA
L. Vyčių Chicagos Apskri

ties susirinkimas birželio 12 
d., apsvarstęs K. Federacijos 
paskelbtą L. Vyčių ir K. Fe
deracijos seimų programą ir 
išklausęs Centro raštininkės 
A. Rubliauskaitės ir dviejų 
narių L. Vyčių Centro valdy
bos skirtos komisijos seimui 
programą sudaryti: Ant. Va
lomo ir Pr. Zdankaus, iš ko 
paaiškėjo, kad ta programa 
yra sudalyta čia nesamo vie
no komisijos nario be atsi- 
klaušimo kitų komisijos na
rių ir Centro valdvlms.

Protestuoja prieš sauva- 
lišką pasielgimą to Centro 
valdybos bei komisijos nario 
skelbiantį Liet. Vyčių orga
nizacijos seimą bendrai su 
K. Federacija, lx* seimo nu
tarimo, ir šiuo griežtai reika
lauja, kad L. Vyčių seimas 
būtų rengiamas atskirai nuo 

, Federacijos.
i Mifikfliii^s, pirm.

Jurgis Žakas, rašt.

Tel. So. Boston 3520 

k R ŠALNA-SHALLNA 
jįttTUVIS ADVOKATAS

Baigęs dn UnlTemltetn 
OORNELL UNIVERSITY mi A. R. 
G. WA8HINGTON UNIV. rni I.LB.

“Okrblninko" Name 
(antro* lubos)

366 Broadvay, So. Bostoi
Rezidencija

906 Harvnrd St., Camhrldgą, Man. 
Tel. ITnhneralty 1463—T.

v 
y ę- 
4: i

Standard ir Challenge Pieno

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 
knygų:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
rt; knygų:
DANGAUS KARALIENĖ $1.00

Mylintiems literatūrą patartina
BEN-HUR_____________________________

Ekonominio turinio įdomi knygute
TURTO -NORMA________________________

Politinio pobūdžio
BOLŠEVIZMAS__________________

Geografinių žinių mėgėjams tinka
KELIONĖ APLINK PASAULĮ __ ______

$1.50

.45

$1.00

Ž45 

.45 
' * ' ' ‘ < j O- , > J
Kak hŽaisakys vieate čia paminėtas knygas 

$6.00 vertės ant syk ir atsiųs money order’į, čekj 
arba hpdraustame laiške penkinę, tas ir gatur 
paštu visas knygas tik už $5.00. Galima užsisa
kyti ir po vienę.

Siųsdami Užsakymus adresuokite:

“DARBININKAS
366 W. Broadvay

» . 99

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

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

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

Valandos kasdien nuo 8 vai. ryte iki 8 vaL vakare
344 WEST BR0ADWAY SOUT HBOSTON, MASS.
- — ■ ■1 i1 ■ ,. „j . ... -----»

DfflEUS PASIRINKIMAS FURNIČIĮI AUKŠTOS I 
4 . RŪŠIES |
Tai furničitis kuris tnmstni reikalingas už tikrą kainą. Mes ne- v 
trokštame ant tiek kad jums parduoti, kiek mes trokštam kad jus X 
užganėdinti. Tai krautuvė, kurt egzistuoja virš 45 me.tų, su tukstan- g 
člais PATENKINTŲ PIRKĖJŲ.

Keli iš Nupigintų Pirkinių |
GELEŽINĖS LOVOS 
§ALD(
VAIKįj; KEREČIUK AI

The. James Ellis Furniture Co. |
405 \VEST BROADVVAY SOUTH BOSTON. MASS. f

Mes 
lietuviai 
namams

Mm
namams
(pipes). fdjukųš. Vienu žodžiu, ko tik reikia dėl namo, tai mes tuo jaus parūpin
sime ir musų trakas atvež | namus. Taipgi atliekame visą plnmberio darbą. 
Kreipkitės:

GEO. LAUKAITIS & COMFANT
162 Broadvay, South Boston, Mass. Tel So. Boston 2373-M

l

LIETUVIS GRABORIUS r '

Ji Akunevidus
goriausį paskutiaį patarnavimu, todėl verta 

pat jį kreiptis
TISO IB GYVENIMO ANTRAŠAS:

81, So. Boston, Mass. Tel S. B. 4486

l 
t

.Teisu jus kamuoja galvos skau
dėjimas, tai labai galimas daiktas, 
kad akys yra priežastimi.

Išrišimui klausimo išegztiminno- 
kite savo akis.
Gerai akiniai jei reikia, gerai pa

tarimas jei ir nereikia.

JAMES J. KELLEHER 
■' A'KIV GYDYTOJAS.

63 Main Street. Kiclnnond Rldg., 
BROCTON, MASS.

DR. L. GOLDEN
ŠėSTON’O OFISAS r

99 GREEN STREET ‘
Tel. Haymarket 2288

3 iki 4 ir 7 iki 8 valandą vakare 
sekmadieniais 3 iki 4

R0XBURY’I0 OFISAS
16 CRMVFORD STREET 

(arti AVashington St.) 
Tel. RoKbury 0131

8 iki 9 ryte. 1 iki 2 ir 9 iki 10 vakare, 
išskiriant penktadienio ir sekmadie
nio vakarus. ,

I
 ADVOKATAS

JUOZAS GUNYS

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

Liberty 7296.

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 OldJJouth Building 
hington Street 
dn/Masssf r*'*/

Valandos/ 9 A. M. ik! 5:30 P. M. 2 
GYyE^IMO VIETA S

3? Gprhąm Avė., BrookUneJ 
TalępKone Rėgent KI68-

ANTANAS F. KNEKYSj 
kuria lanko Suffblk Teistų mokyk-jį 
lą ir uiallBa* R*al Katate pardavl- x 
Dėjimu, būna mano ofise kai»dlen > 
nua 3 iki 5 valandos po pietą l*sky-; ; 
rua šventadieniu*. Lietuviai, kad ir < , 
mažai nukalbantieji. anglUkal gal!' > 
kreiptis įvairiais reikalais psa ma-J 
ne. A,- F. Knettlo adresas yra toks: < 
W6 E. Nlnth SU TeL S. B. 1696

TEL. 8a Boetoa 0606—V.
LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
2S1 Broadvay, So. Boston 

7"K«latao” namx
ObsoVaiuitoo* : nuo 9 įfcl 12, nw 

ir uw 6180 M • vakuK 
Mosią nuo 9 UI 12 t*L diena 
•tomis nuo 9 iki 6 rak. Nedą


