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UŽPULS LIETUVĄ

Pilsudskis,! 
ketina

VARŠAVA. — Pilsudskis 
rengiasi karan. Kad taip yra, 
tai aiškėja iš tono lenkų laik
raščių Pilsudskį remiančių.

Pilsudskis yra iš visų pu
sių politinių priešininkų ap
stotas ir norima jį iš pozici
jos išmesti. Kad visuomenės 
ir savo priešininkų energiją 
nukreipti nuo savęs, tai pra
dėta šaukti apie pavojų nuo 
kaimynų.

Du lenkų laikraščiai Var
šuvoje, Pilsudskį remiantie- 
ji ėmė šaukti apie Lenkijai 
pavojų iš pusės Vokietijos, 
Rusijos ir Lietuvos. Šaukia
ma, kad Lenkija turi būt pa
sirengus atremti išlaukinius 
neprietelius ir kad Pilsuds
kio priešininkai namie turį 
nutilti. Pilsudskiniai laikra
ščiai paskelbė apie tai, būk 
Lietuva ir Vokietija esan
čios padariusios slaptą kari
nę sutartį prieš Lenkiją. 
Būk Vokietija pasižadėjus

si mušt, neisi į dvarą gausi 
mušt.” Rizika jam pulti Lie
tuvą, bet rizika nepulti ir sa
vo politinių priešininkų būti 
nuverstu.

Lietuvos pasieniais lenkų 
puldinėjimai yra lietuvių er
zinimas. Jie bando lietuvius 
išprovokuoti, kad turėjus 
priekabę pulti. Todėl gandai 
apie Pilsudskio pasikėsini
mus pulti Lietuvą gal nėra 
be pamato.

REIKALAUJA DIVORSO
DETROIT, Mieli. — S. S. 

Kresge, milijonierius savi
ninkas eilės penkcentinių ir 
dešimtukinių krautuvių, pa
reikalavo divorso nuo savo 
antros pačios. Priežastis di
vorso nepaskelbta.

EKKOMUNIKAVO PREZI
DENTĄ IR MINISTERIUS 

/
Šventasis Tėvas exkomu- 

nikavo Meksiko prezidentą 
ir visus ministerius. Apie 
tai paskelbė Meksikos sosti
nės laikraštis EI Imparcial.

Šventasis Tėvas užgynė 
katalikams turėti bile kokius 
reikalus su exkomunikuotais 
valdininkais.

Meksikos valdžia yra pa
skelbusi katalikus varžančius 
Įstatymus ir tie įstatymai in- 
eis galion nuo liepos 31 d. 
Bažnyčių turtai bus konfis
kuoti, tikybos mokslo dėsty
mas uždraustas, valdžios kri
tikavimas uždraustas. Ne
klausantieji bus įkalinami 15 
ir aukščiau metų.

Tebestreikuoja

Užgriuvo 100 žmonių
estuko 
o kal- 

Nu-
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STREIKAS TĘSIS
Anglijos angliakasių strei

kas tęsis. Valdžia ir kasyk-

\ j
ApiMų^laptą sutartį tarp 

Vokietijos ir Lietuvos esą 
sužinota Berline, socijalistų 
klul)e. Tame klube vokiečių 
talkininkas Foerster esąs iš
sitaręs apie buvimą tokios 
sutarties.

šitokia žinia negalėjo ne
sukelti karingo ūpo Lenki
joj. Ta žinia tapo paskleis
ta, išbūbnyta po visus Len
kijos laikraščius. Daugiau
sia apie tai, žinoma, rėkau
ja Pilsudskio rėmėjai, nes 
Pilsudskio naudai šie išmis- 
lai skleidžiami. Yra supran
tamas daiktas, kad kįlant pa
vojui iš lauko viduje turi į- 
vykti taika ir visi turi gru
puotis po esama valdžia. Tai 
jei Lenkija įsiveltų karan, 
tai Pilsudskis liktų priešaky
je ir būtų didvyris.

Lenkija rengiasi karan ir 
žinoma jos pirmutinis tiks
las pulti Lietuvą. Tam Len
kijos visos partijos pritartų.

Pilsudskis jau buvo Lietu
vos pasienyje Druskininkuo- 

Buvo paskelbta, kad jis 
klės ir ten gydytis nuva- 
s. Kad jis ir visi lenkai 

iūdę, tai lietuviai apie tai 
aai žino. Jei Pilsudskis už

pultų Lietuvą, tai lenkai ga
lėtų teisintis, kad jų vadfts 
jau visame pasaulyje pa
skelbtas pablūdėliu, o pablū- 
dėlis neatsako už savo dar
bus. Todėl čia lenkams bū
tų pasiteisinimas prieš Tau
tų Sąjungą ir prieš pasaulį. 
Pablūdėliai neteisiami, todėl 
lenkai reikalautų kadir Pil
sudskis, kaipo pamišėlis, ne
turi būt teisiamas už Lietu- 

. vos puolimą.
Pilsudskiui dabar yra anot 

priežodžio “eisi į dvarą gau-

padahį^f Ž dątfbb W-’ 
landų skaičius, tai streikinin
kai, galėdami po daugiau 
uždirbti, eis darban. Bet to 
neatsitiko. Visai nedaug 
streikininkų tegrįžo darban. 
Anglijos darbininkų organi
zacijos rengiasi uoliau strei
kuojančius angliakasius 
remti.

ESTAI NUTEISTI UŽ 
ŠNIPINĖJIMĄ

Leningrade 3 estai rusų 
teismo pripažinti kaltais šni
pinėjime. Jie tapo nužudy
ti. Ketvirtasis nuteistas ka
lėti 10 metų.

30,000 RUSŲ LONDONE
Londone, Anglijos sosti

nėj, rusų daugiau, negu bile 
kokių kitokių svetimtaučių. 
Rusų Londone yra 30,(XX).

I - -

vyriausias sūokalbininkas 
buvo pakartas, tai virvė trū
ko, o pakartasis dar gyvas 
buvo. Tai tą atsitikimą dau
gelis palaikė ženklu, kad jis 
nekaltas. Bet budeliai to ne- 
atbojo ir pakorė iš antro sy
kio. Iš viso pakorė 13. Da
bar teisme yra 20 suokalbi
ninkų ir turbūt visi bus pa
karti.

VĖL APIE SKOLŲ DOVANO
JIMĄ

Francijoj ir Anglijoj vėl 
šnekama apie tai, kad Ame
rika turėtų karo skolas dova
noti. Ypač Franci ja rūpi
nasi ir laukia, kad Amerika 
tai padarytų. Kai Anglija ir 
Franci j a susitarė dėl karo 
skolų, tai toje sutartyje įma
toma išlyga, kuria Amerika 
turėtų skolų atsižadėti.

s

ŽUVO 100 ĖM
Netoli garsaus 

Serajevo, Bosnijoj* 
no slinko daug žemi 
slinko ant geležinkefio tuo 
laiku, kada juo ėjd'trauki- 
nys. Žemės užgr 
traukinio ir veik vi 
nūs palaidojo. Vago 
vo apie 100 žmonii 
slinko didelio lytai 
tos.

STATYDINSIS PO 
FABRIKĄ

Persijos vyriausy 
navo pasistatydinti 
fabriką už $200,000.

ROS

suple- 
bpieros

j ant 
vago
se žu- 

Žemės

LABIAU GA 
SALDAINIU

Amerikos saldain 
be jų sąjunga savo sijką:' 
me nutarė labiau 
saldainius ir išrodi^ 
dainių sveikumą ir 
Skelbimams paski 
000. Sakoma, kad 
iš 10 asmenų težiną 
maistingumą. N 
kad keliauninkai, 
šiaurės kraštus

- išdir-v • • avi-
inti 
sal- 

udą. 
000,-

KIEK DARBININKŲ AUTO
MOBILIŲ PRAMONĖJ

Visose Suv. Valstijose au
tomobilių pramonėj dirba 3,- 
204,442 darbininkų.

-------------------------------------

PER KETURIS METUS
Nuo 1922 m. Suv. Valstijo

se pašto pinigų tiek pavogta, 
kad auksu jie svorių 20 tonų. 
Bevagiant pašto pinigus nu
kauta 21 plėšikas.

NUO KRAŠTO IKI KRAŠTO 
PĖSČIAS

Ezra Meeker, 96 m. am
žiaus, išėjo iš New Yorko ir 
eina pėsčias į Portland, Ore. 
Tokiu biTdu jis nuo Atlantiko 
iki Pacifiko nueis pėsčias. 
Jisai yra vienas tų, kurie 
1852 m. tokią'kelionę padarė. 
Dabar iš to būrio jis vienas 
beliko. Tas kelias vadinasi 
Oregon Trail.

Vienuoliktasis Lietuvių Darbininkų Kooperatyvės Sąjungos 
Seimas šiemet įvyks kartu su A. L. R. K. Federacija

Rugpjūčio 24, 25 ir 26 dd.
Waterbury, Conn.

Visas L. D. K. S. kuopas turiu garbės pakviesti dalyvauti mūsų 
organizacijos Seime. Kviečiu visas kuopas daryti savo susirin
kimuose Seimui įnešimus ir sumanymus organizacijos labui.

Skąitlingam delegatų suvažiavimui vieta ir laikas pato
gus. Iš visų didžiųjų plačiosios Amerikos lietuvių centrų ga
lėsime turėti delegatų ir todėl galėsime organizacijos ir jos or
gano reikalus taip apsvarstyti, kad visi galės būt patenkinti ir 
įgys noro ir energijos Darbininkų Sąjungai ir jos organui “Dar
bininkui” veikti.

A. VAISIAUSKAS,
L. D. K. S. Centro Pirmininkas

30 šeimynų be namų
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ŽEMĖ PRARIJO NAMUS
WILKES BARRE, Pa.— 

Kasyklų distrikte vienoj vie
toj žemė ėmė leistis žemyn. 
Tai žmonės pajutę bėgo to
lyn. Žemė slinko ir prarijo 
keletą namų. Be pastogės li
ko 30 šeimynų. Dar 20 na
mų yra pavojuje.

VAIKŲ SUSIRAŠINĖJIMAS
Tarp Amerikos ir Japoni

jos mokyklų vaiku užvesta 
susirašinėjimai. Tokių susi
rašinėtojų jau yra. apie 500. 
Tuomi norima padidinti 
draugingumą tarp Amerikos 
ir Japonijos. H

DU SYKIU PAKORĖ
Smirnos mieste, Turkijoj 

pakarta būrys suokalbininkų 
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kNAUJI MINISTERIAI 
FRANCI JO J

Niekur pasauly nesikeičia 
taip dažnai ministerių kabi
netai, kaip Francijoj. Nese
nai perbudavotas kabinetas

Saldainiai nesu pavojingi 
gerai užlaikomiems dantims.

Pernai Suv. Valstijose sal
dainių parduota už $750,000,- 
000.

UŽ PAČIOS NUŽUDYMĄ
COLUMBIA, Miss.—Jef f 

Wallace, 80 m. amžiaus, tė
vas 19 vaikų, tapo pakartas 
už pačios nužudymą. Buvo 
norėta jį pasiųsti beprotna- 
min. Bet daktarai pripaži
no jį sveiko proto žmogum, 
todėl buvo pakartas. Sep
tyni iš jo vaikų yra ex-karei- 
viai. 4 dabar tarnauja lai
vyne.

VEDYBOS IR DIVORSAI 
SUMAŽĖJO

Vermonto valstijoj vedybų 
skaičius sumažėjo net 3.7 
nuoš., o divorsai sumažėjo 
ant 4.2 nuoš. palyginus 1924 
ir 1925 m.

Pernai vedybų toje valsti
joje buvo 2,972, o 1924 m. 
vedybų buvo 3,086. Divorsų 
pernai buvo 362. o užpernai 
378.

KIEK IŠMOKA MOKESČIŲ
Amerikos geležinkelių kom

panijos mokesčių kasdien 
valdžiai sumoka $1,000,000.
IT.1-K , 1... ■ —T"1 1 . ■

PEANUTS’Ų PRAMONĖ
Suv. Valstijose peanuts’ų 

krūmai užima 2,000,000 ake- 
rių. Iš jų peanuts’ų gauna
ma 740,000,(XX) svarų.

KOMPANI JA NELĄĮMĖS
N6w • ’ (Y 6rko strtytknrių 

kompanija, kurios darbinin
kai sustreikavo, patraukė u- 
niją teisman ir reikalauja 
$239,000 atlyginimo. Bet ad
vokatė Susan Brandeis, duk
tė Augščiausiojo Teismo 
teisėjo, sako, kad kompani
ja negalinti laimėti.

130,000 ŽYDŲ PALESTINOJ.
Žvdu keliavimas į Palesti- 

ną dabar didesnis, negu į 
Suv. Valstijas. Pernai į Suv. 
Valstijas žydų atvyko 9,945, 
o į Palestiną 28,722. Iš viso 
iš.vi^ęĮ kraštų po karo į Pa- 
ip^finhatkeliavo 130.000. Vi
dutiniškai imant kas mėnuo 
žydų Į Palestiną atvyksta 3.- 
500.

Dabar Palestinoj tabokos 
biznis labiausia jiakilo. Per 
pereitus metus iš Palestinos 
tabokos išgabenta $10,(XX).- 
000.

apsiėmė būti premieru. Jis 
tikisi liepos 20 d. jau turėti 
ministerius. I jo kabinetą 
neineis socijalistai, komunis
tai ir rojalistai.

Ką tik rezignavusis pre
mjeras Briand dešimt kartų 
buvo perbūdavo j ęs savo ka
binetą.

Jau nuo senai Francijos 
kabinetai griūva dėl finansų. 
Frankas) vis smunka ir nėra 
pieno tą smukimą sulaikyti.

Belgijoj frankas ir-gi smu
ko. Todėl Belgijos karalius 
tapo paskirtas diktatorium, 
kad smukimą sulaikyti. Da
bar ir Francijoj reikalauja
ma finansinio diktatoriaus.

13,000 MEKSIKONŲ
Pittsburge plieno pramo

nėj dirba 13,000 meksikonų.

Visi paremkime 
svarbų darbą

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
PIKNIKAS

Nutarimu Naujosios Ang
lijos Katalikų Seimo Visuo
tinas Naujosios Anglijos 
piknikas įvyks rugpj. 8, 
1926, Romuvos Parke, Mon
tello, Mass.

Visi .turbūt atsimenate, 
kad Naujosios Anglijos lie
tuvių katalikų seimas buvęs 
So. Bostono nutarė remti 
Vilniaus lietuvius ir tam 
tikslui surengti visuotiną 
pikniką. Taigi tasai pikni
kas ir įvyks, kaip ankščiau 
minėta.

Todėl visi visų lietinvių ko-

bininkų streikui dar nešima 
to galo. Streikininkai be kit
ko reikalauja pripažinti nau
jąją uniją.

Strytkarių darbininkai tu
rėjo uniją, kuri buvo kompa
nijos globoje. Tai dalis dar
bininkų atsimetė nuo kompa- 
ninės unijos, sutvėrė savo ir 
sustreikavo. Kompanija ne
pripažįsta naujosios unijęs.

PAVOGĖ DRABUŽIUS
CONCORD, Mass. — Miss 

Margaret Campbell pereitą 
nedėlią buvo išvažiavus mau
dytis Walden ežere. Jai l)o- 
simaudant pavogta jos visi 
drabružiai. Nuo savo drau
gių pasiskolino drabužius ir 
taip galėjo sugrįžti namo.

iš Čilės į’ Argentiną, nebrts 
normaliame stovyje be rugsė
jo mėnesio. Neapsakomai 
daug prisnigo ir užėjo dideli 
speigai. Sniego negalima 
tam tikrais plūgais kasti. 
Niekas neatsimena, kad tiek 
būt prisnigo kaip dabar.

AMERIKOS PARAMA
Amerikos Raudonasis Kry

žius paskyrė $5,(XX) Bulgari
jos tremtiniams. Tų tremti
nių nuo karo laikų Bulgari
joj yra aipe 2(X).(XX) asmenų.

lonijų veikėjai, dvasiškiai ir 
svietiškiai, turėkite sau už 
pareigą paremti šį didelį ir 
svarbų darbą. Kiekvienoj ko
lonijoj lai būna pasidarbuo
ta, kad surengti kuodidžiau- 
sius būrius vykti į tą pramo
gą-

Rengimo komisija iš savo 
pusės darbuojasi, kad viskas 
būtų kuogeriausia surengta. 
Be kitko bus didelis ir gražus 
programas. Apie tai bus vė
liau paskelbta. Jau yra pa
sižadėję prie programa pri
sidėti gerb. vargonininkai 
Olšauskas ir Bnnys.

