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KAUNAS (Elta)., Birže
lio mėn. 24 d. Seimas, išklau
sęs Vyriausybės deklaraci
jos, 47 balsais prieš 31 pa
reiškė Vyriausybei pasitikė
jimą.

Lietuvos Pasiuntinybe 
Amerikai

PELĖ SUTRUKDĖ VAIDI
NIMĄ

LONDON.—Pelė pa griau
žė elektros vielą teatre, kada 
ėjo vaidinimas. Pagriauži- 
mas buvo toks, kad pagadino 
šviesas. Po pirmo akto vai
dinimas turėjo būt atšauktas.
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SVARSTYS NELAIMIŲ 
' IŠVENGIMĄ

WASHINGTON. — Dar
bo Departmento Statistikų 
Biuras turės konferenciją ir 
svarstys išvengimą nelaimių 
pramonėse. Konferencija į- 
vyks liepos 14-10 dd. š. m. 
Bus svarstyta apie naujus 
būdus apsaugoti darbininkus

SUDEGĖ TRYS NEGRAI
NEW YORK. — Bronx’e 

negrui apgyventoje dalyje 
buvo užsidegęs penkių auk
ščių namas. Kartu sudegė 
trys negrai.

RIAUŠĖS KYNIJO J
Kvnijoj, Šanhajaus mieste, 

streikininkai japonų dirbtu
vių buvo sukėlę riaušes. Ke-

mio nelaiinių ir ąpi_e įvedimą dirbtuvių buvo padeg-
dirbtuvėse saugumo prietai
sų.

ta. I

NORI ĮEITI Į KARALIAUS 
GIMINŲ

Italijos premieras Musso- 
lini panoro išduoti savo duk
terį už kronprincą Humber- 
tą. Kunigaikščiai ir princai 
turi imtis pačias tik iš augš- 

šeimynų. Bet tla- 
* bar Mussolini yra kunigaikš

tis ir todėl didikiškos kilmės. 
Jo duktė gali tekėti už kron
princą.

1ENK0 SMARKUMAS
HOLYOKE, Mass.—Len

kas Jan Hudzik suraižė savo 
pačią ir dukterį. Atbėgęs 
poilcistas gelbėti moterų ir 
tas buvo įsismarkavusio len
ko pervertas. Bet pribuvus

areštuotas.

kų algos pakilo i
------------------------

ir po daugiau, negu po tiek. 
Pereitą pavasarį, statybos 
darbi n i nka ms re i kai au j ant 
algų pakėlimo, jiems pakelta 
nuo 5c. iki 25c. valandoj^. 
Reiškia ne visų rūšių darbi
ninkams pakėlimas buvo ly- 
gus.

Šitokios algos, kaip staty
bos darbininkų, yra neblogos. 
Žinoma tokias algas gali gau
ti tik augšto išsilavinimo 
meistrai. Bet čia ne vien jų 
meistriškumas gelia vo. Rei
kėjo ir tvirto susiorganizavi- 
mo.

Daugelis ‘‘leiberių” ne 
kiek daugiau gauna dienoje, 
kaip nekurie meistrai gauna 
valandoje. Skirtumas rank- 
pelnių darbininkų algose ne
mažas. Daugelis meistrų ge
riau uždirba, negu profesio
nalai, augštus mokslus išėję.
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POTVINIAI VOKIETIJOJ 
Dėl gausaus lytaus visoje 

Vokietijoj ištiko dideli po
tvyniai. Jau pvigėrė dužmo-

UŽUOJAUTOS PAREIŠ- 
KIMAS

Am. Liet. R. K. Federaci
jos Vice-Pirmininko, Lietu- 
vos Seimo atstovo p. Leonar
do šimučio, mirus Jo myli
mai dukreliai Aldutei, Ame
rikos Lietuvių R. K. Federa
cija reiškia p. Šimučiui ir jo 
žrfionai giliausios užuojaus, 
tos.

PASIEKĖ SAVO
Didesniuose Amerikos mies

tuose namų statymas eina la
bai gerai. Todėl iš to naudo
jasi darbininkai prie namų 
statymo dirbantieji. Jie rei
kalavo algų pakėlimo ir są
lygų pagerinimo.

Pranešimai rodo, kad pe
reitą pavasarį 40 miestų sta
tybos darbininkai išsireika
lavo algų pakėlimo. Darbi
ninkai algų pakėlimo reika
lavo atnaujinant kontraktus. 
Nauji kontraktai inėjo ga- 
lion nuo balandžio 1 d. Visų 
rūšių statvbos darbininkams c- •.

algos tapo pakeltos. (
Augščiausios statybos dar

bininku algos vra New 
Yorko mieste. Pamatinė tų 
darbininkų alga yra $1.50 
valandoje. Kaikurie gauna

vo, sugaudė per sūnelis, nu
krito keletas lytą iš lašų.Pro- 
cesija ėjo kaip ė j 
bai ėmė raižyti dadangę, de
besiai sutirštėjo ir perkūnė
lis su didžiausiu smarkumu 
pritarė chorų giedojimui ir 
užgaudė visus chorus. Ir štai 
ūžtelėjo gausiausias lytus, su 
ledais. Sujudo milijoninė mi
nia žmonių. Bėgp į krūmus, 
grūdosi į traūkiiius, Į auto
mobilius, į strytorius, i ne
toli esančius namus. Bet tuo 
tarpu kardinolai, vyskupai, 
arei vyskupai, vienuoles, vie
nuoliai ėjo kaip jkad nieko 
nebūt atsitikę, ^s didžiu
mą žmonių nuranpno ir visi 
kentėjo. Lietus tęsėsi vos 10 
minutų ir sustoji “ — 
nusiblaivė ir pašildė saulu
tė.

Už keletą milij 
brangių drabužį

DANGUS PRISIDĖJO PRIE 
IŠKILMIŲ

Didžio Eukaristinio Kon
greso pabaiga tapo labai pa
įvairintą. Paskutinės cere
monijos buvo Mundeleino 
miesčiuke, kurs randasi už 40 
mailių nuo Chicagos. Tos ce
remonijos buvo ketverge, 
birželio 24 d.

Iš ryto buvo kaitru. Cere
monijos prasidėjo 10 vai. Šv. 
Mišias laikė pats Šventojo 
Tėto delegatas arcivyskupas 
Bonzano. Po mišių arei vys
kupas vieną valandą ilsėjosi 
ir pusryčiavo. Paskui pra
sidėjo ceremonijų pabaiga, 
milžiniška procesija. Iš pra
džios ėjo išsirikiavę svietiš- 
kiai, paskui dvasininkai, vie
nuolės, kunigai ih galop sekė 
Šventojo Tėvo delegatas po 
puikiu baldakimu švenčiau
siu“

Mrs. Mary Burnham, 83 m. 
amžiaus, gyvena Cameron, Mo. 
Ji yra viena iš nedaugelio, ku
rie yra buvę Washingtone teat
re, kada Abraham Lincoln bu
vo nušautas.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
Ant salos Krit, kuri guli 

netoli Graikijos pakrantės, 
ištiko labai smarkus žemės
drebėjimas. Namai griuvo 
ir kilo gaisrai. Tarp gyven
tojų kilo panika.

*■

RIAUŠĖS LENKIJOJ
Lenkijoj, netoli Varšuvos, 

Gostynino mieste, ant tur
gaus buvo ištikusios mušty
nes. Vienas žmogus žuvo vie-

PIAUNAMŲ INSTRUMEN
TŲ IŠGABENIMAS

Pagal pranešimą Komer- toj ir 8 buvo sužeisti. Riau- 
cijos Departmento iš Suv. šių metu 8 agitatoriai su- 
Valstijų visokios rūšies piau- areštuoti, 
namų instrumentų per me
tus išgabenama už $13,000,- 
000. To viso išgabenimo du 
trečdaliu sudaro “sefet.v” 
sktfstuvų ašmenys.

ŽENIJOSI TRIS SYKIUS
PROVIDENCE. — Tho- 

mas Maudello divorso nega
vęs ženijosi tris sykius. Da
bar susektas ir paleistas po 
$2,000 kaucijos.

REIKALAUJA IŠTREMTI
PRAGA, Čeko-Slovakija. 

— Valstybės gynėjas varosi 
už ištrėmimą 21 komunisto ir 
šešių socijalistų seimo atsto
vų. Jie labai netvarkingai 
pasielgė. Seimo posėdyje, 
kuomet buvo svarstoma mui
tas ant kviečių ir kunigų al
gos. Valstybės gynėjas sako, 
kad tų atstovų toks buvo 
triukšmavimas, kad tuomi 
jie užsipelno būti ištremtais 
iš tėvynės.

POTVINIAI MEKSIKE
Dėl gausaus lytaus Meksi

ke buvo ištikę kaikuriose vie
tose dideli ]x>tviniai. Suv. 
Valstijų valdžia savo genera- 

* liam konsului įsakė padėtį iš
tirti ir sužinoti ar reikalinga 
Suv. Valstijų parama. Pot
vyniai buvo tokie, kad tik 
viename Leono mieste prigė
rė 1,350 žmonių.

*•' Dangus Farmerių reikalai
Įeini

dar nepadaryta.ti penkių(mylių ratą. Kada 
svietiškių procesininkų a- 
vangardas jau baigė apeiti e- 
žerą, tai tik tada ėmė eiti Šv. 
Tėvo delegatas su Švenčiau
siu, apsuptas kardinolų. Nei 
pusės mylios kardinolai ne
paėjo, kaip visiškai staiga ir 
netikėtai dangus apsiniaukė, 
saulutė pasislėpė. Sužaiba-

•y

Lenkijoj riaušes ir
piovynes

LENKUOS SEIMAS 
PALEISTAS

Pilsudskis, Lenkijos dik
tatorius pastatė ant savo. No
rėjo paleisti Seimą ir palei
do.

Paskutinis seimo posėdis 
buvo nepaprastai triukšmin 
gas. Kas ištikro dėjosi ten, 
tai nežinia, nes laikraščių ko
respondentai buvo išvaryti iš 
seimo. Svarstymai ėjo prie 
uždarytų durų.

Partijos seime negalėjo su
tikti dėl finansinių klausi
mų ir dėl kaikurių konstitu
cijos punktų permainų.

Prieš Pilsudskį pasistatė 
ir dešinieji ir kairieji. De
šinieji būvą bei inkstą sutik
ti su Pilsudskiu, liet paskui 
susibuntavojo. Socijalistai, 
Pilsudskio rėmėjai, pasta
ruoju laiku taip nusistatė 
prieš Pilsudskio sumany
mus, kad sakė, jau verčiau 
tegul bus Seimas paleistas, 
negu pritars Pilsudskio su
manymams.

Tai ir tapo Seimas paleis
tas. Nors Seime nebuvo lai-
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kraštininku, bet paskui iš 
atstovų sužinota, kad ten bu
vo baisiausių dalykų. Buvo 
muštynių ir kraujo pralieji
mo. Lenkų Seimai visada 
buvo audringi, bet paleisto
jo Seimo audra buvo tokia, 
kokios Lenkijos istorija ne
žino. Todėl partijų vadai į- 
kaitę ir pagatavi žmones ves
ti Į kovą su priešingomis 
partijomis. Tuoj kilo gan
dai apie naujas revoliucijas.

Tuo tarpu sujudo komu
nistai. Lvove jie buvo suren
gę masmitingą. Policistai ir 
kariuomenė suėjo masmitin- 
go vaikyti. Tai vietoj žuvo 
du žmonės, o 12 sužeista. A- 
pie 40 žmonių suareštuota.

Socijalistai reikalauja, 
kad naujo Seimo rinkimai 
būtų paskinti ant rudens. eBt 
vargu Lenkija tvarkingai su
lauks rudens. Nauji milži
niški sumišimai ten įvyks 
anksčiau, negu rudenį, nes 
žmonių padėtis nuolat blogė
ja, pramonė ir prekyba vi
sai nyksta, o žmonių susierzi
nimai kuodidžiausi.

ūz apie $200,000.
Sumišimo laiku buvo -su

žeidimų ir parpuolusių su
mindžiota. Į ligonines atsi
dūrė apie 200 žmonių, dau
giausia moterų. Prie visko 
buvo prisirengta išanksto. 
Tokiose miniose visada būna 
kokių nors nelaimių, apalpi
mų. Tai slaugių, daktarų ir 
nešikų ligonių su neštuvais 
buvo įvariose vietose. Todėl 
nukentėjusieji buvo greit 
aprūpinti.

T Mundeleiną jau iš vaka
ro žmonės ėmė keliauti. Ke
liavo pėsti ir automobiliais. 
Iškilmių vietoj daug maldi
ninkų nakvojo po medžiais, 
krūmuose ir automobiliuose. 
Naktį ėmė gausiai visais ke
liais zirzėti automobiliai. 
Chicagos policijai buvo at
siųsta į talką 2,000 valstijos 
sargybinių. Jie buvo pasta
tyti keliuose duoti automobi
listams instrukcijas ir gelbė
ti atsitikus užsikimšimui. 
Kad trafiką geriau prižiūrė
ti, tai keletas orlaivių lekiojo 
ir žiūrėjo, kad trafikas būtų 
tvarkoje ir kad nebūtų nie
kur užsikimšimo. Buvo ke
lis sykius atsitikę užsikimši
mų, bet greit pataisyta.

Žmonės važiavo-su krepše
liais valgio. .^Daugelis, vie
nok, tikėjosi, ;kad būs .visko 
vietoj .Tai bųvb “ hbt dogs’ų*’ 
būdelių, betifi “Not dogs’ą” 
reikėjo mokėti po po 5rū kaip 
paprastai, bet po 25c;» Pa
našiai už viską penkis sykius 
brangiau lupta.

Iš ankstybo ket vergo ryto 
traukiniai iš visų pusių ėjo į 
Mundelein! viens paskui kita. 
K as dtri minrtti traukinys so- i 
kė traukinį.

PRASISKOLINIMAS
Suv. Valstijų farmerių pa

dėtis blogėja nuo pat karo 
laikų. ’ Karo metu valdžia 
tai meriams buvo garantavu
si geras kainas už jų produk 
tus. Buvo žadėta supirkti 
tam tikromis (geromis) kai
nomis viską, ką tik farmeriai 
norės parduoti. Tokiu būdu 
buvo didelis farmeriams pa- 
akstinimas ir jie laimėjo 
taip, kaip ir pramoniniai 
darbininkai. Valdžiai tada 
reikėjo visokių produktų ir 
viskas buvo išpirkta.

Karui pasibaigus farme
rių padėtis pasikeitė. Ben
drai imant farmerių padėtis 
tebeina blogyn. Kaikurios 
skaitlinės tą blogumą aiš
kiausia parodo.

1920 m. farmų morgičiai 
(skolos) buvo $3,500,000,000. 
Dabar farmerių morgičiai 
veik tris sykius didesni. Bū
tent farmerių morgičius yra 
$12,250,000,000.

Karinės ūkio produktų 
kainos sprogo 1919 m. Nuo 
tada farmeriai ėmė lysti į bė
das ir skolas, šimtai tūks
tančių farmerių bankrutavo. 
l*o karo pramonė ir bizniai 
merdėjo. Buvo daug ban- 
krutų. Buvo didelis nedar
bas ir vargas darbininkams. 
Bet po truputį pramonė ir 
prekyba atsigavo, darbiniu- 
iij padėtis pagerėjo, nedar
bas išnyko. Bet farmerių 
bėdos nepraėjo. Boto yra 
aprokuota, kad 20 nuoš. A- 
merikos farmerių yra prasi
skolinę ir laikosi farmų tik 
dėlto, kad bankai jų nespau
džia, o tikisi jų atsigriebimo.

Daug kalbama apie šiokius 
tokius farmeriams palengvi • kus į darbą meluoja metus.

ŽUVO 13 ŽMONIŲ
Massachusetts valstijoj pe

reitą savaitę per automobi
lių katastrofas žuvo 13 žmo
nių. Nuo 459 drai vėrių at
imta leidimai.

1,800 NAUJŲ ORLAIVIŲ
Prezidentas Coolidge pasi

rašė bilių, kuriuo nutarta lai
vynui pastatydinti 1,800 or
laivių.

>1 ’
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Vaikų įstatymas

LAUŽO ĮSTATYMĄ

PIIILADELPHIA, Pa.— 
Vietos švietimo komisija kal
tina darbdavius laužyme vai
kų darbo įstatymo. Komisi
ja skelbia, kad tik per vienus 
metus esą sušokta (>,000 atsi
tikimų, kur tas įstatymas 
buvo laužomas.

Nepilnamečiai vaikai yra 
priimami darban ir už men
ką atlyginimą jie turi dirbti.

Būtų klaidinga ir neteisin
ga šitame atsitikime kalti riti 
.vien kompanijas, kurios Šūm- 
do nepilnamečius. Čia apsi
reiškia ne vien darbdavių no
ras gauti pigių darbininkų. 
Ar nereikia čia pakaltinti tė
vų, kurie nepilnamečius vai
kus siunčia darban ? Ne vie
nas čia tėvus labiau pakal
tins, negu darbdavius. Tė
vai, norintieji pasiųsti vai-

t

>•«

Ypač augalotų vaikų metus 
padidina ir siunčia darban.’ •: 

Valdžios nuolaidumas čia 
ir-gi veikia. Valdžia suseku-, 
si kompaniją, samdančią nė7. 
pilnamečius turėtų visu įsta
tymo griežtumu bausti. Jei*
gi valdžia nuolaidžiauja, tai įį 
tėvai siųs vaikus dirbti, o, 
kompanijos juos be liausmčš 
baimės priiminės.

Galų gale vaikų išnaudoji
mas turi mažėti į>er tėvų 
si pratimą daugiau, negu per • 
jstatyĄių uolų pildomą. 
statybas čia žinoma pr»y^ 
gelbsti visuomeninę opiniM. 
išdirbti, tėvus į susi pratins^ 
vesti ir kompanijas pabatfcy 
ginti. Nesant tėvuose supttK2
limo su vaikų isfaivmu daro-' 4

■f ’ * , .

si tas, kas su prohibicijos 
statymu.
fstatymo laužyme yra 
ciausias ? V aidžia, 
riai ar gerėjai ?

Kas probibicijcp

. ■bootlege-
« a. .
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Šis Žmogus, 56 m. amžiaus, 

nuo tėvų buvo pavogtas 1874 
m. Gennantown’e,Pa. Ta pa-

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

I

vakarėli, 
neprašytų 
net atsi-

n,./. UC :M .- • < - •*

; Telšių Vy

Tarptautinis geologu suvažiavimas Madride, Ispanijos sostinėj. Karalius su visais mi-

t? v

J i buvusi našlė.

įetimo nji-
* i

0

nisteriais buvo seimo atidarymo iškilmėse; Delegatų buvo 1,300.
i " 1 — 11 ■—■ ■■ i*"1 ■ IMw.

klaipėdiškiai lainįįj

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“Saulute”
Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutes iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai iv 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės.*- Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 

. 2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesi.
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Di
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.

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

susipažinę su žeines ūkio da
lykais ir prie kiekvienos liau
dies mokyklos būtų gerai pa
statyta žemės ūkio klasė. 
----- i i i it
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LIŪDNA

tautos
t mutati

APIE
YRA.

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
ei viena tauta negali kilti kultūroje ir

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

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadūs. Kiekvienas Amerikos lietuvis
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių

tai reikia > -
išlikimą Ame-

f1

VIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 
‘1T1KUS VEIKAI.AS VADINAMAS

ALBUMAS
VdkalM turi 4* puslapių, » korių 288 puslapiai

užimti paveikslais
Užsisakykite

^DARBININKAS
388 Broadmy South Boston, Mass.

