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VISŲ ŠAL|IŲ KATALIKAI 

DARBININKAI VIENYKITĖS!
t

SUSTREIKAVO INŽINIE 
RIAI'

Chicagoj sustreikavo 723 
inžinieriai. Reikalauja algų

DĖL ŠVENTĖS
Dėl pripuolančios ateinantį 

panedėlĮ Neprigulmybės Šven
tes, sekančią savaitę vieną nu
merį parlėksime ir vieną teišleL 
sime.

etneiviėftas su
manymas nepraėjo.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO D

Nori, kad Velykos nebūt 
kilnojamos

PATARIA NEKILNOTI 
VELYKŲ

Tautų Sąjungos komisija 
sumanė rekomenduoti Vely
kų šventę padaryti nekilno
jamą. Siūlo Velykas švęsti 
antrą balandžio nedėldienį. 
Tas dalykas bus išspręstas 
susitariant su Šventuoju So
stu. Kadangi Tautų Sąjun
ga nekvietė Šventojo Tėvo 
•atsiųsti savo delegatą, tai da
bar liečiant bažnytinį reika
lą reikės specijalę komisiją 
siųsti pas Šventąjį Tėvą, kad 
klausimą išrišti.

BUSp KATASTROFA
BIELGRADAS, Jugo-Sla- 

vija. — Busas pilnas žmonių, 
ėjęs iš_ Dejeguch į Cetinje,
nušoko į ^abę ir sudužo. Vie- 
toj žuvo 70 žmonių ir antra 
tiek sužeista.

KOOPERATYVĖS SĄJUNGOS ORGANAS

M • . ’l

EINA. ANTRADIENIAIS, IR 
PENKIADIENIAIS

_______________________________________

Kaina 5 centai

12.000 šeimynų be duo
nos ir pastogės

giau, negu iš bile kurios ki
tos valstybės. Pernai Ame
rika su Rusija tiek prekiavo, 
kiek nei kuriais metais prie 
caro. Ir toji prekyba vis di
dėja. Pereitais metais iš A- 
merikos Rusijon Įgabenta 
prekių už $97,104,000, o iš 
Anglijos už $56,508,000. Iš 
Amerikos daugiausia įgaben
ta bovelniniai audimai ir ma
šinos.

DIDŽUVĖS LAIVO KELYJE

Laivas Berengaria Atlan- 
tike sutiko savo kelyje daug 
didžuvių. Didžuvės plaukė 
pro pat laivo nosį. Į vieną 
didžuvę laivas atsimušė. 
Laivas visas suvirpėjo. Did- 
^nvAvrGtyjbuvo'tižmušta.

ų, kūnų verte bus $4,- 
400,000. Inžinieriai reikalau
ja pakelti algas 30 nuoš.

KONGRESAS IŠSISKIRS
TYS LIEPOS 3 D.

Suv. Valstiją Kongresas 
pasirengęs pradėtus darbus 
baigti ir išsiskirstyti vakaci- 
ju liepos 3 d.

Pastaruoju laiku buvo

Angliakasių streikui g
NERAMŪS POSĖDŽIAI

Anglijos parlamente dabar 
eina karšti ginčai. Svarsto
ma mainierius liečiantis bi

sukeltas toks ler 
ko nebuvo girdėtLj

LYTAUS PASEKMĖS
Meksike nuo prakiurusio 

debesio kilę potviniai padarė 
nesvietiškų nuostolių. Leo
no miestas veik visiškai su
griautas. Namų visiškai iš
griauta 1,300. Tiek pat na
mų visiškai pagadvta. 12,- 
000 šeinivnu liko l>e duonos ir• *• 
be pastogės. Prigėrė tame 
mieste apie 1,000 žmonių.

YPATINGAS STREIKAS
New Yorke iššaukta 40,000 

rūbsiuvių streikam Tie rūb- 
siuviai yra International La- 
dies’ Garment Workers’ uni
jos. . -••

Šis streikas yra ypatingas. 
Jis nėra taikomas prieš darb- 
davms, nvra.—nūkalaujaniit 
jokių pagerinimų. Streikas 
taikomas prieš taip vadina
mus “jobberius.” Pastarie
ji nesamdo darbininkų dar
bus atlikti, bet užsakymus 

Ši
tokie “jobberiai” sudaro 75

RIAUŠS STREIKO LAUKE
Kynijoj Kantono mieste, 

streikininkai buvo susiginči
ję su laivininkais. Ištiko 
muštynes iv daug žmonių su
žeista.

vis nesimato
nie4 šauktas ir kiekvienas spėjo, paveda kontraktoriams. 

- {kad darbininkai laimėjo. Pa-
•Isirodo kad taip nebuvo, nuoš. visos metines drabužių

PREZIDENTO VAKACIJOS
Prezidentas Coolidge šie

met vakacijas praleis New 
Yorko valstijoj prie Osgood 
ežero.

Vakacijas prezidentas pra- 
dės nuo liepos 10 d. J tą vie^----- :
tą pasiųsta 190 jūreivių sau- , 
gumą užtikrinti.

TAI BENT SUŽIEDUOTINIS
CHICAGO. — Marion 

Ketcliell suareštvdino Frank 
Flynną, savo sužieduotinį. Ji 
pastebėjo, kad jos sužieduo-

SUMAŽINO LAIKRAŠČIUS

Italijos fašistų valdžia, 
kad sutaupius popierą išlei
do įsakymą sumažinti laikra
ščius. Loikraščiai galės būti 
ne didesni, kaip šešių pus
lapių. Be to skaičius laikra
ščių turės būt sumažintas. 
Kiekvienoj provincijoj tik 
apribotas skaičius laikraščių 
tegalės būti.

SIONISTAI AMERIKOJ 
TVIRTĖJA

Šiemet Amerikos Sionistų 
organizacija didesnė 7,000 
narių, negu pernai. Dabai’ 
Amerikoj sionistų yra 71,- 
226.

AUDĖJŲ SUVAŽIAVIMAS
LAWRENCE, Moss.—A- 

merikos Audėjui Federacijos 
11-tas metinis suvažiavimas 
čionai prasidėjo su 59 dele
gatais nuo 21 lokalo. Svar
biuoju suvažiavimo dalyku 
apdraudimas nuo nedarbo. 
Delegatas nuo Passaico 
streikuojančių audėjų sako, 
kad 2,000 žmonių ten iš lab
darybės minta.

PAVOJUS SOSTINEI
Jugoslavijos sostinei Biel- 

grodui gresia pavojus nuo 
tvystančio Dunojaus. Dau
giau kai 12.000 darbininku 
su 5,000 vežimų dirba, kad 
pakelti pylimus palei Duno
jų ir išgelbėti miestą nuo po- 
tvinio. Darbininkai dilba 
be sustojimo dieną ir naktį.

AMERIK PIRMOJE 
VIETOJE

Iš Suv. Valstijų į Rusiją 
pernai įgabenta prekių dau-

PONZI SUAREŠTUOTAS
IIOUSTON, Tex. — Gar

susis finansinis raganius no
rėjo pabėgti iš Suv. Valstijų. 
Ponzi norėjo plaukt Italijon. 
New Orleanse jis sėdo laivan 
ir tikėjosi pasprukti. Bet, 
laive prieš išplaukiant buvo 
areštuotas.

Dabar jis sėdi kalėjime. Tš 
jo kaucijos pareikalauta 
$20,000. ...

dauginti darbo valandas ang
liakasiams. Norima nuo 7 
valandų padauginti iki 8 va
landų dienoj. Dilius jau pe
rėjo antru skaitymu.

Premierui priekaištai
Buvo užsipulta ant pre

mjero Bakhvino. Buvo nu
rodyta, kad Baldvin yra ge- 
ležies kompanijos šėrininkas. 
Sakyta, kad jis turi 200,000 
šėrų tos kompanijos ir jam 
rūpi turėti pigias anglis. To
dėl premjeras stovįs už ang
liakasių smaugimą.

Audra parlamente
Ginčai yra labai aštrūs. 

Tokie, kokių retai tepasitai
ko Anglijos parlamente. Vie
nam ministeriui visai nedels
ta kalbėti. Kitam ministe
riui atsistojus kalbėti vienas 
darbiečių atstovas taip pa 
grūmojo, kad tas nedrįso kal
bėti. Trečiam ministeriui 
vienas darbietis grėsė meti
mu jam čeveryko, jei jis iš
drįs kalbėti už padauginimą 
valandų a n gi i a ka s i a m s.

Kai ketvirtas valdžios ats
tovas norėjo kalbėti už va- 

| landų padauginimą, tai buvo

nijos šėrų. Betaiškino, kad 
per penkis metus jokių divi
dendų negavęs. Toliau sakė, 
kad jis dividendų nesitikis 
per eilę ateinančių metų. Dar 
nurodė, kad jo kompanijos 
šėrų biržoje galima pirktis 
visai pigiai, nes tekainuoją 
tik po keltą šilingų. Kai 
premjeras pabaigė kalbėti, 
tai jo šalininkai reiškė jam 
didelės užuojautos.

Bilius i vedas angliaka- 
siams 8 valandas vietoj 7 va
landų buvo priimtas antru 
skaitymu 355 balsais prieš 
163. Prieš bilių balsavo dar- 
biečiai. tai yra Darbo Par
tijos nariai.

Kai paskelbtas buvo bi- 
liaus perėjimas, tai darbie 
čiai suūžė ir visokiais būdais 
smerkė konservatistus. Va
dino juos razbaininkais, 
kraugeriais ir p.

Generalis streikas negelbėjo
Anglijos angliakasių rei

kalai labai susipainiojo. Jau 
nuo gegužio 1 d. angliakasiai 
streikuoja. Jiems paremti 
buvo iššauktas generalis 
streikas, kurs tęsėsi 9 dienas. 
Generalis streikas buvo at-

ko streiko lauke. Ir ikišiol 
jie tebestreikuoja. Streiko 
galo nesimato. Jokių dery
bų nevedama. Valdžia ban
do rasti būdą, bet streikinin
kų vadas jokių aiškių išlygą 
nestato. Kadangi angliaka
siams paremti ateina aukso 
iš Maskvos, tai angliakasiu 
vadas įtariamas parsidavime 
A rask va i.

Netenka rinkų
Tuo tarpu Anglijos anglių 

rinkas užgriebinėja Vokieti
jos ir Amerikos anglių kom
panijos. Jau dabar aišku, 
kad jei tuč tuojau streikas 
baigtųsi, tai Anglija savo 
anglių rinkas neatgautų be 
pusmečio. Mat vokiečiai ir 
amerikonai gerai moka pro
ga pasinaudoti. Jie žadėda
mi Anglijos kostumeriams 
pristatyti anglių reikalauja 
kontrakto šešiems ar net 12 
mėnesių. Tokiu būdu kon
traktai sudaryti ilgam laikui. 
Kas kontraktą pasirašė, tas 
negalės imti Anglijos anglių 
tol, kol jų kontraktas pasi
baigs.

Dabar jau ima labai pri
trukti anglių visoje Anglijo-

ŽUVO DU GAIf
NEW YORK. — Gaisri

ninkų trokas beskubėdamas 
gaisro gesinti susikūlė su nio- 
toreikliu. Vietoj žuvo du 
gaisrininkai, o keturi sunkiai 
sužeisti.

SPROGIMAS SPAUSTUVĖJ
WHEELING, W. Va. — 

Spaustuvėj, kur (ta laikraš
čiu spausdinama ištiko spro
gimas. Niekas nebuvo sužeis
tas.

Yra spėjama, kad buvo 
mesta bomba.

Nuostolių esą padalyta už 
apie $2,000.

je. Valdžia užvedė didelę 
anglių kontrolę. Jų parduo
dama tik mokykloms, ligoni
nėms ii’ reikalingiausioms 
pramonėms.

Šiaip privatiniams žmo
nėms veik negalima anglių 
gauti. Parduodama tiems, 
kuriu namuose vra ligoniu.

Daug Anglijoj dirbtuvių 
turėjo užsidaryti dėl nebuvi
mo anglių. Iš to didėja jau 
be to didelis nedarbas. To
dėl anglių importavimas kas
dien didėja.

WOONSOCKET, R. I. 
Čionykštėse dirbtuvėse su
stojo darbai dešimčiai dienų. 
Tas paliečia 5,000 darbiniu- . = .• 
kų. T;ri vasarinės vakari jos 
darbininkams.

ŽUVO 38 LENKŲ KAREI
VIAI

Lenkijoj, Korelio mieste, 
sprogo šrapnelū. Vietoj žu
vo 38 karoliai. o 30 karei
vių sužeista. Tarp žuvusių 
buvo 2 karininkai. 11 karei
viu buvo lengvai sužaista.

Nelaimė atsitiko karino* 
menei maniebrus darant.

PYLĖ KAVĄ ANT PAČIOS
(’HK’AGO.—Moteris Fau- 

nie AVilliams tapo nuplikyta. 
Ji susipyko su vyru ir ėmė 
vaidytis. Vyras pagri< bė nuo 
pečiaus puodą su verdančia 
kava ir ūžtelė. į«Rmt pačios.

STAIGA MIRĖ
JERSEY CTTY. N. J. — 

Hans Seife H. 62 m. amžiaus 
muzikos mokytojas, staiga 
mirė. Jis Išduodamas ma
žai mergaitei piano pamoką 
staiga apalpo ir vietoj mirė.

Farmoj. Pradžia IŠ1
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kaime pe> > SekriiiAės kkstas Iria Žalios Spalvos. Dėgatge- 
negyvas ūkininkas L. Če- rak įx?t jų pelenai raudoni.

NĮRKS RAMBUMO KALNĄ
Klaipėdje įvykusiame lie- 

p tuviu organizacijų atstovų 
g . suvirinkime svarstyta Ram- 

kalno pirkimo klausi- 
Rambjuias dabar pri- 

'klauso d-rui Gaigalaičiui.
* Tas kalnas, kaip tautos

j.

it . 
l 

£ , 
t 
V .* •

Šventvietė, turi visai tautai. 
’ priklausyti ir jos lėšomis bū
ti išpirktas. Susirinkimas 
nutarė įsteigti fondą Ramby- 
no kalnui nupirkti. Fondą 
globoti pavesta Klaipėdos 
šaulių rinktinei, kaip organi
zacijai, turinčiai centrą I). 
Lietuvoj, iš kur gali gauti 
visokeriopos paramos fondui 
padidinti.

#-
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SUŠAUDYTI PLĖŠIKAI
Kariuomenės teismo spren

dimu birželio 2 d. Kaune su
šaudyti Dimitrijus ir Jaro- 
fėjus Pantelėjevai, Ą925 me

lais kirvio ir peilio smūgiais 
nužudę Juozų Kirstukų, jo 
žmona Konstancijų ir dukte
ris Onų ir Germanų.

PERSEKIOJA' ŽfpUS
Lenkų universiteto, gim- 

iiazijif ir šiaip mokyklų mok
sleiviai, kurstopii valdžios., 
pradėjo žydų persekiojimu-1 
Užpuola žydų moksleivių^.! 
daužo sinagogų langus, pl^ 4 
ši nė j a krautuves. Policija tiy 
•nuobradiškų lenkų moksleį-į 
vijos žygių visiškai nestabdė 

___________ t t

DID. LIE. KUN. GEDIMINO 
AINt LONDONE ;

Viena anglų aristokratė., 
ponia Lodair, sunkiai sirgda
ma pareikalavo, kad mirus 
jos kapa papuoštų nepri
klausomos Lietuvos vėliava. 
Paaiškėjo, kad ji esanti ku
nigaikščio Gedimino ainė ir 
didelė Lietuvos patriotė. Jos 
brolis Oskaras Gediminas, 
buvęs Didž. Rusijos kuni
gaikščio Kaustai įtino adju
tantas, savo laiku buvo apsi- 
šaukęs Lietuvos karaliumi ir 
už tai caro Aleksandro iš 
tremtas iš Rusijos užsienin, 
kur ir mirė.
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Čia parodoma studentai suareštuoti už vagystę. Jie yra Lake Forest kolegijos, Uli 
nois valstijos. Vieni jų prisipažino vogę “tairus,” o kiti rakandus vogė iš turtininko namų, 
kad išsifornišiavus savo bendr abučio kambarius.
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RYGOS RUSŲ DRAMOS 
GASTROLĖS

’ Gegužės 2 d. į Kauną atva
žiavo Rygos rusų drama gas
troliuoti. Drama turi labai 
gabių, pagarsėjusių“ artistų/ 

’ prieš karą dirbusių įvairiose 
? Rusijos teatruose. J i jau pa

statė Kaune keliolika spekta- 
u kliu, turėjusių pasisekimo.

^frečiadieiiį birželio 9 d. dra
ma savo gastroles baigė ir iš-' 

, fcykpd Šiaulius, kur irzliuos 
į^iSjpektakhų  ̂-

LIETUVIŲ-POETŲ KŪRI
NIAI PRNCŪZŲ KALBA

Praųpųm poetų būrelis bai
gia ruošti spaudai kaikurių 
lietuvių poetų kūrinių rinki-
nį prancūzų kalba. Tai bus 
graži knyga, V. Barthe ilius
truota su mūsų poetų atvaiz
dais.

žentui, sau pasilikdamas pil 
nų užlaikymų. Bet po karo 
pradėjo iš namų varyti, muš
ti ir dabar vos gyvas,,sumuš
tas atėjo pas apskr. Viršinin
kų prašyti pagalbos.

Oi, daug tokių nelaimingų 
rastum senelių, kurie vaikus 
auklėjo, augino, o paskiau 
tų savo vaikų varomi laukan, 
mušami, niekinami. Nenie- 
kinkim senelių, nes ir patys 
tokiais būsim. O tokiems be- 
širdžiams vaikams valdžia 
turėtų surasti smarkų bota-

Vadina. Argi mes augame Į 
chamų tautą?

kauskas laukų baloje. ! Nuti
kėtos mirties sulaukė turėda
mas apie 301 metų •* amžintose 
Buvo geras katalikas.

......................f " *

PUSKELNIAI (Kvietiš- 
kio valse., Mariamp. apsk.). 
Šių metų birželio 1 d. Pus- 
kelnių gyventojas J. Šakū- 
nas nuvažiavo ant plento vež
ti akmenis, kad kiek užsidir
bus. Bekraujant akmeiiis, 
atūžė automobilius — tiesiog 
ant arklio ir vežimo! Ark
liui nulaužė kojas.

Žmonės sako, kad šoferis 
buvo gerokai truktelėjęs. 
Pats aiškinasi, kad automo
bilius buvęs sugedęs. Kas 
žmogui atlygins nuostolį ne
žinia. Arklys buvo vertas 
7000 litų.

Hodrtėtų mokslininkams 
čia pasi įdomauti.

Žemaičių Kalvarijos baž
nyčia per karą buvo labai 
apgriuvusi ir apskurusi. Da
bartinis klebonas, kun. P- 
Pukys, kas mettj ją žymiai 
atitaisė. Šiėinėt taisomi bok
štai ir apdengtas skardinis 
stogas. Į vokiečių išvežtųjų 
varpų vietą Liepojuje atlie- 
dinti du nauju varpu, kurie 
jau atvyks ir bus pašventin
ti per didžiuosius Kalvarijos 
atlaidus. •

Socialistams laimėjus rin
kimus jų džiaugsmas pilasi 
per viršų. Tyčiojasi iš kata- ' 
likų ir siūlo žmonėms eiti 
griauti bažnyčią.

