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SĄJUNGOS ORGANAS

“SU VARIJAVO JO”
Jau pačioj Pilsudskio re

voliucijos pradžioj buvo pra- 
nešinėjama, kad Pilsudskis 
suvargo ir serga nervų suiri
mu. Paėmęs viršų jis miego
jo dieną naktį. Bet miegas 
buvo neramus, nes viskas rū- 
Pėjo.

Dabar pagalios pranešta, 
kad jis “suvarijavojo” ir at
vykęs į Lietuvos parubežį, į 
Druskininkus gydytis.

Bet gal būt čia yra tik ap
simetimas ir turima kitokie 
tikslai.

O 
msurinko arti $20,000. Taigi 

maždaug vieną septintdalį 
viso statybos sąmato.

Vilkaviškyje darbai jau 
eina. įremontuota pirktieji 
(už $26,000) trobesiai ir 22 
birželio 1926 m. abu vysku
pai J. E. A. Karosas ir J. E. 
Reinys, sufrag., padarė in- 
gresą į naują buveinę Vilka
višky (iš Mariampolės).

tina” Brooklyno’garst
ta.

Tilto statymas prasidėjo 
sausio mėnesį, 1922 m. 9^1- 
tą patruliuos 45 policistaL £

Tiltui lėšas davė abi : * “ 
tijos po lygiai. <

DIDŽIAUSIAS PASAULYJE 
TILTAS -

, PHILADELPHIA, Pa.— 
Dvi valstij )s — Pennsylva- 
nia ir New Jersey susivieni
jo atlikime ceremonijų di
džio naujo tilto atidarymo. 
Tiltas jungia Philadelphiją 
ir Camden. Abejuose tilto 
galuose buvo beno koncertas. 
Buvo abiejų valstijų guber
natoriai ir abiejų miestų ma
jorai ir sakė prakalbas.

Tiltas eina per Delaware. 
Tiltas yra 1,750 pėdų ilgio. 
Atsiėjo $37,196,971. Bebuda- 
vojant tiltą žuvo 13 darbinin
kų. Nuo to tilto iki jūrės y- 
ra 100 mailių.

1,750 pėdos yra tarp dvie
jų didžiųjų ramsčių. Šiaip 
jau visas tiltas yra 9,570 pė
dų ilgio. Montrealio tiltas, 
Kanadoj, vra 50 pėdų ilges
nis, bet jis yra kitokios rū
šies. Philadelphijos yra 
“suspension bridge,” Mont
realio yra “cantilever” typo.

Naujasai tiltas yra 125 pė
dų pločio.

Inžinierių aprokavimu per 
tiltĄ gali pervažiuoti perYA: 
landą 6,000 visokių vežimų 
ir automobilių, neskaitant 
strvtkarių.

Philadelphijos tiltas “bv-

Kun. A. Steponaitis atvy
ko Amerikon pereitą rudenį, 
kad padaryti rinkliavą dva
sinės seminarijos statybai 
Vilkaviškyje ir pavasarį 
grįžti Lietuvon. Kadangi iki 
pavasario nesuspėjo visas 
lietuvių kolonijas atlankyti, 
tai jo vyresnybė leido jam 
pasilikti iki rudens, kad už
baigti darbą. (Liepos mėne
siui kun. Steponaitis adr.: 
116 Theodore St., Scranton, 
Pa.).

Kun. A. Steponaitis jau

’ ‘O
NEATSKYRĖ VARLĖS NUO 

RUPŪŽĖS
SACRAMENTO, CaL~J 

Negalėjimas atskirti varlės 
nuo rupūžės pridarė nuostę^ 
lių už milijonus dolerių; hO

Buvo susidarius komiu 
ja veisti varles, įuiridš 
kiems ten tikslams būt b 
sios vartotos. Mieste • ] 
Gatos buvo išbūdavote^ t 
tikros vietos varlėms v 
Įvairiose valstijose 
steigtos agentūros, 
buvo rengta prie 
marketavimo.

Veislinės varlės buvo 
kytos J{ew Orleanse irįtd 
tose varlinėse prasidėjo i 
simas. Kai varlių jau pi 
augo apie milijonas 
tai buvo jau rengtasi j 
marketuoti. Bet kas na

BE MOTERŲ
LONDON. — Čionai vai

dinama veikalas “The Moun- 
tain,” kur nėra nei vienos 
moteries. Veikalą parašė C. 
K. Munro.
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UŽSIMUŠĖ
NELAIMĖ KASYKLOJ

ŽUVO 400 ŽMONIŲ)

IŠKĖLĖ SUBMARINĄ
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Ant Sumatros salos ištiko 
žemės drebėjimas. Žuvo 400 
su viršum žmonių.

Sumatra yra didelė sala 
tarp Azijos ir Australijos.

RADO NUGALABYTĄ 
FARMERĮ

tos. Jo receptas angliškai ši
toks: “Day by dav i n every 
way I am getting better and 
better.”
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SUDEGĖ HOTELIS
NEW YORK.—Far Roek- 

away kotelis sudegė ir nuos
tolių pridarė už $75,000. 
Gaisrą matė 20,000 žmonių.

Čilėj, Pietų Amerigos res
publikoj, ištiko-baisi eksplio- 
zija kasykloj. Apie 50 žmo
nių nukentėjo. Žuvo vietoj 
apie 20 darbininkų.

Perbudavoj _ ___ to
laivo Anglijos lordas Nelson vadovaudamas Anglijos karo lai
vams laimėjo mūšį su ispanų laivynu ir taip sutrempė ispanų 
galybę. į

“FORTŽIULAJAUS” 
AUKOS

žiavo į kalnus
f ,j.„ (ba3S.<Kompanijaskribia,

kara
lienė Anglijoj. Jie atvyko į 
Angliją per Francija.

PREZID

Streikas New Yorke
DALYVAVO IR LIETUVIAI

Pragoj, Čeko-Slovakijos 
sostinėj buvo eisena Jonui 
Husui, čekų reformatoriui, 
pagerbti. Iškilmėse dalyva
vo 50,000 žmonių. Dalyva
vo prezidentas Masarykas, 
Rumunijos princas, augšti 
valdininkai ir gimnastai iš 
Suv. Valstijų, Argentinos, 
Anglijos, Belgijos, Franci- 
jos, Šveicarijos, Lietuvos, 
Rumunijos ir Ukrainos.

Iškilmės buvo prie Jono 
Husso paminklo.

r r

- tU^LANKĖSLA2£GIJJGJ 
’ Ispanijos karalius ir ka

SUSTREIKAVO MOTORMA- 
NAI

New Yorko požeminių 
traukinių motormanai ir 
switchmenai sustreikavo. 
Kompanija-gi išanksto prisi- 
ruošė streiką laužyti ir ske- 
bų turėjo sumobilizavus. 
Streikui einant kompanija 
bando tęsti darbus su ske-

MIRĖ DR. COUĖ
NANCY, Francija. — Po 

visą pasaulį pagarsėjęs gy
dytojas Emile Couė mirė pa
sirgęs tik keletą dienų. Jis 
yra daug keliavęs ir prakal
bų sakymas išsėmęs jo jėgas 
ir turėjęs mirti. Jis yra bu
vęs Amerikoj 1922 ir 1923 m. 
Jis aiškino, kad galimą pa-

fe

VYKS Į RUSIJĄ
Anglijos karo laikų 

mieras Lloyd George ketina 
šią vasarą vykti į Rusiją. 
Aplankys Maskvą ir pietų 
Rusiją.

ATVYKO Į PARODĄ
Laivu Columbus atvyko A- 

merikon Persijos užsienio 
reikalų ministeris. Jis atvy
ko aplankyti Pasaulinę Pa
rodą Philadelphijoj.

POTVINIS ATSLŪGO
Didis Dunojaus potvinis 

gręsęs Jugo-Slavijos sosti
nei Bielgradui ėmė atslūgti. 
Buvo nugąstavimų, kad bus 
baisių nuostolių, bet pavojus 
praėjo be lauktos nelaimės.

TAI BENT JAUNAVEDYS
LONDON.—Baronas Dil

iom 82 m. amžiaus, veda naš- 
lę Mrs. M. L. PhilĮips. Dil- 
lono pati mirė pernai.

<7 "fe’-------

kad 75 nuoš. darbo atlieka, o 
streikininkai sako, kad tik 
10 nuoš.

Streikas kilo, kai iškilo ne
susipratimai unijoje. Dalis 
darbininkų norėjo geresnių 
algų. Unija nestojo už tai. 
Todėl nepasitenkinusieji iš
stojo iš unijos ir sustreikavo. 
Jie reikalauja pakelti algas 
ant 20 nuoš.

NORĖJO APVOGTI
NEWARK, N. J. — Isi- 

dor Brody, 63 m. amžiaus, 
valgyklos savininkas tapo 
negro bandito nušautas. Ne
gras norėjo aprubavoti jį.

REIKALAUJA TYRINĖ
JIMO

Tanžiro mieste, Moroke, 
Anglijos konsulas pareiškė, 
kad turi būt paskirta tarp
tautinė komisija ištirti fran- 
cūzų elgimąsi su nelaisviais. 
Yra nurodoma, kad francū- 
zai su nelaisviais nesvietiš
kai žiauriai elgiasi — plaka 
juos, badu marina ir 1.1.

JEĄVAŽIAVO Delęware upęj užėjo gausiau- 

šlapo eidamas iš vieno vago
no į kitą.

Kartu važiavo daug tarnų 
—baltų ir juodų, visokių val
dininkų ir laikraštininkų. 
Ant traukinio buvo didelis 
demokratiškumas.

Prezidentas Coolidge jau 
atvyko į Adirondacks kalnus 
New Yorko valstijoj vakari
ai-

Prezidentas vyko specija- 
liu traukiniu iš astuonių va
gom]. Diena buvo labai kait
ri ir drėgna. Todėl oras bu
vo labai sunkus. Bet trauki
niui jau bevažiuojant per

rnpus
nes varles, paimta ne vagi 
o rupūžės. Kompanija 
jo.subankrutuoti.

I  

Iškeltas submąri- 
nas vėl nuskendo

SALĖM, N. II. — Čionai 
buvo automobilių lenktynės. 
Vienas lenktyniuoto jas užsi
mušė, belėkdamas 118 mylių 
valandoj. Tą. visą tragediją 
matė 10,000 žmonių ir jo pa
ti. Nelaimingasis buvo Jack 
Foley, 25 m. amžiaus.

GAVO 25 METUS
IIAMMOND, Ind. — 

n i ei Hesley, plėšikas, nuteis 
tas 25 metams kalėjimo, 
buvo apvogęs paštą. Jis 
sinosi, ka dtą daręs, b 
mas be pinigų, o laukęs gantį*
....įo. • t «,

LIPO PER TVORĄ, GALĄ' 
GAVO Jįj

ATLEBORO, Mass.—Ne
žinomas žmogus rastas 
žinėj tvoroj neg}'vas. 
lindo per tvorą ir galvą 
šęs, prisismaugė iratsit 
negalėjo.

aplink submariną virves ir
Rugsėjo 25 d. 1925 m. New darbas išnaujo turėtų būt 

Yorke East upėj Suv. Vals
tijų submarinas S—51 susi
kūlė su laivu City of Rome. 
Submarinas nuskendo labai 
staiga. Jame buvo 6 karinin
kai ir 27 jūreiviai.

Tuoj pradėta bandymai 
submariną iškelti iš upės 
dugno ir išgelliėti jūreivius. 
Iš pradžios darbas sekėsi ir 
jau buvo spėta, kad pavyks. 
Bet ijgėjo šiurkštus oras ir 
darbą sutrul&fc Čia pat jau 
buvo šaltos dienos ir prisiėjo 
visai žiemai darini atsižadėti.

Šį pavasarį darbas atnau
jintas. Per du mėnesiu ėjo 
darbas. Ir pavyko virvėmis 
perjuosti submariną. Tada 
prasidėjo submarino vilki
mas į laivyno prieplauką. 
Dabar submarinas atvilktas 
iki pusiaukelio tarp Queens- 
lioro ir Williamsburg tiltų. 
Nuo pastarojo tilto laivyno 
prieplauka visai arti. Dabar 
darbą trukdo srauni upė. 
Srovė gali nunerti apjuostas

pradėtas. Sutrukdymai bu
vo du sykiu atsitiko. Tas at
sitiko, kai atsimušė submari
nas į uolas. Dabar vilkimas 
yra sutrukdytas ir jis 
ant dugno.

Naujojoj Anglijoj per Lie
pos Ketvirtosios celebravimą 
užmušta 5 žmonės, mirtinai 
sužeista teipgi penki. Leng
viau sužeista keletas desetkų.

Gaisru vien Bostone sukel
ta apie 100.

PRIGĖRĖ 30 JAPONŲ
Vakarinėj Japonijoj buvo 

ištikęs nepaprastai gausus 
lytus. Per tą lietų prigėrė 
30 žmonių ir ištvinusios uj>ės 
nunešė 4,500 namų.

PROVIDENCE, R. I. — 
Policija rado našlę Ann 
Torstenson baisioje padėty
je. Ji besanti lovoje vos gy
va ir prie jos jos trijų metų 
vaikas vos gyvas iš bado.

Toliau paaiškėjo, kad ji 
birželio 27 d. pagimdžiusi 
vaiką, paskui jį suvyniojusi 
į popierius, įdėjusi į pečių ir 
uždegusi. Daktarai tyrinėjo 
lavonėlį, bet negalėjo susek
ti, ar kūdikis jau buvo negy
vas, kai buvo peėiun deda
mas, ar dar gyvas buvo.

Nelaiminga moteris nuga
benta j ligoninę, o vaikas į 
vaikų prieglaudą.

GAVO AČIŪ
MILWAUKEE, Wis. — 

Kotelyje viena moteris, išva
žiuodama užmiršo kambary
je pakietą su $2,000. Tar
naite pasivijo ir įteikė poniai 
pinigus. Tai poni buvo tokia 
mandagi, kad nonM jriabai 
skubinosi, bet pasakėjačifu

SVARSTĖ PAMINKLO 
STATOMĄ

CINCINNATI, Ohio. — 
Čionai buvusiame Amerikos 
Darbo Federacijos valdylios 
suvažiavime svarstyta steigi-

užsimūšė Maudynėj
ATLANTIC CITY, N. J.

— Jauna moteris Josephine 
Spitz, 23 m. amžiaus, besi
maudydama vonioj užsigavo 
galvą vonios-kraštan ir mirė.- ■ ■ ■ - . > ’

LIETUS SUTRUKDĖ k;
PARODĄ

PHILADELPHIA PA 
Labai gausus lietus pridavė 
žalos ir trukdėsio Pasaulinei 
Parodai. Lagūnai ir kana
lai išsiliejo ir pagadino ta
kus. Prisiėjo tuos takus per
dirbti. Visi pagadinimai su mas paminklo ant velionies 
didžia paskulm taisomi. S. Gomperso kapo.

$
3

BURLTNGTON, Vt.—Far- 
m6Hs V. Burnham, 50 m. 
amžiaus, rastas nugalabytas 
namuose. Jį rado pasamdy
tas vyras, kurs atėjo ryte ir 
turėjo eiti abu šienauti. La
vonas besąs ant slenksčio 
miegamosios ir virtuvės. Jis 
buvo užtalžytas. Astuoni 
šonkauliai, dešinysis žandas 
ir dešinioji ranka? besą sulau
žyti. Besą ir kitur žiaurių 
ypų ženklai. Rakandai lie
są išlaužyti. Jis gyveno vie
nas. J o pati buvo išvažiavus 
pas gimines. Piktadarių pėd
sakų nerasta.

NUSIŠOVĖ
DUNELLEN, N.

Henry Mance, tėvas 13 vai
kų, 50 m. amžiaus nuėjo skie
pą n ir nusišovė. Sako, kad 
tą padaręs dėl nesveikatos.

, • «

ĮKANDO VORAS
MILBROOK, N. Y. 

Douglas Batiste’o kūdikis 
voro įkąstas tuoj mirė.

GAISRAS SPAUSTUVĖJ
BRIDGKETON, N. J.— 

Vietos laikraščio spaustuvėj 
ištiko gaisras. Nuostolių už 
apie $100,000. Nesušokta dri
ko gaisras kilo.

Si mergina 
pavasarį baigi moterų 
ir joa tėvas, kurs sM 
kandidatūrų į senatorių 
ri ją vadovanti jo
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(įl^GROMĄS VILNIUJE 
^Vilniuje pasirodė daugybė 
$teišankinių, kuriuose kvie- 

, daryti žydams pogro
mai. . KttSekiškoji Vilniaus 

tiems atsišauk- 
^ritaria, o jaujnįf^me- 

juo^^Bftuojamus veiksmus 
jąu vykdo praktikoj. Dau
gely Vilniaus žydų sinagogų 
ir privačių namų išmušta ak
menimis langai ir sumušti 
keli žydai.

danusi gyventojams daug 
nuostolių. Smarkiai lijo ir 
krito stambių ledų,, kurie iš
kirto daug javų, vėjas išlau
žė daug medžių ir sugriovė 
apie 15 įvairiu trobesių ku
riuose ne tik turto, bet ir 
gyvulių užgriuvo. Kai ku
rių naujakurių kluonų tik 
pamatai liko. Gyvulius užtik
tus laukuose taip įbaugino ir 
išvaikė, kad kitus į kelintą 
dieną tesurasdavo.

5
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PAUŽO LIETUVIŲ
ĮSTAIGŲ LANGUS

Lenkų Lelevelio gimnazi
jos mokiniai šiomis dienomis 
akmenimis išmušė lietuvių 
mokslo draugijos būste lan
gus. Kelis kartus langai sudainavo internacionalą ru- 
buvo išmušti ir pereitais me-
U1S-

ŠANČIAI. Birželio 6 d. 
Lietuvos “Maisto” darbinin
kų prafesinė sąjunga suruo
šė Šančių kino teatre “Ly
ra” mitingą. Pasibaigus 
mitingui, dalis susirinkusių

f 
k

i- 
<- 
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AUKINGI LENKŲ BAN~ 
GETIŠKAM DONKIŠO- 

TIZMUI
• Vilniuje pilsudskininkų 

V^dąrytas lenkų laikraštis 
*$Dz. Vilienski” už nepalan- 
kūmą Pilsudskiui, vėl pradė- 
jp eiti. Šitas laikraštis da
bar, kaip ir prieš uždarymą 
puldinėja vietos lietuvius ir 
sMęidžia įvairius prasimany- 
paus ir provokacijas prieš 
juos. Kartais jo užsipuoli
mai tiek vaikiški ir juokingi, 
įtad rimtas žmogus tik nusi- 
šypsojęs gali pasigailėti laik
raščio vedėjų paikumo. Pav.,
> ♦

Vii.” birželio 3 d. nuin. 
Tušo: “Mūsų lietuviai į kiek- 
viną lenkų gyvenyme reiški- 
nLžiūri nedraugingai, neat- 

ąr i;eiŠĮf 
iš kahflŠfl*ht 

'dešiniųjų. Niekas jų negali 
patenkinti.”

;Anokis čia daiktas ar len
ktai iš kairės per galvas vers- 
d&niesi mėtinėsis ar iš deši-

su kalba. Daugelis susipra
tusių lietuvių darbininkų, 
dalyvavusių savanoriais ko
vose dėl Lietuvos nepriklau
somybes labai pasipiktino, 
kad valdžia leidžia viešai to
kias dainas dainuoti ir net 
rusų kalba.

PIKELIAI, Mažeikių ap. 
Birž. 6 d. mūsų būrys, da- 
yvaujant rinktinės vadui, 
darė pratinamuosius šaudy
mus Į žieduotinius taikinius 
150 .metrų atstume. Buvo 
duodama po 5 šovinius. Pir
miesiems trims geriausiai 
šaudantiema išduota pagyri
mo lapai. Supažindinta su 
rankinėmis granatomis ir jų 
veiksmais Nusi fotografuo
ta net keliose vietose.

dės, vis tiek tas nieko gero 
-..okupuotų kraštų

jąms neduos.
sįnaugė

I sttiaugs.