«

TAURAGĘ PĄDĄliGšą 
feb < Jau kelinti metai čia vei- 

7*a iš 'Amerikos grįžusio p. 
><J£uršo kino “Spindulys?’ 
Didelis mūrinis namas, ber 

^ii®ods, visai be joiko “stiliauįsj 
bo^astatytas.
/ neištaisyta. Visa, kas ją pu^
įtffĮifla, tai vietų pažymėjimą^ 

streng verboten ?ai ” bei Į 
“elgimosi” : prisakymai 

^74<drapanas ant langų nede
gti,” “kojas ant krėslų nedė? 
ti,” “kepures nusiimti” ir k. 
Šiais “nurodymais” p. Kur
šas parodo- kiną lankančios 
^publikos negerbimą... , Juk 
išauklėtam žmogui jie nieko 
naujo nepasako, o neišauk- 
įėtą/vargu bepamokys! Kar
tu nuostabu, kodėl p. Kuršas 
rado reikalingu ir Vokiečių 
kalboj “griežtus draudimus' 
paskelbti. Tauragė — ne 
Klaipėdos krąštas, o savinin- 
įąs — ne vokietys! Daug 
geriau būtų Lietuvos vytį pa- 

t kabyti. — Kine yra ir scena 
Ų Bet joj nieko geresnio nega - 

.Įima pastatyti: maža ir deko
racijų kaip ir nėra.

— Gegužės 30 d. buvo Tau
ragės Vartotojų b-vės “Lais

vė” na«iifmetiniš_sūsi rinki
mas. Bendrovė, p. L. Ler- 
bentos vedama, skaitlingiau
sia ir geriausiai veikia. Na- 
fįų apie- 270. Koperatyvas 

/ (Ibio didžiausią konkuęenci- 
f ją- piįvątįniams pirkliams, 

p * A925 turėtą gryno įielno 
< ?aį>ię 2,600 litų. Metinėj apv- 

------ fu] 
iH®'milijono litų.jTar-

—t - - 'T
ir kurpHui j^tw3č<mK vie4 jajsątygtUfe 

tai ji reikia gerai sutvar- msterija eina prie to,( kad vi- 
yti, kad svečiai ligoniai tu- si liaudies mokytojai būtų 
• i • *11* 1 j ‘ •• *• * ! fe ’ • <— •—1 • 1

a,

lėtų visus reikalingus pato
gumus.

Žinoma, to nepadarys nei 
C Armonas, nei kitas kas, 
>et Šiuo reikalu reiktų susi
rūpinti Sveikatos Departa
mentui. , 1 ’

; t

tas buvo 4:4. SeknK^diyni 
“■ ■ ...................

ir' fclaipė- 
dos Prįlat^rpi'- yąldytojas J. 

Stafigaitaš Šiomis dienomis lan-
Rdoje. Pereitą sek- 

l^nį? geg. 30 d. 10 vai. įy; 
to Katalikų bažnyčioj |4islti- 
kb jį gausi katalikiška inĮiįįa, 
lietuviai ir vokiečiai. > špiie 
bažnyčios buvo jau dieną is- 
■anksto pastatyti girtanddmis 
puošti garbės vartai. Tą pa
čią dieną po piet “Viktori
jos” salėj įvyko pietūs, į ku- 
’riuos atsilankė t. k» Guberna
torius d-ras Žilius, Kr. Di
rektorijos Prezidentas p. Si
monaitis, Seimelio 1*1 mu
iliukas p. Krausas, valstybi
nių įstaigų viršininkai, kai]) 
štai p. Mackevičius, p. Au- 
gūnas, p. Krausas, p. Kolok- 
ša ir skaičius kitų valdžios ir 
visuomenės .atstovų. Iš dva
siškių dalyvavo be paties p. 
Vyskupo dar kunigai p. Da
li ilauckas, d-ras Baltuška ir 
nesenai iš Amerikos grįžęs 
kun. Petkus. Laike pietų sa 

■ kyta eilė kalbų, kurių turini 
deja negalima ]>rane.Šti. ka- 

- -daugi s]KUidos atstovai nebu - 
vo kviesti.—šeštadienį mies
te buvo gandų, kad tūli vie
tos vokiečių katalikų sluoks
niai Vyskupo a]>silankymo 
diena ketine* ka nors “pa- 
rengti.” arba pasyvią resi- 
stenciją parodyti už tai. kam 
Klaipėdos krašto katalikų 
bažnyčia atskilta nuo Var
mijos vyskupijos ir pridėta 
Telšių vyskupijai. Bet šven
tadienis gerai praėjo ir ma
tyti1 viskūs susitvarkė.Pir
madieny vyskupas Staugai
tis j>adarė vizitus žymes
niems Klaipėdos asmenims. 
Išvažiuodamas ]>akeliui keti
no aplankyti dar Šilutę ir 
pro Švėkšną grįžti į savo būs
tinę — Telšius.

: Vidus, salė, ir||
— _ . * a

Šyviai ginčai kartais truk-
! . fejai

ispoiicija” duoda

’a^ppe:

. .. . &
<|)avyBdį?Ųkaip trotuarais

V* — r . X ii____Važinėt?. Bet “pasekėją 
tubj kur reikia nuveda.

j — Skenduolį Šliupą sura- 
fdoir palaidojo Tauragės kat. 
^kapiniuos.

■ t' -------- ;—.
j' MAŽEIKIAI. Iki gegu- 
ižes 15 d. buvo nepaprastai 
ĮŠaltaš oras ir dažnai palvda- 

įtvo. Todėl žemose vietose ū- 
'Ikininkai negalėjo į laukus į- 

|>risti. Iš 15 d. staiga atšilo, 
Ąekuriomis dienomis būna 
iki 28 laipsnių R. Buvo pra- 

. Sdėjusi greita sėja. Stovė
ję nuogi medžiai, per 1 sava i- 

apsidengė lapais. Sužydo 
? vyšnios ir slyvos. Sužaliavo 
**Žolč. Ir štai 23 d. Mažeikiu 

/^apylinkėj užėjo juodas deto- 
iš kurio apie pusvalandį 
lytus vilnimis, o prieš 

lą trupučiuką net su le- 
yŲ&U8. Visą laiką tranksejo 

nas. Pro juodąjį <!<•- 
fesį, kuris buvo 2—klm. 

. plokštumoje, protarpiais bu- 
’yd matyti balti giedros debe- 
4ys. Po lietaus grioviai vir

usėliais. o dirvos paplū- 
ios vandeniu. Žemose vie- 

pasėlius labai sugadino. 
K vietomis net išnešė. Ūki- 

ikai aimanuoja, kad hėbe- 
alėsią savo laiku pasisėti 

rojų ir pasodinti bulves.
į <L temperatūra hpyu 27 
iipsn. R. Oras labai tvan- 
y —

Klaipėdiškiai Sekus nugalėjo, 
jiiomis dienomis Klaipėdoje 
kinkėsi ‘Čekų aporto klubo 
Ifelnicky—Trebitz futbolis- 
tįi ir rungėsi su Klaijjėdbs 

elvereinigung komanda, 
tadienio vakarą rtwulta-

realinės gimnazijos ekskursi
ja. Šiame užpuolime daly
vavo Lelevelio gimnazijos 
mokiniai.

Žydų atstovas seime ryšy 
su tuo kreipėsi Į Vilniaus 
mokvklu kuratorių su atviru 
laišku, reikalaudamas kalti- 
įlinkus iš mokyklų pašalinti.

Policija, pasak Vilniaus 
Į Šiuos pogromui apsireiški
mus visiškai nesikiša.

VILN I U S. Sustiprintos 
sargybos lydimas į Vilniui 
atgabentas bu vys lenkų ka ro 
ministeris gen. Malczesvskis 
ir iki teismo pasodintas An
takalniu kalėjimam

būta degtinėlės, kad be peš- vusiojo Seimo narių, kurį 
tynių nea]išeita. Laisvieji Ekscelencija pirmininkavo, 
Rinkūnų vyrukai, Rokų vai-4nesimatė ,turbūt jiems laiko 
kimi Simaną Kairiuką 21 m. 
peiliais subadė, nuvežtas 
Kauno ligoninėn—mirė. Abu 
mirusieji, būtent: Vincas 
Butkevičius ir Simonas Kai
liukas nėję išpažinties ir iš 
tikybos juokavoję, tai jų kū
nai už kapų tvoros palaidoti. 
Piktadariai suimti, kalėjime 

įsėdi. Argi nežvėrėja žmo-

trūko.. .
Iš Telšių gandai Panemu

nę pasiekė, kad Telšiai Sek
minių antrą dieną, kai buvo 
žadėta labai iškilmingai, 
skaitlingai savo laukimąjį 
ganytoją pasitikę ir po pa
maldų maloniai, nuoširdžiai 
vaišinę.

VILNIUS. Malušičų kai
mo. Nesviežo apskr., ūkinin
kai apsiginklavę kirviais, 
dalgiais ir šakėmis, užpuolė 
vietos policijos būrys minią 

Ūkininkų tarpe

* 1

išsklaidė.
padaryta daug suėmimu
* . ' ■ . ■ • . i . f i c . :

■' t i f!

IŠLEISTUVĖS
Jo Malonybė Telšių vysku

pas Just i mis Staugaitis iš 
Panemunes 20 gegužės d. iš
važiavo. l^ors niekam nebu
vo garsinta kada J. M. išva
žiuosiąs, tačiau diktokas 
žmonių Būrelis susirinko my
limąjį Tėv< lį-Mokytoją atsi
sveikinti l-r palinkėti laimin- I i > - 7. . > .-r.. ; , ■

PASIKĖSINIMAS NUSI
NUODYTI-•

Biržų miesto gyventoja 
latvelė L. kėsinosi nusižudy
ti išgerdanta uksuso esenci
jos. Pastebėję kaimynai nu
gabeno ją miesto ligoninėn, 
kur jai buvo suteikta greito
ji pagalba. Pagulėjusi ligo
ninėje keletą dienų pasveiko.

Nuodijiniosi priežastis — 
nevykusi meilė.

VI LN1US. Naujų stačia
tikių cerkvės Lenkijoj vice- 
metropolitu paskirtas Vil
niaus arei vyskupas Teodozi- 
jus. Birželio pradžioj jis iš
vyko naujon paskyrimo vie
ton i Varšuvą.

VILNIUS. Vilniuj vis 
dažniau įvyksta ekscesai 
prieš žydus, kuriuos be len
ki! studentų, dalyvauja vidu
riniųjų ir technikos mokyklų 
mokiniai.

Šiomis dienomis grupe 
technikos mokyklos mokiniu 
užpuolė Epšteino žydui gim
nazijos ekskursiją.

'Tas pats įvyko ir su žydų

Po Seimo rinkimų, Kum- 
piškių par. ir Kampiškių k. 
ūkininkai, Vincas Butkevi
čius, valsčiaus tarybA 
ir Jonas Pūras dugnu 
gerdami susiginčyjo, 
kitam “geruosius” darbelius 
prikaišiojo: tu toks, girdi, tu 
toks. Ginčai baigusi vieno 
mirtimi. Jonas turėdamas 
peilį, Vinio krūtinę subadė* ir 
ligi mirties papiovū.

Kiti nupasakoja kad bolšt 
vikas ir sočiai-liaudininkas, 
viens kitam savo mokslo 
principus dūstu. Bolševikas 
Jonas Pūras karštesnis ne- 
pajėgdamas savo priešininko 
įtikint, liaudininkui Vincui 
Butkevičiui mirtį padarė.

Panemunės par. Rokų k. 
jaunimas pa vasari įlinka i,
Sekmi nesi* daro 
Daug vakarėliu 
svečiui prisirinko, 
bastė- Garlevos par. Rinkūnų 
k. laisvi vyrukai. Turbūt čia 

✓
Seattle’o, Wash., senas ma

joras užleidžia savo vietą ma
jorui—moterei Bertha K. Lan- 
ders. Ji yra tos valstijos uni
versiteto profesoriaus žmona. 
Eina gandas, būk esąs suokal
bis nužudyti moteri-majorą.

ti. Visa Panemunė išleistu- 't
vėms pasijftioše, žaliurnynais 
namų sūrias, tvoras apkai
šė garbės puikius vartus pa
statė net ir žvdeliai tautines- 
t rispal vus vėliavas parodė. 
Bažnyčioje* sukalbėjus ke
liaujančiųjų maldas, Jo Eks
celencija norėjo atsisveikini
mo kelis žodžius tarti, bet jo 
jautri širdis nebeleido—susi
graudino... tik pasakė su 
Diev, garbė Jėzui Kristui. 
Ištikimieji 
atsake: 
amen i r 
Baliai 
kum

katalikai balsiai 
Per amžių amžius, 
ašaromis apsiliejo, 
šventoriaus vartus 

Juozas Valaitis vardu
visos parapijos ir ūkininkas 
Jurgis škėiha vardu kaimie
čių jautriai dėkojo už nau
dingus pamokinimus, patari
mus parapijiečiams suteik
tus. Iš klebonijos ir iš baž
nyčios einant nekaltų mer
gaičių. seselių mokyklos mo
kinių būrelis po atsisveiki
nančio kojų gėles barstė. In- 
tendentūros pulkininko Gru- 
dzinsko puikiais papuoštais 
juodžiais stotin važiavo, šali
mis tautiškai pasirėdžiusių 
raitelių būrys, vėliavomis ne
šini lydėjo i r darė nepapras
tą įspndi ir rodė kaip katali
kai moka savo dvasiškius 
gerbti. Stotyje (palydėjo ir 
atsisveikino, vietos Gartevoą. 
Prienų kunigai, taip pat tei
kusi ateiti Jo* Ekscelenfrija 
vyskupas Reinys, prel. Gri
gaitis. kan. Naujokas,
prof. Borisevičius ir kleb. 
Budzeika ligi vietos — T<*1- 
>iii lydėjo. Pasauliečių ma- 
soka buvo: susisiekimo mi- 
nistmis Slyžys. teisingumo 
ministeris Karoblis, valsty
bes kontro]h>rius Starkus, tai

-gaila... Bu-

mJSlGIREMg'^
Š. M. gegužės niėn. 21 d. 

Biržuose prisigirdė tūla žy
dė moteriškė. Paliktam!' 
raštelyje rašo, kad nusižu
džiusi dėl vargingo gyveni
mo.

iii./

RASTAS NEGYVAS 
KŪDIKIS :

'LtEPAKOJAI (Knokia- 
aukio vai.). Nepersenai kę
stas šio kaimo vyrukų, žve
jodami vietinėse balose žuvis, 
tartu sugavo ir apšutusi kū
dikį. ^Kūdikiui pririštas už 
kaklo akmuo, matyti, tyčia 
prigirdytas. Taip, tur būt, 
padarė kokia pasileidusi 
merga.

1 UŽMUŠĖ RAMŲ GYVEN
TOJĄ

Birželio m. 1 d. apie 12 vai. 
enkų pasienio sargybos šau
tuvų ugnimi apšaudė mūsų 
pasienio policijos 1-mo rajo
no II-ją sargybą. Tą pat die
ną 14 valandą 30 min. lenkų 
kareivių būryš prišliaužęs 
orie demarkacijos linijos ties 
šeiminiškių kaimu, metė į 
kaimą šampolinę granatą. 
Granata užmuštas to kaimo 
gyventojas Drazdauskas VI.

JAUČIAS KAIP NAUJAS 
i VV^AS ,/

Viduriai Yra Geri; Miega 
Puikiai

» \Vm. 11. Shennan iš MuiihįuihjIis, 
Minu., rašo: “Tūlas laikas utunl, aptu
rėjau jūsų laiškų, khslink ^yilihStlį Nu
ga Tolio. Esu jas gavęs ir. turiu jaisa- 
kyti, jog tai gerliulsius tunikas, kokį a.š 

■ •su vartojęs. Aš jaučiuosi kaip ię nau
jas žmogus. Mano viduriai yra geri ir 
aš miegu puikiausia. Jus galit pasiųsti 
bile k<) pas mane pasiklausti apie jūsų 
gyduolę, tiš kiekvienam' pasakysiu, k<j 
ji padarė dėl įuanęs. \Vm. II. Sher- 
nian."

šio laikraščio skaitytojai atras Nuga- 
Tone stebėtinu gydytoju tokiuose atve
juose. kaip kad vidurių keblumai. Pa
bandykit jį. Jis yra taip paprastas, ma
lonus ir veiklus, jog į koletų dienų jus 
patys stebėsitės, kaip gerai jaučiatės. 
Jis urnai atnaujins jūsų stiprumų ir 
energiją ir pataisys Jūsų kraujų, ner
vus ir kūnų. Nuga-Tone išdirltėjai, taip 
gerai žinodami jo veikmę šitokiuose at
vejuose. priverčia visus aptiekorius ga
rantuoti ji ar sugrąžinti pinigus jei jus 
nebūsit užganpdintas. Rekomenduoja
mas. garantuojamas ir parduodamas 
per visus aptiekorius. arba prisiųsk 
si.tMi ir aplaikysit tiesiog iš Natioual 
Labaratory. 1(114 So. \Vubash-Avė., Chi- 
ęago, lllinois.

LENKAI NUŠOVĖ LIETUVĮ
Lenkų pasienio sargybi

niai Burokų kaime, Punsko 
valse., pas demarkacijos li
niją nušovė lietuvi Petrą. 
Kemerį, kilusį iš Trumpalio 
kaimo.

Šių metų pradžioj buvo 51 
žemės ūkio klasė prie1 liau
diesi mokyklų su 858. JAokŲ daptifl iikda&ari tejšėioaįkš- 
riiais. Žemės ūkiominigUrit ten, • i“

ii
KINO ATVIRAME 

ORE
Biržuose įdomiausias ir 

gražiausias kampelis pi
liakalnis. Labiausia gražu 
pavasarį, kada ten sužydi so
dai. Š. m. gegužės mėli. 29 
ir 30 d. kino savininkas p. 
Vasiliauskas savo kilią per
kėlė į piliakalnį, kur rodė pa
veikslus atvirame ore. Gra
žiai griežė stvgu orkestras. 
Publika jautėsi daug sma
giau, negu kino salėje. 1*. 
Vasiliauskui dar reikėtų pa
sirūpinti, kad gautų paveiks
lus šiek tiek artimesnius lie
tuvių gyvenimui.

I
I >

PASVALIO KURORTAS
PASVALYS (Biržų ap.) 

Beveik kiekviename laikraš
tyje protarpiais randi pik K. 
Armono neva korespondenci
jų, neva skelbimų apie gar
sųjį Pasvalio sieros šaltinį, 
apie kurorto atsidarymą ir t. 
t. Bet kažkodėl Pasvalio 
kurortu nieks nesidomi. Vie
nas kitas svečias retkačiais 
pasimaišo ir to užtenką. Ma
tyt dėlto, kad Pasvalio ku
rorte nėra jokių reikalingų 
patogumų. Pats, p. K. Ar- 
monas, matyt, neturi reikt 
lingu lesų kurortui sutvarky 
ti.

Kaitomasis šaltinis randa
si ant upes Lėvenės kranto. 
Jeigu nuo smarkaus lietaus 
vanduo upėje pakyla, tai už
lieja ir tą šaltinį. Jeigu jau 
manoma padarvti. kurortas
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žįes malūnuose jie uždirba 
daugiausia. 'I

Dabartiniu laiku, bevėĮk 
visuose Cleveland’e fabri
kuose dirba trimis permaino
mis iš 8 valandų kiekviena, 
vieton dviejų permainų iš 12 
valandų.