Čia tekanti Varduvos upe 
yra užslinkusi, tad pilasi per 
krantus ir daug laukų ir pie
vų užlieja ūkininkams. Šie
met upės vaga gilinama: po
ra šimtų darbininkų- turi 
darbo ir žmonės džiaugiasi, 
kad valdžia atėjo jiems į pa- . 
galbą.

Dėl vėlybo ir šlapio pava
sario ūkininkai pas mus pa
baigė Sėti vos gegužės mėn. 
gale. Rugiai, kurie sėti su 
mineralinėmis trąšomis, at
rodo gražiai. Dobilai geri. 
Žmonės laukia gero derliaus.

Peinai čia išparceliuotos 
Srujės pievos. Šiemet mati
ninkas G.-, R—kus, kuris da
bar matuoja Gegrėnų dvarą, 
ųiatavo tas pievas Sekminių, 
pirmą ir antrą dieną. Stebė
tina, kodėl jis tai darė šven
tą dįeną ?. Ai’ Lietuvos įst.a- i’ / ! .•« f » • it t t *• . 1 -J •

nio 50 centų didumo. Vieno
je pinigo pusėje skaitlinė 5, 
kitoje moteriškės galva. Pi 
nigas apdilęs tiek, kad nieko 
įskaityti negalima. Nežinia, 
kokios jis valstybės ir kada 
j is čia pateko.

BAPSUPI AI (Ma riam- 
polės apskr., Šunskų valsč.). 
Š. m. gegužės 11 d. Balsupių 
kaimo ūkininko Skinkio su
degė 2 kluonu, 2 tvartu, avys, 
kiaulės, paukščiai ir ūkio pa
darai. Būtų viskas sudegę, 
tik dėka gerų žmonių liko iš
gelbėta kitos trobos.

Gaisras kilo iš kluono.

GIRTUOKLIŲ NELAIMĖS

NAUJA—UTA. (II Gu
delių valsč.). Tai naujai isi- 

I kūręs bažnytkaimis. Tuo ne
paprastas. kad neturi nė vie
no žydo, kas mūsų bažnyt
kaimiuose retenybė. Visa 
prekyba lietuvių rankos?. 
Bet ne apie tai aš norėjau ra
šyti, noriu iškelti jo vienų v- 
dų. Žmonės gyvena neturtin
gai, o degtinę verda, kas tik 
kaip mokėdami.

Kaip visur, taip ir čia ren
gėsi visi linksmai praleisti 
Sekminių šventes. O pa
silinksminimui prisivirė sa- 
magonkos. Tik štai nelaimė. 
V policijos nuovada netingi, 
prieš sekmines iš vakaro 
nuovaduos,; štabai išsirengė 

, , Apie 9-10 Vai. 
as spėjo.liejo, 
ohkės

j surū
kusioj stįibelėj liko du litel iu 
ir policijai dėl švenčių. Iš 
ten medžiotojai nuėjo miš
kan. Po ilgų ieškojimų ir 
nariu darbo, tankumvne ras- 
tas visas bravoras pačiame 
ėjime. Bravoro savininkas 
pabėgo. bet paskiau tapo su
sektas ir broguotos rankos su 
paišina nosim—išdavė varg
šų. Grobį suėmus jau sau
lutei pakilus traukė namų 
pusėn. Netoli bažnytėlės pas 
viena ne kokį ūkininkų po il
gui ieškojimui ir didelių riks
mų motinos su sūnum, mat 
laikė vienų pusę, tapo rasta 
prie sodo duobė su nepapras
tu dangčiu ir išklota sama
nom. kurioje ilsėjosi pats 
aparatas ir belaukianti pa
rodyti savo maenuma pusė 
pusbačgės samagonkos. Nors 
žmonės moka ir slėpti ir la
bai sunku kovoti su žmonė
mis dėl to skystimėlio, bet 
polici ja savo kantrumu viską 
nugali. ,

Žinoma, jei bausmes už tai 
nebus padidintos ir dar už 
tokius <larbus bus teikiama 
amnesti ja, tai galim būti už
tikrinti. kad slaptų bravorų 
mes neišnaikinsim. Kiek y- 
ra tokių, kurie jau kelis kar
tus bausti, o šiandien ir vėl 
varo. Ramūs žmonės kentė
jo ir kentės nuo to. Kitu 
kartu parašysiu statistikos 
daviniais pasiremdamas, 
kaip plėtojasi ir kiek nelai
mių neša slaptai varoma na
minė degtinė.

SKAUDŪS DALYKAI

RIETAVAS, Telšių pskr. 
Pasakykite meldžiamieji ko
dėl nepildomi Lietuvos įsta
tymai i

Štai, svaigiųjų gėrimų par
davinėjimo įstatymas reika
lauja, kad pardavinėjimo 
vietd? būtų nearčiau nuo baž
nyčios, kaip 100 metrų. Pas 
mumis Rietave, yra šitaip.

Buvo traktierius, dabar 
žydas atidarė klubą, nuo ku
rio iki bažnyčiai tiesiu keliu 
nėra 80 metrų, o takumatuu- 

‘ j ant bus apie 85 metrus. Bu
vo čią nėseiiai misijos į per 
Sekmines,, per - Š dienas kun. 

naudingai ir aiškiai’sakė po 
tris pamokslus į dieną. Sa- 

’ kė ant šventoriaus iš tos pu
sės, kur 
klubas, 
Rietavo 
Čia pat

1 džiai, čia pat pragaro durys 
atdaros.

Per Sekmines yra pas mus 
40 vai. atlaidai. Tad šiemet 
per misijas, susirinko žmo
nių tūkstančiai; <> tame kiū

tinėjo žmonių tvirkinimas, 
kišenių tuštinimas, sveikatos 
naikinimas, šventybių pajuo
kimas. Kada katalikams s

1 šventė, tas urvas knibždėte 
knibžda: kada suimta. žy
dams šventė, tas urvas užda
rytas.
t u vos. 
jausmų ir iš tų, kurie jam 
padėjo uždėti ant durų lietu
višką iškabą: “Rietavo vi
suomenės klubas.” Prie to 
klūlio įsteigimo prisidėjo 
kaikurie mūsų inteligentė
liai.

Skaudu matyti, nes toji iš
kaba doram žmogui negali 
kitaip atrodyti, kaip tik pa
sityčiojimas iš lietuvių, iš ka
talikų. iš nesusipratėlių mū
siškių ir iš visų Lietuvos į- 
statymų.

***■- •.

» * V* . į’ • • ’

& M

i? "ielinkėje 30 gcg.

ŽEM. KALVARIJA (Ma
žeikių apskr.). Gegužės pa
baigoje čia pasirodė labai 
daug sąrančių (lekiančių jų 
žiogų ). J eigų j ie kiek ilgiau 
užtruks, bijoma kad, nepri
darytų ūkininkams daug ža
los.

Gecaičių kaime pas ūk. Ž. 
Bubelę yra žalios spalvos 
durpių. Savininkas pasako
ja, kad k 
esančios-

KUNIGŲ MARIJONŲ GIM
NAZIJA DIDINAMA

MARIAM POLE. Šiomis 
dienomis - gautas- iš Šiaulių 
inžinieriaus p. Reisonp^lą- 
nas, sulig kurio bus šią jva/ 
sariįpadidinti,gimnazijos rū
mai, būtent pastogė bus pa
kelta ir tenai įrengta 4 nau
ji erdvūs švie sūs ruimai. Tilo 
būdu tikimasi, galės tilpti 
bendrabuty i 200 mokinių.

Iš M ariampolės miesto ir 
apielinkės mokiniai galės gy
venti nebūtinai bendrabuly. 
bet ir pas tėvus.
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ROTINĖKAI (Alsėdžių 
valsč., Telšių apskr.) Siame
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Daugybė paveikslą! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui.- Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairuinėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Di
džia “PASAKOS” B-ve. Redaktorius A. Giedraitis.

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

Kaina 13.50

turi būti.
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MIESTO SODAS

Mariampolės miesto sodas 
bene bus vienas didžiausių 
Lietuvos miestų sodų. Čia 
nuvargęs pilietis-ė ar moks- 
leivis-ė randa sau poilsio vie-

Čia atrodo . jaut
bet vienas dalykas gadina į- 
spūdį, būtent: atsiranda 
“kultūringų,” kurie laužo 
medžių ar krūmų šakas; ir 
kartais praeivi “užkalbina.” 
Kartais ir moksleiviai nori 
pamėgdžioti “kultūringuo
sius.”

* Susisiekti su Birštonu 
Raudonasis Kryžius įsigijo 
Utebusą, kuris kasdiena 
110 Katono geleži nkel i ų sto - 
ės išvažiuoja 5 vai. po piet, 

0 iš Birštono į Kauną — G 
yaLryto . Kelionė kainuoja 
J litai.

ŠAKĖMIS GINKLUOJĄS IR 
: PUOLA
f Malusičių kaimo Nesviežo 
ąpskr. ūkininkai, negalėdami 
pakeisti vis didėjančio lenku 
policijos žvėriškumo, apsi
ginklavo dalgėmis, šakėmis, 
kirviais ii* užpuolė. Tik sku
biai iššauktam raitosios po
licijos eskadronui pavyko 
numalšinti ūkininkų įnirti 
Diią.

**j? VILNIUS — LENKIJOS 
KALĖJIMAS

Lenkų valdžia žiūri į Vii- 
fiių taip, kaip Rusijos caro 
Valdžia į Šachaliną, būtent, 
kad jis tinka tik nusikaltė- 

laikyti. Visus didės- 
® v mus nusikaltėlius lenini vai 

ažia siunčia i Vilnių. Buvę. 
Lenkijos karo ministeriKgm 
Malče vskis taip pat atgalio
tas į Vilniaus kalėjimą.

LENKAI SUIMINĖJA 
2^ , GUDUS

imą ko
munistų partijoje, kurios 
kurjeris būk buvęs suimtas 
pakeliui į Švenčionis su in
strukcijomis, lenkai pradėjo 
suiminėti gudus. Lenkai ra
šo, esą buvę planuota užpili 
ti keli apskričių centrai. 
Kaip visada, lenkai neuž
miršta ir lietuvių šaulių, kū
ne esą veikę kontakte su gu 
flais. . . < i

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“Saulutė”
NELAIMINGAS SENELIS
MARIAM POLĖ. 7-VI iŠ 

Rudenų k., II Gudelių val
sčiaus. atėjo pas mane sene
lis (virš 70 metų) Tamuly- 
nas ir prašė sušelpti, nes 
šiandien dar nevalgęs. (Ati
daviau paskutinius .centus, 
nes negalėjau žiūrėti į nelai
mingo ašaras). Paklaustas 
senelis atsakė, kad prieš Di
di j j karų ūkį aprašė

ridentu A ReroHuėiioe Sūnų 
Drjoe. : :•

NEGERBIA ŠVENTŲ 
VIETŲ

MARIAM POLĖ. Nors 
pas musus apšvietimas kyla, 
mokslas auga, tačiau kultū
ringumo, mandagumo, žmo
niškumo daug trūksta.

Pavyzdžiui. Bažnyčioj mū
sų piliečiai nežino kur nosių 
valyti, spiaudyti, tai visa iš
meta ant grindų. Antra, yra 
pasivaikščiojimui sodas, bet 
‘‘inteligentai’ mokiniai trau
kia į kapus, tenai voliojasi, 
žolę mindžioja, kapus griau
na. gėles net vagia. Andai iš 
vakaro buvo parūdytas a.-a. 
Matulaičio kapas (nupirktu 
gelių prisodinta), bet ryto 
indu nė vienos gėlės nebuvo. 
Tr.ečia. šventadieniais po mo 
kinių pamaldi), kunigui per
skaičius Evangeliją, lyg ty
čia kojas žeme vilkdami eina 
laukan ir tuo trukdo ne tik 
pamokslą sakyt i, lX’t irklau 
syti.
. Dar Indelį. Einant iškil
mingai*’ procesijai^. 'kepurė
mis užsidėję, stoja kambary j 
po langu ir tuo i rodo savo ne
kultūringumą.- nors baigia 
gimnazijos kursą ir save va
dina katalikais, žodžiu — 
ar jis girtuokliauja, ar 
niekina šventas vietas, 
blogiausius darbus daro,
net spjaudo kaūiiikvbe ir jos 
vadus “kunigus” vis savo 
kataliku ir geru žmogum seną vai

RADO SENĄ PINIGĄ

LE1TMARGIAI (Vilka
viškio apsk.). Beardamas 
dirvą Juozas Povilaitis rado 

lį pinigą, dabarti-

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir

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

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis

' Kun
tiek prilijo,* kad nė šen i-žmo
nės nepamena tokio bangaus 
lytaus. ’ 
laukus, nunešė pasėlius, bul
ves. daržoves. Iš balų pasi
darė ežerai/ iš topelių— 
išdraskė, nuriešv tiltus, ki 
tiems užliejo t polui s.

pirvalp supažindinti savo vaikus su lietusių 
jadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
įkalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame*

LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS
L KLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

užimti paveikslais
Užsisakykite

"DARBININKAS
860 West BrMdvay South Boston,



Visi gali būti misijonieriais!
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KUOPININKAI VADOVAUJA KOMUNISTUS

KOMUNISTŲ DEMONSTRA
CIJA KAUNE *■

Pasiruošimas
Jau šeštadienį įvykusios? 

komunistų demonstracij ose 
ir mitinge buvo girdėti, kad 
atėjus naujai politinei situ
acijai, išaušus “laisvės ga
dynei,” visi, kam rūpi “dar
bo žmonių reikalai, kam rūpi 
revoliucija” privalo petys į 
petį eiti prieš Lietuvos bur
žuazijų kokios ji nebūtų spal
vos — baltos ar rausvos — ir 
revoliucijos keliu nuversti e- 
samą tvarką. Demonstravu
sių ir mitingavusių kalbėto
ji! lūpose teskambėjo vien žo- 
dis—revoliucija. ‘ ‘ Draugai, 
atviromis akimis žiūrėkime i 
proletariato laimėjimą, ir ei
kime prie galutinio mūsų 
tikslo — revoliucijos,” — rė
kė kalbėtojai. “Nebijokim 
policijos, jei ji mums truk
dys” — tęsė — “nes ryt, ar 
poryt mes vis vien būsime 
laisvi.”

Tokia nuotaika kuopinin- 
, kų suagituoti vietos komu

nistai ir tamsesnioji minia 
didžiumoj žydai, lenkai ir ru
sai) sekmadienį iš ryto tik
rai iš visų miesto pakraščių 
pasipylė į Rotušę, kur 13 vai. 
įvyko socialdemokratų mi
tingas.

Prie Rotušes

Susirinkusieji demonstran
tai, reikalavo įsileisti į Rotu
šę, bet, kadangi Rotušė bu
vo prikimšta publikos ir ne
buvo kur tilpti, tai Rotušės

kas^Alenda. 'Tuo me

tu pasigirdo iš minios šauks
mai — “šalin socialdemokra
tai” ir minia išsitraukusi 
raudonas: vieną su žydišku 
užrašu — vėliavas pradėjo 
dainuoti internacionalą. Tuo 
laiku išėjo iš minios keli kuo
pininkai, kuriuos minia suti
ko šauksmu “mūsų draugai 
kankiniai” ir pradėjo šaukti 
— mušti policiją ir vyt gais
rininkus. Sukurstyta ir va- •> 

dovaujama kuopininku mi
nia puolė įnirtusi policiją ir 
gaisrininkus. Policija, ma
tydama, negalėsianti sutvar
kyti suerzintos minios, pasi
traukė, o gaisrininkai simpa
tingai šypsodamiesi nuvažia
vo namo.

Policijos dalis negalėdama 
reaguoti į susidariusį padėji
mą telefonu iššaukė rezervą. 
Per šešias minutes iš Traku 
gatvės atsirado pilnoje tvar
koje raitasis policijos rezer
vas, kurio minia pabūgo ir 
pradėjo trauktis į šalis ir 
skirstytis.

Į policiją akmenimis

Jau rodėsi viskas tvarko
je. Bet čia būta komunistiš
ko manievro. Dar ten pat 
vietoje bestovint raitajai po
licijai staiga iš visų pusių 
puolė ją įniršę demonstran
tai ir pradėjo blaškyti akme
nimis, o bejojantiemš artyn 
arkliams kirto kartimis, pa
galiais ir lazdomis į galvą. 
Čia pat bežiūrint, minia par
vertė vieną raitąjį policinin
ką ir smarkiai užgavo.

Bet padėtomis pastango
mis triukšmadariai buvo iš
blaškyti. Tada neramioji mi
nia, vedama tų pačių kuopi
ninkų su sakytomis raudono
mis vėliavomis, dainuodama

T— f

“vstavaj prokliatjem zaklei- 
mionnyj” ir kitas revoliuci
nes dainas pasipylė Vilniaus 
gatve. .p

Ekscesai mieste

Priėjusi Birštono gatvę, 
dmonstracija buvo patikta iš 
tos gatvelės išsimetusių žy
dukų gaujos, kuri prisiarti
nusi prie vėliavų pradėjo 
skleisti atsišaukimus, rėkdą- 
ma “ura.” Minia, bežiūrint, 
pasiekė Laisvės Alėją ir čia 
paskubomis drožė į kalėjimą, 
kur, kaip jie patys rėkė, pa
leisią politinius ir krimina
lius kalinius, kad sujungto
mis jėgomis pajėgtų kovoti 
su policija.

Labai gerai supranta ko 
munistai, kriminalistų psi
chologiją ir todėl jie labai 
teisingai galvoja, kad j ii' bū
tų geras čia ramstis. Bet 
tuo pačiu laiku pašaukta ka
riuomenės dalis ir demon
strantai nieko negalėjo pa
daryti.

Eidami Laisvės Alėja ir 
rėkdami internacionalą ir 
kitas priešvalstybines dainas 
suorganizuotos žydų ir mies
to valkatų bei žulikų kompa
nijos reikalavo visų nusiimti 
kepures “doloj šapki, šalin 
kepures,” o kas nenorėjo nu
imti tam priėję numušdavo, 
arba tiesiai kirsdavo į spran
dą, ar į žandą.

Publika Laisvės Alėjoj- 
šios demonstrantų triukšma
darių minios buvo užtikta vi-.

Sumušė senelį gen. Bulotą
Vaikščiojančios, publikos 

tarpe demonstrantai užtiko 
ir gen. Bulotą.

Prišokusi chuliganų gauja 
pareikalavo iš jo nusiimti ke
purę. Kada garbingas mū
sų tautos veteranas senelis 
generolas nepanoro tiek ko
vojęs už Lietuvos Nepriklau 
somybę pasijuokti iš tos Ne
priklausomybės, įniršę chuli
ganai kirto jam į ausį. Pa
našiai buvo pasielgta ir su 
kitais asmenimis, nenorėju
siais nusiimti kepures, ypač 
įtūžusiai mesdavosi ant kari
ninkų; kada demonstran
tams pavykdavo numušti ke
purę, ar priversti nusiimti, 
jie pasijuokdavo tada šaky-

v •

matome prezidento Coolidge'oWashingtone statoma nauja našlaičių prieglaudž 
žmoną, pradedančią darbus pri e prieglaudos statymo, 

dumi “zastavili policijų ot- 
dat čest.” Ties .Maironio 
gatve apstumdė ir g^^kai 
užgavo bene “Taxi” bendro
vės \ bendradarbį, nors tas 
žmogus stovėjo visai nuoša-. 
liai. Laisvės Alėjoje sustab
dė autobusą ir publiką smur
to keliu privertė jų įsakymus 
vykdyti.