!

1 gyvento
juos kaip 

lenkai, taip ir 
Tai kaip kitai}) 

žjūrėti į tokius pramuštgal- 
yįus, daugiau linkusius į 
banditizmą, negu naudingą 
Žarbą dirbti.

M AUGI AI. Paežerių val- 
Birželio 3 d. buvo vietos šau
lių būrio susirinkimas pas 
pil. J urkšą. Išrinktas nau
jas būrio vadas Mauruea Pi
jus. senam būrio vadui, šau
liui Juozui Januškevičiui, 
išreikšta padėka už uolų tri
jų metų darbą. Išrinkta 
atstovai Į rinktines ir visuo
tiną šaulių suvažiavimą.

i PAŽAISLIS. Esamų šia
me valsčiuje lekenčių smėly- 
JMį sustabdymui, griebtasi vi
sų galimų priemonių.
A Jau kelinti metai, kai ap
želdintas visas plotas kark- 

į ir jau užsidėjusi gera 
L Vęlėna. Kad užgynus po 
į SĮuos smėlynus vaikščioti ir 
R tą nors veikti, iš visų pusių 
L yra toksai iškabas: “Rajo- 
’ ne apželdinimo smėlynų, 

vaikščioti važinėti, ganyti 
L gyvulius, griežtai draudžia- 
| ma.
| -< Čia rodos yra valdiškas 
į plakatas, todėl ir šios iška- 
į ‘bos turėjo būti vyriausybės 
į Žinia iškabintos.

__________
Rokiškio ap- 

E Mkričio. birželio 5 d. netikėtai 
gaistąs, Budegč p. p. 

angies ir dviejų Grail>ėnų 
i. • Nuostolių padaryta 

bai daug, ypač Žiangriai. 
įurio namai buvo vos tik pa- 

į palyti. Be to. namuose su- 
, Čtegė ir pinigai.
f P __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|^AffT7V/VK 1/. Vilka-

Viskio a p. Birželio 3 d. Bar 
| tlninkų ir Gražiškių apyliri- 
į fc&se buvo didelė audra, pa-

fer.

S’.l LANTA /, Kretingos 
ap. Birž. iš 7 į 8 d. naktį su
degė beveik visas Salantui 
miestelis. Kretingos apskrit. 
Gaisras kilo kaž kokioj ba
kūžėj. neatsargiai elgiantis 
su ugnimi. Vietiniai gaisri
ninkai savanoriai, daugumo
je žydai, aiškiai parodė savo 
nesugebėjimą kovoti sujigni- 
mi: prasidėjus gaisrui, jie 
kiekvienas puolėsi savo na
mus sauguii. Bažnyčia, vals
čiaus namai ir miestelio pa
kraščių nameliai išliko tik 
atlivgusių į pagalbą kaimie
čių dėka.

Su viršum 200 šeimynų li
ko be pastoges ir j^kio turto. 
Apdraustu namų nedaug bu
vo. Pačių gyventojų ap
skaičiavimu. nuostoliai sie
kia kelių milijonų litų.

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

Gyveno neišsakytos didy
bės karalius. Jo karalyste 
tęsiasi nuo amžių, kuri netu
ri pradžios ir niekuomet ne
sibaigs. Tos karalystės plo
tis yra taip didis, jog jokis . 
didžiausias matematikas ne
įstengtų jos didybės ir plo
čio išmatuoti. Tos valstybės 
įstatymai ir tvarką, taip gra
žiai ir taip gudriai sutvarky
ta, kad jokits galvočius ne- 
įstengtų to išaiškinti. Tasai 
karalius turėjo neišsakytos 
grožybės sodą, kurį buvo pa
vedęs vienam iš savo tarnų 
saugoti, prižiūrėti ir netik
tai prižiūrėti, bet ir naudotis 
visomis tame sode gerybėmis, 
vaisiais, pasilikdamas tik 
vieną sau medį, kurio vai
siais nepavelino tam sodau
ninkui naudotis, norėdamas 
ištirti savo sodauninko pa
klusnumą ir ištikimvbę. Lai- 
m i ngas buvo ir nieko netrū
ko tam sodauninkui, koliai 
jis-klausė ir užlaikė savo ka
raliaus duotą įsakymą. Bet 
ilgainiui tasai sodauninkas 
p radė j o nebe pa s i t en k i n t i
tuomi sodu ir visomis jame 
esančioms gerybėmis. Užsi
norėjo jam teipgi suprasti 
savo karaliaus neišmatuoja- 

. mą, galybę, išmintį ir visame 
kame susilyginti su savo val
dovu. Tuomi nepasitenkini
mu to laimingo sodauninko. 
pasinaudojo to karaliaus ki
tas už neištikimybę prašalin
tas tarnas, kuris turėjo dar 
aukštesnį dinstą savo kara
liaus dvare, nes buvo šviesos 
nešėjas, arba kaip mes šian
dien vadiname švietimo mi 
lustelis. Tečiaus tas švieti 
mo ministeris vadovaudamos 
tais pačiais nepasitenkinimo 
jausmais ir norėdamas visa
me kame susilyginti su savo 
valdovu, tai yra garbėje ir 
išmintyje, pakėlė prieš savo 
karaliui revoliuciją, maištą ir 
už tai tapo išmestas iš kara
liaus dvaro. Degdamas ne 
apykanta prieš savo karalių 
už nepasisekusį maištą įlin
dęs slapta į sodą pradėjo 
gundyti sodauninką prie 
maišto prieš savo valdovą ir 
sugundė sodauninką sulaužy
ti karaliaus duotą įsakymą 
neliesti uždrausto medžio 
vaisiaus. Už nepaklusnumą 
sodauninkas tapo atstatytas 
nuo tarnystes ir išvarytas iš 
sodo. Ilgus tūkstantmečius 
vargo ir bastėsi po tamsybes 
prašalintas nuo tarnystes ir 
išvarytas iš stalo sodaunin
kas, kęsdamas skurdą ir al
kį. Bet kadangi tasai sodau- 
ninkas mažiaus turėjo pro
gos pažint i savo karaliaus di- 
dyl>ę ir galybę, negu pirma- 
sai tarnas, tada jis rado pa
sigailėjimo ir užuojautos to 
didžio karaliaus sūnaus šir-

dyje, kuris stojęs prieš savo 
Tėvo sostą tarė: “Tėve, gai
la man to nelaimingo vargs
tančio sodauninko. Pa velyk 
man žengti i tas tamsybes 
prisidengus to sodauninko 
-vaikų pav\dale ir kęsti tuos 
vargus ir pažemiu imą, kad 
atlyginti Tavo teisybei už į- 
žeidimą Tavo majestoto, ku
rį papildė ta>ai nelaimingas 
sodauninkas sulaužydamas 
Tavo duotąjį prisakymą. Aš 
eisiu pas to nelaimingo so 
dauninko vaikus, gyvensiu 
su jais ir mokinsiu juos nu
sižeminimo. teisingumo ir 
visokių kitokiu dorybių, ku
rios tau patinka, 
kad daugelis iš 
mokslo nesupras, 
ims ir už mano mokslą nužu
dys mane žiauriausia mirčių, 
bet aš nors dalį iš jų sugrą
žiusiu Tau, išmokinęs nusi
žeminimo ir paklusnumo Ta
vo valiai. O T’u, jiems atlei
si ir apdovanosi dar didesnė
mis gerybėmis mano var
dan.” , \

Išklausęs tokio savo Sū-‘ 
naus prašymo tas Didis Am
žinas Karalius netik prižadė
jo dovanoti prasižengimus 
sodauninkui, bet dar pažadė
jo priimli tą sodauninką ir 
jo vaikus i savo karališką 
dvarą, kur jie galėtų amži
nai J am tarnaut i ir naudotis 
visomis Jo gerybėmis, kaipo 
tikri Jo vaikai, jeigu tik to 
sodauninko vaikai klausys.jo 
Sūnaus nurodyto mokslo ir 
jį užlaikys savo širdyse.

'Tad mes menkos šios 
mės dulkelės; mes nelaimin
gi to nusidėjusio sodauninko 
Adomo vaikai: ar daugelis iš 
mūsii suplautame ir mokame 
apvertimi tą Tojo Dangiško 
Karaliaus Sūnaus mokslą ir 
apvertimi Jo pasiaukavimą 
mūsų naudai ! Ar daugelis 
iš mūsų rūpinamės suprasti 
Jo mokslą ir ji vykinti gyve- 
nimaii ! Ar mažai mūsų lai
kuose randasi ir tokių, kurie 
ar tai dėl tuščios pasaulinės 
garbes- samiai i narnės viešai 
pasirodyti J<> mokslo sekė
jais. kad kas mūsų nepava
dintu tamsuoliais ar kaip ki
taip.
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1‘nsiulome visiems ffcn, rnStŲ mčgC 
jnms jsigyti dvi geras knygas: pirmi) 1> 
antri) tomi)

APMĄSTYMAI 
visiems metams ir šventėms

5X7':. colių, tlaillnls kietais np 
<1:irn!s. įm> .‘hio Mivlršum puslapių. Spau 
<ia nlškl. Tikrai naudingi skaitymai 
ypn? dievotiem UnionPm. Kaina nl»iejų 
tomų $3.iK). Išpirkit© pnšte “Monej 
Order" Ir «iųskite:

“Da
806 Broaihvi

iininlroaM
; 8o. Boston, Man.

...
Į

AL * ' t
•f f 
J. 'k/-'., į, (L

klausimus gerokai pastūmė? 
jo pirmyn. Ji davė Sąjungai 
nors laikinąjį, lx*t vis dėlto 
patvirtintą K. A. Ministurio 
statutą; išdirbo net dvi uni
formas — žygiuotos ir para
dinę, ženklas paliktas tas 
pats, tik įvestas jo sumaži
nimas dėvėti visumet; ginklų 
klausimai taip pat labiau iš
aiškintas; išdirbtu Sąjungos 
kultūros darbų, sporto, ri
kiuotės programos ir apskri
tai bent kiek pastūmėta pir- 
mvn rinktiniu ir būriu darbov * *■

[sutvarkymas ir patobulini
mas, o taip pat ir ūkiškas Są- 

— jungos sustiprinimas. Žo-
VlSUOtlllclS SllVH" Į džiu, dabartinė Centro Val

dyba be gėdos gali eiti suva- 
žiaviman su savo atliktais 
darbais. Ji dirbo nuoširdžiai 
kaip mokėjo ir susidė j ilsiose* 
apliknybėse galėjo, nors są-’ 
lygos darbui kartais buvo la
bai sunkios, kaip pavyzdžiui 
rinkimų metu, kai visų pi
liečių ir įstaigų energija pu
sei metų nukrypo į politinį 
šalies gyvenimą.

Iš klausimų, kul ius pagei
daujama būtų kad suvažiavi
mas pasvarstytų, tai klausi
omis ar nereikėtų kas pada
ryti, kad Sąjungai butu lai
duota pastovesnė vadovybė, 
kuri galėtu ilgiau dirbti ir 
turėtu laiko savo planus įvy-
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kinti, uęs einant dabartiniu 
Sąjungos statutu Sąjhnga 
cąsinet gali turėti naują 
Centro Valdybą, o nauja 
Centro valdyba metus, ąp 
X‘iit pusė metų praleidžia, 
<ol įsigiliiia ir įsitraukia į 
Sąjungos darbą. Taip pat 
reikėtų pagalvoti apie į vedi
nai Sąjungoj ordeuų. , ,

. Buvusieji Sąjungos suva
žiavimai ne visada pasižymė
jo darbo ūpu. Yra ,bu\ę 
įvykių, kad .buvo keliamas 
triukšmas dėl kurio nors vie
tiniu, grupių, asmenų ir bitu
kių sumetimų. To reikėtų 
vengti.
pauašių klausimų, 
skundų komisijos, 
teismai, kontroles komisijos, 
kurioms galima panašius da
lykus patiekti. Suvažiavi
me tokie dalykai tik erzina 
žmones. Taigi pageidauja
ma butu, kad šis mūsų suva
žiavimas pademonstruotų 
šaulių brolybę, kuri viena te
gali pakelti Sąjungos reikš
mę, svarbą ir atatinkamą pa
garbą visuomenėje ir vyriau
sybė j <*.

(“Trimitas”)

■>

žiavimas
Jei kas turi kurių 

tai yuę 
garbės

Susirinkome šaulių atsto
vai iš vis ii Lietuvos kampų į 1 
5-ji suvažiavima. 1 mus žiū- 
n visa Lietuvos visuomenė, 
vyriausybė, kaimynai, pasi
likę namie mūsų draugai. Iš 
to, ką mes dirbsime suvažia-1 
vime. kai}) mes dirbsime, 
koks bus suvažiavimo ūpas, 
visi spręs apie Sąjungos sto
vi, apie tai, kiek reikšmės 
mūsų Sąjungai galima dėti 
g; venime.

Koks turėtų būti suvažia
vimo ūpas!

Šaulių Sąjunga yra ne tik 
kariška, bet ir broliška orga
nizacija, ji yra savo rūšies 
ordenas. Jos stiprybė ir 
reikšmė glūdi jos nariu vie
nybėje, mokėjime tarpu sa
vęs susiprasti ir reikšti soli- 
dariškai vieną mintį. Svar
bus, kad suvažiavimas ’ tos 
vienybes nepamirštų.

Toliau, suvažiavimo ūpas 
turėtų būti darbo ūpas. Su- 
važiavimas'yra' proga, kurio
je susieina krūvon Sąjungos 
vadovybės ir periferijos vei
kėjai. Ir vieni ir kiti atsine
ša iš atliktojo praktikos dar
bo patyrimo. Tą patyrimą 
čia gali palyginti, suderinti 
ir iš jo sudaryti liaujas tobu
lesnes taisykles Sąjungos 
darbui.

Alatyt, darbo ūpą turėda
ma galvoje, Centro Valdyba 
pa ruošė pasiūlymą, kad šis 
suvažiavimas dirbtų atskiro
mis sekcijomis. Tai yra tin
kamiausias būdas dirbti su
važiavimui. kuriame daly
vauja daug atstovų. Kiek
vienas atstovas eina į tą sek
ciją, vieną ar kelias, kurios 
darbas jį daugiau interesuo
ja. kurioj jis jaučias geriau 
galis pridėti savo jėgas. Čia 
jis gali patiekti savo klausi- 
mus pasvarstyti specialis
tams ir suinteresuotiems. To- 
kis darbo paskirstymas lai
duoja. kad dalykai jicreis per 
šaltesni suinteresuotų ir nu
simanančiu žmonių svarsty
mą. Paskiau atskirų sekci
jų nutarimus, jau apgalvotus 
ir paruoštus, priims bendras 
suvažiavimo jiosėdis.

Numatoma 4 sekcijos: 1) 
statuto ir organizacijos klau
simų sekcija; 2) sporto ir 
karinio paruošimo: 3) kul
tūros darbo ir 4) ūkiška ir 
savišalpos.

Kurie svarbesnieji klausi
mai teks šiam suvažiaiiTliui 
spręsti ? I

Sąjunga nuo savo gyvavi
mo pradžios turi eilę “amži
nai jaunų” klausimų. Tai: 
jos įstatymo, statuto, unifor
mos. ženkh), ginklų, santy* 
kili tarpu savęs ir kitų įstai
gų ir 1.1.

šioji Centro Valdyba tuoš
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Reikia taip gyventi, kad 
kiekvieną vakarykščią dieną 
galėtumei prisiminti su pasi
tenkinimu ir džiaugsmu.

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS |
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir į 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvic- 1 
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius j 
turi būti. 1

Kiekvienas lietuvis tui’i žinoti apie savo I 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 1 
pirvalo supažindinti šavo naikus BU-Ketuvių ’ 
tautos vadais. J ei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.
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Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žino 
gus privalo būt žmogum. Kad tokiuo išlikt, tai 
reikia skaityt geras knygas.

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio geni 
knygii:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio tarinio ge
rų knygų:
DANGAUS KARALIENĖ

Mylintiems literatūrą patartina
BEN-HUR__________________________

Ekonominio turinio įdomi knygutė
TURTO NORMA____________________

Politinio pobūdžio
BOURVIZMAS______________________

ią žinių mėgėjams tinka
LINK PASAULĮ_______

toninio skaitymėliai ,
.45 
.45

Kas BŽsiSakys visas čia paminėtas knygas 
$6.00 ant syk ir atsiųs money order’į, čekį
atba apdraustame laiške jx*nkinę. tas ir gaus 

. paštu visas knygas tik už $5,00. Galima užsisa- 
kytiivpo vieną.

Siųsdami užsakymus adresuokite:
5 “DARBININKAS”

366 Broadway , . South Boston, Mass.
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Liepos 25

ĮSI Statė St.. Boston, Mass.

JEIGU JŪS NORITE VYKTI LIETUVON

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

PALANKIAUSIAS 
KELIASI

t ? Cf. • skyęrbiasĮ 
rikįos jau- 

“į don't
— jjl valios silpnumo 
Šįoji yda AiĮberikat

Kun. Albert H. Dolan, atvežęs šv. Teresės relikvijas iš Fran 
cijos į Chicago, atvykdamas j Eukaristinį Kongresą.

LIETUVON IR Iš
LIETUVOS

PER HAMBURGĄ
Msų 3 vnryklitj garlaiviais 
AI.BF.RT BATJ.IN, HAMRUBŪ 

RESOT.irTE. RF.I.IANCE 
DEUTSHI.AND

CI.KV F. LA N D, W F.STPn ALI A 
THCRINGIA 

Savaitiniai išplaukimai iš
New York’o—garlaivais 

Thuringia ir M’estpiiat.la 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

Į LIETUVĄ
(per Angliją) .

sumažinta kaina 3 klesos sogrąžtinfiT 
laivakorčig . ' . ■ '

Į KAUNĄ IR ATGAL 
BERENGARIA ir
MAURETANIA............ $211
AQUITANIA..................$215
l LIEPOJĄ IR ATGAL KAIS 

LAIVAIS — $18K
„ Iš Sostoun:
Samana uepos 11, atugp. 8. 
Transylvania
Laconia Liep. 25, Rugp. 22* 

Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas seredą. Keleiviai nepiliečiai !- 
leidžlaml be kvotos varžymą. Visi $ 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės prie vietos agento 
ar 1 . s
CUNARD LINE jS
128 Statė Street I
Boston, Mass. f '

Mrs. John H. Kew, žmonoj^ 
atstovo iš North Carolina. Ji; ■ 
yra viena iš populeriškiausių 
moterų Washįngtone.

Laivu “LITUANIA” Liepos 17
Ekskursiją Rengia BALTIC AMERICA LINE ir Kurią Palydės Pačios Kompanijos 

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

Reikalaudami smulkesnių žinių ir Informacijų kreipkitės J gyvenanti Jūsų apylinkėje agentą arba tiesiai |

BALTIC AMERICA LINE, į
8-10 BRIDGE STREET NEW YORK (HTY

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

Greit ir nesugrįžtamai sro
vena upelyje vanduo, dar 
greičiau bėga žmonijos gyve
nimo dienos. Praeitis tam
sybėse nejučiomis dingsta 
metai, dešimtys metu... išti
si amžiai. Ir įtužusios aud
ros nuvalo visą ką sutinka 
kelyje, su šaknimis rauna 
šimtmetinius medžius, griau
na namus ir net ištisus kai
mus, miestelius išardo, taip 
amžiai naikina ir keičia že
mės veidą: ten kur praeity
je bangavo neišbrendami 
miškai — šiandie liūliuoja iš
augę javai; buvo neišbrenda
mos pelkes, balos — šiandie 
išstatyti didžiuliai miestai; 
kur pirmai vandens laikė ap
globę žemės plotus—ten šian
die žaliuoja gražiai sužėlusi 
žolelė. Mainosi gamta, kei
čiasi gyvenimo sąlygos bei 
aplinkybės didžiausius per
versmus įnešdamos žmoni- 
jon, jos killtūrinin, ekono
miniu ir dvasinin gyveni
mam

Atskleidę mūsų tautos is
torijos lapus išvysime ilgi 
didelių permainų.