Bengimo Komisija

PRIGĖRĖ 40 ŽMONIŲ
Jugo-Slavijoj dėl didelio 

lytaus ištvino upės tir prigė
rė 40 žmonių. Visi žuvo iš
tvinusius Bistricos upės ban
gose. Nuostolių .pridaryta 
daug. Per pastaruosius 50 
metų tokių pot vinių nėra bu
vę. ’ .
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TIKYBINĖS RIAUŠĖS
KALKUTA, Indija. — 

Tarp indusų ir mahometonų 
vėl buvo iškilusios riaušės. 
Per kautynes žuvo 14 žmo
nių. o sužeista 126.

VIESULĄ WIS00NSINE
ASIILANI), Wis.

ūžęs tornado, paliko 3 negy
vus žmones ir daug nuostolių 
fermeriams.

Fra-

SUDEGĖ 10 ŽMONIŲ
Vakarinių valstijų miškų 

gaisruose sudegė 10 žmonių. 
Dabar užėjo lytus irsjn’jama 
gaisrams bus galas.
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TORNADO MEKSIKOJ

Meksikoj, netoli Suv. Val
stijų rulM'žiaus, buvo užėjęs 
smarkus tornado. Nutraukė 
telefonų ir telegrafų vielas. 
Daug namų Jš.uriovė. Nuos
tolių daugrŽnvo keletas žmo
nių.

MARKELIS HALSUS KUliilB] GALVAS VINIS '1
;.| • — ■ .

Atst. Ambrozaičiui. kal
bant Seimo plonumo liepos 2

vinys, kuriomis buvo prika
lama kankinio kepure, atst.

jos revoliucine valdžia kan
kindavo ypač kataliku kuni
gus, kuriu vienam lavone iš
traukta iš galvos septynios

iš vietos sušuko: “Gaila, kad 
ne 20.” štai kur link nuėję 
socialdemokratai.—

. r.

Rvtas”

-»■ A

d., ir pareiškus, kad Vengri (socialdemokratas)'
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Haią labai gera prie jos.
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Indijonų veteraaaa. pne nežinomo kareivio Jcapo Crow Agency, Mont,
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O SMILGIAI (Šakių ap.)

'• jie daug tikisi iš naujos
■*£> 1 1 * -KT * J ’ • •

.ldžios. Nesenai atvažiavęs 
ytojas prie ligonio ilgai 

rė nauja valdžią, kad bū-' 
' ' ' . Mui-

pertvaikysiant i, kad rei- 
gialisi daiktai būtų pi

si * Mažiukių ponų, tai ne- 
mokesčių mo- 

. !Ginpįą?įjų ir kitokių 
_-I •* • • • * -

- - - - • ' » 
į Mdfyt iš Inksto nori* prL 

i^ęngti žmdnės, kad ni^cd įfie- 
sdkytų uždarinė j ant katali- 
kiŠ^aą tookyįdas. Girdi,jpaf 
tys mMfetęriiii nuo puses 
ges TČtMšifkd lt‘tik-2 smtomo- 
bilius pasiliks. • Bųvusis pre
zidentas ėmęs 20,000 litų al- 

hįgos per mėn. be svečių užlai- 
iĮkymo, o naujasis, gal būt pa-

v. '

< saokyklų mažins,
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pas jėbs apeidavo jaunų vy
rų. m. birželio męu.
2 d. iš vakaro pas jų žmoną 
Zabliackienę Petronėlę .atėjo 
gerai jaifl 
euta Juos 
vojo ir at 
Tai visa^atk p; 
kas, kurisį 
čia pasijĮ 
durų, 
meilužiui 
už durų a 
je kaž 
bildesyšT 
liackienė

į$Įamas|)il. Mi- 
jų ąpsinak- 

“vieudū lovon, 
i 

vSfc i 
įėję už 

__ i Žmonos 
Taiprjsfec ėdamas 
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įsitenkins su 2,000 litu ir sve- 
| Sitis pavaišinsiąs iš savo ki- 
senės...
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(ĮKIŠO NETIKRĄ 50 DOLĖ- 
' RIŲ BANKNOTĄ

; Birželio' įšParamos
’ krautuvę Liiįsv. Alėjoje jfte- 
jo nepažįstąjį^ašmuo ir pa
prašė kasimiikes 50
dolerių litais, ši IhUiripada*- 
r^; IkiMfd lsšiiAža-
dino. Kasininke tai, pastębė- 

jjusi, griebėsi dar srkulkiau 
! apžiūrinėti banknotą ir pa- 
jtyrė, jog Iškeistasis bankno- 
Itas yra padirbtas. Nieko ne
jaukdama pranešė policijai, 
j Nežiūrint padėtų patsangų, 
į kaltininkas iki 
InenasisękA

aisumo- 
į to kilo 

^Jfei Zab- 
asųrnie į vieną 

lanką žvakę, į iiitą revolverį
ir ėjo į virtuvę, pažiūrėti bil- 
tįesio priežastį. Nedaėjus tos 
Vietos, kur buvo pasislėpęs 
jos vyras, pastarasis paleido 
į ją iš savo revolverio šūvį ik 
kulka pataikė į kairįjį šoną. 
Tuo momentu Zabliackienė 
pa metus revolverį puolė at-’ 
gal, kur griuvo ant grindų 
ir po kurio laiko mirė. Zab- 
liackas norėjo duoti “pipi
rų” ir savo žmonoj meilu
žiui, t. v. nužudyti, bet Micu- 
ta išgirdęs šūvį nieko nelauk- 
dąpias yienmauškiniš iš lovos 
į^jpko jiiū Jangą ir. jmlx*go, 
tuo *buJA isiieŠe.. sveiką kailį, 
palikdamas visus savo dra
bužiui. Į
s ^ąrjoųvvi ^ĮJiąclfas Alek
sandras kaltas prisipažino.

PRIGĖRĖ
Gegužes mėli. 31 <d. apie 16 

vai. Šešupėje begaudydamas 
žuvis per neatsargumą pri
gėrė pil. Banys Jonas, 22 m.

c v •*

įgto
bių banknotais.

11 ______________

rhs, *£paš:į št? kitų valsty-

gyv. Pakabiiškių km.,
V1 2

tarnybos reikalais j urėdiją 
viętds gįriniįi^ą A- $£iu:iule- 
vi(ių i< girmkąjb^dų W

it1 h
t• ' f ' ■' •

/Apie lieĮios mėli. 10 d.
G’ Helsinky išvyksta į Lietuva si f • ’ > •

’J
•1ii

SUOMIŲ MOKYTOJŲ 
EKSKURSIJA .

-t

1S

sUpthių inokytojų ekskuTsija. 
Iš viso atvažiuoja apie 85 
mokytojai.i. v v

NORI PAKELTI TRAMVAJŲ 
KAINAS

Kauno arklių tramvajų 
valdyba kreipėsi į miesto 
valdybą prašydama leisti jai 
pakelti bilietų kainas 5 et. 
Dabartinė kaina nuo Stoties 
iki Rotušėssiekia_40 et. Pa
kėlus būtų 50 et.; o vienam 
kursui 25 et. Kainų jiakėli- 
mo motyvai: reikalinga pra
vesti didelį linijos ir vagonų 
remontą-bei pakelti farnau- 

1 < tojams algas. Direkcija tas 
t kainas nori pakelti tik 3 me-

i 
i č 
i artimaųsio 
| < posėdžio darbų tvarką,

t?
d

į

»

4 -> • nesiams. Šis klausimas mies
to valdybos bus įtrauktas į 

miesto tarybos 
kur

ir bus išspręstas.

- ...--------- ------------ ■ ■ • v ------ *■---------------j------------------

LAUŽO MIESTO VALDYBOS .m.; tuo tarpų vyno gamvba
NUTARIMUS *

Mąriampolėhj miesto •vįuI- 
dvba išleido įsakymą, kuriuo 
sutvarkė ’• mūudymĄsi Šešu
pėje. Bet nuo išleidrųoi die
nos tas Įsakymas laužomas. 
Kiekvieną dieną, kur mau
dosi vyrai, ateina ir moterų 
žydžių, .kurios gal nesupras
damos taip dalo, ar gal no
rėtų kad Įsakymas būtų iš
verstas į žydų kalbą ? ;

Argi nėra tokios įstaigos, 
kuri miesto valdybos nutari
mus vykdytų.

------ --------TV
vaidinimais. Vaidinta “Jo
nas nusižudė,”—vieno veiks
mo juokai ir “Vienas iš mū
sų turi susivesti,” vieno 
veiksmo komedija. Suvaidi
no vidutiniškai.

Gautas „pelnas skiriamas i-

padidėjo iŠ ^6,010 iki 34,121

_ ___ _ t
i &ūtfŲ dŽLEžINKELIŲ 

t RIEDMENOS į;
Šių metų pradžioj Lietu

vos geležinkeliuos eklbatuo- sigyti sporto Įrankių.

PINGA PRAGYVENIMAS
Einant Centr. Statistikos 

Biuro žiniomis, pragyvenimo 
minimumas 1925 m. balan
džio mėn. vienam asmeniui 
siekė 124,64 lt., šeimai iš 5 
žiu. — 342,72 lt. Šių įlietų 
kovo mėn. šie skaitmens su
mažėjo i 112,68 ir 303,16 lt 
o balandžio mėli. 110,62 
299,95 lt.

jamąją plačiųjų geležinkelių 
rkxlme»Hjipsudarė: 100 gar
vežių, 339 keleiviniai vago
nai ir 3,8858 Įvairūs preki
niai vagonai.

Iš Rusijos sulig taikos su
tartim gauta 65 garvežiai, 
101 klas. vagonas ir 1903 
prek. vagonai. 34 garvežiai 
jau baigti, visi klasiniai' ir 
prekiniai vagonai baigiami 
perdirbti ir pritaikinti nor
malinių vėžių geležinkelianis. 
Paskutiniuoju laiku į 
vagonu įvestas elektros 
švietimas.

130
ap-

I f i t

•7 

ir

• 
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tikrAKČMedi J A
Mariampolės mieste mūsų 

žinomas Pilypas (ne tas, kur 
saldainius pardavinėja, pro
tingasis, bet tas nuplyšęs, 
kvailas ubagėlis) prisikabi
no prie vieno besiskėrėčio- 
jančio gatvėje girtuoklio ir 
tempia jį iš visų pajėgų į 
šajtają. Girtuoklio gelbėti 
atbėgo du jo girti draugai. 
Apstumdė kvailį ir išgelbėjo 
girt uoli. Kvailys rėkti, švilp
ti ; susirinko minia, atsirado 
Įx>licija; nabagas kvailelis 
prašo policijos, kad eitų, 
ieškotų pasislėpusio girtuok
lio. Policija išskirstė mi
nią ; girtuoklio nerado.4

Ir nebežinau, ar tas mūsų 
miesto kvailio pasipiktini
mas girtyln: netmvo protin
gesnis už mūsų nepaisymą 
gi rtybės.

DEGTINĖS GAMYBA IR
VM'r&JlMAS ’• •; 

'Per š. m. pirmus keturis 
meni monopolinės degtinės 
40 laipsnių pagaminta 1,716,- 
427 litrai (1925 m. 2,095,537 
lt r.) ir 95 laips. — 56,981 lt r. 
(1925 m. 83,305 ltr.) Pertą 
patį laiką parduota degtines 
1,583,708 ltr. (1925 m. — 1,- 
917,386 itr.) ir spirito 60,178 
ltr. (1925 m. — 65,377 ltr.), 
Ix- t<> dar medic. ir technikos 
reikalams parduota 118,386 
laipsniai. Tat matome, kad 
degtinės gamyba ir vartoji
mas šiemet žymiai sumažėjo. 
Alaus . gamyba pirmitis’ 3 
mėn. sumažėjo iš 2.5 mil. lit
rų 1925 m. iki 1.7 mil. ltr. š.

lo

AKIPLĖŠĮŠKUMAS
MARIAM POLE. Prieš 

šupės tilto, ant \ ilkavi 
plento, vakarais stovi sargy
ba, kad žmonės nevaikščiotų, 
nes dar galutinai neįrengtas. 
Bet nesenai mačiau 'keletą 
žmonių, kurie būtinai nore- 
jo nauju tiltu ]>ereitiL Vie
nas pilietis jsjnarkiai 'jšsiko- 
lipjt* vis tik susilaikė, 1x4 
vėliau du piliečiu, Jkad ir 
smarkiai sargylx>s įnratnu, 
|>er tiftą perėjo. iMaigšasv • neži

ŽMOGŽUDYSTĖ

Birželio mėn. 3 d. apie 2v. 
piL Zabliarkas, ĄĮeksvindra^,.

J gyv. Mockabųdžii] Ipn.į Ke
lį turvalakių vai.. Vilkaviškio 
jT apskr. revolverio šūviu mir- 
.lo tinai nukovė savo zrhpną
*> Petronėlę Zabliackienę. ........ .....................

Nuvykus J£rimiilalinės ne ką’ lurtyti:

du piliečiu,

£ > Jieijos valdininkams nusikal- 
timo vieton ir vedant tyrine- 

'A jimą paaiškėjo, kad Zabliac- 
kas su savo žmona jau nuo 

t vlscnų laikų nėsiigyvfnu ir 
. tarp jų nuolat kildavo įvai- 
f 'TŪs kivirčiąi. Gana dažnai

• *

I>er tiltų perėjo, 
sargybinis tokiu atvfcj

: ir barasi, ir U
keikia, ir grasina nustmn- 
siąs, nes jam įsakyta nieko 
neliūsti, o užsispyrėliai, lyg 
ožiai, lenda ir tiek.

Kitur tokie tvarkos ir įsa
kymų ardytojai būtų smar
kiai baudžiami.. *•

MOKOSI LIETUVIŠKAI
“Kelio” pranešimu, Vil

niuj tai]) lenkų }>astebėta 
kad po, . Pilsudskio jieivers- 
Ąio,^^irjadėtą mokytis Ii e- 
tuvm Otbbs.«.; Šakosi reiksią 

hetolfmpj’ ateity mokėti lietu
viškai.

LENKIŠKAS KULTŪRIN
GUMAS

“Vilniaus Aidas” prane
ša, kad lenkų Lelevelio gim
nazijos mokiniai šiomis die
nomis išmušė akmenimis lie
tuvių mokslo draugijos būste 
du langus. Kelis kartus lan
gai buvo išmušti ir pereitais 
metais.

GELGAUDIŠKIS. šakiu 
apskr." Birželio 13 d. vietos 
šaulių sporto sekcijos vardu 
surengtas viešas vakaras su

J. Vienuolis

ŠVENTAS REIKALAS
Vieną šventadienį, vakaro]), susirinko pas 

mane svečių būrelis: ]>ora kaimynų ūkininkų, 
abu vietos mokytojai, vienas atsargos kapitonas, 
nano artimiausias kaimynas ir geriausias priete- 
is. ir nesenai atvykęs iš Kauno studentas sve

čias. Gėrėme arbatą. Kalbcjonn* apie šį, apie 
tą. Visų dėmesį krei]x“ į save studentas. Tr kai 
jis ėmė pasakoti apie dabartinę Vilniaus buitį, 
apie kcblę okupantų padėtį ir žiauru terorą vi
same krašte. staiga mano ]>ri<4<“lis. atsargos ka-1 
pitonas, pašoko iš vietos, užsitraukė jivpkės ir. 
mojuodamas kain* ranką, pertraukė studentą:

— Visa tai muilo burbulas, ir vien lenkų ir 
jų agentų prasimanymas: ne bolševikai, ne gu
dai. ne mūsiškiai perėjūnai skriaudžia nelemtus 
okiųiautųs. o ]>atvs vietosžtiutnės, pagaliau pri
stigę kantrybės. pradėjo vėdinti ginklus.