Norėjo mesti granatą, bet 
pabūgo

Beeinant Laisvės 
pasirodžius policijos 
ninkui Ramanauskui
man gerai iš matymo pažįs
tamas asmuo akmeniu norėjo 
sviesti į Ramanauską, bet ki
tas sulaikė. Tuo laiku Ra
manauskas su savo policija 
atsitraukė. Priėjus arčiau 
prie vėliavų, teko išgirsti 
lenkiškai kalbant, kur vienas 
pasakė, kad norėjęs mesti į 
rezervą granatą, bet buvę ten 
daug jo draugi! ir jis neno- 

... .rėjęs jų sužeisti. Praskleidęs 
švarką parėdė ‘prie kišenės 

su

-----------------------?

Panevėžy mitingą laikė

Alėja 
virsi- 

vienas

svarkąparodč 
pakabintą granatą ir 
draugais dingo minioje.

Prie kalėjimo
Demonstratyviai pražygia

vusi Laisvės Al. minia nusi- 
dūmė į Kauno Sunkiųjų 
Dalbų kalėjimą, kur norėjo 
paliuosuoti politinius ir kri
minalinius kaliniu*. Bet čia, 
kad ir kaip komunistų agita
torių drąsinamiems dienos 
žygdarbiams nebesisekė ir 
jie buvo policijos priversti 
išsiskirstyti. Bet prieš tai 
jie buvo suskubę apsupti ka
lėjimą ir buvo sustabdę ties 
Mickevičiaus gatve traukinė
li. Ir ten itužo agitatoriai ir 
miesto chuliganerija reikala
vo jiems nusilenkti. Vienam 
važiavusiųjų, nepaklausius

šios komandos, priėjo žydu tur.
kas demonstrantas ir smoge kuopininkas Dr. Romaševi- 
kuniščiu į traukinio langą, 
net stiklai sėdėjusiai publi
kai ant galvų subyrėjo. Ta
čiau nieko nepešusios demon
strantų gaujos išsiskirstė.

Susirinkimas Mickevičiaus
slėny

f
Pri pavakarėmis nesėkmin

gai užsibaigusioji demon
stracija buvo pratęsta naktį 
susirinkimu Mickevičiaus 
slėny, kur komunistai laikė 
karštas prakalbas ir kvietė 
visus eiti prieš valdžią su 
ginklu rankoje. Pareiškus 
kai kuriems dalyviams, kad 
ginklų nėraf mitingo susirin
kimo tėvai pareiškė: “Turė
kit kantrvliis — greit turėsi- v o
me, svarbiausia, kad mūsų 
vadai laisvi (suprask kuopi
ninkai).”

Nakties ekscesai
Žaliojo kalno ir senojo 

miesto siaurųuj^ eir tam
siuose užkampiuose sulindo 
išskirstyti iš demonstracijos 
chuliganai. Dėl to vėlai va
kare ir naktį daugelį žmonių 
grįžtant namon sumušė ir 
apdaužė. Taip buvo lengvai 
sumuštas p. Šatas ir kelios 
moterys sunkiai sužeistos. Jų 
pavardžių nepasisekė sužino
ti. Žaliajame Kalne, Sena
jame miešti' apstumdė ir su
kruvino keletą grįžtančių iŠ 
ekskursijos.

Kas suruošė ir dalyvavo 
demonstracijoje

ši demonstracija, kaip ir 
šeštadienio eisena drauge su 
mitingu Liaudies Namuose, 
buvo suorganizuota iniciaty
va paleisiu iŠ kalėjimo po ka
riuomenes teismo išteisinimo 
kuopininkų. Joje aktingai 
dalyvavo didžiumoje žydai, 
vadovaujant kuopininkui 
Kalendai, ir tai būtent: Žy
di] atletikos klubas, Žydi] 
sporto org-ci.ja “Jėga" ir žy
di] skautai — “Vander Vo
gei." Pi ie jų buvo prisipla
kę miesto valkatos, cliuliga- 
nerija. 1 olševikai studentai 
ir k.
Kas kom -nistų proklamacijas

dalino
Kepuri i daužymu laike de- 

moiist rac’jos pasižymėjo pik 
Stasys Šiugžda gyv. Alekso
te. Prieini g-vėje N r. 3r ir va
dovavo ži dūkų mušeikų gau
jai.

Kažkokia Juodiem“, Male- 
vičaitė ir dar viena nepažįs
tama platino komunistinius 
atsišaukimus.

Provincijoje
Tą pačią dieną provincijo

je buvo suruošti grįžusių iš 
kalėjimų mitingai Panevėžv, 
Šiauliuose, Ukmergėj ir ki-

čius, Šiauliuose — kuopinin
kas Matulaitis. Ukmergėje 
būta kruvinu peštynių su so
cialdemokratais.

(“Rytas”)

NUVARGĘ, NERVUOTI 
ŽMONES RANDA NAU
JĄ SMAGUMĄ NUGA 

TONE
Jis Atlieka Darbą ir Atlieka. 

Jį Greitai
Kraujas privalo turėti Geležies ir 

Nervai Fosforo. Nuga-Tone suteiki t 
Geležį Kraujui ir fosforą Nervams. Jis 
yra moksliškas Kraujo ir Nervų Be.d:’- 
votojas. Tai yra stebėtina, kaip grei
tai Nuga-Tone sugrąžina gyvumą, jėgą 
ir energiją nupuolusioms nervams >1 
kūno audiniams. Taiso raudonąjį krau
ją. ir duoda stebėtiną patvarumą ner
vams. Suteikia gaivinantį miegą, gerą 
apetitą, tinkamą žlebčiojimą, reguliuo
ja vidurių veikmę, padidina entuziaz
mą ir ambiciją. Jei jus nesijaučiat 
kttip reikiant, tai pats dėl savi? kibo 
turit išbandyti jį. Jums nieko nekai
nuos. jei nepagelliėtų. Jis yra malonus 
imti ir jus pardėsit jaustis geriau tuo
jaus. Jei jūsų gydytojas dar nėra už
rašęs jo dėl jūsų, tai eikit pas aptieko- 
rių ir nusipirkit lamkutę Nuga-Tone. 
Neimk įkaito. Imk jo i>er keletą dienų 
ir jeigu jus po to nesijausit geriau ir 
neatrodysit geriau, nunešk atlikusią da
lį pakinko pas aptiekorių ir jis atgrį
žtos jums Jūsų pinigus. Išdirbėjai Nn- 
ga-Tone įsako visiems aptiekoriams ga
rantuoti jį ir sugrąžinti jūsų pinigus, 
jei neužganėdintas. Rekomenduojamas, 
garantuojamas ir parduodamas i>er vi
sus aptiekorius.

Washingtono valstijos indi- 
jonai turėjo suvažiavimą, čia 
parodoma indijonka buvo su
važiavimo karalienė.

Afrikos vidury yra didelė 
šalis, pavadinta Kongo; tenai 
randasi 15 milijonų žmonių, ku
rie dar tikro Dievo nepažįsta. 
Misijonierių saujelė, yra užsi
ėmus Kristaus mokslo skelbi
am tame krašte tiems nelaimin
giems juodiems negrams.Tiems 
misijonieriams, kiekvienas iš 
jūsų gali padėti rinkdami se
nus pašto ženklus.

Semi pašto ženklų “Rinkimo 
draugija” yra Liege mieste. 
Didžioje Seminarijoje; ji trau
kia iš to darbo didžiausią nau
dą.Visų kraštų katalikai, renka 
senus pašto ženklus ir siunčia 
juos į Liege, ir tuo būdu dir
ba Misijai ir gali sau tikrai pa
sakyti, jog dalyvauja su misi- 
jonieriais versdami netikinčius 
k r i kšč i on i ų t i kė j i man.

“Draugija” egzistuoja nuo 
30 metų, ir per tą laiką, už 
parduotus senus pašto ženklus, 
yra surinkus daugiau kaip 250, 
000 frankų; už tuos pinigus yra 
įtaisius 5 sodžius, 28 bažnytėles 
ir vieną ligoninę, platindama 
tuo būdu šventą Kristaus Tikė
jimą tarpe tų nelaimingų juo
dųjų negrų, buvusių iki šioliai 
piktos <|vasios žabangose.

Šv. Tėvas Leonas XITT-sis, o 
paskui Pijus X-sis ir Benedik
tas XV-sis yr suteikę visiems 
to darbo rėmėjams gerada
riams ir jų šeimynai Apaštališ
ką palaiminimą. Be to

1) Visi geradariai yra mini
mi pei “Memento” kiekvieno 
se Mišiose, laikomose kunigų 
Misijonierių, to darbo, rėmėjų.

2) Tris syk per mėnesį j lai? 
koma specialūs šv. Mišios jų in
tencijai Didžioje Seminarijoje 
Liege mieste.

3) Gruodžio trečią dieną (šv. 
Pranciško Ksavero) gerada
riai irgi gali gauti atlaidų.

Katalikai! Visi galite daly
vauti tame gražiausiame darbo 
ir atvesti prie Dievo žmones, 
tik rinkite senus pašto ženklus 
ir siųskite juos į Liege, o už 
kiekvieną atsiuntimą. “Drau-

gija”, siųs t jums nuoši 
“ačiū!“ ’

Neužmirškite Jėzaus K 
taus žodžių:
“Ir kas bus davęs vienaų 

tų mažiausių atsigerti tik ta| 
rę šalto vandens... iš tįkrųj^J 
sakau jiuns, nepraras sayų- 
mokesnio” (Mat. X. 42).

Pašto ženklai reikia siustt 1 
šiuo adresu: “Oeuvre dės vieux; j 
Tinibres” Grand Seininairc Į 
Liege Belgiųue., '• J
- .. t?1! 1 3

Jei skaitysi ‘‘Darbininką”^. 
Tavo laikas neis už dyką.

Veltui statysite bažnyčias; j 
veltui rengsite misijas, kursite“^ 
mokyklas, darysite visokios'^ 
rūšies gerus darbus — visi jū- ? 
sų rūpesčiai eis niekais, jei ne- ' 
mokėsite vartoti apsiginamojo j, 
ir puolamojo ginklo — gero? ; 
katalikiškos spaudos.—Pijus X “
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PARANKIAUSIAS 
KEUASt

I IR Iš

LIETUVOS
PER BREMEN’Ą

Didžiausiu Ir greičiausia 
Vokiečių garlaiviu 

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

I ABI PUSI NUMAŽINTA 
LAIVOKAR0U KAINA 

,. kreipkitės pas 
' G E R M A N

LAIVOKARŪI 
Dcl informacijų X 
N O R T H O E R M A N 

LLO Y D
15 IVater St.. Cor. JDevonshire 

St., Boston. Mass.
arba pas bile vietinį agentą

I

t»

LIETUVON IR IŠ
LIETUVOS

PER HAMBURGĄ 
Msų 3 varyklių garlaiviais 
Al.BERT B.M.r.IN, HAMBUBO 

BESOT.l’TE. BEI.IANCE 
DEUTSHLAND

CLEVELAND, VVESTPHALU 
THVBINCIA

Savaitiniai Išplaukimai iš 
New York’o—garlaivais 

Thubtngia nt IV estp kalia 
Sustoja Bostone

Asmeniškai vadovaujamo* 
Europinės kelionės

$203
Iš NEW YORKO į 

Kauną ir Atgal 
(Karės taksai ekstra)

Išplaukia kožną suvaltę 
Svorįiintui leidimų ir kitų 
informacijų kreipkitės pas 

Umted American Lines 
(HaztIsu* Uae) Joint Serric* 

BamlmrgJtaericaiiIiK
131 Statė St., Boston, Mass. Jb

CUNARD
Į LIETUVĄ 
(per Angliją) 

sumažinta kdlna 3 klesos sngrąžtlnlq 
laivakorčių 

n | KAUNĄ IR ATGAL
BERENGARIA ir 
MAURETANIA........... .$211
AQUITANIA................$215 _
Į LIEPOJĄ IR ATGAL UAB 

LAIVAIS — $186. 
Iš Sosto**:

Samana Liepos 11, xviigp. 8 
Transylvania — Liepos 25 
Laconia Liep. 25, Rugp. 22 

1 U Lietuvą greita laika. Kplaukiinsi 
kas seredą. Keleiviai nepilfečiai 1- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 8 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne- 
prllygstamas Svarumas. Paikus mai
stas. Kreipkitės prie vietos agentų 
ar i
CUNARD LINE
126 Statė Street 
Boston, Masa.

. Ar
i..

Z
• I

Įlipkite LaivanNew Yorke-Išlipkite Klepėdoje į
i i 
I 
I

JEIGU JŪS NORITE VYKTI LIETUVON

Ruoškitės ir prisidėkite prie ANTROS Milžiniškos 
Vasaros Ekskursijos

Tiesiai į Klaipėdą
-------- 1------ ----- r------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ,-----

I

i k

1

_ r

' T
Brightonictė, dalyvaus L. D K. S. 97 kp. piknike. Vytau
to kempėj, Lowe11, Mass. liepos 17-18 dd. ir palinksmįs 
dalyvius savo maloniu balseliu—padainuos.

La ivu “L IT U A N1 A” Liepos 17
Ekskursiją Rengia BALTIC AMERICA LINE ir Kurią Palydės Pačios Kompanijos 

Atstovas. Mes ar Jūsų agentas pasirūpimam išgauti permitus ir pasus.

Rolknlnndnml smulkesnių žinių ir informacijų kreipkitės J gyvenantį jūsų «pfellnk<’jc agentą srb* tiesiai |

BALTIC AMERICA LINE,
8-10 BRIDGE STREET NEW YORK OTTT

P-Lfi s. raudeliunaite

t
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PREZIDENTO GERBIMAS
Kauno “Rytas” apie nau

jąjį Lietuvos prezidentą pa
raše :

(TB1 WORK®B)
Published every T U LSD A Y and FRIDĄ Y 

-----------by-----------
JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOS
as second-class matter Sept. 12,1915 at the post office at Boston, Mass. 

under the Act of March 3, 1879”
- -X > k->-

SUBSCRIPTION RATES:
................................................ $4.50
and suburbs ......................$4.50
countries yearly..............$5.50

“DARBININKAS”
West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

nce for mallin? at spėriai rate of postage provitjed for in Section 1103 
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918”

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

. » • . f .. * Z ■ - “

Šitas Maskvinis vėjas Lie
tuvoj papūtęs nublaivys šim
tus lietu viii, kurie turėjo ne
išmanymo tikėti, kad dabar
tiniai Lietuvos laimėtojai pa
gerins Lietuvos žmonių gy
venimą.

Amerikos Neprigulmybes Diena
Šiemet Suv. Valstijos savo 

Neprigulmybes Dieną—Liepos 
Ketvirtąją — mini su kur kas 
didesnėmis iškilmėmis, negu bi- 
le kuriais metais praeityje. Tik 
prieš 50 metų Amerika pana
šiai šventė Liepos Ketvirtąją, 
kaip šiemet.

Šiais metais sukanka 150 me
tų nuo paskelbimo Amerikos 
Neprigulmybes. Kai prieš 50 
metų buvo sukakę to įvykio 
šimtmetinės sukaktuvės, tai

elphijoj buvo rengta Pasaulinė Paroda, šiemet tame pat 
mieste teipgi surengta didžiulė Pasaulinė Paroda paminėti 150 
metų sukakimą nuo Neprigulmybes paskelbimo.

Nors Philadelphijoj jubiliejinė Paroda jau atdara nuo bir
želio 1 d., bet pačios didžiosios, oficijalės, Parodos atidarymo

■ iškilmės įvyks Nepriglumybės Dienoje. Kadangi Neprigulmy
bes Diena pripuola nedėlioja tai visos iškilmės nukeliamos į se
kamą, panedėlio cįieną, liepos penktąją.

-Malonu mums lietuviams minėti Amerikos Neprigulmybes 
Dieną. Daugeliui iš mūsų Suv. Valstijos jau yra antroji tėvynė

■ ir daugis iš mūs gyvena šios šalies gyvenimu ir idealais.
Malonu mum§ lietuviams minėti Amerikos Neprigulmybes 

Diena dėlto, kad visi lietuviai yra Ameriką pamėgę ir Amerika 
čyrapatapus populeriškiausiu kraštu Lietuvoje.

Malonu mums lietuviams minėfi Amerikos Neprigulmybes 
Dieną, nes Amerikos Neprigulmybė priartino Lietuvos Nepri- 
g^ihnybe.

rigulmybę, į
.4

- - - žmdnie ne-
įų gyvėhiiną. ^Prisiėjo LietuvaFhariaiitį, kad ap

siavė. Nei dabar Lietuva nestovi savo rūbežiuose.
Ne kitaip buvo ir su Amerika. Paskelbusi Neprigulmybę, 

Amerika dar ilgai kariavo iki susitaikė su Anglija. Bet ir su
sitaikiusi po nedaugelio metų vėl prisiėjo kariauti su ta pat 
Anglija. Kol-gi Amerika patapo valstybė nuo Atlantiko iki Pa- 
cifiko, tai daug metų praėjo po Neprigulmybes paskelbimo. Tą 
žinant lietuviams dėl Vilniaus skaisčiau viltis sužiba.

i - . ' -

į-ŽĮg
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Dėl Lietuvos Kabineto Deklaracijos
Kaip pereitam “Darbininko” numeryj paskelbta, tai nau- 

jasai ministerių kabinetas jau perskaitė Seime savo dekleraci- 
ją arba veikimo programą ir gavo pasitikėjimą iš Seimo didžiu
mos narių. Už pasitikėjimą balsavo 47 atstovai, prieš 31. Išviso 
balsavo, reiškia, 78 atstovų, o išviso Seime atstovų yra 85. Iš- 

dBina, kad 7 atstovai nebalsavo.
Kadangi krikščionių demokratų bloko atstovų yra 30, tai 

aišku, kad ne vien krikščionys demokratai balsavo prieš pasi
tikėjimą.
; Iš tono naujau šioj o numerio Lietuvos tautininkų organo 

/^Lietuvio” matosi, kad tautininkai kabinetan neįsileisti ir 
Rad jie pusėtinai nepatenkinti. Yra galimas daiktas, todėl, kad 
tautininkai stojo opozicijon ir balsavo prieš pasitikėjimo pa

inią dabartiniam kabinetui.
/ *

Kas Tas Hymansas?
Sakoma, kad dabar Lietuvos vyriausybės priešakyje sto- 

Hymansininkai. Daugelis jau gal yra pamiršę Hymansą ir 
ĮĮyinanso projektą.

Hymans yra Belgijos veikėjas. Jis atstovavo Belgiją Tau- 
fc Sąjungoje. Tautų Sąjunga po Želigowskio avantiūros jam 

o pavedus taikyti Lietuvą su lenkais. Tai jis sudarė tam 
projektą, kurs ir pavadintas jo vardu. To projekto esmė 

tft: “Vilnius Lietuvai, o Lietuva Lenkijai.”
Šitą tai projektą, kuriuo Lietuva būtų surišta nauja unija, 
i rėmė dabartiniai Lietuvos valdovai. Už jį uoliai stojo ir 

Ir. šliupas.
Todėl nėra dyvų, kad dabartiniai Lietuvos viešpačiai pasi- 

lenkus į talką ir kad lenkai ėmė džiaugtis ir šaukti, kad 
dabar su naujais Lietuvos valdovais Lenkijai būsią galima 

ikvti su seseriška Lietuva.
O kas nežino, kiek laisvamaniai yra prirašę apie krikščio- 
demokratų valdžios parsidavimą Variavai. Tuos šmeižtus 

‘prasimanymus reikėjo rašyti ir leisti tam, kad žmonių atydą 
ipti nuo savo susibičiuliavimo su lenkais.

