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A. VAISIAUSKAS,
L. D. K. S. Centro Pirmi!

Pereita subatą, pavakariop, New Jęrsęy valstija pavirto į 
tikrą didžiausio karo lauką. Tokių baisenybių turbūt nėra buvę 
nei per Didįjį Karą. Vidurinė New Jęrsey valstija taip nute- 
riota, kaip niekur nebuvo nuteriota per Didįjį Karą.

New Jarsey valstijoj Dover’o mieste ir apylinkėse buvo mil
žiniški Amerikos laivyno arsenalai (amunicijos sandėliai). Jie 
randasi nelabai toli nuo New Yorko į vakarus. Išrodė lyg New 
Yorkas būt bilVęs bombarduojamas stipriausio neprieteliaus.

Yra spėjama, kad arsenale ekspliozija ištiko perkūnijai 
trenkus. Kiti tvirtina, kad jokios p \ūnijos nebuvo. ■

Plotas keturių ketvirtainių ma-iL- tapo sulygintas su žeme. 
0 dešimtyje ketvirtainių mailių pacRJryta dideli nuostoliai.

Kai sprogimai prasidėjo subatoje, tai nesiliąvė visą naktį 
ir ištisą nedėlios dieną. Yra galimybė, kad sprogimai tęsis dar 
ilgai.
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Daug žmonių žuvo, milži 
niški nuostoliai

KIEK VERTA PAČIOS 
MEILĖ

BRATTLEBORO, Vt. — 
Dr. Edward R. Lynch pa
traukė teisman milijonierių 
Winfred F. Robertsoną už 
pačios meilės pagadinimą. 
Teismas išsprendė, kad mili
jonierius turi užmokėti dak
tarui už pačios meilę $150,- 
000.

L. D. K. S. Xl-tas Seim;
’ -3

išviso arti 100.
Gaisro pradžia buvo 5:25 

vai. vak. Už kelių miliutų 
prasidėjo baisiausios eks
pliozijos ir prasidėjo lietus iš 
šovinių.
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Nakties metu didžiausios kų tarnybos reikalais buvo 
liepsnos laižė tamsią padan
gę ir ūžė ir ekspliozijos ėjo 
viena po kitai. Sprogo bom
bos, granatos, šrapneliai ir 
visokie šoviniai lėkė į padan
ges ir krito į visas puses. At-

_ .uOhės ir
Šitokiose apystovose gelbėji
mas žmonių buvo tiesiog ne- ' 
galimas. Atlėkė iš visų pu
sių gaisrininkai, bet prie san
dėlių ir prie dirbtuvių nebu
vo galimybės prisiartinti.

Kareiviai ir jūreiviai bu
vo apsupę ratu sandėlius, 
kad neleidus artyn smalses- 
niųjų. Tečiau didžiuma žmo
nių viską palikę bėgo kur 
akys mato, kur kojos neša.

Kai kilo arsenale gaisras, 
tai jame buvo 70 žmonių. Vi
si buvo pašaukti gesinti ugnį. 
Bet tuoj sekė ekspliozijos ir 
vieni čia pat žuvo, kiti sužeis
ti buvo ir jokio gesinimo ne
buvę. Visoje apylinkėje ki
lo didžiausias sumišimas ir- 
išgąstis.

Šoviniai ėmė kristi ir 
sprogti ant žibalo šulinių ir 
tada žibalas užsidegęs pa
siuntė stulpus liepsnų į pa
danges.

Prasidėjo sužeistųjų ran- 
kiojimas, Aplinkinių mies
telių daktarai ir slaugės pa
šaukti darban. Ambulansai 
atlėkė iš ligoninių ir gabeno 
sužeistuosius į aplinkinių 
miestų ligonines. O viskas 
tas turėjo dėtis prie griaus
mo sprogstančių visose pusė
se ir padangėse šovinių.

Laivypo depo, kurs išėjo į 
padanges turėjo 200 magazi
nų pripildytų TNT ir bedū
miu io parako šoviniais. TNT 
yra tai smarkiausias, už di
namitą smarkesnis, padari
nys. Visi depo nanai į šmo
tus sutruko ir išlakstė į visas 
puses. Kareivių ir jūrinin-

Paminklas Kalifornijos valstijoj Madoc
m. toje kaunteje buvo didelių mūšių ir šis pan
paminėti kritusius amerikonus tose kautynes^

kareiviams buvo įsakyta į vi- 
sas puses žmonėms skelbti, 
kad bėgtų, nes išnyko viltis 
sandėlius išgelbėti ir kad 
sprogimai tęsis ir bombos 
lėks į visas puses per ilgą lai
ką.

Apylinkėse didelių amuni
cijos sandėlių paprastai ne
daug žmonių tėra. Tokios 
vietos su atsargumu paren
kamos ir ten dirba tik būti
nai reikalingi žmonės. Apy
linkėse irgi neleidžiama apsi
gyventi nebūtinai reikalin
giems žmonėms. Gi kai pe
reitą subatą prasidėjo spro
gimai, tai apylinkių žmo
nėms kareiviai lėkdami mo- 
torcikliais liepė bėgti kuoto- 
liausia nuo sandėlių.

Išsprogusioj i sandėliai ir 
šoviniai buvo padaryti pagal 
naujausių išradimų. Šovi
niai buvo karo lai vii anuo
toms 14 ir 16 colių didumo.

Karininkai sako, kad laiks 
nuo laiko ekspliozijų dar bus 
per savaitę laiko.

Kiek žmonių žuvo ir kiek 
sužeista dar nėra tikrai ži
noma. Sijojama, kad žuvo a- 
pie 100 žmonių, o sužeista du 
kart tiek. \

Nuostolių už apie $100,- 
000,000.

Tokiu tai būdu Amerika 
pažengė prie nusiginklavi
mo.

FORMALIAI PADARĖ 
DIKTATORIUM

Lenkijos ministerių kabi
netas Pilsudskį padarė for
maliu diktatorium. Jau nuo 
pat perversmo Pilsudskis 
buvo faktinu diktatorium, 
bet taip nesivadino. Dabar 
jis vadinsis Generolu-In- 
spektorium Armijos taikos 
metu ir Vyriausiu Armijos 
vadu karo laiku. Jam pa
vesta Belvedero palocius.Ta
me palociuje gyvendavo pre
zidentai.

Socijalistų partijos vadas 
Dašinski pasakė, kad jis eis 
prieš Pilsudskį. Sakė, kad 
dabar Seimas l>ejėgis bus tol, 
kol Pilsudskis bus priešaky
je.

DARBININKŲ BANKAS
Meksikoje pradėta judėji

mas už įsteigimą naeionalio 
darbininkų banko.

,, *— 73 
pastatytas

DRĄSUS NEGRAS
GARY, Ind. — Prieš 

duruaktį didelis negras pri
ėjęs prie elektrikinio geležin
kelio traukinio motormano ir 
liepė sustoti. Motormanas 
pamatęs į jį atkištą revolve
rį turėjo klausyti. Be to 
motormanui paliepta kraus
tyti pasažierių kišenius. Kai 
buvo surinkta apie $300, tai 
negras juos paėmęs nušoko 
nuo traukinio ir pabėgo.

GAL SUTRUKDYS V AKA
CIJAS

Anglijos karalius šią vasa
rą gal neturės vakacijų. Su
trukdyt angliakafcių streikas.

STATOSI NAMUS

Karpenterių unija Wash- 
ingtone statosi didelius na
mus. Namai turės aštuonis 
augščius. Apačioje bus vie- 
a šešioms krautuvėms ir 

unijos raštinei. Ant pat vir
šaus bus didelė salė unijos 
susirinkimams, šeši viduri
niai augščiai bus ištaisyti ir 
pritaikyti įvairiems ofisams.

Tie namai atseis $250,000.

kacijų. Karaliūte vakcijų va
žiuoja Į Balmoral palocių.

SUBANKRUTAVO TAXI- 
CABŲ KOMPANIJA

CHICAGO. — Subankru
tavo Premier Tasicab (’o. 
Nuostolių bus apie $1,000,- 
(WM). Kompanijos šėrininkai 
buvo daugumoj mokytojai ir 
kitokie baltarankiai proleta
rai. Kompanija turėjo apie 
700 cab’ų. .

KOOPERATYVO PASISE.
I KIMAS

FITCHBURG. Mass. ( — 
United (’ooperative^kelbia, 
kad ]M‘mai apyvartos turėjo 
$285,381. o gryno pelno turė
jo $12,000. '

KARALIAUS BANKIETAS
Anglijos karalius rengia 

bankielą liepos22 d. Tai pa
kvietimų pasiuntė 15,000.

Vienuoliktasis Lietuvių Darbininkų Kooperatyvės S 
gos Seimas šiemet įvyks kartu su A. L. R. K. Federacija V 
bury’je, Conn. rugpj. 24, 25 ir 26 dd.

Visas L. D. K. S. kuopas turiu garbės pakviesti daly 
mūsų organizacijos seime. Kviečiu visas kuopas daryti ssr 
sirinkimuse Seimui įnešimus ir sumanymus organizacijos

Skaitlingam delegatų suvažiavimui vieta ir laikas pat 
Iš visų didžiųjų plačiosios Amerikos lietuvių centrų galėsi] 
rėti delegatų ir todėl galėsime 
lūs taip apsvarstyti, kad visi ga^ 
energijos Darbininkų Sąjungai ir jos organui “Darbini] 
veikti.

i jos ir jos organo f 
patenkinti ir įgys n

PALENGVINO TIKYBOS 
PADĖTĮ

Portugalijos valdžia padi
dino, tikybinę laisvę. Leisią 
tikybinėms organizacijoms į- 
sigvti nuosavybę tikvbos rei- 
kalnius, leista mokvti tikv- 
bos viešose mokyklose ir bus 
mokama pensijos seniems 
kunigams.

RADO ŽMOGŲ BE GAMTOS
IVORCESTER, Mass.

DAUGIAU CIBULI
šiemet Suv. Valstijc 

Imliais apsodinta 4,(XX 
rių daugiau, negu pem 
ra 14 valstijų, kur c 
daug sodinama, liet 
Yorko valstijoj daugi 
būtent apsodinta 7^23( 
rių, o Indianoj — 6,86' 
rių.

GAVO DIV0RS4 
Vokietijos gen. * I

SULTANAS PARYŽIUJE
Paryžiun atvyko Moloko 

sultanas. Per jūrę plaukė 
Franeijos karo laivu. Pary
žiuje sultanas sutiktas su ne
paprastomis iškilmėmis. Iš- 
anksto i Parvžiu atvvko 100*■ • • 
sultano puošniai pasirėdžiu
sių pažų, su ilgais, plačiais 
drabužiais, žibančiais auksu 
sidabru ir kitomis brangeny
bėmis.

besąs William J. Jessie 35 
m. amžiaus. Jis susiskaldę 
galvą su didžiuliu šautuvu. 
Jis nusižudė dėl nesveikatos 
ir paliko biednystėj pačią su 
5 vaikais.

vprsą nuo pačios. Jis., 
tino pa čia rūkyme* * T 
patKižvedė savo keliu 1 
apkaltino už jos apie 
Teismas divorsą šute 
abu rado kaltus.

Naujas Lietuvos bolše 
kų huliganiškas darba

Nepaprastas oras Italijoj
ORAS ITALIJOJ ATSI

MAINĖ
Italija nuo seno yra pagar

sėjusi savo žydriu dangumi 
ir skaisčia saule. Bet šia va- 
sąrą dalykai jau kitaip sto
vi. Italijoj nuo gegužio iki 
rugsėjo būdavo giedra. Da
bar Ryme ir Neapolyje gau
siai lijo l>e sustojimo 24 va
landas. Oras teipgi atšalo. 
Šiaurinėj Italijoj visai šalta. 
Ant kalnų, kur vasarą snie
gas nutirpdavo, dabar yra 
sniego 7 pėdos gilu.

gavo kalėjimo. 5 turės kalė
ti po 10 mėnesių, o 3 po aš- 
tuom^nėnesius.

PIRMAS ĮSTATYMO PRI
TAIKYMAS

Italijos fašistinė vyriausv- 
l)ė yra įstatymu uždraudusi 
streiką. Dabar tas įstatymas 
pirmu sykiu jau pritaikyftis. 
Alessandrijos mieste birželio 
3G d. buvo sustreikavę 800 
kailiadirbių. Tai streiko va
dai tapo nubausti. 7 vadai

Šios dienos rusų dienraštis “Echo’’ aprašo skan 
gą įvykį Petrašūnų stotyje (netoli Šiaulių), kuris 
birželio mėn. 2 4d. Būtent, gauja banditų įsigrūd< 
tį ir užpuolė esančius t(*n du karininkus, plisdami j 
šokiais įžeidžiančiais žodžiais, kaip antai, buržujai, 
žudžiai, kraugeriai ir panašiai. Atėjus traukimui 
ninkams einant į vagoną, toji gauja pastojo jiems 
Tada Vienas iš karininkų iššovė įr gauja pasitraukė 
įėjus karininkui į vagoną, gauja tą vagoną apkabin 
piešia tą karininką lauk. Karininkas būvęs čia pat 
dėtas, bet ji užstojo ir išgelbėjo traukiniu važinėjau 
Įika.

Pakartodami šią skaudžią žinią, mes norime s 
mūsų vyri nušvilpi ir klausti jos ar ji dar nemato be 
čios audros, kuri rvt poryt gali mus visus palaidoti 
augi ir šiuo atveju dalmrtiniai valdovai apgatidi 
ųomenę ir sakys, kad tai tik krikščionių provokaeij

PREKYBA ORLAIVIAIS
Rusijos vyriausybė pie

nuoja palengvinti kailių pre
kybai orlaiviais. Brangieji 
kailiai gaunami 
bire. Kadangi oriai v 
lekia ir kadangi kailiai nėra tai jie yra darę dėl skandalingu manifestaci jų Kaun 
sunkūs, tai juos gabenti 
laivinis būsią geriausia.

tolimajmę^i- ja 
blaiviai greitį

or-

pa- 
va-

TRUKDO VYKIMĄ 
UŽSIENIN

Graikijos vyriausybė 
skyrė spėrijalę mokestį
žiuoj autiems užsienin vaka
cijų praleisti. Tokie turės 
užsimokėti nuo $15 iki $50. 
Taip daroma, kad sulaikyti 
savo žmones nuo vykimo į už
sienius pinigus praleisti ir 
kad lankytų savo krašto in- 
domias vietas.

jaugi ir dabar aiškins, kad čia tik chuliganų darbas, 
sąmoningas kominlerno mūsų valstybės griovimas, 
mos kreipiamo visuomenes dėmesį į tai. kad tie 
ankštai rišasi su tuo. kas dabar dedasi Seimo. Kr 
vio panaikinimas, neribota amnestija, visokios ehu 
rijos garbinimas ir tf. ir tt. Taip pat Įsidėmėtinas 
dem* b t stovo pajuokimas iš Sfl^mo tribūnos mūsų 1 
menės VytieMiaržygių ir lyginimas jų su žmogžnd 
panašiai. ' .

Nuostabus supuolimas. Gauja užpuolikų Bet 
stotyje tais pat žodžiais plūdo kasininkus. kuriais 
soč. dVm. “komsoihrtlčai’’ plūdo Vvties karžygius 
stovim ant vnlkAno. Ar jaučia tai dabartine “ka 
vvriausvbė.• •

(“Rvta<’)
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PABijGO Iš KALĖJIMO

Fricti.

batereikos.

Kal

Vilnius

vieniems metams
atome

sugrota*ro buvo

nutari1

dentas. visus
.lis

. eik l:i

Jums nieko ne
Ils y m mulo

• lica- a Imkit
i >er

l mt'bims tvirtovės. Sumo
buvo ikiauks

TURTO NORMA

4 Politinio pobūdžio
BOLŠEVIZMAS^-

. , . Geografinių žiūitį mėgėjams tinka
KELIONĖ APLINK PASAULĮ

Lengvo turinio skaitymėliai

‘DARBININKASBoath Boston, Mass.

VIZll.

ciams

r narna

Po to mokiniai ku-

TRAUKINIO KATA-
STROEA

Birže io 14 d.

tiltu su traukiniu atsitiko di-
( ele katastrofa

vagonai nuo

gm.
sužeistas masimstas.

ties langą, kur visi trys prieš 
-Įlietus buvo pasislėpę.

Pabėgusių sugauti, tuo tar
pu, nepavyko.

* —*.

knven:

AIMĖ SPROGDI 
NT AKMENIS
ai. Birželio 17 d. a- 

7 Vai. 5įak. akmenų skal- 
ojųi: Juozui Kerui betai- 

ąknienų sprogdinimui 
"pušis netikėtai spro- 

L Nuskilusiais akmenimis 
sulaužyta dešinioji ko

ri sužeistas veidas ir ran- 
l Nelaimingasis įuigaben- 

i miesto ligoninėn.

J: - ;»i

Sirželio 16 dieną sudegė 
aduose (Plungės v., Tel- 

j ap.) didžiulis alaus bra- 
’ Nuostoliai dideli. Su- 
1 bravoro trobesiai ir 1 

inasis namas. Dieną 
ai., beverdant alų, pro ka

išiusi kibirkštis im
ant bravoro stogo, ku- 

į greit užsidegė. Gaisro už- 
i nebepavyko.

Bravoras priklausė Šatei- 
dvarui, kuris yra p. Kle- 

1 Plioteraitės. Iš garsaus 
Čiųose Šateikių alaus 

svoto beliko tik alui virin- 
įrengimai. Kitkas viskas 

eškėjo.

NKAI VĖL VERŽIASI 
) DEMARKACIJOS 

L1NIVA
saunas, 21. AM. (.Elta), 

jrgės baro IlI-čio rajo- 
>bse, tarp'^jį'ižan.rų ir 
ncų kai ni< birželio 17 d. 

vafclankai ImiuIč užimti 
"io ir, Sūkančiznos 

, k^U'iuo wii>a deinar-

x

r 'ftiętO'NacionalisParkąsOo* 
lorcdo valstijoj. Atidarytas va- 
ętna aęęonui ir pirmieji turis- 
Ui, raiti, atvyko Parkam

Respublikos Prezidento pri
imti paradą. Iškilmingo 
maršo lydimi šauliai praeina 
pro p. Respublikos Preziden
tą. i •

1*0 parado visi šauliai bu
vo pakviesti'! p. R. Prejaiden- 
to rūmus airt arbatos. Po 
vaišių š. Sąjungos pirminin
kas p; Al. Šalčius suvažiavi
mo vardu dėkojo p. R. Prezi
dentui už vaišes ir sakė: ‘

‘‘Mes visada būsime su 
Tamsta, kada mus pašauksi 
atlikti savo pareigą. Tamstos 
plaukas, pražilęs kovose dėl 

laiduoja,' 
kuriame

Lietuvos laisvės, 
kad momentas, 
Tamsta mus pašauksi, bus 
tikras.”

Iš p. R. Prezidento rūmų 
šauliai nuėjo Į Karo Muzie
jų, kur drauge su suomiais 
šauliais svečiais uždėjo po 
vainiką ant paminklo žuvu
sioms dėl Lietuvos laisvės. 
Svečiai suomiai kalbėjo esą 
laimingi, galėdami uždėti 
vainiką ant pamiifklo žuvu
sių dėl taip kilnių tikslų.

Vėlai vakare visi suvažia
vimo dalyviai buvo 
filmus iš Suomijos 
veikimo. Iš filmus

žiūrėti
Šaulių 
mūsų 

šam-lifti galėja daug ko pasi
mokyti, nes buvo parodomos 
visų ginklų rūšių šaulių da
lys, jų apmokymas ir istai-

LIETUVIŲ LATVIU

ii

y *> f ■ * .< :<*??•

klojimas'Vilniaus krašte ne
pasibaigs tol, kol kraštas bus 
sugrąžintas jo teisėtam savi
ninkui Lietuvai.