— Kokius ginklus!—įtariamai paklausėu-' 
(lentas, matyt, užsigavęs mano kaimyno įsikar
ščiavimu. i

— Kokius?! A. ot kokius — aš tanritoms 
papasakosiu. Klausykit. Tai buvo 1920 mitais, 
sjialių menesio judiaigoje. Stovėjau,aš tada su 
savo batalionu Varėnos ruože, laikiau penkių ki
lometrų barą. Nežiūrint visų mūsų (pepasiseki- 

ties Augustavu ir jirsusipratimu ties Vilnių-• • 1 ‘ į !'
Varėnoje atsispvrėme ir gerokai apkūlėme 

' H i

nių 
mi,

KAZLŲ-RŪDA. Gegužės 
mėn. 29 d. vietos taikos teisė
jas nubaudė pil. Šachną Kuz- 
miną, Veiverių gyv., už tai, 
kad jis, kaip žydas, ngkentė 
kiaulių ir vos į jo kienią’ į- 
bėgdavo kieno nors kiaulė, 
tuoj ją šaudydavo. Bet tai
kūs ' Kuzmino kaimynai už 
tai nesiskundė nenorėdami 
bylinėtis. Tik pagaliau ko
vo mėn. 30 d., kiaulių šaudv- 
mui pasikartojus, nukentė- 
jusis pasiskundė policijai, 
kuri sustatė protokolą ir tai
kos teisėjas piL Kuzininą nu
baudė vienu mėnesiu arešto.

kelyje užpuolė girtuoklių bū
rys ir smarkiai sumušė, nors 
pastarieji iVšaudė iš revoTve- 
riiį3 :i H’';' 11 1 • 1 ■

* fUžpbdlikai'Paežerei ių kai
mo gV tento j ai. ‘ ’1 G

■ . • v* ■ r ; r t < •

' PLUTIŠKES, ’Mdriamp.’ 
Afiškl. f Si6 vdhsčiddi TestrA- 
kul Dainio' jadbinfas1 gerokai 
afšilikds; ’ įJalygin‘ušQu 'apy
linkes jaunimu, nors yra drii- 
šių, išfnintiiigų’vytiV1 Nesu- 
nai vienas to kainio vaikinas, 
įsimylėjęs pašiturjnčio ūki 
pinko dukrelę- štftnanė, ją' 
vesti. Mergelės tėvai nei 
kalbėti apie vedybas nenorė
jo, nors mergelė irgi vaikiną 
mylėjo. Todėl vieną šventa
dienį drąsus jaunikaitis, pa
taikęs, kada mergelės tėvų 
namie nebuvo, atvyko į jos 
namus ir ją išvogė. Tėvai 
puolėsi ir šen, ir ten, net po
liciją ieškoti pakvietė, bet 
mergelė su mylimuoju Julgo 
kaip vandeny. : Tik po gana 
ilgo laiko porele atvažiavo j 
Plutiškę ir susituokė bažny
čioje.

' Tėvai j jaunųjų- -priversti, 
su tdaiik vedybomis sįišitai-

Jj: , wJ (
J^EINĮŪNĄI, Gelvonių v. 

Ukničrgės apskr. Birželio iš 
I21 į 13 naktį vilkas; įsikasęs 
į tvartą, jiapiovė žemamitę 
telyčiukę. Kiek anksčiau 
Rastąlindžiu kaime paplovė

» . •* * i « ; tšunį.
Šc niai stebisi; kad šiemet 

vilkai taip ankšti piūiiha gy
vulius. ’ : '
? f i r •• : •

Š U N SKIJ apyl *1 >kė je va
sarojai didžiumoj , išrodo 
jaustai —• lietaus užplakti, 
kitur prigėrę. .Žemumose ne
maža yrą ir bulviui ajpsenitų. 
Žieminiai javai neblogi.

Baiikrutijant prekybai Vil
niuje mūšrenkania mokes- 
niai; nesumokėjusiems tuo
jau atimami namų daiktai ir 
kitokis turtas. Didelis šauks
mas gyventojų tarpe, ypač 
tarpe, žydų.

I

Reikia taip gyventi, kad 
Ikiekviena vakarykščia diena

:l galėtumei prisiminti su pasi-

KV EETKAI, Rokiškio ap. 
Vietos pašto agentūroje blo
gai sutvarkytas pašto vežio- 
jima&.^/Įš
lopaetrų atstume, pastas. į 
Kvietkus vežamas du kartu 
per savaitę: antradieniais ir 
penktadieniais. Visi savait
raščiai agentūroje gaunami 
antradienį. Bet apylinkės 
kaimų ūkininkai dažniausiai 
miestelyje lankosi tik sekma
dieniais 
paštą, 
išėjęs 
I-VI.
Kvietkuose gaunamas .gerai 
kad II-VI. Kad paštą vežtų 
trečiadieniais ir šeštadie
niais, tų nepatogumų nebūtų.

LUKŠTAI, Šakių apskr. 
Birželio 7 d. važiuojančius

Tą dieną atsiima ir 
Pavyz. “Trimitas,” 

ketvirtadienį kokio 
prenumeratoriaus

Skaitytinos knygos

c

I

I

r
I

j$1.00

f

I

1

f
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t

f
I

1
I

d

j

j
J

f

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

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerų • 
knygų:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
ru knygų: :
DANGAUS KARALIENĖ ____________$1.00

.15

■ z f » . 1 * ; ’
Mylintiems literatūrą.patartina 

BĖN HUR _ ___ . ' •' <...... ________ _J

z Ekonominio tiuiiiio įdomi knygute
TURTO NORMA ___ 2

Politinio pobūdžio 
BOLŠEVIZMAS____ _______ ________________ ___

Geografinių žinių mėgėjams tinka 
KELIONĖ APLINK PASAULĮ ______________

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI____________ _______________ .45
TRUMPI SKAITYMĖLIAI__________________  .45

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

Siųsdami užsakymus adresuokite:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway South Boston, Mass.

Ir narsios šitos dzūkaitės — joms ne lx*rneliai vi
lioti, 1x4 su lenkais kovoti. Na, apie dzūkaitės 
papasakosiu kitą kartą, o dabar klausykite kas 
atsitiko sū mano karžygiais. Praėjo viena die
na — niekur nieko. Tik antrą naktį lenkų pu
sėj didžiausias triukšmas. Prabilo kulkosvai
džiai, minosvaidžiai^ Inunbosvaidžiai. visur pok
ši šautuvai. Kad sumištų smurtininkų gaujos ir 
kad nukryptų smurtininku akys nuo pavojingos 
vietos, aš tyčia įsakiau šaudyti ir paleisti kele
tą šūvių iš patrankos kitame baro gale. Pr 
kacija jmvvko kuo puikiausiai, ir želigovsl 
kai šaudė, nėrėsi iš kailio iki aušros. Kai pi 
to. mūsų žvalgai, atsiprašau žvalgės, pran 
mums, kad tiltas susprogdintas, kad iš užplun
ku niekas nesąs pagautas lx»i nukautas ir kad, 

kad sutrukdytumėm lenkų vėržimąsi, bet siuur Į anot lenkų, visi piktadariai jierbegę į mūsų pu- 
tininkai greit ją sutaisė ir pradėjb gabenti į mū
sų frontą savo kariuomenę ir šovinius; Prane
šiu savo vyriausylioi ir gavau įšAkymą susprog
dinti tiltą. Uždavinys buvo nėtvngvas. 1x4 įsa
kymas, nieko nepadarysi: žūk, arba išpildvk. 
Pasišaukiau iš savo bataliono keturis narsuolius, 
du jų buvo iš lenki; okupuotų vietų dzūkai, gimę 
augę Varėnos apj'linkėse, — gerai žiną apylinkės 
vietas ir šiaip sumanūs vyrukai. Parodžiau že
mėlapį. paaiškinau ir. pagalinu. įsakiau. Va
kare. vos tik UŽ Varėnos smiltynų nusileido mė
nulis. jie ir išėjo. ]*ro lenkus pravedė juos mū
sų žvalgai, tikrai pasakius žvalgės — dzūkaitės.

( » • I .• * I •

lenkus. Ūpas visų pasitaisė, pakilo ir, nors 
smurtininkai toliau ir neliesiverže, tačiau sekė
me juos akylai dieną ir naktį, ir kiekvieną mi
nutę buvome pasiruošę pulti ir eiti į priekį. Kas
dieną gaudavome smulkių žinių iš Vilniaus ir iš 
paties Želigovskio stovyklos. Dienos buvę kaip 
reta kada rudenį: skaisčios, saulėtos, gi naktys 
ilgos, tamsios, žvaigždėtos. Į rytą šalna baltu 
aksomu gauMavo pievas, pasidabruodavo me
džius ir, kai patekėdavo saulute, milijonai dei
mantų žibėdavo žemėje ir gailia rasa verkdavo 
medžių šakos.

Mano uždavinys buvo laikyti barą ir tarp 
kitko sergėti ir Varėnos Suvalkų geležinkelio Ii 
niją, kuria mes nebegalėjome naudotis. Basi 
traukdami iš Suvalkų, mes patys ją ir suardome.!

se. Puiku. Neužilgo gavau antrą pranešimą, 
kad iš Suvalkii atvykęs traukinys tilto taisyti. 
Bet sutrukdė jiem mūsų lakūnai ir lx»mbomis pa
lydėjo triuikinį atgal į Suvalkus. Praėjo viena 
diena, kito, frtvia ir ketvirta, o mano karžygių 
kaip nėr taip nėr. Maniau ilsisi kur nors pasi
slėpę miške ar tyria laukia kol nusiramins len
kai arba niaiiaU sali.' kad išvengti jxivojaus, kaip 
buvo mano įsakyla, nuėjo į kitą barą. Dar pra
ėjo kelios dienos, o jų nėra ir nėra. Nuo savo 
Žvitlgų. atsiprašau žvalgių, sužinojau, kad oku
puotose vi<4<>sc siaučia 
vięną naktį sudeginę

“piktadarių” būriai, kad 
aršaus. lenkininko dvarą, 

• . fc - »



Neveiklumas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos.
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Ir bus pntogiau

(sjx>nge) pyra- 
Sutnrpyk fioko-

šinotų 
du syk

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Kiekvienai Seimininkei yra reikalingos nekurtos virtuvės reikmenos ir 

kiekviena šeimininkė gali jas gaut visai dykai. Jei ji pirks Siundant irl'hall- 
enge kondensuotų pienų. Už jų leilielius duodama brangios premijos. Be to 
Jų jtnlpa, tai gerinusis pienas ir cukrus. Visi groseriai parduoda Stos rnšies 
kondensuotų pienų.

Naminiai Pasigelbėjimai
I'rašaliniinui vandens plėtnių nuo si

dabro daiktų, užtepk košele daryta iš 
kreidos ir antonijos. Kada tas ntišinis 
sudžius, nutrink ,iį minkštu šeiMviu ir 
nušveisk su chamais.

Išvalymui drapanų suplėtmuotų ka
va ar kokoa, pamerk jas į šaltų Itorak- 
;■<> vandenį.

Nuvalymui palivuotų vietų, mazgok 
tyru vandeniu naudojant biskį muilo 
arba šveičiamo pauderio.

Kad lovos užtiesalai nenustotų savo 
baltumo, pamerk juos į vandenį |m>i- 
naktį, lindėjus vandetųn liiskj borakso.

Grožės Patarimai

V .-risiu košės daromos iš džiovytų vai
sių geriau užsilaikys ir nepasidarys 
landžios.

Linoleumu tiesiant ant virtuvės grin
dų reikia sucementiiot vietoj vinutėmis 
kalti. Tas laikys ilgiau 
vaikščioti |m> jį.

l’askonink minkšrųjį 
gų siu biskill šokolado, 
indų piene ir ataušink pirm naudosiant.

Geriau įsidėt į ledų šėpų 
ledo kasdien negu užpildyt jį 
savaitėje dideliais šmotais.

‘Jaučius, 
ro ir g 
atsakė 
Trečias 
viii bandų, 
lies klausimo trijų motinų gaminančių 
pusryčius jos

“Aš tm. ,.n pusryčius.“ “Aš prisidedu 
prie namų ruošos,"
kuris Imdavos mano vaikų kimus ir pa
laikys mano vyrų
Idealiai pusryčiai yra tie kurie leng
viausia pagamini ir kurie pastato virš
kinimo mekanizmų ant gero kelio visai 
dienai. Valgyk maistingus valgius ku
rie stimuliuoja aĮtetitų ir palieku gerų 
skonį burnoji*. Tokie maistai yru vai
siai. grudai, kiaušiniai Ir <l|tonn.

• ke

K

n

Virimo Receptas
Ar žinot kad tomatei reikia nuolat 

saulės šviesos kad turėtų skaisčių spal
vų ir gardų skonį? Tai yra maistinga 
ir skani daržovė valgymui. Tomatės 
parsiduoda daugeliu bildu, šviežios, dė
žėse. chili suse, catchup. ir kt. Kuomet 
naudojai dėžės tomatės. jeigu jų sko
nis užgautas dėžės, dadėk kelis Kryžius 
pjaustyto svogūno į tomatės kada jas 
virsi. Sekantis receptas, pigus liet ska
nus. yra vienas kurį reikia gaminti bent 
iširą sykių savaitėje.

Tomačiu šutinis
2 puodukai evaporated pieno
“'•j puoduko dėžinių iomačių 

puskvortė karšto vandens 
vidutiniško didumo svogūnas, 
supjaustytas plonai 
šaukštukas sviesto ar pavaduotojo 
šaukštukai miltų 
šaukštukai cukraus 
šaukštukai druskos 
ketvirtdaliai šaukštuko pipirų

*/, šaukštuko sodos
•i su vandeniu kepti krekiai. skelti.

Sutarpyk sviestų viršutinėj dalyje 
dubeltavo virdulio, dadėk svogūnų ir 
virk lėtai Iki pageltonuos, apie penkias 
iki astuonių minutę. EiįĮkpienfr ir van
denį, užliek ant žejtnūfiiies dalies dnbel- 
tavo virdulio ir užvirink. Sumaišyk mil
tus. druskų ir pipirus su gana šalto 
vandens kad butų minkšta košelė: į- 
tnaišyk pienų ir virk apie 15 miliutų 
nuolat maišant. Sušildyk tomatės su 
cukrum : kada virsi dadėk sodų ir su
pilk sutirštėjusį pienų. Duodant į sta
lų. pridėk ant viršaus krekj kurį reikia 
pirma pamirkyt šiltam vandenyje.

Virtuvės Reikaluose

DYKAI
Taupydami leilielius nuo kenų gaunate brangių ilovnnų. Pa

vyzdžiui. galite gauti šukas ir šejietį kaip ant paveikslo už 

115 leilielių. Dovanos nekainuos jums nieko, tik taupykite 

leilielius. Atsilankykite j arčiausių dovanų krautuvę sklig 

adresų žemiau ir pasirinkite ką tik norite dėl namų.

' 4
mokėjusią į centrą narių skai-> 
tosi teisėti ir ją siunčiami dele
gatai. Suspenduoti nariai neį 
gali būt renkami į seimą ir nei 
gali kitus siųsti. • į

Dėl labo organizacijos ir ąį 
rių, prašome būtinai pasirūpiaf 
ti su užvilktomis mokestimi^

’ ti
J. Červok^š, 

Einąs Centro S kretoriaįns 
Pareigas. ;

LDKS. SEIMAS
L. D. K. S. Seimo vieta ir lai

kas jau paskelbta. Prisirengi
mo darbas turi eiti visu smar
kumu. Laiko nedaug telikoir 
kuopos prašomos stropiai reng
tis prie seimo. Lieka vos mė
nuo laiko ir šį laikotarpį reikės 
kuopoms pašvęsti priešseimi- kad išvengus nesusipratimų. 
niams susirinkmams. Svarbu, 
kad į seimą atvyktų kaip gali
ma daugiau delegatų. Esant 
didesniam skaičiui delegatų, 
būna gyvesni seimai. Reiškia, 
kur du, tai ne vienas. Po sei
mo delegatai parveža naujo gy
vumo į savo kuopas, sukelia en- 
tuizazmą, išjudina darbuotojus 
ir tokiu būdu augina-didina or
ganizaciją. Kuomet organiza
cija sustiprėja, tai ji išduoda 
stipresnę dvasią, iš ko būna vi
sapusiška nauda.

Organizacijai nauda kad su
stiprėjus, gali stot drąsiau į 
kovą su darbo žmonių išnaudo
tojais, gali užlaikyti gabesnius 
darbininkams pasišventusius 
žmones, kurie privalo būti ži
bintuvais krikščioniškai-darbi- 
ninkiškos pasaulėžiūros.

Darbininkams nauda, kad 
jie jaučiasi saugiais kaip už 
tvirtos sienos, kuri apsaugo 
nuo įvairių vėtrų, kaip tai:, bol
ševizmo, ateizmo, anarkizmo 
ir kitokių draugijinį gyvenimą 
ardančių izmų. Nors negalima 
pasigirt jog gali parodyti stip
rų kumštį kapitalizmui, bet ga
li perspėt darbininkus nuo pin
klių, nurodyti kas reikia da
ryti, kokių priemonių griebtis 
kad kovą laimėjus.

, Esame lietuviais katalikais, 
ir čia n^da^mjes. turime, progos 
per 5WVo pastangas leisti “Dar
bininką,” kuris palaiko arti
miausius santykius su Lietuva 
ir Bažnyčia.

Jau tik dėl čia suminėtų fak
tų turime padaryti šį vienuolik
tą seimą tikslu, pilnoj to žodžio 
prasmėj L. D. K. S. Seimu.