Įš raliuojamo fabriko, me
talai pereina per Įvairias ša
pas ir fabrikus kur plienas iv 
geležis išsidirba į įvairius 
daiktus. Lieta geležis gali

✓

uždirba nuo 65c. iki $1.25 į 
valandą. Vidutinė alga yra 
$32.50 į savaitę. . Bet pradė
tojo alga priguli-nuo prade? 
tojo senumo ir prasilaviiii- 
rno. . -Pat pradžioje jis gali 
Uždirbti nuo 14 iki 30 centų 
į valandą. Beveik visi darb
daviai ir pavidalo darytojai 
patars vaikui, kuris nori bū
ti pavidalo darytoju, per 
dviejus midus lankyti augs- 
tešnę mokyklą, ir jeigu už
baiga augštesnę mokyklą dar 
g’eriaųs. Vaikas, kuris nori 
tapti pavidalo darytoju, pra
deda šapoj kaip mokinys, ir 
turi dirbti nuo keturių iki 
penkių metų tapti patyrusiu 
darbininku. Kaslink progų, 
pavidalo darytojas gali būti 
viršininku pavidalų darymo 
šapos arba gali užsidėti savo 
biznį. Daugelis fabrikų ne
gamina savo pavidalus 1x4 
paveda tą darbą kitoms ša- 
poms. Rokuojama, kad pa
vidalo dirbėjui reikalinga tu
rėti nuo $2,000 iki $4,000, nu
sipirkti įrankius ir viską kas 
tik reikalinga atsidaryti savo 
šapą.

Liejikai liejinyčiose pada
ro liejamas formas. 1 ’avida- 
las padėtas Į smiltinveią, ap
dengtas pieskoms, ir pavida
las ištrauktsa,- paliekant for
ma arba vietą, į kurią skys
tas metalas įlietas. Yra ran
kų ir mašina liejikai. Vai
kas norintis tapti liejiku tu
ri turėti tik'pradines mokyk
los mokslą, bet jeigu ‘nori 
žengti pirmyn turi pasimo
kinti apie mechanišką pieši
mą, matematiką, ir turi ži
noti kaip skaityti “blue 
prints.” Liejikams Cleve
land’e už valandą mokama 
nuo 60 iki 90 centų, gerai pa
tyrę darbiiimkai gauna nuo 
95 iki $1.00 į valandą. Ku
rie dirba prie mašinų lieji
mo neuždirba tiek daug. Pa 
prastai vaikai turi sulaukti 
1« pietų pirm negu gali dirb
ti liejinyčiose. Kuomet pra 
deda, vaikams mokama nuo 
40 iki 45 centu i valanda.

*■ *■ v

Liejiko darbas tęsiasi per vi
są metą. Unijos šapoj, vai
kas turi išdirbti keturius me
tus, pirm negu gali tapti lie
jiku arba “core maker.” Lie
jikas gali tapti darbo vedėju, 
ir galutinai liejinyčios vy
riausiu užžiūrėtoju. Beveik 
visi liejinyČių darbo vedėjai 
buvo patyrę liejikai. P;,tė- 
myta, kad algos mokėtos pre.. 
dčtojams liejinyčioj yra 
daug augštesnės negu algos 
pavidalo departamente. Aug- 
štesnes algos mokamos todėl 
kad pritraukti vyrus ir vai
kus. nes šitas liejikų darbas 
yra labai sunkus ir nešvarus.

F. L. L S:

Jei jūsif - gyveniniai J jau 
dabar saldus, tai jį verta dar 
saldesnį padaryti. O tą ga
lima padaryti lietuviška^ 
saldainiais.

Jei jūsų gyvenimas kartus, 
tai pasaldykite lietuviškais-' 
saldainiais. ■ ’$i

Dar turime iš Lietuvos afc 
gabentų “Birutės” sal 
nių.

Dėžės, sveriančios 2^ sva^ 
rų su persiuntimu kainuoją; 
$1.50.

Piknikų rengėjams ir kį-' 
tiems perkantiems didesnia
me skaičiuje gera nuolaida.,

Užsakymai greit išpildo
mi.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ

366 West Broadway 
So. Boston, Mass.
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Su mokslo metų pabaiga, 
tėvams rūpesnio laikas prasi
deda. Patarti vaikams kokį 
užsiėmimą pasirinkti yra 
gan sunkus klausimas čion 
gimusiems tėvams, bet yra 
daug sunkesnis svetimtau
čiams, kurie negali turėti 
praktiškų žinių apie darbus, 
algas, sąlygas ir t. t. Nors 
truputį tėvams pagelbėti, 
Foreign Language Inform- 
ation Service pagamino ke
lis straipsnius apie įvairius keliauti iš eksplioduojančio 

pečiaus į liejinyčią, kur sų- 
tarpijntas ir formuotas į ma
šinerijų dalis, automobilių 
inžinus, radiatorius, pečius 
ir daugybes kitų daiktų.

Pirm negu mašina susta
tyta, pienas turi būti paga
mintas, pienas turi duoti vi
sų dalių didumą ir kaip turi 
būti pritaikintos. Braižymo 
kambario darbininkai pri
stato pienus. Vyriausias 
braižytojas, arba piešėjas, y- 
ra patyręs mechaniškas inži
nierius, ir kaikurie vyrai ir 
vaikai kurie prie jo dirba tu
ri būti gerai išsilavinę pieši
mo srityje. Kiti turi mokė
ti tik kopijuoti braižinius, 
dar kiti vaikai departamento 
paima tuos braižinius ir nuo 
jų padaro taip vadinamus 

‘ blue prints,” kurie siunčia- 
mi į įvairias fabriko dalis. 
Pradinė alga vaiko šitame 
departamente yra apie $12 į 
savaitę. Patyręs braižytojas 
uždirba nuo $25 iki $50 į sa
vaitę, ir vyras kuris gali pieš
ti paskirtą dalį uždirba nuo 
$50 iki $60 į savaitę. Virši
ninkas ir vyriausi piešėjai 
braižymo departamente už
dirba daug daugiaus.

Vaikas, norintis tapti brai- 
; žytoju, turi pradėti kaipo 
“bhie-print” vaikas, ir vė
liaus išsimokinti mechanišką 
piešimą piešimo kambaryje. 
Jeigu toks vaikas dar imtų 
mechaniško piešimo ir mate
matikos kursą dieninėj ar 
vakarinėj mokykloj; jis daug 
greičiaus žengs pirmyn. Ga- 

, bus vaikas į keturis metus 
gali stoti braižytoju. Tiems 
darbininkams visuomet yra 
darbų.

Yra trys geri darbai lieji- 
nvčiose — darymas pavidalų 
(pattern-making), liejimas 
(molding) ir “core mak- 
ing.” ' Liejinyčioj svarbiau
sias darbas yra darymas 
pavidalo. Mašinų dalių pa
vidalai daryti iš medžio ir 
metalo, paprastai trijuose ar 
dviejuose stukiuose, kurie 
kuomet susivienina, sudaro 
vieną modelį dėl mašinos da
lies. Cleveland’e pavidalo 
darytojai (pattern makers)

užsiėmimus. Viską išdėstyti 
nėr galima, nes Suvienytos 
Valstybės yra labai platus 
kraštas ir gyvenimo sąlygos 
mainosi Įvairiose dalyse. Bet 
vistiek bus galima aprašyti į- 
vairia's svarbiausias industri
jas.

Pirmiausia imsime metalo 
industrijos užsiėmimus. Tuo
se užsiėmimuose daugiausia 
dirba svetimtaučiai ir jų vai
kai. 1920 metuose tryliktas 
nuošimtis Suv. Valstijų gy
ventojų buvo svetimtaučiai, 
bet 30 nuošimtis metalo in 
dustrijų darbininkų buvo 
svetimtaučiai. .

sNelabai seniai knygute a- 
pie metalų industrijas buvo 
atspauzdinta Clevelando vie
šoms mokykloms. Clevelan- 

-----dasym typiškas Amerikos, 
plieno ir geležies miestas, tei
sybę sakant, didžiausias, ir 
šios miesto metalų industrijų 
Įvairumas priverčia imti šitą 
miestą kaipo pavyzdį.

Metalų industrijoms žalią 
medžiagą pristato didieji 
plieno ir geležies fabrikai, 
kur plienas ir geležis paga
minta.,- Pirmiausi beveik vi
są šitą sunkų ir karštą darba 
atlikdavo žmonės. Bet šio
mis dienomis didesnė dalis 
atliekama su pagelba maši
nerijų. Pavyzdin, nelabai 
seniai vyrai užtaisydavo di
džiulius pečius, dabar tas da
roma su mašinerijos pagelba. 
Daugelis plieno malūnų dar
bininkų neprityrę, arba ne- 
sumanūs, darbininkai. 1924 
metų pavasarį jie uždirbdavo 
iki 42c. į valandą.

Fabrikuose, kur užbaigi
mo darbai atlikti, arba kur 
metalai išdirbti paskutinėj 
formoj, vyrai vis atlieka tą 
darbą. Šitas darbas la*bai 
sunkus ir baisiai nuobodus 
Vyrai turi kilnoti plieno į- 
vairius šmotus ir šmotelius. 
Sumaniausi darbininkai yra 
rankų roliuotojai — jie turi 
raliuoti plonūs plotus į ma 
žesniaš lazdeles. Tik po ke
turių metų toks darbininkas 
gali būti sumanus. Papras 
tai, roliuotojai dirba poro 
mis. Kiti darbininkai, ra
li uoto jų pagelbininkai, kaip 
tai šildytojai, kurių darbas 
yra įkaitinti metalą pirm ne
gu pereina j>er paskutinį ra
lį, ir taip vadinamieji “rou- 
ghers,” ' kurie pirmiausia 
siunčia plotus per ralį, turi 
gerą progą įsidirbti į roliuo 
tojus. 1922 metais vidutine 
alga Cleveland’e plieno ma
lūnuose siekė $27.47 į savai
tę. Roliuotojai uždirba dau
giausia. Sumanus raliuoto 
jas viename fabrike pradžio
je 1924 m. uždirbo $3.64 į va
landą. Algos mainosi, kai- 
kurie darbininkai užmokėti 
pagal dirbtų valandų, kiti 
pagal atlikto darbo. Pasku
tinioji vadinti “tonnage” 
darbininkai. Plieno ir gele-
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Franci j os prezidento atvykimas į Metzo miestą.

SENATVE IŠLEPINTI VAIKAI
“Valgyk, ar palik, kaip 

nori,” pasakys išmintinga 
motina išlepintam vaikui, 
“šiandien daugiaus valgyti 
negausi.”

Nors tas vaiko išlepinimas 
yra jos kalte, ji turi žinoti, 
ką su tokiu vaiku daryti. 
Vaikas, palikęs maistą ant 
torielkos kelius sykius, rei
kalaudamas ko jis nori, tuoj 
matys, kad jis lengvai gali 
“ėsti” savo motiną. Ir netik 
prie stalo valdys tėvus. Kas
link valgio, tai vaikai beveik 
visuomet pasirenka ko akys 
pageidauja, ne kas sveika ir 
gera sveikatai. Jie niekuo-

senu žmonių labai mėgsta 
simpatijas ir ypatingą pri
žiūrėjimą, bet tokius nerei
kia lepinti. Jeigu serga rei
kalauja priežiūros, bet. ne le
pinimo.

Visi, ne tik seni bet ir jau
ni, turi suprasti kokią svar
bią rolę žmogaus gyvenime 
lošia poilsis, kuomet žmogus 
pavargęs. J eigų į laiką žmo
gus pailsės tas prašalins dau
gelį ligų.

Ypatinga atyda turi būti 
kreipta į senų drabužius, 
valgį ir miklinimą. Kuomet 
žmogus sulaukia 40 metų jo 
kūno šiluma sumažėja, ir 
miklinimas labai reikalingas 
aprūpinti trūkumą. Garsus 
Anglijos gydytojas, kuris ne
seniai dasiekė 95 m., pataria 
kasd ien i n į pa va i kšč i o j i mą 
ant lauko, nepaisant oro blo
gumo. Jis sako, kad pavo 
jinga vaikščioti pakol žmo
gus pavargsta, bet kiekvie
nas tolumą turi nuspręsti. 
Kad nors visi senieji negali 
sekti jo patarimą, vertėti] pa
vaikščioti nors gražiame ore.

Reikia vengti greitų tem
peratūros permainų, nes se
no cirkuliacija ne stipri. 
Drabužiai turi būti šilti bet 
no per sunkūs. Šaltame ore. 
namai turi būti tinkamo šil
tumo. Seno kūnui nereikia 
tiek kuro kiek reikalauja 
jauno. Jeigu žmogus sulau
kęs 50 metų vis valgo sunkius 
pusryčius ir pietus jis su
trumpina savo gyvenimą. 
Būtinai reikalinga permai
nyti valgį ir pripratimus. 
Jos reikia pritaikinti. Ga
lima tankiau valgyti bet vis 
mažiaus. Valgį reikia gerai 
sukramtyti, ir povaliai val
gyti. Daug mėsos nevalgyti.

Senesni žmonės menkesni 
už jaunesnius, nes jie ma
žiaus valgo? Atsiminkite kad 
sveika smatvė priguli nuo 
žmogaus užsilaikymo jau
nystėj.

Visi pageidauja ilgai gy
venti ir sveikai gyventi, ir 
jeigu užlaikysime reikalin
gus sveikatos principus dai
liai pasensi me.

Užlaikykime savo protą 
sveiką.

Beveik visi žmonės su bai
me žiūri į senatvę. Jauni 
nenori pasenti, seni bijosi ne
sveikatos ir susilpnėjimo. 
Draugams ir giminėms se
natvė rūpi, nes jiems prisi
eina prižiūrėti arba užlaiky
ti senus, ir nepaisant kaip 
malonu jiems yra juos pri
žiūrėti, patys seni žmonės la
bai apsunkina jų gyvenimą. 
Kadangi senatvė visus užin- 
teresuoja gal nebus pro šalį 
truputį apie senatvės sveika
tingumą aprašyti.

Yra labai sunku paaiškin- 
ti kas tat yra senatve.

Kaikurie žmonės sulaukę 
60 metų jau seni, kiti sulau
kę 80 metų protiškai ir fi
ziškai veiklūs. Tokiu būdu 
negalime sakyti kad žmogus 
sulaukęs paskirtą skaitlių 
metų yra senas. Yra sakinys, 
kad “moteris tiek senumo, 
kiek atrodo, vyras, kiek jau
čia.” Bet gydytojų pareiš
kimas kad — vyro senumas 
priguli nuo jo kraujagyslių, 
ar tik nebus geriausias senat
vės paaiškinimas. Tas reiš
kia kad žmogaus amžis pri
guli nuo jo arterijų sistemos 
padėjimo. Ankstyvas sukie
tėjimas kraujagyslių nuo nu
kreipiamų užkrėtimo, netin
kamo valgio, susirūpinimų, 
ir t. t. visi yra nukreipiami.

Daugelis žmonių tiki kad 
sulaukę kalkiniuos metus 
jau dasiekė paskutinį gyve
nimo puslapį. Tiki kad svei
kata — protas ir kūnas—na
tūraliai pradės silpnėti. 
Koks klaidingas nusistaty
mas! Senatvė turi būti ga
na linksma fiziologiška per
maina. Turi būti linksmy
bes ir pasigerėjimo laikas.

Senyn einant reikia pasi 
rinkti lengvesnius darbus, 
bet tokius darbus, kurie rei
kalaus vartojimą netik fiziš
ki]. bet protiškų! pajėgų.

Skaitymas gerų laikraščių 
ir gerų knygų daug gero 
atneš, ir neleis perdaug susi
rūpinti anie visokius mažmo
žiu^ S-, nas žmogus visuo
met baisiai susirūpina, 
nesni turi žinoti, 
met stengtis juos 
minti. Senesnius 
reikia pakviesti 
prie jau įesnių pasilinksmi
nimų . Klaidinga, ir net bai
su, tikėti, kad jeigu žmogus 
sensta jau jam vietos nėr.

Radio taipgi suteikia neiš
pasakyto džiaugsmo, ypatin
gai tiems, kurie gerai negir
di ir kurių akys stisilpnėju- 
sios. a

Kuomet giminės ar drau
gai visai apleidžia senus, tas 
gali juos vesti prie neišgydo
mų nerviškų ligų. Daugeli? 3M Broadway, So. Boston, Maa
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Jau- 
ir vi suo
puli n ks- 

visuomet 
prisidėti

F. L. I. S.

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”

Ieškok Dievą savyje ir at
rasi Jį... Su Juo atrasi ramu-į 
mą... Vienas Kristaus žodis 
nuramino audringas jūroš’ 
bangas... Vienas Jo žvilge-2 
svs pajėgs grąžinti tavo siel
iai ramumą ir džiaugsmą.

' ------- — ■ ■ — ------ ----- ,wį ...

Senatvės laimė, tai saldus * 
atsiminimas gerai praleistų- 
jaunųjų dienų.

met nepasirinks daržovių, 
kiaušinių, pieno, greičiaus 
saldžių daiktų.

Vaikų specialistai išmin
tingom motinom pataria ne
paisyti vaikų norų, kuomet 
jiems’ maistas nepatinka ir 
jo nevalgo. Matydami, kad 
motinos negamins to, ko jie 
reikalauja, išalkę, suvalgys 
kas paduota. Tėvams neverk 
ta būti per daug rūpestin
gais.

Kitas dalykas jeigu vaikas 
negali valgyti nuo pavargi
mo, jeigu serga, arba jeigu 
nesibovina tyrame ore. Jau 
su tokiais vaikais aštriai ne
galima elgtis.

Vaikas dar mažytis būda
mas turi išmokt, kad viskas 
negali būti jo vientik, kad jis 
jų nori. Nuo pat mažens 
reikia kūdikiui duoti daržo
vių, vaisių ir grūdinės ko
šes, kad nors pirmu kartu iš- 
spiauna, nepatinka, nereikia 
sustoti duoti. Jeigu maistas 
geras ir sveikas reikia duoti 
pakol prie to maisto pripras. 
Net ir suaugusieji turi prie 
visokio maisto priprasti.

Nereikia pratinti vaikams 
duoti pinigų, kad tarpe val
giui nusipirktų saldainių, šal
tos košės,’ ir pan. Jų pilvu
kai turi per dieną ilsėtis.

Sergantiems vaikams ne
renka duoti sveiką maistą. 
Daugelį sykių pasveikęs, to 
maisto daugiaus nevalgys. 
Jam visad primins ligą.

Tegul tėvai kreipia atydos 
į savo maistą ir pažiūri ar y- 
ra geras pavyzdis vaikam^.

Išmintinga motina 
linksmumu, nuoširdi 
meile valdys savo iaįa 
vaikus. s

Vaikai labai lcngvAi gali 
įgyti visokius pripratimus, 
todėl reikia prižiūrėti kad į- 
gytų genis ir ne blogus pa
pročius.
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Didžiausia Dievo bažnyčia j 
žemėje yra žmogaus siela, ..Aj
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IRPLIKOS GALVOS 
DYKA ŽEMĖ.

Nefralite užauginti bulvių ptis- 
tynėse, nei gražių stambių plau
ku ant plikos galvos.

Bet galite apsaugoti savo 
plaukų šaknis nuo puvimo, pra
vejant pleiskanas,

Rliffles 
pleiškam; mirtinas priešas tą 
jurai .padarys. J trinant švelniai 
į j&lvos oda per savaitę ar 
dešimti dienų laiko, Ruffles 
išnaikins iš jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
augimų.

Nusipirkite bonką už 65c. pas 
savo vaistininką šianden, arba 
jei norite atsiųskite 75c. tiesiai 
l laboratoriją.

su 
nu ir 
>intus

F. L. Z. N.

Reikia taip gyventi, kad 
kiekvieną vakarykščią dieną 
galėtumei prisiminti SU pasi
tenkinimu ir džiaugsmu.
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F. AD. RICHTER & CO. 

Berry and So^Sth Sts. 
Brooklyn, N. • Y.

Lietuvos
ženklai

Geras tėvynainis privalo
turėti Lietuvos miestu žen-

Yrn lmlomu su jaisklus.
susipažinti. Juos galima
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra 40 ženklu.

Kama 10 cento.