Mūsų tauta garbinga buvo 
pati savo kilme; garbinga sa
vo kalba, nes žodžiais Vys
kupo Vilisono ji yra “raktas 
į visas pasaulio kalbas.” Mū
sų tauta išdavusi daug did
vyrių, kurių dalis aplinky
bėms susidėjus pors ir darba
vosi svetimtaučių tarpe, vie
nok buvo mūsų tautos kilmes 
žmonės. Mūsų tauta vidur
amžiuose buvo galinga. Ta 
galybė pražydėjo, kuomet 
sutriuškino nenugalimą vi- 
foramžniose Europos galiū
ną — totorius, kurie norėjo 
pavergti visą Europą. Bet 
gyvenimo aplinkybės išpiešė 
mūsų tautos garbę ir galybę 
ir paskandino ją rusų ir vo
kiečių vergijoje. Ilgus me
tus mūsų protėviai sunkiai 
vergavo svetimtaučių pri
slėgti ; baudžiava čiulpė iš jų 
paskutines gyvybės jėgas — 
ištvermingas lietuvys savo 
kantrumu nugalėjo senovės 
amžių liekanas Europoje ir 
susilaukė laisvo žemdirbio 
gadynės. Spaudos persekio 
jimas, tamsybes ir Įvairiausi 
suvaržymai neleido Lietuvos 
ūkininkui drauge su kitų ša
lių ūkininkais sparčiai ženg
ti prie kultūringesnio gyve
nimo, prie savo būvio page
rinimo, bet užtai sustiprino 
igimtis lietuviui atsparumą 
ir ištvermingumą. Ir nors 
kaip liudija istorija: žuvo 
pirmoji pasaulyje Aigipto 
valstybe, sunyko garsiosios 
Persijos ir Graikijos valsty
bės ; su t ru pė j o gal i n ga Ro
mos imperija ir t. t. Dingo 
daugelis tautų, bet mes gali
me pasididžiuoti, kad ne
skaitlingoji mūsų tauta nežu
vo. Ir dar daugiau; ant Rn 
sijos griuvėsių dalios išdygo 
nauja valstybė — mūsiftau- 
tos valstybė. Vėl išsiblaivė 
aptemusi mūsų Tėvynės pa
dangė ir šviesiais keliais ji 
gali žengti savo garbingon 
ateitin.

Nors plati erdvė ir gilus 
vandenynas skiria Amerikos 
lietuvius nuo brangios tėvy
nės ; nors jų akys nemato ža
liuojančių laukų ir žydinčių 
gėlių; nors ausys negirdi 
skambaus lakštingalos čiul
bėjimo; vienok meilė prie sa
viškių ir gimtojo krašto dar

dega jų širdyse. Ir ne kartą 
pareikšta ji ne vien malo
niais žodžiais, bet parodyta , 
darbais, pastangomis, gau
siomis aukomis ir 1.1. Ame
rikiečiai lietuviai kiekvienai , 
progai pasitaikius kėlė savo 
tautos vardą pasaulio akyse, 
padėjo atgauti jai nepriklau
somybę.

Ir dabar Amerikos lietu
vių visuomenei vėl artinasi 
puiki proga parodyti meilę 
link savo mylimos tautos, 
tautos vertės meilės ir pagar
bos, “Amerikos Lietuvių 
Diena” š. m. rugpiūčio m. 28 
diena — diena, kurioje Ame
rikos lietuvių visuomenė pa
rodus, kad savo tauta myli ir 
moka ją pagerbti.

“Amerikos Lietuvių Die
na” sulig išgalių bus atvaiz
duota mūs tautos garbinga 
praeitis, jos priespaudos bei 
pergalė. Jei gyvenimo aplin
kybės neleido lietuviams tu
rėti savo skyrių pačioje pa
rodoje ir parodyti mūsų ir 
meno kurinių, tai Amerikos 
Lietuvių Dienos iškilmėse 
privalome parodyti nors mū
sų istoriją, gyvenimą, gra
žiąsias dainas, tautiškus šo
kius, baletus ir t .t.

Ne vien Tėvynės meilė ra
gina Amerikos lietuvius pri
sidėti ir dalyvauti šiose iškil
mėse, bet taipgi ir pačių tau
tinio stiprėjimo reikalingu
mas, Amerikos Suvienytųjų 
Valstijų pagerbimo pareiga 
ir Amerikos Lietuvių vieny
bės gaivinimas.

Amerikos lietuviams savo 
tautą mylėti yra ne vien kil
nu, bet ir naudinga. Nes 
tautos meilėje glūdi ir pamė
gimas protėvių papročių, 
gražių tos tautos savybių. Il
galaikės priespaudos neleido 
jų pažinti pirmiaus gyvenu
siems Lietuvoje amerikie
čiams, jomis gėrėtis ir di
džiuotis. Priešingai. Ma- 
cerialis vargas, kurs privertė, 
žymią daugumą “Aukso Ša
lyje” sau geresnio gyvenimo 
ieškoti; pesimizmu užnuodi
jo ne vieno širdį. Ir tatai tų 
tėvų savo vaikams pasakojo 
vien Lietuvos purvą, savo 
vargus, kiaulių šėrimą j r 1.1. 
Patys nepažindami kilniųjų 
tautos savybių vien tamsiose 
spalvose ją vaizduoja. Ne
stebėtina tad, kad jaunoji 
karta iš vienos pusės girdė
dama tėvų panašias kalbas, 
iš’antros gi apsiausta galinga 
irnerikanizmo banga silpne- 
’a tautiniai, pradeda ištautė- 
H. Drauge su ištautėjimo

John Barrymore, garsus ar 
tistas. Jis nesenai savo jach 
toj plaukė iš San Francisco ] 
Honolulu, Havajų Salas.

• • • • r > • • •• ■».
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LIETUVOS 
PER BREMEN A

Dklžiausiu ir greičiausiu 
Vokiečiu garlaiviu 

arba kitais Šios linijos laivais 
Tik 8 Dienos Vandeniu 
Ifctogys 3ios klesos kambariai 

I ABI PUSI NUMAŽINTA 
LAIVOKARčlŲ KAINA 

Dėl informacijų kreipkitės pas 
NORTH GERMAN 

L L O Y D 
15 Wnter St.. Cor. Devonshire 

St., Boston, Mass.
arba pas blle vietini agentu

$203
Iš NEW Y0RK0 į 

Kauną ir Atgal 
(Karčs taksai ekstra)

Išplaukia kožnj} savaitę 
Sugrįžimui leidimų ir kitų 
informacijų kreipkitės pas

Umted American įmes
(Barrlsian line) Joint Service wtth

dvasinį M^posna 
iit dabartiųio Ak 
n|mo ūpo" dvasi

u * ’cąre 
žymei 
vfa lygi Pranei jos doriniai 
smukimui,’ kuris ją privedė 
prie išsigimimą. Trisižiūrė- 
jus Amerikos šęimyniam gy- 
venirųųi regim, kad “eidon-’ 
kieriąmoV dvasia .aršiau už 
dorinį nusilpnėjimą ardo šei
mynas. Nito šio nelemto li
kimo gelbėti mūsų jaunimą 
ir yra vienas iš didžiausių 
priemonių—pamylėjimas sa
vo tautos. Bet pamylėjiman 
veda vien pažinimas. Taigi 
privalome visas priemones 
sunaudoti, kad Amerikos lie
tuvių jaunuomenę supažin
dinti su mūsų tautos gražio- 
mis savybėmis. Tomis savy
bėmis mūsų tauta yra turtin
ga; dorą tikėjimo meilė, iš
tvermingumas, Įgimti gabu
mai mokslo ar meno srityje, 
blaivi pažiūra ateitin — t Ai 
gėlės puošiančios lietuvio šir
dį'.
“Amerikos Lietuvių Diena’ 

yra viena iš tam tikslui gra
ži proga ir ji bus gyvas vaiz
das, ką gaunama už minėtų 
savybių užlaikymą. Žuvo di
džiulės valstybės, sutriuškė- 
jo galiūnai, bet dora ir ti
kinti maža lietuvių tauta nu- 
sikraščius vergijos pančius 
atsistojo ant savo vergikų 
griuvėsiu. Mes keldami savo 
tautos garbę ir jos gražių sa
vybių kilnumą pilnai galime 
ant savo plakatų išrašyti: 
“Doros ir tikėjimo vaisius 
— tautos nemirtingumas.”

Geriau pažindami savo 
tautos garbę garsiau žengsim 
ir mes amerikiečiai lietuviai 
gražesnėn savo ateitin, rū
pestingiau stengsimės švies
ti savo vaikus, kad iš fabri
kų ir kasyklų išvesti juos Į 
šviesesnę ateiti, nutiesti 
jiems kelią Į geresni gyveni
mą. Mūsų tauta išdavė did
vyrių rusams, lenkams, vo
kiečiams, išaugina jį dar 
geresnius didvyrius šiai ant
rai mūsų tevvnei, Amerikai.«■ *

pagimdys jai naujus karžy
gius Kasčiuškas... Mūsų 
tautos garbinga praeitis 
švies savo sūnainių kelią čia 
išeivijos krašte ir vos juos 
laimingesnėn ateitin.

Amerikos Suv. Valstijos 
apvaikščiojo savo 150 metę; 
nepriklausomybės sukaktu
ves. Jų džiaugsmas — drau
ge ir Amerikos Lietuviu 
džiaugsmas. Nes jos iškovo
ję nepriklausomybe, dailiai 
sutvarkė ši kraštą, sudarė 
jaukią prieglauda ir 700.000 
lietuviu. Amerikos Suvie-
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DARBININKŲ DELEGATAI RUSIJON IR ITALIJON

SEIMAI TRIJŲ ORGANIZACIJŲ KARTU IR VIENOJ 
VIETOJ

Sesqui Ceuteiniial Pliilailel- 
phijos Pinoti a.

Nuo senai iš Rusijos ir iš Italijos ateidinėja griežtai prieš- 
' taraujančią žinią.

Perversmai Rusijoj ir Italijoj indomina visus ir organizuo 
ti Amerikos darbininkai nemažiau tuo indomauja. Iš kitą ša- 

*- Bą į Rusiją vyko delegacijos nuo darbininką organizaciją. Iš 
į Ay^’kos/lkšiol nebuvo nei užsimenama apie delegaciją siun-

PRENUMERATOS KAINA
Metams................  ..................... . ...$4J5O
Boston e ir apylinkėse................... $A5O
Užsieny....................... $5.50

i r iL .*>* =
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W 01
P^iblished every TUESDAY and FRIDAY 

—T— by-----------
JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. A88OGKATION OF LABOS
as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post o£Hce at Boston, Mass. 

under tbe Act of Mareli 3, 1879”

£eceptance for mailing at spėriai rate of postage provided for in Section 1108 
’ Act of October 8, 1917, authorteed on July 12, 1918"

L . 8UBSCRIPTION RATES:
............................................... $4.50
and suburbs ......................$4.50

Fordgn countries yearly .............. $5.50

* “DARBININKAS“
366 West Broadway Sonth Boston, Mass.
• Telephone South Boston 0620

A. L. R. K. Federacija savo metinį Seimą turės Waterbu- 
- ryje, Conn. rugpj. 24, 25, 26 dd. Lietuvos Vyčią Centro pirmi- 
: įlinkas Jurgis Vitkauskas paskelbė, kad Vyčią Seimas bus tuo 

pat laiku ir toj pat vietoj.
L. D. K. S. Centro Valdyba yra nutarus šiemet savo Seimą 

laikyti kartu su Federacija. Tame reikale susitarimas jau pa
darytas.

Iki Seimą beliko tik apie pusantro mėnesio.
L. D. K. S. kuopos lai tą atsimena ir lai kelia organizacijos 

gerovei sumanymus. Veikėjai inteligentai teip-gi prašomi L. 
D. K. S. ir “Darbininko“ reikalą neužmiršti.

Reikia gerai išanksto prisirengti. Mat nors Seimams ski
riama trys dienos, bet pilnos dienos nebus pavedamos nei vie- 

^‘-hai organizacijai. Ne vienas rokuoja, kad Seimus bendrai lai
kyti nepatogu, nes laiko permažai reikalus apsvarstyti ir klau
simus išrišti. Tas taip, bet bendrai seimuojant kur kas dau
giau delegatą galima susilaukti. Jei kiekviena organizacija iš
anksto turės dienotvarkę, jei išanksto turės įnešimus ir suma- 

< nymus ir jei tie įnešimai bei sumanymai prideramai Seime yra 
referuojami, tai nereikia daug laiko su jais apsidirbti.

L. D. K. S. ir “Darbininko“ prieteliai, vykstantieji Sei
man, atsiminkite šitas aplinkybes.

Kad farmeriams pagelbėti, 
ti marketaviiną. Da 
dųk&s marketan. Todėl kad f 
farmarią produktą marketavimą ^ „
menai vis daugiau vargo turės ir jų produktų kainos turės kilti.

NEERZINKIME VIENI 
KITŲ

Rengiamos Lietuvių Die
nos Philądelphijoj programų 
vedėju yra pakviestas kom
pozitorius A. Vanagaitis. 
Kaikurių reiškiama nepasi
tenkinimas, kam “grinorius’ 
į priešakį statomas. Vieno 
tokio nepasitenkinusio balsą 
indęjo “Garsas” ir prie to 
balso “Garsas’ ’pridūjo savo 
prierašą. Štai tas balsas ir 
prierašas:

“Atvykę iš Lietuvos dar
buotojai ‘čigoniškai’ girias, 
kad jie Amerikos lietuvius 
atgaivina, pakelia jų dvasią. 
Išrodytų, kad kol nebuvo 
‘variagą’ iš Lietuvos, tai mes 
čia buvom tautiniai numirę.

“Tai viena.
“Dabar turim patyrusių 

senų veikėjų muzikų, kaip p. 
Čižauskas, p. Pocius, p. llo- 
delis, p. A. Aleksis, p. J. Jan
kus ir eilė kitų, kurie nuo se
nai čia darbuojas ir, be abe
jonės, darbuosis.

“Kodėl jie ignoruojami, y- 
pač atėjus didesniam tautos 
momentui t

“Ar neprislėgs tas jų ir 
bendrai kitų dvasios ir neat
ims noro darbuotis.

Muzikas 
“Relakcijos prierašas: Ne 

su visu šituo Muziko raštu 
sutinkam.

“Kad pirmenybę reik duot 
saviškiams, tai tiesa, bet ir 
‘variagų’ neignoruokim, nes 
ir jie mums reikalingi ir 
daug mums padeda tautinio 
gyvenimo išlaikyme.“
Erzinimų tarp Amerikos 

lietuvių ir iš Lietuvos atvy
kusių veikėjų reikėtų labai 
vengti. Skirti Amerikos lie
tuvius nuo lietuvių iš užjū
rio, daryti tarp jų kokią 
nors spragą nėra reikalo ir 
tas pavojinga. Dabar, šiais 
metais, Amerika mini pa
skelbimą neprigulmybės nuo 
Anglijos. Kodėl amerikonai 
skyrėsi nuo anglų, būdami 
vienos tautos žmones ! Del
io, kad Anglija ne- tik ne
gerbė amerikiečių, o juos nie
kino, skyrė jiems įvairių pa
reigų, neteisėtai su jais el
gėsi. Tokie dalykai suerzino 
amerikonus, kad savo tei
sėms ginti ginklo griebėsi ir 
paskelbė nepriguhnybę.

Kas atsitiko tarp Anglijos 
ir Amerikos ant didelės ska
lės, tas gali atsitikti tarp 
Lietuvos ir Amerikos lietu
vių ant mažos skalės.

Svečiai iš užjūrio tesilaiko 
svečiams prideramos etikie- 
tos, o amerikiečiai lai svečius 
įvertina ir parodo svetingu
mą. Vienų ar kitų netaktas 
kenkia lietuvystei.

ISO METŲ NEPHKLAU- 
SOMYBĖS SUKAKTUVĖS

Laiminga toji tauta, kuri 
savo nepriklausomybės am
žių gali matuoti šimtmečiais. 
Bepigu jai pasigirti gera 
tvarka, pavyzdingomis mo
kyklomis, dailiais parkais ir 
taip toliau.

Viena iš tų* laimingųjų 
tautų, tai .Jurgio Washing- 
tono tėvynė, kuriai tas dide
lės garbės sūnus paaukavo 
savo jėgas ir protą, kad Jo 
numylėtą tėvynę išliuosavus 
vus iš svetimųjų “globos.”

Ačiū J. AVashiugtono ga
bumams ir tūkstančiams k L“ 
tų prakilnių patrijotų. kurie 
aukodami savo gvvvbe iŠ- 
kovojo Jungtinių Valstybių 
nepriklausomybę. Tiktai tų 
aukų dėka, mes turime pro
gos matyti sukaktuves 150 
nepriklausomybės pasiskel- 
biino.

Labai daug reikšmės J. 
Valstybių nepriklausomybės 
paskelbimas ir mūsų lietuvių 
gyvenyme, nes dėka tai ne
priklausomybei, tūkstančiai 
lietuvių radome prieglaudos, 
kada mūsų tėvynėje mums 
vietos nebuvo.

Taigi, kuomet J. Valst. 
džiaugiasi savo 150 laimin
go gyvavimo •sukaktuvėmis, 
tas džiaugsmas liečia ir mus, 
kaipo dėl šios šalies gyven
tojų, ir turime kuo pasi
džiaugti šioje naujoje mūsų 
tėvynėje.

•Rugpiučio-28-(L~yra 
ta Lietuvių Diena. T
na turi apeiti visiems Amei". 
lietuviams, nes 
line Lietuvių Diena 
mes turėjome 
Ne\v Yorke 
Making” parodoje, jei ėmėm 
daįvvumą 1918 m. liepos 4 d. 
viešuose parodose, tuo labiau 
privalome dalyvauti Phila- 
delphijos .150 metų .Jungtnių 
Valstijų nepriklausomybes 
parodoj — Lietuvių Dienoj.

Amerikos L. R. K. Fede
racijai Į Federaciją priklau
sančios draugijos ir visi lie
tuviai kviečiami šioje paro
doje dalyvauti ir Lietuvių 
Dienos Komitetui kuokas 
gali. pagelbėt i. nes Lietuvių 
Dienos pasisekimas labai 
daug priklausys ir nuo mūsų 
visu bendradarbiavimo.

stąĮtymus ir tuo pačiu yra at- 
sakominga už visus įvykius, 
kurie tuo laiku galėjo turėti 
vietos. Tad ir už pereito sek
madienio neatsakomingą ele
mentų suruoštas priešvalsty
bines eisenas su visuomenę 
erzinančiais ekscesais yra at- 
sakominga iki šiai dienai te- 
begaliojusi senoji d-ro Bistro 
vyriausybė ię specialiai Vid. 
reikalų nūn. p. Endziulaitis.

“— Kas bus padaryta 4t 
tų ekscesų kaltininkais bei 
jų priežastininkaist

“— Bus padarytas ener
gingas tardymas ir kaltinin
kai einant įstatymais bus tin
kamai nubausti.

t

“— Kas manoma daryti 
ateityje .su panašiais įvy
kiais ?

“— Naujai Vyriausybei 
perėmus Valstybės vairų pa
našūs įvykiai nebepasikartos 
ir kiekvienas toks bandymas 
bus visomis turimomis prie
monėmis likviduotas, o kal
tininkai baudžiami visu Res
publikos įstatymų aštrumu.

“Demokratinės laisvės tei
sės yra teikiamos visų šalies 
gyventojų gerovei, o ne ra
mybės drumzlėms ir prieš
valstybiniams gaivalams.

“Mano žiniomis, pereito 
sekmadienio eisenoj darbi
ninkai nedalyvavo, jų insce
nizavo sukurstyti gatvės vai
kėzai ir visokios atmatos, ku- 
rios, pradžioj nesutikę ener
gingos akcijos iš tvarkos sau
gotojų pusės, įgavo abuoju
mo ir pradėjo užgaulioti ra
mius piliečius.