štai kas būtinai reikalinga: 
Visos kuopos turi paraginti sa1 
vo narius atsilyginti užvilktas 
mėnesines mokestis kad galėtų 
kaip galima daugiau delegatų 
į seimą siųsti. Pagal konstitu
cijos, visos kuopos turi teisę 
siųsti vieną delegatą, ir dides
nės nuo kiekvienų 10 narių po 
vieną delegatą. Prašom nepa
miršt, kad tik nuo pilnai užsi-

=*
lės katalikiškos darbininkiš
kos Organizacijos. Bet veL 
kube kas kita, jei nariams 
nėpagelbsti vadai jų suma
nymams vykinti, norsįjie bū
tų naūdinąi, visuomenei. O 
jdar din. i-aštinmkas :turi 
4aug b

ARTINANTIS L. D. K. S. 
SEIMVI

Centro Pirm. A. Vaisiaus- 
kas paskelbė organe “Darbi
ninke," kad Lietuvių Darbi
ninkų Kooperatvvės Sąjun
gos vienuoliktasis seimas šie
met įvyks kartu su A. L. R. :
K. Federacijos Seimui, Wa- 
terburvje, Conn. Rugpj. 24, 
25 ir 26 dd. Tai puikus su
taikymas.

Ištikrųjų, pažvelgus į da
bartines LDKS. aplinkybes, 
kitaip ir negalėjo būti kaip 
tik laikyti seimą sykiu su A.
L. R. K. Federacija. Ir mes 
visi, kuriose kolonijose ran
dasi nors mažos L. D. K. S. 
kuopelės turime prisirengti, 
delegatus išrinkti ir įteikti 
jiems kuodaugiauisa naudin
gų sumanymų, kurie neštų 
naudą visai katalikiškai lie
tuvių visuomenei. Teestie 
ateinantis XI Seimas kuopa- 
sekmingiausias. Laikant sei
mą sykiu su Fedearcija-gali- 
ma tikėtis daug daugiau de
legatų. O kada daugiau de
legatų privažiuoja, tai sei
mas daug gyvesnis, energiš- 
kesnis ir pasekmės M-būna 
daug didesnės. Taipogi ant 
A. L. R. K. Federacijos Sei
mo daug dvasiškių priva
žiuoja, nuo kurių priklauso 
Federacijos stiprumas, sykiu 
ir mūsų L. D. K. S. Nes ku
rioje kolonijoje dvasiškis y- 
ra veiklesnis, daugiau yra at
sidavęs L. D. K. S. intere
sams, tenai kuopos yra daug 
tvirtesnės. Nors kuopos na
riai būtų veikliausi ir atsi
davę visa energija organiza
cijos labui, o jeigu dvasiškas

! vadas neremia jų naudingų 
sumanymų, tai jų darbas yra 

1 sunkus. O dar gal randasi 
tokių dvasios vadų, kurie pa
tįs nepriklauso prie vienintė- Jie

jiaug bedąs, kol iškolel^tpoja 
raėnesinedL (Tokia padėtU slo- 
$na ųrgamšaciją ir nu|)iildo 
riaErią. upąiU: '

Ištikrųją ' pažvelgus • po 
plačiąją* lietuvią visuomenę 
graudu darosi matant lietu
vius katalikus žūstant bedie
vybėj. Matant tuos bedieviš-. 
kus laikraščius.'tvirkinančius 
ne tik skaitytojus, bet ir ją 
vaikus. Užeik kur nors pas 
lietuvį biznierių, tuojaus pa
matysi tenai ant baro pames
tus šlamštus, kuriuos kostu- 
meriai skaito. O katalikiško 
nei vieno. Juk tai didžiau
sias prasižengimas prieš dorą 
ir tai mūsą kataliku apsilei
dimas. Ne tik kad neskaito
me katalikišką laikraščiu, o 
kitas dar platina bedieviš
kus, užrašydamas savo drau
gams. Jei mes katalikai pra- 
dėtumėm susiprasti, nustotu- 
mėm skaityt ir remt ją spau
dą, o remtąmem tik savuo
sius, tai mes pamatytumėni, 
kad ją šlamštai pradėtu nyk
ti kai Grigo bitės.

Mano geras draugas, buvęs 
Newark’e geras veikėjas ir 
L. D. K. S. 14 kp. pirm. V. 
Antulis, rašo man laišką iš 
Lietuvos ir kartą paraše:

“Brangūs draugai ameri
kiečiai, asai gyvendamas A- 
merikoj būdavo surinkdavau 
“Darbininko’, egzempliorius, 
pasiąsdavau Lietuvon savo 
draugam pasiskaityti apie 
lietuvius amerikiečius, apie 
ją veikimą. 'Asai maniau, 
kad nuveikdavau tiktai maž
možį. . Bet parvažiavęs Lie
tuvon patyriau pas savo 
draugus, kuriems ašai siųs
davau, kad ašai atlikdavau 
didelį ir šventą darbą. Ir 
prašė jie manęs, kad ašai ra
šyčiau savo pasilikusioms 
draugams Amerikoje, kad 
jie neužmirštą savo draugų, 
siuntinėtų jiems gerų laik
raščių ir knygų. Sako, juk 
tai yra apaštališkas ir šven
tas darbas. Lietuvos lietu
viai labai mėgsta skaityti lai
kraštį “Darbininką," nes 
“Darbininkas" aprašo visą 
Amerikos lietuvių judėjimą, 

sako, kad perskaitę

“Darbininką" 
gyveną sykiu 
merikiečiais."

Taigi mūsą priedervstė sa
vuosius Lietuvoje nepamirš
ti aprūpinti juos dvasiniu 
maistu, nes jiems patiems 
persunku yra užsirašyti laik- 
rasį “Darbininką."

' Newarkietis
I

* * i--------------------------------------------------------- -—

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

Popiežius Pijus IX

tos ka dten 
broliais a-

Retoj lietuvių, šeimynoj no 
rasi kokio nors albumo. Bet re* 
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumu, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50.

“DARBININKAS”
366 Broadvay, 80. Boston, Maas

KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

rie bus indomųs kožnal Lietuvei šeimininkei.

Reguliaris užžlurėjimas dantų turi 
tiesioginę įtakų ant grožės, sveikatos, 
laimės ir ntsakantumo biznyje ir socia
liam gyvenime. Reik pasirinkt mais
tus kurie reikia kramtyti kad dantjs tu
rėtų darlto ir imtų stipresni. Tinkami 
valgiai neduos dantų skaudėjimų arba 
prakiurimu ir mažai reiks lankytis pas 
dentistų. Tinkamas ttžžiurėjiinas dan
tų yra ne tik geras švaros paprotis ku
ris padaro burnoj geresnį jausmų. liet 
tas taipgi saugoja nuo skausmų. Dali
nai sukranųtytas mąlstas užverčia ^skil
vį ir yra prježa.sčla nevirškinimo ir dau
gelio ligų.’ UžleJnim'as dantų švęsimo 
yni kenkimas savo grožei ir svei‘

Ypatiška Sveikata

V ra pasaka apie žmogų kuris nuėjo į 
karvių tvartų ir rado tris vyrus mel- 

Jis paklausė kožtio kų Jie .la
ivo kitokius atsakymus, Pirmas 
“Aš uždirbu po $1.50 j dienų." 
atsake. “Aš auginu gražių kar

dei paklaustume to pa- 
. . ' ■' .t

visos irgi taip atsakytų.

" “Aš
Aš rengiu maistų 

geroj sveikatoj."

F J
J * " ** Vi

Jei Jūsų Vaikas Neauga Tąijy 
Greitai Kaip Tūrėtų

Jei jis neįtiktas, jei akys jdulię. Jei nesldomauja Žaislais Ir 
neprogresuoja mokykloje, greičiausia jis ken
čia nuo netinkamo maisto. Daktarui baiid.v- 
inais indo kad kondensuotas pienas turi vėr
ių builavojant valko sveikatų. Tokiu pienu y- 
ra Bordeu’s Stumiant ar Chalieugo Konden
suotas Pienas.

Paruoškite Jiems Bordeft's Stamlard ar (’liallenge Kon
densuotų Pienų įvairiuose valgiuose kaip: pudinguose, 
keiksnosi*, pajuose, užsignrdžiavimuose ar taip kur rei

kia pieno ir cukraus. Jei mėgsta jie koko ar šokoladų, 

vartokite su Borden’s Stamlard ar č'lmllenge Konden

suotu Pienu. Tepkite jį ant duonos ir keiksų. Duokite 

Bile kaip jums ant minties užeina. Išbandykite patys 
su savo kava. Borden’s Stamlard ar Challenge Konden
suotas Pienas suteikia kavai riebų, skanų gardumų.

Tanpykit Leibelius
|yDel Brangių Dovanų

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

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES
FALE RIVER. MASS.

14—3r<l Street, arti Bedford St. 
NEAV 11AVEN, CONN.

105 Temple Street. arti Cro’tm Street 
BRIDGEPORT, CONN.

105 Congress Street. arti Main Street 
PROVIDENCE, R. I.

49 Aborn Street, arti Wnshington St.

kur apiplėšę traukini, nuginklavę partizanų bū
relį? Nejaugi manau, mano lengvąja ranka ir 
kiti vadai pradėjo siųsti savo “veikėjus” Į oku
puotas sritis. Praėjo dar savaitė. Savuosius kar
žygius aš jau laikiau dingusiais — nukautais ar
ba patekusiais į lenkų nelaisvę. Tik štai, vieną 
naktį, prižadino mane budovas (dežūras) ir pa
sakė “sugrįžo.” Aš jau nebeklausiau kas sugrį
žo ir liepiau tuojau atvesti.

— Sveiki vyrai! — pasveikinau aš juos, lyg 
iš kito pasaulio sugrįžusius.

— Sveikas, tamsta! — sutardami atsakė jie, 
ir Mockus, kuris buvo nuskirtas vyresniuoju, 
žengė į mane du žingsniu ir, atiduodamas garbę, 
atraportavo:

— Pono kapitono įsakymu ]>erėjome frontą 
ir išsprogdinome tiltą; o užtrukom taip ilgai dėl 
taip susidėjusių aplenkenybių. Visi sveiki.

— O kur jūsų ginklai ?
— (linkius palikom pas savuosius žmones 

dėl taip susidėjusių aplenkenybių, |>onas kapi
tone.

— Kokių aplenkenybių ? — pakartojau aš. 
— kalbėk aiškiau.

— Dėl taip susidėjusių aplenkenybių, sa
viems žmonėms, kurie prašė pasakyti tamstai, 
ponas kapitone, kad greičiau vėl ateitumei. — 
vis tempdamasis-raportavo Mockus ir vis rijo 
mane savo akimis.

— Pamatęs, kad iš Mockaus visų smulkme

nų neišgausiu, liepiau pasakoti kitam —eiliniui 
Drindelei.

Tr jis savo dzūkiška tarme pasakojo, kaip 
perėję frontą, kaip išsprogdinę tiltą, kaip, iš 
pradžių, lenkų šaudomi bėgę į lietuvių pusę, o 
paskiau, tamsoje, susi vertę į priešingąją ir kaip, 
pagaliau, slėpdamiesi miške išgirdę grįžtančius 
namo pastotininkus, kurie kalbėjosi tarp savęs 
lietuviškai ir kaip juos priglaudę. Ypač mane 
sudomino, kaip vietos gyventojai, kad paslėptų 
nuo lenkų žandarų, parėdė juo sūkininkais ir pa
siuntę su pastotėmis lenkų kareivių vežti. Gink
lus atidavę vietos jautimui, kuris naktimis užpul
dinėjo dvarus, traukinius, pastotes. La*iko jie 
ginklus paslėpę miške, tokiame aukštame kal
nely, ant kurio auga Raliuoja pušys pušaitės, o 
apačioje į tą kalną esąs iškastas urvas. Tame 
kalne esąs tikras sandėlis šautuvų, durtuvų, bom
bų. granatu visokių rūsių, ir ruskų ir vokiškų ir 
prancūziškų. Jaunimas išprašęs palikti jiems ir 
Vyties ženkliukus...

Padėkojau jiems už tarnybą, pagyriau ir 
liepiau eiti silsėtis. Rytojaus dieną įsakiau duo
ti jiems nau jus rūbus ir smulkiai pranošiąAnul- 
k<> vadui. Ilgainiui visi jie buvo apdovano'RBty- 
ties Kryžiais.. .

Praėjo penkeri metai, 1x4 tie žaliuoją kal
neliai. kuriuose Vilniaus jaunimas laiko savo ar
senalus. ir šiandie man galvoje! Tai dabar su
prantate, kas užpuldinėja okupantus?

Visi kurį laiką tylėjome.
— Taip. . . Žinoma.. . Sunku jiems, ką; ir 

besakyt, — pradėjo aimanuoti vienas mano kai
mynu ūkininkas, —bet mūsų šventas reikalas da
bar jiems padėti...

— Taigi, žiūriuos, tiek dabar jaunimo pas 
mus priaugo.. . Kad ir tų šauliu, — pritarė jam 
kitas.

— Ką gi. ponas kapitone, jūs, kaip buvęs 
karys, pradėkite agituoti už šventą reikalą... — 
pradėjo studentas.

— Aš tai aš, aš ne tik pats eisiu, bet ir jus 
visus su savim pakviesiu, 1x4 tegul tik pirma 
puselės į trimitą ten. Kaune.

Kai skirstėsi svočiai, aš pastebėjau, kad 
kiekvienas ją išeina namo gyvai susirūpinęs 
šventu reikalu.

Ilgai negalėjau užmigti ir aš: tai vaidenos 
žaliomis pušelėmis siūbuoją aukšti kalneliai, ku
riuose Vilniaus jaunimo sudėta išsivadavimo vil
tis, tai nakties tamsoje pagūžomis slenkąs, sė
linąs per laukus ginkluoti) berneliu būrelis, tai 
toliese degąs dvaras, nusiritęs nuo lx‘gią trau
kinys...

Per naktį nemiegojo ir mano prietelis atsar
gos kapitonas, pasilikęs pas mane nakvoti: jis 
vis vartėsi, braškėjo už sienos lova, ir vis traukė 
dūmus iš savo riestos pypkės.

{iš “Kareivis—Lietuvos Gynėjas”),

4S

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS “DARBININKE”

gerovėje be mokytų vyru ir moterį}. Kiekvie- 1 
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy- I 
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius J 
turi būti. I

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo I 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 1 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 1 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia . 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj. ’ ' j
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS I

YRA IŠLEISTAS TUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS'
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurią 288 puslapiai * 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite j

“DARBININKAS" I366 West Broadvay 8outh Boetoa, Man. 1
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Darbininkų skyrius pasaulinėj parodoj
Amerikos Darbo Federacija turi savo skyrių Pasaulinėj Pa

rodoj Philadelphijoj. Tas skyrius dar nepabaigtas, bet apie 
vidurį šio mėnesio, kaip aprokuota, turėjo viskas būt užbaig
ta. Federacijos pavilijonas vadinasi Educational Building.

Feedracijos pavilijone bus parodoma Amerikos darbinin
kų progresas iškovojime geresnių algų ir geresnių gyvenimo są
lygų. Kasdien bus rodomi judomi paveikslai, iliustruojantys 
Ąmerikos Darbininkų gyvenimą. Paveikslais bus parodoma 
darbininkų įstaigos — bankai, kooperatyvai, ofisiniai namai, 

.unijų susirinkimų salės ir tt. Bus parodyta tokios įstaigos A- 
mėrikoj esančios ir kitų kraštų darbininkų. Gausybė visokių 
knygelių bus išdalijama, kad supažindinti visuomenę su dar
bininkų judėjimu. Pavilijone kasdien bus aiškintojas visų eks
ponatų.

Be abejonės tūkstančiai lietuvių aplankys parodą. Tai ne
užmirškite aplankyti A. Darbo Federacijos pavilijono.

kad Vokieti- 
id daugiau tokių notų Vokietijai nebūtų 

sumittąipa * . r
z Nėra abejonės, kad tik jaučianti savo stiprėjimą Vokietija 

tegalėjo šitaip pasielgti ;
Stiprėjanti Vokietija pavojingesnė Klaipėdos Kraštui ir 

apskritai Lietuvai, jei lietuviai nestiprės.
s

=:= ii y-—*- ■- .j w

Katras būdas prastesnis
Vienas mintytojas pasakė, kad monarkija galima prilygin

ti prie laivo, kurs gerai plaukia ir kuriuo smagu plaukti, bet 
tas laivas galįs užšokti ant povandeninių uolų sudužti ir nu
skęsti. Tas pat mintytojas respubliką prilygino prie plausto, 
kuriam uolos nepavojingos ir kurs niekuomet neskęs, bet plau
kiant juo kojas vis turėsi vandenyje.

Palyginimas žinoma tik dalinai tėra teisingas. Rusija bu
vo monarkija, plaukė kaipo laivas, bet užėjo ant povandeninių 
uolų ir sudužo. Vokietija buvo teipgo monarkija, bet povan
deninių, uolų išvengė. Francija, respublika, plaukia kaipo 

į pžyūstas, bęt piliečiai vis giliau sušlampa. Ar ji išvengs 
ir atsitaisys parlamentariniu keliu, tai klausimas.