Šitokio nusistatymo, matyt, reikalauja iš naujų valdovų jų 
teisėtumas, tikroji demokratija, lietuvystės saugoji- 

ir žmonių gerbūvio didinimas. Be lenkų talkos jie to nepa
imtų įgyvendintu

APIE KOMUNISTŲ DEMON- 
STRACIJĄ

Prieš apie porų, savaičių 
atgal buvo “Darbininke” ži
nutė, gautaper.LietuvosPa- 
siuntinybę Wasliingtone, a- 
pie komunistų demonstraciją 
Kaune. Dabar atėjo laikra
ščiai iš Lietuvos su aprašy
mais apie tą įvykį. Vieną 
aprašymą perspauzdiname iš 
“Ryto.” Skaitytojai matys, 
koks vėjas Lietuvoj papūtė 
laisvamaniams laimėjus rin
kimus.

“Rytas” be kitko štai kaip 
apie tai komentuoja:

“Sekmadienio ir šeštadie
nio įvykiais mesta pirštinė 
ne tik Lietuvos kariuomenei, 
bet ir visai -Lietuvių Tautai, 
ramiai ir demokratingai Lie
tuvos visuomenei, jos pasta
tytai Vyriausybei. Mes, bū
dami vyriausybėje, buvome 
pratę nesvyruodami kiekvie
ną pasikėsinimą įžeisti Lie
tuvos garbę ar sudrumsti ša
lies ramybę kietai atremti ir 
neleisdavome sukvailintai 
miniai sauvaliauti.

“Matydami šaliai gresian
tį pavojų ir įvertindami rau
donos revoliucijos skelbėjų 
atkaklumą, mes d.rįsome ra
mių gyventojų saugumui ap
drausti ir nepriklausomybei 
saugoti įvesti karo stovį, kai 
jis buvo reikalingas ir ima
mės visos atsakomybės už 
buvusios vyriausybės žygius. 
Pats gyvenimas mūsų žygius 

i • pateisina, nes, mums valdant 
’š • šalį, < panašių vakarykščiai 

dienai ekscesų nebuvo ir rau
donus skarmalus Kauno gat
vėmis nenešiojo, kadangi 
kiekvienas panašus pasikėsi
nimas būtų buvęs iš pašaknų 
užgniaužtas.

“Tatai privalo gerai įsidė
ti galvojančioj i visuomenė, 
ypač toji jos dalis, kuri są
moningai ar aklai pastatė 
dabartinę Seimo daugumą.

“Kaip ketina elgtis dabar
tinės daugumos pastatytoji 
vyriausybė, mes nesiimame 
spręsti. Tik mes turime pa
grindo rimtai paabejoti, kad 
naujas numatomas Vidaus 
Reikalų Ministcris p. Požėla, 
buvęs bolševikų komisaras 
Vilniuje 1919 metais, pajėgs 
ir norės saugoti Lietuvą nuo 
revoliucinių įniršusios mi
nios pastangų, ir kad pati 
socialdemokratų f rakei ja, 
kuri jį kelia į ministerius. 
drįs imtis sunkios atsakomy
bės dėl griežtų priemonių, 
kurios neišvengiamos tvar
kant ir saugojant šalį.”

Iš komunistų denioust raci
jos aprašymo ir iš viršuje pa
duotų citatų matome, kad 
liaudininkams ir socialdemo
kratams Seimą laimėjus Lie
tuvoj papūtė Maskvinis vė
jas ir išrodo ant Maskvinės 
audros, kuri pribloškė ir pri
trenkė rusų tautą ilgiems me
tams. Tas vėjas ramiems 
Lietuvos piliečiams neteikia 
smagumo. Bet perdaug bai- 
mėtis nereikia. Vilimės, kad 
Lietuvos piliečiai Maskvi- 
niam vėjui vis kįlant ir Mas- 
kvinių gėrybių vis daugiau 
ragaunant laike dabaiiinių 
viešpačių valymo, tiek susi
pras, kad sekamais rinkimais 
išluos juos iš Lietuvos Svirno 
ant visados.
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I nqi abortui, tpjputj kitaip

I

Iškreipti, l^ib'ui Ivtųrva yra 
surasti panašumą tiems, ku
rie rašė atsišaukimą taip, 
kad jisai būtų panašus į

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENA—28RUGPJŪOIO š. METŲ 
Kiekvienas Kas Gali Tesiruošia Philaddphijon Iškilmisna
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“Skelbiame paliaubas tam 
asmeniui, kurį tautos atsto
vai pastatė mūsų respublikos 
prezidentu.”

Gerbimas gali būti i'orma- 
liškas ir gali būt širdingas. 
Niekas neginčys, kad širdin
gas gerbimas daug sykių la
biau pageidaujamas, negu 
formališkasis. Kad turėti 
širdingą gerbimą, tai ji rei
kia užsipelnyti savo prakil
numu, tolerancija, gerbimu 
kitokių įsitikinimų žmonių. L 
prezidentus paprastai renka 
ma kadir partinį žmogų, bet 
nei vienai partijai niekuo y- 
patingai neįsipykusį. Taiko
ma tokį žmogui, kuriam ne
reiktų skelbti paliaubų. Blo
gai, jei priseina išrinktam 
prezidentui skelbti paliau
bas. Tai jau ne “boost,” o 
“knock.”

TURĖTŲ DŽIAUGTIS

“Tautiškojo” Susivieniji
mo organas “Tėvynė” num. 
26 vėl prikiša nudėvėtą prie
kaištą apie komunistų ir 
“klerikalų’’ ^gurą sugyvęni- 
falą. .Rašo : ' ’ ? ;

f • • L <;

“Pagaliau ir Amerikos lie
tuvių gyvenime tarpe komu- 

' nistų ir -Jderikalų visuomet 
viešpatauja kuoramiausios 
paliaubos.”

Na, tai džiaugkitės iš tų 
paliaubų. Juk Lietuvos so
cialdemokratų vadas Kairys 
gynė slapukus komunistus 
kuopininkus ir pareiškė, kad 
ir socialdemokratai ir komu
nistai eina prie to paties tiks
lo. O dabar liaudininkai, A- 
merikos laisvamanių vien
minčiai, pasidalino su social
demokratais valdžią. Ir kai 
tik liaudininkai Lietuvoj lai
mėjo, tai paliuosuoti tapo 
kuopininkai ^r tie Kaune 
tuoj paleido Maskvinį “dū 
ką.” Tad jei jūs ištikro ti
kite, kad klerikalai su komu
nistais susibičiuliavę, tai 
jums tik žiaugtis bereikia.

KAS JIEMS ARTIMESNI
Brooklyno “Vienybė,” bir

želio 29 d. laidoje, citavo iš 
“Lietuvio”, p. Smetonos 
stlaipsnį, kur p. Smetona iš- 
rodinčįo. kad dabartinė Sei
mo didžiuma atsilaikys tik 
lenki], žydi] ir vokiečiu re
miami. Tai “Vienvliė” prie 
(o daro šitokią pastabą:

“Tas kiekvienam tautinin
kui yra skaudu matyti, jbet 
kitokios išeities nėra.”

Tai mat laisvamanių pat- 
riotingumas. Kadirskaudu, 
kad Lietuvos liaudininkai 
susitarė valdyti Lietuvą su 
lenkais, žydais ir vokiečiais, 
lK*t tą “uniją” užgiriu. Gir
di kitos išeities nesą. Reiš- 

t '

kia verčiau paramos ieškoti 
ir Lietuvą va 
lenkų bi tik 
krikščioni

yti su pagelba 
su lietuviais 

Liaudinin-

liepos 2 b., riae
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Šis palocius dabar yra Ne wport, R. I. Bet jis buvo Wa shingtone. Jis buvo išardytas 
ir dalimis atgabentas ir atstat ytas taip kaip buvo. Visas išardymas, pergabenimas ir atsta
tymas atsėjo $2,000,000.

kams ir Amerikos laisvama
niams geresni ir artimesni 
lenkai, žydai ir vokiečiai, 
negu kun. Šmulkštys arba 
gerb. Smetona.

i
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KRIMINALIŠKI ATSIŠAU
KIMAI—SOCIJALISTŲ 

DARBAS

Per keletą savaičių soči j a-1 
listų ir laisvamanių spauda 
rėkavo apie fašistinius atsi
šaukimus Lietuvoj išplatin
tus rinkimų metu. Tie kri- 
minališki fašistiniai atsišau
kimai buvo prikišti Kri
kščioniu Demokratu Centro 4* fe

Komitetui ir krikščionvs de- v 

mokratai nešvariausiu begė
diškiausiu būdu buvo nieki
nami ir smerkiami.

Išeina aikštėn, kaip jau 
pereitame “Darbininko” nu
meryje minėjome, kad tie 
kriminališki atsišaukimai y- 
ra socijalistų darbas. Seime 
socijalistų atstovas Plečkai
tis- iškėlėatsišaukimų 
klausimą negudriai tą 
padarė, kad išdavė tų atsi
šaukimų pėdsakus. Atstovas 
kun. Šmulkštys, tais pėdsa
kais eidamas, priėjo prie to, 
kad kriminališki atsišauki
mai, tai socialdemokratų 
darbas. Kun. Šmulkštys sa
vo kalboje Seime šitaip daly
ką nušvietė:

“Buvo spaudoje vieną kar
tą iškeltas klausimas dėl tam 
tikrų provokacinių atsišau
kimų katalikų vardu. Kaita 
buvo vyskupų šventinimas, 
tai buvo skleidžiami tam tik
ri atsišaukimai žemaičių ka
talikų vardu. Paskui pasi
rodė, kad tie atsišaukimai 
buvo spausdinami ‘Varpo’ 
bendrovėje, kad p. Bortke- 
vičienė tuos atsišaukimus y- 
ra paėmusi iš spaustuvės. Ji
nai savo laiške parašė, kad 
‘ Varpo’ bendrovėje daug kas 
spausdinama, bet kai jai bu
vo pasakyta, kad ji paėmu
si tuos atsišaukimus iš spaus
tuvės, ji nutilo ir iki šiam lai
kui tyli. Vadinasi, vienas 
toks provokacinis atsišauki 
mas tikrai yra buvęs, kuriuo 
katalikų vardu norima buvo 
klaidinti katalikų visuome
nę. Portas Plečkaitis išjudi
nėjo, kad tas fašistų atsišau
kimas jota į jotą atatinka 
straipsniui, kursai buvo at
spausdinta^ ‘ Darbininke,’ jei 
neklystu, 1924 metais. (Iš s. 
d.: 1923) Ar 1923. Man ky-

z

ia klausimas, iš kur p. Pleč
kaitis taip gerai analizuoja 
fašistų atsišaukimą ir veda
mąjį ‘Darbininko’ straipsnį. 
Aš norėčiau argumentą, ]>o- 

r‘Darbininko’ straipsni. Va
dinasi, kas norėjo sufabri
kuoti fašistu atsišaukimu, tai 
galėjo pasiimti vieną ar ki
tą ‘Darbininko’ numeri, pa
žiūrėti, kokios mintys tada 
buvo skelbiamos, ir paskui 
analogiškai sustatyti atsišau
kimą ir pasakyti Seimui: žiū
rėkit, kokius fašistai plati
na atsišaukimus.

“Taip, p. Sleževičiau, kai- 
tinot labai drąsiai, kad tuos 
fašistų atsišaukimus platino 
mūsų žmonės. Ponas Sleže
vičius, tur būt, skaitė ‘Lie
tuvos Žinių’ paskutinius nu
merius, kur buvo skelbiamos 
platintojų pavardės. Kai 
prispyrė p. Glovackis nuro
dyti asmenis, kurie iš jėzuitų 
gimnazijos mokinių yra lip
dę atsišaukimus, jūs pasku
tinį kartą paskelbei, kad tai 
ne jėzuitų, bet Pavasarinin
kų gimnazijos. Vadinasi, to
kia stambi klaida įsibrovė 
pas jus nurodant asmenis, ir 
vietas, kur gyvena. Taip 
pat yra visa eilė atvirų laiš
kų, kur griežtai protestuoja
ma tu žmonių, kurie vra iš- 
vardyti, kad jie via platinę 
fašistų atsišaukimus ir už 
paleistus gandus redakcija 
traukiama teisman. Aš su
prantu, kad lengva yra pro 
vincijos žmones suklaidinti. 
Jeigu jų vairiu atsiunčiami 
ir dar ‘iš centro,’ atsišauki
mai. tai kiti provincijos žmo
nės ir nežino ką daryti su to
kiais atsišaukimais.

“Ponas Plečkaitis, norėda
mas išrėdyti, kad taip yra. 
yra parodęs Seimui doku 
mentus. Jis nurodo Seimui 
atsitikimų, kad atsišaukimu- 
gavo jo žmonės ir nurodo jų 
pavardes ir net voką. Aš ne
spėjau užsirašyti tų pavar
džių. bet aš manau, kad p. 
Plečkaitis dabar jų nesigins.

“Pagalvokime šalčiau.Jei
gu tuos atsišaukimus norėtu
me mes platinti, argi mes 
esame tokie naivūs, kad juos 
siusime socialdemokratams, 
kurie juos Įierduotų p. Pleč
kaičiui. - Jeigu žmonės pla 
tjjia, ypač šitokius, sakysiu, 
slaptus atsišaukimus, lai 
tamstos, tur būt, patys gerai 
žinote, kad tokius dalykus 
platinant daroma labai at
sargiai, jeigu siunčiama, tai 
siunčiama tik patikimiem- 
žmonėms. Jeigu tie a-i.-au- 
kiiuai labai plačiai paplito, 
pateko i p. Plečkaičio (Įran
gų rankas, tai galima labai 
daug manyti, iš kur kilo šal
tinis, kuris tokiuos atsišau
kimus vra gaminęs.

“Man rodos, kad bešališv t 
kam žmogui, pilnai turėjo 

užtekti, kari tiems ats-mams 
pasirodžius, mū>ų spauda 
griežtai reagavo prieš juos, 
buvo duoti tam tikri Įsaky
mai iš Vidaus Reikalų Minis
terijos, kad panašiu atsišau
kimų platintojai būtų mėš
luojami ir traukiami atsako
mybėn. Jeigu šitaip dalykai 
stovi, tai kaip alsi. Plečkai
tis išdrįso prikišti fašistų at
sišaukimus toms partijoms, 
kurios tais dalykais neužsi
ėmė.”

ŽYDAI PASMERKĖ 
DEMONSTRACIJĄ

Komunistų huliganišką de
monstraciją Kaune pasmer
kė ir Lietuvos žydai. Demon
stracijoj buvo žydų, bet tas 
nereiškia, kad šviesesnieji 
žvdai užgirtu tokia demon- 
stragiją.

Kauno “Lietuva” nurodo, 
kad laikraštis “Žydų Bal
sas” leidžiamas lietuvių kal
boje ir “Kauno Diena,” lei-y 
džiamaKŽjMiškoj^"4borsdš^- 
Idai pasmerkė žiaurią de
monstraciją.

NE VIETOJ KRIKŠČIONIES 
VARDAS

Kauno “Lietuva” išjudi
nėdama nenuoseklumą kal
tinti žydus už demonstraciją 
Kaune, rašo:

“Niekas nenustatė ir nega
lėjo nustatyti, ar minioje bu
vo daugiau žydu ar krikščio
niu. ar kitokio elemento.”

Aišku, kad ta žiauri de
monstracija buvo bolševisti- 
nė. O juk visi žino, kad bol
ševikai nėra krikščionys ir 
jie to vardo nesisavina. llu- 
ligami tarpe buvo ir žydu, ir 
lietuviu, ir rusų. ii- lenkų, bet 
krikščionių ten būt negalėjo.

♦

NUSISTEBĖJO
L. Vyčių organas “Vyt is, 

birželio 15 d. laidoje reiškia 
nusistebėjimą iš N.*A. L. D. 
K. S. kuopų suvažiavimo nu
tarimo, kad “Darbininko” 
redaktorius būtinai turis būt 
kunigas, kitaip organizacijai 
būsiąs pavojus. Nusiritęs 
“Vytis,” klausia:

“Nfio kokio i>avojaus ku
nigas gali tą organizaciją iš
gelbėti. nuo tiesioginių jo pa
reigų atitrauktas, nau-ang- 
liečiai nepasako. Vis gi toks 
dalykas visiems katalikams, 
ir kunigams ir pasaulie
čiam-. \ ra įdomus. Nenorė
tume manyti, kad Lietuvių 
Darh. Kooperatyvei Są-gni 
grėstų koks didelis pavojus, 
žinant Kaip jos organas ‘Dar
bininkas’ yra rytiečiams la
bai reikalingas ir jų dideliai 
mėgiamas.”
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tautiškais ir broliškais jai 
mais nežiūrime ar katalikas,

Prof. A. Voldemaras

PIRMAS ŽINGSNIS-PIRMA 
KLAIDA
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Pasitikėjimas. Jei mes pa
tys neturėsime viduje pasiti
kėjimo ir kiti mumis neti
kės, tada mes nieko gera ne
galime laukti. Taigi ypač 
turi rūpintis pasitikėjimu 
tos partijos, kurios sudaro 
valdžią. Socialdemokratų ė- 
jimas valdžion prekybos ar 
finansų sluogsniuose sukelia 
nemaža nepasitikėjimo. Juos 
būtinai reikėjo nuraminti, o 
nuraminti galima tik paro
džius darbų programą ir fi
nansų ministerio vardą, ku
ris ramintų šiltos sluogsnius. 
Ne kitaip elgėsi savo metu 
Angluose Makdonaldas, su
darydamas Darbo partijos 
valdžią. O pas mus daroma 
kai]) tik atbulai, tarytum bū
tų noro sukelti baimės. Ir ji 
prasideda jau reikštis: Lie
tuvoje žymfcf^jc^ilo reikala
vimas svetimos valiutos — 
doleriui ar svarų. Jis pasie
kė net sodžiui. Kas jo ne
mato i r nemėgina pašaliui i 
šio nepasitikėjimo, tas rodo, 
kaip jis luošiais būti krašto 
šeimininku griovėju, bet ne 
statytoju.

Pašalinių žmonių tikrini
mu, per buvusius rinkimus 
nebūtų liaudininkai tiek lai
mėję, jeigu nebūtų susiblo
kavę su tautininkais. Sakysi
me. Vilniaus laikraštis •‘Ke
lias" iš 28-V taip rašo šiuo 
reikalu: “Daug paveikė i 
rinkikus p. Smetonos susidė
jimas su liaudininkais rinki- 
mu metu. Lig šiol daugumas 
liaudininkus laikydavo so
cialistais, tik kiek bailesniais 
už socialistus demokratus. 
Smetonos vardas pridengė 
visai liaudininkų socializmą. 
Krikščionių demokratų agi
tatoriams. kurie nurodydavo 
liaudininkų socialistinę kry
ptį. tekdavo pagirsti: kokie 
jie socialistai, kad eina išvien 
su Smetona, Mes pažįstame 
Smetoną ir žinome, kad jis 
ne socialistas. Tokie ir pa
našūs veiksniai paveikė į rin
kikus. " Tai pavyzdys, ką 
reiškia ]>asitikėjiinas.