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

Fk
Čia parodama tėvas, sūnus ir sūnaus sūnus. Jie tuomi žy 

mūs, kad visi ėjo karo mokslus West Point’e.



• .* ’*
'.C'

§
i

=3MtoŠE ė i e s 11 Ut t s Antradienis, birželio to. įotf

v

IARBIN.INKAS
(THE W0RKER)

Published every TUESDAY and FRIDAY 
----- ------ by ------------ ,

T JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. AS80CIATI0N OF LABOS

Kntered as second-class matter Sept. 12. J915 at the post offlce at Boston, Mass. 
under the Act of March 3, 1879”

t ■

’ ;;
$06*occoo»C4 sci»a»9 acoosoofrso'

>

7

g for mailiug nt special rate of postage provided for in Section 11U3
Act of October 8, 1917, uuthorized ou J uty 12, 1918”

IV*1 SUBSUKIPTION RATES:
$4.o0 

lEjfryton and suburbs ..................... $-1.50
į^Poceign countries yearly..............$5.50

“DARBININKAS”
r 366 West Broadway South Boston, Mass.
IT; • Telephone South Boston 0620

PRENUMERATOS KAINA
Metams ......................... $-1.50
Boston’e ir apylinkėse ................. $4.50
Užsieny ............................................... $5.50

(ŽVILGSNIS Į POLITINĘ 
Į VIDAUS ATEITĮ

■ * I

g;- Savo konferencijoj birželio 3 d. Lietuvos socialdemokratų 
g partija nutarė dėtis į bloką su liaudininkais ir su jais sudaryti 
K bendrą valdžią. Tuo jie pakeitė savo pirmąjį nutarimą vai
si džion neiti, Girdėti, kad išsiderėjo sau labai gerų sąlygų. Gau- 

na bene 4 ministerijas. Į bloką* dėsis lenkai ir vokiečiai (su klai- 
r pediečiais), nes be mažumų nesusidarytų didžiumą.

|| Tokiu būdu Lietuvos valdžia bus 1) radikalė, 2) bus netau- 
tinę. Jeigu visos tautiškos partijos būtų sugebėję spjauti ant 

F asmeniškų nesusipratimų ir pakilti moraliai iki to laipsnio, kad 
- gražiuoju susitarti dėl valdžiaviečių—tai būtume turėję dabar 
, visai kitokį vaizdą. Rinkimai būtų buvę laimėti tautinių par- 

(tijų. Valdžia būtų likusi patriotų rankose. Ir kaip tik Lie

tuvos būkle ir reikalavo šiuo momentu lietuviškos ir neradika- 
lės valdžios.

Visų-pirma turime atsiminti, kad Lietuva, ką tik nesenai 
iškentė jusi baisiausias karo audras, pražudžiusi net trejus pi- 

|| nigus, turėjo pergyventi dar dvi savo socialiai-ekonominio ū- 
kio revoliucijas. Buvo tai žemės reforma, išskaldžiu?t*». 640 

| tūkstančių hektarų dvarų žemes jau 418 tūkstančių hektarų, t. 
j’ y. daugiau kaip du trečdaliu, ir sudariusi 41 tūkstantį naujų 

ūkių, kurių bent šiek tiek įmanomai aprūpinti reikmenimis ir 
kreditu stačiai nebuvo žmogiškos galimybės. Antroji revoliu-

—tai ėjinr^' so^ių į vienkiemius. Jau arti du trečdaliu 

y šbdžių prašymai guli Ž. Ū. Ministerijoje. Ūkininkai patys it 
iteberaginami prašosi juos išskirstyti į vienkiemus ir prašymų 
dalis sulig galimybėmis patenkinama. Tai irgi nelengvas pro- 
cesas. 0 kapitalų nėra. Kreditas svetur brangus. Su ameri- 

( kiečiais nėra santykių. Tokiose sąlygose reikia prityrusių ir 
š ne karštakraujų valdonų. Sočiai-demokratai jau pereitame sei- 

me buvo įnešę įstatymo sumanymą—paliktų 80-ių hektarų nor- 
I- mą skelti pusiau, paliekant tik 40 ha. Būtų tai trečioji revo- 
’ liucija, kuri kraštą paskandintų dar didesnin skurdan.
F ■

Iš antros pusės busimosios valdžios anaiptol negalima pa 
į. vadinti tautine. Socialdemokratai—žinomi internacionalistai, 
g Liaudininkai labjau nekenčia bažnyčios, negu myli Lietuvą, 
f. Karo laiku Petrograde jie balsavo prieš Lietuvos nepriklauso 
f mybę. Jie—tai Lietuvos Kerenskiai, kurie per pirštus žiū- 
f' rėš, kada Maskva ims brukte brukti į mūsų kraštą savo agen- 

Į tus.
-Jau labjau mūsų mažumos nepagerbs mūsų tautinių reika- 

K lų. Jau ir eidamos į bloką, jos, kaip girdėt, išsiderėjo sau la- 
■F bai sunkiij Lietuvai sąlygų. Lenkai gavę pažadus steigti val- 
A džios lėšomis lenkiškas mokyklas visur, kur susirasianti nedi- 
į dėlė tėvų grupė tų mokyklų reikalaujanti. Į valdiškas statis- 

& tikas nebūsią atsižiūrima. Atsiminus, kaip žymi dalis lietuvių 
> yra stipriai aplenkėję—galima numanyti, kad jų lietuvinimo 

procesas bus sulaikytas, kad atsidarys plati dirva Lenkijos agi- 
t tatoriams. Klaipėdos vokiečiai neva išsiderėję teisę kalbėti Sei- 
Er me vokiškai ir didesnių privilegijų vokiečių gaivalui Klaipėdos 

K krašte, žodžiu sakant liaudininkams nepigiai atsieina sudaryti 
Mokas ir valdyti kraštas., Prisieina atsižadėti švenčiausių tau- 

K-.tos teisių. Taip dalykams stovint negalima optimistiškai žiū- 
K reti į Lietuvos politinę ateitį. Iš vienos pusės galima laukti pa- 
K vėjingų eksperimentų iš pusės internacionalo teoretikų; iš ant- 
t ros pusės gali iškilti dar didesnis pavojus: Gyvoji tautos są

monė nemiegos, kantrybė galės išsisemti ir fašizmui galės būti 
B" gatava dirva. Beliks tik laukti drąsaus pasiryžėlio—ir Lietu- 
K va pasinertų savo sūnų kraujo klanuose. Jei diktatorius lai- 
jt kinai ir laimėtų—tai būtų didžiausias pavojus kaimynų įsiver- 
K žimo. Diktatūra Lietuvai būtų didžiausia jos nelaimė.

Vilties šiek tiek yra tame, kad sutartis liaudininkų ir so- 
W daldemokratų nepasirodys labai tvirta ir kad lenkai ir vokie 
K čiai turės perdidelį apetitą ir negaudami reikalaujamų privile- 
M- —balsuos prieš valdžią. Ir viename ir kitame atsitikime

Seimas turėtų būti paleistas. Labai galimas daiktas, kad po 
E kelių mėnesių naujų rinkimų rezultatai būtų kitokie, ūkinin- 
P kų Sąjunga jau tur būt nebe būtų trukdoma daryti sutartis su 
E tautininkais. Tuomet būtų progos Lietuvos ūkininkams pasi- 
< imti krašto valdžią į savo rankas. 
Kibi.ti./j ”

“TAUTIEČIŲ” TAUTIŠKU
MAS

“GsOfsas” paduodamas ži
nių iš “tautiškojo” Susivie
nijimo Seimo rašo šitaip:

.“Surinkus kuopų mauda-, 
tus, ėjo ‘tautinio’ Sūsivieny- 
mo ‘veteranų’ kalbos. Garbės 
kalbėti gavo Tareila, Biršto
nas, Salaveičikas, Adv. Pui- 
šiūtė-Šalnienė, Mikolainis, 
Ručinskas ir Siurba.

“Čia tenka pastebėti, kad 
iš 7 kalbėjusių 5-ki ‘tauti
ninkai, š 2 buvo komunistai. 
Pastarasis kom. Siurlra pats 
išlindo, na, ir išdrožė darbi
ninkišką spyčių.

“Kalbose tautininkai pla
kė komunistus, ‘gynė’ lietu
vystę. Tik tas nuostabu, kad 
dėdamies lietuvystės gynė
jais, tautininkų ‘oratoriai’ 
toli gražu prastesnę lietuvis-' 
ką kalbą vartojo, už komu
nistus. Štai jų perlai: asa- 
biškai, jokiu spasabu, nutro- 
tynias, džiugulius, šyla, man- 
driūnsia, valniausia kontrė.” 

Tai mat koks “tautiečių" 
.tautiškumas. 1 )ar “kantički- 
nę” kalbą teln'vartoja.

tybė pas juos — slapta diplo
matija. Mažumos be abejo
nės reikalaus sau to, kas lie 
tu vystei neis sveikatom Tai 
mat "kokis liaudininkų lietu
vystės saugojimas.

KAS IŠRIS KLAUSIMĄ
Apie skirtumą tarpe soci- 

jalistų ir komunistų daugelio 
ir daug sykiu užsiminta ii 
gvildenta, 
j ienos,” 
ką?

šai rodo* sičvo ingumą, 

tai buvo tikrai ‘gešeftiškąs.
“Ir kad Sirvydas būtu 

bent pasielgęs, kaipo pado
rus ‘gešeftmacheris.’ Bet ne 
— vos nusišluostęs ‘zūbus’ 
po vakarienės pavalgy nu
ark. Matulevičiaus bankiete, 
jisai ima plunksnąJr nišo^i 
vo ‘Vienybei’ piktą, straipsni 
apie bankietą ir apie svečią, 
kurį jisai\ėjo ‘pagerbti!’

‘ ‘ A r t a i gražu ? A r švarūs 
žmonės šitai]) elgiasi? N 
taip elgiasi tiktai chamai.

“Toki gaivalą, kuris lenda 
Į svetimą iškilmę neva kaipo 

.pritarėjas, o paskui ją išnie
kina,—kitą kartą veikiausia 
neįsileis ne tik ‘už garbės 
stalo,’ bet nė į pastalę!”

Prezidento Coolidge’o pati priima bukietą laike gelių paro
dos Washingtone. 1

t ■
j*. jflH

į

■?* 1

svkiuV v

Chicagos “Nau- 
num. 147, rašo štai 

t, ® 1 2 ■. MI ž
“Skirt ūmas Tarpe socialis

tu ir bolševiku komunistu v i. «. *. v

ra ne tiktai taktikoje. Bolše
vikų tikslas yra kitoks. Jie 
sakosi neva kovoja už ‘socia
lizmą,’ bet tas jų ‘socializ
mas’ reiškia ne darbininkų 
pal‘mosavimą, bet dar aršes
nį pavergimą, negu kapitaliz
mo tvarkoje. Pavyzdys—Ru
sija.”

Na, o pereitame “DarbL 
ninko” numeryje buvo cituo
ta iš “Lietuvos Žinių” apie 
tai, kaip St. Kairys, Lietuvos 
socijalistu vadas, liudijo 

i kuopininkų byloje. Kairys 
pasakė, kad galutinų tikslų 
rea I i za vi n u* t a r p “T<oinu n ist ų 
ir socijalistu skirtumo nėra.

Taiga dviejų autoritetų aiš
kinimai nesutinka.

» 1
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PRAMATO NEPASISEKIMĄ
Prof. Valdemaras, dabar

tinio Seimo narys, rašyda
mas “Lietuvyje,” num. 
nurodo, kad dabartiniai 
mėtojai stovi ant labai 
dalis kelio. Rašo šitaip:

“Iš naujo Seimo visuome
nė tiek daug laukė ir lauks, 
i—A rėiVnlino’as didžiausias AVCtvO a. s.**--... ....

atsargumas, nenorint jos ap
vilti; kai susirinko antrasis 
Seimas, kur krikščionių blo
kas turėjo daugumą, niekas ’mo 
iš jo nieko nelaukė, tai-gi nie
kas negalėjo būt apsivylęs. 
Dabar visai kas kita: laukia
ma iš jo tiek, kad visų no
rų vistiek negalima paten
kinti, vadinasi šiek tiek apsi
vylimo turi savaime pasida
ryti. Bet už tai dabartinis 
daugumas turi kirk galėda
mas rūpintis, kad pats nepri
dėtų iš savo pusės prie apsi
vylimo.”
Greičiausia atsitiks taip, 

kad naujosios valdžios liepa 
sisekimų bus daugiau, negu 
bile kuris dabar pramato. J ei 
kas iš karšti] krikščioniui de
mokratų bloko šalininkų liū- 
stelėjo iš pralaimėjimo, tai 
dabar gali būti pilnas vilties, 
kad sekamais rinkimais da
bartiniai viešpačiai amžinai 
žlugs. 'Pas žlugimas bus dar 
didesnis, jei krikščionių de
mokratų blokas padarys rei
kalingas reformas.

•>•>o, 
lai- 
sli-

AA<

SLAPUKAI
Dabartiniai Lietuvos Sei 

me laimėtojai daug kalbėjo 
ir kalba apie teisėtumą, de- 
mokrat ingumą. K iek vienas 
supratlvvas žmogus išanksto 
žino, kad tas jų demokratin- 
gumas ir leisėturnas tik žo
džiuose. Jie taip pat daug 
šneka apie valstybingumą, 
1 i e t u v y st ės a psa u g o j i m ą.

Kaip jie demokratingumą 
ir lietuvystę supranta, tai 
aišku iš jų pirmi] žingsnių. 
Liaudininkai valdžią sudarv 
darni prisiviliojo mažumas — 
vokiečius, lenkus ir žydus. 
Bet ką liaudininkai mažu
moms pažadėjo, tai neskel
bia. Tai mat kokia demokra-

NEPADORUS GEŠEFTMA- 
CHERIS

Chicagos “Naujienos" pa
rodė, kad Sirvydas, Brooklv- 

«-T no “Viafrybes” redaktorius, 
yra !ie^ad<fc "ešeteaclA- 

ris. Susikirtimai kilo dėl 
Sirvydo dalyvavimo arei vys
iu po Matulevičiaus pagerbi- 

vakarienėj. “Naujie
nos" tą žinią buvo paėmusius 
iš “Garso" ir buvo pridėju
sius savo komentarą. Sirvy
das įsižeidė ir pavadino 
“Naujiem]’’ redaktorių ge- 
šeftniacheriu. Tai “Naujie
nos," num. 148, parodė, kad 
Sirvydas veidmainiškai el
giasi ir yra nepadorus gešef- 
makeris. “Naujienos" ra
si) :

“ ‘Naujiemi’ paminėjimą, 
kad Sirvydas sėdėjęs už 
‘garbės stalo' (kuomet pasi
rodo, .jis sėdėjo už ‘negarbės 
stalo'). Brooklyno fašistuo- 
jantis laikraštis apibudina, 
kaipo ‘p. Grigaičio nesveiką 
bilda eiti gyvenime per fas 
et ne fas prie savo gešeltiš- 
kų tikslų.” Jeigu šitai]), tai 
mes Sirvydui ve ką pasakysi
me:

“įžiūrėti ‘gešeftą’ pada
vime tokios menkos žinios 
gali negut pusgalvis! Bet 
Sirvydo lindimas į bankietą, 
surengtą pagerbimui atstovo 
bažnyčios, kuriam jisai vie-

LABAI NEGRAŽIAI 
PASIELGĖ

“Klaipėdos Žinios,” mini. 
91, rašydamos apie išrinkimą 
Dr. Griniaus Lietuvos prezi
dentu užsiminė ir apie buvu
sį prezidentą p. Stulginskį. 
Rašo šitaip:

“Buvęsis Respublikos Pre
zidentas ]>. Stulginskas, pa
statytas ir palaikyts krikšL 
demokratų bloko, pasitrau
kia drauge su to bloko žlugi
mu. Reikia pasakyti, kad 
plačioji Lietuvos visuomenė 

“labai mažai tegirdėdavo apie 
savo Prezidentą. P. Stui- 
jnnskas, rasi, ir geros valios 
žmogus, bet jį mažai kas te
pažino, tematė, tegirdėjo. 
Nei maž nebuvo populiarus. 
Turbūt tai buvo ir dėl to, kad 
jis priklausė tam partijų blo
kui, kuris visuomenes akyse 
taip mažai pasitikėjimo tetu
rėjo. Kitaip Plezideiitu? K- 
Grinius. Jį žino ir gerbia vi
sa tauta. Jį sveikina ir visa 
Klaipėdos krašto visuome
ne ! ’ ’
Jei sakai ar rašai, kad tas 

ir tas rasi ir yra geros valios 
žmogus, tai nenoroms darosi 
įspūdis, kad ant žmogaus me
tamas še,sėlis. Čia abejonė 
keliama apie tariamo žmo
gaus gerą valią. Šitaip že
minti asmenį, buvusį valsty
bės priešakyje, yra pasibjau
rėtinas darbas.

n

FAŠISTINIAI ATSIŠAUKI 
MAI SEIME

Lietuvos Seime socijalistu 
atstovas Plečkaitis pasakė, 

fašisti- 
išleidęs

kad pagarsėjusius 
nius atsišaukimus 
Krikščionių Demokratų cen
tro Komitetas. Atstovas kini. 
Šmulkštys pareiškė, kad .jei 
Plečkaitis neatšauks to prie
kaišto, tai bus traukiamas 
teisman. Be to esą daviniu, 
rodančių, kad tuos fašisti
nius atsišaukimus išspausdi
nę patys socialdemokratai.

Tai mat kaip dalykai aiŠ-

Inteligentijos Reikšmė Tautoj
'Teko man nemaža susidur-, Rusiją, 

ti su Rusijos ii- Vakarų Eu 
ropos inteligentija ir jiaste- 
bčti kokia didelę rolę (veiks
nį) turi ji kiekvienoj tautoj. 
Ji nustato, nors neišsvk, ne 
tik savo, bet dažnai ir kitoms 
tautoms krypsnį. Net ir toj 
pačioj tautoj keičias pasau
lėžiūros ir doros kry]>tis su
lig to kai]) tuo metu ar toj 
šalies vietoje yra nusistačiu- 
si inteligenūpu Antai praim 
cūzai Prancijoj ir j)raiicū/.a’. 
Amerikos Kanadoje, nors 
kalba ta pačia kalba, nors y- 
ra išvažiavę iŠ tos pačios tė
vynes, bet atrodo .jie šian
dien lyg atskiros tautos gv- 
ventojai. Europos prancū
zai linkę prie ištvirkimo, ma
terializmo, negerbimo religi
nių šventenybių. Kanadoj 

jgi visaLatvirkščiai: religija i 
privačio ji viešai labai ger
biama, šeimynos gyvena gra
žiai, veik negirdėti apie mo
terysčių persiskyrimus,* vai
ku žudiiną. Kur priežastis ! 
Europoj sumasoneję laisva
maniai ir socialistai prancū- 
zai inteligentai varo priešre- 
liginę agitaciją, tikybą išme
ta iš mokyklų. Kanadoje gi 
veik visi inteligentai laikosi 
patys religijos, gerbia bažny
čios atstovus, stiprina krik
ščioniškos doros laisyklcs.