“Tokie ir panašūs apgal
voti išsišokimai bus raunami 

- iš pašaknų.” ........

GALAS RANKŲ BUČIA
VIMUI

Visiems yra žinomas Lie
tuvoj paprotys bučiuoti ran
kas ponioms ir panelėms pa
garbai išreikšti.

Prieš tą paprotį griežtai 
statėsi lietuviai, grįžę iš A- 
merikos, kur tas paprotys 
nežinomas. Pamaži kilo 
Lietuvoj dėl to papročio pa
sidalinimas — vieni stotojo 
už rankų bučiavimą, kiti 
prieš.

Dabar vilimės ginčams ir 
tam papročiui galą padarys 
būrelio Lietuvos gydytojų 
viešas pareiškimas Lietuvos 
laikraščiuose. Gerb. gydyto
jai pripažįsta, kad tai ne pir
maeilės svarbos klausimas, 
bet socijaliame gyvenime 
daug kam klausimas bučiuoti 
ar nebučiuoti sudarąs kar
tais keblių, o dažnai komiš
kų padėčių, sukeliąs visai ne
pamatuotų užsigavimų ir ki
tų negerumų, tai reikią tam 
papročiui padaryti galas. Be 
to gerb. gydytojai nurodo,' 
kad rankų bučiavimas neti
kęs higienos (sveikatingu
mo) žvilgsniu. Štai keletas 
paragrafų iš gerb. gydytoji! 
pareiškimo:

“Aišku, kad> šitą paprotį, 
kaip ir kitus mūsą viešojo 
etiketo veiksmus, mes pasi
skolinome iš rusų ir lenkų, iš 
kurių šitų visų gudrybių te
simokėme; kad kitur civili
zuotame pasaulyje to papro
čio nėra ar bent jis neturi to
kio universalumo ir privers- 
tinuiuo, kaip mūsų krašte, tai 
mes gerai žinome ir patys 
pas save matome (užsienių 
svečiai ir net mūsų tautiečiai 
amerikonai ‘ demonstratin- 
gai’ ponioms rankų nebu
čiuoja). Kode! tasai papro
tys kultūringesnėse šalyse iš
nyko? Matyti ne tik dėl to, 
kad rankų bučiavimas yra 
vergijos liekana, l>et gal dau
giausia dėl to, kad jis yra ne
patogus, daugeliu atvejų gal 
daugiau kaip nemalonus, o 
svarbiausias — nebigijeniš- 
kas.

“Kadangi visa, kas liečia 
viešą etiketą, neturi jokios 
absoliutūs reikšmės, o yra tik 
susitarimo dalykas, tai argi 
mes negalime tų priimtinu
mų pakeisti, kai ką nepato
gaus, netinkamo visai at
mesti? .Juk, rodos, neatsi
ras niekas, kas imtųsi tvir
tinti, jog rankų bučiavimas 
yra ir labai patogus ir bigi- 
jenos reikalavimams nesi
priešina. O jeigu taip, tai ar 
negalime susitarti, kad ran
kos pasj)audimas jiagarbai 
jiareikšti yra pilnai jmkanka- 
mas, net jionią atžvilgiu? Ei
dami dar žingsnį toliau, ar 
negalime net rankų spaudi
ni)) žymiai sumažinti, išva
duodami jį daug jmtogesniu 
būdu—parastu nusilenkimu, 
kuris yra ir labai gražus, ir 
daug pngarltos gali savimi 
išreikšti ir, kas svarbiausia, 
jokiems Ii igi jenos reikalavi
mams nesipriešina t

“Mes, gydytojų grupė, ryž
tamės padaryti šiuo mūsų 
viešojo etiketo reformos rei
kalu pirmą žingsnį ir, kad iš
vengtume nesusipratimų ir 
kartais nepamatuotą užsiga
vimų ir kitų negerovių, skel
biame savo iki vardelį) rašy
dami mūsų ponių nepalaiky
ti mums rankų nebučiaviiną 
per kokį nenorą jas pagerb
ti. '

“Laikydami čia iškeltą 
dalyką ne kokiu nors išdyka
vimu ar kokio originalumo 
pasireiškimu, bet visai rim
tu ir pamatuotu reikalu, 
kviečiame visuomenę išdrįsti 
atsisakyti nuo šio lenkiŠkai- 
rusiško papročio ir pasekti 
Vakarų pavyzdį.“

Tarpe žymių asmenų pasi
rašiusių tą straipsnį yra ir 
Prof. Dr. Avižonis, dabarti
nis Lietuvos universiteto 
rektorius.

Nėra abejonės, kad gerb. 
gydytojų straipsnis atsieks 
tikslo. Reikia palinkėti, kad 
Lietuvos gydytojai ir kitokie 
profesionalai, augštą autori
tetą ir pagarbą ingiję, pra
biltų ir kitais, jau svarbes
niais klausimais. Sakysime 
gerb. gydytojai gali prabilti 
rūk ę. . Gydytojai
išranda, (ad rankų bučiavi
mas nehigieniškas. Ar-gi rū
kymas nėra daug_sykių nelii- 
gieniškesnis, negu rankų bu
čiavimas. Be to ekonominiu 
žvilgsniu rankų bučiavimas 
nieko nesveria, o rūkymas la
bai daug sveria. Iš visų pu
sių eina girdų apie Lietuvos 
ekonominį vargą. Teatnietie 
lietuviai rūkymą ir jų kiše- 
niuose mažesni vėjai 
švilps.

be-

PARLAMENTARIZMO BANKROTAS

DARBININKŲ PADĖTIS GERA, FARMERIŲ—BLOGA

nuomonei prita-

It (lt Scl. i’i (oi'i jitlit#.

tai yra isto-
<i. Jei 

savo dieną 
“ Amrrica’s

> _■

Buvo tik bolševikuojančio elemento suplenuota delegaci
ją siąsti Rusijon ir buvo kreiptasi į unijas. Bet Amerikos Dar
bo Federacijos Valdyba visoms darbininką unijoms išsiuntinė
jo įspėjimus, kad darbininkai neapsigautą, kad bolševikuojan- 
čios delegacijos piratiškai neremtą.

Dabar didžiosios Amerikos darbininkų organizacijos pa- 
siąs mokytus ir patyrusiu^delegatus į Rusiją ir Italiją bešališ
kam darbininką padėties tose šalyse ištyrimui. Delegatai iš
vyks rugpjūčio mėnesyje.

Prie šitos misijos prisideda Amerikos Darbo Federacija, 
Angliakasią Unija, Geležinkelią Brolijos ir kitos didžios or
ganizacijos.

Kauno “Lietuvis“ num. 24 rašo apie parlamentarizmo ne
galavimus. Nurodoma, kad parlamentarizmas daugelio rokuo
tas, ir daugelio teberokuojamas tobuliausia valdymo forma, 
ima negaluoti. Toliau nurodoma, kad parlamentarizmo di
džiausiais laužytojais eina iš uoliąją parlamentarizmo šalinin
ką ir jie veda prie diktatūros. Taip atsitiko Italijoj ir Lenki
joj. Italijos Mussolini ir Lenkijos Pilsudskį buvo uolus socija- 
listai ir parlamentarizmo dideli šalininkai. Taigi Italijoj ir 
Lenkijoj parlamentarizmui nulaužta sprandas ir įvesta diktatū
ros. Galop “Lietuvis“ piktinasi parlamentarizmo prajovais 
Lietuvoj, nes Lietuvos Seime partijos riejasi, viena kitai ne 
gero, o blogo velija. Girdi dabartiniame Seime buvusį opozi
cija su pozicija mainydamosi vietomis atsisveikino su “kad tu 
prasmegtum ir kad tu sudegtum.“

Taip, tai taip. Bet perdaug aimanuoti ir baisėtis Lietuvos 
Seime atsitinkamais šiurkštumais būt pertoli nuėjimas. Būt

į* tai jau ne savęs kritika, o savęs apsispiaudymas. Kas dedasi 
? kultūringiausią ją šalin Seimuose (parlamentuose)? Franci- 

ja ir Anglija stengiasi palaikyti parlamentarizmą ir kokios ją 
parlamentuose orgijos atsitinka. Andai pereitą savaitę, lie- 

į pos 1 d. Anglijos parlamente, svarstant angliakasiams darbo 
f- valandą pailginimą, vienas darinėtis, Jack Jonės, i sėdinčius 
i ministerius sušuko:, “You are murderers, the whole gang of 

you!“ Jūs esate galvažudžių šaika!” Na, tai juk stipresnis 
pasakymas, negu “kad tu prasmegtum, kad tu sudegtum.“

Taigi Lietuvos Seimą ir Anglijos parlamentą palygindami 
matome, kad į nusiminimą pulti nereikia.

Amerikos Darbo Federacijos valdyba turėjo suvažiavimą 
į Cincinnati, O. mieste. Svarstė bėgančius darbininką reikalus. 
| Tai prezidentas Green pareiškė, kad apskritai imant šiuo laiku 

darbininką padėtis pusėtina. Didelio nedarbo nėra, teipgi di- 
Sakė»

PRITARIAME
L. Vvčin Centro Valdyba* * • 

paskelbė Seimą kartu su Fe
deracija. Išrandama, kad tas 
neatsako vyčių reikalams ir 
Cliicag'os Vyčių apskritys 
prieš tai užprotestavo. Pro
testo tekstas buvo ir “Darbi
ninke,” indėtas. Tame kl au
sike “Garsas“ šitokią nuo
monę išreiškė:

“Mes gyvenam laisvoj de
mokratiškoj šaly, tad ir Vy
čiai demokratybes laikosi, i 
Už tai nieks jų nepapeiks.

“Bet, gerbiamieji! Jau 
dabar ne laikas skirtis. Kaip 

‘Į tai pažiūrėtų VVaterburie- 
čiai, kuriems dalyt savo ener
giją ir pasiaukojimą dviem 
katalikų organizacijom ne
patogu ir nedera.

“K. b'edvracija ir Vyčiai 
šiais metais Seimus laiko 
M atei būry, Coni. Tai pa
skelbta ir prie to įvykio ruo
šiamasi.

“Tegu tas L. V. Chicagos 
apskričio protestas lieka į- 
spėjimu ateity išvengti tokių 
nesusi pratimą, liet šį kartą 
tebūnie, kaip yrą pąskųlbta 
L. V*včin C<4itrt> Valdybos ir 

* * 1 .K. Federacijos.”

“Garso' 
riainc.

BUS GRIEŽTAS PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS

Kaune įvykusia bolševiku 
bul iganiška demonst racija 
pasibaisėjo visa Lietuvos vi
suomenė. Susirūpino tuo, 
kas bus prie naujos valdžios 
ir ar bus tiems gaivalams 
leista sauvaliauti. Tai mi- 
nisterių pirmininkas p. Sle
ževičius, kaip “Lietuvos Ži
nios” skelbia, rado reikalą 
prabilti ir šiai ką pasakė dėl 
“raudonojo sekmadienio” į- 
vykilj:

“Ligi naujai Vyriausybei 
p'rimant valdžią pasilieka 
veikti senoji Vyriausybe, ji 
privalo ligi pačiai valdžios 
perdavimo valandai saugoti 
šalies santvarką ir vykdyti į-

I)EL LENKŲ BALSŲ
Po išrinkimo Lietuvos Sei

mo pirmininko “Darbinin
kas” pastebėjo, kad už liau
dininkų kandidatą Dr. Stau
gaiti balsavo ir lenkai. To
liau pasakėme, kad lenkų at
stovai Lietuvos Seime visada 
balsavo su liaudininkais ir 
niekad lenkai nebalsavo su 
krikščionimis demokratais. 
Tai “Tėvynė” prie io daro 
šitokią! pastabą:

“Galime užtikrinti ‘ Darbi
ninku,’ kad lenkai butu bal- 
savę su krikščionimis demo
kratais bent viename atsiti
kime, būtent tada, kai tano 
nuskirta Lietuvai bažnytinė 
provincija ir kai dėl keleto 
vyskupų kepurių Lietuvos 
klerikalai išsižadėjo Vilniaus 
miesto ir krašto.“

Matvt, kad “Tėvvnū” tu- 
ri labai artimų ryšių su len
kais, kad gali žinoti, kada ir 
kaip lenkų atstovai balsuotų. 
Bet tiek to.

Vis-gi keista laisvamanių 
logika. Anuomet bonų plati
nimo laikais “Darbininke” 
buvo išrūdyta, kad Cam- 
bridge'iuj tik katalikiškosios 
draugijos tepirko Imnų ir 
kad visos laisvamaniškos 
draugijos yra bebonės. Ta
da “Sandara" ėmė išrmlinė- 
ti, kad ne visos kafalikiškos 
organizacijos pirko bonų. 
Dabar Įmnašios logikos lai
kydamos “Tėvyne” išranda, 
kad Lietuvos anti-katalikai 
yra geresni nežiūrint, kad jų 
reikalai visada supuola su 
lenkų, o katalikai negeri, 
kad leftkai gal būt balsavę už 
įsteigimą Lietuvos bažnyti
nės provincijos.

ret, Belgijos diplomatas, atvy 
kęs Washingtonan eiti 
sadoj ataHs pareigu. •' ... j
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L. D. K. S. Reikalai
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Mūsų milžinas Montello, 
po geros rugiapiūtės paėmė 
vakacijas. Visi darbštūs žmo
nės taip daro,—po smarkaus 
........................................ įgas po
ilsis. Rudeniop vėl parodys 
ką gali, nes gerasis Dievulis 
užlaiko sveiką L. D. K. S. 
apaštalą J. Jeskelevičių, iš 
kurio tikimasi gausios para
mos/ Toliau pakalbėsime a- 
pie kitas kolonijas.

Dabar norisi priminti, kad 
neatsiskirti su “Darbinin
ku” vasaros laike. Nuėjęs į 
parką, be “Darbininko” bus 
nuobodu. Išvažiavęs vakaci-

« *•

jų. be jo jausies it atskirtas 
nuo plačiojo pasaulio. Atė
jęs iš darbo, nori pailsėti, 
imk “Darbininką.” jis 
teiks prakilnių minčių, 
vakarienei kad atvėsti 
paunksnė)! po žaliu lapuotu 
mi'džin. “Darbininkas” ir 
ten bus tau naudingas. Jis 
suteiks žinias pasaulines, 
'ekonomines, o ypač apie da
bartinį Lietuvos judėjimą. 
Dabar Lietuva prie slenksčio 

'Įvairių galimybių ir mums 
lietuviams būtinas reikalas 
žinoti. Esant Lietuvos val
džiai socialistų ir bedievių 
rankose, bus daromi katali
kams nesmagumai. “Darbi
ninkas” stengiasi paduot ar
timiausias teisybei žinias.

Dėlto gerbiamieji L. D. K. 
S. nariai, patys neišleiskite iš. 
rankų “Darbininką.” ragin
kite ir kitus skaityti, ypač 
kurie dar neskaitę. Iš to bus 
dvejopa nauda, žmonėm ir 
organizacijai.

<

KAS DARBININKUI 
naudingiau?

Vasaros karščiai daugeliui 
žmonių padaro nesmagumo, 
o dar daugiau žmonių randa pasiarbavinio reikalin 
smagumą. Pirmame atvejy 
minėti žmonės turi nesmhgu- 
mą dėlto kad yra nutukę—le
pūs arba nuodus vartojantys 
žmonės. N ut ūkeliams tur
tuoliams net įvairūs “by
riai” nesuteikia malonumo ir 
jiems gyvenimas atrodo kan
kynė. O lepšėm nuo kaitrios 
saulutės gresia apoĮileksija. 
Tretiems — nuodų mėgėjams 
(plačiai vadinama, mūnšai- 
nė) yra vasaros kaitra labai

• pavojinga. Jų visas organiz
mas perdegęs, sutrūnėjęs, ir 
kuomet širdis pradeda smar
kiau plakti, priverčia kraują 
labiau plaukt i. o vietomis gy
slos kaip sakiau sutrūnėję, 
tai neretai tokiam mūnšai- 
nieriui prasimuša kraujas 
per nosį ar gerklę ir turi ke
liaut p;is Abraomą, ar jis to 
nori ar ne.

Visai kita istorija su blai
viais darbininkais. Alums L. 
D. K. S. nariams visi tie pa- 

' vojai negresia; mums gresia 
tvankus dirbtuvių oras, ma
šinų bildėsis, dulkės ir alie- c 
jai bei kitokie nešvarumai 
darbavietėse. Taigi skaisti 
saulutė, tyras oras, atgaivi
nimas gyslose tekančio krau
jo, yra būtinai reikalingi 
darbo žmonėm. Besinaudo
dami vasaros sezonu neuž
mirškime ir “Darbininko.” 
Rengkune piknikus, supažm- 

)dinkime platesnę visuomenę
L. D.-K. S; Prie progoj 

užsakykime šimtą-kitą eg
zempliorių “Darbininko” ir 
padalykime žmonėms veltui 
pasiskaityti, ^'patingai pa
geidaujama kolonijų kroni
kos iš kataliku veikimo, ypač 
L. D. K. S. kuopų. Centras 
mielu noru duos prieinamas 
sąlygas “Darbininkui” pla
tinti bile tik išlaidos pasi
dengtų. Kol kas tai tik Eli- 
zabctli, X. J. stropiai veikia. 
Jiems, matyt, sąulutė ir šil
tas mas nekenkia. Ir tikrai, 
užrašyti prenumeratą ar pri
rašyti narį, tai nėra slinku 
kuomet šiltinki žmogų gera
me ūpe. 
prisiminti 
formoj ar 
1). K. S. ! 
kia sakvti.

K . A

su- 
Po 
eisi

J. Červokas, 
Einantis Centro Sekreto

riaus pareigas.

Prisidėjus dar- 
prad. mok. mokyt 
šaulių gyvenimas

GARSTYČIA L .Mažei
kių apskr. 
bu vietos 
p. Želviui,
sutvirtėjo. Suruošia keli va
karai. Rengiamasi iškilmin
gai švęsti šauliui šventę bir
želio 21- d. Organizuojama 
•šaulių dūdų orkestrą.

Mokslo vyrai surado būdą užgesinti užsidegusį žibalo šuli
nį. šis šulinys tyčia buvo uždegtas ir inžinieriai per 10 minu- 
tų užgesino. ’ * . f • į

i

T

ir eiyiiiaii'ias iš Šviežiu. saldaus sii ru- 
)h-si inirui uĮurrytiiinti cukrum. ir pada
ro kūdikiams mai-ią. kuris yra geriau- 
• ias duoti ka<la motinos pieno neužten
ka. arba jis nėra tiek stiprinantis kaip 
įeiketU.

xinox xli•/i//xniili l:<ix xiir<iitę 
ii’ imxi<li'l; n h iči'li.

KŪDIKI v 
IjEROVesskYRIUS 
dėl apiSpinimo 
• MOTINŲ IR JŲ • 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

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

Popiežius Pijus IX

pusėje ? Nękaątrųu 2inhj O
mų; jau suprantam,' kad daug sti 
priešas atrėmė mūsų neskaitlingų pėsti 
ataką. Dabar mūsų eilė. Bet kodėl taiplį 
gai nėr įsakymo 1 Sodne pasirodo dulez 
vai sužeistieji pėstininkai. Jie nešė pa 
tą krūtinėn viršilą. Jis pasakė, kad 
ataka atremta, kad vadas užmuštas. •> 
atbėga ir lejtenantas iš štabo, 
mums reikia eiti, tikrai neapsirikta.
• ■ > m vs • • > • A** j • i s/

-Senas gusaras

PUOLIMAS i
(1919 m. kovų su bolševikais atsiminimai. - čia 

aprašomos kovos įvyko maždaug apie gegužės m. pa
baigą ar birželio įu. pradžią Antalieptės rajone, puo
lant Novosiolkų kaimą ir"toliau rytų kryptimi)

Auštant buvo įsakyta pulti visu frontu, 
todėl 2-as gusaių eskadronas, diena anksčiau 
buvo surinktas vienon vieton, trijų kilomet
rų atstume nuo pėstininkų apkasų. Visų 
dienų eskadrono karininkai ir gusarai dirbo 
išsijuosę: kaustė arklius, valė ir tepė gink
lus, ir šovinius, taisė šarvus ir rūbus, skal
bė baltinius ir, žinoma, be pertraukos dai
navo. Eskadrone buvo daug dainininkų, o 
taip pat nemaža gerų balsų. Vakare viskas 
buvo tvarkoje: išvalyta, ištepta, pataisyta; 
sergantieji arkliai ir gusarai išsiųsti užpaka
lin, paruošti balnai, maistas ir avižos, tik 
sėsk ir jok.