šis pasitikėjimas reikalin
gas ir kitais, ne tik tikvbi- 
niu žvilgsniu. Juk kiekvie
na partija turi savo praeitį, 
kuri jai suteikia visuomenės 
akyse tam tikrą vertę. Liau
dininkai savo praeity turi il
gas derybas, kuriomis norė
ta Lietuva surišti su Lenki
ja. šios visos derybos yra 
vadinamos trumpai: Hy- 
manso projektas, o jų vedė
jai ar šalininkai — liymansi- 
įlinkais. J >11 liaudininkų žy
miausiu žmogų — d-ras K. 
(i rinius ir jr.M. Sh •že virius 
buvo vadinami bymairsinin- 
kais. 1 )abar kaip 1 ik juodu 
abudu stoja valdžios prieša
kiu: vienas jau išrinktas 
Valstybės I ’rczideiil u, ant tas 
Ims ministeris pirmininką.-. 
Koki padaląs tas krašte įs
pūdi Gi tokį, kad Lietingos 
likimas dabar hv niansininkii 
rankose, vadinasi, nauja vai 
džia pradės savo darbą vi
suomenes nepasitikėjimo su
tikta.

Jau prieš silsi renkant Sei
mui Imv<> alspaiisdinta Kau- 

, no laikraščiuose lenkti lai k 
raščiii viltis, kad būsimoji 
valdžia susitars su Lenkais.

1 Aš visai nenoriu pasakyti,

Dabartinis daugumas ga
na margas: be liaudininkų, 
socialdemokratų, bei tauti
ninkų jin įsiskaitė ir tautinės 
mažumos: vokiečiai, lenkai, 
žydai. Šeimininkai padėties 
liaudininkai su socialdemo- A 
kratais, kurie turi 37 balsus, 
vadinasi, jiems stinga iki 
daugumos tik 6 balsų, šie 
stingantieji balsai gali ateiti 
iš tautinių mažumų, ir iš tau
tininkų su ūkininkais, arba 
net iš visų Šių mažuoju.

Turint margą daugumą, 
reikėjo prieš Seimui susi
rinksiant aptarti, ar jis stip
rus, tariant ar jis neiširs nuo 
pirmųjų realaus darbo žings
nių. Juk linkimų išdavoms 
paaiškėjus “Lietuva" rašė, 
kad iš šios daugumos nieko 
neišeisią. Todėl reikėjo visai 
jai susirinkti ir išaiškinti, 
kai]> jos grupės žiūri į arti
muosius darbus, kuriuos teks 
dirbti Seime ir valdžioje, ir 
kai]) turi būti sudaryta val
džia. Aiškinti tokius daly
kus buvusiajai opozicijai rei
kėjo kartu ir nesislepiant 
nuo visuomenės.

Tie, kelio rankose buvo 
inicijaty va, padare didęlę 
klaidą, besikalbėdami ilgą 
laiką kartu, o pradėdami nuo 
pavienių grupių ir tai dery
bų formoje. Darėsi įspūdžio 
lyg liaudininkai ieškojo nu
sisamdyti talkininku ir tai 
nusisamdyti pigiausia kaina: 
jei pigesnis talkininkas bus 

toį g-irodyti lenką^ jei 
žydas — tai žydą. O mokes
nis už palaikymą būsimos 
valdžios—patenkinimas vie
nų ar kitų tautinių reikalą 
vinių. Berods lidudimiikii 
jau susiderėta su tautinėmis 
mažumomis, kitai]) jos nebū
tų palaikę jų žmogaus į val
stybės prezidentus. Bet kas 
pažadėta tautinėms mažu
moms, niekam nežinoma.

Dar blogiau su pačiu vy
liausiu šios dienos reikalu —• 
ekonomine bei finansine kri
ze. Vieni sako, tokiam ar to
kiam reikalui turi būti pa
skirta tiek ir tiek milijonų. 
Tenka net nugirsti žodis: pa
pildomas biudžetas. .Jeigu 
tuo būdu kalbama apie nau
jas išlaidas, tai turėtą būn 
parodytos ir naujos pajamos. 
IŠ kur jos gali būti surastos 
— niekas nemoka parodyti. 
Kalbama miglotai apie* tau
pumą, bet kai]) jis bus įvy
kintas,—vėl niekas nieko ne
žino.

Kitais klausimais irgi ne 
geriau: toliau norų nenueita. 
Tiesa, pageidav imai graži'o 
ir niekas prieš juos nieko ne
pasakys. bet po jais gali pa
sirašyti. kaip Kairys su Sle
ževičium. laip Krupavičius 
su Ambi ožaičiu. Tas jau 
vien rodo, kad daugumos ne 
turi jokio- rinaiisinčs pro 
g rainos v tikinę >, išskyrus ke
lis dalykus, kuriuos galima 
įgyvendinti per kelias die
nas. Žodžiu. ką darys koli 
k rečiai valdžia su Seimo dau
gumos dauguma, mjpno dar 
iki Šiai dienai. Tai jai nebu 
ria nieko gero.

Liaudininkai su socialde 
mokiniais lig-ml neparodo, 
kad jie suprastu pat v- kraš 
to padėtį. Kas Šiandien 
svarbiausia mūsų kraštui.' 
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KUPONAS
Už iį kuponą galite gauti lietuvi!-* 

mus, kaip penėti ir 
save ir . savo kūdikį, 

it jj ir atsiūskit mums 
au savo vardu-ir adresu.

Vardas .............................................
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kad panašūs gandai turėtų 
pamato. Aš tik primenu fak
tą, kad visuomenėje yra įta
rimų, kad jie ir toliau mė
gins eiti Hyiųanso .pramin
tuoju keliu. Kiekvienas jų 
vietoje būtų apsisaugojęs 
nuo tokio įtarimo, pasikvie
tus p. Smetoną tokion vieton, 
kuri jam leistų tikrai žinoti 
ir trukdyti hymankišką poli
tika.4.

čia liaudininkai pilnai pa
sekė krikščionimis demokra
tais: visur pastatyti savo 
žmones. Skirtumas nuo kri
kščionių demokratų čia ne jų ‘ 
naudai, nes anie turėjo dau
gumą, kurios liaudininkai 
dargi kartu su socialdemo
kratais neturi. Taigi pasiti
kėjimą, šiais keliais eidami, 
visuomenėje jie praras, kai]) 
ji prarado krikščionys demo
kratai.

N (\g alinio nepažymėti darj 
vienos -liūdnos pradžios. 
Liaudininkai su socialdemo
kratais pradėjo darbą Seime 
tuo, kad patvirtino Mariam
polės Apygardoje linkimus, 
norint pripažino patys, kad 
Vyriausioji Rinkimų Komi
sija sulaužė rinkimų įstaty- 1 
mą. Žinoma, ne kiekviena-; 
pripažintas neteisėtumas ve
da prie neteisėto darbo pa

Bostone begyvenant ne kar
tų dalyvavau Lietuvių Vaizbos 
Buto (Lithuanian Chamber oi 
Commerce) suruoštuose poky
liuose ir visuomet išsinešdavau 
gana gerų įspūdi. Vaizbiečiai 
pasisako, kad jie ne politikos, 
ne peštynių tikslams, bet lie
tuvių kulto, lietuvių garsinimo 
svetimtaučiuose delei susitelkė. 
Tam galima patikėti, nes dai
nininko Babravičiaus koncer
tas, lietuvių sportsmenų poky
lis, Klaipėdos patriarcho, Al. 
Jankaus ir dailininko Bruko 
bankietas nuaidėjo amerikiečių 
spaudoje. Vaizbiečiai nepa

naikinimo. Teismuose, sa
kysime, kasacijos Įstaiga nai 
kina sprendimus tik dėl tų 
neteisėtumu, kurie tai kon
krečiai bvlai svarbūs. Alės.

•z

tautininkai, galėjome turėti 
Mariampolės Apygardoj 2-3 
atstovus, vadinasi, mums ir 
mūsų rinkėjams padaryta di
delė skriauda. Šios skriau
dos pridengima^ nieku nepa
teisinamas.

( Iš “Lietuvio,” kaikurias 
dalis praleidžiant)
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Borden’s Eagle Pienas yra grynas 
pienas ir grynas cukrus, naturalis 
maistas kuomet negauna motinos

Gamtos, tikslas yra, kad kūdikiai 
gyventų, bet jo išlikimas nėra viena
tinis dalykas apie kuri reikia, galvoti. 
Kad tinkamai tarpti ir išaugti į 
stiprius ir sveikus vyrus ir moteris, 
kūdikiai turi turėti tinkamą maistą, 
tinkamus rubus ir gerą priežiūrą. Jie 
visuomet turi būt užlaikomi gražiai, 
švariai ir suteikti jiems užtektinai 
šviežio oro.

Kūdikiai penimi su Borden’s Eagle 
Pienu, paprastai yra tvirtesni ir turi 
geresnį fizinį išsivystymą, negu pe
nimi kitu kokiu pavaduotoju gam
tinio maisto. Suteikit progą kūdikiui 
gyventi, būti sveiku ir linksmu, taip 
kad jis galėtų džiaugtis sveikata, būti 
linksmu ir prižiūrėti pats save, o 
vėliau galbūt, prižiūrėti savo tėvų ir 
motiną.

3

Jei jūsų kūdikis neauga kaip reikia, 
jei nemiega naktimis ir nerimauja, 
jei jaučiate, kad dabar duodamas 
maistas jam ne tas," kuris reikia, 
išpildykite kuponą šio paskelbimo ir 
pavelykite mums jums patarti kaip 
penėti kūdiki su Eagle Pienu. Bor
den’s Eagle Pienas išris jūsų sun
kenybes kaip išrišo tūkstančiams ki
tų motinų, negalėjusių krūtimis pe
nėti kūdikius ir neradusių tinkamo 
pavaduojančio maisto, iki nepradėjo 
vartoti Eagle* Pieną. Nevilkinkite, 
betisiūskiteikuponą šiandien.

pieno. Gydytojai užrašo ir rekomen
duoja jį motinoms kuomet jos»negali 
savo krūtimis penėti kūdikių. Bor
den’s Eagle Pienas yra vartojamas 
daugiau negu visi kiti kūdikių 
maistai sujungti daiktan, nes jis 
lengvai virškinamas, grynas, atsa
kantis ir yra suteikęs sveikatą ir 
laimę tiems kurie vartojo jį.

į4
35

Pasikalbėjimas Su Amerikos 
Motinoms

Tikslas šio apskelbimo taipgi ir tų kurie seks po šio 
skelbimo laiks nuo laiko, yra suteikti motinoms 
informacijų dėl penėjimo jų kūdikių kuomet pačios 
negali penėti savo krūtimis. Jus surasit, kad šitie 
skelbimai yra žingeidus, nes jie išaiškins suprantamoje 
kalboje daugelį dalyku" kur jus turėtumėt žinoti apie 
kūdikių penėjimą ir apie Borden’s Eagle Pieną, 
geriausi kučik.ams maistą pasauly.

Ar Jus Duodat Savo Kūdikiui 
Tinkama Maista?

C i

miršo nė “Dzimdzi-Drimdzi” 
dalyvių. Po paskutinio jųjų 
pasirodymo Bostone, Vaizbie
čiai iškėlė šaunių puotų su lie
tuvišku “alum ir midum” ir vi
sa tai pavadino “Dzimdzi- 
Drimdzi” (bet ne Dzimdzių!) 
“pagrabu.” Kokios ten apei
gos buvo, aš nežinau, nes, de
ja, nebeteko būti. Apgailestau
ju. Vienok, gerieji puotos da
lyviai manęs nepamiršo, jie, 
pakasynas apvaikščiodami, pri
siminė pusgyvi sutvėrimų, ket
virtų Dzimdzių “čltinku.”

Ne vien prisiminimu tas biz
nis baigėsi. Jurisprudencija, 
aptiekija ir bizni ja suglaudė 
petis Į petį ir ėmė gvildenti 
klausimų ar reikia leisti man 
gyveinti, ar kartu su “Dzim
dzi-Drimdzi” palaidoti. Advo
katas Bagočius, romėnų ir grai
kų teisėmis pasiremdamas, iš
dėstė gyvybės reikšmę žmoni
jai. D r. A. Kapočius atvirai 
pareiškė, “\Vell. dantis susta
čiau. taigi gaila, kad jis tų dan
tų “nejūzins.” Biznierius V. 
.lenkins tarė: “Kas iš to, jei jis 
įnirtų? Geriau tegyvena, gal 
"kada nors, kad ir už šimto me
tų, jam namą parduosiu.” Ir 

aptiekorius, K. Šidlauskas ne- 
iškent^, savo ergo pareiškė: 
“Žinoma, žinoma, tegyvena. 
Jei jis ilgiau sirgs, tai gal ir 
vaistų daugiau suvaitos, “bus- 
iness is business.”

Būta ir daugiau pasišnekėji
mų, bet kur čia juos sužymė
si. Ne vien disputais ir pašne
kesiais pasitenkinta. Savo žo
džių “sumaeninimui” Vaizbie
čiai pradėjo tiesti “žaliukes.” 
Mano “macės” ir sveikatos 
fondui sukrito gera krūva do- 
larų, pinigais vadinamų. Pa 
tiesė: Dr. A. Kapočius $60.00, 
V. Jenkinas $50.00, K. Šidlaus 
kas $20.00; po $5.00: F. Ragu
čius, J. Gegužis, P. Korzonas ir 
dr. Pašakarnis; po $2.00: Dr. 
Landžius (Seyniour), J. Afika 
Jonis, V. Anibrozas, adv. A. šal
na, Versiackas, Stukas, A. Ne- 
viackas ir J. Palionis; po $1.00: 
dr. Murrkv, Draugas ir kitas 
Draugias, Rev. Kubilius, J. 
Kasniauskas, J. Biekša, J. Le- 
kys, J. Petrauskas, S. Naudžiū
nas ir J. Bulskis.

Visas čia sužymėtas aukas 
per Dr. R. Kapočių jau esmi 
gavęs. Dr. Kapočius aukų č?- 
kį prisiuntė kartu su laišku, ku
riame be linkėjimų dar pridu
ria: “Nėra jokių stebūklų, kad 
Vaizbiečiai jus neužmiršo. Mu
su būrelio žmonės lietuviškais, 
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Įpratimai

1110:1 i y 1:1 pasekmė :i t k:i rtotinų 
veiksmų. I\:ul;nmi kūdikis neatskiria 
liloiro luto uero ipt:i 1 i 1110. motinos pri- 
vsilum.-i- Imti; <l:ib<>ii k:i<l tiktai neri j- 
proėiai Imtu užvedama ant minties, ka
dangi laimi -imkit atmokinti kūdiki 
kuomet ii- i.in pramoko kokio įpročio.

Kemd' :i~kiim.i- via kortini- akmuo, 
Jpatiliu'.ti kalbant apie kūdikio kitno 
ttmkiii.i-. val-vina. m >.i imu. ėjimjj 
lauk. HoluIiarikkiinm- reiškia si stėnų}, 
ir jei motina tiki—i u'auti šiek tiek Pa
ikio įi turi -i-temat iziioi i kūdikio prie- 

žiltr;).
Vidurių įmokinimas

Kūdiki -žalimu praliiokinti išUIlltintl 
viduriu- tinkamai zarni anksti. Jau- 
niau-ia- kūdiki- pramok- naudoti* puo
du iei ii- lai- aut m pa-odimimas rejju- 
liari-ku laiku ka-dien;j. lte-zulia r išku
rna- via pirmo- -varlio- dalvkas. (Se- 
riail-ia- laika- v ra )h> pt>rvėių. ir ne
reikia pai-v ti iokio darl-> ar -ma$rumOv 
kuri- kliudv.ii šitam. Iš pradžių Iš mo- 
.itio- t.u- reikalaujama iM'sralinės knn- 
irvltė-. I»et rezultatu- cerai apmokės pa- 
-ian;r.-i-. Motina turėtų i-itėmvti vnlnn- 
da kada kūdiki- pridirba palų. Sekail- 
.'i:,l dienų ii ta pa.ia valandų turi pn- 
laikvti kūdiki ant pu.-lo. I’umlų guli
ma laikvti ant kelių taip, kad kūdikiui 
at-i-ė-lu- i<> įturtini remttt-i i inotln). 

reikalinga, tai laikyti Įpaikins ar lio- 
• imti iMinutų. r.iaUL-ėiit-. kudikĮ Stalinui 
prntuokiiti i mykti, -tenėti ar kitu kokiu 
bildu duoti žinių kad laika- atėjo, Mo- * 
tina turi Imti kantri. lwM tralų sale 
laiko lm- -Ittaupyta. Perdėti svariu Si* 
10 įpratimo tie;.**linui.

Nor- dauki-li -ykių normalus. taveilCM 
kūdiki- nereik.-dait ia įlydytojo prHBu* 
ros. l«-t tai laiminga- atveji* ertai pu» 
•itaiki)-. Jeltru kūdiki- m'-ijaurtu 
vai. avim m*-iplėtoj.-t taip, kaip reiklu* 
motina netttrėtit vilkinti pn-ifnrimo 1M 
eydytoiu Iš kito- pu-ė-_ nortnnltB kU» 
Ilki- Mi u'era motino- priežiūra, ruptu- 
niu ir tinkamu mai-tn ar tai Iš krtrf^ 
i-'nėjitno ;ir t.ai iš Ik.rden'- Kapk» !
no. kuomet įmitime; l--enkA. tu
rėtų išallu*'i tie-iai i -veikų. nomUlh|i 
vaikiuką. Miliūnai ir milionai kmllkhf 
i-tiuuo j driitti- l-'rnitiktl- In'i m 
ĮA -ukoinlituav nuo .jero- motin 
tirh'žmro- ir Irtu f naiiėio mai-to, 
-ntetkė įtordeu'* lav-’k' Plona-,

«» /MKtdc'Jk (MričW£,

pagonas, ar tautininkas, ar so- 4 
cialdemokratas, tik svarbu 
mums, kati esate velti jiagelbos 
ir esate angliškai tariant 
good l’ellotv.

Man labai smagu girdėti,kad 
lietuviški, tautiški ir broliški'^ 
jausmai jums gerbtini. Aš tą y 
jaučiu, nes jei to nebūtų, tai nei * 
to duosnumo, kurį aš patyriau,t 

nebūčiau sulaukęs.
Jūsų aukos ir linkėjimai duo

da galimybės man tvirtėti. Aš 
jau ruošiuos apleisti ligoninės 
patalų ir drožti i miškus. La
biau sutvirtėjęs plauksiu Lietu
von, Į jos ošiančius pušynus,la-• * 
ši niu su sviestu ir taukais matt^ 
moti. j
O tuom tarpu priimkite, anot 
jūsų, lietuviškai-tautiškai-bro- 
lišką padėkų už paramų ir 
dzi mdzi š kas 1 i rikė ji mus!

Dzimdzius, J. BIKINIS

jf

Ligoninė,
1926 m. Birž. 24 d.