Kitas kongresas nutarta 
šaukti 1927 metais.

linija,/ Atvykę ilį- 
&u knrininkarArvėi/ 

ą prfe sakytovKš- 
fiiūsų sargybos būdelę 
feitalavo iš juS pasiša

uti priešingu atveja grąsiiL- 
kelią užimti pafesgi, 

^sargybos is vle^eltA 
tat pasišalinusios

S.

AUtlAl PAS a. RES
PUBLIKOS PREZI

DENTĄ c-
Ho 16 d. 5 vai. vak.
Sąjungos suvažiavi- 

ingai išsi- 
orkest ru 

įasveikinti 
likos Prezidentą d r. 

Čia juosių. pil
Ufeia sutiko krašto apsau-

///
KONGRESO NUTA

RIMAI

latvių liefitviu vienybės
kongresas pasibaigė birželio 
18 d. Vakariniam posėdy 

k>r|imta visa eilė rezoliucijų. 
Urbaitės valstybių sąjungos 
klausimu kongresas pripažįs- 
f<b,% kad Ra kaitės vaistyta 
gali savo ne)A‘iklausomybę 
apsaugoti ir eiti prie ekono
minio ir kultūrinio gerbūvio 
laikydamos išvien, todėl 
kviečia kuo greičiausiai su
daryti sąjungą, kurion pir
mini galvon Įeitii Latvija. 
Lietuva ir Estija. Ekonomi
nio susiartinimo reikalu kon
gresas kviečia sudaryti tarp 
Lietuvos ir Latvijos sutarti, 
kuria abiejų šalin piliečiai

NELEISTA LIETUVIU 
ŪKININKŲ SUSIVA

ŽIAVIMO
Vilnius, 18. VI. (Elta). 

Kaip žinoma, lietuvių ūki
ninkų susivažiavimas buvo 
atidėtas birželio 27 d. Susi
važiavimo sumanytojai jau 
senai yra prašę valdžią leidi
mo susivažiavimui. Bet at
sakymo vis negalėjo sulauk
ti. Pagaliau nuėjus pilkiaus
ių buvo atsakyta, kad leidi
mo tol nebūsią duota, kol ne
būsią surinkta žinių apie su
manytojus, t. y. apie jų poli
tinę ištikimybę.

Dekto susivažiavimo suina- 
1 galvoj 

is. belieka 
ligi ^ijažiavimo, o per. ku
ri tinkamai sukviesti lietuviu 
ūkininkų^ gyvenančių ilgu 
ruožu nuo Suvalkų lų$ Brcs- 
avės, būsią negalima, tuo 

tarpu atsisakę nuo minties tą 
susivažiavimą kviesti birže
lio 27 d.. vėl ji atidedami ge
resniam laikui.

ny tojai, turėdami 
trumpą laiką,

galėtu įvažiuoti ir
i-mmisteris pulk. Įeit. Pa-

t Vadas gen. S. Žukauskas
eralinio štabo viršinin-

• ♦ r » 4

Netrukus
ė ir p. Respublikos

Apėjęs
ir pasisveikinęs,

_ (£1 į šaulius, raginda- 
b feįūti tiktis krašto gynė-

reikalui’ ištikus net
paaukoti tėvynes la-

jtaos sekti. Jhugui>
savo trumpą kalbą pt R.
ridentas suragino šū

Už Lietuvos respubh
ov^lr uepriklansnmy-

u R. Prezid< nl*» kallios
h liga i ir su entu-

šaukė “valio mūsų
viršininkas p.

himnas. Saulių

mtroj valstvbvj
pasais
abieju vaisivbm turi
<ky yt,a prekybos sutartis, su
derinant pinigu sistemą, mo
kesnius, muitus ir gelezinke-
lių tarifus*. Įkuriama nuola
tinė komisija, kuri tirtu abie
jų šalių ekonominio gyveni
mo sąlygas ir paruoštų niui-
ti! uniją. Abieju šalių pilie

sutelkiamos vienodos
tt'isės neiudomam turtiu įsi-

t *■

gvti antroj valstvliėj. Sude-
abicjn šabų teisė.

Meno ir kultur<js orgity^zaci-
jos ir darhuotoiai
supažindint i

kvų^ĮBmi
antros .Šalies

tauta su xav<» tautos nienu ir
kultūra.
nizacijos užsieny kvieęia
vrtma antrą remti.
šių abieju-Saliu vVrlaiis\ Im s

prašomos skait vtis su j u sa
vitu padėjimu ir kalba. K<m-
gresas* reiškia grieztą pro
testif prieš lieluviii mok\ klu
pevsekiojinią Vilniaus krašte
ir kviečia visa Latviu tautą ii
įultūrii^rą pasaulį ši protes
tą paremti. Kongresas pri-

valdyba nueina prie p. | pažįsta, kad Jįbtuvių perse-

PRADŽIOS MOKYKLŲ 
EKSKURSIJA

Antalieptė (Zarasų apsk.). 
Gegužės mėn. išanksto susi
tarė Antalieptės, Bikūnų ir 
Avižių prad. mokyklų moky
tojai surengė savo mokyklų 
mokiniams ekskursiją i An
talieptę. Prie šios ekskursi
jos prisijungė ir Bikūnų že
mės ūkio klasės
Diena pasitaikė labai 
Nežiūrint i pavasarini 
kyklų ištuštėjimą, visgi 
kų susirinko daugiau 120.
Antalieptės žymesnių Įstaigų 
vedėjai labai maloniai pri
ėmė jaunus ekskursantus, 
aiškindami pirmą syki maty
tus daiktus. Buvo aplanky
ta pirmoji Lietuvoje žuvų 
perykla, kurios vedėjas agr. 
Voitkcvičius išaiškino jes 
tikslą ir naudą; aplankytas i 
malūnas, varomas turbino
mis, dinamo mašina, o ypa
tingai, gerą įspūdį vaikai ga-

KAIP VILNIUJ RENKA-' 
MI MOKESNIAIS

Vilnius, 18. VI. (Elta). 
A ilniuj mokėsimu vis daž
niau renkami ekzekucijos bū
du. Sekvest rateliai negau
dami pinigų rinkose ir krau
tuvėse brutaliausiu būdu ati- 
minėja produktus ir prekes. 
Dėl to dažnai ivvksta skan

įstaigose, kurių vedėja p-le 
Petraitytė labai nuoširdžiai 
ir su dodeliu kantrumų ve
džiojo, aiškinu, rodė vai
kams jų vedamą ūkį suside
dantį iš veislinių kiaulių ir 
raguočių, daržo ūkio, vištų 
ūkio, kur rastas kaip tik įdo
miausias dalykas: viščiukų 
skilimas iš inkubatoriaus.

Labai patiko mokiniams 
rankų darbai, kurie rūpes
tingai sutvarkyti. Vaikų 
prieglauda ir mokinių ben
drabutis stebino mokinius 
nepaprasta švara ir tvarka. 
Dar buvo aplankytas fizikos 
kabinetas prie vidurinės mo-

BOTANIKOS SODO 
f LANKYMAS

Nuo šių metų vasario 28 d.• 
iki birželio 16 d. botanikos 
sodą aplankė 2,Š02 asmeny 
(nuo birželio m. 1 d. iki 1G d. 
1,132 asmen.), tame skaičiu
je 46 ekskursijos iš miesto ir 
provincijų. Skaitant kiek
vienos ekskursijos dalyvius 
ir neužsirašiusius į knygų 
lankytojus, skaičius aplan
kiusių botanikos sodą asme-. 
nų per nurodytą laiką siekia 
iki 3,000 žmonių.

Dėl nenumatytų sąmatoj 
ypatingai stambių išlaidų bo
tanikos sodas neturi lėšų iš
laikyti tinkamoj tvarkoj ir 
švaroj sodo kelelių, gėlynų 
ir parko, todėl pradedant 
keMrtadįeniu; birželio 24 
dieria, šešias IžikTri’^ BtisSrž- 

darytas’publikai. Šiltnamiai 
bus atidaryti tik darbo dieno
mis nuo 8 iki 12 vai. ir nuo 1 
iki 5 vai.

Neleisk perdaug žAicliili 

miegoti viename kambaryje, i ,
Laikyk langus atdarų^ die

ną ir naktį. Visiems reika
linga tyro oro, blogas oras 
nėsyeika. ■

tLąikyk/> visus , kambarius 
švaruti, .išdulkink, tankiai. 
Dulkės neša ir, palaiko ligas.

Toiletas turi būti švarus ir 
gerai išvėdintas. Jeigu kas 
nors pagenda, reikia šauktis 
prie namo savininko. J is tu-) 
ri pataisyti.

Prie namų turėk atmatų 
indą, kur visas atmatas gali
ma. laikyti. Reikia laikyti 
uždengtą. Toks indas turi 
būti prie kiekvieno namo, 
jeigu neturi, tai paprašyk 
namo savininko pristatyti. 
Miesto darbininkas turi at
važiuoti ir ji tankiai išvaly
ti. Jeigu taip nedaroma, 
kreipkis prie Sveikatos De
partamentu ir virsi muki ii 
pranešk.

Išnaikink mušeš, ta Al ūs ir 
kitus vabalus. -Visi neša li
gas.

Nespiaudyk ir bekosėk Į 
kitų burnas. Taip darant 
galima kitus užkrėsti džiova, 
ir kitoms ligoms.

Pfrkiš Švariose kraiitvėie, 
kur maištas uždengtas ir kur 
mėsa ir daržovės yra šviežios. 
Šviežias ir švarus maistas 
neneša ligas. Nešvarus mais
tas neša, ligas. Saugokis nuo 
supąyusių vaisių, prastos 
mėsės ip nešvaraus ir seno 
pieno — tas viskas pavojin
ga. Miestas neleidžia pirk
liams tpkio maisto parduoti.

I

Berry, Suv.
Jis

; Kap. Homer M.
Valstijų armijos lakūnas, 
kartu su Francijos lakūnu Renė 
Fonk lėks iš New Yorko į Pa
ryžių.

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

.gerovėje be mokytų,vyri ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti. <

• Z
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tautos, vadus. Kie

dalai, kurie kaliais baigiasi
kruvinais susirėmimais.

v ūmaus pirkliai tuo labai
pasipiKime
kreiptis su protestu ir skun
du Į seimą.

NUTEISTAS GUDŲ R L
D AKTORIUS

18. VI. (Elta).
Vilniaus apygardos teisinas
nagrinėjo “Uolos Bielorusa
redaktoriaus M. Szvlo bvla ir
nuteisė ji
sunkaus kalėjimo ir
piliečių teises. Prieš porą
dienų policija vėl sukeli fis-
k^vo paskutinį “Bialaruska-
fla sprawa.

A UBĄ ESTAS GI DŲ

Vilnius
KUNIGAS

18. V L (Elta).
A diliaus apc'liikcijos teisinas
nagrinėjo gudo kun. Handle-
ūsko byla. Kun. Ii. uz tau-
1 im 'veikimą Vilniaus apv
gardos teismo buvo nuteistas

kėjus 2000
a|W‘luictj<)s paleistas. Ape
liacijos teismas patVirtino
apygardas teismo nutarimą.

kvklos.
mm ispūdžm ir džiaugsmo

rižo su (lamomis namo.

. 1 n/jkšciai.
vai. p. p. iš Panevėžio i

Vnvkščius ėjo prekių trauki^
nvs iš I garvežio ir 7 vagonų.

paskutiniu i Anykščius

du atsikabinę
narvezvs ir

tilto nuvažiavo i griovi. kiti
vagonai liko ant geležinkelio
pvlnno ir tik nušoko nuo be-

Lžinuštu nėra, lengvai

Šiauliai. Birželio 15 d. iš
sunkiąją darbu kalėjimo pa
liego nuteistas iki g v vos gal
vos uz nužudymą tėvo ir pa-
mofės. Batūra su savo drau
gu Butrimu. I'aip pat. nu
leistu iki gyvos galvos ir su
laikytu Lietuvoje pabėgusiu
is Berlyno kalėjimo vokiečiu

Pabėgo pietų
plautą moterų

NE UŽPUOLIMAS. O 
KERŠTAS MICKE
VIČIAUS SLĖNY

Kriminalės policijos valdi
ninkų nustatyta, kad užpuoli 
mo Mickevičiaus slėny birž. 
17 d., apie ką buvo rašoma 
laikraščiuose, visai nebuvo ir 
visas dalykas turi kito pobū
džio.

Pil. Jarmalas ganė pik J. 
Lapatinskio ir Vitoldo Va
latkos laukuose arklius, prie
Petrašiūnų plento, netoli 6

Pamato,
•Jarmalas iatai daro ne pir-
mu kart. ksiedu pasaugojo.
kada jis grįžta namo, užpuo
lė ji apmušė ir subadė.
tininkai ta pat vakaro sulai-
kvti, padaryta kvota ir pa
siusta taikos teisėjui.

NAUJAS SMAGUMAS DĖL
NUVARGUSIŲ, PERSIDIR

BUSIŲ, NERVŲOTŲ
ŽMONIŲ

Nuga-Tone Atlieka Darba
Atlieka Ji Greitai

t '■
Nuun Tone sngr^žlM gyvunu). vcIR-

Imnij ir hnjiep) nirahlėvCjUKh'in* jų ner
vinus ir nn iškili it m*. Bndnvojii riunlonų-
ii kr.-mlų. stiprinu, paHRivhis nervus- ir
stel>ėlin:ii )Mi<li<llna Išlvermv. 

įmiviiiiint) tnlrgl). gerų ;i|>etitų.
pillkų MeltfioJIinų. _ ilukntnų 
veikimų, <lnturi:iti entuziazmo ir :iml>i«d.

v nlnrių

lei Jus nesiiiinvint kaip reikiant 
i;ti pats <)<'! savo lal»» turit išlcimlyt j).
Jų-< negalit prarasti.
kainuos. jci'nepsigi'llH-tų.
nūs imti ir Jus iiiojaiis pradėsit jau*.
Ils peHnu. Jei Jūsų gydytojas dar nė-
ri u5rn tai nuelkit ims

ilpirklt lamkutr
Nepriimk i t Įkaito.
''l<mn <r Jei Jus Mesijau-

rlt ferlnų .neatrodysit geriau, nunešk 
likusio plkhtco <hili tais nptlekorių ir 
,’ts ,-n-rr«ns -’utn« "iFTų pinigu*. IMlr- 
i»ėjnl Nu«n»Tone janko visiems aptieko.
rlams garantuot! J| ar sugrųilntl Jūsų 

iulsna ,'H nr<rt|r«nrah>-
Itekomendnojamaa, gartflūunla.

:nas ir iKtrdoodamM per vtotfk

iiriuzinOti apie saro 
lenas Amerikos lietuvis 

pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj. ■ ; , '
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

YRA IŠLEISTAS I'UIKVS 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.

Skaitytinos knygos
Pavasaris, tai patogus laikas lavintis.

gus privalo būt žmogum.
reikia skaitvt geras knygas.

Žino
Kad tokiuo išlikt, tai

v *

Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerų

Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio i
ru knvgu:
DANGAUS KARALIENE

Mylintiems literatūrą patartina

Ekonominio turinio įdomi knygutė

TRYS KELEIVIAI _
TRUMPI SKAITYMĖLIAI

Ras užsisakys visas

___ $1.(X)

„$1.50

.15

$1.00

.45 

.45
čia paminėtas knygas

'$6.00 vertės ant syk ir atsiųs money order'į, čekį
arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaus

stu visas knygas tik uz $o.00. Galima užsisa-
ir po vierfą.

Siųsdami užsakvmus adresuokite:



_ Teatras, kurio stogas yra 
dangus. Tas teatras randasi 
Hollywood, Cal., kur išdirba
mos filmos. Tas teatras tu
ri 30,000 sėdynių.

kų spaudos svarbą. Kaip 
platūs katalikų tikybos ir lie
tuvių tautos reikalai, taip 
plati dirva įvairiems darbi
ninkams. Kviečiame pasirai
toti rankoves ir imti kas kuo 
sugeba: plunksna, žodžiu, 
agitacija ar panašiai kaip 
Jeskelevičius ir Jedinkus.

Atleiskit už pasargą, nes 
jau esame pamokyti ir teko 
nukęsti, tad labai prašom 
vengti ypatiškumų. Polemi
ka neneša visuomenei nau
dos, jei ji turi tendencinį po
būdį. Naudingi raštai yra la
bai pageidaujami ir reikalin
gi kaip rugių grūdai, kad pa
gaminti duoną. Kaip duona 
palaiko kūno gyvybę, taip 
naudingi raštai palaiko tikė
jimo ir tautos gyvybę.

Profesijonalai ir paprasti 
darbininkai kviečiame visus 
kas kuo gali eikime ir pi eski
mo dirvonus, raukime usnės, 
padarykime dirvą panašią 
Kristaus vvnvnui.

J. Če r v olas
Einantis Centro Sekreto-

riaus pareigas.

Kaip Atsirado Suvienytos Valstijos

* .. ................. .. 1 '■ 1 '1 *

kiai matomas, kw visi ž 
sutverti lygūs kad jie in 
jų Sutvertojo su liek 
JMMižleidžiamoms teisėms; i 
tarp jų yra gyvybė, Įjuos 
ir laimės ieškojimas. Šioms te 
sėrns atsiekti valdžios yra 
žmonių steigiamos, ir kuri 
gauna galybę nuo vale v • ♦ • A tžmonių.

Tie sakiniai turi visus.g 
lūs neatskiesto Amerikoni 
Jie reiškia mirt) karališkumui,”-^ 
privilegijiniai valdžiai, privile* j? 
gijoms įgytoms iš priežasties^ 
gimties ir garsią prabočių, ir 
tas tai principas kuris prigęl- 
bėjo Jungtinėms Valstybėm^' ’ 
sutraukti milijonus žmonių iš 
visų Europos šalių ir paversti’' 
juos į gerus Amerikonus.

Čia, visi, kurie bėgo nuo po
litinės ar sbcialės priespaudoj- 
nuno nudėvėtų Įstaigų ir nebu
vimo atsakančių progų, rado ! 
tikrą Tėviškę, kuri jiems 
užtektinai lauko jų talentų vys- 
timui, ir dažnai apdovanoda
vo juos už jų darbą ir triūsą. 
Šaliai kas kart didėjant gyven
tojais, pasidarė imigrantams 
sunkiau siekti savo tikslo, bet , 
galima sakyti, kaili milijonams’ 
iš jų pasisekė pasiekti tokias 
vietas Amerikos gyvenime, ku
rios buvo visai neprieinamos jų 
gimtinėj šaly. Dėlto Jungtines 
Valstybės neturi tokių pasi
šventusių piliečių kaip svetim- 
žemiai, ir dėlto Europos rašy- 
tojai dažnai stebisi faktu, kad 
Amerikonai, nors maišyta rasė, 
vienok geriau sugyvena, neg 
kokia kita tauta. (F. L. I. S.)

bert Livmgston buvo išrinkti 
kaipo komitetas suformnliuoti 

I nepriklausomybės pareiškimą. 
Šis komitetas pridavė pirmą 
savo raportą birželio 28 <k 1776 
metais, liejies 4 d. buvo priim
ta visų delegatų nuo 12 koloni
jų, New Yorkas vėliau prisidė
jo savo balsavimo liepos 9 d.