Štai ir trimito balsas pasigirsta. Jis 
kviečia vakariniam patikrinimui. Iš visų 
pusių linksmi bėga gusarai, šiandiena jų 
daug, nes visi būriai aky vaizdoje. Giedamas 
himnas. Ūpas visų pakeltas, visi linksmi. 
Eskadrono vadas gerai pažįsta savo gusarus; 
.jis tik trumpai pasako, kad rytoj pulsime 
bolševikus, iv. tiki, kad gusarai gėdos jam ne
padarys. Įsakymas laukiamas kas minutė, 
todėl liepiama būti pasimovusiems. Skirs
tomės gulti. Bet miegas niekam nerūpi. Re
tas, kuris sugniaužęs karabiną įlindo į šieną, 
dauguma apspitę sukurtą laužą kepa bulves, 
pasakoja atsitikimus iš gyvenimo kautynių 
lauke, kas niūniuoja dainelę po nose, kas ra
šo laišką namiškiams, kas neramiai dairosi i 
apsiniaukusį dangų.. . Nejaugi bus lietus1? 
— Tai tikrai biaurus dalykas būtų, lieps ap
sivilkti milines, o ji taip kliudo, kada reikia 
nusipėstinti ir pulti pėsčioj rikiuotėj.

Jau vėlu. Kiekvienas galvoja apie ryt
dienos mūšį, bet paie tai niekas nekalba. 
Kiekvienas bijo susilaukti klausimo: “O ką, 
ar tave jau zuikis apsėdo ?” Ir iš tikrųjų 
ką i panašų paklausimą turi atsakyti. Ver
čiau tylėti. nieko nesakyti... Iš apkasų ret
karčiais pasigirsta sausas šautuvo šūvis, tai 
rankine granata sprogsta po kurios vėl tyla 
įsivyrauja.

Vidurnaktis. Dangus po biskį blaivosi. 
Kaip nuobodu laukti! Bet štai toli nakties 
tylumoje pasigirsta aiškus risčia jojančio 
raitelio taktas. ‘‘Vyrai, gana snausti, klau
sykit, joja, tai įsakymą, tur būt, gabena, — 
sako būriįlinkas. Visi pašokę, skubina prie 
kelio. Nemainant aliuro prašvilpė pro mus 
ryšio gusaras ir ištaręs “jau” sustojo ties es
kadrono vado butu. “Dainuot!” — suriko 
dežuruojantis puskariiiinkas, išlėkdamas iš 
vado buto. Už 10 minučių eskadronas iš de
šinės gretomis išjojo iš vienkiemio, susirin
kusių jo gyventojų lydimas. Moterys žegno
jo gusarii eiles, išnykstančias nakties tam
sumoje, vyrai linksmai mums linkėjo: “Mu
škite gerai, vyručiai...” Pamatysi tėvai, kaip 
toli mes juos nudilinsime, sako vienas, “Mo
čiut,” su blynais mus nelaukit, juos mums 
kepa Ežerėliuose,”— j Uoka ja antras.. . Ilga 
vora-slenka pirmyn. Štai nuo pirmo būrio 
atsiskiria keli gusarai su leitenantu ir pilna 
i iščia leidžiasi pirmyn, tai priešakinis pat
rulis: antras būrys siunčia šovinius.

Atvykę Į paskirta vietą, gavome įsakymą 
laukti prie štabo, arklius ir žmones gerai pa
slėpti už trobesių ir niekam nesirodyti dvaro 
pakraščiuose. Pro mus tyliai praslinko pės
tininkų kuopa, kuri skubėjo Į čia pat esan
čius apkasus. Iš pastarųjų šalies nebuvo gir
dėt nei vieno šūvio, tartum visi būtų išmirę 
ar kietai sumigę.

Bet štai dešiniau nuo mūs aukštai išky
la raudona raketa, paskui jos žalia. Sugau
dė patrankos, sutarškėjo kulkosvaidžiai ir 
šautuvai. Puolimas prasidėjo. Jau beveik 
šviesu ir iš mūsų sustojimo vietos, kaip ant 
delno, matyt lipantieji iš apkasų pėstinin
kai. Jie greit ėjo pirmyn, pradžioje visai 
neguldami žemėn. Bet štai pradeda švilpau- 
ti kulipkos ir pas mus. Arkliai nerimauja, 
spaudžiasi viens prie kito, trepsi vietoj. Vie
nas padauža atsistojęs piesta ir vilkdamas 
su savim gusarą išspruko net iš uždangos, bet 
staiga pašokęs ir apvožęs kareivį leidosi at
gal. Jam poršpve šlaunį. Dabar jis ramus, 
dabar nešoki nė ja, kai veterinarijos feldšeris 
tvarsto jam koją.

Tuo tarpu pėstininkų jau nematyt. O 
šaudymas virsta nepertraukiamu ūžėsiu ir 
traškėjimu. Štai pasigirsta galingas “va
lio,’’ rankinių granatų trenksmo lydimas, tai 
mūsiškiai eina atakon, bet kodėl toks šaudy

mas : atkaklus bolševikų ir silpnas mūsiškių

pulti iš dešinės. ' ‘ t J®
Trumpa eskadrono vado k-da ir arkliavė- 

džiai lieka su arkliais, o eskadronas krūmai^ 
paskui mišku tyliai pradėjo slinkti pirmyn. 
Bėgame uždusę, išprakaitavę, bet smarkus 
šaudymas kairiame šone kėlė mūsų jėgas ir 
energiją. Štai miškas pradeda retėti, gula
me po medžiais atsikvėpti. Apstoję žemėla
pį, eskadrono vadas su leitenantais apie k§ 
tai tarėsi, o suvirtę gusarai šnekučiuoja..^ 
Na, tegul tik aš dasirisiu iki jų, tai nepagair 
lesiu kardo, per gerklę kitan šonan išvaly
siu,” — sukandęs dantis pramurmėjo vie
nas. “ Vyrai, nelaisvėn neimsime, ” — šnab
ždėjo kitas. jf

Būrio vadams trumparpaaiškinus užda
vinį. eskadrono vadas mostelėjo ranka priešo 
pusėn. Pirmas ir 2 būrys atsikėlė ir nuėjo 
pirmyn. Miško daugiau nebuvo, prasidėjo 
krūmai, kurie irgi tuoj baigiasi, prieš mus 
tankus įdomus mažas gojelis. Vadas ženk
lus duoda gulti. Eskadronas virsta krūmę 
pakraštyje ir Įbedęs akis į tolumą žiūri,-puse 
kilometro atstumo nuo mūs kiek į kairę ma
tyt bolševikų apkasai. O nepriėjus 600-700 
metrų eilė* kalniukų, apgultų mūsų pėstinin
kais. Nei vieni, nei kiti, žinoma, švino ne
gailėjo, todėl ten ūžė. kaip verdančiame ka
tile. Eskadronas vėl keliasi, liėga pirmyn. 
Bet nespėjom iš vietos pasijudint, kai anž 
mūs pasipila šūviai. Zvimbia kulipkos pro 
ausis, tartum bitelės pavasarį. Bet mes ne
paisom skubam pirmyn. Štai vienas gusa
ras surikęs susmuko, tas jau ‘-‘pabučiuotas,? 
bet jis, sučiupęs karabiną vėl keliasi ir ve
jasi imas. Visų veidai paršvito, užgirdus s^- 
vo kulkosvaidžio “balsą.” Tai jis ša! 
jis su trečiuoju ir ketvirtuoju būriais -Vi 
mums kelią j jgpjelį, kur sugule i 
mus “krapino” iš šautuvų. O gojelis jati 
toli, bėgam dar greičiau. Štai ir gojelis; Užg
inę jį randame sunkiai sužeistą bolševiką, lak 
ti atsišaudydami bėgo atgal. Tuoj puolamos 
žemėn ir pradedame juos valiuoti. Paimti 
kryžmine ugnini bolševikai, nors ir ’dang 
skaitlingesni už pėstininkus ir drauge su mu
mis. bet neišlaiko ir pradeda, iš pradžią 
tvarkingai, o paskui kaip kas išmano bėgti 
Mūsų pėstininkų, išdygusių kalneliuose, 
griausmingas valio galutinai sutaršė jų eilė< 
Laukas buvo pilnas K-gančių ir besivejąs 
Riksmas, šūviai ir granatų sprogimas SOS 
maišė į vieną balsą, sunku buvo atskilti k 
maudas, bet tas gali ir ne tiek jau re 
ga buvo, taikinys visiem buvo matyt, visiž 
nojo, kad jį veikia todėl ir naikino..

Nemaža bolševikų skubėjo miškan^ jun£ 
šlalė mūsų pėstininkai. Eskadrono signalis 
tas, kuris visą laiką buvo prie vado, sutrimi
tavo signalą “arklius.” Kaip vėsulas, pi&į 
karjeru atskrido su arklių būriu mūs 
mist ras. Dabar išmušė i r mūs valanda* *

Pasipylę laukuose risčia leidomės pirm 
Pralenkimu pavargusius pėstininkus irsi 
čiupę kelis bolševikus išjojom iš miško, 
čia mus laukia mažas nemalonumas, 
mus buvo klampi pieva su iškastomis 
mis. Arkliai pradėjo klimpti iki kelių, 
kito šono pasipylė šūviai drauge su 
vaidžio sutartine. Vienas gusaras 
nuo arklio, paskui jo kitas. Sugriuvo 
lys. Bet mes nesnaudžiain — plyne p 
užpakaly, prieš mus vėl dirvožemis. 
Imlševikai, jie kelia rankas, maldauja! 
dyti. Gerai, sakom, duokš čia savo 
ir marš su mumis. Ląimėjimas buvo® 
pusėj.

Visą dieną pvtis petin ėjom su 
kais, užtat vakare buvom jau už 
siruošę rytoj tęsti toliau pradėtąjį 

Linksma ir malonu visiems, kad s 
gai atlikome viršininkų įsakymus, 
si nga i pa tania vom tėvynei, atvaduc 
plėšikų savo brolių gūštas. Vakaacvtt 
rinktas eskadronas sustojo nakvynei Bi 
už poros kilometrų nuo užtvarų, ir tai 
kaip vakar, galingo mūsų himno 
Daugpilio link, nešdami lietuviams i 
pie naują atvaduotos tėvynės gv

A (“Karys’7

^omenduoįaiius

ir išrašomas 
gydytoju visame
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Pramokinimas Pūslės

Via daug sunkiau kūdikį pniutokiuti 
MikoHi l oliiini i >avo šlapumo pūslę. AbcL 
;iai la pati sistema gera kaip aną >y kį 
iniiičjiHne. Suprantama, kūdikį ant pun
do reikia Midimi dažniau, gal Imt kas 
valanda, jei jis nemiega. Laipsniškai jį 
galima pratinti parūdyti kada jis nori 
šlapintis.

u Verkimas
Verkimą negalima skaityti paprati

mu pas kūdikį, nes lai vienatinis lai
das kuriuo jis pareiškia savo norus. 
Jei sykį kūdikis patirs. kad verkimas 
duos ko jis nori, jis pripras perdaug ią 
privilegiją vartoti. Sunku tą papratimą 
panaikinti, liet via galima prižiūrėt i. 
kad visko jum imu: kas reikalinga, ir 
pavelijant Jam verkti iki užmigs, p,et 
jei kūdikis verkia prisimygęs. l>e jokios 
matomos priežusi ies. motina gali nu
žvelgti ligą. Paprastai kūdikis nori, kad 
jį paimtu tini ranku ir bov.viusi. ir jei 
molina jam pasiduos, lai turės kuprizą. 
lepu na.

Lovos Prišlapinimas

Mažai kūdikiai iiiri papratimą ku
riuos taip stiuku panaikinti kaip šlapi 
ninnisi lovoje. Pus senesnius kildikitis 
jirieža-.i is guli Imti kokiame nors ner
vą suirime, bet didumoje atveją luitą 
sieką pirmais mėnesiais nuolatinio ir 
atidaus pratimo kontroliuoti reikia 
Pinti sk.vsiimą vėlai po pietą.

Nuramintojai — Zabovos

Nuranuntoią kūdikiui ąereikia duoti. 
\|iarl to. kad jie nešioju huklerijas. šie 
dnikiai u:di iškraipvti kūdikio išvuizdą. 
Pil sto čiulpimas irui v ra blogas iproi is. 
įteikiu tieai I ii'lžiai piršta iš burnos ut
im;!. o kūdikio <|..iii.- nukreipti kur nors 
kitur, arba prScgii epilkute rankoves 
l’Cie š...... . « >4į ant

lEAGlLE BRAND
CONDEN6ED MIUę

dėlei nervų suirimo — 
PRASTO MIEGO—BLOGO 

ŽLEBČIOJIMO
Pagalios štai yra pagelba. Tai 

yra nuostabu, kaip greitai Nuga- 
Tone veikią. Tūkstančiai jau
čia palengvinimą į vos keletą 
dienų.
Jei .lt;- ii < Iv r.d:i- 
dėl .lll-ll. C'kil Į,;, 

iii'iicti Ir nu-,pirkil 
i’oiiv. Nuu-aTniii- >i
v i'ik'lliiiii ir pn jėt'ii 
licrvam ■ ir mii-kiila m<x i’.iula v uja r.m 
dor.nji kriiiiin. Mij>rin«. papievius nėr- 
vi:- ir i ■ ICI i pa< i i< | i na ji| ištvermę.
Sil’cikia ":ii\ iimiil i inie^;). rcr;,l i'Įieti- 
l.i. puiku žlebėjojinin. retriiliii<>i:i vidu
riu veikimą. -iikelin entuziazmą ir :im- 
biei in. Jei J|p ne~i jaučiat kaip rci' 
kiniu, i ,i p;il< dėl siu, labo pnbitlidv k 
ji. Ji- yra malimu- imti ir Jų- limiuii 
l>r.,dė-it j::ii-r,- nuo i<t geriau. Neini 
kil įkaitu. Imkit jo per keletu lieim 
ir jei .Iii- n>'-i.i:iii-it geriau ir m-al rody - 
-it guriau. nuneškit likn-ią dalį pakin
ko pr- npijekoriii ir ii- -imrijžins jum — 
J u-n pinimi-. Išdirbėjai Nuga-Toite į- 
-a ko x i-icm- :ipt ie kori n m- gurant no' i ii 
ar -UL'iazinii Ju-u pinigu- jei Jų- bu- 
tunui nrii/’.':i nė 111.1 -.. Kekona n.liio ja 
lim~. .-araiu i|o;.i;n "- ir pardilodanm- 
per x i-ii- apt i.-koril

i
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kuponu 

C .T. U S 1 t • 
dykai lietu

viukai pamokti 
kaip prižiūrėti 

ir prneti savo ir 
jūsų kudikj. Iškirp
te i r prisiŲskito 

SiandlO »U jūsų vardu 
ir adresu.

TUK ItOflDEN COMPANf 
r.ordcn Hldg. Ncw Xork

S

JEIGU NENORI, KAI) TAMSTOS VAIKAI g 
PAMIRŠTU GIMTĄJĄ LIETUVIU KALBĄ. |

prijaučiu 
lies ten 

plačiai skaitomas, 
karikurtč-mis nariai prirašo
mi. Vis tai malonus reiški-

A .

GRAŽIAUSI vaikų laikraštį“Saulute”
TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

IŠ kalbos išėjus, 
reikia Švelnioj 

priklauso prie L. 
Jei ne. tai nerei- 
kodel nepriklau

sai Nes tuo pasakymu ver
ti žmogų ieškot pasiteisini
mo. Reikia mandagiai pa
prašyt i, nu rody liejant reika
lingumą. svarbą ir t. t. Ge-I 
ras linas paklausti žmogaus 
antrašą ir pranešti centrui 
pažymint, kad atsiusti to
kiam ir tokiam žmogui 
‘‘Darbininką’’ dėl pasiskai
tymo. Centras tai padarys 
su mielu noru.

Antrą vietą užima Bosto
niečiai prirašydami, būreli 
nariu. J i<- nepatenkint i vien 
nariu žvejojimu, dar rengia 
piknikus, si ropini seka ir re 
mia centrą. Žodžiu, stengia
si ir nori, kad LDKS. bujo
tų.

Trečias seka — Detroitas. 
Tie mūsų aiilomobilių meka- 
nikai širdingai 
“ Darbininkui.”
“Darb.”

TRUMPI 
! SKAITYMELIAI 
| NAUJA KNYGA 
| Joje telpa daugiau kaip 

1QO trumpų pasakaičių 
•150 pusi. 45 centai

DARBININKAS
366 Braatltray, Bottn* 27, Mm

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. I’iesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus jiasaulio. Jvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus.molio ir kitoki. l.aikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesi. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. lai
džia “PASAKOS” B vė. Redaktorius A. Giedraitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas Veltui.

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke
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Ivan Bratt, Švedijos blaiv 
ininkų vadas. Jo sumanymu š 
vedijoj įvesta aprubežiavimas 
vartojimo svaiginamų gėrimų.

.. nri -Ti<

! ir paklausi alio vyro: “
pametei?” Tai jis atsakė, jpg jis manęs pa
metęs savo pirštinaites) tada Jurgį apėmė 
nusistebėjimas. ' Keltuvo darbininkas pri
žadėjo anam vyrui, jeigu tik sužinos apie 
rastas pirštinaites, tai jam pranešiąs. Pa
sikėlus iki 4 lubų anas vyras išėjo iš elevei
terio ir nuėjo litografiškon įstaigon. Jurgį 
ir vėl apėmė įvairos mintys, jis pamanė gal 
jis įtaria keltuvo darbininką, arba jeigu jis 
pametė tuos pinigus, tai jis nepaiso apie jų 
suradimą, nes jis nieko neklausė keltuvo dar
bininko apie juos, o taipgi nieko nepastebėjo 
laikraščiuose apie tokių pinigų pametimą. 
Čia Jurgiui pradėjo rodytis lig jis be reika
lo lošė teisingo rolę, kovodamas su savim, 
kad tų pinigų nenaudoti. Tečiaus jis pasi
ryžo jų nenaudoti toliai, koliai galės ištesėti 
savųjų. Pėtnvčios vakare sugrįžęs iš darbo 
Jurgis rado savo pačią su ištinusiu veidu, 
verkiančią nuo dantų skausmo. Jis kuogrei- 
čiausia pasiuntė vieną savo dukterų į vaisti
nę, kad sužinojus gerą dantistą pa prašytų 
paskirti laiką, kada galėčiau pas jį nueiti ir 
padavė savo voką su alga, kuriame buvo $20. 
Nors jo moteris protestvo, kad jis nepasi
liko sau ant pragyvenimo, bet jis paaiškino, 
kad galėsiąs apseiti be pinigų, nes jis pada 
ręs kokį ten kitiem darbininkam patarnavi
mą ir už tai gausiąs $20.00. Tečiaus jis jo
kio darbo nebuvo atlikęs, bet jis turėjo min
tyje, anuos rastuosius pinigus ir jau buvo pa
siryžęs juos pradėti naudoti. Nors Jurgis 
gana sunkiai jautėsi ir už tą, jog sumelavo 
savo moterei apie savo uždarbį apart savai
tinės algos, bet tečiaus jis manė jog privers
tas buvo tai daryti gelbstint reikale savo šei
myną.