Kitas pavyzdys— Rusija.
Čia inteligentų didžiuma 
prieš karą buvo pasidavusi 
ateizmui (ijihiai bedievybei). 
nihilizmui (nepripažinimas 

. doros dėsniu), anarchizmu;
(jokios valdžios nepiūpaži'ii- 
mas ). Di cvino liaudį (uaro- 
dovolci). Norikai kurie ki! 
nieji inteligentai, suprasda
mi religijos ir doros reikšmę 
tautos gyvenime, pav. Vladi
miras Soloviovas ragindavo, 
caro valdžią artintis prie ka
talikybės. o savo tautiečius 
intidigentus mesti ateizmą ir 
kitus izmiis. tačiau buvo tai 
balsas: šaukiantis tyruose. 
Patys bolševikai, paverto

prisipažino (viešai, 
laidojant 1918 m. socialistą 
Blcchanovą), kad netikinčio- 
ji inteligentija yra paruošu
si .jiems, kelią j bolševizmą.. 
Ir dėlto jie nutarė Pleebaiio- 
vą iškilmingai valstybes lėŠo-. 
mis palaidoti, nors jis nebu
vo jų partijos narys ir gv- 
vas priešinosi jų tvarkai. Ži
nome prie ko ]>ri\edė komu
nistą i-bolše v i kai Rusiją.

#Cia galėčiau priminti, gra
liai dorai, ekonominiai su
sitvarkiusius chorvatus (Ju
goslavijoj) ii- \ iso pasaulio 
tautas ir tauteles, kurioms 
tinka ta pati taisyklė: inte
ligentija yra kiekvienos tau
tos smegenys. k •

Laiminga tauta, kurįoj«r 
dvasios smegenys yraAV(^ĮEiz 
gerai ir tvarkingai veil^b.i;

O Lict’Avos -iuMi 5
Kur ji mūsų tautą m ips Y 
Ar ji gali tinkamai mus nu
kreipti, ypač ta jos dalis, ku
ri pati neturi aiškių dvasinių 
dėsni’.], pati iškrikusi, suski
lusi į priešingus sau parti
jas

Tepagalvoia patsai malo
nus skaitytojas, teparašo sa
vo nuomonę, nes proto švie
suomenės klausimas yra 
Markiausias ir rimčiausias 
kiekvienai taniai, kas nori 
ateityje gyvuoti ir žengti 
pi rmyn.

(“šaltinis”)

—v

X

X*

PIENO NAUDOJIMAS 
PADIDĖJO

Agrikultūros 1 teparl meil
ias skelbia, kad pernai Suv. 
Valstijose pieno suvartoji
mas pasiekė rekordo. Tais 
metais pieno sunaudota 54.- 

svarų. Tai padi
dėjimas ant 1,554JMM),OO() 
svari] palyginus su 1924 m.

TIKYBINĖS RIAUŠĖS
Arabijoj. Mekos mieste, 

mahometonų šventovėj, išti
ko tikybinės riaušės. Maho
metonai laikė savo metinę 
Šventę. Kai jie darė procesi
ją i ruošė Šventą kilimą." Lai 
\Vahibi genties kareiviai 
proeoiją u’puolė ir susirė
mime žuvo apie 25 žmones, o 
sužeistų buvo daug dauginu.

Karavanas grižo nuo Ara
rato kalno, kur buvo didelės 
ceremonijos. Karavanas tu- 
rėjo įvelia ir tas griežė. \V.a • 
iiibiečiai pasi priešino ir sakė, 
kad tai nepritinka. Egiptie
čiai smarkiai pasipuoši no ir 
ėmė šauti į \Vahibiccins. Ta
da M’ahibiečių. karalius įsi
kišo tarpininkauti ir sulaikė 
tolimesnį kraujo praliejimą.• ’ Kun. F. Kemėšis

i'.- 'jiA - - i *
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Li vinifistonieties

dabartį-
Argentinos karo laivo Moreno jūreivių būrelis. Tas laivas 

yra atvykęs New Yorkan ir svečiai buvo vaišinami Suv. Valsti
jų laivyno klube.

Nauda iš Amerikos “Lietuvių Dienas”
. . .    L ’____________ « » ____ - • . . - - _

Gal kam pasirodys šisr 
straipsnelis ir labai nevatnu 
kūrinėliu. Bet kaip ten ne
būtų—meldžiu jį domini per
skaityti ir pamąstyti. Tai 
pripažinsite, kad jame jei 
j£u nė visiškai tyra, tai bent 
nors paprasta teicybė yra at
vaizduota. šitai.. . šitai žmo
nija -visuomet, o ypatingai 
dabartiniame laike, laike nia- 
terijalizmo jei ką daro, tai 

• visupirmiausiai žiūri, kad iš 
to būtų nauda, nauda mate- 
k ijale — apčiuopiama — me
džiaginė; gi naudą taip va
dinama morale ji
nė žmonija—neperdaug kai
nuoja. Nors tame at veju jo 
ir daug klysta, nes nauda 
morale labai daug kartu via. 
jei taip išsircikšime, pagim- 
dytoja naudos niaterijalūs. 
Tai čia Įiastatykime klausi
ma, kuris vra antgalviu Šio 

'straipsnelio: Kokia nauda iš 
Amerikos Lietuvių Dienos” 
bus ?
Šium 
kios.

vaikštinėtų ieškodami ska
nesnio kąsnelio, kur jiems tik 
patiktų. Ir “gerbiamas” va
gis, kaip liūtas, vilkas, bei 
jiems panašūs sutvėrimėliai, 
daug patarnauja žmonijai; 
jis gi ve kokiu būdu. Visi 
vagį keikia ir peikia. Bet jei 
vagių nebūtų, tai meldžia
mieji, kokia gi tvarka būtų 
pasaulyje ? Kur ką žmogus 
turėtum, ten tą ir padėtum, 
nes mat, nebijotum, kad kas 
tą pavogs. 0 po-tam suktum 
galva ir keiktum beieškoda- 
mas. Neveltui ir lietuvių 
patarlė saku: — Kur turėjo, 
ten ir padėjo, ir pamiršo; o 
po tam iršo— beieškodamas! 
Bet kad dabai* mes bijome 
vagiu, tai viską tvarkingai 
padedam į prideramą vietą 
ir... ir dar uln-akinam! Na. 
tai kaip nuims reikia kokio 
nors daikto, tai tuoj jį ir 
randame.

Alau teku skaityt ir nuo 
daugelio girdėt, kad suomiai- 
finai iš prigimties neturi pa
linkimo prie vagysčių (o 
tai j), pasipešt ir liet peilį i 
pašonę pakišt, tai jie vy
rai.. . ). !$• todelei net jų kal
boj savito žodžio nėra dėl iš
reiškimo spynos (dabar,

•stū- ąyriimtas —rKaip man vienas t 

nas suomis sake, jie vartoja 
vokišką žodi išreiškimui spy
nos). Tai būdavo, kad dar 
juos rusai nevaldė, kur ką 
kas turi, ten ir padeda ir.. . 
ir laimi tankiai užmiršta ir

\ x L
P S:g:R t y t m s

na” būtų tikrai iškilminga ir 
grtfnijozi diena. Diena pa
garbos žuvųsiems už laisvę 
šios šalies piliečių, tai yra 
kartu ir mūsų. • Ir diena iš
garsinimo ir išaugštininio 
lietuvių ir mūsų brangios tė
vynės — Lietuvos vardo. Va
lio! V alio!! — Lai gy moja 
Amerikos “Lietuvių Die
na!”

P. S. Kas kartais' norelį 
kokių-uors informacijų kas
link Amerikos “Lietuvių 
Dienos,” tai aš patarčiau 
kreiptis prie tos dienos ne
kaipo sielos ir širdies—gerb- 
kun. J. Draugelio, VVhartor 
St., Philadelphia, Pą, t Ir tų 
laikrašių. kurie remia “Lie
tuviui Dieną,” muisčiau. tą. 
nors ir gal keistą straipsne
lį perspauzdinti.

namas Vadovita, sulig kai
mo vardo iš kur jis paėjo. 
Šis tai mokslinčius, Vadovi
ta neatminė savo tėvų — bu
vo našlaitis — ganė galvijus 
pas ūkininką kaip kad ir jis 
buvo, baudžiauninką. Bet jis 
turėjo didelį gabumą ir norą 
būti mokytu vyru. Ir nors 
ne kartą jam vienas ubagas, 
kuris jį išmokino ant mal
daknygės skaityti, sakydavo: 
— Jei nori būti mokslinčius, 
tai turi niekti bandą, surast 
Krokavą, ten, o tikiu tave 
priims, universitete išmokti 
lotynų kalbos, tai tada viską 
sužinosi.. .

Šie ubago patarimai labai 
patikdavo Vadovitai, bet jis 
neturėjo drąsos bėgti iš gim
tinio kaimo; ieškoti Kroku
vos ir melsti, kad jį vargšą 
priimtu į universitetą. Bet 
kartą kada užsimąstęs žiūrė
jo, kaip vanduo šaltinėlyje 
čiurena, vilkas stvėręs iš jo 
bandos paršą, pabėgo į krū
mus. . . Tai Vadovita, su
prasdamas. kad jį jo “gaspa - 
dorius’ 'už tą užplaks, nes ir 
taip pertankiai gaudavo ber
žinės košės... metė bandą ir 
pasileido ieškoti Krokavos. 
(li po šešių savaičių klaidžio
jimo. rado Krokavą: tapo

* 1 ‘ 
atėjo net laikas, kad jis buvo 
Krokavos universiteto lek
torium ir.. . ir tai vis pasidė- 
kuojant, kaip jis pats saky
davo vilkui. Nes jei vilkas 
nebūtų stvėręs iš jo bandos 
paršą, tai jis nebijotų užpla
kime, tai ir<Rvatsirastų pas 
jį drąsa ieškoti Krokavos ir... 
ir universiteto. Na, gerbia
mieji, tai jei tokie “nenaudė
liai.” tokie, jei taip išsireik
štu vanagai, kaip kad liūtas, 
kurs Afrikos kolonistų lau
kus apvalo nuo zebrų.. . Vil
kas. kuris Vadovita padarė 
mokslinčium. Ir rusų vagys, 
kurie suomius išmokino tvar
kos, prie progos būna nau
dingi—suteikia ne tik mora
lę, bet ir materijalę naudą: 
nes galite patys suprasti, kad 
Vadovita ne tik turėjo nuo 
visu paguodonę ir garbę bū
damas mokslinčium—rekto
rium universiteto, bet... bet 
ir skanių pyragėlių, vymičio. 
gražiu rūbelių ir.. . ir skam
bučiu. . . Tai. . tai ką gi jau 
kalbėti apie kilnius, gražius 
ir sulyg mano nuomonės la
bai naudingus dalykus, pa
vyzdžiui. kaip kad via Ame
rikos “ Lietuviu Diena.’’

Tik Įsivaizduokime sau: 
Suvienytos Valstijos šiaurės 
Amerikos pergalėjo — su
triuškino Vokietijos milita-

Nesigilinant, pavir- 
žiūrint, regis, nei ko-* . **()t taip sau lietuviai 

pavaikščios gatvėmis, j/adai-
nuos. pašoks ir... ir viskas 
užsibaigs. Ir galėsime tarti 
kaip gale poterių: Am’n! 
'Pačiau ne! gerbiamieji.—Jei 

—‘ ‘ Lietuvių Diena” būt 11 ne - 
naudingas dalykas, tai ir vis
kas būtų nenaudinga. Bet 

H taip juk nėra.

Kartais paviršutiniai žiū
rint, daugelis dalykų, daiktų 
mums atrodo ne tik naudin
gais. bet net blėdingais, ir tai tas daiktas be naudos tankiai 
dar labai augštam laipsnyje. ir supūva. Žodžiu, toje sri

ty pas suomius viešpatavo 
Lodidžfausia betvarkė. Bet 
atėjo pas suomius svečiai.. . 
rusai, tai ir išmokino juos 
viską prigulinčioj vietoj lai
kyti ir... irtai dar po spy
nos globa...

Al an vienas lietuvis. Rusi
jos kareivis tarnavęs Suomi
joj pasakė toki dalykėli: — 
Girdi, ar tai karčiamoj, ar 
taip kur nors, vos tiktai suo
mis susieina su rusu, Inoj ir 
išgirsti. Kaip suomis rusui 
taria ■‘komplimentą :" — Ti 
vor! -- 'Pu vagis! O rusas 
šypsodamasis, nekaipo ačiuo- 
daitris jam už “komplimen
tą,” atsako:— Tak. tak! — 
no mi vas nnčylį pariadku! 
įį- 'Taip. taip! bet mes jumis 
išmokinome tvarkos. Bet 
1 iek to jau su 1 mini “gerbia
mu'' vagiu, te man valia bus 
dar keletą žodžių pasakyti a- 
pie poną vilką, mat. pas len
kus tai visi ponai, tai ir vilką 
galime vadinti poliu.

šitai t rys šimtai metu at
gal Krokuvos imi versitele

Čia gerbiamieji, kaipo pa-

invti... Ką ? Ugi liūtą, vilką—---------- ------r w —

ir.. . ir “gerbiamą” vagi. Na. 
visi su manim turbūt pripa- 
žinsite, kad tai labai, labai 
nenaudingi sutvėrimėliai. 
Bet ar ištikrųjų taip yra ? — 
Visiškai ne! Pavyzdžiui: Vi
durinėj Afrikoj, kur randasi 
daug zebrų — laukinių gyvu
lių panašių i mūsų arklius, 
kolonijalė Anglijos valdžia 
griežtai uždraudžia liūtus 
naikinti—be nei kokios prie
žasties; tik jei liūtas užpuo
la žmogų, nors tas labai retai 
būna. Tai gindamasis gali ji 
užmušti. Ir kad perdaug tų 
šelmiu didelių katilui nepri
visti], kiekvieną metą kūmų 
pavelyl a medžiotojams a pru- 
bežiindą skaitlių liūtį] iššati- 
dyti; bet nei vieno daugiau, 
kaip kad kurioj apielinkėj y- 
ra paskirta. Dabar gal kas 
užklaus, kodėl taip yra daro
ma? Juk šadmis liūtas, kaip 
Įpuola i banda jaučių, ar kiti] 
koki’] galvijų, tai kaip koks 
gal va žu< l i s, “ ra zba i n i n k a s." 
visus galvijus, jei jam pasi
seka, išpjauna, o vos tik vie
ną nusineša sau maistui ! Ko
dėl ?! - — Todėl, kad .jei ne bū
tu liūlį] tose apieli tikėsi-. tai 
žebri] tiek daug priristų, kad 
jie smiaikvlų visus laukus 
aj’sėtus ja\ai< ir visas pie
vas. Liūtai gi medžiodami 
ant zebru. \ ra Afrikos kolo 
nistu nekai|»o kad mūsų 
ropos lauksargiai.

Kaslink vilkų, tai 
1ai|>: Piemenys baudi] 
ropoj. dabodami gal’ 
Dilo ašį riii <lant< liii \ ilki], ži
nia : kur dar \ ilki! \ ra. timmi 
m daleidžia ir lauku- išgany
ti. \< s jei ne vilkai. lai dau
gi lis kartu piemenys ar mie
gotu kuri krūmus sulindę, ar 
vagiliautų ; o galvijai ten sau

rizmą, jei gal kas tars: ne jo
ga. Tai... lai galybe savo 
-aukso! Bet.. . bet vienok jos 
yra pergalėtojos ir prašalin- 
tojos Europos pavergimą per 
Vokietiją. Dabar gi: doleris 
visą pasaulį pavergė — visos 
tautos yra, it t iu vergai kara
liaus Egipto laikuose Juoza
po Egiptiečio, sūnaus Jokū
bo, tikrenybėje vergėmis Su
vienyti] A’aistijų. — Nes pra
siskolinusios, kai}) kad egip
tiečiai. buvo prasiskolinę sa
vam karaliui, todelei ir pata
po paprastais vergais. Na. o 
gal kas tars: tu jau čia per
sėdai.. . meluoji kai}) pasam
dytas!. . Ne vyručiai! taiy- 
ra kotyriausia ir košvenčiau- 
sia teisybė —visos tautos pa
saulio realybėje yra vergės 
Suvienytų Valstijų; išskyrus 
vos vieną,'kuri nors ir prasi
skolinus, taip tik au
sin .. bet... bet ji pakėlė 
pnaišt.i ir žūt-būtinoje kovo
je gina savo laisvę. Ir ar mes 
ją mylim, ar neapkenčiam, 
mes privalome tarti: ji yra 
didvyrė! O kas link jos var
do. aš tikiu, kiekvienas skai
tytojas atspės jos vardą : tar
siu tik tiek: ji gyvena šiai! 
roję.. . Bet tiek tu — grįž
kime vėlei prie Suvienytu 
Valstijų. J r ve dabar tos ga
lingos Suvienytos Valstijos 
apvaikščioja. paminėją 150 
meti] sukaktuves tu laikui, 
kada prabočiai dabartiniu iš
didžių. Šimtaprocentinių a 
merikoni] guldė savo galvas 
už laisvę ne tik vien savo ir 
savo ainių, bet ir atėjūnu. Lai 
liiomi kariu, ir lietuviu. I r 
jie pergalėjo — iškariavo 
laisvę ne tik sau. savo ai
niams. bet ir visiems kvies
tiems ir nekviestiems atei
viams. tarpe kuriu ir mes 
lietuviai esame. Jų ainiai — 
amerikonai juos — tuos kar-

Pasiūlome visiems gerų raštų mėgė 
Jaras Įsigyti dvi geras knygas: pirmų n 
antrų tomų

APMĄSTYMAI 
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7’A colių, dailiais kietais ai> 
darais, po 500 suviršum puslapių. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai, 
ypač dievotiem žmonfm. Kaina abiejų 
tomų £3.00. Išpirkite pašte “Money 
Order” ir siųskite:

“Darbininkas”
SGG W. Broadway, So. Boston, Mass.

žygius kovojančius už laisvę 
visų apoteozuoja — dievina, 
siuto jiems puikiausius pa
minklus, ruošia Pasaulines 
Parodas surištas su esme jų
jų pagarbos ir taip toliau ir 
tai}> toliau. Visos tautos, ku
rios kai}) gali, prisideda prie 
tos pagarbos tiems didvy
riams ir karžygiams kovoju
siems už laisvę visų — prie 
tos iškilmės 150-metų sukak
tuvių Suvienytų Valstijų 
Neprigulmybės pagerbimo, 
paminėjimo. Na, ir ką gi 
pasaulis pasakytų, jei tik 
vieni lietuviai, ar tai per sa
vo didelę puikę, ar dar tik 
}>rimitiviŠką protavimą, tai 

iyra^ kvailybę, nemalonėtų 
pagerbti buos, kurie mirė už 
juos.. . J^l'ai yra, nenorėtų 
.prisidėti prie iškilnių 150 
metų Amerikos laisvės pa
gerbimo. . . ...

Aš spėju, kad jei lietuviai 
pasirodytų tokiais arogan- 
tais ir nedėkingais, kad jiems 
— lietuviams visiškai užda
rytų vartus į Šį laisvės kraštu 
kaipo nepageidaujamam gai
valui. Bet gal kas tars: — 
Tai neperdidelis pagerbimas 
bus išreikštas per tą tai A- 
merikos “Lietuvių Dieną.” 
Xe. vyručiai!—rusų liaudies 
patarlė sako: — čem chata 
bogata. tiem i tada.. . — Kas 
kai]) išgali, taip ir jtadaro.. . 
O tą ir protingi amerikonai 
supranta, kad mes ne kokie 
ten turčiai iv galiūnai. Bet 
turimi', taip sakant, parody
ti jiems savo širdies, kad juos 
plaka kartu su jųjų — ame
rikonu laike tu 150 meili \- 
inerikos Neprigulmybės su
kaktuvių. Tai jie tada ne tik 
mus lietuvius gerbs kaipo 
kultūringus ir dėkingus žmo
nes, bet... bet rasi gal mes 
dar iš to ajiturūsime ir kokią 
nors pozitivę. ajičitiopiamą, 
medžiaginę naudą. — (lai ra
si kartais jie pa velys ir kur
kus didesniam skaitliui mūsų 
broliu įvažiuoti į šį kraštą, 
negu kad dabar yra Įleidžia
mi]. Ir viliuos, kad tai}) gal 
ir bus. jeigu mes lietuviai 
tinkamai jmsirodysime Ame
rikos “ Lieluvių I >ienoj” iš
kilmėse. Nes mat. kai}) man 
vra žinoma, nekuriu asmenys 
iš “Lietuvių Dienos" Komi
teto turi gerus bičiuolius tar- 
|>e labai įtekmingi] ameriko
nu veikėjų ir publikų. Tai 
jų žodelis, kitas ištartas lie 
tuvių naudai, daug užsvers 
akyse Vašingtono valdžios. 
Tad viis darban! Broliai ir 
sesulės, be skirtumo pažvtd 
gų. tikėjimo, partijų ir sro
vių. dirbkime kas ką gali iš
sijuosę. Kad “Lietuvių Die-

Mrs. W. B. Hamilton iš San 
Francisco. Moterų klubai Ka
lifornijos valstijoj ją išrinko 
kandidate į kongresą.