P. S. — Kadangi išsikelsiu i' 
IVisconsin valstijų, tad nuo šios 
dienos adresas pasikeitė: J. D. 
Lithuanian Consulate, 608 SS. 
Dearborn St., Chicago, III.

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 tų Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50. t
“DARBININKAS” 

366 Broadway, 80. Boston, Mui

DĖL APRŪPINIMO. 
• MOTINŲ IR JŲ • 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

•y kMki><
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BOSTON SALES COMPANY
____________

DARATA STASEVIČIUT^, Norwood, Mass. » 
Vienatinė šokikė pas mus ir N. A. iš lietuvių, gavus, Award of 
Merit Certifikat Child dance Contest Metropolitan Theatre, 
Boston, Mass.

• Todėl, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

Todėl, kad Bambino paleng
vins užkietėjimą vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau 1

Todėl, kad Bambino yra 
kūdikių Geriausis Draugas.

Jūsų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. bonką, arba 
galite gauti tiesiai iš labora
torijos.

Pavyzdinė honkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

\____ M
■' y + '

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

. i.v ,l~ '1

- A-
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Lietuva pirmoji iš visų nau
jųjų valstybių įsisteigė auk
su pagrįstą pinigą, litą, ku
ris iki šiai dienai laikosi tvir
tai, užtikrindamas žmonėms 
jų darbų vaisių.

Atmokėta daug skolų. Iš
pirkta pirmoji vidaus pasko
la 11 milijonų auks. Sutvar
kyta Amerikos lietuviams 
paskola 1,846,340 dol. Iš
pirkta kitų paskolų už 54 mi
lijonus auks. Sutvarkyta 
Jungtinėms Valstybėms pa
skola 6,031,546 dol., ir moka
ma reguliariai. Atmokėta 
skolos Anglijai 16,811,124 

naikino užkrečiamos'svaru sterlingu ir Prancūzi-

•Pradedant Lietuvai dabar 
i kitonišką gyvenimą be

ito svarbu yra pažvelgti kas 
ryta per paskutinius še- 

us metus. Ar yra kiek 
ngusi Lietuva pirmyn 

sr tą laiką ? Svarbu pažy- 
tą vietą, nuo kurios 

rtiva pradeda žengti da
bartiniu keliu, kad būtų ma- 
iyti bent po trijų metų, ar te
ateiname pirmyn, ar sustojo- 

fjme, ar smunkame.
r Atidarydamas Trečiąjį Sei
liną valstybės prezidentas da
vė Ubai rimtą padaryti! dar
bų apžvalgą. Jo kalbos turi
nį Čia paduodame, manyda
mi, kad tai svarbu yra kiek
vienam, kam rūpi Lietuva.
r

Nepriklausomybės 
statymas

Steigiamajam Seimui su- 
£ sirinkus Lietuva tebuvo pri

pažinta de jure vien tik Vo
kiečių ir poros valstybių bu 
'yo pripažinta de fakto. Įs

igauti viso pasaulio mūsų ne
priklausomybei pripažinimą 
buvo svarbiausias, bet ir be
galo sunkus dalykas. Vidu
je dar nestiprūs, skaitlingų 

į priešų užpulti, su nenustaty
tomis dar valstybes sienomis, 

tmes turėjome stiprų priešą, 
• kuris dėjo visas pastangas, 
kad mūsų nepriklausomybę 

^nuslopintų pačioje pradžio
je.
y 1922 metais Lietuva pri- 
■ imama į Tautu S-ga ir viso 
pasaulio valstybės pripažįsta 

f jos nepriklausomybę de jure. 
•Dabar Lietuva turi užmegz- 
; tos diplomatinius santykius 

su visomis pasaulio 
. Greta su tiit> 

a užmezgimas taip reika- 
ų Lietuvai ir prekybinių 

jsantykių. Daug prekybinių 
Sutarčių jau sudaryta, dar 
^didesniam skaičiui atliekami 
prirengiamieji darbai, daro- 
ini reikalingieji moksliniai 
tirinėjimai.

Sienų nustatymas
E* Lietuvos valstybės sienos 
^dabartinių laiku nustatytos 
SU visais kaimynais, išskyrus 
įlenkus, kurie tebelaiko Vil
nių pagrobę. Lietuvos buvu
sioji valdžia nei vienai valan- 

nebuvo nukrypusi prie 
tus išsižadėjimo. Klai- 

kraštas prijungtas 
rie Lietuvos ir šiame Seime 

. sėdi tarp Lietuvos atsto- 
ir Klaipėdos krašto rink

toji asmenys.

L Lietuvai lieka vienas dar- 
atgauti Vilnių.

Kariuomenė

; Lietuvos nepriklausomybės 
ba — kariuomenė. Sun 
is begalo sąlygomis bū

toji tveriama. Iš nieko rei- 
jo visą sudaryti. Kad su- 

tikrą ir šalies vertą 
inę kariuomenę, išleista 

ą įstatymą, kai o 
ybes statutų, įsteigta 

ji karininkų mokykla, 
ikos kursai, pertvarky

ta karo mokykla, siunčiama 
karininkų į užsienius 
okytų. Beto padaryti 
iai prieškariniam Lie

tos jaunimo prisirengi- 
susitariant su Saulių 
ga ir kitoms s]>orto or- 

izacijoms. Intendantū- 
reikalai suorganizuoti ge-

menės atlyginimui, bet mūsų 
kariuomenė yra tvirta ir val
stybine dvasia ir kariniu pri
sirengimu.

Žemės ūkio reikalai

Steigiamasis Seimas rado 
vieną žemės ūkio mokyklą su 
11 mokinių. Žemės ūkis bu
vo apverktinoje padėtyje; 
karas mažne visą buvo sunai
kinęs. Miškų ūkis buvo vi
siškai suiręs. Gyvulius, ku
rių neišnaikino karo rekvizi- 

• • • 1 • V1 V • lrijos, r 
ligos.

Šiandieną žemės ūkio mo
kyklų yra 14 su 600 mokslei
vių, neskaitant žemės ūkio 
klasinių, kurias lanko 851 
mokinys: turime aukštąją 
žemės Ūkio Akademiją ir 
Miškų Ūkio mokyklą, kur 
mokinasi 175 žemės ūkio ir 
miškų specialistai. Atspaus
dinta 90,000 egzempliorių 
knygų apie žemės ūki, ne
skaitant leidžiamųjų ūkinin- 
kiškų laikraščių, kurie siekia 
mažne 100,000 žmonių.

Įsteigta visas tinklas pie
ninių, parūpinamos ūkio 
mašinos, naujų javų sėklos, 
trąšos, gyvulių veislės, reng
ta ūkio parodos ir Įvairiais 
būdais skatinta prie ūkio kė
limo. Įstengti žemės ūkio 
rūmai. Sustiprinti žemės ri
kiui įsteigtas žemės Bankas 
su 15 milijonų litų kapitalo.

Žemės reformos Įstatymą 
priėmus išdalinta 640,000 ir 
sudaryta bežemiams 41 tūks
tantis atskirų ūkių. Naujai 
kuriams Įsisteigti suteikta 
beprocentinės paskolos 12 su 
viršum milijonų litų. Virš 
20,000 sodžiaus žemės ūki
ninkų paskirstyta i viensė
džius. Dideli plotai pelkių ir 
balų nusausinta.

Miškams šiemet jau turė
sime 60 specialistų; sutvar
kytas normalus miško kirti
mas.’ Likviduojami miškų 
servitutai. Kad nenaikinus 
miško, statyba žymiai krei
piama Į nedegamąją medžia
gą. Ir karo metu išnaikin
tieji miškai daugelyje vietų 
jau apsodinami.

Gyvulių ūkyje, užkrečia
mųjų ligų pavojus pašalintas 
pakeliant veterinarijos pa
galbą; žymiai gerinama gy
vuliu veisle; žuvu ūkiui ir< * 
prekybai daug padaryta ir Į- 
statyinų keliu ir Šventosios 
upės uosto statymu.

Litas. Finansai.
Po karo trigubai suardyta

jai 4,087,376 frankų. Su
tvarkyta skola National Alė
tai and Chemical ir sumokė
ta 66,250 sv. st.

Ižde palieka 10 milijonų li
tų atsargos, Lietuvai skoli
ninkų už 22 milijonu litų, 
Lietuvos Banko akcijų 80%. 
Ir joks Lietuvos valstybes 
turtas nėra praskolintas, nei 
užstatytas.

Švietimo sritis

Neminint prekybos ir pra
monės kėlimo, kur padaryta 
labai daug ir dar daugiau 
padėta pamatų ateičiai, ne
minint valstybinio aparato 
žymiai pagerėjusio sutvarky
mo, švietimo srity padaryta 
šitokie darbai.

Prieš karą buvo Lietuvoje 
207 liaudies mokytojai. Šian
dieną yra 2124 mokyklos ir 
2987 mokytojai. Per šeše
rius met. mokinių iš 7,648 iš
augo iki 116,562. Beto yra 
10 mokytojų seminarijų su 
155 mokytojais ir 1431 moki
nių ir 15 mokytojų kursų su 
159 mokytojais ir 1058 moki
niais. Mokytojų pasiruoši
mas yra nesulyginamai aukš
tesnis, negu prieš šešerius i 
metus.

1920 m. Lietuvoje buvo 54 
vidurinės” ir aukštesniosios 
mokyklos su 9126 mokiniais 
i r 423 mokytojais. Dabar to
kių mokyklų yra 113 su 1369 
mokytojais ir 23,020 moki
niais. Įsteigta žymus skai
čius amatų ir teknikos mo
kyklų . Lietuvos Universite
tas pradėjęs darbą su 499 
studentais dabar jų turi 2,- 
089 ir 257 laisvus klausyto
jus. Beto sutverta ir su
stiprinta daug kitokių kultū
rinių Įstaigų, kaip teatras, 
meno ir muzikos mokykla ir 
t. t.

peiško laipsni!). Sutvarkyta 
ir nutiesta daug plentų, pa
statyta arti-100 tiltu. Daug 
gelžbetoninių. Sutvarkyti ge
ležinkeliai ir pratiesti trys 
nauji geležinkeliai. Klai
pėdos uostas pagilintas ir 
Šventosios upės žiotyse žuvi
ninkų uostas statomas.

Visi tie darbai atlikti sa
voms lėšomis, brangiu pasko 
lų neimant.

Kiti reikalai
Teismo srityje tvarkomi ir 

vienodinami Įstatymai, pa
veldėti iš 4 kodeksų. Įveda
ma kasacijos instancija. 
Tvarkomas baudžiamas sta-

tiltas. Įsteigti du Apygardų 
teismu.

4

Kalėjimuos!“ stengiamasi 
Įvesti darbo ir mokslo. Jau- 
naineciams prasikaltėliams į- 
steigta auklėjimo Įstaiga. 
Saugumui palaikyti įsteigia 
policijos mokykla. Savival
dybėms i pagalbą ruošiama 
patyrusių darbininkų. Jos 
plečiasi: 1923 metais savi
valdybių sąmatos buvo 18 
milijonų, kitais metais — 20 
mil. ir 1925 metais — 24 mil. 
litų. Socialinėj!“ srityje“ iš
kasti pensijų, ligonių kasos, 
sutvarkyta Vyriausioji So
či alio Draudimo Valdyba i 
steigta visa eilė ligoninių ir

PENKTADIENIS, LIEPOS f
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prieinamos medicinos pagal-i! 
Imis stočių. Daug dėmesio : 
buvo kreipiama į džiovą it i 
kitas užkrečiamas ligas;£tei- ' 
giamos specialiuos ligoninės 
ir ambulatorijos.

Išvada

“Tamstos matote, Gerbia
mieji Atstovai, — baigė pre
zidentas, — jog per tą laiko
tarpį visose mūsų Tautos ir 
Valstybės srityse atlikta di
delio, labai didelio darbo; 
tasai darbas, jei ne šiandien, 
tai istorijos, bus be abejoji
mo tinkamai įvertintas. Tre
čiajam Seimui teks tasai dar
bas jau nuo šios diimos toliau 
varyti.”

priima Lietuvos Paskolos 
Bonų kuponus už pilnus pi
nigus perkant tavorą. Ta 
krautuvė vra lietuviu ištaiga 
ir laiko puikiausių marški
nių ir tvirčiausių čeverykų 
kaip vyram, moterims taip ir 
vaikam. Krautuve randasi 
gražioj vietoj — po vardu— 
BOSTON SALES COMPA- 
NY, 6788 N. Alain St., Mon- 
tello, Mass.

Aušra
Geresnio Cigareto

!- Prezidentas savo kalboje 
nepaminėjo, kad per tą lai
kotarpį sąžinės ir tikėjimo 
laisvė buvo Lietuvoje užtik
rinta visiems.

(“Šaltinis”)

■' Kodėl 
Bambino?

Mėnesinis Muzikos Letdlnys. Me- i I 
tams $2:00. Už tą pačią kainą 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAčIŪ- i! 
LIS, 421 6th St, S. Boston, Mass. į i

CHORO REPERTUARAS^

VERACKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway 

TeL S. B. 0048

TeL Brockton 7180

Lietuvos Duktem Draugystės 
Po Globa Motinos Švenčiausios 

Valdybos Antrašai 
Pirmininkė — Tekle ASmenskiena, 

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

Vlce-I'ins. — Zofija Kėštenfi.
59 Gatės St.. So. Boston. Mass. 

Prot RaStininkė — Ona Sianrienė,
443 E. 7th St.. So. Boston, Mana. 
Telephone South Boston 3422-R.

’in. Raitininke — Bronislava Ciuntent, 
29 Gould St.. W. Rozbury, Mana. 

Iždininkė — Ona Stanfultute,
195 W. 6th St., So. Boston, Mana.

Tvarkdarė — Ona Mizgtrcrtenė,
1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mana, 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utnmtnką kiekvieną tnėnea} 

Visais d r-jos reikalais kreipkitės | pro
tokolą raštininkę laišku ar telefonu. 
•:30 vakare, pobažnytlnėj svetainėj, 
Fifth St., Sa Boston, Mana.

UOSTOM DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalleckas,

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

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

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

906 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Kasierius — Andriejus Zalleckas,

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

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

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

♦

i

OLD GOLD
i

i
i

J ūsą groserninkas turi 

šviežio stako

Virink uždarytus Konden
suoto Pieno kenus tris va
landas. Paskui ataušyk. 

Vartok keikui pripildyti.
Tą vaikai mėgsta

I

k - Y -

r

Naujas ir geresnis cigaretas
SKARBINIS RŪKYMAS 

ĮMirbima P, Loriltard Co., įatttao* 1780.

i

Susisiekimas

Pašto, telefono ir telegra
fo operacijos keleriopai iš
augo ir išsitobulino iki euro-

Ir Šiandieną, nors neužten- 
l lėšų tinkamesniui kariuo-

Savaimi pasidarąs 
dezertas-prieskpnis

/Smiltėti

Standard ir Challenge Pieno

“Statau laižybon 
maišą aukso, brolau, 

kad nesi ragavęs 
gardesnį cigaretą!”

fiV. JONO EV. BL. PASELP. 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. tlobą,

539 E. Seventh St. Sa Boston. M*m> 
Telephone South Boston 3552-R.

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

Prot. RaAtMnkas — J. Gltneekta,
5 Thomas Tk., South Boston, Ha* 

Fin. Raštininkas — M. Aelkls,
40 Marine Road, Sa Boston. Mass. 

Kasterimi — A. Naudžiunaa.
885 K. Brnadiray, Sa Boston, Maaa, 

Tvarkdarys — J. Kalkis,
7 \VlnfMd SU Sa Boston. Mam. 

Draugija laiko ausfrinktaaua kas trečia



dalies 
darbas 

Dar tais pa- 
spalio 20 pradėta

jtų-nuo paskeltu 
neprigulmybės 
svarbiausiosios

w >

J PHILADELPHIA, PA.
Nuo birželio pradžios mūsų 

miestas pasidarė nė be tas. "Ori 
” . » atsidarė Pasaulinė Paroda ga 
Sinėti 15ėrMėt-ų- nuo paskelbi 

o Ąnuritast neprigulmybės 
Nuo tos dienos 'svarbiausiosios 
miesto gatvės užklotos vėliavo
mis ir vakarais skaisčiausiomis 
Šviesomis nušviestos. Cit v Hali•• * 
išrodo naktį it noks ugninis 
milžiniškas kamuolys. Tas na
mas skęsta raudonoj ir melsvoj 
ugnyje. Naujai pamatęs >-tą 
vaizdą žmogus sudreba. Žmo
gus vaikščioji lyg užburtoje ka
ralijoje. Paroda matosi iš to
lo vakare. Matai tiesiog ugni 
nį kalną. Tai didieji vartai su 
Laisvės Varpu. Varpas turi 2,- 
000 elektros šviesų. Iškeltas 
300 pėdų augštumoj . Rodos jis 
sveikinto sveikina atsilankiu
sius.
- Iš lietuvių lanko parodą 
daug. rn ....... i:i i: i -
•tolimų kraštų.
lietuviai savo atsilankymą pa
rodau atidėtų rugpj. 28 dienai, 
kada įvyk:; Lietuvių Diena. Kol 
kas nėra dar visi įrengimai 
baigti. Bet iki Lietuvių Die
nos bus viskas baigta.

Lietuviai prie savo dienos 
uoliai rengiasi.

.uoti parapijų ir statyti bažny- 
ią tai ne lengvas darbas, o y- 
iač šiaįs laikais. Vienok, mū-_ 
ų kun. J. Čapliko dėka ir su- 
ipratimui pietinės 
vVorcesterio lietuvių, 
‘ina sklandžiai, 
•iais 1925 m.
Jatyti mūrinė bažnyčia. Prade
dant bažnyčią, kun. J. Čaplikas 
akyvaizdoje kelių šimtų žmo
nių pirmutinis pakabino pilną 
“ševelį” žemės, po jo Stasys 
Nedzveckas, reprezentuodamas 
jaunuosius parapijos narius ir 
Mikolas l’levičiuiĄ- senuosius. 
Nuo šios tai spalio 20 ir prasi
dėjo statymas Aušros Vartų 
naujos bažnyčios. Kadangi 
bažnyčia jiradėta buvo statyti 
jau vėlokai, todėl gi darbas ir 
negalėjo eit visu smarkumu. 
Vieųok užkaitinus pavasario 
saulutei darbai prasidėjo visu 
smarkumu. Sienos jau užba'g- 

Teko sutikti lietuvių iš’tos, stogas dedamas, šiluma tai- 
Būtų gerai, kad soma, vienu žodžiu sakant, vis

kas eina jau prie pabaigos. Ti
kimasi. kad rudeniop galėsime 
jau garbinti Dievulį savo baž
nytėlėj.

Pašventinimas kampinio ak
mens naujai statomos ir baigia
mos bažnytėles su didelėmis iš
kilmėmis bus liepo> 4, 1926, 3 
vai. po Įlietų. l’ašventinimo 
UĮHiigose yra pakviesti gerb. 
kunigai vietiniai ir iš apielin 
kės. Taipgi visos kaiį> paselpi- 
nės taip ir idėjines draugijos, 
Po pašventinimo apeigų tuo jau 
ir ten pat bus Įiarapijos naudai 
gražus ir smarkus piknikas. At- 
«tanldtreioji į iški karšto-' 
je vasaros dienoje, ten pat ras 
daug medžių, gražų žolyną, pie
vą. šimtamečii] ąžuolui unksne. 
Tai bus smagu po nuovargio 
pasilsėti, atsigaivinti šalta ko
šele ir pagerti tikrai lietuviško 
lemonado nuo pat ledų. Sakom 
lietuviško, kitaip ir negali būt, 
nes šalta košele sušaldo lietu- C 4.

vis lietuviškai, lemonadą pada
ro irgi lietuvis.