Kitą dieną prieš pietus Jurgis paėmė 
vieną $20.00 Bilą iš rastųjų pinigų ir jau ma
nė nuėjėsi valgyklą su ja užsimokėti už pie
tus. Bet koliai jis nuėjo į valgyklą. Jurgio 
pasiryžimas jnanyko ir jis užsisakęs už 20e. 
pietus, kurie dar buvo užsilikę jo kišenėje 
išėjo iš valgyklos rastųjų pinigų neišmainęs. 
Kaip vakarykščiai jis buvo pasiryžęs tuos 
pinigus vartoti savo reikalams, taip šiandien 
jis pasiryžo nuo tų rastųjų pinigų nusikra- 
tyti, nes jie jam nedavė nei naktį ramiai mįe- 
goti. TodeUTšėjęs iš valgyklos Jurgis kuo- 
greičiausiai nusiskubino į raštinę, ir paėmęs 
rastuosius du tūkstančiu dolerių, už kelių 
minučių atsirado prie didelio raudonų plytų 
namo. Tai buvo policijos nuovada. Jurgis 
sutiko jauną policistą, kurio jis paklausė: 
“Ką aš turiu matyti delei rastų pinigų?” 
Viršininką, atsakė policistas. “Ardaugra- 
dai ?’’paklausė jo polieistas. “Dutūkstan- ; 
eiu doleriu. — atsake Jurgis. Policistas pa
rodė kambarį, kuriame viršininkas buvo ir 
nuėjo švilpaudamas po koridorių. Čia Jur
gis pajuto didelį palengvinimą. Jam atro-

tw>rr .■. ,..r .
jis bandė skaityti, bet tas jam nesisekė, nes 
jo mintys buvo padalytos tarp raidžių į ku
rias jis žiūrėjo ir tarp piniginės, kurią, jis 
jautė savo kišenėje. Jis metė bandymų skai
tyti ir pradėjo galvoti, ką jis pasakys savo 
moterei ir dukterims, kuomet jos sugrįš į 
namus. Jis sumanė laukt koliai jos bus visos 
trys ir sugalvojo pradėti sekančiai:

Įvykis Raštinėj

“Keistas dalykas įvyko raštinėj šį 
pietį. Aš tik buvau pasirengęs apleisti 
tinę, bet netikėtai pastebėjau vieną laišk 
kurį būtinai tą dieną turėjau atsakyti, tokiu 
būdu užtrukau ilgiaus kelias minutes. Kuo
met aš uždaręs raštinę išėjau, tada visi kel
tuvai buvo žemyn nuleisti, aš sumaniau ei
ti žemyn laiptais. Prieky aš pastebėjau vie
nais laiptais žemiaus žengė jaunas vyras, ku
rį aš tankiai pastebėdavau užeinant į biogra
fiškos įstaigos raštinę, ant ketvirto aukšto. 
Tuom tarpu kaž kas man užkliuvo už kojos 
ir pažvelgęs žemyn pastebėjau piniginę mąs
lią. Aš šūktelėjau, bet einantis pirm manęs 
turbūt nenugirdo. Koliai aš pasilenkęs pa
ėmiau nuo žemės tą piniginę, ir nubėgau že
myn laiptais aš nieko nebemačiau ir privers
tas buvau įsidėjęs kišenėn parsinešti na
mon.”

Tolinus Jurgis pradėjo mąstyti, bet kas 
jeigu ne tas vyras, kūl is pirm jo žengė laip
tais žemyn pametė tą piniginę, o kas kitas, o 
jis eidamas nepastebėjo. Tad kaip surasti 
tu pinigų svininką. Ir vėl kitokios mintys 
pynėsi Jurgio galvoje. Kas jeigu jis pasi
laikytų tuos pinigus, nes jam reikia apmo
kėti apdraudą ir Mortos ligonbučio išlaidas, 
prie to dar bus reikalingi šiokie tokie page 
rinimai namuose, kuomet ligonė sugrįš iš li
gonbučio. Taipgi neužilgo reiks užmokėti 
padidinta renda už namą, o pinigų nėra at
liekamų. Tokios ir tam panašios mintys py
nėsi Jurgio Lymano galvoje. Jurgis pajuto 
savyje lig dvi esybes, kurios viena iš jų tar
tum sakė jam: “Pasilaikyk sau tuos pini
gus ir naudok savo reikalams, o kitatpusė sa
kė: “ne, sugrąžink rytoj tuos pinigus, nes 
teisybė to reikalauja.” Tokiu būdu Jurgio 
sieloje užvirė vidujinė kova. Suskambėję 
duryse raktai pažadino jį tarytum iš miego. 
Jis pribėgęs atidarė duris; tai buojo mo- 
teris, kuri sugrįžo iš ligoninės. Jinai buvo 
susikrimtusi rūpesčiu ir kramtė savo lūpas 
nervingai, ir tuoj pranešė savo vyrui, kad 
jos sesuo Morta, turės pasiduoti kitai ope
racijai., Nes daktarai nuėmė rentgeno spin
duliais paveikslą ir pastebėjo, kad yra užsi
likęs šmotukas atskilusio kaulo, kurio pirma 
nepastebėjo, darydami operaciją. Tas at
sieis $300.00, ir jo moteris smarkiai parūgo- 
jusi ant gydytojų, pavadindama juos plėši
kais, nuėjo gaminti vakarienės. Tas Jur
giui dar daugiau rūpestį padidino. Tuom 
tarpu sugrįžo iš teatro ir jo dvi dukterys. 
Jurgis nuduodamas linksmu paklausė, kaip 
joms patiko “mūvvs,” bet jos atsakė, jog ne
buvusios, bet sumaniusios taupyti pinigus. 
Besivaikščiodamos susitikusios savo draugę 
AVilliamsoniutę. kurios tėvas turįs spaustu
vę ir prižadėjusi paprašyti savo tėvo, kad 
jom duotų kokį darbą savo spaustuvėje laike 
vakacijų. O tas mums be abejonės daug pa- 
gelbės įstojimui į komercijos mokyklą.

Gi Jurgis prispaustas visokių finansi
nių trūkumų nei nemanė priešintis tokiam 
savo dukterų užmanymui ir širdingai joms 
pritarė. Kuomet tą vakarą Jurgio moteris 
ir dukterys nuėjo gult, jis išėmė rastuosius 
pinigus iš odinės mašnos ir sudėjęs į didelį 
voką nutarė ryt mėty j nusinešti raštinėn ir 
paslėpt kur tarp senų, nevartojamų knygų. 
O jeigu jis sumanytų juos vartoti, tai jis ten 
galės rasti. Bet su tuomi jis nutarė nesi 
skubinti, neštu pinigų savininkas galėjo būt 
tas pinigines bilas susiiųimeravęs ir pranešt 
batikom. Tokiu būdu jis galėtų likt sugau
tas — manė sau Jurgis Lvmanas. Antra, 
koliai jis tų pinigų nevartoja niekas jo ne
gali laikyti vagim. — manė sau Jurgis.

Už savaitės laiko nuo radimo tų pinigų 
Jurgis patėmijo tą patį vyrą, kuris pirm jo 
žengė ir kurį jis manė esant tų pinigų savi
ninku. Jis papietavęs grįžo prie darbo ir 
jiedu abu susiėjo ant eleveiterio. Anas Jur
gio patėmytas vyras paklausė eleveiterio 
(keltuvo) darbininko ar nesiranda tame na
me pamestų ir rastų daiktų biuras. Jurgis 
tame momente pasijuto lig elektros užgau
tas, bet kuomet keltuvo darbininkas paaiški
no, j°£ kuomet kas ką nors pameta, tai jam

ife-. Vertė S. B—tis

Jurgis Lymanas džiaugėsi proga, likęs 
įas namie savo kambariuose, nes jo mo- 
8 buvo išėjus ligonbutin aplankyti savo 
pančios sesers, o dukterys ant teatro. Te- 

, „ is nors prie užrakintų durų ir užtrauktų 
“ ūkinių, jo kambarys atrodė jam perviešas 

irbui, kurį jis norėjo atlikti. Jam atrodė, 
|cad net jo šeimynos paveikslų nekrutančios 
Akys tėmyjo jo žingsnius ir veikimą. Galu- 
įjtinai jis perėjo per savo ir savo moters mie
gamąjį kambarį, ir įsi lindęs į tamsų ir ankš- 
'tą drapanų šėpą, ir išsitraukęs iš kišenės ki
šeninę lemputę ir pluokštą naujų banknotų 
pinigų pradėjo jas skaityti.
P’* __ 1

“Dvidešimts, keturiosdešimts, šešiosde- 
aštuoniosdešimts... ” Jo rankos stin

go, skruostai degė kai ščiu ir plaučiai tartum 
Justojo veikę krūtinėj, jam tuos pinigus be
skaitant. Ir kuomet jis pabaigė skaityti ir 
sulyginęs pinigines notas ir patalpinęs jas 
Adinėn mašnon, jis sudribo lig po labai, la
ibai sunkaus darbo pailsėti. Tame pluošte 
J)ūvo 100 naujų tik iš dirbtuvės po 20 notų 
iš viso $2000.00.

Du tūkstančiai dolerių nėra tai didelis 
turtas, bet ir tokia suma šiek tiek reiškia 
ypatingai tokiame momente, kuomet šeimy- 
iaos tėvo finansiniai reikalai yra žemiausia- 
raae stovyje. Jurgis šiame atvejuje taip bu- 
Vo susimaišęs, kad nežinojo nei ką bedaryti. 
Jis buvo gatavas tą pluoštą pinigų įdėti į vie- 
pą tuščią švarko kišenių, bet kas jeigu jo mo
teris, kartais beapžiūrėdama jo drapanas 
tuos pinigus apčiuoptų, arba kurią dieną su
manytų prosyti jo geresnias, arba atiduotų 
jo senas drapanas, senų drapanų vertelgai. 
Visas pustuzinis tokių baisių minčių perbė
go per jo galvą. Jis įsidėjo atgal tuos pi
nigus į drapanų kišenių, kurias jis nešioja 
kasdien, nes tas jam atrodė mažiaus pavo
jinga, koliai jis galutinai nuspręs ką su tais 
pinigais padaryti, 
i' Nors tas jam atrodė lig kad jo kišeniu- 
je kabotų miltų maišas, bet tas atrodė jam 
saugesnis būdas, ir nors jo moteris kada pa- 
tėmytų jo pasipūtusį kišenių, tai jam nesun- 

būtų išaiškinti, jog jis turi parsinešęs 
arias popieras iš raštinės, kurias reikia 
urėti. Ir jeigu jo moteris ir susektų a- 

pie tai jis prieš ją nepasirodytų melagiu, 
įį Tečiaus jis tuoj pasijuto esąs juokingoj 
padėty, kaip jis išvengtų nesumelavęs savo 
tnoterei, jeigu tos popieros pasirodytų esą 
iu tūkstančiu dolerių. Jis nusišypsojo pat
sai savyje ir tame momente jam užėjo min- 
Ks, jog tokiame atsitikime jis pasakytų visą 
tiesą, nes tai bus daili apysakaitė jo mote
ries suraminimui kuomet jinai sugriž iš li
goninės, aplankiusi savo sergančią seserį, o 
rytmetyje paėmęs tuos pinigus ir nunešęs į 
testinę įteiks atgal žmogui su pilkomis dra
panomis. Nekuriai valandėlei tas jam atro
dė visai gerai ir jis jautė lig palengvinimą. 
Jis atidarė šėpos duris ir išėjo į miegamąjį 
kambarį, nešdamos rankoje žiburį. Atve
dęs kambario oras perėmė širpuliu, jis pri
sėjo savo ranką pire kaktos ir pajuto, kad 
jo kakta šlapia nuo prakaito. Jis turėjo ga- 
oa sunkias 10 minučių drapanų šėpoje, ir 
Ižiaugėsi, kad tos sunkios minutės praėjo, 
Jurgis jautėsi lig pamišęs laike tų kelių mi- 
nttčių, kad jis galėjo mąstyti apie kokį ki- 
įokį būdą, negu teisingą. Jis perėjo per 
Miegamuosius kambarius į skaitomąjį kam- 
Barj, kur paprastoje vietoje po elektros lem
pa stovėjo jo krėslas, o ant stalo gulėjo va- 
Eąrinis laikraštis ir pusiau ištrauktas iš Vo
lfe laiškas gulėjo ant stalo krašto. Laiškas 
gttvo prisiųstas namo savininko, kuriamo 
rargis gyveno. Tame laiške buvo paaiškini- 
itts, jog delei taksų pakilimo ir visokių reik 
BBnų namų pataisvrnui jis nebegalės laikyti 
B senąją nuomą ir priverstas yra pakelti 
■Kanos ant 15%. .fis apturėjo tą laišką rv- 
■ prieš eisiant į darbą, apie kurį jis mąstė 
■t ištisą dieną, koliai piniginė mašna su jos 
M^>a neišvarė jam tos minties iš galvos. 
Bmkioliktas nuošimtis nuo šešiasdešimts do- 

sudarė devynis dolerius mėnesiui. De- 
mu doleriai mėnesiui, sudaro $108.00 mc • 
■ms. Iš kur tą sumą sudarius? Su Mor- 
iį’galinčia ligonbutyje ir dviem, dukterim 
Bigiančiom aukštąją mokyklą, ir besiren- 
■BD&iom stoti į komercijos mokyklą, o prie 
RmAmt reikalas nekuriu naujų daiktų pava- 
lįfefui. Jurgis vaikščiojo susikrimtęs po

Kad tą rūpestį kiek apmalšinus praneša, o jei ką randa, tai pas jį palieka
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Ar taiAista ką norsfdė lig kad didelis akmuo būtų nusiritęs, ku- 

. ris slėgė jo sąžinę. Nuėjęs pas viršininką 
Jurgis apreiškė: “Aš radau pinigų.” 
“Taip?” Ar daug radai?”—paklausė po
licijos viršininkas ir pasiėmė popieros lakš
tą, kad užsirašyti nekuriuos pafėmijimus. 
Jurgis pasakė sumą rastų pinigų ir visą atsi
tikimą iš pat pradžių; kaip ir kur jis tuos 
pinigus rado. Kaip jis lemi jo laikraščiuose, 
ar kas nors neatsišauks tuos pinigus pame
tęs. Kokią jis nugirdo šneką pinniaus mi
nėto jauno vyro, su eleveiterio darbininku, 
o policijos viršininkas visą tai užsirašinėjJ. 
Po to Jurgis palikęs pas t^ršininką rastuo
sius pinigus išėjo iš policijos nuovados jaus
damas didį palengvinimą. Sugrįžęs į namą, 
kuriame buvo jo ofisas ir pasikėlęs eleveite- 
riu nuėjo savo raštinėn užbaigti nekuriuos 
darbus, kurių prieš pietus nesuspėjo pada
ryti. Jis žinojo, kad sukatoje po piet visi 
raštinės darbininkai bus išėję ir jam bus ra
miau dirbti ir užbaigti savo darbą. Jurgis 
užsirakino raštines duris, kad jam niekas 
neperiškadytų dirbti ir pradėjo baigt savo 
darbą. Bedirbant jį apėmė snaudulys. Ka
dangi jis per kelias naktis mažai buvo mie
gojęs, nes rastieji pinigai jam nedavė ramy
bės. Tokiu būdu Jurgis bedirbdamas prie 
savo rašomo stalo .nei nepasijuto, kaip užmi
go. Kada jis pabudo, buvo jau vėlyvas va
karas. Jurgis jau rengėsi eiti namon, kaip 
netikėtai suskamba telefonas. “Ar čia Jonu
šo ir Evanso kompanijos ofisas?”—paklausė 
balsas per telefoną. “Taip,” atsakė Jurgis. 
“Ar galėtumei man nurodyti kur aš galė
čiau surasti Jurgi Lymaną'?” Užklausė bal
sas per telefoną. Aš pats esu J. Lvmanas, 
kuris kalbu — atsakė Jurgis. “Aš esu re
porteris vakarinio laikraščio.” atsiliepė bal
sas per telefoną. Ar galėtumėt man ši tą 
pasakyti apie tuos pinigus, kuriuos rado
te, nes aš noriu parašyti į laikraštį visą atsi
tikimą apie tuos pinigų dirbėjus (konterfei- 
terius). Jurgis tik iš miego pabudęs ir taip 
ūmai paklaustas nežinojo ką ir atsakyti. A- 
pie kokius pinigų dirbėjus? Aš nieko neži
nau—atsakė Jurgis nustebęs. “Tai tamsta 
nežinai apie tai nieko, kad tie pinigai, ku- 
riuos radai buvo falšvvi; kad policija, susekė 
tų pinigu išdirbėjus ir ka dtaniistos nurody
mu jiems tas pasisekė surasti. Ar ir to neži 
nai, kad valdžios nuo nekurio laiko jau bu
vo nustatyta dovana 10 tūkstančių dolerių 
kas pagelbės tuos pinigų dirbėjus surasti, o 
ta dovana beabejonės teks tamistai. Aš tą 
visą ką tik sužinojau policijos nuovadoje,” 
— kalbėjo balsas per telefoną. Jurgis to vi
si* beklausydamas taip tapo sujudintas, jog 
nei žodžio negalėjo ištart. Reporteris bandė 
šio to dar klausti, bet nesulaukdamas atsa
kymo, pasakė: “Et. tas liurbis verkia” ir 
uždarė telefoną.
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Amerikos Lietuvių Diena — Lietuvių Tautos Garbės Diena
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iiDARBININKU” GALIMA UŽSIRAŠYTI ŠIOSE
VIETOSE: r
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...............;.......*............................... ...........
KUN. J. BAKŠYS

46 Congress Avenue Waterbury, Conn.
r

KUN. G? M. ČĖSNA

2521 Chicago Avenue Sioux City, Iowa

J. GAILIŪNAS
The Lithnanian Store Athol, Massachusetts

V. GILEVIČIUS
37 Hartford Avenue

VLADAS
877 Cambridge Street,

i

I

[i

New Britain, Conn.

JAKAS
Cambridge 41, Mass. *

4

P. LUKŠIS
190 Van Buren Street Newark, New Jeney

JOHN RAGALIAUSKAS
5 Aetna Street Worcester, Mass.

L. ŠIRVAITIS
9258 Cordoni Avenue Detroit, Michigan

K. A. VENCIUS
90A Lavrence 8treet Lawrence, Mamdnuettt

f ’

9

f

J

J

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

Didžiausia Dievo bažnyčia 
žemėje yra žmogaus siela.

g®®®®®®©®©®©®®©®®©®©@®®©®<’ 
h CHORO REPERTUARAS j 

t J Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me- ( 
H tams $2.00. Už tų pačių kainų I
< ? siunčiam ir Lietuvon. A. BAčIU- į
< 5 LIS, 421 6th St, S. Boston, Mass. z:
»®®®®@@®©®©©©©®®e®®®®®®®®®

VERACKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA dviejuos® 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway

TeL S. B. 0948

Retoj lietuvių šeimynoj ne
rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių Šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumu, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

366 Broadvay, So. Bertos, Man

flOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas,

514 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Vice-PIrmininkas — Povilas Kuka,

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

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

906 E. Broadvvay. So. Boston, Mass. 
Kaslerins — Andriejus Zalieckas,

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

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

mėnesinius susirinkimus kas pirmu 
nedėlilienj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 IVashington St., Boston, 
Mass. 1:30 vai. po pietį,. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

Lietuvos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai 
CirmlnlnkS — Teklė Ašmenskfen®, 

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

Vlce-Piro. — Zofijn KėSienS,
59 Gatės St.. So. Boston. Mnss. 

Trot. Rnštlnlnkė — Ona SianrfenA,
443 E. 7th St.. So. Boston. Mnss. 
Telephone Sonth Boston 3422-R.

1n. Raitininke — Bronislava Ciunleni, 
29 Gonld St.. W. Rozbury. Mass. 

Iždininkė — Ona Stanlullutė,
105 W. Gth St.. So. Boston, Mass. 

Tvarkdnrė — Ona Mizgirrrtenė.
1512 Columbla R«L. So. Boston. Ma.**. 