Anglija ir Italija iš vardo abi monarkijos, bet kaip skir
tingai gyvenama politiniu ir ekonominiu žvilgsniu. Kontrastas 
tarp jų didelis.

Italijoj diktatorius Mussolini sumanė, kad streikų ir lokau
tų neturi būti ir tuoj išleistas tam tikras įstatymas. Nesenai! 
buvo žinia apie tai, kad tas įstatymas jau buvo praktikoj pa
vartotas ir Alessandrijos mieste sustreikavusių kailiadirbių va
dai buvo pasodinti kalėjimam Apie žymų nedarbą ir bedar
biams pašalpų mokėjimą Italijoj nesigirdi.

Kas kita Anglijoj, čia streikuojama, Įdek norima, parla
mente erzeliai, bedarbiams mokamos pašelpos. O tų bedarbių 
skaiičus didėja. Naujausios žinios skelbė, kad bedarbių esą 
-1,638,600. Valdžia Anglijoj nedrįsta nieko panašaus daryti, kas 
Italijoj drąsiai daroma.

Įvertinant būdus Anglijoj ir Italijoj negalima sakyti, kat
ras geresnis, bet patinkamiau bus pasakyti, katras būdas pras
tesnis. Italijoj gali kilti politinė revoliucija, o Anglijoj gali 
sekti ekonominio gyvenimo suirimas. Abejuose būduose reikia 
permainų, kad katastrofa nesektų.

BENDRADARBIAUJA RIM
TIEMS LAIKRAŠČIAMS 
“Vytis” pamini pasidar

bavimą gerb. kun. Koncevi
čiaus amerikoniškoje spau
doje. Rašo štai ką:

“Lietuvius garsina. Ka
talikų universiteto, Wash- 
ington, D. C., studentas, 
gerb. kun. Juozas Koncevi
čius, ypatingu būdu mūsų 
tautai gražiai pasitarnauja. 
Jis rašinėja straipsnelius j į- 
tekmingus amerikonij žurna
lus. Nesenai buvo čionai mi
nėta, kad jis parašė ilgoką 
straipsnį apie apšvietą Lie
tuvoj, mokytojams skiriama
me žurnale: “The Catliolic 
Educational Review.” Gi 
birž. 23 d. jo straipsnelis, 
“Lif« in Lithuania,’\ tilpo 
apšviest unijai skiriamame
savaitrašty j “The Common- 

' Aveal.” Tame straipsnelyj pa
duoda žinių iš Lietuvos pra
eities ir apie Bažnyčios da
bartinę padėtį tenai.

“Čia gerb. kun. Koncevi
čius netik, kad kilnų tautai 
darbą dirba garsindamas, 
keldamas lietuvių vardą A- 
merikos apšviestūnijai, bet 
parodo gražų pavyzdį ki 
tiems lietuviams turintiems 

Į miklią plunksną, mokan- 
I tiems gerai: anglų kalbą. Prie 

to, parodo, kadi svetimtau
čių spauda yra mums priei
nama; tik reikia darbo.

“Kada lietuvių vardas 
Į bus gerai išaugštintas sve

timtaučių akyse, tai tada 
daug mūsų jaunimo susilai
kys nuo ištautėjimo, nes, tu
rėdami pagarbą svetimtau
čių, galės didžiuotis savo 

I tautybe. ’ ’

■A

žiūrėdavo į lietuvių kalbą, 
niekino ją, niekino lietuvių 
istoriją, tradicijas.

Tas tiesa, kad tėvų įtaka 
vaikams yra svarbiausia. Na
mų intakos niekas neužva
duos. Štai šiomis dienomis 
pilni Bostono laikraščiai a- 
pie baisią tragediją vienos 
nelaimingos jaunos mergelės. 
Ji neteko motinos 7 m. būda
ma, o tėvas vėliau ją aplei
do. Ji išėjo teisybe parapi
nę mokyklą, buvo valdžios 
prieglaudoje.

Galima sakyti, kad jos 
tragedijos svarbiausia prie
žastis buvo netekimas tėvų ir 
jų auklėjančios intakos.

i

Turbut kas nors atsitiko
Amerikos lietuvių laisvamanių ir socijalistų džiaugsmui ga

lo nebuvo, kai jų vienminčiai Lietuvoj Seimą laimėjo ir kai ga- 
, Įėjo, savo valdžią pastatyti. Bet štai nauja valdžia sudaryta, 

Seime perskaityta jos deklaracija ir toji deklaracija pasiekia 
Ameriką. Socijalistų ir laisvamanių spauda visai mažai domės 

s teatkreipė i tą dokumentą. Teisybė didžiuma tų laikraščių tu- 
: ri tokius redaktorius, kurie neturi nuovokos apie tai, kas svar

bu, o kas yra antraeilis dalykas. Kad apie deklaraciją nutylė- 
, jo “Naujienos,” tai jau keista. Išrodo kad tas laikraštis nu

stojo džiaugtis iš kairiųjų laimėjimo. Gal būt iš Lietuvos šap-
- telėta perdaug valdžios negirti, nes gal netrukus ją reikės va-^ 
■ noti. Kad taip galėjo būt, tai matosi iš socijaldamokratg šalto
atsinešimo i deklaraciją Seime. Jų pareiškimai Seime dėl dek
laracijos teipgi be entuziazmo. Kadangi Lietuvos socijaldemo- 

: kratai be apetito, prieš savo norą inėjo valdžion, tai dabar iš
rodo tik žvalgosi, kaip čia pasprukus. Gal netrukus ateis ži-

- nia, kad socijaldemokratai pro užpakalines duris pabėgo iš 
r valdžios.
• Smerkti, niekinti valdžią yra vienas dalykas, o smerkia
mam ir niekinamam valdžios darbą dirbti taip, kad išpildžius 

, žmonėms pažadėtas gėrybes yra visai kitas dalykas.

į- Vokiečių stiprėjimas
Vokiečiai jau jaučia einą stipryn. Vokietijai alijantai pa

siuntė notą reikalaujančią griežčiau laikytis nusiginklavimo 
L (Stanių, o Vokietija atsakė, kad augštieji karo ministerijos val

AUKLĖJIMO REIKALE
“Garsas” jaunuomenės 

auklėjimo reikale rašo:
“Vaikų auklėjime didelės 

įtakos tur mokykla, l>et da 
didesnė namų, arba tėvų, į- 
taka.

“Mokykla lavina vaiko 
protą, jį mokslina, bet į jo 
būdą, charakterį ir širdį dau
giausia veikia namų auklėji
mas.

“Vaikas, blogai auklėja
mas pačių tėvų, labai retas 
kuris parodo rimtą ir pavyz
dingą charakterį. Tą patį ga
lima pasakyt ir apie tautys
tę. .Jei tėvai įdiegs savo vai
kams lietuvystes meilę, mei- 

i lę lietuviškų tradicijų ir ide
alų, tai ir aršiausia nutauti
nimo mokykla nepajėgs to
kių vaikų lietuvystės nuslo
pinti.

“Įrodymui šitų išvadžioji
mų galima panaudot netoli
ma lietuvių praeitį p) rusais, 

| vokiečiais ir lenkais. Tais 
I mūsų tautos liūdnais ir sun

kiais laikais lietuvių vaikai 
Į ėjo ne į lietuviškas nmkvk- 
Į las. Ten skambėjo ir vyravo 

rusų, vokitčių ir lenkų kal- 
I bos. Mokytojai buvo kita

taučiai ir jų dauguma lietu
viškai nei žodžio nemokėjo. 

’ Jie su didžiausia panieka

LIETUVOS MAŽUMŲ 
TEISĖS

“Draugas” užsiminė apie 
Lietuvos mažumų teises ir 
nurodo, ka Lietuvos mažu- 
mos gauna švietimo srityje. 
Paduodama tokie daviniai:

“Sulvg paduotąją švieti
mo ministerijos žinią iš 1925 
m. lapkričio mėnesio, — Lie
tuvoje žydu gimnazijose mo
kinosi 3,343 mokiniai, lenkų 
gimnazijose — 794 mokiniai 
ir lietuvių gimnazijose 11,- 
051 mokinys.

“Paėmęs toliau ofieiales 
statistines Lietuvos gyven
tojų žinias rasime, kad vie
nam tūkstančiui žydų tenka 
21 gimnazistas, tūkstančiui 
lenkų — 12 gimnazistų, o 

<tūj<stančiui lietuvių—6 gim
nazistai.

“Nors tektų tikrai džiaug
tis, kad Lietuvos mažumų 
.tautos taip uoliai siekia mo
kslo* bet atmenant, kadi val
džia huo visų piliečių ima ly
gius mokesčius apšvietai ir 
tais surinktais visų žmonių 
pinigais daugiausiai propor- 
cijonaliai šelpiami žydai, o 
paskui lenkai, tenka susi
mąstyti.”
Nuo senai mes žinome, kad 

Lietuvoje mažumos yra nely
ginant privilegijuoti pilie
čiai. “Garsas” nurodė, kad 
žydai sudaro Lietuvos
gyventojų, o kariuomenėje 
žydai nesudarą nei 1%.

Dabar kai liaudininkai ir 
socijaldemokratai priviliojo 
juos remti ir kai už tą para
mą mažumos dar daugiau 
privilegijų įgys, tai baisu da
rosi pamislijus apie Lietuvos 
ateitį.

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

Pasiūlome visiems grnj mStij 
Janis jMijryti dvi genis knygas: pirmo » 
antrą tomą

APMĄSTYMAI
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7% crdii). anlllnls kietais ap- 
darnia, po 500 snvIrSum puslnplą. Spau
da nlškl. Tikrai naudingi skaitymai, 
ypač dievotiem tmoiifnf. Kaina nblejŲ 
tomų $3.00. IJpIrklte pnSte "Monej 
Order" ir siųskite:

“Darbininkas”
$68 W. Broadiray, So, Boeton, Mmm,

NEGUDRUS DŽIAUGSMAS 1
1 -

/

Mums lengviau pasidarė, o jie 
iš pirmųjų dienų stenėti pra
dėjo. Ir patsai jų blokas ne-< 
bus tvirtas. Social demokratai, 
stato blokui būtiną sąlygą, kad 
tik darbininkų reikalais tesirū
pintų. Tačiau negi išnaikinsi 
iš žemės paviršiaus Lietuvoje 
vyraujančio ūkininkų luomo. 
Šie negi leis per daug ilgai sa
ve už nosies vedžioti. Pamatę, 
kad valdžia eina prieš jų reika
lus, kaip bematant sudarys ka
bineto krizį. Liaudininkai, nu
sikreipę nuo visų tautininkų ir 
nukrypę į pusę social-demokra^ 
tų, veikiai pamatys, kad ne- 
tautinė ir net prieštautinė vy
riausybė negalės būti pastovi, 
ir jeigu nenorės savo klaidos 
pataisyti ir pasukti į centro ir 
dešinės pusę — tai šio seimo 
dienos bus suskaitytos ir nauji 
rinkimai gali ir netrukus pasi
rodyti neišvengiami.

Mums, katalikams, tai nebū
tų labai pageidaujama. Kad 
apsitvarkyti ir sustiprėti, rei
kėtų bent trijų metų laikotar
pio. Kuo labiau valdžia mus 
engs, tuo labiau stiprės mūsų 
vidujės jėgos. Jų kooperatyvai 
jau turi pažadėtas vyriausybės 
globas ir subsidijas. Jų “Kul
tūros” bendrovė, jau buvusi 
subankrutijusi, kelsis iš numi
rusių. Mes neturėsime nei sub
sidijų, nei globos. Bet tas ir 
statys mus ant kojų. Mes stip- 
rėsime iš vidaus. Atgims di
desnis idealizmas, vėl išmoksi
me dirbti su pasišventimu, ką 
jau kai kurie iš mūsų buvome 
primiršę.

Lai nedžiugina socialistų ir 
-mano atviras balsas, rresėnai ' 
pareikštas “Darbininke” apie 
rinkimų pralaimėjimo priežas
tis. Jį cituodamos ir “Naujie
nos” ir kiti laisvamanių laik
raščiai, proga pasinaudodami 
mane iškoneyeikia, prisiminda
mi jiems nemalonią dar netoli
mą praeitį, kurioje aš, girdi, 
buvęs politiniu demagogu, tik 
dabar, kaž kaip praregėjęs ir 
kaž kodėl ėmęs kalbėti tiesą.

Jei jie geros valios yra žmo
nės, lai paima domėn šį mano 
pareiškimą. Mano politiškas 
veikimas Amerikoj buvo paly
ginamai trumpas (1914-1919), 
iššauktas neišvengiamo reikalo 

• visiems rūpinties Lietuvos ne
priklausomybės reikalais. Tais 
laikais išeivijos lietuviškoji in
teligentija, nors iš pradžių ir 
sudariusi savo srovines Tary
bas, tačiau sugebėjo jąsias su
derinti į bendrą Egzekutyvį 
Komitetą, kurs mūsų tautos is
torijon įrašė, šiaip ar taip, gar
bingą lapą. Džiaugiuos, kad ir 
mano vaidmuo šiame atsitiki
me buvo nepaskutinis ir pozity
vus. Tačiau ir tuo laikotarpiu 
mūsų politiško veikimo man la
biau rūpėjo pagrindinis kultū
ros ir ekonominės kooperacijos 
darbas, negu politikos veiki
mas. Nuo 1920-tų metų aš ga
lutinai nukrypau vien į kultūri
nį darbą ir virtau sąmoningu 
priešininku aktingo kunigų va
dovavimo politinėse kovose.Tos 
minties neslėpiau Amerikoje 
būdamas; tą mintį dabar ginu 
ir Lietuvoje. Todėl man ir ro
dos, kad savo linijos nepakei
čiau. Visuomet buvau prieši
ninku politiškos demagogijos, 
ir demagogo vardas bene tik la
biau pritiktų “Naujienų” re
daktoriui, negu man. Jam jį 
ir grąžinu.

Vartydamas Amerikos tais- : 
vamanių laikraščius, matau, 
kaip jie džiaugiasi, kad jų vien
minčiai Lietuvoje pereitus rin
kimus laimėjo. Negudrus, ma
žų vaikų džiaugsmas, ir, šiaip 
ar taip, perankstyvas. Lietu
vos katalikai, rinkimus prakiš- 
dami, daug laimėjo, gi socia
listai įf laisvamaniai, rinkimus 
laimėdami, dar daugiau praki
šo. Paaiškinsiu plačiau šitą 
mintį.

Valstybę sukūrė savo pasi
šventimu ir aukomis katalikai. 
Jų visuomeninės jėgos buvo 
dar jaunutės ir jų buvo maža. 
Nebuvo reikiamo prityrimo. O 
čia atsirado egoistų, kurie tik 
prisidengdavo gražiais obal- 
siais. Per keletą paskutiniųjų 
metų ėjo intensyvus visose sri
tyse darbas. Jisai išsėmė jė
gas, visuomenės viduje atsira
do įvairių spragų ir nedateklių. 
Reikėjo stabtelti, kad atsikvė
pus, viduje susitvarkius, savo 
rūmų pamatus apžiūrėjus, sie
nas pataisius. Pirmiau į poli
tikos kovas ir darbus pasinėrę, 
nebeturėjome jėgų nei laiko 
stiprinti ir tinkamai auginti sa
vo kultūrinių pozicijų, savo e- 
ronominių organizacijų. Da- 
>ar katalikų visuomenė gauna 
tokį atodūsio laiką. Visur gir
dimi balsai, reikalaujantieji 
revizijos iš vidaus. Nebe tiek 
politika, kiek kultūros darbas, 
ekonominis organizavimasis i- 
ma labiau parūpti. Aišku, kad 
esame ant kelio vedančio prie 
atsinaujinimo ir stiprėjimo.

Socialistai ir laisvamaniai 
rinkimus laimėjo ne.dėlto, kad 
Lietuva būtų susocialistėjusi, 
ar sūJaisvamanejūiS. 'Priešin
gai, krašto nusistatymas kaip 
tik reikalavo ir reikalauja po
litinio pastovumo ir priešingas 
yra kokiems nors naujiems so
cialiems eksperimentams. Juk 
štai socialistų valdžia, pravedu- 
si seime karo stovio panaikini
mą, anaiptol nesiskubina jo 
naikinti tikrenybėje ir neblo
giau už krikščionis skiria pa
baudas ir uždarinėja bolševis- 
tinius laikraščius, ir bolševikų 
agitatorius tupdo į kalėjimus. 
Gi naujas žemės ūkio ministeris 
pasiskubino išleisti įsakymą su
stabdyti parceliaciją visų dva
rų, turinčių mažiau 150 ha. So
cialistai laimėjo rinkimus la- 

. biausia dėlto, kad tautai buvo 
patogiausias momentas pašauk
ti juos valdžion, kad jų jėgas 
išmėginus: laikai sunkūs, litų 
nėra; na, vyrai, parodykite gi 
jūs, ką galite. Gi šie, kaip ty
čia, dar labai negudriai užsi
angažavo, išdavė tokių vekse
lių, kurių negalės išpirkti: mo
kesčius pažadėjo sumažinti, 
muitus įvežamoms prekėms ap
kapoti, ir tuo pačiu laiku api
pilti visokiomis subsidijomis ir 
pigiomis paskolomis, visus 
vargstančius ir reikalaujan
čius. Aišku, kad tie pažadai 
negalės būti įvykinti. Rinki
kams nereikės ir aiškinti, kad 
jie buvo apgauti. Ir patys tai 
pamatys.