Sunku suprasti šiądien kiek 
drąsos buvo reikalaujama imti 
tokį svarbų žingsnį. Šalis tuo
met buvo maža ir silpna, tetu
rėjo tik tris milijonus gyvento
jų, ir šie trys milijonai turėjo 
apsiimti kovą su galinga šali
mi. Be to, didesnė dalis tų gy
ventojų kilę iš Anglijos, ir ne
vienam iš jų reikėjo kovoti sun
kiai su savim, kad pertraukus 
ryšius su gimtine šalim ir stoti 
kovon prieš ją. Daugiausiai 
drąsos reikėjo tiems, kurie pa
sirašė nepriklausomybės pa
reiškimą, nes Anglija juos skai
tė kaipo maištininkais, kurie 
būtų nugalabinti jei sugauti 
būtų.

Besidžiaugiant Amerikos tau
tos gimtine dauguma pamiršta, 
kad Nepriklausomybės Pareiš
kimas yra ne vien tik tautinės 
svarbos dokumentas, bet pro
klamacija, kuri turėjo daug į- 
tekmės į viso pasaulio mintį. 
Nuo dienos jos priėmimo, atsi- 
liuosuota nuo visokių privilegi
jų, karališkumo ir aristokrati
jos. Visur sutvirtino sielas vi
sus tų žmonių, kurie kovojo už 
liuosvbo, ir visur žmonės kurie 
mokėjo skaityti, išmoko nau
jus pareikštus pagrindus, kaip: 
“Mes laikome šias teisybes, aiš-

1776 m. liepos 4 dieną Anie- sas priėmė rezoliuciją, patarda- 
rikos Kongresas priėmė Nepri- 
klausomybės’Paieiškimą ir 13 
koloniją pasiliuosavo nuo Ang

lijos valdžios, ir nuo to laiko 
Jiuvo liuosos ir nepriklausomos. 
Liepos 4d . tad yra Amerikos 
tautos gimimo diena, ir visi A-

• • 
merikos Valstybiniai raštai yra 
užrekorduoti nuo liepos 4 d. 
1776 m. Suv. Valstiją prezi
dentas pasirašydamas ant ko
kio nors valstybinio rašto, rašo 
“pasirašyta 1924 metais po 
Kristaus, ir 150 metais po Ne
priklausomybės."

1776 lųetais keli delegatai 
siusti į Kontinentalinį Kongre
są, kuris susirinko Philadelpbi- 
joj buvo nuo valstiją, kur juos 
instruktavo balsuoti už forma
li nepriklausomybės pareiški
mą. Massachusetts, New Ham- 
pshire ir South Carolina jau 
buvo pirmiau įsteigę nepriklau
somas kelionines valdžias. 1776 
metais, gegužės 15 d- Kongre-

- < 7 '

I mas kitoms kolonijoms taip pat 
daryti, ir tokiuo būdu prakirs
tas kelias pragarsėjusiai rezo
liucijai, kurią suformuliavo 
Richard Henry Lee iš Virgini
jos:

“Kad šios Jungtinės Kolo
nijos yra, ir teisėtai turi būti 
liuosos ir nepriklausomos vals
tijos; kad jos yra paliuosuotos 
nuo ištikimybės Britanijos Sos
tui, ir kad visi politiniai ryšiai 
tai"]> ją ir Didžiosios Britanijoj 
Valstybės yra. ir turi būti visiš
kai panaikinami.

“Kad nuo šio laiko pridera 
imti pasekmngiausius žings
nius darant ryšius su svetimo
mis šalimis;

“Kad konferencijos plianas 
būti) surengtas ir perduotas vi
soms kolonijoms ją apsvarsty
mui ir patvirtinimui.”

Birželio JQd. Thomas Jeffer- 
son, Benjanvv Franklin, John 
Adams, Rogw >St6rman ir Ro-

e
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ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

rie bus lodomus kožnai Lietuvei šeimininkei.

L. D. K. S. Reikalai
“mm ” . ........Z

Malonus Apsireiškimas ir Pasišventimas
L. D. K. S. kuopi) veiklos- nėra priežasties stovėt nuo- 

ni nariai /aplinkybių verčia- šaliai suprantantiems katali- 
mi, surado naują būdą palai
kyti narius. Jie ėmėsi inicia
tyvą ir pasekmingai vykdo į 
gyvenimą. Eina per stubas 
ir renka mėnesines duokles. 
Jau nuo senai yra žinoma, 
jog raginti ką nors prie pa
laikymo idėjos' yra begalo 
sunkus darbas. Ypatingai, 
kur reikalinga kolektuoti 
duokles. Tenka sutikti daug 
nesmagumų, pašaipos, kar
tais net išmetinėjimų, visai 
neužtarnautai. Bet žmogus, 
kuris pasišvenčia idėjai, tai 
visą tą perneša ir kaip teko 
išgirsti iš vieno tokio L. D. 
K. S. apaštalo, kuris už
klaustas, kaip pakenčia už- 
metimus tai atsakė: “Tiesa, 
daug tenka užgirsti visokių 
nemaloniu žodžių, bet ką pa
darysi, lai bus Dievui ant 
garbės.”

Dar neviskas. Jiė eikvoja 
savo poilsio laiką, nes dieno
mis dirba. Eikvoja energiją, 
kurios reikalinga pri 
dieninio darbo. Bei
reikia stiprių nervų kad tą 
visą kantriai pernešt. Gal 
kas pasakys, kad panašūs 
žmonės turi būt gabūs inteli
gentai, suprantą katalikų 
spaudos prasmę, pasišventę 
Kristaus idealams. Deja 
skaudu pasakyti jog tokie 
žmonės mus darbininkus da
linai apleido. Kiti siunčia 
pamokinimus kaip kas turė
tų būt, bet patys neima akty- 

aus dalyvumo. (Panašus 
okipimlasįgaiit.a iš.Dajr

, vyiflo.5

Kas gi tos Tutės,T kurios 
> medų renka? Tai milžinai 

dvasioj. Tai žmonės supran
tą, jog gėda katalikams tu
rint didžiumą žmonių o ma
žumą katalikiškoj dvasioj 
leidžiamų laikraščių. Nebū
dami universitetų auklėti
niai, negalėdami užimti dar
bo platesniame maštabe ry
žosi dirbti tokioj plotmėj, ko
kioj pajiegia ir jiem prieina
ma. Jie yra darbo žmonės 
— rankpelniai, garbūs L. I).

* K. S. nariai Jonas Jeskelevi
čius iš Montello, Mass. ir VI. 
Jedinkus iš Detroit, Mieli. 
Kaip tai būt malonu, kad 
rastųsi tokie žmonės kiekvie
noj lietuvių apgyventoj ko
lonijoj! (Gal yra vienur ki
tur, bet nevisur mums žino
ma.)
Palaikymui pozityvaus dar

bo, reikia aktyviai jį remti. 
Žodžiai be darbi) tik šiaudai. 
Daugelis mano, kad pastatė 
laikraščio ar organizacijos 
štabą, nuplovė rankas ir ži- 

okitės. Tiesa, štabas priva
lo atlikt savo pareigas sąži
ningai ir rodos kol kas daro
mos pastangos, kad atlikus 
darbą. Bet reikia nepa
miršt, jog batarėjos be dapil- 
dynio elektros sriovės išsen
ka. Pasitaiko ir ligų. O prie 
dabartinio štabo kiekio, kai- 
kam tenka dirbt virš laiko 
normos. Talka iš žurnalistų 
labai pageidaujama.

Kad būtinas reikalas turė
ti rytuose kataliką dvasioj 
leidžiamą laikraštį, tai tą 
faktą užtvirtino buvusia ka
talikų suvažiavimas Bostone. 
Tą darbą atlieka L. 1). K. Są
jungos leidžiamas dvisavait- 
raštis “Darbininkas.” Tai

AR TĖVAI STATYTĮI PAVOJUM SAVO 
VAIKUS?

Tikrai ne. 0 vienok yra nesuskaitomi šimtai 
tūkstančių tėvų su geriausiais norais, kurie neži
no kad jų vaikai netinkamai penimi. Tikrai jei 
žinotų tai prašalintų tą. Daktarai bandymais 
surado kad kondensuotas jpienas yra stebėtinas 

•bots^s
Standard ar Challenge Kondensuotą Pieną jūs 
duodate vaikui valgį, knrs bučiavos jo sveikatą.

€9 93

Pabandykite Borden’s Standard ar Challenge 
Kondensuotą Pieną tokiuose valgiuose kaip: pu
dingai, sosai, užsigArdžiavimai, saldainiai ir ki
tur, kur reikia pieno ir cukraus. Išbandykite 
kavoje. Nereikia cukraus dėti. Vaikams duo
kite užtepę ant duonos ar cukrainių, ar su koko 
ar šokoladu, vietoj pinigu pigiu saldainiu pir
kimui, kurie neturi sotumo.

| JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI
PAMIRŠTŲ GIM.T4J4 LIETUVIU

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“Saulutė
♦

DYKAI
Taupykite leilieliu* Standard ar Cliallenge Kondcn*uo(<> Pie
no ir gaukite brangių dovanų už jn<>*. Mjjole čia ant pa
veikslo naudingą i>eili ir šakute* kuriuos‘galite gauti už lė 
leiladius. šitą dovaną ir daugelį kitų galite gauti iatlpydami 
leilsdius nuo kerų. Pradėkite šiandie ir seškite j arčiausią 
dovanų krautuvę. Kpžiurėję dovanas tikrai rasite ką naudin
go jūsų namams.

Taupykit Leibelius
Brangių Dovanų!

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

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES
FALL RIVER. MASS.

14—.1r<l Stns-t. nrti Ihslfonl 
NE\V HAVEN, C<»NN.

10t» Temple Stri'et, arti j'rovvn 
BUTIMlĖroUT. (’ONN.

105 Congress Strrs't. nrti Mulu 
PKOVIDENCE. H. I.

49 Alsirn Street. nrti NViishlneton RL

St.

Street

Street

Virimo Receptas
i tekit iii:) t drebučiu* i 

eililininkės '.-iniiiio 
H'*li|>r;ito jos Vert k: 

'l.nu.'olj budi) kuriais 
< telat i’i:i ;>a 
. i|o i>:ičiu 
•■kili.'.ie. 't 
dol i ::cl:itin 
imi nuo r 

;<irk>i <I:iiiui 
• h'ii diir.int 
prieskonius. 
. is receptus 
brniiuus i 
daryk ji

mažai kurios 
pirmiau, nes jos 
aipo maisto ir tą 
.nilima ją duoti, 

kitu* valgius ir 
laikina priediiies 
rekomendavo nau- 
valgi apsisaugoji- 
■lelatina galima 

•ii) ir galima miu- 
košeles. Visokius 

u* ir t. t. Sekan
ti gelatiną yra 

Ims skanu* prie valgio, 
ios vakarienės valgiui.

Ispaniška Grietienė
1 puodukas evii|>oriited pieno atmieš

to l"h puoditkyj vandens
1 ’<j šaukštuko rupios gelatinos 
Vienas aštimtdali* šaukštuko druskos 

puoduko cukraus
:< kiaušiniai
I šaukštas vaniles.

Lai gelati:- i pabūna piene Įtenkins 
mitintas, paskui užkaitink mišinį. Su
dėk kiaušinio trynius, cukrų ir drus
ką su užvirii - u pienu ir virk Iki Idskj 
sukietės kaip kiaušinienė. I'nskui 
maišyk mišli < j kiaušinių baltinius tirš
tai suplaktu* dadėk vanilą. Snpilstyk 
j formukes i adažytns šaltame vande
nyje ir kada atvės išimk ir duok į sta
lą *u lengva grietine nr kokiais pro- 
zerviiotnis v: :*l;ds. '

Virt" įves Reikaluose

nr- 
!’;i-

Kimine! i|> <11 Viliuj kitam nykiui | 
ledinę ščp:). (•tiži Ci'lik ŠČĮhis durt). nes 
tas aiikratys viski) |>a<le<lamq.

-Joiirn titrli likusio pieno nr grlellnės 
kurį galit numinti, nnuiloklt užpylimui 
ant varškė*. Tai yra ckanua vnljrls.

Atskyrimui kiaušinio baltymo nuo 
trjnlo. pramušk kiaušini Ir supilk J 
: tnaili) fimell stt kiaura apačia. |w»r 
*kylę baltymas nuliėgs, o trynys pasi
lik* ("linelyje člelns.

tleriau y ra daryt I mažesniu* Ir dau
ginti pyragablų negu mažinu ir dldes- 
tdtt*. Alnžesnj, \ismia yra skanesni.

Naminiai Pasigelbejimai
Nuėmimui pirštų ženklu nuo liuke- 

viliotų rakandų naudok biski saldaus 
tsvveet) aliejaus: nuo aliejuotų rakan
dų naudok kerosiu;).

Sukiet ininuii plonų mezginių kada 
mazgoji, pamerk mezginius j nugrieb
tą pieną.

I’rosijaiit minkštus marškinių maa- 
kietus nesulenk jų. nes taip jie grei
tai išsint'šioja. 1‘rosyk išskėstus.

1‘rašalinimiii juodyto plėtinį) nuo pa
tiesalų. tiktai apibarstyk druska plot
iną. Pruski) ]M>r kelis sykius užpildinėk 
iki juodylas Ims ištrauktas.

Grožės Patarimai
Didelės odoje skylutės yra deh'l sto

kos užžiurėjimo ir valymo odos ir nuo 
|>erd:iug vartojimo Įiauderio.’ Oda ku
ri tokia yra reikia pirmiausia numaz
goti karštu vandeniu paskui šaltu, šil
tas vanduo atidaro skylutes, o šaltas 
užilaro. tokiu badu nedaleldžin nešva
rumui j skylutes inėiti. Žalias skystas 
muilas tgreen soap) yra rekomenduo
jamus daugelio eksjiertų kai)x» gerinu
sias odai kuri turi dideles skylutes. Po 
kožno nusiprausimo odą reikia būtinai 
sausai nušluostyt. Savo odai reikia 
duoti tiek pat užžiuros kaip kitiems 
•. varinėm* .ryveniino dalykams.

Ypatiška Sveikata-
Imigrantai atvyksta į Suv. Valstijas 

iš visų sričių kitų kontinentų ir taigi 
turi kitokius maisto papročius ir gyve
nimo papročio*. Niiturnliškn yra Jiems, 
taigi, bandyt Įgyti tų pačių valgių čia 
Amerikoje, nors yra gerų pavaduotojų 
jiems čia Amerikoje gamintų, tik no vi
si ateiviui žino. Nonoj tėvynėj moterį* 
virė malkomis arba ant anglių ir todėl 
Ilgai ėmė valgį pagaminti. Todėl Ame
rikoje reikln npvertint Amerikoniškus 
produktus kurie ypatingai prirengti 
Jum* pirm padėjimo imt garinio pe
čiaus. Taigi, reikia tik nueiti kniu- 
tuvėn ir jiorsltikrint tuos Amerikos 
produktus. o Jie imslrodys tokio j»at 
kaip turėjot savo šalyje. Ihmgells tų 
AmerikaHlškų produktą yra gatavai 
pagaminti naudojimui. Kada :;n jais 
snslpažinslt. neužmirškit reikalauti Jų 
Iš vardo.

Daugybė paveikslu! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesi. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.

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

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 

originalės
Apdaruose $150, be apdarų $1.00

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

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Jei tamstai reikia puodelių nr lėk Stelių, puodų nr nkarvadų, tai šiandien 

pradėk taupyti lellielltts nuo Standard Ir (Imllenge Pieno, nes tnl reiškia bran
gins premija*. ile to. Jų |tal|Ht tnl gerinusi* pienas Ir etrkrua. N’neiklt |»a* 
mivo grosernlnką ir nepamirškit paklausti šio* rūšies kondensuoto pieno. Visi 
grotternlnkal parduu&kj).
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Atėjusi Kauno “Lietuva’ ’iš birželio 22 d. paduoda naujo- 
f ’jo Lietuvos ministerių kabineto dekleracijos pradžią. Toje da

lyje be įžangos kalbama apie užsienio politiką, apie krašto ap
saugą, apie finansus ir apie žemės ūkį.

*•' Įžangoje pasakoma, kad valdžia eis naujais keliais, bet ža
dėtų gerybių greit nebūsią, nes senosios valdžios “klaidų ati- 

.taisymas reikalauja ilgesnio laiko.” Tai šabloniškas pasiteisi- 
Apie naują savo kursą (krypsnį) ministerių kabinetai

Trečiojo Seimo sudėtis, duodama žymią daugumą pa
žangiajam demokratiniam sparnui, rodo, kad mūsų tauta 
nenori daugiau ligi šiol vartojamųjų valdymo metodų, kad 
ji siekia teisėtos demokratinės tvarkos Lietuvoje Įgyvendi
nimo ir išsivadavimo iš.susidariusio dvasinio ir ekonominio 
skurdo, kuris mūsų kraštą kas kartas sunkiau slegia. Pa
sireiškusi per Trečiojo Seimo rinkimus tautos valia deda 
vyriausybei visai aiškius uždavinius. Deja, giliai yra pa
lietosios pačius mūsų valstybinio gyvenimo pagrindus ir tų 
klaidų atitaisymas reikalauja ilgesnio laiko. Dėl to mano 

; sudarytos vyriausybės deklaracijoje teks paliesti ne tik tuos 
valdžios uždavinius ir sumanymus, kurie sudaro artimiau^ 
šią vyriausybės darbų programą, bet ir tokius siekimus, 

ti------ kurie gali būti realizuoti tik tolimesnėje ateityje, bet kurių
įgyvendinimo pradžiarišasi su nauju mūsų politikos kursu. 
O tas kursas, apibudinant bendrais bruožais, bus uolus Val
stybės Konstitucijos dėsnių saugojimas, teisėtumas ir tei
singumas, pagrįstas demokratinės tvarkos įvedimu krašte,

Finansų politika visu pirma žiūrės viso krašto, o nė 
atskirų žmonių ar jų grupių reikalų. 0 kadangi Lietuva y- 
ra žemės ūkio kraštas, tai ir jos finansų ūkis bus derinamas 
su šiuo pagrindiniu Lietuvos žmonių gyveninio šaltiniu. Tai 
nereiškia, kad turės būti ar bus neigiamos kitos visuome
nės ūkio šakos, kaip antai .pramonė ir prekyba. Šalis be sa
vo pramonės turėtų daug nuostolių, nes reiktų išvežti į už
sienį pigiai parduoti žalią medžiagą ir brangiai mokėti ki
tiems kraštams už reikalingus dirbinius ar apdirbtus pro
duktus. Taip pat šių dienų ūkis negali apsieiti be preky
bos. Tačiau pramonė ir prekyba yra tik tiek šalies ūkiui 
naudinga, kiek jos atatinka jų pačių prigimties teikiamoms 
ir žmonių darbo kuriamoms sąlygoms.

“Mokesčių srityje bus stengiamasi mokesčių našta pa
skirstyti taip, kad juos mokėtų tie, kurie mokėti gali, ir 
kad patys mokesčiai, vistiek kuriuo vardu vadinami ir.ku
riuo būdu gaunami, būtų imami ne iš turto substancijos, o 
iš turto arba darbo difodanio pelno.

“Vyriausybė dės pastangų, kad iždo esamos kredito 
operacijos sumos (Taupomųjų Kasų indėliai, Valstybinio 
Draudimo premijos ir kt.), kiek jos nereikalingos tų pa
čių įstaigų einamiems reikalams ir būtinai atsargiai, būtų 
naudojamos per atatinkamas kredito Įstaigas kredito sto
kai pašalinti. Tam reikalui galės tarnauti atatinkami re
organizuotas žemės bankas ir tos esamos arba naujai įsiku- 
riančios kerdito Įstaigos (Liaudies Bankai ir p.), kurios val
stybės iždo arba jos kredito Įstaigų gaunamus pinigus duos 
kreditingiems ir kredito reikalingiems ūkininkams, pramo
ninkams ir kitiems; neimdamas perdaug didelių procentų.