Draugija savo susirinkimus taiko kas 
anrrn ntamink^ kiekvieną menes} 

Visais dr-Jo« reikalais kreipkitės | pro- 
cokoli} raStininkę lalėku ar telefonu. 
*:3O vakare, pohainytlnėj svetainėj, 
Fifth St.. So. Boston, Mass.

1 ■ " ■ 1 ■

ŠV. JONO EV. BL, PAŠELP. 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. tloba.

539 E. Seventh SL. So. Roston. 
Telephone Sonth Bostoa 3552-R. 

Vice-Plrmlnfnkss — J. Petrnnskas.
17 Vale St.. South Boston. Mass. 

Prot. Raitininkas — J. Gllneekla.
5 Thomaa PK, South Roeton, M«* 

Ftn. RaMlnlnkas — M. Aelkla,
40 Marine Road. So. Boston, Mm 

Kasteriu* — A. Naudžiūnas,
883 K. Rrnadvray, So. Boston, Mm 

Tvarkilarys — J. Zalkta.
7 VVInftaM SU So. Boston. Mm. 

Draugija talko susirinkimus kas trofl* 
en 9WH 893ĮWl OiWT nedMrflenl kiekvieno manesta, 2-rw va-

Lietuvos 
ženklai

Geras tCvynainls privalo 
į turėti Lietuvos miestų žen

klus. Yra Indomu su jais 
susipažinti. Juos galina 

L vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, fAviso yra 40 ženklų.

Kaina 40 centų.

L "DARBININKAS”
366 W. Broadvay 
S. Boston, Mass.
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Ttdžiaugias susijaukę gero- rūbų 
siuvėjo ir gauną gerą ir greitą 
paąrnayiuią. Senai reikėjo oj 
vietoj tokip žmogaus, 
nepamirškit jo.
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Kūris su tuo 

pa pinisųveikė-si
jii4^r-korespondeiitus j atvirą

(Jvų. Į vi-
įones never-

Vien tik pami-

entįsekorą: 
sa*|a 
trf atsakinėti
nėšiu tą, kas liečia katalikų vi
suomenės darbuotojus ir ko. 
respondentus. Autorius minė
to straipsnio sako, kad esame 
per “kvaili” tą visą permabti! 
if suprasti. Jūsų žodį “kvai
li” paliekam jums, kaipo jūsų 
nuosavybę. Tolinus sako, mū
sų genialiai korespondentai ne
pajėgia įžiūrėti viso svarbumo. 
Mes turime pilnai galimybės 
nupiešti visą svarbą. Bet dėl 
šventos ramybės nenorėjome 
kelti aikštėn tokių dalykų, ku
rie neneša jokios naudos katali
kų visuomenei. Tamsta irgi ra
miai sau sėdėjai nepaliestas 
mūsų koresp., kurie taip gra
žiai ir ramiai mokėjo apeiti ap
rink jus nepalietę. Bet pats, 
būdamas neramaus būdo žmo
gus, kiši savo snapą ne į savo 
reikalus. Kas link suorganiza
vimo jaunuolių S. L. lt. K. A.‘ 
297 kuopos sakai, kad nekurįe 
Veikėjai žiūrėję’ su nepasitikėji
mu. O keno gi čia triūsas, jei 
ųe veikėjų? Kas link pačių 
tjvarkynios irgi matyt neturi jo
kios nuovokos, jei darai užmei- 

iiij 
pas tapo suorganizuotas gana 
riiokyto žmogaus ir čia pat A- 
merikoje augusio, prie kikilio 
tvarkymosi nesikišo jokis paša
linis žmogus, na o ar ilgai mi
nėtas kliubas gyvavo? Pakir
to .ii visai netikėta mirtis. Tai
gi čia aiškiai matosi, kad šalo 
mokslo būtinai yra reikalinga 
praktH<a* Tamsta siūtai, kad 
g.eriau vėliau negu niekad. Tad- 
gi ir pats tapai ištrauktas iš po 
laisvamanių vežimo ratų vien 
tik su ta minčia, kad.geriau vė
liau. negu niekad. Mūsų vei
kėjai ir koresp. manė, kad kaip 
ne jaunas žmogus visgi nors ant 
senatvės turėsi progos pasitar
nauti kuom nors katalikų vi
suomenei. Bet anot tos patar
lės, “girios paukštis girion ir 
traukia.” Podraug kas davė 
jums galimybės išvyti iš savo 
namų “Keleivius,” “Naujie
nas,” “Laisves” ii- kitus lais
vamaniškus šlamšt us ? Kas rė
mė aukomis ir kitais pragyve
nimui reikalingais darbais ? Ar
gi .jau mūsų veikėjai ir kores- 

•' ępondentai nieko tame neprisi- 
(Vjėjo? Po<|wiug giriesi, kad p. 
iZ. G. Pcttee duoda jums tiek 
įpainios dalbų, kad užversta 
jūsų spaustuvė. Bet kas-žin p. 
E. Pett<-e jei žinotų jūsų nuo
pelnus ką jūs esate gero pasi
darbavę <lcl katalikų, tai gal ir 
p, E. G. I’eitcr jums lieptų eiti 
tų darbų Į»a>jicŠkQfi pas laisva 
manius o savo darbus atiduotų 
katalikams.

Tamsta myli kitus pamokyt 
ir klaidas nurodyt. Tai ko<lc| 
pats nepajėgi išmokti. Juk tu
rėjai gana laiko |>er eiles motų. 
Ko<lrl gi jūsų gyv<>nimas vien 
lik klaidomis užpildytas iki 
šiai dienai. Kodėl tamsta vi<*- 
toje prigulėt prie socijalisų bu- 
vusios 33-čivs kuopos neprisi-

rašei prie kokios nors prakil
nios katalikų organizacijos. 
Kodėl gi vietoje prigulėt prie 
Dr. Vinco Kudirkos laisvos 
draugijos o ne prisirašei prie 
kokios nors katalikiškos, pašai
piuos draugijos. Kodėl gj vie
toje prigulėt prie S. L. A. 14 
kuopos o neprisirašei prie S. L. 
R. K. A. kurios nors kuopos. 
Atsakyk man p. autoriau “Be
reikalingų Aimanavimų.” Kas 
būtų katalikų visuomenės gyve
nime jei mes veikėjai, koresp. 
ir visi katalikai taip.elgtumės! 
Be abejonės mūsų gyvenimą 
užpildytų vien tik juodas taš
kas, zero. Šiuom kart tur būt 
jums duosis gana gerai suprast, 
kad mūsų veikėjai ir koresp. y- 
ra suprantą dalykus ir gali vis
ką pilnai ir biografiškai apra
šyti. Kas link parapijinio vei
kimo, tai daugiausiai kad nėra 
ko pagirti, veik du trečdaliai 
reikėtų papeikti. Tik tokius 
dalykus paliekam Dievo ap- 
veizdai, arba tiems “piso- 
riams.” kurie tiek pat duoda 
už katalikystę ir lietuvystę 
kaip ir pats “Bereikalingų Ai
manavimų” autorius.

Turiu Tamstai 
mes katalikų visuomenės vei
kėjai ir korespondentai pilnai 
esame prisirengę stoti su tams
ta j korespondencijinę kovų ir 
lauksime nuo jūsų pirmo šūvio. 
Labai apgailestaujame kad lai
kraštyje reikia užimti brangių 
vietų ir dar ant tpliaus jų užsi
sakyti. Bet juk mūsų vdikėjij 
ir korespondentų yra pareiga 
būti gatavais kiekviename mo- 
mente sargyboje katalikų vi
suomenės reikaluose.

C. K. Viršila

viet. kleb.
Šv. Mišias
9-tą vai. ir

TųjepatdienojeS vai. popie-Jnyčių. Dabar visi lietuviai 
tų vaikučių būvu įrašymas į 
škaplierius ir rožančių. Cere
monijoms užsibaigus, vaikelių 
paveikslai prie bažnyčios nuim
ti. Užbaigoje visi Vaikučiai ir 
jų tėveliai suėjo svetainėn ir 
pasveikino savo mylimų klebo
nų jo dešimties metų jubiliejaus 
dienoje ir įteikė jam gyvų gėlių 
bukietų.
>>J^Jewarkiočiains iš anksto 
šviečia ryški saulutė linksimos 
ateities, nes tėveliai leisdami» 
savo vaikelius į parapijos mo
kyklą kaip ir kandidatais juos 
stato, kurie rytojaus dienoje 
užims jų vietas parapijoje.

. Bedantis

• v

NEWARK, N. J.
Svč. Trejybės liet, parap. vai

kučių pirmoji Šv. Komunija iš
kilmingai buvo priimta birželio 
27 d. devintą vai. ryte. Vaiku
čiu būrelis buvo gana didelis, 
visi gerai prirengti mokytojo 
A. Stanišausko ir 
km*. I. Kelmelio, 
vaikučiams laikė
pritaikintą pamokslą pasakė. 
Ne tik vaikučiai, bet lygiai ir 
jų tėveliai neapsakomai džiau
gėsi toje dienoje artindamiesi 
prie Dieviškojo stalo. Labai 
gražų pavyzdi parodė kai ku
rie vaikelių tėveliai toje pat 
dienoje kartu su savo vaikeliais 
priimdami Šv. Komuniją. Bran
gus Dievulis tikrai palaimįs 
jiems ir jų šeimynoms gyveni
mą.

DETROIT, MICH.
Kazys Jurgėlaiti's 21 m. am

žiaus ir Antanas Štaulis buvo 
išvažiavę vakari jų. Grįždami 
namon iš Bloonislhfry, N. J. su
tiko baisią nelaimę. Kazys Jur
gelaitis vietoj užmuštas, kitas 
dar gyvas liko.

Darbai Detroite labai silpnai 
teina. Fordas dirba po 5 ir 4 
dienas savaitėj ir tūkstančius 
atleidinėja iš darbų. Taip pat 
ir kitos kompanijos nekaip te
dirba. Pribuvusiems iš kitų 
miestų sunku darbą gauti.

Detroito lietuvių rūbų siuvė
jas persikėlė nuo Wood\vard 
ant AVestminster. priešais Iraž-

Kas-gi su Norwood’u gali sū- 
silygyt! Mūsų klebonas gerb. 
kun. V. K. Taškūnas apsiavęs 
“overalls” tiktai triūsia apie 
naujai statomų klebonijų.

Pobažnytinč sale dabar kad 
skamba tai skamba nuo melodi
jų naujo “grand piano.”

Šv. Cecilijos choras rengiasi 
prie privatiško išvažiavimo į 
“Nantasket Beach,” liepos 18 
d. Choro pamokos yra par
trauktos per visą liepos mė
nesi.

Gabrys Glebus, jaunas lietu
vis, prisirašė prie choro. Bra
vo, mūsų jaunimas spiečiasi i 
krūvą.

Elena Jasioniutė išrinkta 
choro nut. raštininke i vietą re
zignavusios p-lės O. V.

Kazys Viesulą dėlto pasi
traukė iš choro ant neaprihoto 
laiko, nes y ar 
darbais.
L. Vyčių N. A. Apskričio.

Pp. Viesulai įsigyju naują 
“ Dodge” “makabilių.”

Ona Viesuliūtė darbuosis per 
vasarą kaip ‘playground super- 
visor” prie Buleli mokyklos.

Aleksa Stašaitė, 7 klasės mo
kinė, laimėjo antrą dovaną kon- 
teste parašyme “Essey on 
American Flag.” iš visų 7 ir 8 
klasių Nor\vood’o mokyklose.

Pp. Kcreišiai iš Brockton’o 
pereitų nedėlią svečiavosi pas 
pp. Stašaičius. .
~ --- —§tella

kad miesto valdyba tam tikslui 
pavelija kolektuoti pinigų ir 
nedėįdiejiiais. 0 iš pasikalbę- 
jimų su žmonėmis, tai matyt 
-kad visi labai pritaria tljai Lie
tuvių Dienai. Pavyzdžiui, gerb. 
Ona Unguraitė tik juokais ta
rė čia tūlam Paniškiui: — Ar 
duosite auką “Lietuvių Die
nai?” Tai penkinę tuojaus ir 
davė. ’

Ungurio Posūnis

__ ____ ■ t v,

vanų tvirto medžio “majesto
tiškų” lazdų. ‘Bažnytinės drau

gijos būtent Tretininkų, Apaš 
talystės Maldos, Šv. Trejybės 
Amžinojo Rožančiaus ir Šv 
Vanki draugija įteikia jubili 
, antui gražų auksinį kielikų 
Jžbaigiant / gerb. jubilijanta 
sako prakalbų išreikšdamas pa 
dėkų draugijoms ir svečiams u 
, ų dovanas ir linkėjimus jan 
suteiktus prižadėdamas dar ii 
giaus jų reikalais rūpintis. S ve 
čiai skirstosi į namus pakiliau 
ūpe.
Trumpa jubilijanto biografų;

Kun. I. Kelmelis įšvęstas 
cunigus birželio 24 d., 1926 n 

Švento Andriejaus Katedroj 
Grand Rapids, Mieli, l’er tr 
mėtos misionieriaus pareigas « 
jo .Michigan valstijoj šiaur 
dalyje šiuose miesteliuos' 
Manistee, Freesoil, Ludnin 
tųn, Scottville, Custcr, Roun< 
ake, Baswlake, Little Mani 
tee, Bouldvin, Sugina w ir B; 
Citv. Šis įvvkis via istorini 
nes gerb. jubilijautas tuo 
miesteliuose pirmas lietuvis k 
nigas lankėsi. Atlikęs ten n 
sijos darbą išduoda vyskup 
savo darbo atskaitą ir išgav 
trims mėnesiams atsilsiu valu 
dą apsistojo pas savo ge 
draugą kun. B. Matulaitį Ea 
on, Pa. Scrantono diecezij 
pritrūkus lietuvių kunigų v; 
kūpąs gerai pažibdamas kun 
Kelmelį užkviečia jį į savo d 
ceziją.

Tuoni tarpu kun. 1. Kelme 
su leidimu savo vyskupo Kel’ 
iš Grand Rapids, Mieli, kam' 
dorinu ja pas kun. Kasok; 
Pittston, Pa., pas kun. Ki 
Scrantoh, Pa. Ligoje kum 
Paukščio jovietų Užima, Wilk 
Barre. Pa. ir laikinai fclebon 
ja Hazletone, Pa. Kun. Km 
kai pagrvžus iš Lietuvos ir 
gal pasiėmus Hazletono 1 
parapiją kun. Kelmelis paša 
tas į Netvark’o vyskupiją ai 
stoja pas kun. Žindžių Eli 
lietli, N. J.

1922 m. Xewarko liet, pai 
skolininkai su šerifų pagel 
surašinėja parapijos nuosa 
bę, kad atsiėmus savo sko 
Netvarko vyskupas matydai 
taip kritingą parapijos st 
šaukia kun. 1. Kelmelį pa 
boa. Kun. Kelmelis vasari 
d. 1922 m. atvyksta į Newa 
ir su Dievo pagelba ir goru 
rupi jonų pritarimu išvaiko 
ritus, atmoka neatidedan 
skolas, aptaiso bažnyčią, si 
da groteles, grindis ir na’ 
vargiomis. Todėl sulaukę j- 
metų kunigystės jubilie. 
vertai jam pareiškė dėkingi 
ir paža<lėjo jo klausyti ateit 
su juo kartu dirbt ]>arap 
darbii.

Garbė jums mūs myli 
kun. klebone. Ilgiausių i 
rūp'stingoj parapijos dar 
b‘j-

NEWARK, N. J.
Dešimties metų kunigavimo 

jubiliejaus iškilmės Šv. Trejy
bės parap. kleb. kun. Iguoto 
Kelmelio buvo bir. 27 d. š. m.

Iškilmių ceremonijos seka: 
11 vai. pats jubilijantas laikė 
sumą, jam diakonu buvo Dr. 
Kun. A. Bružas, subdiakonu 
Prof. Kun. J. Benediktinas, ce- 
remonijoriuin klier. P. Lekešis. 
Šv. mišių laike pritaikytą pa
mokslą iškilmėms jausmingai 
pasakė Dr. Kun. A.Bružas. Šv. 
* r

Cecilijos choras su atsižymėju- 
Isiais solistais po vadovyste var- 
goninko A. Stanšausko gerai iš- 

įlavintais balsais šv. mišias gie- 
'dojo, sužavėdamas skaitlingą

labai užsiėmęs būrį ištikimųjų. Žmonių buvo 
be to yra pirmininku užsigrudus bažnyčia, nes tai 

J pirmutines tokias iškilmes 
Ne\varkiečiai savo bažnyčioje 
pamatė. Jų veiduose nepa
prastas džiaugsmas spindėjo 
žvelgiant akimis į altorių tirš
tai gėlėmis išpuoštą ir kunigus 
ten buvusius.

Pamaldoms užsibaigus julfl- 
lijantas sutinka netikėją skait
lių dvasiškių svečių klebonijoje 
ir širdingai juos vaišina. Sve
čiai jubilijantą sveikina — lin
kėjimai iš visur pilasi.
. Mišparus ir palaiminimų duo-( 
da pats jubilijantas 7:30 vai. 
vak. Jam diakonaujas kleb. 
kun. M. F. Daumantas iš Sclie- 
neetady, subdiakonauja kler. P. 
Lekešis. Mišparus atgieda šv. 
Cecilijos choras ant balsų iškil
mingai. x

Nepaprasta vakarienė visų 
bažnytinių draugijų surengta 
delei pagerbimo savo mylimo 
klebono jo jubiliejaus dienoje 
8:30 prasidėjo, užsibaigė 
ry nakties.

Vakarienės programa: 
lijantas su skaitlingu 
dvas. svečių įleidžiamas svetai
nėn pasitinkant tarp durų pri
rengto būrio mažų mergaičių ir 
i engėjų minėtos vakarienės. Jie 
vanikais apsupę gerb. jubili
jantą nulydi prie Mulo ir paso
dina sostan papuoštais vaini
kais. Žmonių užsigrūdus sve
tainė. Visur džiaugsmo obal- 
siai girdisi. Šv. Cecilijos cho
ras sudainuoja keletą parinktų 
dainelių, solistai pasirodo, ei
liuoja linkėjimus ir įteikia iš
rinktų gėlių bukietą jubilijan- 
tui, jaunasis choras suteikia 
antrą, juos pas«>ka kiti tai gė
les tai šiaip dovanas jubilijan- 
tui teikia. Be to atsižymėję 
Newarko biznieriai suteikia do-

J.

Newarko O;

i

jubi- 
būriu

r
• \ t

itin k

vidų
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Šimts pypkių 

geriausis cigaretas 
prie kurio bite vyras 
gali pridėt lupas

t

v

Pabandykit viena, 
Jum patiks!

Naujas ir geresnis cigaretas
..201 už 15c

SKARBIN1S RŪKYMAS 
UdMini. P.

PHILADELPHIA, PA.
Čia paskiausiu laiku jauna 

lietuvaitė, nes gimus vos tik- 
1988 m., Emilė Mončauskaitė 
užbaigė mokslą augštoj mokyk
loj: “The Cattholic (litis Jligli 
School. Jos tėvo vardas yra 
Juozas, o motinos — Marė. iJ 
yra krikštyta, kur ir dabar pri
guli, Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioj.

* * *
Gerai čia pasižymėjęs vetera

nas veikėjas, gerb. Viktoras 
Kuraitis, jau gan senyvas vy
ras nuo tūlo laiko sergantis. bu
vo jau puikiai pasitaisęs. Bet. 
kaip uan paskiausiu laiku sa
kyta. ir vėl labai pablogėjo. Ta
čiau aš viliuos jis dar pagys ir 
dar ilgoką laiką pagyvens.