Jeigu katalikai ir šiuos rinki
mus būtų laimėję, tai po trijų 
metų socialistai ir laisvamaniai 
būtų daug buvę stipresni kul
tūrinėse ir ekonominėse pozici
jose, gi katalikai dar labiau 
būtų nusilpnėję, gal net iki to 
laipsnio, kad atsigavimas būtų 
buvęs labai sunkus. Dabar 
sunkią, veik nepanešamą naštą 
socialistai paėmė nuo katalikų 

, pečių ir ant savųjų užsimetė.

Ši moteris rūpinasi užintere- 
suoti neregius skaityme. Ji 
veikia Washingtone, kongreso 
knygyne, kur yra 13,136 knygų 
neregiams.

J/. Dunilt'its

DAINA

Man tinka darželiai
Myliu rūtų žiedą,

Kur sodely giedru’’"

čių lietuvių žemė
Čia mano tėvynė*
Čia lengviau kvėpuoja 
Nuvargus krūtinė.

Čia gera močiutė 
Mane užlingavo, 
čia miręs sudėsiu 
Aš kaulelius savo.

(“šaltinis”)

Gudresnė ‘ ‘ Laisvė ’ ’ mane jė
zuitu' vadina. Tas vardas man 
labiau patinka. Tik kaip gai
la, kad neesu jėzuitas, o tik pa
prastas katalikų kunigas.

Kun. F, Kemėšis
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AMERIKOS LIETU’VIŲ 
“DAINŲ DIENA”

Kaip Amerikos lietuvių 
laikraščiai praneša, tenyk
ščiai lietuviai rimtai ruošiasi 
dalyvauti Pasaulinėje Phi- 
ladelphijos Parodoje ir tam 
tiksfai,'rugpiūčio 28 d. š. m. 
rengia “Lietuviu Dieną” su 
manifestacijomis, dainų dier 
na ir t. t. ,

Šita paroda ruošiama iš 
priežasties 150 metą sukak
tuvių nuo S. Amerikos Vals
tiją nepriklausomybės pa
skelbimo. Jau 1922 metais 
Amerika išsiuntė visoms val
stybėms kvietimą joje (paro
doje) dalyvauti)
daug pinigą, žemės tautiniu 
kioską įtaisymui ir 1.1. Ki
tos valstybės tuo puikiai pa
sinaudojo ir išsistatė tauti
niame savo stiliuje kioskus, 
kuriuose, išsistatys visa, ką 
ta valstybė ar tauta turi savo 
originalaus, brangaus, nau
dingo. Mums, lietuviams, 
be^t daugumai. net augštai 
stovėjusią vyru, toki dalykai 
kaip kur ten Philadelphijoje 
parodoje dalyvavimas, išro
dė paskutinės eilės dalykas, 
nes lig šiai dienai, augštosios 
sferos nepainformavo visuo
menės net apie tai, kad to
kia Paroda jau atidaryta, 
kad ten viso pasaulio tautos 
(išskyrus laukines) turi savo 
vietas ir išstatė eksponatus ir 
kad ten dešimtimis tūkstan
čiu viso pasaulio publikos 
parodą lanko ir apie vieną ar 
kitą tautą bei naujai (ypač) 
susikūrusią valstybę pagaL 
Hos išgtaiadiis eksponatus iš- 

7oavo nuomone. Galėjo
me ir mes turėti savo kioską, 
išstatyti gintarą, vieną kitą 
tautinį audimą, vaizdą ir 1.1. 
Ką vietos lietuviai išstatė — 
nežinau, tik žinau, kad Kau-

■* ’ 'a <
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jains rriketųpirnnausiaiat- 
sižvelgti į tki, *kadčia hera 
koks nors šeimyninis vaka
rėlis, bet Lietuvos, parody
mas prieš pasaulį. Šituo pa
grindu reika ir daryti kas ga
lima. Būtą gera, kad bent 
“Dainą Diena” įvyktą prieš 
parodai užsidarant, — ruiįe- 
ny, tuomet, geriau galimą 
bus pasiruošti. Be to, pagei
daujant, kad prieš “Dainą 
Dieną” bent vienu mėnesiu 
ankščiau nuvykti) iš Lietuvos 
ekskursija susidedanti iš 
operos artistą ir abiejų kon
servatoriją dainavimo klasės 
mokinių, kad dalyvauti ben
drame chore. Nekalbu apie 
visus operos artistus, bet di
delė dalis nuvažiavusią, la
bai chorą pagražintų.

Kadangi kaip matyti vie
tos chorą dirigentai tarp sa
vęs nesusitaria kuris turi di
riguoti, tai kartu su mano 
minima ekskursija turėtų 
nuvažiuoti iš Lietuvos vie- 
nas-antras choro dirigentas. 
Tuomet, galime pasakyti, 
kad mes galėtume tinkamai 
atstovauti Lietuvą. Delei pa
rinkimo chorams repertuaro 
taip pat reikia būti labai at
sargiems. Be M. K. Čiurlio- 
nies, Č. Sasnausko, J. Gruo
džio, St. Šimkaus ir M. Pet
rausko veikalą, nieko -dau
giau programon nedėti. Sve
timtaučiai nesupranta mūs 
kalbos, jie norės pagauti 
mintį ir dvasią tautos iš mu
zikos garsą. Taigi, viskas 
šitas turint vieną tikslą, turi 
būti priimama domėn. Visą 
kitą komiteto darbą kaip iš
leidimas iliustruoto žurnalo, 

t. reikia tik
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ne, toliaus kalbų nebuvo nu
eita ir tuo pražiopsota puiki 
proga pasiskelbti pasauliui 
apie mūsą egzistavimą. Da
bai*, žinoma, pervėlu apie tai 
manyti, nebent pasimokinti, 
kad ateity panašiu nesąmo
nių sau kenkiančių nepada
ryti!

Vieną ką galima būtu pa
kenčiamai suruošti, tai “Dai
ną Dieną.”

Nepaslaptis, kad Ameriko
je nekažkaip puikiai bent lie
tuviu muzika augštai stovi. 
(Bukimą atviri!) Pav. nuva- 

paskyre f žino j a koks-nors nežymus 
dainininkas ar choro vedė
jas, jau jis ten, žvaigžde pa
stoja! Faktą, vien nori! 
Bet reikia pasakyti, kad cho
rų yra ir neblogų, bent iš 
spaudos ir rimtą žmonių pra
nešimų sprendžiant. Tik kaip 
juos sutraukti į vieną vietą, 
kad taip toli nuo vieni antrą 
yra! Bet jau šis tas daroma 
nors Amerikos lietuviu var- 
goninką draugija oficialiai 
ir nedalyvauja. Patįs Phila- 
delphiečiai turi apie 300 dai
nininku, o dar iš Pittsburgo 
ir Wilkes-Barre bei Chester, 
1 ’a. atvyks gal kita tiek. Tik 
čia, vėl gali išeiti nei šis nei 
tas, nes Parodos lietuvių ko
mitetas (kuriame muziko nei 
vieno nėrd) nusistatęs, leisti 
ir atskirus chorus dainuoti. 
Mano giliu įsitikinimu, ats
kiri chorai (40-60 žm.) jokio 
įspūdžio nepadarys, tik už-'ženkleliai ir t 
ims bereikalingai laiką! Kas

• v

visi eliorai. Tuomet, galima 
tikėtis, kad tas atsilieps ir 
plačioje anglu spaudoje. Bū
tu tai vienintelis rimtas lie
tuviu pasirodymas! Tik kaip 
komitetui, taip chorą vedė

A. Jakštas

Lietuvos Santykiai su Apaš
tališkuoju Sostu

• v

sveikinti! ^ s j
—Šiuos žodžius rašiau vien 

dėlto, kad vietos veikėjai su
prastų momento svarbą ir at
metę visus asmeniškumus, 
stengtus pakelti Lietuvos 
vardą!

9. Pirmutinis tos rūšies dokumentas—tai atviras laiš
kas lietuviu Amerikiečiu pop. .Leonui XIII, paskelbtas 
1900 m. Jis išleista dviem kalbom — lotyniškai ir lietuviš
kai. Jojo pilna antraštė yra ši: Vo.r, Aniericac Litvanorum 
ad Šuniniam Pontificcm Leonam, XIII ncc non vitae duo
nini Servorunt l)ei Litvanorum P. Andrcae Rudomina S. 
J. et Melchioris Duris Gicdroyec Episcopi Samoyitensis 
faline et litvanicc priimi m editae, 20 p. in—4. To “Lietu
viu Amei ikiečią Balso” turinys yra šis. Nurodę pradžioj 
trumpai lietuviu tautos bažnytinę praeitį, autoriai piešia 
toliau vargingą lietuvių padėtį po rusą valdžia, kataliką 
tikybos persiklojimą, spaudos uždraudimą, pasaulio ga
jumą tomis neteisybėmis nesidomėjimą, ii- baigia prašyda
mi. kad šv. Tėvas pripažintą palaimintais du lietuviu Die
vo tarnu jėzuitą Andriu Rudaminą ir vysk. Merkelį Gied
raitį, idant savo varguose lietuviai bent danguje turėti) sau 
užtarytoją. Prie to “Balso” pridėta ir abieju tą vyrą gy
venimo aprašymai, o priede nurodyta ir kitą bažnyčioj pa
sižymėjusių Bažnyčios lietuviui tautos vyrą vardai ir nuo
pelnai.

Kadangi po šiuo “Balsu” nė vienas Lietuvos vysku
pas iŠ baimės rusu negalėjo pasirašyt i ir kadangi po juo ne
buvo pasirašę nė amerikiečiu lietuvių organizacijos, tatai 
truk manyt i, kad jis Vatikanui jokio žymesnio įspūdžio nė
ra padaręs. “ Balso” autoriai, matyt, teturėjo vienatinį 
tikslą — pareklamuoti Romoj lietuviu vardą, pažymėti ją 
skirtumą nuo lenki) ir parodyti Ap. Sostui savo karštą pri
sirišimą prie Kataliką Bažnyčios. Tas kuklus tikslas dali
mi ir buvo atsiektas.

10. Po šešerių metų puo “Balso” pasirodymo, lietu
viams jau spaudą atgavus, išeina Kaune daug platesnis lie
tuviu memorialas, adresuotas Šv. Tėvui Pijui X, “apie 
lenki) kalbą Lietuvos bažnyčiose.” Jis parašytas taipgi 
dviem kalbom — lotyniškai ir lietuviškai. Lotyniškoji to 
lietuvių krašto ant rašte skamba šiaip: “Dr 1 ingiui polonica 
in ecclesiis Lithuaniae. Supplev liliclliis Suae Sanctitati 
Pio X Papae omnibusąue S. R. Catholicac Ecclesiae Gar-

: * Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Muzikos ir Klaipėdos Krašto 
lietuvių chorų instruktorius.

3—VII-26 in.
Klaipėdą, 

Kanto Aikšte 3--b.

Redakcijos Prierašas. Nė
ra abejonės, kad *“ Lietuvių 
Dienos” Rengimo Komitetas 
su imomumuperskaitjfe sa^iš 
KLuįėdos balsą. “LiAtufi) 
Dienos” reikale. Svarbu, 
kad Lietuvos muzikai tuomi 
dalyku susiu įdomavo.

Gerb. A. Vaičiūnas, toli 
būdamas ir smulkmenų neži
nodamas, negalėjo, pilnai 
tiksliu patarimų duoti, bet 
vien tas faktas, kad anapus 
Atlanto artistai susiindomi- 
no “Lietuviu Diena” Ameri
koj pakels ūpą ir Rengimo 
Komiteto ir visų dalyvau
siančių.

Suvažiavimas

rA. Vaičiūnas,

N. A. Federacijos Apskri
čio suvažiavimas įvyks 1 d. 
rugpiūčio, nedėlioj, tuoj po 
pamaldų, Montello, Mass. 
Skyriai išrinkite ir prisiąs- 
kite apsčiai delegatą, nes tu
rime aptart nemažai įvairią 
reikalą. Taipgi parūpinkite 
gerų sumanymų, kaip page
rinti mūsų Federacijos aps
kričio veikimą. Taipgi kad 
iš tų sumanymų būt galima 
padaryt įnešimų busimajam 
Federacijos Kongresui. Tad 
nuoširdžiai kviečiu visus ap
skričio skyrius šiame suva
žiavime dalyvaut prisiun- 
čiant delegatus.

A. Vaisiausias,
N. A. Fed.; Apsk. pirm.

Veltui 
veltui rengsite 
mokyklas, 
rūšies gerus darbus — 
sų rūpesčiai eis įiekais, jei ne
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo gihklo — geros 
katalikiškos spaudos.—Pijus X
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“Gera yra nevalgyti mė
sos, negiėrti vyno ir nedaryti 
nieko kita, kuo tavo brolis 
pasižeidžia, ar piktinasi, ar 
silpnąja.” Rom. )4-2L Ir 
“Negerk vien tik vandens, 
bet vartok truptį vyno dėl sa
vo vidurių ir savo tankių ne- 
įgalėjimų.” Tim. 5. 23. Visi 
svaigalų mylėtojai labai gaš
liai studijuoja Šv. Pauliaus 
pastarąjį tekstą ir visuomet 
jį cituoja stengdamies įrody
ti, kad vynas yra medicina, 
o vanduo neyra medicina. Ir 
pasiremdami ant to pridirba 
tos vadinamosios medicinos 
jeibes visai nepaisydami žo
džio “truputį,” tas jiems ne
padaro jokio įspūdžio! Ją 
tas visai neapeina kad ypač 
nūnai pridarant apščiai svai
galų stubose taip šlykščiai 
tvirkina jaunimą kad jau 
veik nėra jokios vilties ją 
kuomet pasitaisymo! Jiems 
tai nerūpi kad Šv. Apaštalas 
tuo tekstu nieko daugiau ne
galėjo sužymėti tiktai tiek 
vyno kiek medicina reikalau
ja tiems kurie yra įsitikinę 
kad vynas yra tikrai medici
na. Ir dabar, jei kas būda
mas pilnu blaivininku pada
riusią įžadus pilnai susilai
kyti nuo svaigalą ir tai ant 
viso amžiaus, jei jam susir
gus gydytojas pataria imti 
po kelis lašus vyno kaipo gy
duolės, nelaužo savo įžadu, 
jei klauso gydytojo. Ir savo 
įsitikinimu gydytojui, kar
tais gali pasveikti, nes anot 
daktaru. Šlaohalterio suges-
iiįgi yra sl^)S^pėka~kufTgy^ 
do <savo kūną. Nors trys 
tūkstančiai geriausią išprak- 
tikavusiu gydytoju yra pasi
rašiusią ant protesto prieš 
kitus netyrinėjusius gydyto
jus kurie dar vis laikosi seną j

senovės papročių buk alko
holis būtų gydykla. Tas vy
nas kurį Šv. Paulius patarė 
savo . mokiniui Timotejui 
vartoti galėjo būti bealkoho
linis, nes būta bealkoholinio 
vyno pirm Kristaus, pavyz
džiui, Paraono karaliaus tar
nas išspaudą vynuoges į ka
raliaus taurę, ir padavė jam 
gerti vyną, tai toksai vynas 
yra maištingiausias ir ge
riausia medicina...

Ryškiai niatpma iš pirme- 
jo teksto, kad Šv. Apaštalas 
negali pats sau prieštarauti, 
patardamas net pilną absti
nenciją nuo mėsos ir vyno ir 
tai vien parodymui artimui 
gero pavyzdžio! Kodėl taip 
mažai randasi mūsą dienose 
asmenį), kurie studijuoja 
šitą Šv. Pauliaus tekstą, ir 
pritaiko jį savo gyvenimui? 
Užtatai, kad, kaip iš ano pa
tarimo ištraukia sau tik tiek 
kiek tinka kūno geiduliams, o 
nelypsto to kas kūnui nepa
tinka, t. y., prisimarinimo, 
nes ir ten pasirodo, Timote- 
jus buvo pilnas blaivininkas, 
negėrė vyno tik vandenį gė
rė, užtai Šv. Apaštalas pata
ria, “negerk vien vandens,” 
neuždraudžia nei vandens, 
tik pataria truputį medici
nos. . Taipo šito teksto visai 
nei palytėti nenori, kad šis 
vien tik prisimarinimą pata
ria. 0 visai suprasti nesisten
gia kad be prisimarinimo 
nuo netikusių įpročių nėra 
sveikatos nei kūno nei sielos!