Lakštingala

t

J.
n-?-

O
tai

Antanas 
r _ L

ROCHESTER, N. Y.
9 d. birželio įvyko gerb. 

Butėno koncertas, • kurin 
daug žmonių teatsilankė.

; kaip buvusieji atpasakoja,
(labai daug Butėnas pirmyn pa- 

y BęBm,dajnąvj^. ;.^ks pufr 
t taikos šaltas savo ^vientaučio, 

j pasižymėjusio dainininko neat- 
1 jautimas, iššaukė gilų užjauti
mą tarp vietos lietuvių plačiau 
tautiškai susipratusių veikėjų. 
16 d. birželio pas paveikslinin- 
kąJ.Baknį atsibuvusiame vei
kėjų susirinkimėlyj J. Butėno 
parėmimui galutinam pradėto
jo mokslo užbaigimui sumesta 
$32.00.

Šiam užmanymui daugiausia 
pasidarbavo -J. Brakiris, A. 
Zdanavičius, K. Zlotkus. Auka
vo po $10: J. Braknis, A. Zda
navičius. Po $2.00: K. Zlotkus, 
K. Bazys, V. Danielius, J. Viz
baras. Po $1.00: K. Stašaitis, 
V. l'zdila, A. Žiemys. F. Palai
kis.

Ant. Žiemys

MONTELLO, MASS.
LDKS. 2 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus liepos 6 d. 
7:30 vai. vale. Broliai ir sesu
tės, LDKS. nariai, laikykit sau 
už pareigą lankyt' visus susirin
kimus ir užsimokėti savo mėne
sines duokles. Patys žinote, 
kad yra labai sunku kuopos 
raštininkui ir centrui apsunki 
nimas, jei neužsimokate, Haip 
reik- , į, ' <111

Valdyba

SO. WORCESTER, MASS.
Au šros Vartų parapijai jau 

prisidėjo Uftlri liūdai gyvuvi- 
ino. Almenu dftr kaipHhndivn, 
kuomet knn. J. Jakaitis gegu
žio 17, 1925 m. pats važiuoda
mas į Lietuvą. atsisveikinda
mas su pa ra pi jonais juireiškė, 
kad Jo MaJonyla* Sp'ringfieldo 
vyskupas J. M. O’Leary atsky
rė dalį lietuvių nuo šv. Kazi
miero parapijos ii pavedė po 
globa kun. J. Čapliko. įsakyda
mas jam organizuoti parapijų 
ir statyti bažnyčią. O r gani

1
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Paminėjimas revoliucinio karo 'Washiugtan’o armijos žiemavojimo Valley Forge’e.
Valley Forge yra netoli Philadelphijos ir šis paminėjimas surengtas sąryšyje su Pasauline 
Paroda.

c

W0RGESTER, MASS.

AVorcesterio LDKS. kp. iš
reiškia savo gilią padėką visom 
dalyvavusiam kuopom Naujos 
Anglijos suvažiavime Maironio 
parke, geg.- 3 L dieną. Tame 
suvažiavime pasirodė tikra 
broliška meilė ir vienybė, ku
ri taip tvirtai mus visus į vieną 
dvasią riša.

Dabar kelis žodelius apie tas 
ypatus, kurios savo dideliu ir 
uoliu pasidarbavimu papuošė 
šitą suvažiavimą idant jis bū
tų pasekmingas.

Pirmutiniai tai \Vorcesterio 
dvasiškija, Gerb. Kun. K. A. 
Vasys, šv. Kazimiero parapijos 
vadas ir Kun. J. Čaplikas, nau
jos Aušros Vartų parapijos 
valdovas; ta‘ų>os-gi mūs kler. 
Jonas Bakanas prisidėjo su sa
vo įvairiais pritaikymais. Ant 
vakacijų parvykęs, nes sveika
ta truputį susilpnėjus.

Gaspadarius visos tvarkos 
buvo geroj žinomas visiem Jo
nas I’. Vaitkus. Jam garbe tu- 
rim atiduot už pasisekimą.-

Kuknioje pasižymėjo šios ge
raširdėsmoterėlės: P. Landžie- 
nė ir Marė Ščiukienė. Reiškia, 
šitos moterėlės viską kepė ir vi
rė.

Prie toniko ir šaltakošės P. 
Grinienė, Česnauskienė ir M. 
Kirmelienė.

Prie saldainiui M. Kulišaus- 
kienė ir P. Bilinskienė.

Prie tvarkymo automobilių: 
V. Mažukna ir V. Gereskis.

Prie šokių: Vedėjas P. Būd
vietis. kuris jaunikaitis šokikus 
puikiai palinksmino. Tikintus ! Kliuba

dėl šokių pardavinėjo dvi gra
žios lelijos panelės Bendoraitė 
ir P. llogliutė. Visi kaip Bitės 
apsupę, kad neužteko dėl jau
nuolių bilietų.

Kuopos pirm. V. Parulis su 
pagelba sekančių tvirtų vyrų: 
P. Bilinsko, P. Pranckevičians 
ir J. Bendoraičio surengė šitą 
susirinkimą Maironio parke. 
Jiem šimteriopai esam dėkin
gi- . i . i .ū

Valgius išdavinėjo: P. Rudo
kienė, Žuromskienė, Dusevičic- 
nė, Nevulienė, Jogmanienė ir 
Jankauskienė.

P. Mot. Ščiuka ir J. Remei- 
kis prižiūrėtojai namų jr pirk
tų daiktų. .

Rengiamės prisiųsti neužilgo 
pinigus ir manome pasiimti 
parką dėl Labor Day.

Prie saldainių? P. Kulišaus- 
kienė Magd. ir Bilinskienė.

Pardavinėjo Manketus P. 
Lengvinas, Barysas ir Lozorai
tis.

Tikietus panaites: M. Litvai- 
čiukė jr Magd. Bakšiutė.

‘“H oi dogs” P. T. Migauskas 
ir P. Madlauskas.
/ L ‘‘Vyskupėlis’’

Siį': ' ■WORei:STER, MASS.

Šilimui- pranešame AVorceste- 
-rio Lietuvių draugijoms ir pa
rapijoms, kad I^euvių Vkė<ų 
Pašaipiais Kliuęas rengia ba
zarą lapkričio 1^12,13 d. 1926 

m., Fatlier MafSevvs Hali, JIS 

Green St. Tad nuoširdžiai pra
šome nerengti minėtose dienose 
joki ii parengimą. L. I’.

• !<!:."'as gyvuodamas jau

virs dvidešimts metų niekad 
kelio neužkrito kitoms draugi
joms bei parapijoms parengi
muose. Kaip visiems yra žino
ma L. C . P. K. rengiasi statyti 
sau namą ir tam tikslui rengia 
bažmą.

L. ū. P. Kliubo Valdyba

S-

I

BRIGHTON PARK, ILL.
R. K. Labdaringos Sąjungos 

S tos kuopos Vainikų Dienoje 
31 geg. surinkta aukų $162.53, 
prie užkandžių ir gėrimų $47.- 
74, viso $210.27. Skaitlingai*
dalyvavo brightonparkieėiai 
rinkliavoje. Buvo 29 rinkėjos. 
Iš jų 11 buvo Nekalto Prasidė
jimo Švč. Panelės parapijos 
choro narės. Daugiausia aukų 
surinko poni A. Oželienė — 
$33.55. Vardan rinkliavos ko
misijos širdingai tariu ačiū vi
soms rinkėjoms ir visiems dar
bininkams ir visiems aukoto
jams, kurie aukojo labdarybės 
labui.

A. K. š—a.

r.
su

PIKNIKAS
Kuri rengia Šv. Roko Parapija

Liepos-July 3 ir 4 dd., 1926
ROMUVOS PARKE

LAWRENCE, MASS.
Bagočius, Mikolaitis ir lenkai

Larwrenče’o lietūvių atskala 
mriiejo TO1 ’iHėtij atskilimą nuo 
R. Katalikų Bažnyčios. Pasi
kvietė vietinius daktarus, k. t. 
Mikolaitį ir Aleksį, tapigi iv 
lenki] Slocinskį, neva vyskupą. 
Dar buvo ir p. Bagočius. Jie 
visi R. Katalikus smerkė kiek 
jųjų tik kakarinės leido, ypač 
Dr. Mikolaitissu Bagočium. Jie 
tiek lėkė, kad rodės, kad jau 
“ĮKigromą” sukels Įirieš kata
likus. Geda būti] lietuviams 
profesionalams tokias juoda
šimtiškas prakalbas sakyti. 
Taip gi ir lenkų ex-vargonin;n- 
kas p. J. I rhšaitis matyt tūp
čiojo apie tuos “spykerius” ir 
lenki] nezaležną vyskupą. Da
bar jau žinoma kokią maską p. 
l’rbšas buvo užsidėjęs.

'Taipgi ir so«'ijalistai neatsi
liko. visi “in corpore” atkelia
vo ant nezaliežninkų iškilmių, 
net pats karščiausias jų gaiva 
J. Savinčius įžangos bilietus 
pardavinėjo. Bravo, soeijalis 
tai. dabar jau tikrai žinome, 
kad j-us-ostttMiJezahvžuuiLą 
tolmnkai. Dabar jau aiškiai 
pamatėme kad K rancevigius 
teisybę rašė, kur Lawrence’(» 
soči jai istai^uiokflą baigė.• __

sus,
tuvių susiskaldę į mažas gru 
peš, rengia išvažiavimus į pa 
vandenes, kur visokių gėrynių 
suranda.

20 d. liepos Federacijos sky
rius surengė išvažiavimą prie 
vandenio vasarnamyj įkiš p. .J. 
Narbutą. Žadėjo pelną skirti 
seserims kaziniierietėms, jei ge
rai uždirbs.

Siuvėjų darbai visai silpnai 
teina. Unija iš valios krinka.

J. K.

yeda ir finansuoja visus tautai 
reikalus.

Inteligentai užpyko

“Darbininko” Nr. 44, 
Garleviškis, aprašydamas apie 
prakalbas iš 16-tos geg. kurias 
laikė svečiai iš Klaipėdos, pa
bare vietos inteligetatusi. 
atšalimą linkui savo tauto®. 
Mūsų taip vadinami) inteligerir 
tai pradėjo nerimbuti ir net li
goti ant Garleviškio kam juos 
taip nužemino. Aš gavęs pro
gą paklausiau M. G., kodel- ji- 
sai taip padarė ir sukėlė kerš
to ir neapykantos tarpe mųsų 
veikėjų. Garleviškis atsakė, 
kad tai darė visai nieko blogo 
nemanvdanias, tik su tikslu 
kad pabudinus mūsų inteligen
tus iš letargiško tautinio miego 
ir ]>rivertus juos dirbti kartu 
su visais tautos darbą. Todėl’ 
jūs inteligentai, jeigu nenorite 
gauti pajieikinio ant toliaus, tai 
stokite kartu ir veikite, o gau
site pagyrimą, garbę ir uolių 
paramą nuosavo viengenčių.

žvirblys

MONTELLO, MASS,

Iškilmingos vestuvės ” • • 

l-žjiereitą nedėldionį gerb. 
kun. J. švagždis čionai surišo 

! 
jauną 
mazgu.
A. J. Namakšį su p-le Kotrina 
Shea iš Stouglitono. Pamergė
mis buvo Įi-lėsS. Lukošiūtė, M. 
Armiliutė' ir S. Kazlauskiutė. 
Pabroliais buvo nuotakos bro
lis Pranas, kurs atpyškėjo net 
iš New Mexico, Juozas Galinis 
ir Titus Grevis. ’ \

Iškilmingu mišių metu Avę 
Maria giedojo garsioji dainL 
nipkė p-Įė M. Grybaitė, 
p-lės M. KaspanutCS*SE5^Knr 
P-lė Mitrikiutė giedojo M&riąj 
Maria. . AiuA

Ten pat parapinėj salėj bųv<x 
vestuvės. Svečių ir viešnių bu
vo apie 300. Buvo išpildyta^’ 
gražus muzikaiis programą^. 
Dainavo Į>-lė M. Grybaitė, pisu 
ną skambino p-le Elena Dauk-, 
ševičiutė. Dainavo p-lė Miri-- 
kiuė ir p. A. Bačiulis. Progra- 
mo vedėju buvo p. Olšauskas^ 
vietos vargonininkas.

Ten buvęs 
-------------------------------------

Nėra kilnesnės misijos už 
laikraštįninko misiją. Laimi
nu šį tavojo pašaukimo ženklu 
Mano pirmtakūnai laimindavo 
krikščionių karžygių kardus ir 
ginklus, aš heliju melsti DiftI. 
vą pala i mos kat ai ik i škojo rašys 
tojo plunksnai. — Pijus X. H 

j \
Amerikos Lietuvių Diena — Lietuvių Vienybės Diena

Tevvnės Meile Mus Saukia Vienvlmn
• \ •

dėvi odą 
inteligentiška” mas- 

Jiems Lietuvos reikalai y- 
Jnteligentai. n lįsi- 
maskas, kad mes 
kuomi turime rei-

Kitas neatleistinas daly
tai mūsų lietuviški biznie- 
Jie tankiai nusiskundžia, 

mūsų žmonės

porelę nvatmezgamų
Surišo So. Bostonietį

CLEVELAND, OHIO

Birželio 18-tą, Klaipėdos mi
sija M. Jankus ir jo palydovas 
A. Brakas, vvkdami iš Cliica- 
gos, sustoję dar pas mus ir pa
sakė atsisveikinimo prakalbas. 
Prakalbų išklausyti atsilankė 
publikos mažai, vos apie 50 y- 
patų. Kuomet jie čia pirmu 
kartu buvo, tai daugumas sake 
užtai nėjo, kad ten buvo Vyčių 
rengta. Kiti sakė, kad nežino
jo, o treti sakė, kad buvo per- 
brangi įžanga, ir visi turėjo į- 
vairių išvedžiojimų. Dabarti
niu kartu nebuvo Vyčių, išgar
sinta tapo gerai, ir įžangos tik 
10c., bet visgi neatsilankė. Ir 
čia jau nėra išsikalbinėjimų ir 
mūsų žmonės pamatė, kokie tie 
mūsų “intidigentai” 
l>o savo ” 
ka.
ra svetimi, 
imkite savo 
žinotume su 
kala.4. 

kas, 
riai.
kad pažangesni 
jų neremia, bet pamiršta, kad 
biznieriaus šventa pareiga būti 
priešakyje, tų, nuo kurių tiki
masi gauti parėmimu jo bižAy- 
je. Mes tik pėžiūrėkime^aip 
daro lenkai, žydai ir kiti atei
viai, kaip jų biznieriai gina sa
vo teises ir vadovauja savo 
viengenčiams. Kitos visos eu- 
ropiškos tautos, kurios apsigy
venę čia Amerikoj, remia savo 
žmones, nors ir už centui eina 
kelis blokus, bil tik gali atrasti 
savo viengentį. Pas mus lietu
vius to nėra, delko ? Dėlto, kad 
mūsų lietuviški biznieriai yra 
atšalę nuo savo t Autos, ir laiko 
tautos reikalus už svetinius, ir 
atsitikus reikalui, kaip tai au
komis ar Šiaip svarbiam suma
nyme visai atsisako ir net kitus 
sudraudžia. Tas žinoma atsi
liepia ant jų biznio ir tankiai už 
savo išfuatėjimą tenka pam*šti 
nuostolius. Kitaip yra su kito-

1

,(x

t i
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RENGIMO KOMISIJA

4 ■ i

Sale Howard Street, Montello, Mass
I

Parko vartai bus atdaryti nuo 2 tros vai. po pietij

ift. y

Yla
4 *

Piknikas bus labai turtingas, nes >u>id< > iŠ įvairių pamarginimų. St. Rocco’s Basehall 
vis imtynių su All-stars Basehall 4-tą vai. |h> pietų. Paskiau lligli yc4KH)|cs mergaitės |<»š 
žaislą BasVvt-ball. Po tam bus šokiai su geriausia orkestrą, kuri grajy/fi^tnVi^kus'ii*angliš

kus šokius. Dar vėliaus bu> didelis parodymas ugnies žaislas FIRE W0RKS, kurio gra
žumo ir įvairumo naujai išmislyto visuomenė savo gyvenime <laBnėra mačiusi.

• i
Bus gardžių valgymų, gėrimų ir šaltakošės (ice-crcam).

Taigi, malonėkit visi lietuviai atsilankyti ant virš minėto pikniko ir jNimatyti, nes tokių 
atsitikimų yra didelė retenybe, o gal dauginus ir nematysit tokio gražumo koks dabar bu<!..

Įžanga: suaugusiems 25c., vaikams 5c. ir už tą pačią įžangą bus pe rdvi dienas — suba- 
tąirnedėlę. jį

Lankytoji] vilties nemieloj imas. Jeigu būtų lietus, tai piknikas bus perimltas ant atei
nančios subatos, Liepos (July) Įtj. bus visas programa s'k ai p aukščiau minėtai

.f

šokėjai nepraleiskit geros progos, nes bus kiekvienu suimtos vakarą liet iviški šokiai. 
Ląi|jL7du vai. vakare, Romuvos Parke, Montvilų. Mas>. įžanga dykais

RENGIMO KOMISIJ A

* * 4 4 f -----------------------

BALTIMORE, MD.
Birželio 17|d. buvo užbaigimo 

mokyklos Vaikučių vakarėlis 
lietuvių šv. -Alfonso svetainėj. 
Vaikeliai grpžiai viską atliko, 
.publika pashlžiaugė seserų mo
kytoji] puikju pasidarbavimu 
surengime to vakarėlio, malo
naus įspūdžio patenkinti gražiu 
vai iu« •iii lavinimu visi dėkoja 

seserims už jų nenuilstamą dar
bą, j

l| f žylio, 18 d.'išvnžįąv^ęi^' 
cagp i Eukaristinj Kongn’saj Eukaristinj Kongn^a 
klebonas gerb. kun. J. Lietuv
ninkas. šv. Kazimiero sės 
da

KĄ REIŠKIA PIENAS? O DAUG!
< A '. I ?

R0CKW00D DAIRY yra. geriaasis pienas visoj api 
Brocktono ir Mtfętįello. Pienas šviežias ir išpesterisuotas, 
riai užlaikomas, sveikas ypač dėl vaiku, kuriem nesi 
tai vartokite ROCRtfOODbAIRY PIENĄ. Mes 
jog tamstos būsite užganėdinti mūsų pienu ir patarnavimu.

Reikalaukite kiekvienoj krautuvėj ir tamstos gausite*J 
’ - .-p

Savininkai

KAZYS BIELSKUS IR STASYS LUINIS
503 No. Cary Street, Broėkton, Mass. Tel Brookton 1

» -t . 

GI

avima
VIU KOOl’KRATVriSKA KRAC

NEDALIOJ LIEJOS JULY 4 D., 1926 M.