* * *
Kaip jau turbūt yra visiems 

žinoma, tai Philadelphijoj, Pa. 
šįmet bus A. L. R. K. Moterų 
Sąjungos Seimas. Komisija 
prirengimui seimo uoliai dar
buojas. Sužinojau, kad defini- 
tiškai jau nuspręsta laike seimo 
sulošti puiku laimi veikalą 
“ Eabijola.” Ir, čia kreipiu do- 
mę philadelphiečių, rengėjos 
seimo — 10-tos kuoĮKis Moterų 
Sąjungos narės, kati truputį su
rinkus skayihučių... kurių tlaug 
reikia priruošiami seimo, ren
gia puikų pikniką su išlaimeji- 
mais ant dienos 11-tos liepos 
ant fanuos ('baries Maier Jr., 
89th ant Brewster Avė., W. 
Philadeiphia, Pa. Daiktų išlai- 
niėjimui bus net vienuolika. 
Taip taip dėlei tų išlaimėjimų, 
kaipo ir imsi linksminimo, pa 
tarčiau, jMiprašyciau kad ger
biami ph iladei pil iečiai malonė
tų atlankyti tų piknikų.

Atyda Hontelliečiam
KĄ kEISKIA PIENAS? O DAUGI.

R0CKW00D DURY yra geriausis pienas visoj apielii 
Brooktono ir Mentolio. Pienas šviežias ir išpesterizaotas, 
riai užlaikomas, sveikas ypač dėl vaiku, kuriem nesisveikv 
tol vanokite ROCKWOOD DAIRY PIENĄ. Mes užtikrini 
jog tamstos būsite užganėdinti foūsu pienu ir patarnavimo 

Reikalaukite kiekvienoj krautuvėj ir tamstos gausite

S aviniu kai
KAZYS BIELSKUS IR 8TA8YS LUINI8

503 No. Cary Street, Brockton, Mas*. TeL Brockton 161$
• ’ , * i • ‘ » t •
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3 KAUPELIS, Jonas, gyvenęs apie 
New York’ą.

4) JANKŪNAS. Jonas, atvykęs Ame
rikon 1907 metais ir gyvenęs apie New 
Yorką ir Bostoną.

Ieškomieji arini kas apie juos žinan
tis prašoma atsiliepti šiuo antrašu: 
1.1T1H ANIAN CONSUUATE, 38 l‘ark 
K<w, New York, N. Y. ' *

gana smarkios, ir gali imties 
su bile kuom.

2 nauji 3 šeimynų. namui ant 34 Ir 36 
Miiton Avė.. Dorchester. Mass. Atdara, 
sekmadieniais ihio 2 Iki 4:30, Pirk tie
siog ir sutaupyk komisą. Telefonas- Ge- 
neva 961 L (JaJ.13)

-J - ig

Nor- 
Rėp.

i M •

š.B—tišt

■ . » ;j
wood, Mass.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA’1LAKANDAI trims rui
mams. Atrodo kaip nauji. Parduodama 
pigiai, nes turiu išvažiuoti. Kreipkitės: 
A. N., 190 C Sireet, So. Boston, Mass., 
antnis luix»s. •_*- (I..!)

PARSIDUODA NAMAS
DORCUESTER Y—15 kambarių: atsa
kantis namas ir vi«*'ta. Rendos $45-45-45 
j mėnesj. Kaina $12.500. Tik-ant greito 
pardavimo. Reikalingi pinigai dėl biz
nio. Matykite J. GRINKEVIČIŲ, 15 
Gatės St., So. Boston. Mass. (L.9.13

H MINGILAS. r^JjioKas. prieš ]»orą 
męti jgyt^nrš Banį:<įr;I Me.
’ 2)lSintVfL1ENR-MINDERIENR. Zo
fija. buk tūlą laiką gyvenusi Nexv 
Vorko mieste.

Parsiduoda BmVrnė ir Grdsern? lie
tuviais ir lenkais apgy veųtoj viėruj. 
Biznis Išdiriitas. Kri'lpkitės šiuo adro 
su: F. S., 581 Malu St., 4'umbrldge, 

(J.L6)

PARDAVIMUI AR ANT i 
RENDOS

vietinės anos
fc-PARAPnOS PIKNIKAS

Birželio 27 d. Šv. Petro pa- 
Bgfrapijos piknikas kuopuikiau- 

šia pasisekė. Pelno liko $520 
su centais. Už dovanas ku- 

į*'lrios buvo priduotos valgiai 
Ų * priklauso padėka S. Bostono 
[ jšeimimųlgems ir šiems biz- 

Vnieriams: P. Baniulienė, P. 
< Baltrušiūnas, Ciūnys, P. 
.Daunys, VI. Jakštas, P. Ki- 
buris, MiknavPčius, Motėjaš- 
ka, I). Stragūnas, Valeckas 

; ir. Vaitkus. Visų negalėjom 
pakviesti tai liko ant atei
nančio pikniko, kuris įvyks 
rudenį. Vardu parapijos ta
riu ačiū.

Komisijos Pirmininkas
U. Valafl:a

?
ar

>

Rr
I * 
en

f-

Šeimininkė
E. Stravinskiene

PIKNIKAS NUSISEKS
Pereitų nedėlią įvyko ant 

Codmaii Karmos, L. D. K. S. 
1 -mosios kuopos piknikai 
Piknikas buvo surengtos ir 
išgarsytas ant greitųjų^ . Be 
to daugelis jau buvo išvaži
nėje dėl dviejų dienų šven
tės. Nežiūrint į visą tai pik
nikas nusisekė pusėtinai ir 
gryno pelno bus apie $ KM).

B e p.

JAU ANT FARMOS
Dzimdzius J. Dikinis. bu

vęs “Darbininko’’ redakci
jos narys, iš ligoninės jau 
persikėlė ant fanuos AVis- 
consino valstijoj. Rašo, kad 
vis gerėja ir farnių oras ir 
maistas “mačijąs.” Jo ad-

X

fr.

r*.

AČIŪ VISIEMS RĖMĖJAMS
Tariu širdingai ačiū vi

siems Lietuvos Vyčių Naujo
sios Anglijos nariams ir ge
raširdžiai publikai, kuri atsi
lankė į Lietuvos Vyčių Nau
jos Anglijos apskričio suva
žiavimą liepos 5-tą dieną, 
Nor\vood, Mass. šis pikni
kas parodė ypač Nonvood'o 
gyventojams, kaip ir visai 
Naujai Anglijai kad Vyčiu 
organizacija yra gerai susi
rišus vesti savo tikslą. “Tau- 
ta ir Bažnyčia.

Kazu^ J. Viesulą
<5

nl

resas: J. Dikinis, care of A. 
Budginas, Woodboro, Wis.

'____________________

VASALINĖ MOKYKLA 
'4’Tf<-^ŠipARĖ

Iietuvhį Vasarinė mokyk
lą toje pat vietoje, kur būda
vo pereitais metais, atsidarė 
pereitą utarninką. Vaikų 
prisirinko daug maž tiek pat 
kiek pereitais metais.

BOSTON SALES COMPANY 
priima Lietuvos Paskolos 
Bonų kuponus už pilnus pi
nigus perkant tavorą. Ta 
krautuvė yra lietuvių Įstaiga 
ir laiko puikiausių marški
nių ir tvirčiausių čeverykų 
kaip vyram, moterims taip ir 
vaikam. Krautuvė randasi 
gražioj vietoj — po vardu — 
BOSTON SALES COMI*A- 
NY, 678 N. Main St., Mei
tėlio, Mss.

Ši mergina, Ethel Dale, New 
Yorke pančeku parodoj gavo 
taurę ir $500 už gražiausias ko
jas.

NORWOOD, MASS.

Mir§ Aleko Sūnus

Naudok kondensuota 
pieną į kavą

Bandyk Borden’s Konden
suoto Pieno kavai baltinti 
per vienų savaitę. Geras 
suderinimas grietinės su 
cukrum, pagamina tikrą 

kavos skoni

Lietuviams gerai žinomos 
piknikų fanuos savininko Ale
ko sūnus Antanas mirė Liepos 
3 d. š. m. Liko nuliūdime mo
tina, tėvas, brolis ir sesuo. Lai
dotuvėse labai gerai patarnavo 
visiems gerai žinomas grabo
rius p. Petras Akunevičins. Už 
tai jam velionio tėvai yra labai 
dėkingi, nes laidotuvių darbas 
buvo atliktas pagirtinai ir u- 
brangiai.

I

Laidotuvės buvo su bažny- 

kūnas palydėjo ant kapinjų 
^‘Hįghland -Cemetary,”

I
 Laike 45 metų mes Įgijom 
pasitikėjimų iš daugelio 
mūsų pirkėjų, per teisingų 
prekiavimą ir atatinkamų

S kainų. <

Mes trokštame Įsigyti dau
giau .pasitikėjimo iš naujų 
pirkėjų tuo pačiu būdu.

Šioj .krautuvėj gausite pre
kes už pilną pinigo verte. 
Nėr kliūčių parodyt daiktus 
ir pasiteiraut kainos.

Užeikit ir susipažinkit.

THE JAMES ELLIS 
FURNITURE CO.

<

4Q5 W. Broadway, So. Boston

£
§
v
&
$

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Grosern? ir Buėernė. Taipgi laikoma 
ice-creani .saldainių, tabokos, mėsos me. 
Parsiduoda už prieinamą kalną. Parda
vimo priežastis—nori apleisti miestą. 
Kreipkitės: Al.EKAS MIŠKINIS, 111 
Harvard St.. Cambridge. Mass. Tel. 
l’niv. 8824. (.Ty9.13

SOUTH BOSTON, MAŠS
ANT RENDOS 3-4 kambarini $3..io 
$4.00 ant savaitės. 50 B St., So. J lošti m, 
arba Tel. LilH*rt.v 7222. (.HJ-25)

SOUTH BOSTON, MASS
ANT PARDAVIMO O 3-jų šeimynų na
mai. Ineigą S3O2.OO j mėnosj. Kaina 
S1S.5OO. mažas inešimas. Tel. I.ihertv 

(Jly25)r-.».

DR. BALABAN
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS

Chirurgas ir prie Gimdymo
351 Dorchester St., So. Boston
arti Andrevv Sq. Tel. S. B. 4768

I
 LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI

(GALINAUSKAS)
414 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 2300 
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo'7 
iki 9 vakari*, šventą dieną pagal stt- 
sitarimą.

■y T*

SIUVĖJA

Jūsų groseminkas turi 

šviežio stako

Standard ir Challenge Pieno

f

<

VISI Į PIKNIKĄ
Liet. R. K. Moterų Sąjungos 13 kuopa rengia linksmiausi

PIKNIK Ą

gSiuvu visokias drapanas, teip-gi kas 
nuori pasimokinti siūti—pamokinu, 
2 ir jM'trinas sukerpu.
|p. STANCELAITĖ

282 W. THIRD ST., SO P.OSToN 
Prie F Street §

TeL So. Bostoų 0028
UBTUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)'

425 Broadwayt South Bottoa 
OJito valandot: 

nuo 9 tu 12:00 ryte ir nno 1:80 
tU 5 ir nuo 6:00 iki $ vaL vakare* 
Ofisas uždarytas subatos vakerale 
ir nedėldieniais, taip-gl seredomls 
nuo 12 dieną uždarytas.

| TeL S. B. 2805—R. |

Lietuvis *-*s*>, |
I OPTOMETRISTAS |

© Išegzaminuoju akis, priskiriu aki- sg 
g nius, kreivas akis atitiesinu ir X 
s amblijoniškpse (^aklose) akyse sn- w 
g grąžinu Šviesą tinkamu laiku.
| J. L. Pasakantis, O. D. | 
g 447 Brosdway, So. Boston. f

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

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

■V'
344 WEST BROADWAY

~-.T.~WX

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

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas

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

Nedelioj, Liepos 11 d., 1926
C0DMAN FARM, DORCHESTER, MASS.

Pelnąs^kiriamas Kalėdų Eglaitei parengti So. Bostono vai-
' r-« • " ■ y -j■< ■ • r» n,.*-,.kuciamš.

Ofiso Telefonas l’nfvorsitv SR31-wB

...... ’....."“1
1

10 METŲ SOUTH BOSTONU

U R. H. S. STONE!
AKIŲ SPECIALISTAS

S99a W. Broadvay, 8a Bostoa I
VALANDOS; Noo 9 r. 7 v. Talei

Tel. So. Boston 3520

A. D. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Rnfgęs <1n T’niversltotn 
CX)RNEI.T. CNIVEKSITY sti A. R. 
O. IVASITINGTON L’NIV. Mi LLR.
“Dnrblnlnko” Nnme 

(nntros lnlw>s)
366 Broadway, So. Bostoi

Rnzidenclja
800 TTnrvnrd St.. Cnmbridge. Mnss. 

Tel. Unlv.T«Hv 14d3—J.

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMANI
(GUMAUSKAS)

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

(Kampas Broad Street)

♦

TEL. So. Boetoa 0696—W.LIETU V Y8 DANTISTAS
A. L. KAPOČIUS

251 Broadvay, So. Boston

Omo VAtAinoe: n0o 9 iki IX
1 ^0*1 0 ir ow 0^0 fU 9 vakare.
Seredonla ouo 9 Iki 12 vaL diena 

tomis dvo 9 iki 0 vak. NedS
Uosis aso 9 Iki 12 (pagal sataitll
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NAUJAS LIETUVIŠKAS GELEŽINIS STORAS
102 XV. BROADTCAY PALEI B STIIEET

ntldakėme So. Boston'e naują lietuvišką geležiuj Storą. Dabar visi 
kaip Roston'o. taip ir npielinkPs turės progą gauti visokių geležinių 
reikmeną už piginusią kainą.
parduodam jientus. vartdšius po $1.50, $2.25 Ir $3.G5 už galioną. Tr 
maudynes, boilerius, skalbyklas, guzo pečius, visokius vamzdžius

Mes 
lietuviai 
namams

Mes 
namams _______ . ....... . _ . .._ _____ ___
(pipes), sijukus. Vienu žodžiu, ko tik reikia dėl namo, tai mes tttojaus parūpin
sime Ir musų trokns atvež J namus. Taipgi atliekame visą plnmberio darbą. 
Kreipkitės: —.

pas jį kreiptu

1

VYČIŲ IŠVAŽIAVIMAS
N. A. L. Vyčių Apskričio

4 išvažiavimas Įvykęs Nor- 
wood'e 5 liepos buvo visais 
atžvilgiais labai pasekmin
gas. Publika buvo skaitlin- 

? ga ir jos ūpas pakilus, links- 
mas. C! i/'vyčių pątarnavi- 

H mas šit visokiais valgiais ir 
užkandžiais buvo mandagus. 
Publiką visą laiką linksmino 

nas. Buvo Įvairių lenkty
nių, kuriose ėmė dalvvuma 
jaunimas. Tečiaus kas ko
kias lenktynes laimėjo nete
ko sužinoti. Basebolninkų 
imtynės buvo kuosmarkian- 
sios. Imtynės Įvyko tarp 
tarp Cambi idžio ir Naslmos 
basebolninkų komandų. Tš 
pradžių viršų ėmė nashuė- 
čiai., bet vėliaus cambridžė- 
čiai atsigrielie ir naslmėčius 
pralenkė išlošdami lošimą 
10-7. Cambridžečiains lai
mėti daug prigelbėjo ir pu
blika, kurios buvo daug dau- 
giaus iš Cambridge. 
Našliuos ir kuri visą 
stiprino savųjų ūpą. 
dama nepasiduoti 
čiams.

negu 
laiką 

ragin- 
nashuė- 

O jau tos merginos
‘ it pelėdos visą laiką čiauškė

jo aplink. Aš nashvėčiams 
patarėja kitą, syki suorgani- 
zuot didelį būrį savųjų m<T- 

> ginų ir atsivežt Į pikniką, ta- 
l da laimėjimas bus užtikrin

tas. Tečiaus nasbvččiai nors 
šį sykį pralošė, bet kitą sykį 

b mano atsigriebti, nes aš nu
girdau vieną jaunuolį sa
kant: “Mes juos kitą sykį 

į. pasigavę supiškisme.” Te
čiaus reikia pastebėti, kad 
abejų kolonijų komandos yra

„Plauk po Amerikos Vėliava“ 
Nupiginta ten ir atgal kelione į 

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 

per Bremen ar Chcrbourg
Darykite prisiruošimus atlankyti tėvynę po ypatiš- 

ka vadovyste M r. J. Turck, įgaliotinio Unite*! Statės 
n ’sis" GEORGE WASHINGTON 

kuris išplauks Rugpjūčio 4 
arba keliaukite su savo tautiečiais laivu

S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 
kuris išplauks Rugpjūčio 11

Įrengimai ant visų United Statės Line* laivų yra 
garsus po pasaulį.

denius.
Rasite erdvius kambarius, pla- 

apsėiai gero maisto.
Apie išplaukimus laivų

S.S. LEVIATHAN
GEORGE WASHINGTON—S.S. REPUBLIC
PRES. HARDING—S.S. PRES. ROOSEVELT 

klauskite vietos agentu arba rašykite pas

d- States Lines
45 Broadw»y, New York City

Visi Skaitykite

Jono Kmito

Eiles
Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

EILIŲ JOJE YRA VISOKIŲ 
įvairių — patriotingų, 
juokingų, rimtų, bet 
visiems visos supran
tamos. Veik visos yra 

originalūs
Apdaruose $150, be apdarų $1.00

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

Sųjunfęetės kviečia visus atvykti, o jos pasižada pavaišinti 
saldžiais gėrimais ir gardžiais užkandžiais. Piknikas bus toj 
pačioj vietoj, kur pereiti piknikai buvo. Imkite AVasliington 
St. gatvekati ir važiuokite iki galo linijos. Kalne po dešinei ir 
piknikas. 0 iš antros pusės galima pasiekti nuo,Morton St.

Kviečia SĄJUNGTĖTĖS

K. V. ZIURINSKAS
Kostumeriškas Kriaučius, Vien Tik Vyriškų Drabužių

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

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

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

Valandos kasdien nuo 8 vai. ryte iki 8 vai. vakare

SOUT HB0ST0N, MASS.

Ofiso Tel. So. Boston 1532
Namų Tel. So. Boston 1696
Ofiso Tel. I.iberty 7296

DR. L. GOLDEN
— Bustom'o ofisa^

99 GREEN STREET « 
Tel. Haymarket 2288

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

R0XBURY’I0 OFISAS
JO CRA1VFORD STREET 

(arti IVashington St.) 
Tel. Rosbur.v 0131

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

LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausį paskutūų patarnavimu, todėl verta

OFISO IR GYVENIMO ANTRASIS

Liberty 7296.

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS

811-812 Old South Building
294 Washington Street 

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

GYVENIMO VIETA

37 Gorham Avė., Brookline 
Telephone Regent 6568

ANTANAS F. KNEIŽYS
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lą ir užsiima Reni Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdien 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad ir 
mažai sukalbantieji angliškai gali«^ 
kreiptis įvairiais reikalais pas mn-x 
ne- A. F. Kneižio adresas yra toks: 
308 E. Ninth St., Tel. S. B. 1696.

ANTANAS F. KNEIŽYS 
Real Estate & Insurance 

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

Gyvenimo vieta
SOS E. NINTH ST.. SO. BOSTON

S i RODOS DAUGIAU NEI 
i! GALVOS SKAUSMAS
j 1 Jeigu jus kamuoja galvos sknu- 
( i dĄjlmns. ml labai galimas daiktas, 
i i kad aky s yrn pri»>4astlml.

Išrišimui klausimo išegzaminuo- 
i i kitę savo tikis.
’ i Gerai akiniai Jei reikia, gerai pa- 
j Į tarimas jei ir nereikia.

' JAMES J. KELLEHER
AKIŲ GYDYTOJAS

i G3 Jfpjnį KhTet. iUghmond Rldg.. 
n ’ »ft&)OT0N, MASS.

ADVOKATAS 

JUOZAS CUNYS 
LIETUVIS 

414 WEST BR0ADWAY ;; 
Room 3, kampas F Street ; 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Res. Tel. Parkwav 1864-W

Resldencijo* Telephonas: 0779-R. K- 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W

S. BARUSEVIC1US
UHvvttkaa Orabortea, belaaaraoto 
>a» Beal Katate tr PoNie NotenMk 

258 W. Bnmthnfr 
South

Ratidenctja