čiau, 
sijas, kursite 
i te visokios 

visi jū-

dinalibus a Lituanis oblatus. Caunae 1906, 74 p. in 4. ” Jis 
lietuviškai buvo suredaguotas D-ro J. Basanavičiaus, lo
tyniškai nepergeriausiai verstas a. a. kun. J. šnapščio. Ta
me rašte plačiai išdėtos skriaudos, daromos lietuviu kalbai 
lenkų kleboną, ypač Vilniaus vyskupijos bažnyčiose, ir pa
statyti šie gan griežti Pijui X reikalavimai:

1) kad A’pašt. Sostas teiktųsi pripažinti atskirumą ir 
nepriklausomumą Lietuvos Bažnyčios nuo Lenki) Bažny-' 
čios ir jos vyskupą,

2) kad trys Lietuvos vyskupijos Seinų, Žemaičiu ir 
Vilniaus būtą sujungtos ir jerarcliiškai pastatytos po glo
ba Lietuvos arkivyskupo, turinčio savo sostą Vilniuje,

3) kad į minėtąsias tris Lietuvos vyskupijas nebūti) 
skiriami kokie kitataučiai, bet tikri dori lietuviai kunigai, 
moką lietuviškai ir mylį savo kalbą ir tautą,

4) kad įvairūs apaštališki laiškai, bulės, enciklikos bū
tą siuntinėjamos skyrium Lietuvos, skyrium Lenkijos vys
kupams, ir kad tuose raštuose, kur yra kalbama apieJun 
taiiku Bažnyčią Rusijoj, Lietuva būtą imama kaipo atski
ras kraštas.

Baigiasi raštas nerimtu reikalavimu — iškelti vysku
pą “lenkomaną” Roppą Lenkijon, o “lenkomanišką” Vil
niaus kapitulą panaikinus, paskirti jos nariais tikrus lie
tu vius’kunigus.

Šis raštas buvo lietuviu veikėją pasirašytas ir Romon 
pasiustas. Deja, jo tekstas suredaguota neperdiplomatiš- 
kai. neišvengta tono šiurkštumo, taigi ir savo tikslo Vati
kane toli*gražu nėra atsiekęs.

III.
12. Nepatenkinti savo memoriahi rebultatais, lietu

viu veikėjai yra nutarę didesniu būrin Romoj pasirodyti. 
Tam tikslui buvo surengta lietuvių maldininkų kelionė Ro
mon. Joje dalyvavo 160 įvairų hiomą atstovi). Jie atvyko 
į šv. miestą rugpiūčio 23 d. 1908 m. Lenkai, nujausdami, 
kad ją bažnytinei hegemonijai Lietuvoje ateina galas, darė 
visa, kad tik lietuviai nebūti) prileisi prie šv. Tėvo. Bet 
ją intrigos nepavyko. Lietuviai gavo audienciją Vatikane, 
įteikė savo adresą Pijui X-jain ir gavo jo palaiminimą. To 
asmeniško apsilankymo lietuviu pas šv. Tėvą n*zultatai bu
vo Ubai žymūs:

1) Lietuviai ypač yra pasirodę, kai)>o atskira katali
kiškoji tauta

t y., užsijuoti 
rinimą išgamą 
kiu kūnui O kaip daųggi 
ro moni ja nuveiktų šitižfiC 
prisimarinimu, nevien pavį 
niai asmens, bet ir kai 
draugijos ir visos parapini 
gurios nūnūi neva nudd 
darą daug gero seknąailp 
niais darydamos pokylius^ 
važiavimais į laukus, noršy 
ra valdžios uždrausta varto 
ti svaigalus viešai, bet kiė) 
iš jų priežasties atsigabeni 
svaigalų ir pasižeidžia, pati 
piktina, ir nusilpnėja. A 
merikos kitą tautų kataliką 
jau seniai yra išgalvoję bū* 
geri ausį sudarymo lčšąbaz 
nyčią ir mokyklą pastatymu 
ir užlaikymui ir skolą išmo 
kėjimui taip vadinamos dvi 
gubos vokutės. Sykį paaiš 
kinus bažnyčioje žmones 
klauso ir daro aukas, kurio
mis atlieka didžiausius užda
vinius, be jokių sekmadieni
nių išvažiavimų, kuriais nei 
protestonai piktinasi sar
dami per laikraščius: “Žiū
rėk, kaip katalikai šoka ir 
kazyruoja, ir sekmadieniais 
atlieka vergiškus darbus,,ir 
tai vis daro Dievui ant gar
bės. Nors tokie, pasipiktini
mai kartais būva stačiai pa- 
rizeiškais iš šalies protesto- 
nų, tečiaus vis tik tas viskas 
nesutinka su tekstu šv. Pau- 
liauSj kurs pataria vengti to. 
Pažįstu vieną kleboną kurs 
daug turi kentėti nuo savo 
parapijom) ir nuo draugijų 
vien tik dėlto kad jis vienas 
tam-nepritaria, tik draudžia 
visus nuo to, o kitą žinai! 
kurs tiktai iš tos priežasties 
net rezignavo parapijos pa« 
reigas. Kad visi

• ŠV.Tąigi,^anot Šy. ,Ąpąšt^o^^^ _____
yodėi^s ir fodyti

vyno, vengti papiktinimų^ tai frj
nors nerą n 
mėsos ir gerti 
bet išvengimui įžeidimo, pa
piktinimo, ir nusilpninimo 
artimo, ir parodymui jam ge
ro pavyzdžio yra gera neval
gyti mėsos nei negerti vyno,

ir lenku esama nemažesnio skirtumo, kaip tarp italą ir 
graiką;

3) Liko išsklaistytos įvairios melagystės, kurias len
kai Romoj yra platinę apie lietuvius;

4) Įrodyta Vatikanui, kad monsinjorai iš lenką nie
ku gyvu negali būti lietuvių reikalą globėjai;

5) Konstatuota faktas, kad lietuviai, reikalui esant, ga
li ir be lenką pagalbos pasiekti bendrąjį visą kataliku Tėvą 
ir moka pergalėti lenką daromas jiems kliūtis ne tik namie- 
je, bet ir Vatikane ir

6) Visąsvarbiausias rezultatas — tai šv. Tėvo palaimi
nimas ir užtikrinimas, jog popiežius ir lietuvius “lygiai 
myli ir kad visi ją tėvynės reikalai yra artimi jo širdžiai.”

13. Remdamiesi tuo Pijaus X paFeiškimu, 70 Vil
niaus vyskupijos kunigą 1912 m. vr įteikę Vatikanui nau
ją platu memorandumą apie lenką lietuviu kalbos persekio
jimus bažn. Šis memorialas pirmiausia yra pasirodęs italą 
kalba*), o sekančiais 1913 lietuviu ir vokiečiu kalbomis**). 
Jo tikslas buvo — “išvilkti aikštėn nedori darbai, klastinga 
politika ir nevalyvumas tos partijos, kuri Rusijoj stengės 
paversti bažnyčią tam tikru įnagiu netauru ir nesąžiningo 

z*

patriotizmo, kurs kelia rietenas ir nesantarvę,” o drauge, 
nušviesti Vilnijos bažnytinę praeitį ir “nurodyti nežmoniš
kus ekscesus, keliamus šovinistu lenku Vilniaus vyskupijos 
bažnyčiose.” Autoriai rėmės patikrintais faktais, išdėjo 
savo nusiskundimus diplomatiškai, švelniai, nė kiek tuo 
nesumažindami pačiu faktą svarbos. Raštas baigiasi ener
gingu protestu prieš tuos kunigus ar civilius, kurie nori 
išvaryti iš bažnyčios lietuvių,kalbą “kaip barbarų ir pago
nį),’’ kurie grobsto lietuviams iš ranką senas maldą kny- 
g«tK parašytas tėvu kalba arba triukšmus kelia mūsą baž
nyčiose. Pagaliau reikalauja sau įgimtos teisės tėvą kal- 
l>a viešai melstis bažnyčioje.

sis raštas, be aliojo, buvo pasiekęs Vatikaną ir ten, 
kaipo itališkai parašytas, buvo skaitomas nevien kardinolą, 
bet ir paties Šv. Tėvo, Bet, greitai po to pasauliniam ka
rui ištikus, ajičiuopiamą rezultatą Lietuvai šis memoran
dumas irgi nėra atrišeęs.

mūs žmonės, kaip kitų tau 
pradėtų klausyti savo vado
vų ir darytų aukas rei 
gas visiems reikalams, nes 
išvažiavimai neapsieina bei' 
auką kariais dar didesnių^ 
kurios tenka kažkam, o žmo*: 
nes vis tiek tvirkina ir ati*^ 
traukia nuo doros kelio!

Pilnasai Blaivini

K
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(Bus daugiau); na lfj

VERACRAIR
LIETUVIAI AD

GERIAUSIAS RECEPTAS 
DĖL SUSTIPRINIMO 

SILPNŲ, NUSIDIR- • >} 
BUSIU VYRŲ IR .f « 

MOTERŲ

Tūkstančiai Randa Stebėtiną 
Palengvinimą Į Keletą Di
Jei Jūsų gydytojas dar nėra nžsa 

j«i dėl Jūsų, nuoikit jhis Jūsų a 
šiųdien ir nusipirkit lioiikulę. Jis 
imsi Nuga-’)'oii<». wNuga-Tone su 
gyvumų, veikmę ir pajiegų n 
sietus nervams ir raumenims. JIS 
davėja raudonąjį kraujų, stiprius 
varius nervus, Wr labai stei»ėtinai 
dina jų ištvermę. Jis suteikia 
nantj miegų, gerų ajietitų. pulta] 
riejimų, reguliarj vidurių veikim*,. 
šiai entuziazmo ir ambicijos. JŪ J 
nesi jaučiat kaip reikiant. imbnndylSt 
Jis nieko Jums nekainuos jeigu J 
ir nejmgtdla'ių. Jis yra mn 
imti ir Jus tuojau* prtulėsit jausti? 
rimt. Imkit jj |ier koletų dienų ir 
nesijausi!- gėriau, ir nentrodysft 
nuneškit atlikusių (aikiuko dalj pM 
sų aptiekorių Ir jis sugrųžlns J mat H* 
sų pinigus. Išdirbėjai Nugs-Tou 
rai žinodami kų jis padarys dėl 
prisako visiems nialekoriaras g» 
Ii Jj arba sugrųtinti Jus* pin 
Jus laitttmėt neuftgn'hėdtntsa. 
tUiojanias, garantuojamas ir 
mus per visus nptleknrlu^

ojt tauta; J
2) Vatikano sferoms tapo išaiškinta, kacĮtaęp lietuvių

f
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K: Svajolts

KARTĄ
_ augiam broliukui J. Beržanskiui skiriu) 

Et. Buvo dar ankstybas pavasaris. Gegutė 
(tekukavo, ir gyvulėliai nelinksminosi išleis- 
BElaukan. Rvtas buvo ūkanotas, saulelė ne- 
SįhSąėsi pro debesis, bet šiltas pietų vėjelis 
fepvino krūtinę. Visur rami tyla viešpata-

Tiktai upeliai palengva šnabždėjo bėg- 
nun| kur tai tolyn.

Keliu, einančiu per nedidelį miškelį, ėjo 
•trys nedidelio ūgio vyrai, matyt dar jauni— 
rŠGlilęai. Visi apsirėdę išeiginiais, bet labai 
^paprastais rūbais. Juodi prastos skūros ba
liukai avėjo ant jų kojų. Paprasti namų 
PATbo, juodai nudažyti, liet švarūs švarkai 
©engė jų liemenius. Vienas, mažiausias iš 

turėjo baltų lentelių skrynutę užsidėjęs 
įtot nugaros.

Mt,

■5»,'

— Ar nepavargai, A lėksi uk ? — klausė 
jstydamos švarką Kaziukas, vidutinio ū- 

• v • is jų.
— Ne, dar nepavargau, — atsakė trum- 

jis, keldamas savo naštą aukštyn ant nu- 
os.

Taip jie ėjo mažai kalbėdami, visi nuliu-
3ę ir kaž-ko užsimąstę. Žmonių nebuvo ma
rai kelyje. Ir nors kaikurie paukšteliai gie- 
<3ojo linksmą pavasarį skelbdami, bet tas jų 
Jūėlinksmino. Rodos, kaip matyt iš jų vei
dų, turi kas nors negero atsitikti, rodos ei
ną nei patys nežinodami kame jų kelio galas 
Uri būti. *

Galiausiai pasigirdo artimo kaimo gar- 
įsĮd. Sugydo gaidys, toli sulojo šunės. Tuo
jau jie priėjo artimą trobelę, nedidelę, že- 
įįžiais langais, bet ištikro švariai aptaisytą. 
Beeinant jiems pro tą trobelę, išbėgo iš ten 
fcfergaitė basa, į kurpes įsiavusi, palaidais 
(plaukais ir paklausė kreipdamasi į vyres
ni:

— Jonuk, ar jau išeini nuo mūsų?
— Tsiv-sf — liūdnai atsakė jis galvą nu-

X* 7 ~ j- • į
ęs ant krutinės.

Z 4- 0 kur tavo broliukai, Kaziukas su 
eksiuku eina, ar drauge sū tavim ?

— Ne, mes einame su juo tik iki Kve- 
•nos palydėti ir ten atsisveikinti, — atsa- 
ašarotomis akimis Kaziukas ir liūdnai 
dnai pažvelgė į savo broliuką, kuris, tur- 
t, nebežinojo kame esąs.

— Pasakyk man, geroji, kelinta valan- 
dabar gali būti? — klausė Jonukas mer- 
tės.

— O, dar yra anksti. Juk nesenai teis- 
Nueisi, Jonuk, dar laiku. Nesibijok! 

į* atsakė nedrąsiai, žiūrėdama jam i akis.

v —

k

20 už 15c
dėl 

Tik

Pabandykit vieną,

A ■ 
f

■ • .

o ir pradėjo taisytis. Jo
nukas susitvarkė ryšulį, Kaziukas nupirko, 
kas jam dar buvo reikali Aleksiukas 
taip pat triūsė apie Jonuką. Pas aluti- 
nąi apsirengę išėjo laukan. Eina jie mies
to viduriu nedrąsiai, ašarotais veidais, o 
akyse kaskart daugiau ir daugiau renkasi 
ašarų. Tuojau, jau tuojau reikės jiems pa
sakyt vienas kitam sudiev — Jonukas turės 
atsiskirt nuo mylimų broliukų. Bet nežino, 
gal tai bus paskutinis “sudie,” gal juos liki
mas amžinai perskirs, nors ir tikisi dar ka
da pasimatyt, bet nežinia... Taip jie pri
ėjo iki bažnyčios. Aukštas kryžius stovėjo 
prie kelio, ties senosios bažnyčios šventoriu
mi. Kada jie prisiartino prie to kryžiaus, 
Jonukas, gal nebenorėdamas savęs kankinti 
laukimu tos paskutiniosios atsisveikinimo 
valandėlės, tarė:

— Turbūt nebeisite toliau, grįžkite na
mon.

Tada pasipylė ašaros, iki tol dar prisi- 
laikydamos, ir riedėjo per apsikabinusių, 
galima sakyt vaikų, bet karštai vienas kitą 
mylinčių, krūtines. Ilgai jie buvo taip ap
sikabinę, kol akims pritrūko ašarų. Tada 
jie pabučiavo karštai vienas kitą ir galutinai 
atsisveikino.

Negalima apsakyti ką jie tada jautė sa
vo krūtinėse. Štai jau Jonukas atsitolino 
nuo judviejų, bet Kaziukas su Aleksiuku žiū
ri nejudėdami iš vietos į besitolinančią bro
lelio stovylą. Pakeldami akis tai aukštyn, 
tai į greta stovintį kryžių, lyg maldaudami 
iš jo pagalbos. kad galėti] tą širdies smūgį 
išlaikyti. Jau Jonukas nuėjo ant kalnelio ir 
atsisukęs pažiūrėjo į nusvirusius broliukus, 
lyg į negyvas stovylas. Bet nelinksmybės bu-

— Taip! — atsakė Kaziukas, — bet ne
žinome kokią laimę jis tenai ras, nes keletą 
straipsnių esu skaitęs, kur sako, kad Ame
rikoje esą daug blogiau mūsų žmonėms, o 
ypatingai, sako, prastuoliams, kurie jokio 
amato nemoka.