“Vyriausybe pirmoje eilėje yra suinteresuota, kad mū
sų valiuta būtų tvirta ir nepajudinama kaip buvo ligi šiol, 
ir jos pastangos visas paprastas išlaidas mdengti papras
tomis pajamomis ir tuo hndu ištaikyti hiudž'-to lygsvarą bus 
geriausias laidas ir lito pastovumui palaikyti.”

Žemės Ūkio reikaluose sakoma:

BESIŽVALGANT

AjmubifeNiš, tifcros is n., ložfr

į teismą neva dėl ‘neteisėtų 
ministerio Krupavičiaus 
veiksmų. Parėdymas šiuo 
reikalu būsiąs tuojau pa
skelbtas.

“Žydams:, 1) Nuimti su
varžymus, liečiančius žydų 
pirkimą žemės Lietuvoje.

“2) Remti žydų kandida
tūras Į valdininkų vietas ir 
palengvinti jiems tas vietas 
užimti.

SUSIVIENIJAMO VAJUS 
“Garsas” skelbia, Kad lie

pos 31 d. š. m. baigsis Susi- 
vieniijmo vajus. Dėl reika
lo prisirašyti prie Susivieni
jimo “Garsas” šitaip iš ve
džioja:

“Lokalinės lietuvių idėji
nės ir pašaipiuos draugijos, 
mirštant ar išvažiuojant Į 
Lietuvą vyresniems nariams, 
o nesidedant prie jų jaunuo
menei, krinka ir nyksta. Per 
niek nueina nevieno ilgais 
metais mokėti mokesčiai ir 
viltys susilaukt pagelbos ne
laimėj ar nesveikatos pavo
juose.

“Stipriausia laikosi mūsų 
centrai i nė fraternalė organi
zacija L. R. K. S. A., kuri 
laipsningai auga nariais ir 
turtu. Kas labiausia džiugi
na, kad jos eilės auga jau
nuomenes pajėgomis.

“Šiandien mūsų Susivie- 
nymas jau tur apie keturis 
tnkstftričius jatmamočin, Lų- 
rių rankose yra Susivienvmo 
ateitis ir stiprybė.

“Liet. R. K. Susivienymas 
yra tai vienintelė Amerikos 
lietuvių tvirtovė, po kurios 
vėliava galima .apsidraust 
nelaimėse, ligose, apdraust 
savo šeimyną pomirtinėmis 
ir tt. 
liava
tvirčiausią lietuvystę ir tikė
jimą.

“Dabar eina Susivienvmo 
vajus, kurs baigsis š. m. lie
pos 31 d. Dabar geriausia 

■ prtga|^ūsivfejiyniąTrašy tis, 
nes nereik mokėt įstojimo 
mokesčio.

“Norintieji Įstot i organi
zaciją, kreipkitės 
Joniją valdybas. 
Sus-mo kuopų 
kreipkitės tiesiog
Raštinę ir rašykitės į atski
rų (pavienių.) narių kuopą 
N r. 222.’’

bartiaių viešpačių: dar tik 
kelios dienos tepraėjo, kai 
jie visu griežtumu smerkė ir 
puolė buvusią vyriausybę už 
spaudos laisvės varžvmą, už 
administracines pabaudas 
jai; dar tik ketvirtą elieną te- 
valelo kraštą “tikrosios ele- 
mokratijos” atstovai, o jau 
tris karius jie rade> į-eikalo 
aekninistraciniu būdu nu
bausti spaudą, jau tris kar
tus ją konfiskavo. Konfis
kuota: ‘Darbininko atsto
vas,’ nubausta E. Sungaila 
30 elienų arešto už viešai iš- 
elalintos Kaune proklamaci
jos išleielimą ir pagaliau 
konfiskuota “Lasei- Lebn,” 
vienkartinis leidinys. Savo 
turiniu, opoziciniu tonu šie* 
spaudiniai ne" kiek nepralen
kė“ ‘ I Jetuvos Žinių,’ kada jos 
buvo opozicijoje*, arba ‘So- 
cialelemokrato.’ Nenoromis 
ateina mintis, kael dabarti
niams valdovams visų pirma 
rūpėję) sm,vo laisvė,

‘‘Man rodosi, kael gyveni
mas parode" mūsų kairie“- 
siems, kad ne tas pats via 
būti neatsakingoj opozicijoje* 
ir elirbti atsakingą krašto 
valdymo darbą. Kiekvieno
je? valstybe”je*. tat ir pas mus. 
yra ir bus žmonių, kuriems 
rūpi ne asmens laisve” kultū
ros darbui dirbti, save) asine- 
nybei kultūrinti, bet griau
ti valstybę* ar tai iš neapy
kantos, kael ir tautinės, ai
tai iš pikto nusistatymo, sve
timi] gerai apmokamo, ir to
dėl 'kiekvienai vyriausybei 
teks kovoti su panašius rČ£T 
kiniais, nes kitaip ji pati nu
sikals prieš kraštą, prieš 
žmones, kurie jai patikėjo 
savo likimą.”

“3) Atidaryti Kauno mies
to skerdyklas.

“Vokiečiams: Duoti vokie
čiui pirmojo sekretoriaus 
vietą Seimo prezidiume.

“Šia salvga vokiečiai lai- 
ko labai svarbia. Ne paslap
tis. kad l\lai|M*dos vokiečiai 
laikosi Įsikabinę Berlyno vo
kiečių. Berlynas nori su pa
galba Klaipėdos krašto vo
kiečių paimti Į savo rankas 
Lietuvos politikos vairų. La
bai svarbu todėl buvo gauti . 
vokiečiams pirmojo Seimo 
sekretoriaus vieta, kadangi 
.jo rankose yra visos Seimo 
ir valstybės paslaptys, nes ir 
paslapčiausi nutarimai ir do
kumentai pereina per pirmo
jo sekretoriaus rankas. Da
bar suprantama ta atkakli 
kova vokiečių naudai, pasi
reiškusi berenkant Seimo 
prezidiumą.

“Šie visi pažadai jau dide
le dalimi Įvykdyti. Geriau 
įsigilinę turime rimtai susi
rūpinti. nes tie pažadai ir 
darbai jau yra daugiau negu 
Lietuvos parceliavimas. Pa
ti Lietuvos ekonominė būkle 
ir jos nepriklausomybė sta
tomos Į didžiausią pavojų.” 

Negana to. Vokiečiai išsL 
■derejvsarrgern

“Vyriausybe” elės pastangų, kad svarbiausias mūsų 
krašte^ turtas — miškas — nenyktų ir jo plotai nemažėtų. 
Tuo tikslu bus leidžiama kirsti miško tik tiek, kiek jo užau
ga, o iškirsti plotai bus apse”janri ir apželdomi.

“Mūsų miškų plotai tiek maži, kael negalima aprūpin
ti miško medžiaga sparčiai einančios krašte statybos, jei ši 
nepakeis savo kripties t. y. jei įr toliau sodžius statys tik 
medinius trobesius. Dėl to vyriausybe”* elaug dėmesio kre"ų)s 
į statybos iš nedegamosios medžiagos propagandą.

“Vyriausybė nuosekliai vykdys Žemės reformos Įstaty
mą, kol bus išdalinti bežemiams ir mažažemiams visi įsta
tymo numatyti nusavinti žemės plotai. HKad pašalinti ad
ministracijos įstaigų sauvalę, skiriant sklypus ir kad dar
bui suteikti daugiau teisėtumo, bus pakeista sklypų skirsty
mo tvarka ta prasme, kael apskričių žemės reformos komi
sijų pose”*džiai bus padaryti viešais, komisijos turės savo tar
pe* juristą, o Įstatymo vykdyme) teisėtumą prižiūrės auk
ščiausioji teismo Įstaiga. Lygiai tai]) pat teismui bus pa
vesta išspręsti padarytus lig šied neteisėtumus.”

Tiek tai šiuokart iš dekleracijos ir apie dekleraciją. Prie 
jos reikės grįžti, kai gauta bus antroji jos dalis.

Pirmoje dalyje neužsiminta ne tik apie Amerikos lietuvius, 
o ir apie Suv. Valstijas. 0 kalbant apie užsienio politiką užsi
minta apie draugavimą ir bendravimą ne tik su Sovietu Rusija, 
Vokietija ir Pabaltjūrio tautomis, o su Ispanšja, Italija, Veng
rija, Austrija ir k.

Bet gal antroje dalyje specialiai bus kalbama apie emigra
ciją, Amerikos lietuvius, Suv. Valstijas.

Po šitos tvirtovės vė
luos išlaikvsim. kuo • • *
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AMERIKOS LIETŪVIŲ DIENA — 28 Rugpjūčio Š. m.
Kiekvienas kas gali tesiruošiū Philadelphijon iškilmėsna.

»

Amerikos Lietuvių Diena — Lietuvių Tautos Garbės Diena. 
Kiekvieno šventa pareiga prisidėti prie šio kilnaus darbo.

Į savo ko- 
o jei ten 
nėra, tai

i Centro

Šie trys vyrai šiemet baigė Annapolis’e laivyno akademija 
su didžiausiais pasižymėjimais.

. z.

X
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“Kol nebus grąžintas Lietuvai Vilnius ir visos, einant 

Maskvos sutartimi, priklausančios Lietuvai žemės, kol ne
bus atitaisyta sulaužiusios Suvalkų sutartį Lenkijos pada
rytoji Lietuvai žala, tol negale? būti normalinių santykių 
tarp Lietuvos ir jos pietų kaimyno. Šia proga vyriausybė 
ramia reikalinga pareikšti, kad išvaduotoms iš Lenkijos 
okupacijos Lietuvos žemėms, vykdant Lietuvos Steigiamo
jo Seimo valią, bus suteiktas Nepriklausomos Lietuvos Res
publikos sienose autonominis vidaus ir vietos reikalų tvar
kymas. i . . •

“Ypatingo dėmesio vyriausybe kreips į mūsų respub
likos j)olitinių ir ekonominių santykių su kaimynėmis val
stybėmis sunormavimą: Vokietija ir Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjunga ir Baltijos valstybėmis, su kuriomis ri
ša Lietuvą, ir draugingumo ryšiai ir daugeriopų interesų 
bendurnias. Vyriausybe net rukus pradės svarbias ekonomi
nes ir p)litines derybas dėl arbitražo sutarties sudarymo su 
Vokietija, ir darys reikiamų žygių greičiau pabaigti dar se
nosios vyriausybės pradėtos ]>olitines ir ekonomines derybas 
su Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga. Vyriausybė 

syra Įsitikinusi, kad tos derybos, kurios nebus nukreijrtos 
nė prieš vieną kurią nors kitą valstybę ir kurios turės tiks
lo stiprinti šioje Europos dalyje taiką, paremtą teisės ir tėi- 
singumo pagrindais, bus vaisingos.”

Reiškia naujoji Lietuvos vyriausybė užsienio politikoj laiky
sis to kad remtis Vokietija ir Sovietų Rusija ir artintis su Pa-

: baltjūrio tautomis.
Krašto apsaugos reikalais be kitko dekleracijoj pareis-

“Respublikos ginkluotų^pajėgų tvarkymo srityje vy
riausybė laikysis tų jėgų stiprinimo politikos. Mes turime 
būti pasiruošusiais kiekvienu momentu atremti kad kurį 
prieš Lietuvos nepriklausomybę nukreiptą, iš kur jis tik tū
tų, pasikėsinimų ar užpuolimų.

“Iš kariuomenės kad.ro bus reikalaujama netik aukšto 
patriotizmo, bet taip pat tarnybos pamylėjimo, jos gilaus 
pažinimo bei sjiecialinio mokslo. Karininkas turi būti ne 
tik geras patriotas, drausmingas, bet ir savo srities inži
nierius.

“Greta karinio piliečių paruošimo kadrinėje kariuome
nėje, eidama ginkluotos tautos principu vyriausylu” laiko 
būtinu reikalu įvesti netarnvbinį karinį piliečių paruošimą 
yjmč jaunimo ir tų, kurie netarnavo kariuomenėje.

“Lietuvos Saulių Sąjungos Organizacija bus putobu- 
linta ir sustiprinta.”

Finansų reikalais dekleracijoj be kitko štai kas

. ... ..g. .U.1, *Ax-
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Amerikoa Lietuviu Diena — Lietuvių Vienybės Diena. Tė
vynės meilė mus šaukia vienybėm
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Kauno “Rytas” praneša 
apie tai, kaip naujoji val
džia vykdo žadėtąsias laisves. 
Nors laisvųjų laisvės žino
mos. bet Lietuvos naujoji 
valdžia laisves vykina uoliau, 
negu bile kas būt galėjęs ti
kėti, nes nepatinkamų sau 
leidinių veik kasdien konfis
kuoja. štai “Ryti“” paduo- 

faktai:

“Komendanto Įsakymu 
konfiskuotas pasirodęs Kau
no gatvėse praėjusios savai
tės gale, komunistų atsišau
kimas, pasirašytas ‘Kauno 
miesto tarybos darbininkų 
frakcijos ir kuopininkų gru
pės.’ Be to. nubaustas vie- 
nu^mvnesiu arešto pil. Son
gaila, kad |H'r<kivęs kalbamą 
a t siša u k i mą s pa u sd i n t i.

“Taip pat karo komendan
to Įsakymu birželio 19 d. už 
kurstymą prieš esamą vals
tybinę tvarką sukonfiskuo- 
tas vienkartinis žydų kalba 
leidinys: ‘Mūsų darbininkų 
gyvenimas.’ ”

Tą naujosios valdžios pasi
elgimą “Rytas” charakteri
zuoja šitaip:

“Pats likimas matyt juo
kiasi iš visų garsių karibų a- 
pie neaprėžtas laisves.

“Ypatingai skaudžiai ta
sai likimas pasijuokė iš da-

_ A 
pėdos Krašte. Vokiečiai is1 
si reikalavo, kad dabartinis 
gubernatorius Žilius būtų at
šauktas. Mat jis perkietas 
jiems ir perlinius lietuvystę 
gint i. Klaipėdos atbundanti 
lietuvystė atiduodama vokie
čiams nustelbti.

K E i S T. 1N 7 \ IN. 1K }' J7.1S

“Naujienos” atsiliepė Į p. 
Smetonos ir prof. A oldema- 
ro straipsnius “ Lietuvyje“.” 
kur kritikuojama liaudinin
kai ir sočijaldemokratai. Tai 
“Naujienos” apie* tą kritiką 
štai ką paraše:

“Kol ka> tautininkų šul^i 
kritika dar ne>uge“l»cjo pare>- 
elyti nieke) rimta prieš naują
ją valdžią.”

Tai keistas “Naujienų” 
pasakymas. .Juk šernai žino
ma, kad ne i tautininkų šu
lai. ne i krikščiemių demokra
tų šulai, ne i kiteLie- šulai nie
kada nesugebėję) i r ne'siige'be'S 
ką mus rimta paroelyti prieš 
šorijalele mokralus ir prieš 
liauelininkus. .Juk ką tik s< 
cialele inokratai arba liaueii 
įlinkai pasako, tai yra šve-n- 
ta teisybė. e> ką jie paelaro, 
tai yra taip padaryta, kael 
ge riau niek.ts pasaulyje“ ne- 
paelarys. Sorialelrnu‘kratai 
ir liamliniiikai yra tobuli, 
lobuli fanatikai, kurie“ nieki
ną visus, kurie, užsime'ikia 
prieš visokią kritiką, ir nie
kada ne'prisipažįs prie“ klai- 
elees.

KAS PASINAUDOS
Nereikia manyti, kad Lie

tuvoj, užviešpatavus liaudi
ninkams ir sočijaldiunokra
tams. niekam gyvenimas* ne- 
pagerės. Kaikam labai pa
gerės, gal labiau pagerės, ne
gu jie tikėjosi.

Kaip žinome Lietuvos ma
žumos — žydai, lenkai ir vo
kiečiai uoliai remia liaudi
ninkus ir socijaldemokratus. 
Na, o žydai, lenkai ir vokie
čiai yra geri gešeftminkai. 
•Jie uždyką liaudininkams 
netalkininkaus. Taigi kaip 
Kauno “Rytas” praneša, 
štai ką mažumos gauna iš 
liaudininku už jų talką :

“Lenkams: 1) Paliuosuoti
Lenkiją nuo
pi'oc. muito Įvežamoms iš 
J.enkijos prekėms ir tuo bū
du padidinti importą iš Len
kijos Į Lietuvą. Šis pažadas 
jau Įvykdytas, nes prideda
mas muitas nuimtas.

“2) Pati vyriausybė darys 
kiek galima daugiau užpir
kimų Lenkijoje jai pačiai 
reikalingų prekių, šis paža
das taip pat gyvenime jau 
vykdomas, nes užpirkta Lie
tuvos geležinkeliams Silezi 
jos anglių.

“3) Sustabdyti žemės le 
formą prisidengus tuo. kad 
reika duoti galimumo Įsikur. 
ti tiems, kurie jau yra gavę 
žemės.

“4) Duoti galimumo dva
rininkams susigrąžinti atgal 
atimtas žemes, einant žemės 
reformos įstatymu ir metų 
bėgyje leisti paduoti skundus katalikiškos spaudos.—Pijus X 

. • . . ■ f ■

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
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Nelaimė ant geležinkelio. Tai atsitiko Kingston’e, R. I. Tas atsitiko, kai sprogo garve
žio katilas. Trys traukinio da rbininkai žuvo vietoj, du buvo sužeisti. Visi pasažieriai labai 
sutrenkti ir kaikurie lengvai s užeisti.