Neveiklumas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos. 

Jei skaitysi “Darbininką” 
Tavo laikas neis už dyką.

Skaitytinos knygos

$1.00

.15

i

.$1.00

' • » <

.45

Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žmo
gus privalo būt žmogum. Kad tokiuo išlikt, tai 
reikia skaityt geras knygas.

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerų 
knygii:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
ru knygų:
DANGAUS KARALIENĖ

<

t

i

t

Mylintiems literatūrą patartina 
BEN-HUR ___ _____ __ .-:J___________ _____

. r-/r - >
Ekonominio turinio įdomi knygutė

TURTO NORMA________________________
Politinio pobūdžio 

BOLŠEVIZMAS__________________________
Geografinių žinių mėgėjams tinka 

KELIONĖ APLINK PASAULĮ________
Lengvo tarinio skaitymėliai

TRYS KELEIVIAI__________________________ .45
TRUMPI SKAITYMĖLIAI ______________.45

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

Siųsdami užsakymus adresuokite: 
“DARBININKAS”

366 W. Broadway South Boston, Mass._
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Visi Skaitykite

Jono Kmito 

Eiles 
Tai Didelė Knyga 192 Puslapių. 

EILIŲ JOJE YRA VISOKIŲ 
įvairių — patriotingų, 

. , juokingų, rimtų, bet 
visiems visos supran
tamos. Veik visos yra 

originalūs
Apdaruose $150, be apdarų $1.00

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.



KODEL-KADA-IR DABAR

Hugo Black iš Alabamos val
stijos, norįs patekti į Suv. Val
stijų senatų.

“Darbininko” skaitymas ir Visi nepasisekimai organi- 
rėmimas, tai darbininko susi- zuotam darbe, paeina nuo no 
pratimas. veiklumo.

Duokite Savo Vaikams 
Maistą, Kuris Jiems 

Reikalingas.
Tūkstančiams vaikų rei

kia maisto, kuris juos 

padarytų stipriais ir ga

lingais prieš ligas. 

Standard ar Challenge 

Kondensuotas Pienas
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No. 35RODYKLĖ

į -, “ Darbininko ’ ’ 49 numery
je je šiuomi pačiu dntgalviu 

pareiškiau savo mintį kas- 
7 link mūsų jaunimo šalinimos 
čynuo lietuvystės ir pastačiau 

kooperacijos idėją, kaipo 
vieną iš tinkamiausių prie
monių jaunimui prie, lietu
vystės palaikyti. Šiame at- 
vejuje bandysiu pareikšt 
vieną, kitą mintį, kaip prak
tiškai būtų galima bandyti 
pratinti mūsų jaunimas prie 
kooperatyvio veikimo Ame
rikos lietuvių tarpe.

Kiekvienam praktiškam 
žmogui labai gerai yra žino
ma, kad norint pravesti ko
kias norint idėjas visados 
pradedama nuo jaunimo. Tą 
faktą mums išaiškina ne tik 
gyvenimo praktika, bet net ir 
patsai gamtos surėdymas. 
Pavyzdžiui, kad ir sodaunin- 
kas, daržininkas nori page
rinti savo sodą, kad jis jam 
neštų daugi aus naudos, iš
duotų geresnius vaisius, tai 
jis nupjauna nuo geresnio 
medžio šakelę ir įskiepina į 
kitą jauną medelį. Ir tokia 
šakelė įskiepyta į jauną me
delį greičiaus prigija ir duo- 
da geresnius vaisins. Kartnis 
tas paį^ bandoma daryti ir su 
senais medžiais, tečiaus to
kie bandymai retai kada esti 
pasekmingi.

Tas pat daroma ir socija- 
lej gyvenimo srytyje. No
rint, kad žmonių draugija, 
visuomenė būtų dora, teisin
ga, prakilnios širdies, gailes
tinga, tad šiuos doros, tei
singumo, principus pirmiau
sia bandoma jau mokykloje 
įskiepyti į jaunimo širdis. 
Nes kiekvienam aišku, jeigu 
jaunimas bus dorai išauklė
tas, tai ir visuomenė bus do
ra. Tečiaus neužtenka vien 
tik išmokinti jaunimas doros 
principų, bet reikalinga teip
gi nurodyti, kaip tuos teisin
gumo ir doros principus vyk- 
dinti gyvenimam Kaip ap
saugoti nuo pavojaus tuos 
teisingumo ir doros princi
pus, kuomet prisieina susi
durti su tikruoju gyvenimu. 
Šį darbą auklėjimo srytyje, 
kaip tik pasekmingai atlieka 
katalikiškoji mokykla. Ta
riaus yra nemažai atsitiki
mų, kad ir gerai išauklėti ka
talikiškose mokyklose jau
nuoliai, pagauti gyvenimo 
sūkurio, greit pamiršta tei
singumo ir doros principus 
ir vietoj kad dirbti visuome
nės naudai, kaip kad pride
rėtų katalikiškų mokyklų 
auklėtiniams, pradeda žiū
rėti, kaip tą visuomenę ge
naus išnaudoti savo privatiš- 
kiems tikslams. Tečiaus šia
me atvejyje tų jaunuolių ne
galima jierdaug kaltinti už 
tokius pasielgimus, bet rei
kia kaltinti ir pati visuome
nė, kuri neištyrus jų, iškar
to paveda jftmi vieniem at
likti šiokį ar tokį darbą, 
kaip kad mes pavedėtu vesti 
bendroves nekuriem asme
nims. Mūsų laikuse kaip tik 
daugiausia neteisybės papil
doma ekonominėj gyvenimo 
srytyje. Todėl šiandien vi
suomenė ir ieško priemonių, 
kaip tai ekonominiai neteisy
bei užbėgti už akių. Kaip j- 
vesti teisybę j materijai? gy
venimo Krytį. Šiame atvejy
je sergančiai visuomenei eko
nominės neteisybės liga, pa-

t

Kooperacija ir Amerikos 
Lietuvių Jaunimas 

-----  •• A. X
sauliniai socijologai parašė 
receptus tai ligai gydyti. Pir
mutini receptą parašė socija- 
lizmo tėvas Karolis Marksas. 
Bet kadangi socijalistų re
ceptas jau datfgeliui yra ži
nomas, ir gyvenimo faktais 
priparodytas, tai nematau 
reikalo apie tą receptą aiš
kinti. Kitą receptą pateikė 
krikščionių socijologas vys
kupas Ketleris, jo receptas, 
tai kooperacijos idėja. Kas 
tad toji kooperacija ? Atsa
kysiu trumpai be ilgų išve
džiojimų. Žodis kooperacija 
tai reiškia bendras veikimas. 
Kuomet vienas žmogus ati
daro krautuvę, biznį, tai tokį 
biznį mes vadiname pricariš
ku. Kuomet du, trys, arba 
keli žmonės susidėję veda 
biznį, tada mes vadiname 
kompanija. O kuomet dide
lis būrys žmonių susidėję po 
lygią dalį kapitalo pradeda 
biznį, pirklybą, tokį biznio 
vedimo būdą mes vadiname 
kooperacija. Dar man neuž
baigus šio straipsnio rašyti, 
jau aš turėjau ginčų su vienu 
žmogum šiame klausime. 
Girdi sako jau mes darėme 
bandymus kooperatyviu. bū- 
du vesti biznį, tečiaus tie 
bandymai buvo nepasekmin
gi. Tš pradžių biznis sekėsi 
gerai, bet paskui pradėjo 
pulti žemyn ir ant galo visai 
subankrutino. Užtad sako 
biznis galima vesti tik priva- 
tiškiem žmonėm ir kompani
jom, o ne kooperatyviu būdu. 
Tečiaus nepasisekimą bizny
je vienai kooperacijai pri
mesti negalima. Jog yra ir 
pavienių žmonių, ir kompa
nijų, kuriem nesiseka biznis 
ir tankiai subankrutina. Tas 
nepasisekimas turi savo prie
žastis, o jos yra: nemokėji
mas biznio vesti, stoka geros 
priežiūros, nemandagus ap
siėjimas su žmonėmis, stoka 
teisingumo ir kitos. Koope
racijos kur tik buvo daroma 
bandymų iš pradžių sekėsi 
gerai, bet vėliau iširo, suban
krutino. Tos nepasisekimo 
priežastys buvo stoka supra
timo biznio vedime, partyviš- 
kumas, narių apsileidimas, 
nesirūpinimas bizniu. Kaip
gi gali kooperacijai sektis, 
jeigu nariai per ištisus me
tus neatsilanko ant susirinki
mu. Visus reikalus vesti pa
lieka vienam žmogui, patys 
nesirūpina suprasti biznio 
vedimo tvaiką; paskui pra
deda skleisti paskalas apie 
vedėjo neteisingumą: nariai 
pradeda nebe remti koopera
cijos ir seka bankrotas. Nors 
kooperatyvio biznio vedėjas 
būti! ir teisingiausias, tečiaus 
ant jo vieno rankų negalima 
visas biznis palikti, jis turi 
būti direktorių priežiūroje, o 
direktoriai turi teipgi su
prasti biznio vedimo tvarką. 
Gi mūsų kooperacijose būda
vo ir tokių direktorių, kurie 
net rašyti nemokėdavo, nei 
skaitlinių suprasdavo, tad ta
me ir buvo visa nepasisekimo 
priežastis. Tad jeigu mum 
seninus nepasisekė pravesti 
savo tarpe kooperacijos idė
jos, tad bandykime ją pra
vesti jaunimo tarpe, nes jau
nimas yra liiiosesnis nuo par
tinės neapykantos ,teipgi tu
ri dauginus kvalifikacijų 
kurias galėtų panaudoti tam 
tikslui. Tad kaip tuos ban-

Studentų maršavimas prie stalo, kur išduodami diplomai. Taip studentai buvo išsirikia- 
Pietinės Kalifornijos universitete Los Angeles mieste.

dymus pradėti ? Mes dalėme 
bandymus atidarydami ko
operatyvus grosernes ir bu- 
černes. Žinoma, .jaunimui 
dar einančiam Į mokyklas to- 
kis darbas netiktų. Pjausty
ti pasidėjus stoiką ar paršą, 
tai ne jaunimo darbas. Jau
nimui geriausia tiktų tokiu 
daiktų sąkrova. kuriuos pat
sai jaunimas mokyklose su
naudoja. Kaip tai: rašymui 
popiera. visokiii knygų, imu 
gazinų ir kitokių smulkme
nų. Tokios krautuvės inven
toriui uždėti daug kapitalo 
nereikėtų. Užtektų vienos 
kitos šimtinės. Būtų galima 
padaryti šorus sakysime po 
$1.(M), taip kad kiekvienas 
vaikas galėtų nors vieną se
rą Įsigyti. Iš didesniųjų bū
tų galima išrinkti menedže
ris, vedėjas krautuvės, direk
toriai ir visa valdyba. Vedė
jas veda krautuvės biznį, 
knygvedys veda krautuvės 
knygas, direktoriai tą visą 
prižiūri ii- išduoda raportus 
mėnesiniame šėrininkų susi
rinkime apie krautuvės sto
vį. Žinoma raportai turėtų 
)ūti išduodami lietuvių kal
ia. Tad kuris gi tėvas nega- 
ėtų duoti savo vaikui, ar vai
kams po $1.00 Įsigijimui 'vie
no šėro, kad jo vaikai galėtų 
dalyvauti tokioje jaunimo 
kooperacijoje ir pratiniics 
prie biznio vedimo. Jeigu 
vartais tokie bandymai pasi
rodytų ir nepasekmingi, tai 
didelio nuostolio nebūtų. Gal 
<aip kam šitas mano išve
džiojimas pasirodys juo
si ligas, bet ar ne juo
kinga yra deklamuoti jauni
mui vien tik apie Lietuvos 
grožybes ir tuomi norėt pa- 
aikyt jaunimas prie lietu
vystės nedarant jokių prak
tiškų bandymu. Mes esame 
pratę dažnai svajoti vien n- 

pie didelius daiktus, o kar
ais nei mažų daiktų nebeten
kame. .Jog yra žinoma, kad 
iš mažo grūdelio kartais iš
auga didelis medis, o didelis 
medis pasodintas nudžiūsta.

Šiuo klausimu privalėtų 
susirūpinti visi geros valios 
ietuviai, o ypatingai Lietu

vių Darbininkų Kooperaty
vus Sąjungos nariai. Aš ban
dysiu šiuomi reikalu parašy
ti prie progos daugiau, bet 
nitų malonu, kad kas nors Į 

šias mano pareikštas mintis 
atsiliepti) ir pareikštu savo 
nuomones.

Išbandykite jį namuose 
kepant pudingus, darant 
soSus, saldainius, keiksus 
ir kitur, kur reikia pieno 
ir cukraus. Vartokite su 
kava. Pajusite skirtinges- 
nj skanumų. Nereikės cuk
raus. Duokite vaikams už
tepus ant duonos ar pyra
gaičių, arba įpilkite į šoko
ladų, ar koko, vietoje sal

dainių.

vaikams suteiks svorio. 

Daktarai ištyrė kad 

kondensuotas pienas y- 

ra vertingas maistas su- 

budavoti vaikams svei

katų.

DYKAI
Taupykite leibelius Stand- 
ard ir Challenge Konde- 
suoto Pieno gavimui dova
nų už j uos. čia ant paveiks
lo matote naudingą puodų, 
kurį galite gaut už 145 lei
belius. Šia ir daugelį kitų 
gauti už leibelius nuo blė
simų. Pradėkite taupyti 
brangių dovanų galite 

ir nunešę į arčiausių dovanųleibelius šiandien i
krautuvę apžiūrėkite kokių stebėtinų dovanų 
galite gauti. Tikrai ten rasite ką naudingo jū
sų namams.

o

Tautinio biznio Pagerini
mo Biuras atkreipė atvdą 
Bailio mėgėjų j faktų jog di
džiuma storage “A” batare- 
jų negali būt sprendžiamos 
pagal dėžės dydžio, svorio ar 
gravitacijų.

Kaip pirkėjas gali būt tik
ras pirkdamas batarėjas ? 
Biznio biuras atsako Į ši 
klausimą. “Tik pirkdamas 
prekes iš patikimų išdirljėjų 
ir pasitikėjimo vertų parda
vėjų.”

Po ištyrimo pažymių ant 
storage batarėjų parduotų 
Xe\v Yorko mieste, biuras 
patiekė sekanti pranešimą: 
Storage batarėjų išdirbėjų 
85 nuošimčiai pasižadėjo pa
tys sau prisilaikyt taisyklės 
kad apsaugot batarėjų pirkė
jus. Žymesni vertelgos pri
ėmė panašų nusistatymą, 
kaip skelbime, taip pardavi
me.

Su panašiom Įstaigom pir
kėjai gali pirkt storage Im
ta rėjas su pasitikėjimu.

Perkant kitokias prekes, 
privalo prisilaikyti tokio pat 
atsargumo. Štai tamstos tu
rite naujus kitokius cigare
tus, Old Gold. ])adirbti P. 
Lori-Nard (’ompany, išdir
bėjai cigaretų. cigarų ir ge
riausio tabako per 166 midus, 
ši kompanija pasižadėjo 
duot publikai cigaretus, ko
kiu iki šiol neturėjo.

šiandien tamstos galite 
pirkt naujus cigaretus. Old 
Gold, su tokiu pat pasitikėji
mu, nes Old Gold patiekia 
tris skirtingus pagerinimus

viršijančius semi cigaretn 
rūšis. Vėsesni — nes pada
ryti iš geresnių ir lengvesnių 
rankom parinktų lapų. Švel
nesni — nes naujų metodų 
dienose, išimama paslėpti ta- 
liokoj šiurkštumai. Daugiau 
kvepia, nes padirbti iš rink- 
tiniausio Turkiško ir nami
nio tabako, patyrusių dar
buotojų parinktas dėl jo aro
matiniai tobulos sudėties.To- 
del. Biznio biuras yra teisin
gas. Tamsta privalai pirkt 
prekes padirbtas ištikimų iš- 
dirbysčių. Old Gold yra pa
dirbti panašaus išdirbėjo. 
Skeli).

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

Popiežius Pijus IX
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SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISAEELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Ti—tis

Kiekvieno kataliko Šventa 
pareiga remti katalikų spaudu.

Leonas XIII

Taupykit Leibelius
Dėl Brangių Dovanų

Mūsų Boston’o Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarket Sq.

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES
FALE RIVER, MASS.

14—3rd Street. nrtl Bedford St 
NEW HAVEN, UONN. 

105 Temple Street. nrtl Uronn Street 
RRIIM’.EI’ORT, CONN. 

105 Congress Street. nrtl Mulu Street 
l’ROVIDENCE. R. I.

49 Aborn Street, nrtl VVnshlngton St.
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Naminiai Rasigelbėjimai

Kuomet kabini pančiakas džiovinti po 
išskalbimo kabink jas pėda prisegta j 
Viršų.

Nuvalymui bronzos stovylų. tepk bis- 
kiu saldaus aliejaus po nudulkinimo ir 
baskui nutrink su chamais oda.

Užlaikymui piano klevišų švarių ir 
baltų, pašlapink minkštų skarulį alko
holyje ir |H>rtrink juos, paskui kitu nu
šluostyk.

Mazgojant arbatinius rankšluosčius 
ladėk biskį ammonijos Įkarštu vande
ni. Tas prašalins negardu kva|M). šalip 
pagelltėjitno paliuosuoti nešvarumų.

Grožės Patarimai

(

Virimo Receptas
Kiaušiniai yra vienas Iš svarbiausių 

valgiu vartojimui namuose, nes jie tie 
tik eeri ir maistingi, bet galinta įvai
riai juos pasigantint. Kiaušinis turi tris 
dalis: iukšt;]. trynį ir baltinu}. Kiauši
nio spalva priguli nuo vištos veislės 
Kiaušiniai yra žinomi įvairiomis rūši
mis: visai švieži, sandėlio, ekstra, pir
mi. antri, nevysti ir tt. ' Geriausia pirk
ti tokius kuriems galima pasitikėti. 
Kiaušinius reikia naudoti tankiau na
muose. Kožnas šeimynos narys lai iš
sidirba sau kiaušinio mėginto skonį. Pa
daryk sektintj riH-ept:] šiandien:

P.IAl’STVTI KIAUŠINIAI 
puodukas eva]>orated pieno 
riekės kietai virtų kiaušinių 
puodukas karšto vandenio 
šaukštai miltų 
šaukštukas druskos 
šaukštai sviesto ar sviesto pava
duotojo.

Vienas aštnntdalis šaukštuko pipirų 
i puoduko tarkuoto Amerikoniško 
sūrio.

lštarpyk sviestų Ir įmaišyk j miltus 
ir uždarų. Virk švelniai }»er tris mi
liutas paskui palengva dadėk eva]>orat- 
i*d pienų sumaišytų su vandeniu, kad 
išeitų buza. Padėk sluogsttį kiaušinių 
gerai aliejuoton kopimo bleklnėn; už
pilk biskį soso sumaišyto su sttriu. ir 
'•aip daryk iki visų materialų sunaudo
si. Paskui uždėk ant viršaus iš atli
kusios duonos išplnustytns figūras. n|»- 
repus su sviestu ar daržovių aliejum, 
apibarstyk bisktu sūrio. Sukišk į karš- 
.ų Įs-čit) paruduoti.