SVl TU SVI»BURY,

Ir :i|>i«-linktt) į \Valiham. H \VxlthwM 
Ihury <‘„nerti X«l.. |

, t ALEKSANDRO CKRJE
M.\YNAIU» R<»Al»
Kelrodi”' VidMUnfl H

Į
4 »r
VS II* )itt<l>«>u n«1. ir tuoj rusite-Nnynurd K«l. »M. kur yra |<4knik<> \irtu So, S 
g Vii. Jeigu vlrStuiuvnj tūrini lyiy tai Ihm lieju* 11

‘ ' K vteAa R
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i LIETUVIS GRABORIUS

Saugęk savo mintis, 
jos girdimos danguje.

kas piknikas rengiamas 
ungtomis spėkomis Lie-

1 
krautuvP-bučern? puikioje vietoje. To
kia krautuvių arti nėra ir negali būt. 
Gali pirkt ir nepatyręs bizny, nt-s ap
siimu išlavini. Tūlos prieįastjs verčia 
greit Ir pigiai parduot. Kas nupirks, Ims 
Užganėdintas. ECONOMY MARKEI, 
4078 \Vasliington St., Rosliųdale. Mass. 
Telepbone Pftrkivny 4134. (B.29-1.1)

Šis piknikas yra rengia-

o|Js įta-

SOUTH BOSTON, MASS
ANT REN’DOS 3-4 kambariai $3.5<i ir 
$4.00 ant savaįtrs. 50 B St.. S<>. Boston. 
arba Tel. Liberty 7222. (Jly25)

— —

Mes 
lietuviai 
namams

Mes 
nnmums 
(pl|>es). sijukus. Vienu žialžlti. ko tik reikia dėl namo, tai mes tuojnus parūpin
sime ir musų trokaa atvež J namus.
Kreipkitės:

Mes ne- 
kiek nies trokštam kad jus 

Tai krautuvė, kuri egzistuoja virš 45 metų, su tukstan- 

| ! Keli iš Nupigintą Pirkimą |
| GELEŽINĖS LOVOS..................vertės $14. dabar $ 9.95 8
g ŠALDYTUVAI   ...... ....... vertės $25.00, dabar $19.00 X
| VAIKŲ KEREČIUKAI........vertės $30.00,dabar $23.00 |

| The James Ellis Furniture Co. | 
t 405 ĮVEST BROAD1VAY SOUTH BOSTON, MASS. g

PARDAVIMUI
Parsiduoda Buėernė ir Grosernė lie

tuviais ir lenkais apgyveutoj vieloj. 
Biznis išdirbtas. Kreipkitės šiuo adre
su: F. S., 581 Maiu St., Cambridge, 
Mass. (.1.1,5)

PARDAVIMUI AR ANT 
RENDOS

"2 nauji 3 šeimynų namai ant 34 ir 36 
Miltou Avė., Dorebeat>n Mass. Atd<i^ 
sekinadienluis nuo 2 nu 4:30. PlrkJI- 
siog ir sutaupyk komisų. TelefonaitoGa- 
Ueva 961;. (L.1,13)

4______________________ ___ _______  .

• I

Tai furnlčius kuris tamstai reikalingas už tikrų kaipą. 
trokštame ant tiek kad jums parduoti, 
užganėdinti. — 
ėiais PATENKINTU PIRKĖJU-

Ofiso Tel. Liberty 7296
ANTANAS F. KNEIŽYS
Real Estate & Insurance

414 Broadvvay, Sonth Boston
811—813 Old South Bldg., Boston

Gyvenimo vieta
SO. BOSTOJJ308 E. NINTH ST..

———> DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

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

(Kampas Broad Street)

į Codman Karmoj bus L.
S. 1-mosios kuopos 

as. Visi širdingai kvie- 
atsilankvti. Rengėjai

»ę brolišką patarna-
i ’ ■ * J)

kb^vietą rasti visai 
-ant -Andreiv Square 

>Wasliington St. karą ir 
taį^važiouti iki linijos galo.

IŠ TOLIMŲ 
VAKARŲ

L^Šiomis dienomis Bostone 
jėsi studentas Vaclovas 

Inkšnaitis ir su savo dėde 
Bariui i u buvo užėjęs 

^Da'rbini nkan.”
Studentas Vinkšnaitis yra 
ontellietis. .Tis Montviloj 

ir ten pradini mokslą 
ęsl Iligh Schoolę baigė su 

gražiausiais pagyrimais ir 
didžiais pasižymėjimais.

Tas jam suteikė drąsos 
ibti mokslai) ir varytis to- 
au. Nuvyko i Valparaiso 

Universitetą. Ten neilgai pa
ves nųpyŠkėjo i No. Dako- 
s valstijini universitetą ir 
n ėjo nit'dieinos mokslus, 
aibeliko du metu baigti 

taokslus, sugrįžo namo ir 
igsmokslą viename iš ryti- 
ų universitetų.
Jis eina medicinos moks- 
s.
Jo sesuo yra studentė Bos- 
noiuniversiteto.

UŽKVIETIMAS

skelbimų visį'turbūt jau 
, kad 5 d. Elksu

orw^tre ivyks"mil-

programo įvairumu.
Elksų Parkas yra vienas iš 

taikiausių ir patogiausių N. 
Lnglijoj. Turi pliekų baso-

PENKTADIENIS, IJEPOS 2 D., 1923

bąli field, lenktynių lauką,
didžiulę modemišką šokių 
salę, ir bmiui estradą, ir kitus 
patogumus.

Didžiulis lienas lauke per 
dieną grieš. Salėj gi puiki 
orchestra jaunas poreles su
kinės. kur sportininku 
rungtynės. Kada bėgikai ir 
bėgikės lenktvniuos už dova
nas ir garbę. O kasgi neno
rės matyti, kaip dvi tvir- 
-čiausios Naujoj Anglijoj 
Vyčių base ballo komandos 
susikirs už $50.00 aukso ir 
garbę—čampijonatą. O kas
gi nenorėtų svetiniu troku ar 
treiiiu atvažiavęs grįžti na
mon savo locname Tudor 
Ford Sedan, kurį kiekvienas 
turės progą laimėti. Arba kas 
nenorėtų i savo namus iš to 
pikniko parsivežti nuolati
nius koncertus iš viso pasau
lio. Tą ir-gi kiekvienas tu
rės progą padaryti laimėda
mas 5 tube Radio Setą.

Sutmnus, Noiavoodo pa
dangės bus nušviestos įvai
riomis šviesomis ir oras pri
pildytas trenksmais, kai bus 
paleista už apie $500.00 ra- 
kietų (fire works) į padan
ges. O kiek dar kitokių įvai
rumų bus, tai sunku apsa
kyti.

Todėl širdingai kviečiu L. 
Vyčiu N. A. Apskričo vardu, 
visas Vyčiui kuopas skaitlin
gai dalyvauti. Kuopos suor
ganizuokite savo kolonijų vi
są jaunuomenę ir jos tėvelius 
ir atvj’kite i minėtą pikniką. 
Parodykime Norwoodo mies
tui ir kitiems amerikonams 
kaip lietuviai yra skaitlingi 
ir organizuoti.

Kviečiu ir plačiąją visuo
menę 5 d. Liepos atvykti ir 
pasilinksminti 4 mūsų pikni
ką Nonvoode.

Kazys J. Viesulą,
L. Vyčių N. A. Aps. Pirm.

Kurie1 norite linksmai nu 
važiuoti i Vyčių pikniką 5 d. 
Liepos NoTAVoodan, tai tuoj 
užsisakykite vietas ant trukų, 
pas Medonį, Mikalauską, 
Antanėlį ar ‘‘Darbininke.” 
Kaina Į abu galu $1.00. Tro-

kai išeis nuo lietuvių bažny-^Į 'Vf&a
įės liepos 6 A 
imta toji pau 
rėjomjL T&hrl; 
dieną, v^kai n 
pasirodyflB^ 
klesą. ‘ *

* * *
Iš kolegijų atostogi

grižo Jonas Plevokas,'Anta
nas Ruseckas ir Albertas'Ki- 
jRuris. Jonas Plevokas rude^

čios 10 vai. ryte.

P. S. Kurie norite links
mai pėsti nueiti į tą pikniką, 
tai užsiregistruokite pas 
p-les Grybaitę ar Dusevičiu- 
tę. Pėstiems kelionė į abu 
galu veltui.

‘ ‘visi ;k£&ai veda į 
RYMĄ”

■ Senovėje kada Romogrirn- 
peri ja buvo galinga tai žmįo- 
nės sakydavo, kad “visi ke
liai veda į Rymą.” Liepos 5 
d. visi keliai ves į Norwoodą, 
i Eikš Parka, kur ivvks mil- 
žiniškas piknikas L. Vyčių 
apskričio ir Norwooo parapi
jos. Keliautojai nesibijoki
te, nepaklysite. Smarkus jau
nuolis Kazvs Viesulą ant vi- v
sų kelių apie Norvvoodą pri
kalė ant stulpų rodykles 
(rankas) rodančias į kokią 
pusę važiuoti kad pasiekus 
Eikš Parką. Važiuokite ten 
kur pirštu bus rodoma.

Kviesliukas

KAIP UŽ DYKĄ NUVA
ŽIUOTI

Kurie norite už dyką į Vy
čių Apskričio pikniką, Nor- 
woodan nuvažiuoti, tai tuoj 
užsiregistruokite i pėstinin
kų buri, kuri organizuoja ži
nomos p-lės M. Grybaite ir 
AT. Dusevičiutč. < 
kasdien “D-ke” matyti.

MŪSŲ TARPE

Senai laukiamas jaunųjų 
berniukų parapijos “Base 
bąli” ratelis, susilipdys tre
čiadienio ryte. Visi berniu
kai, kurie nori lošti, turi 
ateiti į “McNary Bark” riti
nėtoje dienoje 9:45 A. M. 
vieta Nr. 2.

Tel. So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNEI.L UNIVERSITY su A. B. 
G. IVASHINGTON UNIV. su LLB.

‘‘Darbininko" Name 
(antros lubos)

366 Broadway, So. Bostoi
Rezidencija

305 Harvard St., Cambridge, Mass.
Tel. University 1463—J.

VALIO!

liras bėgimo lenktynės vyru ir merginę. Baseball žaidimas. Laimėjmas naujo Ford Sedan 
ĮDTube Radio Seto. Benas. Orchestra dėl šokėję, o ant galo Fire Works net už $500.00. 
M daugiau bus — nepasakysi u.

Visas Naujos Anglijos jau nimas ten važiuoja. Ar Tams ta atsitiksi? Todėl visi valio i 
garsųjį pikniką!

KELRODIS: Važiuojant nuo Bostono, iš Forest Hill, paimt Grove-Washington St. karę, 
ant Grove St. (toliau peina) ir paimt East Walpole karę, važiuot iki Chaple St. ir 

minutės kairėn, pikniko vieta.

a prasi- 
. . t ykla pa

rką pernai tu- 
atsiminkite 

.lepamirškite 
patekti į gerą

t.

Mykolas Grendelis, Law- 
renee mokyklos IV skyriaus 
mokinys, gavo pirmą dovaną 
už aritmetiką. Mykolas, kiek 
aš žinau turi mažą galvelę, 
bet, “oh mv.”

užbaigtas. Daugelis pa
šventusių vyrų, praeitą i4- 

madienį, dirbo iki vėlai, kaid 
užbaigus darbą. Pirma žais
mė bus trečiadienio vakare 
7 J5. Ąteikite pasižiūrėti.

•, ». ; * »
Šv. Petro parapijos kade

tai važiuoja į Palangą atoš 
togoms nuo Liepos 18—24. 
Jie dus po priežiūra 
gabių mokytojų.

* * *
Klerikas Jonas Skalandis, 

su savo motina, sugrįžo iš 
New York’o. kur viešėjosi iš
tisą savaitę. Jonui Now 
Yorkas labai patiko, dabar 
žada važiuoti į Kaliforniją.

\ Joi norite žinoti ką lietu
viai daro šiltose dienose, atei
kite Į pajūrį ties “G” gatve. 
.. ri. * . i at »

Vincas Grudzinskas ren
giasi vartuoti atostogoms į 
Maiiie miškus. Jisai tenai 
turįs daug prietelių.

« ♦ . ♦

Jo Eks. arkivyskupas J. 
Matulevičius į Bostoną at
vyksta 21 d. rugpiūčio. Sek
madienį 22 d. laikys iškil
mingai šv. mišias. Veikėjai 
rengiasi tinkamai Jo Eks. 
arkivyskupą sutikti.

* * *
Choras, po vadovyste AI. 

Karbausko, mokinasi naują 
giesmę, “Ecce Saeerdos Ma
gnus,” kurią užgiedos Jo 
Eks. arkivyskupui atsilan
kius.

«V|Nilzmiskas 
PIKNIKAS 

Rengia D. L. K. Keistučio Draugija, Boston, Mass.

Liepos-July 5,1926
Ant Nuosavo Daržo

Oakland grove, East Dedham, Mass.
Prasidės nuo 10 vai. ryto ir trauksis iki vėlumos vakaro 

Visus gerb. Lietuvius ir Lietuvaites kviečiam ant šio pik 
niko pasilinksminti. Bus virvės traukimas, bėgimai ir daug ki
tokią sportišką žaislą. RENGĖJAI

a ’
PASTABĄ, Nauji nariai tą dieną bus priimami draugijon 

už pusę Įstojimk ________________________KOMITETAS
KELRODIS. Iš Bostono ir iš apielinkės reikia imti Eleva- 

tori ir važiuoti iki Forest Hills, o iš ten reikia imti strvtkari 
yVasliington-Grove St. ir važiuoti iki Grove St., ten stovės žmo
gus, kuris nurodys kelią į daržą draugystės.

__ ___________ ____________________
A - - -

I SIUVĖJA
gSiuvu visokias drapanas, teip-gi kas 
5nori pasimokinti sinti—pamokinu. C 

ir iM’trinas nukerpu. >4
P. STANCELAITĖiį 

282 \V. TH1RD ST.. S< > BOSToN 
, Prie F Street

@©@©©©®©©®©©©©®©©©©ffi©©®©©®
| TeL S. B. 2805—R.

Hlibtuvis

OPTOMETRISTAS

MASF 
" RŪŠIES

K. V. ZIURINSKAS
Kostumeriškas Kriaučins, Vien Tik Vyrišką Drabužią

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

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

Todėl lietusiai ir lietuvaitės ateikite pas mane o įsitikįsit, 
k£d šis apgarsięimas yra teisingas.

Valandoj kasdien nuo 8 vai. ryte iki 8 vai. vakare
344 WEST BR0ADWAY S0UT HBOSTON, MASS.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '7-y-^
NAUJAS LIETUVIŠKAS GELEŽINIS ŠTORAS

162 W. BROAD1VAY PALEI B STREET
atidarėme So. Boston'e naujų lietuviški) geležinj Storų. Dabar vist 
kaip Bostono, taip ir apielinkės turės progų gauti visokių geležinių 
reikmenų už pigiausių kalnų.
parduodam petitus, varnišius po $1.50. $2.25 ir $3.65 už galionų. Ir 
maudynes, boilerius, skalbyklas, guzo peėius. visokius vumzdžius

Taipgi atliekame visų plomberlo darbų.

GE0. LAUKAITIS & C0MPANY
162 Broadway, South Boston, Mass. TeL So. Boston 2373-M

r. J. Akunevičius
Suteikia geriausį paskutinį patarnavimę, todėl verta

pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
St.. So. Boston, Mass. Tel 8. B. 4486

I
 LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI

(GALINAUSKAS)
414 Broadway, So. Boston

Telepbone So. Boston 2300
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet Ir nuo 7 
iki 9 vakare, šventų dienų pagal so* 
sitarimų. '

TeL So. Boston 0828 
UBTUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPAKAVICIŪ8)'

425 Broadway, South Boston 
Ofi»Q volandot: 

nuo 0 iki 12:00 ryte ir nuo 1:90 
iki 5 ir nuo 6:00 Iki 8 vaL vakare. 
Ofisas uždarytas sobato* vakarais 
ir nedėldienials, taip-gl seredomls 
nao 12 dienų uždarytas.

Ižegzamlnuoju akis, priskirta akl- 
nlps, kreivas akis atitiesinu ir 
amblijoniškose (aklose) akyse au- 
grųžinu Šviesų tinkama laiku.

J. LPašakarais, O. D. 
M7 Bro8dwayr 8o. Bestan.

DR. J. C. LANDŽIUS

t r "...... —aS ■ Ofiso Telefonas Unfversity 8S31-WH 
I Rezidencijos Tel. Vniversitv 8831-111

I D. A. ZAIETSKAS J 
$ I Graborius ir Balsamuotojas I 
y ■ Gyvenimo Antrašas: I
y' ^MS^Cambridge St., Cambridge.

Liberty 7296. a

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS | 

811-812 Old South Buildingl 
294 Wasliington Street | 

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

GYVENIMO VIETA g
37 Gorham Avė., Brookline f 

Telepbone Ūegent 6568 t

ANTANAS F. KNEIŽYS; 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk- ’ 
lt) ir užsiima Reni Estate pardavi- J 
nėjlmu. buntr mano ofise kasdien. 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky- ‘ 
rus šventadienius. Lietuviai, kad ir ' 
mažai suknlbantiejl angliškai gali J 
kreiptis Įvairiais reikalais pas maA 
nę. A. F. Kneižio adresas vra toks: 
308 E. Nlntb St., Tel. S. B. 1696. <

Ofiso Tel. So. Boston 1532
Namų Tel. So. Boston 1696

(SEYMOUR)
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

iOSTON’O ČH&

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

414 Broadvvay, Sonth Boston 
811—813 Old South Bldg., Boston

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

®<®®®©®®©®®®©©®©e©®®©©©®©ffw> 

p RODOS DAUGIAU NEI 
ii GALVOS SKAUSMAS 
j Jeigu Jus kamuoja galvos sknu- 
i i dėjimas, tai labai galimas daiktas, 
< kn<l akys yru priežastimi.

Išrišimui klausimo išegzaminno- 
klte savo akis.
Gerai akiniai jei reikia, gerai pa

tarimu* jei Ir nereikia.

JAMES J. KELLEHER
AKIŲ GYDYTOJAS

63 Mniu Street, Rtchmond Bldg., 
BROOTON, MASS.

ADVOKATAS

iJUOLAS COMYS;
LIETUVIS

414 WEST BR0ADWAY; 
Room 3, kampas F Street ; 

į SOUTH B08T0N, MASS.
] | Ros. Tel. Parkway 1864AV ;

99 GREEN STREET
Tel. Haymarket 2288

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

R0XBURY’I0 OFISAS
16 CRA1VFORD STREET

(arti IVashington St.) 
Tel. Rosbury 0131

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

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

99sx3ac3ssss9as3»3«3a»a«3at3aam 
TEL. So. Boston 0606—W.
LIETUVYS DANTISTAS j

A. L. KAPOČIUS \
251 Broadway, So. Boston j 

T "Keleivio" name T **
Chneo Vaulitoo*: nuo 9 įfcl 12. nau j

40 *16 ir nu® 640 iki 9 rakamu 2
Bervdomto nuo 9 iki 12 vaL diena g 
Snbatotnto nuo 9 Iki 6 rak. Ne<H S 

to nuo 9 Iki 12 (pagal ■atarti’ j 
masaaonaaBammsBBStoaansasi

Residencijo* Telepbonas: 0779-R. K.
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W

S. BARUSIOS
LMuvlIka* Graborte, butoamoto- 
JM, Real Brtatu to Pttbtie Notaru. 

258 W. Broadvay