Kaip pasiklosi, taip išmiegosi
- • '. į • J

“Gyvenimas eina: kas ne-[žvaigždę, stengsis pasiekti 
suskumba su juo, ta^ lieka j kilniausio ir tobuliausio tiks

lo viršūnę. Žmonių, pasiau
kojančių visuomenės labui, 
yra, bet visai mažas nuošim
tis. Kol žmonės gyveno pa>" 
vieniui, nesusitikdanri tarp 
savęs, tol žmogus žmogui bu
vo šventas daiktas. Bet pra
dėjus bendrauti darbe, me
džioklėj, susisiekime etc. 
žniogus žmogui vilku tapo. 
Gal kas-pasakys, kad pasau
lis taikos idealais apsišarva
vęs ? Anaiptol ne! Tauta 
prieš tautą šiaušiasi, durtu
vų ašmenimis ir armotų nas
rais stengiasi viena kitą pra
ryti. o sau absoliutizmą išsi
kovoti. Pavyzdžių galima 
rasti istorijoj, kaip atski
ruos!' individuose, .taip tau
tos!' ir valstybėse. Imkime 
kad ir Prancūziją revoliuci
jos metu. Prancūzija, Na
poleono Bonaparto.valdoma, 
buvo užkariavusi beveik visą 
Europą, o imperatorius Na
poleonas. pamynęs deinokra^ 
lybės principus, laikė savo 
despotiškoj rankoj Europos 
tautų vairą ir, kaip norėjo, 
taip 
I ’rieš 
me«į. intelektinių gabumų 
žvilgsniu nfeko negalima sa
kyti. Buvo tai žmogus išdi
dus, genialus, jrrotingas ir 
suprantąs, kaip užsienio po
litika vesti. Napoleonas, už
grobdamas Europos tautas, 
nesilaikė jokių demokraty- 
bės principų ir tuomi klojo 
sau dygliuotą patalą. Žmo
gus, būdamas jaunas, galin-

pats vienas” (M. Perki), 
kas gi yra tas gyvenimas, 
kurs mus taip žiauriai 
skriaudžia ? Gvvenimas — •/
tai nuolatinis gvvybės ir ku,l- 
tūros bangavimas. Žmogus 
gyvena, kuria kultūros, civi- 

> lizacijos ir įvairiausių pasau- 
liožiūrų šventovę, kol galų 

. gale pamato, kad jo (žmog.) 
gyveninio žvaigžde merkiasi 
ir vilioja jį į amžinybę. To- 

• kitime gyvenimo sūkury žmo
gus susimąsto ir klausia save, 
kodėl gyvenimo horizontas 
toks siauras, kodėl pražydęs 
kultūros.žiedas negali toliau 
klestėti ir siekti aukščiausios 
kultūros viršūnės t Kultūros 
žengimo priežastys — tai ka
rais naikiną žmonių sukurt;) 
materiale ir moralę gerovę, o 
jeigu žmogus skundžiasi, kad 
gyvenimas yra trumpas ir 
žiaurus, tai čia jis pats kal
tas. Todėl jam gyvenimas 
trumpas, kad jis nežiūrėjo i 
gyvenimo laikrodi, gyvenimo 
saule retai nušviesdavo jo 
paniūrusį veidą, jo gyveni
mas buvo dygliais nuklotas. 
Kiekvienas dirbąs tvarinys 
siekia tikslo, nors ir nesu- 
prantajo. Žmogus, kaipo 
protinga būtybė, privalo už
sibrėžti kilnų tikslą ir siekti 
jo sąmoningai, prisilaikyda
mas dorovės principo, nes ji 
(dorovė) — tai pamatinė in
dividualia ir socialia gyveni
mo žymė. Visuomenės gero
vė priklauso piliečių savitar
pių santykių. Todėl, norint 

rėtis ir naudotis žmonių
Jas kultūros bei civili

zacijos vaisais. reikalinga 
rimto dėmesio kreipti i indi
viduali gyvenimą. Atskiras 
individas — tai visuomenės 
sąnaris. Kaip žmogaus (kū
ne) organizme sutartinas są
nariu veikimas stiprina jo 
(mg.) jėgas, taip irvisuome 
nėj. Jeigu atskiri individai 
supras socialiu gyvenimo 
tikslą, sieks ji (tikslą) sąmo
ningai, tai tada ir jų kolek
tyvai. žiūrėdami Į tą dorovės

bes. Dabar jis dar norėtų 
griebtis ginklo ir pulti Jas,
bet, deja, jo galybės valan
dos sukaitytos. Jis, (Nap.)’ 
visa tai darydamas, visai ne
manė darąs savo pražūčiai. 
Bet apsiriko. Nuolatinių ka
rų nuvarginta, šalis nebeno-

kariauti ir priklausyti 
‘taA, kuriam karas — malo
nins . Senatvėj tas galingas 
Prancūzijos liūtas, buvo iš
tremtas į mažą Šv. Elenos sa
lelę ir ten nuobodžiaudamas 
užbaigė savo trukšmingą gy
venimą. Prieš mirsiant jis 
dar kelelą kartų buvo suren
gęs puolimus ant Europos 
tautų, kurios stengėsi jo val
dytąją Šalį priešrevoliuciniu 
rubežiumi, bet veltui. Kuo 
labiau pradėjo kištis į Pran
cūzijos reikalus, tuo labiau 
kiršino didikus prieš save. 
Koks likimas ištiko Napoleo
ną, toks ir jo valdomąją šalį 
— Prancūziją. Nuolatiniai 
karai nuslopino jos (šalies) 
jėgas, žmonių skaičius žy-' 
miai sumažėjo, dorove nu
puolė etc.

Tat, jeigu norime būti lai
mingi, mylimi, gerbtini ir 
šaliai teikti gerovę, siekini 
tik doro ir aukšto idealo!

Tik tada išauš mums skais
tus rytojus, jei prisirengsim 
į gyvenimo kelionę ir keliau
sim jo (gyvenimo) reikalau
jančiais keliais! Kontroliuo- 
kim savo jausmus, vaitą, no
rus, kad senatvėj galėtumėm 
ramiai laukti mirties! Tą 

neskiekvienas turim daryti, 
— tai mūsų pareiga.

K ere patas
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visai nemano. Jo nuomone, 
jis visada valdys pasaulį, vi
sada bus galingas, narsus etc. 
Tos pat nuomonės laikėsi ir 
Napoleonas. BPt. deja, liki
mas lėmė kitaip. Vieną gra
žią dieną tas galingas Pran
cūzijos aras pajunta svo pul
so tvaksėjimo silpimą. galy
bės laipsnio kritini;] etc. 
Mažulėlės tauteles, lipdamas 
jam (Nap.) ant sprando, 
pa reikalauja ni'priklausomy-

DORUS RAŠTUS
Pasiūlome visiems genj raštų mėgė

jams įsigyti dvi geras knygas: pirmų ir 
antrų tomų

APMĄSTYMAI 
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7 VG colių, dailiais kietais ap
darais, po 500 suviršuin puslapių. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai, 
ypač dievotiem žmonėm. Kaina abiejų 
tomų $3.00, Išpirkite pašte “Money 
Order” ir siųskite^

“Darbininkas”
366 VV. Broadivay, So. Boston, Mass.

Perskaitęs “Garso’’ Nr. 
26, liepos 1 d. š. m. žinute 
“Prašau balso.’’ rašytą, ko
kio tai p. Muziko, negaliu 
suprasti: ar tai pavydas pra
bilo (jei toks galėtų būti to
kiam momente) ar tai bijo
ma to, iš kur niekas negąz- 
dina. P. Muzikas bijosi, kad 
“sustreikuosią“ tolimesniam 
visuomeniniam veikime gerb. 
muzikai: p. Čižauskas, p. Po
cius, p. H odelis, p. A. Alek- 
sis. p. J. Jankus ir eilė kitų, 
dėlto, kad Sesųui. Centennial 
Lietuvių Komitetas “Lietu
vių Dienai’’ ruošti š. m. rug- 
piūeio 2 8d. Pliiladvlphia, 
Pa., meno programui vado
vauti pakvietė komį). A. Va
nagaitį. Nesuprantu kame 
čia matoma iguoracija ger
biamų, aukščiau išvardintų 
muzikų. Jeigu A. Vanagai
tis būtų žmoguSTUnusimanąs 
muzikoje, bet neturįs prakti
kos chorų vedime, tuomet ki
tas dalykas; bet dabar, dau
geliu chorų dainuojant jo 
kompozicijos dainas, kurias 
ir choristai ir publika mėgia, 
to pasakyti negalima.

Beta. kiek man žinoma, ta
me “Lietuviui Komitete” y ra 
žmonių, kurie seniau pažino
jo A. Vanagaiti, kaipo suma
nų ir energingą muziką dar 
jam studijuojant Dresden’e 
(Vokietijoje) muzikos kon-

servatorijoje specialu kom- 
pozitoriaus-dirigento klasę, o 
vėliau atsimena praktiškus 
jo darbus Kaune vedant jam 
“Saulės” Mokytojų Semina
rijos chorą ir drauge “Šau
lių” didžiulį chorą, kurie ir 
šiandien, kaip girdėt, pasi
ilgsta savo buvusio gabaus 
vedėjo. Sequi Lenteliniai 
Lietuvių Komitetas kviesda- 

'mas A. Vanagaitį, manau, 
svarbiausia turėjo omeny 
dar ir tai, kad komp. A. Va
nagaitis yra ne tik muzikas, 
bet nemaža turi žinių ir 
praktikos dramatiniame sce
nos darbe, kas be abejo labai 
yra svarbu tvarkant visą 
“Lietuvių Dienos” meno 
programą. Pagaliau, pro
gramoje', apart kitų dainų, y- 
ra ir A. Vanagaiičo “Vil
nius.” Kas-gi geriau gali iš
pildyti kurinį šiuo atveju už 
patį kompozitorių?

Turint omeny A. Vanagai
tį kaipo muziką ir teatralą— 
artistą, nematau jokios igno- 
racijūs kitų gerb. muzikų, 
kurie ir patįs, manau, su
pranta, — nogi visus sukvic- 
si ii-visi vadovausime.

Taigi gerb. muzikai, daini
ninkai ir visi veikėjai, užuot 
kanršiojus baslius į ratus 
“Liet. Komiteto” ir kėlus į- 
vairias abejones, atmetę į ša- 

llį visus asmeniškumus, eiki-

me talkon tam Rengimo Ko
mitetui, nežiūrint ar vado
vauti pakvietė Petrą ar Jo
kūbą, bi tik sumanų žinogų- 
muziką. M<*s Amerkos lietu
viai neturime galimybės su
ruošti “Dailių šventę” kaip 
kad Lietuvoj daro, sutrauk
dami tūkstančius daininin
kų; taigi nors* dabai’ pasi- 
naudokim Pliiladel pili jos pa
rodos proga ir susirinkę kuo- 
skaitlingiausia, sudarę kele
to šimtu chorą, užtraukime 
savo dainelę. Lai išgirsta ki
tataučiai jėgą tos dainelės, 
kuri tautą gyva išlaikė per il
gus priespaudos metus ir pa
galiau prižadino, prikėlė ir 
padarė neprigulminga nuo 
kitų.

N emuzikas

.1. Jakštas

Lietuvos Santykiai su Apaš
tališkuoju Sostu

l ik ką Įvykęs Lietuvos bažnytines provincijos Įsteigi
mas yra labai svambus mūsų bažnyčios istorijoje. .Jis nėr 
išdygęs visai netikėtai, savaime, bet yr iššauktas naujai su
sidėjusių aplinkybių ir iš seno daryti] mūsų tautos pastan
gą Romoje. Kad šis teigimas nėr iš piršto išlaužtas, pa
roda lietuvių tautos santykiai su Apašt. Sostu amžių bė
gyje.

Retoj lietuvių šeimynoj mm | 
rasi kokio nors albumo. 'Bet re- 1 
toj lietuvių šeimynoj terado 
Lietuvos Albumą, kuriame yr® 
Lietuvos didžiųjų veikėjų 
vaizdai ir jų gyvenimų aprašu 
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu privaį- g 
le turėti tą Lietuvos Albumą, 'j

Kaina $3.50. J f
“DARBININKAS” | 

366 Broadway, So. Boston, MaM

Ruffles ir
“Chariestono”
šokis.
šok ir strepsėk ir galva kraipyk!
Bet saugokis neprikrėsk savo 
Žokėjui akis pleiskanom.

Ištikro yra apgailėtina, kuo
met žmogus apsileidžia pleišką^, 
noza. \

V
Pleiskanų mirtinas priešas tuo

jau apvalys jus nuo to įkyraus 
ir naikinančio parazito. «

Pamėginkite bonka per sa-l 
vaite ar dešimtį dienų, o bosito 
nustebinti.

65c. vaistinėse arba 75c. pC? 
pasta tiesiai iš laboratorijos, -g

v F. AD. RICHTER & CO.fl 
| Berry and So. Sth Sts.' V
'1 Brooklyn, N. Y. _ 'į
V ' •y'

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

<

Lietuvos 
ženklai

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra lndomu su jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra 40 ženklų.

Kuiną 40 centų.

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

Pijus X.

Kiekvieno katalifcr 
pareiga remti katalikų spaudą.

Leonas XIII

GYVENIMĄ ^ '
Jei jūsų gyvenimas jauz 

dabar saldus, tai jį verta dar i 
saldesnį padaryti. O tą ga
lima padaryti lietuviškais 
saldainiais.

Jei jūsų gyvenimas kartus, 
tai pasaldykite lietuviškais..

k J
saldainiais.

Dar turime iš Lietuvos at-' 
gabentų “Birutes” saldai
nių.

Dėžes, sveriančios 21/2 sva-* 
ru su persiuntimu kainuoja 
$1.50.

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

Užsakymai greit išpildo 
mi.

LIETUVIŲ PREKYBOS • 
BENDROVĖ

366 West Broadway
So. Boston, Mass.

metropolijai, bet priklausė vien tiesiog Apašt. Sostui. Tai 
aišku is pop. Inocento IV laiško 1254 m. Nauenburgo vvs- 
kupui, kur tarp kitko pasakyta šiaip: “Lietuva vra šv. 
Petro nuosavybė, ir dėliai karaliaus gailies kurį mes esam 
priėmę už Bažnyčios sūnų, nenorime nė vieno kito turėti 
ten vyskupo, tik Bažnyčios galvai tiesiog paduotąjį.”*)

3. J h) šimto trisdešimts metų Lietuvos krikščionini
mo imas lenkai. Jiems padeda taipgi politika. Krikštas 
Jogėlai buvo irgi vien priemonė Jadvygos rankai ir Leitkri 
karaliaus vainikui gauti.

Jogėlos krikštas yra įvykęs liepos 20 d. 1:186 m., o se
kančiais 1387 m. liepos 20—22 d. tapo apkrikštydinti Vil
niaus gyventojai. Nuo pirmos Mindaugo įkurtos vysku
pijos pėdsakų neblikus, pop. Klemensas VII skiria Vil
niui pirmutini vyskupą A n d r i ų V a s i 1 ą , pranciško- 
nį lenką. Lietuvos kr ikščioninimas, Jogėlai ir- Vytautui 
padedant ima.eiti sparčiau. Lietuvių tauta Įstoja krikščio
niškųjų tautų būrin.

'Tačiau to nežiūrėdami kryžiuočiai mųraliovė rašę Ro
mon, kad, Lietuva tebėra vis da rpagonišl Y< i ir kad net patk 
Jogėla su Vytautu y r apsikrikštiję tik dėl kat. Europos ap
gavimo veidmainingai.

4. Šio šmeižtai būtinai reikėjo atremti. Tam tikslui 
Deja, tolesni politikos Įvykiai atšaldė Mindaugo uoltį
sio nepalaikomas, matyt, ir vyskupas Kristijonas ne

nes apie jo apaštalavima lii tu- 
**).

s-
anksčiausiai kat. Bažnyčios valdžiai reikėjo parodyti ne
gražūs kryžiuočių darbai ir visai nekrikščioniškas jų mi
sionierių apaštalavimas. Bet nemažas sunkumas buvo ta
me, kad anuo laiku nebuvo aišku, kam ta Bažnyčioj auk
ščiausioji valdžia priklrftiso. Mat. dėl popiežiaus tiaros 
varžėsi tuomet du asmeniu. Pasaulis nežinojo, katro be
klausyti. Taigi, kai sušauktas Konstancijoj visuotinas 
Bažnyčios susirinkimas pradžioj buvo paskelbęs, stovįs 
aukščiau popiežių, Vytautas ir nutarė su skundais ant kry
žiuočių kreiptis į tą susirinkimą. Tam tikslui pasiuntė ten 
ne tik Vilniaus vyskupą-Petrą, lx't iPgraži] rinkti] žemai
čių būrį. Jie tai ji- turėjo įteikti Vytauto skundą ant kry
žiuočių susirinkimui. Lietuvių atvykimas yr padaręs Įspū
džio. Anų laikų istorikas T. Niem'as, pažymėjo jį šiais 
■žodžiais: :

“Lapkričio 28 d. 1415 m. atvyko nesenai kat. tikėjimą 
priėmusių žemaičių pasiuntiniai, apie 60 gan augaloti] vy
ru. J ie gyvena tarp Lyvų ir.Li<‘t u vos krašto, netoli Prūsų. 
J u žemė
ien neauga. Priklauso jie Lii'tuvos kunigaikščio Vytauto 
arba Aleksandro. • Apleido susirinkimą kovo 1 d. 1416 m.

Tai buvo pirmutinis“ž.vmesnis lietuvių pasirodymas 
katalikiškoj Vakarų Euro|>o.j . Nors kelionė iš Vilniaus 
Konstanci jon anais laikais buvo sunki ir jai daug lėšų Tei
kėjo, tačiau Vytautas darė, ką galėjo, ’kad tik tarptauti
niame katalikų susirinkime lietuviai žmoniškai pasirodytų. 
Tam psij-odymui jie turėjo gan laiko ištisus 3 mėnesius.

Ir tas Vytauto žygis nenuėjų niekais. Konstancijos 
Susirinkimo dalyviai išgirdo iš lietuvių daug ko apio nekri
kščioniškus kryžiuočių darbus ir užjausdami lietuvius pri
pažino reikalingumą naujos Žemaičių vyskupijos. Jos Į- 
steigimą Susirinkimas pavedė savo delegatams Jonui. Lvo
vo arkivyskupui ir Petrui Vilniaus vyskupui, ką juodu 
1417 m. i r- Įvykdė. Rezidencija naujai vvskupijai buvo pa
skirta Varniuose, kurie seniau vadinta Medininkais

(Bus daugiau)

į

■>
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1>. i. Bet i;i~ put :mti>ri:iiis <|\|cin i>ii^l:ipUim tolimi r:i~<>. 
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Intui Vlt<» \yxkiipn 
lariis. k ol Vita-. Minę* 

.'■l.n lil|H>t<*ze leniia 
■ lo-

Sntalkiiili mi

t iH't ISvorlęs
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ė pilna visokiu gerybių, išskyrus vynuoges, kurios}

L
1. Tie lietuvių santykiai su krikščionystės Galva, Ro- 

•s popiežiais teprasideda gan vėlokai, vos X IIT amžiuje.
si tam laikui, lietuviai, būdami I’erkūno ir kitų lietuviš- 

.<ą dievu garbintojai, nė negalėjo turėti santykių su Apašt. 
Sostu. 'Tačiau krikščionystė lietuviams ir anksčiau nebuvo 
visai nežinoma. Lietuvių kaimynai lenkai, vokiečiai ir ru
sai buvo jau krikščionys. Jų misionieriai vienas po kito 
lankydavosi Lietuvoj- ir rasdavo sekėju. 'Tenka tik pasi
gailėti, kad mūši] istorijos pradžioj krikščionystė pasirodo 
Lietuvoj ne savo kilnioj tyrumoj. bet susiėjus su politika. 
Geriausias to Įrodymas—tai Did. Lietuvos kunigaikščio 
Mindaugo krikštas. Tiesa, kryžiuočiu ordeno kunigas Kris
tijonas yr išmokinęs ji pamatini] kat. tikybos tiesi], bet 
pats krikštas Mindaugui tebuvo priemonė Lietuvos kara
liaus vainikui pasiekti. Tą vainiką jis. ir gauna iš popie
žiaus Inocento I \ . I’ati vainikavimo iškilmė Įvyksta 1253 
metais.

2. Gav< < karaliaus vainiką. Mindaugas rūpinas eiti 
ir krikščioniškojo karaliaus pareigas. Susithręs su pop. 
hroeeniu IV, ji> savo mokytoją Kristijoną skiria pirmuo
ju Lietuvos vyskupu, čia tenka pažymėti, ta pirmoji 
Lietuvos vyskupija nebuvo priskirta jokiai kaimyniškai

mą.
ką trr Lietuvoj tenuveikęs, 
viii tarpe jokių beveik žinių neužsiliko

'I' Ji <• i n o r Mantini. I. 5s.
♦'I Lenkti istorikus Į>rW. VI. Abrnliaaia^ <-i rnip^ny “l'olska tirzi'^t J.itvvy." 