Virtuvės Reikaluose
Ihirant imbierinę duonų, biskvitus, 

blynus ir kitus maistus namlok rukštų 
pienų, nes nuo to Jie bus daug lengves
ni viduriams.

Galima Išimti |>crviršj druskos Iš som. 
ir zupės įmerkiant šmotų .mko)dntos 
duonos.

Jeigu pritrūksta plaktos smotonos, 
ladėk kiaušinio baltymų gerai išplaktų 

I suplaktų smetonų.
Kuomet unndosit nrlmtų prie valgio, 

padėkit mažų uzbonėlj lemono skystimo 
vietoj nnudojimo njaustyro lemono rie
kučių.

Vaikščiojimas laikoma už dailų, 
iis yra vienas iš tų svarbių dalykų 
priduoda žmogui gražumo. Tai yra 
ras sveikatos ir grožės mankštinimasi. 
lis sutVai'ko visų kūnų ir veikia kaipo 
stimulantas nervingai sistemai. Kuo
met vaikščioji širdis plaka tvirčiau, 
kraujas vaikščioja smarkiau ir visi vi
duriniai organai sujunda vclkmėn. 
Reikia vaikščiot liuesai, kožnas žings- 
ni4 privalo Imti gražus judėjimas ir rei
kia-įkvėpti savin knodaugiausin aplink 
■>sančio oro . Padaryk vaikščiojimų sa
vo kasdieniniu mankštymusi ir pama
tysi kaip gražiai pradės apsireikšti ant 
tavęs grožės žymės.

Ypatiška Sveikata
Visada vaikų maitinimo nusistaty

mas turi būti paprastumas. Kūdikis ne
pasiges to ko nhdcad neturėjo. Ihiok 
pienų, 'vaisius. grhdinbrc-TF-ifflržovių 
maistus ir užmiršk apie saldumus ir 
mėsas, šitie pastari du maistai turi 
tok) sprendžiant J sknnj kad padaro ki
tus prėskus valgius nežlngeidžlais. Vai
siai. daržovės Ir čiell grudai 'Imsiu vi- 
biriam* gerai veikti. Kotuos motinos 
.'balsis turėtų imti “Maistas vietoj vais
tų." Mokyklos amžiaus valkai nuolat 
yra alkani. Ihtugells maisto s)«eetnlls- 
tų sako kad Inos neikia tankiau mai
tini. Jeigu Jūsų vaikai valgo tarp re
guliarių valgių, duok tokių dalykų ku
rie neatbukins apetitų reguliariam val
giui.

l»et 
kas 
tlk-

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus
•Irt Jums rvlklalngi puolei lai ir I ėkštclės, puodai ar patelnė*. pradėkite 

šiandien taupyti leibelius Standard Ir Challenge Vieno delel Jų branktų pre
mijų apart gavimo geriausio pienu I r cukraus. Butinei nueiki! pus 
grmterulnkų Ir papraAykit to garo piano V lai groaamtntal parduoda J|.
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Pietinėj Ulinois valstijos dalyje buvo prakiuręs debesys ir ;čia
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Kl.TZABETH, N. J.
Birželio 12 d. Šv. Petro ir 

Ppyilo parapijos mokyklos vai- 
įai turėjo pramogų, kuri susi
dėjo iš drilių, dainų, vispkių

• ̂ ų^ršavimų, šokių, barabanin- 
kpis barškinimu. Bet tas ne
būtų buvę lietuviui, kaipo girių 
karaliui taip įdomu, jei ne bū-* • * •,jys zuikių, kurie savo šokinėji
mais taip prijuokino publiką ir 
pralinksmino, kad nors imk ir 

—šokinėk sykiu su zuikiais. Teip- 
( gi dzūkas su žydu nemažai pri

juokino publiką, kurios buvo 
pilna svetainė. Gerb. klebonas 
kun. J. Simonaitis trumpai api
budino-katalikiškos mokyklos 
svarbu ir T&gihd^evųs leist sa
vo vaikus į mokslą, ; peš už 

•,mokslą, kuris yra didžiausias. 
■,žmogui dvasios turtas, vaikas
• tėvams bus labjaus dėkingas, 

negu už materijalius turtus.
į Vakaro programas užsibaigė 

Amerikos himnu. Publika 
j skirstėsi patenkinta o, ją pa-
• tenkino zuikiai ir dzūkas su žv-

• X

;du.
; Birželio 13 dieną piknikas 
«16-tos kuopos (kokios organi
zacijos? Red.) nusisekė gerai, 
įmonių ; lankėsi šskaitlingai.

HARTFORD, CONN.
LDKS. Conn. apskr. išvažią? 

vimas bus liei>os 4 d., Union 
City, Conn. Rengiasi važiuoti 
dideli būriai. Stasys Srupša ir 
Juozas Bernotas, praneša, kad 
jau vienas didelis husas baigia
mas pripildyti.. .Jeigu dar atsi
ras daug norinčių važiuoti, gal 
reikės ir antrą busą samdyti. 
Daugelis važiuos automobiliais. 
Bet kurie norėsite važiuoti 
busu, tai pasirūpinkite gauti ti- 
kietą. Klauskite ]>as L .1). K. 

i S. kuo]x)s narius.

ųdbos narys, i

MONTELLO, MASS.
Mūsų vietine Liet. Vvč’.t 

kuopa it vienas nutarė daly
vauti Liet. Vyčių N. A. Apsk. 
piknike liejies 5 d. Nonvood’e, 
Mass. Dargi pasikvietė talkon 
ir parapijos chorą, kurio irgi 
visi nariai važiuoja į tą garsųjį 
pikniką. Važiuoja ne tik kad 
praleidus laiką linksminus. bet 
važiuoja su tikslu kad ir kit^s 
palinksminus. Atvažiavę pa
dainavo gražių ir naujų daine
lių. Bus proga irgi susipažint

Reporteris mū€ų gabiu choro vedėju p. 
! J. Olšausku.

/

Proga yra duodama ir paša
liniams važiuot kartu — jeigu 
tik kas norės bet žinoma tu
rės pranešt iš kalno tam tikrai 
komisijai, būtent: p. Adomui 
Dubosui ir Pranui Šilanskui. 
Kurie pirmiaus pasimatys su 
šiais jaunikaičiais, bus tikri 
kad važiuos. Pasivėlavusiems 
gali visaip atsitikti. Pz pas
taruosius komisija jokios atsa
komybės neims tik išreikš savo 
didelį apgailestavimą

* Liepos 11 d. Romuvos Parke 
vaidins bašehal|~ą: Nashua’ps 
vyčių basebolinįnkai su vieti
niais vyčiais. Prašom visi] at
silankyt pasižiūrėt gabumui vy
čių. M ontel liečiai sako. 
Nashua's drąsuoliams nepasi
duos. Taigi pažiūrėsime.

Prie progos širdingai tariam 
ačiū Nashua's vyčiams už lin
kėjimus, kuriuos mums perda
vė mūsų gerb. kirk. kum 3. 
Švagždės. Linkiu ir Tamstoms 
viso labo! Mū>ų didžiulė kuo
pa didžiuojas Tamstų darbštų-

niu ir didumų? "tet sykiu džiau
gias kad Tamstąs. ^negalit jų 
“siibytyt” narių skaitliumi. 
Broliai, pirmyn, mes jus sek
sim!

sidarb^vįmu t |h- £Įebosiq j£ 
Čepukaiičo ir gerb. mokytojo 
S. Kvietfcąąs - lįljoisi 
mokslus vaikų korpusas paly
dėti. Birželio 17 d. tapo su 
bažnytinėmis a]>eigonjis ant šv. 
kryžiaus kapų palaidota.

Vietinis
A 

... Z • ,

DETROIT, MICH;
LDKS. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas buvo birželio 20 d. 
Bet atsilankė tik trys nariai, 
silikusių su mokesniais. Tai 
Daug narių mūsų kuopoje už- 
tie, katrie negalit atsilankyti į 

susirinkimą, tai galit, užsimo
kėti ir namuose. Užsimokan
tieji nariai gauna knygų dyka'.

Vladas Jedinkus, rašt , 
1(1279 Russell St.

pazjstamsa biznierius 
ras šlapiskas, 9249 
Avė. nupirko netbli 
gražią fariną, piknikainsAd 
ir žada 72 k p. duoti dykai pik 
nikus laikyti. Neužilgo <A| 
pa rengti vietą dėl pašokiūSO. j

Vaikų komunija
Pirma vaikų komunija ŠV< 

Jurgio parapijoj buvo 20 dieną 
birželio. Priėmė pirmą koaiU« 
niją apie 60 vaikučių, kurie la
bai gražiai buo prirengti ir iS-^ 
mokinti šv. Jurgio }>arapijqĮ£ 
seserų. Taip pat klebonas J. 
Čižauskas prisidėjo prie 
rengimo ir pasakė gražų pa- 
mokslą. , .

Rep. ?

...........—- _
Suteikimas garbes laipsnio y 

komercijos sekretoriui Hoove- ~ 
riui Georgetown universitete. z -

įlhdnavo parapijo &choia»s> Bu-— 

vo ir prakalbų, kurią pasakė 
gerb.’kiin. J.. SimonąifisTkokią 
taiųifę suteikė koinunistai ru- 

Jjsjtaipgi ragino prigu- 
lū| pjię vietines kuopos, (gal L.

K,* S-U RecL) nes jinai ru-T 
pinasi gint darbininkų reikalus 
per apšvietą. Girdėjau, kad 
kuopai liko apie $50700 ‘pelno. 

TBuvo ir žemesnių š ui vėrinių Ja- 
;J^ft.jnknTke, knrieJik 
-bHyje sėdėjo i r,naminę mauke,* 
«nat tingėjo'išlipt patys niekie- 
■Bo nevaromi.

Z, »
Vietinis

CONCORD, MASS.
Šioje apielinkėje lietuvių iry- 

• vena ne perdaugiausia ir tie pa
tys nutolę nuo bažnyčios. Prie
žastis gal bu> ta, kad pas mu< 
niekuomet neatsilanko dvasi
ninkų, nei kitokių katalikų in
teligentų. Šioji* apielinkėje lie
tuviai daugiausia dirba ant 
farmų. Iš laikraščių čion dau
giausia skaitoma “Saulė,” “A- 
meris Lietuvis,” ir “Keleivis,” 
o “ Darbininko” neteko sužino
ti ar kas skaito ar ne. Far.mii 
naujienos tokios: nors pavasa
ris ir vėsus buvo, bet vabzdžių 
labai daug, kurie naikina viso
kius farmų pasėlius ir daržoves, 
o ypatingai bulves. Anksty
vesnės bulves atrodo gražesnės.

> Teipgi ir šieno šiais metais bus
- apsčiai.

Vieną lietuvį ištiko nelaime. 
Buvo šitaip: Traukinys atvežė 
karą su trąšomis. Tai farme- 
rys su keliais vyrais nuvažiavęs 
ant t roko pradėjo skubiai su ša
kėmis kabint mėšlj iš karo, nes 
kada karas prastovi kitą dieną, 
tai reikia mokėti $3.00 už parą. 
Tai beskubėdami perdūrė vie
nam lietuviui su šake koją. Te- 
čiaus tas vyras to nepaisyda
mas dirbo bemaž ]>er visą die
ną. įCada jau nebegalėjo pa
eit, tada pašaukė daktarą, ku
ris apžiūrėjęs žaizdą pasakė, 
jog žaizda labai pavojinga. 
Nes kuomet srutų įeina į žaiz
dą, tada greit užsinuodija ir 
kartais esti laitai sunku išgydy
ti. Tolinus pamatysim, kas iš 
to išeis ir pramšime “Darbi
ninkui.”

Kor. Laminas Dambrauskai

Aušra
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CLEVELAND, OHIO
Birželio 14-tą Liet. Vyč-ių 

25-tos kuoĮios įvyko mėnesinis 
susirinkimas Lietuvių Svetai
nėj. Nebuvo skaitlingas na
riais 
būti, 
svarstė* k p. bėgančius 
lūs ir daugelis dalykėlių aptar
ta. Svarbiausia tai buvo ren
gimas pikniko 4-tą liepos, ku- 

~ris btts- Cle-r-tnut Grove darže, - 

Buvo atsilankius L. D. K. S.
51-mos k j), komisija — kvietė 
rengti drauge išvažiavimą. Pa 
kvietimas priimtas ir patart; 
komisijoms darbuotis. Apkal 
beta vakaras, kuris yra rengia 
mas spalio mėnesį.

Išrinkta komisija pagaminti 
seimui įnešamus. Aptarta kele
tas mažesnių rieikadų. Patarti
na nariams skaitlingai lankyti 
susirinkimus ir anksčiau susi
rinkti, tada nereikės būti iki 
vėlyvam laikui ir sėkmingesnis 
Ims veikimas.

Liepos 4 d. liepos Cliestnut 
Grove darže* L. Vyčių 25 kp. 
rengia didelį pikniką. Bus į- 
vairūs “gėmiai ” ir atsižymėju
siems bus suteikiamos dovanos, 
vieta yra gera, vietos yra užtek
tinai. miškas gražus pasivaik
ščioti, svetainė* yra gera, jauni
mas ture;; progą ant šviežio oro 
pasišokti.

Nebuvo skaitlingas 
susirinkimas kaip turėtų 
bet susirinkusieji rimtai 

rcika-

.i
t*

GI

Išvažiavimas
RENGIA CAMBRIDGE LIETUVIŲ KOOPERATYVIŠKA KRAUTŪV#

NEDELIOJ; LIe4oS^ULY 4 D., 192^4^^ 
S AB ANSKIO H? A LĖK S AND RO Ū K Ė. J E ,

MAYNARD Ro.\I> SOITH SCI >Bl'RY. įIAS3Į .
Kelrodi^: \;ižiu<>li iš z.’;nnbri<ltX‘‘ ii’ įpiclmkiij i iš \Valthatn paim- i

\\ i.n-esh-r R<l.. vnžiliol f iki Sudhui y S<į.. į>:iimti ('oii<-<>r<| R<1.. pasisukti*į
. rasite Maynard R<l. <•!, kur yra pikniko vieta So. StKibnry, J 

.leisti viršniinėtą dieną ly;ų tai piknikas Ims lie|x»s 11 dieną. 4
Kviečia RENGEJAIčI

ATHOL, MASS. ]

• t

. i
IIihNou Rd. ir tn<>i rasite Muvnunl Rd. 
.Mass.

<
■ - J

X.

Koresp.

Geresnis
cigaretas,
vyručiai

NORWOOJ). MASS.
LDKS. 3-čios kuopos laiky

tam susirinkime 13 <1. birželio 
buvo Įnešta, kad užstojus va
saros laikui sunku sušaukti su
sirinkimą, Tai nutarta nelai
kyti susirinkimu liepos ir rilg- 
piučio men. Nebent atsitiktų 
svarbių reikalų. Bet nariai ku
rių mokesčiai yra užsilikę, tai 
galės užsimokėti pas raštinin
kę.

-yįįį

Beržinėlyje prie ežero WHITE POND Įvyks 5 liepos, 1926 pa
rapijinis pasilinksminimas. Visus apielinkės kaimynus kviečia- į 

me jame dlyvauti. •
Kvieslį a i?

1

I

i

I

I

t

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

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

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

* **

Pabandykit viena, Jum patiks!

Naujas ir geresnis cigaretas 20 UŽ 15c •
SKA.RBIN1S RŪKYMAS O
Rdirbinl. P.X«nUMd ,*/"*•*&*&£

t *■**

“DARBININKU” GALIMA UŽSIRAŠYTI ŠIOSE 7 
-VIETOSE; J

-‘J
ra

» Waterbury, Conn. 1
KUN. J. BAKŠYS

46 Congress Avenu^

J

/

*1
<1
(

Raštininkė

PHILADELPHIA, PA.
LDKS. 103-čios kuopos susi

rinkimas Įvyks litą liepos, 
parapijos salėje, 1123 Lemon 
St., tuojau* įm> sumos. Visi na
riai yra kviečiami sueiti, bus 
išduptas knygų ra | tortas ir rin
kimas protokolų raštininko.

Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
A. f A.

Anelė Juškevičiūtė 9 metu 
vienatinė duktė LDKS. 103-čios 
k p. pirmininko jm> 7-nių savai
čių sunkios ligos pasimirė. Pa- 
liko savo* tėvelius didžiausiam 
nuliūdime. Kadangi velionė 
buvo šv. Amlriejaus parapiji* 
n€s-mokyklos mokine, tai pa.-

■
*L._-
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i

i

i

l

i
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Vi

I

KUN.
2521 Chicag'o Avenue

J.
The Lithuanian Store

v.
37 Hartford Avenue

VLADAS
877 Cambridge Street,

•n‘1 Hd

P. LUKŠIS
190 Van Burėn Street

G. M. ČĖSNA . J (
Sioux City, Iowa i 

' "M I

GAILIŪNAS
Athol, Massachusetts.

GILEVICIUS 4]
New Britain, Gonn. ■ |

JAKAS 'H
Cambridge 41,- Mass. i j

• -dj

Newark, New Jenty ,i
. t” * *

V ^1

J

t

i

?

JOHN RAGALLAUSKAS . 4
5 Aetna Street Worce»ter, Mass.

* • i

L. ŠIRVAITIS
9258 Cardoni Avenue Delroit, Michigva ,

K. A. VENCIUS
Lavnrence,  ̂Mamdrasetįtos

■I

w *

K* 90A Lawrence Street
■<!

•:%
J

I

i

♦
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V ' ' ' irVyčių Tradicirųs • • •»«"
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yfcyiyggs
tai sakysiu, jog neregėtas, negirdėtas žygis*kurį N. A. lietu-
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Pirmadieny, liepos-july s-tą dieną, 1926 m. 
p A' R KE” >?

I CHAPLE STREET,
L

NORWOOD, MASS.

K. , VIETINĖS ŽINIOS

VIETINIS TELESKOPAS

Linksma mums sužinojus, 
K kad šiniet, toks didelis skai- 
K ėius lietuvių berniuką ir 
|4 mergaičių užbaigė Įvairias 
H mokyklas.

Pradines mokyklas užbai- 
£ gė šie :
» ' Lavvrence School: — Juo- 
W zas Lesčinskas, Mikolas Smi - 
B? gelskis, Pranas Jakimavi- 
r čius, Pranas Šaparnis, V. 
k Šimanskas, J. Dombrauskas. 

įs J. Česonis, S. Kašėta, J. 
t’’ Virbickas, J. Aleksa. Reikia 
[ pažymėti, kad minėtosios 
K mokyklos mokytoja Miss 

Quinn, labai džiaugėsi lietu- 
B' vių berniukui mandagumu ir 
E ją moksle gabumu.
•E?----- Bigelovv School baigė:—Jr-

Vengras, A. Vengras, J. 
į Glaskis, T\ Tamošiūnas, J. 
■■ Komičius, S. Pocius, J. Ku- 
t drevičius, F. Jakimavičius, 
r E. Ambrozas, P. Serafinas.
s’

mėgsta — Canibridge Vyčiai 
žaismę laimėjo.

* * *
Vyčiu daromas ‘‘Tennis 

court,’’ jau baigiama, ir už 
poros dienu, miklūs vyčiai 
bei vytės pasirodys su “ten- 
nis rackets.”

* * *
Vaikai girdėt klausinėja, 

kada prasidės parapijos va
sarinė mokykla. Kad jus su
raminus, aš jums, vaikučiai, 
pasakysiu, jog mokykla pra
sidės liepos 6 d. O paskui, 
kiek bus jūsų pikniką! Jog 
ir šįmet važiuosim į Blue 
Hills, Spot Pond, gal į Pa
langą, o gal dar ir į Castle 
Tsland.