I.. veikalų "l'oNka I I.ltiva w >)|«'|<nvyin < •-«! n k 11IVai^z. 1911) tvirtina.
pirmoji iiihinty va Lii’lux<w kriketo yr Išėju-i i* lenkų >|i>niinlk>>nų. šv. I < H’i 11 f • » 
aekė.lų. Ir J«>ir plrmiio.ln Lietuvos v v-kupu buvo I2.VI tų. na^ęSa*. l:fc!nto tuoki- 
i.v Vitas < op. c. p. t. Bet 
kad Lietuvos vyskupu tais pat 1253 ui. buvo pašvęstas Krist I loiitis.
r.<O virtoj ir fito ixtl laiku dviejų vyskupu būt nv»ale.|o,
> imas atrodo als'jotinas. Sutaikinti mi 'šalima nebent 
muilui ipkrikšly tų pritMf vyskupns. -■ Kristijonas I i<lnrox.
dailini fuktns. kad |s»|>. him-eiitas IV buvo (atsiuntęs 1247 ni. Į l'rtKsii*. savo 
legntų I ilMlmtį vyskupų tulkinti |»oni<>z.nnijos kunigaikščio ru kryJmo-
vinis ir mit vlrtintl tiesmuil pu krikštytų Prūsų. Tai VIlhHmns 
prūsų kaltam Donato gramatikų. <

T
t'; >• ’ s
> *-v' ^00* JR1k’-. J

tė. Viennos garsusis i 
Ernest Linnencamp 
no ją už gražiausią
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Kun. J.Kaulakis

Geresnio Cig
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kvietęs talkon vieną iš New 
York’o baletistu technikos iš
dirbinio delei.

Presos Komisija

Lietuvos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė Ašmenskienė,

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

Viee-Pirna. — Zofija Kėšienė,
59 Gatės St., So. Boston. Mass. 

Prot. Raštininkė — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

'in. Raštininkė — Bronislava Ciunienė.
29 Gould St., \V. Roxbury, Mass. 

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

TvarkdarS — Ona Mlzgiraienė,
1512 Coiumbla Rd.. So. Boston. Mas*.

antra utarninkį' kiekviena menes] 
Visais dr-jos reikalais kreipkitės Į pro

tokolų raštininkę laišku nr telefonu.
7 ^0 vakare, pobažnytlnėj svetainėj 
Fifth St., So. Boston, Mass.

papuošime treką ir pavešim ko
lonijai, kuri gali atvykti vien 
tik su savo paruoštomis figūro
mis.

Kas dailiausia paruoš flotą ar 
išjjiklys manifestacijoje tautiš
kus šokius gaus premiją. Tai
gi visi į darbą!.. Laikas ruoš
tis!

Manifestacijos Komisijos Pir
mininkas,

Centennial Lietuvių 
Komiteto Darbuotė

4 • . •1• ’l

MAHANOJAUS CHORUI NEUŽSILEEDŽIA ELIZABETH 
IEČIAI—DALYVAUS BENDRAM CHORE IR KONKURSE

Newarkiečių, New-Yorkiečių, ir Brooklyniečių Katalikų Vadai 
Pareiškė Netikėto Simpatingumo Amerikos Lietuvių Dienai

ANTRADIENIS, LIEPOS 13 D., 1926

’ Organizaoijinės ir Presos Ko 
misijų Pirmininkas, Kun. S. 
Draugelis, pradėjo lankyti ar- 
tymesnes ir stambesnes koloni
jas Amerikos lietuvių Dienos 

' infonnacijiniais ir organizaciji- 
niąis tikslais, š. b. birželio 28 
dieną aplankė Newark’ą ir tu
rėjo pasikalbėjimą su vietos vi- 

. suomenės darbuotojų žymiau- 
£ siais vadais. Vadai pareiškė, ne 

tik simpatingumą Sesqui-Cen- 
tennial Lietuvių Komitetui, bet 
ir pasižadėjo pasirūpinti akty
viai dalyvauti iškilmėse. Yra 
vilties, kad Newarkiečių daly
vaus choras ir suruoš vieną flo- 
tą.

Sesqui-Centehnial 1 aehivių 
Komiteto instruktoriumi suti
ko būti vargonininkas Stan- 
šauskas. Jis prie pirmos pro
gos sušauks vietos ovganizaci- 

aps varstys

Birželio 29 d. atlankyta Kli
bėti!’o lietuvių kolonija. Pa

sinaudojant Šv. Petro ir Povi
lo atlaidų, diena, vakare po 

r mišparų, padaryta choro susi
rinkimas. Choristai-ės Sesqui- 
Centennial Lietuvių Komiteto 
atstovų sutiko su dideliausiais 
aplodismentais ir labai atydžiai 
išklausę jo pranešimų, visi 
vienbalsiai nutarė:

1. dalyvauti jungtiniame 
Amerikos Lietuvių Dienos iš
kilmių clior^
'2. dalyvauti konkurse.

‘3. mergaitės pasižadėjo daif 
iai išmokti tautišką šokį “No

riu Miego” ir tautiškais rūbais 
pasirėdę išpildyti manifestaci
jos meta .

’ 4. pasistengti suruošti vie
ną iš f lotų, kuriuos n 

; manifestacijos komisija.
Instruktoriumi čia palikta 

vargonininkas^'. Juška.
Birželio 30 d. i k liepos 1 d. 

' lankyta New York’as ir Brook-
Manvta, kad New

Mass.

Mass.

Mass.

Senatvės laimė, tai saldus 
atsiminimas gerai praleistų 
jaunųjų dienų.

VERACKAIRVIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway 

TeL S. 0948

BROCKTON MASS.: 
683 No. Main Street

Tel. Brockton 7180

Mass.

.prie įvairiausių pramogų ir pa
togumų vargu benorės naujų 
pramogų ieškoti. O, kaip sa
koma, nevisada ir nevisur A- 

•(menkos jaunimą tėvynes ir 
tautos idealas priveda prie pa- 

■fcišventimo ir pasiaukojimo. 
Tad nekurie Brooklyno veikė
jai kalbėdavo, kad vargu bus 

Įima daugiau ko nors pasiti
kėti iš Brooklyniečių. Bet da- 
bar gyvenimas paroti* suvis 
^priešingai; visi Kunigai ir kiti 
Katalikai veikėjai pareiškė di- 

io pritarimo Amerikos Lie- 
'ų Dienai. Tr iš šio viso ra- 

» iškilmėse dalyvaus arba 
fc-3 chorai, ar viens jungtinis 

klvniečių choras; šio rajo- 
lietnviai suruoš Amerikos 

Lietuvių Dienos iškilmėms gra- 
aveiksh), kuris jiems labai 
nka — Amerikos ir nepri- 
somos -^Lietuvos Laisvės 

sveikinas per platųjį vandeny- 
Galutinai iš čia til^masi 

faailaukfi iškilmių programos 
iausios ir svetimtaučiams į- 
iausios dalies išpildymui 
stos — gražios lietuvaitės 
tiškai pasirėdę ant scenos 

toriuni šoks tautiškus so
tu ir baletus. Tam darbui 

vaus ponas Vaičkus, pasi-

Manifestacijų Komisija

Šiuo turi, garbūs kreiptis prie 
visų, be skirtumo partijų ir pa
žiūrų, o^pač artymesniųjų A- 
merikos Lietuvių kolonijų bei 
organizacijų prašydama, kad 
jei kuri nors malones suruošti 
manifestacijai vaizdelį — flotą, 
apie tai praneštų manifestaci
jos komisijai; viena, kad gau
tų atatinkamų nurodymų, jei 
bus reikalingi; antra, kad ne- 
suruoštų tuos pačius.

Amerikos Lietuvių Diena į- 
vyksta Philadelphijoje, nes čia 
buvo paskelbta Amerikos ne- 
jiriklausomybė; Philadelphia 
buvo pirmoji Amerikos sosti
nė; čia skamba nepriklau
somybės varpas. Bet Ame
rikos Lietuvių Diena ne vien 
Philadelphiečiams darys gar-

cigaretas! Rankomis išrinkti mažesni, lengvesni 
mažiau

(Vėsesnis
lapai, vartojami vietoj didelių, stambių lapų, reikalauja 
įkvėpimo ir nedaneša tiek šilumos prie lupų.

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

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

t

Pabandykit vieną, Jum patiks!

OLD GOLD
Naujas ir geresnis cigaretas

SKARBIN1S RŪKYMAS
• • Jšdirbinit P. LoriUatd Co., įsteigto* 1760,Llfti

• Nauji hn Kinkai j kurie bus Washingtone pastatyti. Au kščiau stovintis vaizdas paro
do būsiančius Teisingumo Departmento rūmus, o apačioj Archivu rūmai. Naujiems budin- 
kams Washingtone valdžia yra paskyrusi $50,000,000.

bę, bet visiems Amerikos lie
tuviams; aukštins mūsų tau
tą ir kels jos vardą pasaulio 
akyse. Taigi visus kviečiame 
į bendrą darbą.

Kiekviena kolonija manifes
tacijoje gali turėti savo pa
veikslą — suruošą flotą, jei ne 
chorą, tai lainininkų-ių būrelį; 
jaunimas gali išpildyti tautiš
kai pasirėdęs tautišką žaislą ar 
šokį. Kiekvienos kolonijos 
kolonijos vardas turi būt užra
šytas ant f loto ir bus nufoto
grafuotas eisenos metu.

Tolymesnėms kolonijoms ne
patogu važiuoti su papuoštu 
(roku, taigi mes sulig reikalo

Geresnis
cigaretas,
vyručiai!

VLADAS
877 Cambridge Street,

Ieškok Die vą 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.

flOSTON’O DRAUGIJŲ - 
VALDYBŲ ADRESAI

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas,

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

95 C Street, So. Boston, Mass. 
Trot. Rast. — Antanas Macejunas,

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

906 E. Broaihvay, So. Boston, Mass. 
Kasierius — Andriejus Zalieckas,

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

906 E. Broaihvay. So. Boston, Mass. 
I). L. K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kas pirmų 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 \Vashington St., Boston, 
Mass. 1 :3O vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. Žioba,

539 E. Seventh St.. So. Boston, 
Telephone South Boston 3552-R.

Vico-Pirininfnkas — J. Petrauskas,
17 Vale St.. South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — J. Glineckis.
5 Thomas Pk., South Boston,

Fin. Raštininkas — M. Seikis,
40 Marine Road, So. Boston, 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Brotuhvay. So. Boston, 

Tvarkdarys — J. Znikis,
7 \Vinfield St.. So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trečių 
neilėldienj kiekvieno mėnesio. 2-rij va- 
landų^po pietų, parapijos salėj, 492 EI 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

“DARBININKU” GALIMA UŽSIRAŠYTI ŠIOSE 
VIETOSE:

KUN. J. BAKŠYS
46 Congress Avenue Waterbury, Conn.

KUN. G. M. ČĖSNA
2521 Chicago Avenue Sioux City, Iowa

J. GAIUŪNAS
The Lithuanian Store Athol, Massachusetts

V. GILEVIčIUS
37 Hartford Avenue New Britain, Conn.

TRUMPI 
SKA1TYMELIAI 

NAUJA KNYGA 
J*je telpa daagiai kaip 
100 trupų pasakaifių 

150 pusi. 45 centai
DARBININKAS

344 BruAtny, B—t»» II, Mtu

«%

ROCHESTER, N. Y.

Netikėtai teko keltui dienu 
sustoti, taip vadinamam kviet
kų mieste Rochesteryje. Ir ne- 
bereikalo jį vadina kvietkų 
miestu, nes visas miestas yra 
paskendęs medžiuos ir kviet- 
kuose. Tai j> manau sau kad tik 
džiovininkams tokiame mieste 
gyventi. Iš vienos pusės turi 
miestą apsiautos didisis Onta- 
rio ežeras, kuris karštose vasa
ros dienose vietos gyventojams 
priduoda šviežio malonaus ir 
vėsaus oro ir suteikia miestui 
puikias maudynes, kuriose 
žmones vasaros laike tūkstan
čiais maudosi ir ilsisi ant pui
kaus smėlyno po sunkaus die
nos darbo. Iš kitų pusių visas 
miestas apsuptas didžiausiais 
ir gražiausiais parkais, kurių 
nesimato nei galų, nei kraštų, 
tokių parkų Rochesteriui gali 
pavydėti net didysis New 
Yorkas. Poetas atvažiavęs į 
Rochesterį galėtų parašyti di
džiausią knygą poetiškų kuri
nių. Bet aš būdamas prastas 
žmogelis būsiu užganėdintas ir 
paprastu rašinėliu.

Parkai

Visų parkų neminėsiu, viena 
kad visų vardų nesužinojau, o 
antra, jei kiekvieną parką im
tum aprašinėti, tai reikėti] 
daug vietos laikraštyje užimti. 
Nors mažai aprašysiu apie gra
žiausi kvietkų parką, kaip Ro- 
chesteriečiai jį vadina. Nes iš
tiktųjų jis ir yra kvietkų par
kas, tai bus “ Allen Park.” Pa
ties parko išvaizda, maždaug; 
panaši į “eglę” ir “kaip įŠ'Yoio' 
žiūri į šį parką, tai tikrai atro
do, kaip kad puikiai papuošta 
Kalėdų eglaitė. Parką puošia 
ne vien darbšti žmogaus ran
ka. bet ir gamtiški tvariniai. 
Vieta atrodo. kaip didžiausias 
piliakalnis, supiltas kokiam 
nors kunigaiščiui arba farao
nui. Palei ]>arko viršūnę stovi 
aukščiaus miesto apie 300 jiedu. 
Nuo ten žiūrint, rodos kad mie
stas stovi kokiam slėnyje. Ant 
pat viršūnės stovi pastatyta di- 
didelis “stand” dėl muzikantų, 
k u ii e vasaros laike grajyna kas 
vakaras. Nuo apačios, kaip

190 Van Buren Street

JOHN RAGALIAUSKAS
5 Aetna Street Worcester, Mass.

L ŠIRVAITIS
9258 Cardoni Avenue Detroit, Mlchigan

K. A VENCIUS
90A Lavrence Street L*wrence> Maesachusetta

prasideda aplinkui tropai kaip 
į kokį bokštą, tai taip ir turi ei
ti aplinkui visokiais tropais, 
kol pasieki net pačią viršūnę, 
lipant į viršų arba į apačią nuo 
viršaus, vienais tropais užlipęs 
rasi žydinčių kvietkų ir mede
lių, kitais kitokių kvietkų, ku
rių įvairumų negali apmatyti ir 
jų negalėtum aprašyti. Kad 
lengviaus būtų galima lankyto
jams sužinoti visų tų medelių 
ir kvietkų vardus, tai prie kiek
vieno krūmo yra pakabinti pa
rašai. Abelnai imant jei norė
tum šio viso parko išvaikščio
ti ir nors paviršutiniai visų 
grožybių išžiūrėti, tai reikėtų 
pašvęsti bent kelios dienos, bet 
trumpu laiku mažai ką gali pa- 
matvti.

Miestas

Rochesterio miestas kaip te
ko sužinoti turi su virš 325,000 
gyventojų, visokių tautų, tarp 
kurių yra nemažas būrys ir lie
tuvių, kurių tarpt* didžiuma ka
talikai. Vietiniai lietuviai ka
talikai turi šv. Jurgio parapiją 
ir jos brangią nuosavybę, že
mės čielas blokas ir beveik pa
čiame centre miesto prie Hud- 
son Avė. Bažnyčia “combina- 
tion building” pačioj svetaine, 
ant antrų lubų mokykla, ant 
trečio bažnyčia. Nors biskį že- 
moka, bet turi panašumo įt tik
rą bažnyčią. Puikiai išmalevo- 
ta, švariai užlaikoma, altoriai 
visi trys dideli ir gražūs, var
gonai taip pat vidutiniai nema
ži. Birž. 27 d. sekmadieny te
ko būti per sumą bažnyčioj^,

ko, kad kaip šilta, tai laugel 
išvažiuoja į parkus, viskas baž
nyčioje labai gražiai, choras 
gan gražiai gieda, gerai išlavin
tas. Tik tas man labai nepati
ko kad rochesteriečiai nemoka 
kaip bažnyčioj apseiti, jie neži
no kada klauptis, stotis ir sės
tis..

Klebonija ir kitos nuosa
vybės

Klebonija pastatyta dar tik 
praeitais metais, kuri su visais 
įtaisymais kainavo su virš $30,- 
000. Aš manau, kad Roches-

JAKAS
Cambridge 41, Mass.
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neprigulmybę 
ją nuo lenkų 
ir mes čia jei 
tai nors delei 
elgtis protin-

Harry Warųer su jūrų tigru, 
kuri jis pagavo Floridos pa
kraštyje. Tas “tigras” sveria 
50 svaru. Vadinasi barracuda. 
Dėl savo stiprių žandų ir dantų 
pavadintas jūrų tigru.
-J— ’ ’ W —. .. M ... ..A«
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Tas atsitiko 28 birželio }>u-ė po 
keturių iš ryto.

Šime jau nebe pirmu kario. 1
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tęrįo lięiuvių puriu 
nija bus didžiau?
šia iš yisų Amerikos lietuvių 
parapijų ki^Jonijų, *kdd’ Ko- 
cliesteriečiai gali pasididžiuoti 
Taip pat yra neųiažas namas .i’ 
dėl vargonininko, kitas atski 
ras namas dėl zakristijono. Žo 
džru sakant, viskas yra kas til 
parapijai raikalinga, tiktai' da 
vieno ir užvis reikalingiausio 
daikto trūksta parapijai, kai] 
girdėjau tai geros ir didelė: 
svetainės, nes dabartinė švetai 
nė dėl tokios pai\ipijos j 
ža ir kokiam no(s 
veikimui, pf^famui, k. t. loši 
mams, koncertams, prakalbom; 
i rt. t. visada turi samdvti di

♦
desnę svetainę ir mokėti neina 
žus pinigus. Kaip girdėjau vi 
si yra didžiai susirūpinę svotai 
nės statymu ir dauguma žada 
nemažai aukoti kad tik svotai y .
nę įsigyti, nes be geros svotai 
nės jaunimas kurio nemažai y 
ra neturi kur veikti ir'darbuo- 
tis. Prie to laisvamaniu? turi 
didele svetainę, kurie tokiu bū- 
du prie savęs patraukia nema
žai žmonių, tuo pačiu sykiu 
pasižvejojo nemažai ir dolerių 
ir kol jmrapija nepasistatys sa
vo geros svetainės kokia yra 
įvikalinga, tol jos parapijoms 
rems savo priešus. Čionai jau 
16 metų klebonauja visų myli
mas ir gerbiamas kun.M. Kasa- 
kaitis. Aš nianatų kad kaip ki
tos nuosavybės jam darbuojan
tis stojos taip ir dėl jų reikalin
ga svetainė greitu laiku atsi
stos.

an

rma
idesnian

Pažymėtiną, kad perstatant 
ibi' feikalu Z; ąktųt tiktai 
vienų kartų dekoracijų atmai
nė; tas pats apšiuręs kambarys 
iu tais pačiais bąhkris^ Laike 
ošimo salėje buvo kalbama 
>alsiau, negu ant scenos ir nuo 
i gare tų pilna sale dūmų... Pra- 
idėjas šokiųms, kažkoks sve- 

‘imtąutis pradėjo sttibidyti žifi- 
ri'nČiuošius.-1 ’ • :

Be paminėtų trūkumų, daū- 
i Maus viskas gerai būvo net ir 

nalonu. Svečiai pasipuošę Liė- 
uvos tautiniais ženkleliais, or- 
&stra griežė lietuviškus šokius 
ir jaunimas linksminosi lig.i 5 
vai. ryto. Tikiuos, kad Liet. 
Scenos Mylėtojų Ratelis atleis 
až mano padarytas pastabas, 
leistina būtų, kad tankiau at

sibūtų panašus vakarėliai, nes 
ai vienintelis būdas bendrai 
•usirinkti ir pasilinksminti var
gingame mūsų išeivių gyveni
me Argentinoje.

Samogitensis

Pats miestas t
Rochesterio miestas dėl šva- 

rūmo ir grazumo^tai kitų tokį 
sunku rasti Amerikoje, lšdir- 

ip paič višokių yriVriė- 
‘ležinių, riiediniiį,' 

gyvulių skerdyklų, kriaučių ša-’ 
pų ir taiį> kitokių. Dabartiniu 
laiku darbai eina vidutiniškai, 
žmonės su darbais nesiskun
džia.
r

DETROIT, MICH.

Gražios laidotuvės Kazimie
ro .Jurgelaičio buvo 3 d. liepos, 
drisirnko žmonių didelė minia. 
Gražios apeigos buvo bažnyčio
je. Prisirinko žmonių .pilna 
mžnyčia. Buvo atgiedoto^ 
ekzekvijos. Paskui išėjo trys 
kunigai kartu ant mišių. Po 
mišių pasakė graudingų pa
mokslų klebonas kun. J. Či- 
Žauskas, paaiškindamas links
mų būdų žuvusio jaunikaičio, 
ištikrųjų jis buvo linksniams 
būdo jaunikaitis. 21 metų am
žiaus. Kur jis lošdavo, t< 
nai būdavo juokų ivaiias.

DETROIT, MICH.
LDKS. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus 18 d. liepos po 
sumos. Būtinai kiekvienas na
rys turi būti šiame susirinkime, 
nes bus daug naujų apsvarsty
mų, bus apsvarstymas dėl

Fin. Rast. 
, 4 Į V* {

ROSARtO,ARGENTINA.
Gegužio 21) d. Rosario’s ‘‘Lie

tuvių Scenos Mylėtojų Ratelis*’ 
surengė pasilinksminimo vaka
rėlį. Scenoje statyta <|rama 4 
aktų f‘Motinos Širdis” ir 3-jų 
aktų komedija “Net i lyėtai.” 
Neminėsiu atskirai lošėjų atlik- 

»les, nes tai daug vietos už-

ana “Motinos Širdis” su
pus? t i nai. Komedijoje

etiketai,” gal netikėtai ir 
(ambi klaida padaryta. Per

statomoji turtinga našlė prieš 
savo tarnaitę atrodė lyg . kbki 
elgeta. Tarnaitė pasipuošus 
kaip’jfcokio miesto kapitalisto 
tarnaitė, o ]M>ni Baltruvienėj 
kaip koki vargšė sodžiaus mo
terėlė, su skarele ant galvos^, 
ir daryta Baltruvienė kuri sten
gėsi užkariauti širdį savo tar
no Jono... Taigi, dalis lošėjų 
blogai laikėsi if vartojo savo 
tariny Galima pagirti panelę 
E. Dpbilatiriutę. tarnaitės ro
lėje itp lę D. Kvbartaite, Balt- 
ruvietės dukters rolėje. Yjmič’

• » > 
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įįiy s, klebonas-šv- Jurgio para* jpfc už kokvailausj žmogų pa-
, •' -'- • .S<iE-lZ; ..■■ ■*• ■ — “ I • » .. •

jis prigulėjo W Ufkd kleboną vi
»s ąįįsi

l-r

Po kaire yra T. A. Swayze iš Tacoma, Wash. Jis paskirtas 
vykti į Palestinų vadovauti Amerikos įsteigtai organizacijai va
dinamai “Near East Relief. ’ ’ Ta organizacija darbuojasi tarp 
nukentėjusių sirijonų, armėnų, graikų ir k. Po dešine yra J. 
W. Summers kongresmanas iš Washingtono valstijos.

nelaiminga mirtis atsitiko ke- 1 
Lionėje. Jisai buvo išvažiavęs5 
vakucijų pavažinėti ]>o Ameri
kos miestus su draugu Antanu 

Siaubu. Jie apvažiuoju daug 
ųiiestų parašė laiškų tėvam, 
kad grįžta. Važiuodami iš 
Bloomsbury, N. J. Į New Yorkų 
aštuntoj mylioj prięš upę įpilti' 

lė į tvora, kari buvo užtverta 
prie tilto. Ir.su visa tvora in- 
puolė į upę. Toj upėj b ik o tik 
dvi pėdos vandens, bet buvo di
deli akmenyse Farmeris atbė
gęs ištraukė menkai gyvus. Ka
zimieras Jurgelaitis mirė ant. 
vietos. Antanas Staulis liko;

vvas. 1

30 d. birželio čia vimias iš ge
rai žinomų Čiurlioniu pasimirė. 
Velionio vardas buvo Kazimie- 
Įjis. Apižiaus tarėjo .-u viišum 
40 ui. Gimė Lietuvoj, sodžiuj,- 
Viečiųnuose. Amerikoj išbuvo 
su viršum 20 metų, ib io drau
gysčių prigulėjo jisai šių 
Dohiiniko, šv. Jozapato ir li< 
tuvių republikonų Kliubo. 
prie (tymo Katalikų Sus 
jimo. A’h'lionį aprū- 

.\ntanas Staulis liko Į Sakramentais ir ji i-i; 
bet sunkiame padėjime, palaidojo gerb. kun. igi

mo gerb/kun. Du 
vėd? su p-le Mukai ina.Damųle- 
vičiute. Dabar gi jix burdamas 
jos globai paliko trieie^gmyai- 
kų — du-sūnus ir duĮk^LręĄBu- 
vo tai 1 aliai ramus ir gjėros’sir- 
dės.-asmOr-Todebb lakuuuuuk taus bm

u. ••
vo

ūžojautų j0 g.iaitjr
Antanui ir Jonui* ČiuriibAatns 
ir jo motinai
kievičienei (mat. jinai turėjo 
du vyrų), Klemensui Damule- 
vičiui. jo švogeriiu ir giminai
tei Salomėjai Žadeįkenei, l>ei 
kitiems, kuriui, žinia: visų ne
išvardinsi.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 97 kuopa
SUBAT0J IR NEDĖLI0Jmažinimo mitingų vasaros lai

ku. Taip pat nepunlirškit nei 
ienas užsilikusiu mokesniu už- 

HinofeėtL ■

1926 m

VYTAUTO KEMPEJ

Suimtoj, liepos 17 d. bus šokiai'jaunimui 
ir apskritai visiems smagumą mylintiems žmo
nėms. (Iries puiki orkestrą iš Bostono A. Žvin- 
gilo vedam:1., visli jaunuolių mygiama. Šokių 
pradžia 7 vai. vak.

Nedėlioj, liepos'18, bus toj pat kempėj 
kuodidžiausia pramoga su Įvairiausiu progra
mų. Bus kallietojai iš Bostonus—Br. Landžius 
ir advokatas Kalinauskas. Dainuos jjjarapijo^j 
clndas. p. R. Ainorio vedamas, solistės 
Kašėtaitė. J. N aria įkaito. Aliaskai 
’erhill ir p-lė Raudeliūnaitė iš 

gražiausių dainelių.
Visi lietuviai Širdingai kvočiami atšilau-^ 

yiskas prrieng-kyti j abiejų djeiių pramoga's. , , ,
ta kiiogeriausi;p Ežkumlžių irgvrimų kimgar- 
džiausiii. Be visų gūrybiij bus ąaldaiijių iš pjiit 
Lietuvos, iš Šiaulių. “Birut ės ^fabriko.

• i

Bus surengta visokiu žaishj.

Linksmybių bus jaunienu 
rams, moterims ir vaikams. ■ -

Nedėlioj pikniko pradžia 10 vai. iš

RENGfiJAI
c a*' »■«

isliį

I ^«į!jeins, vy-

4VtfC3

saulyje. Ar supranti uurnę-t ,
■5

Jurgis. — Suprantu broly t 
įi‘..Air gųl tau ir pritariu. BcL 
vieiok pasakysiu tau atvirai, 
ar tu pykši, ar ne, man vis-vien 
— tu tiek tik supranti gyveni-

• • ’ ’ 1 X » •

mų^kiek vos lik užgimęs kudy- 
kisisupranta apie skrajojimų 

gždžių beribynej eplv^ a- 
£pje|aistranomijų. Laurai flaųg 

is žmogus įim
to, kati, tą^.aittas jį griaudžia, 
yra jo priešu, o ne žiurent to, 
išreiŠkia**jam savo viešų pagar
bą. Įiaguodonę. J r delei ko jis 
ta'daro, ar tu žinai ? Tyli, reiš
kia: ne žinai, tai aš tau pasaky
siu. Mat. žmogus, kurys išreiš
kia savo paguodonę tam. ku
liam ištikrųjų neturėtu išreikš
ti, yra gudrus, jei taip pi 
siu politikeriu.-
.Jis 
tik < 
neg, 
prieš,.
gudrybė, pavidale jiagarbų, pa- 
guodonių nors sutremdo, uį>- 
malšina. Artu žinai Tyra Tur
kijoj neperdideliausi tauta ir ši 
tauta yra gan jau pakilus civi
lizacijoj. pažangoj; tiki į vienų 
Dievų; Dievą, apie Kurį kodi- 
džiausias Krykščionijos pie
tautojas, šventas Augustinas 
>ušuko:—...O. Esybė m supran
tama! šventas, kmnelttširdin- 
giausias Dieve!.. . Bet..,. bet 
vienok ši tauta, vieton Didvą 
garbinti, velnią aukas atnašau
ja ir jį garbina; nors jį pripa
žįsta e>mė piktybes. () kada už
klausi. kodėl taip daro,.filiams 
t au t ds ž i rldni es ra i tirt a tsač o: — 
Girdi, Dievas yra mielasirdys- 
tė, tai kaipo toks, jis mums nie
ko blogo Me 
tai matot^Ą .
šunįglostyti, ir su-kaulu raimn- 
ti. : Na; tai,aš yois ir nesutin
ku su filozofija tif žmonių, vie
nok trk*iu. Tad Teismo.Dienoje

Turį jie negarbino' bet ir 
nenekiuo, bns mielaširdihgas 
.jiems, kad jie būdami silpni, 
spėka, bet norėdami ne žūti ko
voje už būvį, taip toli toj savo 
gudrybėj nusivarė, kad net Į>er- 
ženge rybų, iki kurio tik gali
mų yra. žygioti... Toliau: ar tu 
nežinai.’ kad Žydą Talmudas 
molina, kčd žydui tik riaukti, 
krykščionį. arba ir kita kokį 
nežydą, n'e tik yra nuodėmė, bet 
dorybė.. Vienok tas pats Tal
mudas delei Žydų naudos >ako 
ir taip: — Jei gyveni tokio-e 
aplinkybėse, kad tau labai 
kenktu,- .jei tu su krikščioniu, 
sulig Taimmlo išsireiškimo GO
JĘ M. gvventum nesitikime, tai 
tu su jom gyvenk kaip su savo

J kajętų protaujanti

Pasikalbėjimas

Jurgio Spurgio su Lauro 
Kiauro apie -Vmerikos ‘'Lietu
vių Diena.”

Jurgis — Labų rytų! Laurai. 
Na, o kur gi taip anksti skubi
ais ■ Av gal į bažnyčių ant 
ankstibųjų šventų mišių .'

Lauras -— (J! Ka tu kalbi! — 
aš tau matai skubinsiąs p baž
nyčių Cha! elęa!! tė sau, kas no
ri, nieldžias. Aš broiyt skubi
uos į kliūna, kaip kad rusai sa- 
,ko: "pochmelitsia” — išsiger- 
li^ant pagyrių, .mat vakar kiš
kutį perdaug išmaukiau, kaip 
dabar jau, vieton-“munšain,” 
vadinu snušaines. Ir ar žinai, 
lai yra kur-kas gražesnis uz- 
vardjmas dri to širdį gaivinan
čio skystimėlio, brangios arel- 
ky tęs. negu kai ji pirmiau va
dindavo, All'NŠAlNA. nes jug 
tai vra vagiu nakt vbahlžau 
šviesa': munšiUn’ė — menulio 
šviesa, jį .
f J Jurais — Tai blogai Laurai, 
kad <ti nedeMieniaus rvtč vie- 
ton j bažnyčia, skubmies į kiiu- 
bą; ir kaip gįjjt teft įeisi prieš 
piet.’ () jei ir įeisi
raktą, tai kas gi ta tipatarik 
K:iš paduos tau. kaip tu jau va
dini. SNl ŠAINES? Jug. klai
kų “gaspadoriai ” ant kiek aš 
žinau, ne yra sudėvėti prieš piet 
kam-nors tarnauti.

Lauras — Tai mažmožis — 
pinigas viską padaro. Gerai 
užmoki, tai kliubo ‘‘gaspado- 
rius.” ar “gaspadinė,” ne tik 
tau. broiyt draudžiamos per 
valdžių arielkos parduos kada 
tik tu nori; bot. jei panorėtum, 
tai ir “dūšių” savo parduotu...

Jurgis — Tai blogai, labai 
bloj^ii! Bet kaip ten ne butu, 
J.aurai tu privalai truputį susi
laikyti nuo laukimų klitibų ir 
visuokeriopų lindynių, ir tokiu 
badu sutaupysi dėsietkų. kitų 
dolerių jiaaukavimui delei su
ruošimo Amerikos “Lietinių 
Dieno-’’ 28-to rugpiučio Pliila- 
delphij< .j. Pa. Jug tu čia. kaip 
ir kiti lietuviai Amerikos duo
na valgai, tai ir turi su kitais*
savo viengenčiais — lietuviais 
pagerbti 150 metų Suvienytų 
Valstijų neprigulmybes sukak
tuves. A t pene —- jei to nepa
darysi. tai patapsi trigubu iš
gamų. nes to sa\ o pasielgimu 
išsižadėsi liet iivybes. I JetuVoS 
ir... ir Imsi nedėkingas (ai salei, 
kur radai m* liktai prieglaudą 
ir kąsnį duonos, bet... bet dar ir 
čerka arielkos. Ta Laurai ge
rai įsklomek. npmąsfBč iV veik. 
kaip tau patariu! Kad po tam. 
rasi netsisęailetnyk

Lauras — Ei! Jurįri. nioknie- 
his pliauški — *nš mat būda

mas vargšu darbininku, prole- 
hfru. gerbsiu siurbėlių kraujo.? ‘ * 
kapitalistų, tironų kraštą! E! 
nienv kų ir kall»eti —«jei tą du
ry čiau, tai bučiau dar kvailes*

lasaky- 
ir diplomatas, 

išreiškia tų pagarbų vien 
delei savo naudos. Mat. 
aledamas už save stipresnį 

j perblokšti spėka, jis jį

1

broliu žydu delei savo naudos. 
Dabar gi: tu žinai, kad Lietu
va yra tarpe dviejų pirešų kru- 
kas galingesnių už jų — tarpe 
Lenkijos ir Rusijos ir ji Rusi
ją gerbiu, nors Rusija yra ne 
kaipo dviguba jiriešė, prieše 
aut politines.ir idejiu<*» <lirvos.. 
Kodėl taip ,d;u.’o .■ Kodėl pas
kiausiu laiku, iš ko stebėjos vi
sas pasaulis, Lietuvos ministe- 
ris. kunigas Reinys vienoj ka
rietoj važiavo -su bolševikų 
augštu komisaru, ponu Čiceri-
nu ir jį Kaune .Ludnčąs Vai- • < 
džia kusidedaniti įnaž-dątrg 
pačiij,dievotų katalikų ir kuni- 
gų priėmė koiškilmmgiao, sta^ ' 
č-iai kaip karalį. nors... nors-/ 
nors Lietuvoj legalei yra už- 
drau-ta Imti bolševiku. Kodėl? 
Todėl, kad Lietuvos Įiolitikos 
vyrai yra jirotaujantie žmones 
— Ką negali Lietuvos karume- 
ne ginklu padaryti, tai jie gud
rumų — gražiu, mandagiu su
gyvenimui su kur-kas stipresniu 
priešu palaiko 
Lietuvos — gina 
užplūdimo. Tai 
jfi!l ?.(» iš meiles, 
savo labo turime 
gai. Imtinai turime prisidėti per 
Amerikos “Lietuvių Dieną” 
prie pagerbė iii lotl-metų Suvie
nytų Valstijų Neprigulmybes 
sukaktuvių.

Lauras — Na. Jurgi, gana, tu 
jau net pavargai man beaiškin7 
damas. Ne nianvk. kad mano

Ir.su
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Varg. J. Banys parvažiavo iš 
Chicagos jisai dalyvavo Euka- 
ristiniam Kongrese.

,ri.

v •
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Iasx. Atttnru,' 
....  .‘irk tIo-„

SOUTH BOSTON, MASS
ANT RENDOS 3-4 kambariai $3.50 Ir 
$4.00 ant savaitės.
arba TeL Liberty '

no Parodą. 
I _1

yardavimul - ?r npmain.vtnul naujrtš 8- 
gyvenimų muro namas, po 5 Ir C kam-' 
barius, atskiri šildytuvui. valiausi 
Rymai. Kreipkitės: Mtt. ROSEN, 19 
LqwsU Sfcį Bosten, Mm*. Tet. Bo*vdoii 
3ė57-\V. (L13.l«jM>

PARDAVIMUI AR ANL 
RENDOS

v • ■ . - 1

velandi) lietuvių jiegas ir tuo 
mi-pat kartu sodini svečią į 
siaurių-siauriausias Troikos 
rogutes. Kiti} vežimą peiki, p

2 nauji 3 šeimynų numai ant 34 ir 36 
Milton Avė.. Dorehestet. Masx. : 
sekmadieniais nu<» 2 iki 4:30. P
Jog ir sutaupyk komisų. Telefonas Ge
ne va 9617.

2
t

į/ pavarde yra Kisrtfras, tai ir ma
no protas ir kišienius kiauras.*
Viisškai ne, tik apie tą ank
ščiau ir mąstyti, nemšsčiau. še 
tau dabar dešimts dolerių ir nu
siųsk juos Amerikos “Lietuvių 
Dienos” Komitetui; potam dar 
duosiu keturesdūšinits dolerių 
tai “Lietuvių Dienos” atmin- 
tes Knygoj mano paveikslas 
taipogi nekaipo askvs, kad ma
no protas ir kišenius buvo ne 
kiauras prakilniam ir labai 
naudingam dalikui. Valio! Lai 
gyvuoja Amerikos “Lietuvių 
Diena!” Na. ir totarpu sudiev, 
bei iki meilingo pasimatymo.

Livingstonietis

F/
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DRAUGIJŲ IR KLIUBŲ 
DOMEI

Draugijos ir kliubai, kurie 
sutinkate ateinančiam “žiemos 
sezone” surengti vakarą, ir pa
kviesti magiką .Joną Čekanavi- 
čių “Magijos Stebuklus” dary
ti, iš anksto kreipkitės laiškais 
žemiau paduotu adresu. Ma- 
gikas J. Cekanavičius, ateinan
čiam žiemos sezonui ruošia nau
jus “Magijos Stebuklus.” Tai 
paskutiniai bus jo vaidinimai 
Amerikos lietuviams.

Gen. Manager J. Amorski 
5353 So. Turner Avė., 
Chicago, Illinois.

I 
i 

>-čią dien.ą

i:

vi

' LAWRENCE, MASS.

Vyru judėjimas

Nedėliojo Liepos
jvyko šv. Pranciškaus parapi
jos “Palangoje” neapsakoma! 
dide):s judėjimas po vad. Geri). 
Kii.„,no Kun. Virmauskio, 
Kun. Juro. Ton atsižymėjo bū
rys vyru tarukime virves, taip
gi nepasidavė choristės mer
gaites kuros sulošė būry vyrų. 
Šiame ^gyvame’ išvažiavime lm- 

sN&nus pietus, kuriuose da
lyvavo be parapijom} Klebonas 
Kun. Virmauskis ir keletas stu
dentų.