1-MOSIOS KUOPOS SUSI
RINKIMAS

Pereitos savaitės ketverge

DAR NAUJIENA!—KOKIA? 
—ŽINOMA JOG PIKNIKAS!

Sekmadieny, liepos 4, 1926 
m. LDKS. 1 kp. rengia neap
sakomai svetingą pikniką, 
visiem žinomoj vietoj Cod
man Farm, Dorchesterį 
Mass. Tik ne kalne, o dar 
včsesnėj vietoj, taip dauge
lio lapuotą medžią pakalnėj. 
Patyrusiu piknikų rengėjų 
pastangomis, bus parūpinta 
gaivinantis gėrimėlis ir ska
ni šalta košė. Galite namuo
se tik užkąsti o piknike bus 
ko valgyti iki sočiai. O jau 
tų žaislą, tai byrės kaip iš 
gausybės rago! Tikimasi, 
kad bus neva pasiruošta. Nu
važiavę pamatysim. Kaip 
kas sako, kad per maža šven
tadieniu, girdi, tyras oras ant 
Codman Farmos taip patin
ka, rodos prikvėpuotum ant

1

vią visuomenė turės progos pamatyti, patirti ir pasigerėti kolą L. V., N. A. Apskritys ruo
šia minėtame Elks Parke. Leidžiama išlaimėjimui: FORD SEDEN ir RADIO SETAS. Die
ną sportas, o vakare Fire Works už $500.

Tikslas prakilnus: visuomenė užmirš savo kasdieninius vargus, sielvartus ir nepasiseki
mus, atsikvėps tyru oru, atnaujins enregiją, o vyčius parems materialiai ir moraliai.

štai kas piknike bus: valgiu, gėrimą, prieskonių, šokiu, žaidimą, lošimą, bėgimą, lai 
mėjimą ir gyliuko išbandymą ir dar ko! Vyrai bėgs 50 yardą; merginos nepasiduos ir-gi 
bėgs 50 yardą; vyrai bėgs 100 yardą; merginos vysis taip pat 100 yardą. Toliau vyrai lenk
tumuos 1 mailę, o dar paskiau vyrai runis 7 mailes. Visi smaguriai bėgikai prašomi pasi
rinkt bėgimą pagal savo koją ir užsiregistruot pas K. J. VIESULĄ, 1214 Washington St.į 
Norwood, Mass.

T
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■ ——* ---------------- - , . ----------  , ■ - ............ ......... ...............—a

Susikirs du smarkiausi Naujos Anglijos Liet. Vyčių Base Bali rateliai, už $50.00. 
■ i ■> -f •. \.

Visos ir visi urmu į Norwood, Mass. VAŽIUOJAM!

Pasaulinės žinios
KALĖJIMAN UŽ ŠUNS

SUDEGINIMĄ

CHE^JĘRFIELD, Ang
lija. —George Allery užda
rytas kalėjinian* dviem me
tam už įmetimą gyvo Šuns į 
besi kūrinantį krosnį.

PLUNKSNŲ IŠDIRBYSTĖ 
PADIDĖJO

Suv. Valstijų Komercijos 
Departmentas skelbia, kad 
rašomųjų plunksnų išdirby s-i 
tė padidėjo. Pernai buvo Iii 
plunksnų pagaminta už $1, 
206,837. šiemet ta garny!.: 
padidėjo ant 23.4 nuoš.

KAUTYNĖ SU MŪNŠAI- 
NTNINKAIS

RICHMOND, W. Va. — 
Valstijos proliibiciniai agen
tai, buvo apsupę mūnšaini- 
ninkų lizdą.
ros
tas
ti.

REIKALINGA
MOTERIS nr MERGINA prie namų 
darbo. Parims nuolatinis. Puodu g.vv<>- 
nimą ir $20 j mėnesĮ. šeimyna maža. 
Svarbiausia išleisti vaikus į mokyki;) ir 
išvalyti kambarius. Kreipkitės laišku: 
A. BVPENAS. 13 Bradley Avė. 
sant Valley, Methuen, Mass. (B,

l’iea-
22-29)

I

ba

Tai ištiko t ik- 
kautynės. Vienas agen- 
žuvo, o šeši buvo sužeis-

PARSIDUODA
krautuvė-bučernė puikioje vietoje. To
kių krautuvių arti nėra ir negali būt. 
Gali pirkt ir nejiatyręs bizny, nes ap
siimu išliivint. Tūlos priežastįs verčiu 
greit ir pigiai parduot. Kas nupirks, bus 
užganėdintas. ECONOMY MARKET. 
1078 \Vasliingtou St., Roslindale, Mass. 
Telephone l’arkivay 4134. ' (B.29-1.1)

i

Norcross School: A. Januš- 
j kevičiutė, P. Gedminskiute, 
| F. Grendeliutė, A. Staskiu- 
į tė, M. Talkįutė, O. Kenevi-

•••-

B. PeČiuliūtė, A. 
yvickiūtė, S. Kazlauskiutė.

Hart School: — J. Baltru- 
< šiūnas, S. Dilys, P. Kavolius.

F. Saulenas, P. Šiaučiūnas,
J. Jagminas, P. Jurkonis.

Perry School: — M. Ver- 
večka, B. Skrickis, A. Mark- 

> siute, A. Dvareckiutė.
Shurtleff: — A. Cepiutė, 

S-O. Marcelioniutū, O. Stan- 
kiiite, J. Plekavičiute.

South Boston Higli: — O. 
L Kavoliutė, A. Zasimavičiute, 

O. Valeckiutė, O. Plekavi 
čiutė, A. Šunskiutė, A. Žiu- 

į romskiutė, A. Slaučiūniutė,
K. Stravinskas. A. Kališius, 
J. Putauskas, S. Ješkevičius,

" M. Al intas.
Dorchester 11 igli: — B. 

Zaremčiutė ir O. Rauliučiu- 
tė.(

Be abejonės, kad mes ne
sužinojome visi] vardų. Vi- 

| sieros linkime gen iausių pa
sekmių gyvenime ir siekti, 
jei tik galima, aukštesnio 

J mokslo.

įvyko LDKS. 1-mosios kuo
pos susirinkimas. Nutarta 
turėti pikniką ant Codman 
Fanuos ir išrinkta darbinin
kai.

Iš.klausyta raportai dele
gatų, buvusių apskričio su
važiavime Nashuoj. Septy- 
ni atstovai davė Ir
visi vieni kitus papildydami 
liudijo, kad suvažiavime dė
josi keisti dalykai. Visi liu
dijo, kad mūsų kuopos dele
gatai suvažiavime buvo igno
ruojami, paniekinti ir suva
žiavimo vedėjas .1. Jaroša 
jiems balso nedavė. Mūsų 
delegatai buvo pavadinti vie
no žmogaus gizeliais, pauk
ščiais ir kitaip. Mūsų kuo
pos įnešimai buvo parokuoti, 
kaipo vieno žmogaus suma
nymai. Tai kuopos nariai 
stebėjosi iš tokio apsireiški
mo. Kadangi kuopos susi- 
rinkiman J. Jaroša neatėjo 
ir nepaaiškino kodėl taip el
gėsi, tai nutarta jam pasiųs
ti laišką, reikalaujant ateiti 
ir pasiaiškinti.

visos-šii vaites. A piel i i įkės 
jaunimui puiki vieta susi
tikt, susituokt ir tapt darbi
ninką rėmėjais.

Piknikieris

Lietuvos Vyčių 17-tos kuo
pos susirinkimas atsibuvo se- 
redos vakare, birželio 16, 
1926į

Ruošimai į apskritinį išva
žiavimą Norvvoodan užbaigti. 
Dalyvavimas tame išvažiavi
me bus trokais. Tikietus 
galima gauti nuo Antanėlio, 
Ivaškos ir Medau io.

Kuopa aukojo $25.00 dėl 
parapijos vasarinės mokyk
los. K. Kiškis ir V. Valat
ka išrinkti į vasarinės mo
kyklos komisiją.

Feliksas Zalieckas sugrįžo 
i Bostoną po dviejų metų 
keliavimo per visas Suvieny
tas Valstijas. Po susirinki
mo davė mažą prakalbėt? a- 
pie tuos keliavimus.

Iždininkas V. Savickas ap
leido Bostoną dalyvauti Eu
charistiniam Kongrese ir ap
lankyti savo gimines. .Jo vie
tą kaipo iždininku užims J. 
Červokas.

Pep.

ĮTARĖ VYRĄ
ST. PETERSBURG, Fla. 

— Turtininko B. M. Elliott’o 
žmona nukrito pro langą ir 

■ i persiskėlus galvą mirė. Yra 
1 nužiūrėtas jos vyras ir tapo 
suareštuotas tardymui.

HfflBlfflHifElllliiultaS

I
 LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISK1

(GALINAUSKAS) -
414 Broadway, So, Boston

Telephone So. Boston 2300 
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 jm. piet ir nuo 7 
iki 9 vakare, šventą dieną pagal st»« 
sitariiną.

6,000 MYLIŲ PĖSČIAS
Iš Montevideo, ITrugva-

GARADŽIUS ANT RENDOS
Nilo liepos 1 <1. š. m. mano garadžiujt* 
ti.-isiila.ryH vienam a ulonu dūliui

.. 53! >
E. 7-tli St.. So. Boston. Mass. (B.25-29)

RODOS DAUGIAU NEI 
GALVOS SKAUSMAS
Jeigu jus kamuoja galvos skau

dėjimas. tai labai galimas daiktas, 
kad akys yra priežastimi.

Išrišimui klausinio jšegziiminuo- 
kitę savo akis.
Gerai akiniai jei reikia, gerai j«i- 

tarimas jei ir nereikia.

JAMES J. KELLEHER 
______ AK4V GYDYTOJAS
63 Main Street. Ricluiioiid P>ldg.. 

BROCTON, MASS.

S

__ ____ _ l E! Sll l.l I ysk v -i ItllllUllllll iiii

jaus, pietą iAmenkos respu-Į Remia $10.00 mėnesyje. M. ŽIORA 

blikos sostinės, du vyru išėjo 
pėsti į Netv-Yorką. Jiems 
priseis padaryti 6,000 mylią.
Jiedu yra Vincente Mira ir
GuilermotMlmez. Jau seniau 
iš Buenos Ayres, Argentinos 
soštinėsy 
į New x<

SOUTH BOSTON, MASS
ANT KENIJOS 3-4 kambariai ?3.5<) ir 
$4.(M) ant savaitės. 50 B St., So. Boston. 
arba Tel. Liberty 7222. (Jly25)- - - -

yjeiias raitąs išjo jo 
orią. Bet apie ji

SOUTH BOSTON, MASS
ANT PARDAVIMO G 3-jų šeimynų ka
rnai. Ineigų $302.00 į mėnesį. Kaina

J 7222. . . (Jly25)
' * * 1 •' * *•..*• • ' • ^9 ■ *» — ■ ,

Tel. So. Boston 0828
libtuvis dantistas

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIOIŪS)'

42S Broadwayt 8outh Bartos O/mo valandot: 
nuo 9 Ud 12:00. ryte ir nw 1:80 
iki 5 Ir nuo 6:00 Iki 8 vaL vakarą 
Ofisas uždarytas subatos va kerais 
ir nedėldieniais, talp-gi seredomls 
nuo 12 dieną uždarytas. 

DR. J, C. LANDŽIOS
ADVOKATAS

JUOZAS GUNYS
LIETUVIS

414 WEST BR0ADWAY 
Room 3, kampas F Street 

SOUTH BOSTON, MASS. 
j&ėš. Tel. Parkway 1864-‘W

(SEYMOUR)
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

Ur-

»*

«

L

nesiimti -

Valdyba

Man.

Man

Man

TEL. SOk Boaton 0606—W.
LIETO VYS DANTISTAS j

A. L. KAPOČIUS |
251 Bro&dv&y, So. Boston j

T**KMelTiow name y
ao VaiJiKDoe: nno 9 iki 12, na»

1:80 M 6 Ir nw 8:90 fkl 9 vakaru į 
Seredomia nuo 9 ikt 12 vai dieną j 
Subatomls nuo 9 iki 6 rak. Medi J 
llomte nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti] Į 
SS3CŠS3CS6W6W«St«3CasSS6M3aB^

Pep.
!

ResidencI jos Telepbonas: 0779-R. K.
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W

S. BARUSEVIČIUS
UHriaM9nbortM,MMwto- 
>■, Usnį btite Ir PobUe Notan* 258 W. Broadway

fįHETUVIS GRABORIUS

P. J; AkuneviSus

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

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

(Kampas Brond Street)

iB

Ofiso Telefonas Vniversity S831-W
Rezidencijos Tel. l’niversitv SS3l-R|

D. A. ZA1ITSKAS
Graborius ir Balsanraotojas

Gyvenimo Antrašas: ,
44S Cnmbridge St. Canibridge. Mass.j

Piknikas«šėBt
i RENGIA I>. L. K. VYTAUTO KLUBAS ■ . "

LIEPOS-JULY 3—4—5 D., 1926 METAIS

D. L. K. VYTAUTO PARKE, LOAVELL, MASS.
Viltis trerb. .Lietuvius ir Lietuvaites kviečiam amt šio pikniko. Suimtoj šokiai 
prie geriausios orchestros. Nedėlioj įvairus pasilinksminimui, kaip tai: virvč-s 
traukimai, bėgimai ir <laug kitokių sjiortiškų žaislų, o panedėlyje taip vadina
mas S.MOKE A Tol.K parengimas. Suimtoje įžanga 35e. ypatai. o nedėlioj ir 
pamslčly visai maža. Kviečia visus ir visas

7>. L. K. Vytauto Klubas

NAUJAS LIETUVIŠKAS GELEŽINIS ŠTORAS
,162 W. BROADiVAY PALEI B STREET

ntidarėfrtė So. Boston'e naują lietuvIAką geležinj Storą. Dabar visi 
kaip B^ftm’o. taip ir apielinkės turės progą gauti visokių geležinių 
reikmenų už pigiausią kainą.
parduodam pentus, vnmlšius po $1.50, $2.25 ir $3.05 už galioną. Ir 
maudynes, boilerius, skalbyklas, gnzo pečius, visokius vamzdžius

MŪSŲ TARPE

Gerb. Kleb. Kun. K.
bonavicius iš Chicagos sugri- 

i žo šeštadienį. Jisai dalyva 
Eukat i st in i ame K < >n gre - 

se ir lietuvių sekcijoje, sakė 
^pamokslą. Kongreso įspū 
džiais negali atsidžiaugti.

♦ * *
firmas parapijos piku i- 
į labai gražiai pavyko, 

nių buvo maž-daug apie 
, nepriskaitant nepilna-

.» »: *
Sekmadienį L. Vyčiai loš,“ 

J balP’ su (’ambridge 
,is. Mūsiškiai, mato- 

nad, Šventadieniais žaisti ne-

CAMBRIDGE, MASS.

Pranešimas

Tie, kurie manote vykti į 
L. Vyčių didį išvažiavimą, 
būsianti liepos 5 d. Nortvood, 
Mass., tai vietas užsisakyki
te išanksto pas K. Bingelį ir 
J. Kalinauską. Kelionė į abu 
galu $1.10. Sakytus asmenis 
galite rasti L. Kooperacijos 
Krautuvėj. Bušai išeis 10:50 
vai. rvte nuo lietuvių bažnv- 
čios.

PRANEŠAME, kad šv. 
Jodo* E. BĮ. pašelpinės drau
gijos, panedely, liepos 5, 
1926 ryte, 8 vai., bus šv. mi
šios už mirusius narius. To
dėl būtinai turite ateiti ir at- 
sineškit draugystes ženklus 
(šarpas), nes eifcim in cor- 
pore. Tai paragykit viens 
kita, nes atviručių 
nešim.

SUKIRTO
Cambridgiaus Vyčių Base- 

ballo komanda smarkiai su
kirto S. Bostono Vyčių baso- 
balninkus padarydami 13 
apibčgimų prieš 3. Tą padarė 
praeitos nedėlios popiety, 
Columbus parke, S. Bostone. 
Šiuomi laimėjimu Cambrid- 
giečiai užsitikrino sau proga 
susikirsti su Nashuaės Vy
čiais 5 d. Liepos garsiam Vy
čių Apskričio Piknike, Elks 
Parke, Norvvoode.

NUŠVIES PADANGES
Baigiant didįjį pikniką, 

kurs įvyks 5 d. Liepos Elksu 
parke, Norwoode, padanges 
bus nušviestos rakietomis 
(fire-vorks). Jų bus pa
leistai padanges nėt už $500. 
Tai bus puikus vaizdas.

.4

K. V. ZIURINSKAS
Kostumeriškas Kriaušius, Vien Tik Vyrišką Drabužių

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

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

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

Valandos kasdien nuo 8 vai. ryte iki 8 vai. vakare
344 WEST BR0ADWAY SOUT HB0ST0N, MASS.

ROSTON'O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas,

514 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Vice-Pirmlninkas — Povilas Ruka,

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

450 E. Seventh St., So. Boston. Mass. 
Fln. Rašt. — Juozapas Vinkevičius,

906 E. Broadway. So. Boston, Mass 
Kasierlus — Andriejus Zalieckas.

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

906 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kas pirmą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po Rio
merių 694 lVashington St., Boston, 
Mass. 1:30 va), po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos priragyti.

DR. L. GOLDEN
BU&TOTTO OFISAS ~

99 GREEN STREiIt 
Tel. Haymarkbt 2288

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

R0XBURY’I0 OFISAS
1G CRA1VFORD STREET 

(arti IVashington St.) 
Tel. Rosbury 0131

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

I 

I

Mes
lietuvtni 
namams

Mes 
namams . . ............ ______  __________
(plpes). sljukus. Vienu Žodžiu, ko tik reikia dėl narnoj tai mes tuojaus parūpin
sime ir musų trokds atvež { namus. Taipgi atliekame visą plumberto darbų. 
Kreipkitės: .

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

Lietuvos Duktem Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininke — Tekis AšmensklenS,

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

Vice-Pirm. — Zofija Kėšienė,
59 Gatės St.. So. Roston, Mass. 

t’rot. RaštiniDkS — Ona SlaurienS,
443 E. 7th St.. So. Boston. Mass. 
Telephone South Roston 3422-R.

’in. RaitintnkS — Rronislava Ciunienft.
29 Gould St, W. Rosbury, Mass. 

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

Tvarkdnrė — Ona Mlzgiroienė.
1512 Columbla R<L. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą ntnmlnką kiekvieną mčuest 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės j pro
tokolu raštininkę laišku nr telefonu. 
'’ziJO vakare, pobažnytlnėj svetainėj 
Flfth St„ So. Boston, Mass.

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

i ; Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta 
pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. Sirfh Bt, Šo. Boston, Mass. Tel S. B. 4486

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. Zlotui.

539 E. Seventh St. So. Boston. Man 
Telephone Šou t h Roston R552R.

Vlee-Plrmlnlnkns — J. Petrauskas.
17 Vnle St.. Sonih iloston. Man

Prot. Raštininkas — J. Gllneckls. 
r> Thomns Pk., South Roston,

Fin. RflAtlninkaa — M. šelkls,
40 Marine Road, So. Roston, 

Kaslerlus — A. Nsudliunas,
885 R. Rroadrmy. So. Roston, 

Tvarkdarys — J. Zuikis,
7 IVinfleld St.. So. Roston, Man

Dnnvtja laiko snelrlnklmns kaa tračią 
MdMdlen) kiekvieno mėnesio. 2-rą va
landą po pietų, parapijos aaMJ. 492 R. 
Seventh SL, 8a. Boston, Mus.
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