Dalyvavo Gerh. Prof. Žida- 
navičius, Aptiekorius Povilas 
Užkuris, P-nai Prane Kazimie
ras Petreikiai su šeimyną. 
Now Yorko P-nas Savickas 
draugais. Taipgi būrys 
Lewiston, Me. kurie atvažiavo 
pas P-nūs Keinus.

Dalyvavo šv. Cocelijos cho
ras po vad. Varg. .Jono Banio.

Išleido skanų pi ragą Onutė 
Banhiniutė kuri pati iškopi1 lai
mėjo LDKS. narys Silvestrą 
ČeikAuskis.

Iš'didelio lmrio gaspadinių 
daugiausia pasi<larl>avo p-le M. 
Buivydaitė, gaila, kad nesu
ėmiau kitų vardų.

Prie stalų nešiojo Sodalieijos 
narės jų Pirm. O. I). Siiloravi- 
čintė bilietus pardavinėjo.

Vakaeijas leidžia sodalieijos 
vasafharnijė P-nios Akstinione. 
Bauliiniene, Ix'nzlM‘rki<‘no P-los 
Razmanskaitė, Akstinintė Onu
tė, Lenzl>erkiutė Onutė, Bronė 
Gocevičiutė; Bnuliiniutė Onutė.

Petro Jeskelevičians vasar- 
namije vakaei jas praleido Pet
rukas Raznauskas, Leonas Ak
stinas, Pranas Krivas, 

as Joskelovičius.
Šv. Elzl)iotos Dr-jos 

vimas Įvyks neužilgo.
susidedanti iš P-nios Vinčie

nės. Knklienes. P-los Siedravi- 
čiutės rušia kartu su Dvas. 
Vad. Geri). Kun. Virmanskiu.

Nekurio žingoidauja, kada Į- 
vvks LDKS. kps. išvažiavimas, 
tmpti palaukite darlnninkai 
kantrus.

L. Vyčių k p. buvo Nonvoode 
išvažiavime po vad. Gerk. 
Varg. J. Banio. Juos sekė su 
forduku L. Vyčių Tėvas Kun. 
Virmauskis.

Ne Gaspadine

CLEVELAND, OHIO

Puiki žinutė

Jau ir męs galime pasidi
džiuoti. daktarais advokatais, 
aiįuitainkais ir įvairiais bizųie- 
yiais, kaip Chicago ir Bostonas. 
M uriš to seniai reikėjo. Kolio- 
nija be mokslo vyrų, kaiprlai- 
vas )>e styrininko, nenuplauks 
paskirtan uostau, betaten, kur 
ji likimo vejas nublokš. •

Dabar Clevelahdo inteligentų 
siena žymiai sustiprėjo, kuomet 
jon įėjo tokis stambus šulas, 
kaip geri), advokatas Petras 
Cesnulis, kuris visiems gerai ži
nomas kaipo uolus veikėjas ir 
gaisus oratorius. Taigi iš jo 
pribuvimo clevelandiečiai daug, 
turimi' garbes ir džiaugsmo. 
Adv. P. Česnulis užbaigė šiomis 
dienomis teisių skyrių National 
Law School Washington, D. C. 
ir daliai- apsigyvenęs (.'levelan- 
de žada atsidaryti ofisą ir prak
tikuoti savo profesijoj.

Iš adv. Česnulio galima daug 
ko tikėtis, nes jis yra jaunas, 
gabus ir energingas tėvynainis. 
Jo gražiausios ypatybės, ski
riančios nuo kitų inteligentu, 
bene tik bus atvirumas ii- ne- 
išdidumas. Tai aiškiausia tik
rojo mokslo ant spauda arba žy
mė. kuri randasi tik pas tuos, 
kurie pasiekia no fanatiško, bet 
tyrojo mokslo gelmes.

Laikau sau už didele garbę 
turėti progos pasveikinti tams
tą visų clovelandiečių vardu ir 
palinkėti kogeriausios kloties 
mūsų kolionijoj. Tamsta at
vykai pas mus Į pačią rugia
pjūtę. Dirvą čia rasi plačią ir 
didelę. Darbo turėsi daug. To
dėl mes prašysime tik trijų da
lykų: dirbti, dirbti ir dirbti!

“Troika”

sąvo kremą giri. Juk tokiu bū
du. ^eieiyiui vežimo nepadidin- 
si, bet jĮ.taip'sųmąžinsi. kad jis 
bus sjauręsnis ir už Alaskos ro-

* v- •

gute5»L'b\, .
• Clevelando lietuviai katali
kai jokių frakcijinių vežimukų 
niekados nežinojo, nežino ir 
itežinos. Jie tik žino vieną di- i" ’
didę graži;} lietuvių katalikų 
karietą, kurioj jiems, svečiams 
ir jų vaikų vaikams vietos už
teks., O tuos frakcijų frakeijū- 
lių vežimukus gal tik žino “co 
to ja” Troika.su savo “kiičie- 
rium.” Jei taip, tai tikrai sar
mata! Fe!!

/ IŠVAŽIAVO V AKACIJŲ
. Dr. lamdžius yra išvažia

vęs vakaeijų. Buvo Pliila- 
^plphijoj ir aplankė Pasauli
ne 1 'nrntl a ' t

N I
r 
į 
X. ,

■į SVEČIAS
Šiomis dienomis So. Bos

tone laiikėsį Brooklyųiyt^š p, 
Ks. Strumslussu žmona.Vie- 
šėjo pas pp. Karbauskus. Iš 
Brooklyno at pyškėjo “feuic- 
ke" ir nupyškėjo Į Kanadą.

J. E. Arkiv. Jurgis Matule
vičius

Liepos 9 d. buvo iškilmingas 
priėmimas mūsą brangaus dva
sios svečio. J. E. Arkiv. .J. Ma
tulevičiaus. šv. Jurgio bažny
čioj. Visos kai. draugijos ir 
parap. choras rengėsi prie iškil
mių.

CHORO DARBUOTĖ
Parapijos choras turėjo 

susirinkimą liepos 7 d. Pik 
/liko komisija pranešė, kad 
diena gauta ant liepos 18 d. 
Įvyks pld Codinan farmoj. 
Piknike darbuosis V. Valai 
ka. Antanėlis, Vasiliauskas, 
Komičiute, Stravinskiutė, 
Mileikiutė, Žiuri nskTi.it ė ir k. 
Varg. Karbauskas pranešė, 
kad nupirko naujas mišias. 
Nutarta rengtis prie pasiti
kimo ar<-. Matulevičiaus.

įly teatro.. VLĮesimts mėta 
smuklėj.”. Knygutės jau Jį- 
ra, ~ tik trūksta vedamosios 
jęlės artisto4 (girtuokl io. ” Į

Atvykus cęnfro ^ifun-tSvif- 
skui buvo tariama, kur laikj|- 
ti-seimąj

kybes ir priežastis dėl kurią 
vietfttąęjpiųį buvo surast su^ 
ku. Nors ir ne prie geria^ 

ta seimas daikytr -Bostone; 
‘Lajibr Dav. nes, .kur. .buvo 
kviečiaĮnąr tai tolimos kelio-, 
nės dėlei rasta nepraktiška.

Seimas bus laikomas tik 
vieną dieną. Tad sumany
mai ir pagerinimai privalo 
būt išgvildenama per organą 
prieš seimą, taip kad seimas 
būtų trumpas-drūtas, vaisin
gas ir naudingas. Kuopos 
narės sutiko pasirūpinti de
legatams užkandžių ir kavu
tės, gal ir daugiau ko.

Vakariniam programui at
likti bus kviečiami artistai iš 
AVorcester, TJlass.

Naujokas

visas kjį-
iis aplntr

Ruth Mu$krat, gryna indi- 
jone, baigusi augštus mokslus 
Mt. Holyoke kolegijoj, Mass 
valstijoj. Po to ji išvyko dar
buotis savo viengenčiu tarpe į 
Haskell institutą. Už sėkmin
gą darbuotę ji gavo Henry 
Morgenthan dovaną, iš $1,000.

Rūta

DETROIT, MICH.

Liepos 4 <1. šv. Petro bažny
čioj laike sumos kun. .Jonaitis 
priėmė Į kataliku tikėjimą pro- 
testoną Edvardą (Ireen’ą. Po 
tos ceremonijose sekė kita. .Ji 
surišo su p-le M. Kalnaite. Nuo- 
laka tik trys metai kai iš Lie
tuvos.

šv. Petro parapijos piknikas 
bus liepos 25 <1. Beeelinut G rovė 
darže.

J. M.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS I
Lietuvos Vyčių pušim t iius 

susirinkimas Įvyks ketve 
vakari* liepos 15 <1. 1925. P; 
rupijos Salėj ant Septinta, 
gatvės.

Šiame susirinkime turėsi
me aptarti privatinio ir vie
šo pikniką reikalus. Taipgi 
pagaminti Įnešimų ir išrink
ti delegatus Į. Vyrių 14-tąjį 
seimą, kurs Įvyks kitą mėne
sį. Todėl visi nariai būtinai 
atsilankykite į ši susirinki
mą.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
PIKNIKAS

Dienai esant šiek tiek ūka- 
notai matoma kai kas susi-

Valdyba

. 5OJ5 St., Su. Boston,
_________ Tig (JJy25p

SOUTH BOSTON, MASS
ANT PARDAVIMO (5 3-|ų šeimynų na
tini. Ineigų $302.00 Į niėnt'sį. Kaina 
S1S.5OO. mažas (nešimas. Tel. IJIterty. 
7222. (Jly25)*

m

PARDAVIMUI
PARSIDUODA RAKANDAI trims rui
mams. Atrodo kaip nauji. Parduodama 
pigiai, nes turiu išvažiuoti. Kreipkitės: 
k. N., 190 C Street, So. Boston, Mass.. 
antros lubos. (I,.!l

j LIETUVIS DENTISTAS I

IDRJT. a. GALVARISKI
( GALINAUSKAS ) < i - 1

1414 Broadway, So. Boston
tfelephojie So. Boston 2300 J 

s Ofisas atdaras nuo 1O iki 12 ryto. 1 
| nuo-1:45 iki 5:20 po piet ir nno 7 
| iki 9 vakafe. šventų dienų pagal stj» 
g sitarimų. < • - .< j

WORCESTER, MASS.
■ *■ '' • , ■ • *

LDKS. 7 kp. susirinkimas Į- 
vvks 14 d. liepos 7:30 vai. va
kare pobažnytinėj svetainėj. 
Visi nariai ir narės malonėkit 
atsilankyti. Bus4 daug svarsty
mo apie pikniką.

Valdyba

laikė nuo važiavimo i sąjun- 
giečių pikniką. Bet visgi 
žmonių buvo pusėtinai. O 
jau dailiosios lyties, tai gero
kas bunčius. Dvi gražuolės 
net iš Norwood’o. Daugiau
sia šešiolikinės, o persiritu
sių dvidešimtį vos kelios. 
Senberniams Įsimaišius i še
šiolikinių būrį, kad sukėlė 
triukšmingus žaislus, kurie 
tęsėsi iki saulėleidžiui.

Žaidėjai sušilę, nemažai 
-sugadina šalta-košės ir toni- 
ko. $Taiida sąjungietėms, 
nauda ir piknikierių sveika
tai.

PARSIDUODA NAMAS
DORITIESTER’Y—15 kambarių: atsa
kantis minias ir vieta. Romios $45-45-45 
i mėnesį. Kaina $12.;50O. 'tik ant greito 
’.ardavinto..Reikalingi pinigai <iel biz
nio. Matykite J. GRINKEVIČU.'. 15 
tiates St.. S<>. Boston. Mass. (L.9.13

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Grosemė ir Bučerne. Taipgi laikoma 
ice-cream .saldainių, talmkos. mėsos etc. 
Parsiduoda už prieinami) kainų. Parda
vimo priežastis—nori apleisti miestą. 
Kreipkitės: AI.EKAS MIŠKINIS. 111 
.Harvard St.. Cambridge. Mass. Tel. 
rniv.8824. (.Ty9.13

PARSIDUODA 
AUTOMOBILIS

5 pasnžierių. atdaras, nčbrangns. Kreip- 
kitės vakarais po n ¥al.-JOBĮX GAS:.. 
MžR, 525 6fh SU So. -Boston, Mass.

(L.13,16) 
----------------------------------- :------- ■—----------

TeL So. Boston 0828 
LIHTUVIS DANTISTA8

DR. M. V. GA-SPER
(KASPAKAVIOIUS)’

426 Brqadway, South Bertos 
Ofito valandom; .

nuo 9 Ud 12:00 ryte ir nuo 1:80 
Iki 6 Ir nuo 0 :00 Iki 9 vai. vakare. 
Ofisas uždaryta* sobato* vakarai* ' 
ir nedėldleniais, taip-gi seredomis 
nuo 12 dieną uždarytas.

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

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

s» PAIEŠKOMA
Padauža

VIENAS VAIKINAS
BOSTON SALES COMPANY

v •

ISIUVĖJA

A

Petru-

Iš
su
iš

išvažia- 
Komisi-

Siuvu visokias drapanas, teip-gi kas 
nori pasimokinti siūti—pamokinu, 
ir petrlnas sukerpu.

P. STANCELAITĖ
282 \V. TIITRD ST., SO BOSTON 

Prie E Street

18 METŲ SOUTH BOSTONE 1

DR. H. S. STONE
AKIŲ 8PECIALISTAS <B9a W. Broadvay, 8a. Boston 

VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak.

Ofiso Telefonas Unlversity RS31-AV B 
Rezidencijos Tel. Unlversity 8831-kB

D. A. ZA1HSKAS J
Graborius ir Balsamuotojas I

Gyvenimo Antrins: J
448 Cambridge St-, Camorklge. Mass

Baieškau kambario su valgiu. Jei nas 
kuri:) iietuvjšktj št'imynų rastųsi tokia 
vieta, niajonėkit pranešti >>er laiški) 
šiuo antrašu: BETEK PERMEN. 1‘. O. 
BON 1424. BOSTON. MASf. (I..13)

Tet. Brockton 5112 
DANTISTAS,

DR.A.J. GORMANI
(GUMAUSKAS) 

Sekmadieniais po pietų
705 Main St., Montello, M 

(Kampas Brond Street)

NAUJAS LIETUVIŠKAS GELEŽINIS STORAS
BROAD1VAY PALEI B STREET 

nj$ Uetuviškų geležini Storų. Dabar visi 
linkės turftj progų gauti ylsoklų geležinių

11,

I

162 W.
ntidnrėmo So. BostouV nm 
kaip Boston’o. taip ir upielinki 
reikmenų už piginusio kaino.
pnriliKHlam jM'ntus. vnruišius po $1.50. $2.25 ir $3.65 UŽ galiono. Ir 
maudynes. boilerius. skalbyklas. gazo pečius, visokius vamzdžius 
’■ ' s. Vienu žodžiu, ko tik reikia dėl namo, tai mes tuojau* parupin- 

Tnipgi atliekame viso plnrolierio darbų.

DR. BALABAN
GYDYTOJAS IŠ RUSUOS

Chirurgas ir prie Gimdymo 

351 Dorchester St., So. Boston 
arti Andrew Sų. Tel. S. B. 476S

- -

I 

I

►ersorg^ti sve- priima Lietuvos Paskolos 
kitą frakciji- [}()nu Lupomis už pilnus pi- 
girdi, ispulsi. nig^s perkant tavorą. rfa 
įerniji, km-io- krautuvė yra lietuvių Įstaiga 
ii jeigu € leve- p. ]nj]<o puikiausiu marški- 
italikų tarpo pj,, iw tvirčiausiu čeveryku 
is frakeijrnių | Lai j) vyram, moterims tai]) ir 
c aeiu “Troi-.vajLnnb Krautuvė randasi 

crml • j gražioj vietoj — po vardu —
juk pats žinu- BOSTON SA LES (’OM PA-

BCA^miNKŲ SUSIRIN
KIMAS

Sekmadieny, liepos 
1926, Blaivininkai turėjo
pusmetini susirinkimą. Na
rių susirinko pa i e 20. Svars
tymai ėjo gana ramiai ir 
nuosekliai. Iš pirmininkės 
raporto paaiškėjo, jog ji tu
ri didesnę pusę artistui mėgė
jų surinkus dėl būsimo rude-

1) MlNGIT-AS. Juozas, prieš'pora 
metų "vvenos Ban<ror. Me.

2) SERVU.IENF: MINDERTENR. Zo
fija. buk tubj Įniki] gyvenusi New 
Yorko mieste. Į

3 NARPEIJS, .Tonas, gyvenęs apie 
Nexv York’a.

41 JANKŪNAS. .Tonas, atvykęs Ame
rikon 1907 merais ir gyvenęs.apie Ne\v 
Yorktj ir Bostono.

Ieškomieji arlta kas apie Juos žinan
tis prušonui atsiliepti šiuo antrašu: 
LITHVANTAN <'ONSlT.ATE. 3S Bark 
Row. New York. N. Y.

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, išvaloin ir suprosinam už laimi prieinamą prekę.

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

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

Valandos kasdien nuo 8 vai. rytd^d 8 vai. vakare

344 WEST BR0ADWAY SOUT HB0ST0N, MASS.

Mes 
lietuviai 
namams

Mes
namams
(pipes). sijuktis, 
sinie Ir musų trekas ntvež J namus. 
Kreipkitės:

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

RODOS DAUGIAU NEI 
GALVOS SKAUSMAS 

r Jeigu jus kamuoja galvos skau- 
‘jlmns. tni labai galimas daiktas, 
d nkys yra priežastimi, 
šrišimui klausiųjų |š«>gznm!nuo- 
e tavo akis.
mt akintai jei reikia, gerai pu
mas jei Ir nereikia.

KELLEHER 
dytojas ’Z 

H. Kfehmnn<l Rldg^ e 
ROCJTON, MASS. |

-■ ■ ■ ■ —......... W —

. ADVOKATAS | 

JUOZAS CUNYS 
LIETUVIS 

414 WEST BR0ADWAY ;; 
Room 3, kampos E Street ; 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Bes. Tel. Parkvay 1864-W ;

Melvin J. Maas, kandidatas iš St. Paul Į kongresą. Jis sto
vi už prohibicijos panaikinimą. Jis yra 28 metą ir jei bus iš
rinktas, tai bus kongreso “beibi,” nes bus jauniausias už visus ( 
kongTesmanus.
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Vi

LIETUVIS GRABORIUS

P. J. Akunevičins
• ■ v i

Suteikia geriausi paskuti*! patarnavimą, todėl verta 
pas jį kreiptis

kj/

GYVENIMO ANTRAŠAS:

So. Boston, Mass. Tet 8. B. 4488
' l'

OFISO IR
X

? 820 E. Sixth St,

jpO«M63«3S3W3»Sa»W»a^
4 TEL. Sft. Boston 0608—W.
į LIETUVYS DANTISTAS
i A. L. KAPOČIUS i
! 251 Broadway, So. Boston | 

(•Keleivio" name)
j Onao VarjLuuoa: nue 9 Iki 12. ua»
j 1to *1 8 ir nuo 8:80 m 9 vakare.

Seredomls nuo 9 Iki 12 vaL dtan« 
J Subatomta nuo 9 iki 8 vak. Nedl 
j fl«l« nuo 9 Iki 12 (pasai sutarti:

Troika.su
nskTi.it