Taip jie palengva bešnekučiuodami atė
jo iki upelio — J ura vadinamo. U žtvinusios 
Jūros bangos daužėsi į krantą, puolė ir vėl 
atšoko putodamos atgal ir vėl bangavo to
liau. Priėję aidi kranto šūktelėjo, ir tuojau 
išėjo iš trobos, esančios anapus Jūros, dik- 
tokas vyras. Jis priėjo prie valties, esan
čios anam pakraštyj upės, įsėdo į ją ir grei
tai atplaukė pas tuos pusgyvius žmones. Ta
da jie visi susėdo į valtį ir pradėjo plaukti 
I>er upę. Nedidelė valtelė siūbavo į visas ša
lis. Bangos puldavo norėdamos ją pagrobti, 
bet- stipri vairininko ranka sulaikė visados.

— Gal paskutinį kartą beplaukiu per ši-' 
tą garsią Žemaitijos upelę, — kalbėjo tylo
mis Jonukas, — gal paskutinį kartą jos gied
rias ir putojančias bangas,— ir jo akys pri
sipildė ašaromis.

Greitai jie priplaukė upelį valtimi ir į- 
lipo į kalną. Čia Jonukas pamatė savo kai
lio ir gimtąjį kraštą, nes čia buvo visas, nuo 
pat savo atmenamų laikų, visas dieneles pra
leidęs. 0 gimęs buvo kur tai tolimame į va
karus krašte, bet žinojo, jog ne tame, kur 
dabar keliauja. Pamatęs savo numylėtą 
kraštą, Jonukas nuliūdo ir atsigręžęs gailio
mis akimis žiūrėjo ten, kur jis nuo pat ma
žens žaidė, kur miškeliai ošė, kuriuose jis , 
gyvulėlius ganė, ir kur jo tėvų suminti ta
keliai vingiavo tarp laukų ir miškų.

— Paskutinį, turbūt, kartą bematau tą 
mylimą kampelį, paskutinį kartą bežaliuo
ja tas kraštas mano akyse, — kalbėjo išei
vis širdyje, nes bijojo balsu taip pratarti, 
kad savo broliukų širdžių dar labiau nesu- 
skaudinus. Pastebėjęs Kaziukas brolio sie
los stovį, pradėjo raminti:

— Mielasis broliuk, Jonukai, neliūdėk! 
Nes gal ir mdu, kaip didesni užaugsi va, at- 
keliausiin nas tave.. Tę nai

susitiksi su mūsų tėveliu, papasakosi jam a- 
pie mudu, apie mūsų kraštą, kurio ]>er tiek 
metų neregėjo. Neliūdėk, broliuk! Nes rei
kalas tave verčia keliauti. Jeigu tėvelis ne
reikalautų ir būtų mūsų krašte, tai gal ne
keliautum ten, kur nei tu žinai, nei matei, 
tiktai šiek tiek esi girdėjęs apie jį. O dabar 
nroi pamatyt tėvelį, jis taip pat nori, kad 
atvažiuotum, ir yra būinas reikalas, dėl ku
rio tu esi priverstas keliauti, nes tėvelio rei
kia klausyt, kad ir gyvybei būti] pavojaus. 
Tad nusiramink! Neverk!

P<r šitų Kaziuko žodžių, Jonas lyg tru
puti nusiramino. Atsisuko dar kartą ir 
graudingomis akimis, turbūt paskutinį kar
tą, pasakė ‘•sudiev” visam, kas tik po jo aki
mis buvo matyt. Paskui nusišluostęs ašaro
tas akis žengė per mišką, kuris juos teskyrė 
nuo miesto. Jau išgirdo ir miesto garsūs: 
kai kur ratus tarškant, mašiną ūžiant ar 
varpu garsus skriejančius į visas šalis, štai 
jau pasibaigė miškas ir miestas visas pasi
rodė prieš jų akis. Dar tebebuvo beveik ry
tas, bet kadangi paprasta diena pasitaikė, 
tai mieste retai tebuvo maty žmonių. Tik
ai žydai, jiems įėjus į miestą, apstojo Jo
nuką. Nes mat sužinojo, kad jis keliauja 
kur tai toli, tai vienas prašė, kad nuneštų 
laišką, kitas šiaip kokį mažmožį. Ir taip 
jie balsiai “bliurbėjo,” kad vos susiklausyti 
galėjo. Galiausiai visi broliai suėjo į arba
tinę atsilsėti. Jonukas ten pakeitė savo me
dinę skrynutę lengvesne popierine, nes dar 
reikėjo jam nukeliauti iki Tauragės.

Pasistiprinę trupučiuką ir pasišildę 
karšta arbata, pradėjo rengtis toliau. Skau
du buvo jiems dabar, o ypačiai mažiesiems, 
nes tuojau turėjo persiskirt, o nežino ka
riam laikui. Graudžios ašaros pasirodė jų 
akyse, ir nei vienas nedrįso keltis ir tarti: 
“Eikime toliau, kur reikia nueit!’’

Sėdėjo jie lyg užmirę, kalbėtis negalė
jo,’ nes gailesčio pilnos jų širdys kuone ply
šo. Bet galop parūpo Jonukui tolimesnieji 
kelionė. Tada jis atsistojo ir tarė:

— Eisiu, broliukai, toliau, nes toli dar 
reikia man nueit, nors ir tebėra dar kokia 
\ienuolikta valanda, bet visgi nedaug laiko 
bediko, o dienos dabar maža tėra. 

vo ir jo širdyje. Atsigręžęs nuėmė kepurę, 
linktelėjo galva ir... sustojo... Rodos, dar 
norėtų grįžti ir dar kartą apkabinti nuliū
dusius brolelius, bet supranta, kad nieko ne
gelbės; Tad dar kartą linktelėjo galvą, pa
linkėjo jiems laimių iš visos širdies ir nuėjo 
tolyn.. Greitai jis išnyko iš broliukų akių, 
kurie žiūrėjo į jį ligi paskutinis šešėlis ne
pranyko.

Nebtekę savo mylimo broliuko, Kaziukas 
su Aleksiuku nutarė grįžti namon. Bet vis 
nenorėjo atsitraukti ir žiūrėjo ton pusėn, ku
rioje jų mylimasis Jonukas pranyko.

— Turbūt paskutinį kartą atsisveiki
nau, — kalbėjo juodu,—nebematysiva dau
giau.. .

— Paskutini kartą bematėte! — sušuko 
bažnyčios varpai juodviem rodės, kad skam
bino už judviejų brolelio vėlę.

Nors ir žiūrėjo juodu ar ton pusėn, ku
rioje dabar Jonukas keliavo, bet nieko nebe
matė. Varnos kapstė kelyje neseniai Jonu
ko numintas pėdas. Nusilenkė juodu bažny
čiai ir grįžo tenai, kur nei pamatyti nenorė
jo. Bėgo per tą vatį miškelį, kuris taip pat 
tebeošė, kėlėsi per tą pačią upelę, kuri taip 
pat tebebangavo, liet juodu jau be brolelio. 
Eina juodu tais pačiais takeliais, kuriais per 
visas dieneles vaikščiojo, bet šiurkštus da
bar darosi jiems kiekvienas akmenėlis, kiek
vienas kampelis. Nieko juodu tame krašte 
nebeturi, nei broliuko, nei tėvelio, nei tetu
lės ir nieko, nieko... Tiktai šaltas motinė
lės kapas gali paguosti ir varguose nuramin
ti. Bet linksmiausia valandėlė juodviem ran
dasi tada, kada gauna nuo tėvelio ar nuo 
brolelio nors mažą laiškelį, kuris juodu vi
same pastiprina ir nuramina.. .

Ar pažįstate jį? Tai čali 
Čaplin, Amerikos populeriš- 
kiausias juokdarys Napoleoniš
kai pasirėdęs.

t

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

Aušra
Geresnio Cigareto

a

pirmo sykio!

Jum patiks!
Pamėgimas iš

OLD GOLD
Naujas ir geresnis cigaretas *' *

SKARBINIS RŪKYMAS
Išdirbinių P. Lorillard Co., įsteigtos 1710,

BOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas •— V. Zalleckas,

514 E. Broadvray, So. Boston, Mass. 
Vice-EĮrmininkas — Povilas Ruka,

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

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

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

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

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

mėnesinius susirinkimus kas pirmi* 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio, po m- 
merin 694 W«Rhinsrton St. Boeton. 

Mass. 1:30 vaL po pfiętų. 3
ant susirinkimo atsiveskite .eim
daugiau nauji? narių prie musų drau
gijos prirašyti.

I
> 
!

Lietuvos Dūktom Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė ASmensklenS,

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

Vlce-Pirm. — 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., W. Rosbury, Mass. 

Iždininkė — Ona Stanluliutė,
105 W. 6th St, So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mlzgiraienė.
1512 Columbia Il<L. So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus .laiko kas 
antrų utamlnkų kiekvienų mėuesj 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės Į pro
tokolų raštininkę laišku nr telefonu. 
T :30 vakare, pobažnytinėj svetainėj, 
Fifth St.. So. Boston, Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. žioba.

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

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

Prot. Raštininkas — J. Gllneckis.
5 Thomas Pk„ South Boston, 

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

Kasferius — A. Naudžiūnas.
885 E. Broadway. So. Boston, 

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

Draugija laiko susirinkimus kas trečių 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio. 2-rų va
landų po pietų, parapijos salėj, 492 & 
Seventh St.. So. Boston. Mas*.

. n.n r~ - Į ■ -

Mas*.

Mass.

Mass.

Lietuvos 
ženklai

I

Geras tėvynainis privalo 
tureu_Lfotnvos miestų ten
kins. Yra indomu su jais 
susipažinti. Jeos galima 
vartoti kaip atvirute*, žen
klai yra tam tikrame austo* 
vlnyje. išviso yra 40 ženklu.

Kata* 40 ceMv.

"DARBININKAS” 366 W. Broadvay 
S. Boston. Mass.
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Nėra_RjlwJ^. misijas už 
laikraštininko misijų. Laimi
nu šį tavojo pašaukimo ženklų. 
Mano pirmtakūnąi laimindavo 
krikščionių karžygių kardus ir 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vų palaimos katalikiškpjo rašy
tojo plunksnai. — Pijus X.

<i Kiekvieno kataliko Šventa 
paręigą remtį khtalikų spaudų..

I Leonas XIII
■ - • ...r ’ ■ .; I.Į = ! : ;

’ '‘‘’barbiriiriko’l’ skaitymas ir 
rėmimai, tai ’darbininko'susi
pratimas. 1

Harvardo
fetti.” Tas

itęto stadione studentą kautynės su

* išbūti 

nuo to, ką žmogus vfare žie
moje. Kadangi kieminiai 
darbai yra toki įvairūs, todėl 

^ir rinktis įvairias va- 
įrogramus. Q 

Tiškivisi |yrai ir dimgu- 
^unkįai- ‘ 

iną ir kuome£F

kftps pų$$į‘4ai£geilš‘v$ų ir 
mpterį. {ypatingai ūkinin
kai) sunkiai dirba per visą 
vasari), ir^jie ima yakacijas, 
jeigu jas ima, žiemą, kuomet 
ūkus darbai pasibaigia. Mo
terys sunkiai dirba savo na
muose ir joms priguli vaiva
dijos, bet jų tą tiesą-niekas 
nepripažįsta. Daugelis vyrų 
ir moterų atrodo, jog nie
kuomet nedirba, ir jie baisiai 
pyktų jeigu kas nors pasaky
tų jiems jog dirba. Jiems ir 
vakacijos reikalingos, bet 
mažai iš jų ima jas.

Vakacija reiškia įvairius 
daiktus įvairoms klesoms. 
l^iv., raštininkas turėtų laL 
ko vakacijos atlikti tokį dar
bą, kuris priverčia vartojimą 
muskulų, ir’fabrikų darbi
ninkai reikalaują poilsio. 
Mergina, kuri vartoja rašo
mą mašinėlę, arija pakuoja 
cigąretus, arba virėja kelio 
nors namuose, turėtų jos va
kaciją praleisti ant lauko. 
Pailsus motina ir žmona tu
rėtų pasilsėt, palikdama na
mie savo vyrą ir vaikus, susi- 
eit su kitomis moterimis, ir 
gražiai ir ramiai praleisti lai
ką. Turtingos merginos, ku
rios pašvenčia laiką linksmy- 

’fcbes dievaitei^ ir<.kurioins.in>-
' •’fe" ------------

' jątuiT'isti Savo vasaros kokioj 
nors mokykloj, kur matytų 
visai kitokį gyvenimą, arba 
geriau, reikėtų gauti darbą 
fabrikuose, kur kitos bied- 
nos darbininkės jom parody
tų kaip atlikti darbą.

Paprastas patarimas dėl 
vakacijų yra miklinimas 
šviežiame ore. Ir tas svarbu, 
nes visoms darbininkams rei
kalingas šviežias oras. Visi 
kurie praleido savo žiemi
nius vakarus prigrūstuose 
kambariuose liesimokindami, 
ir 1.1, turėtų praleisti vasarą 
šviežiame ore. Automobilių 
važiuotojai galėtų praleisti 
jų vakacijas viduje.

Aliklinimas šviežiame ore 
yra geros sveikatos svarbiau
sias reikalavimas. Miklini
mas tik pagerina fizišką 
sveikatą ir ne protišką, bet 
šiomis dienomis protiška 
sveikata turi lygią svarbą su 
fiziška sveikata.

Milijonai žmonių, ypatin
gai moterų, reikalauja per
mainą vieton pailsėjimo.

Daugelis tą prijaučia. Pa
ilsęs biznio vyras iš kurio lai
kraščiai krečia juokus kuo
met eina į teuti’lLs-pailsėt, ge
rai žino permainos reikąlavi- 
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žiai praleist nore dvi žiemi
nes savaites mieste. Ir tas 
pats su jo žmona.

Yra svarbu gauti naujų i- 
dėjų. . Žmonės, kurie per 
daugelį mėnesių vartoja tas 
pačias idėjas, pasiliks svei
kesni ir linksmesni jeigu iš
simokins naujų idėjų laike, 
savo vakacijų, ir tos idėjos 
geros ar negeros jiems pri
duos daugiau linksmumo. 
Nereikia užmiršti kaip juok
tis.

Būtų gerai jeigu kiekvie
nas žmogus gerai sužinotų 
jam tinkamiausią vakaciją 
dėl ateinančios vasaros. Rei
kėtų išsirinkti tokią, kuri vi
sai kitokia nuo jo darbo.

(F. L. I. S.)

laike už^aųpmo mokslo metų.

v Didžiainaa.Dievo bašn 
žemėje yra ž

^Savų&Al
fehkinimi 
jos girdimos danguje.

Sutemus, bedievis t 
pusiau tikinčiu.
... > ----------—

.Visi nepasisekamai « 
suętamdarbe, paeina nw 
veiklumo. '
i u;i 1 i.i^ ■ / ! .

Jei skaitysi “Darbiniu 
Tavo laikas neis uS dyk

>

Vasaros pavojai 
mažam vaikui

gyotfecrTOFėtfr f““-

Kad palaikus sveikatą ir 
gyvastį mažo vaiko vasaros 
laiku reikalauja daug prie
žiūros, kantrybės, sumanu
mo ir ypatingai žinojimo vi
sų pavojų kurių reikia veng
ti vasaros laiku. Be abejo 
vienas iš svarbiausių šių pa
vojui tai /Paprastoji musė, ku
rios priežastimi miršta daug 
mažų, vaikų. Kur tik ji eina, 
visur užkrečia ligos perais. 
Žinoma, kiekvienas namas 
turi turėti tinkamus sietus, 
bet ten kur randasi mažas 
vaikas, reikia žiūrėti kad sie
tai labai atsargiai būtu sūdė- 
ti. J o kipnbąrys turi būtkap- 
sergėtas h įuo musių. Muses 
patarukia valgis. Atsargios 
šeimininkės kurios užlaiko« « 41 

Svftviftl. AI*

kiai, turi mažiausia bėdos su 
musėmis. Musės neša ligos 
perus savo plaukuotomis ko
jomis ir limpančiais snuku
čiais ir taip užkrečia ne Vie
ną mažą vaiką. Jos užlekia 
ant pieno kuri prirengi ma
žyčiui ir ten palieką tuos pe
rus kurie yra vidurių suiri
mo priežastimi. Apsaugok 
savo mažyti nuo jų. Apsisau
gok ir save.

Kitas sveikatai grasinimas 
vasaros laiku tai temperatū
ra. Laimai šiltas oras kenkia 
mažiems vaikams, ir jie ne
gali apsiprasti su juo. Reikia 
stengtis kiek galima kad ap- 
sergėjus juos nuo karščio. 
Reikia labai lengvai apreng
ti. Kasdien prausti po kelis 
sykius ar daugiau tuomi at-

vėsinant jo kūnelį. Vasaros 
laike reikia jam duoti daug 
daugiau vandens gerti neg 
kitais meto laikais. Jeigu 

f 

galima, reikia jį laikyti tyra-. 
me ore, nors porą valandų 
kasdien. Vienok, nereikia! 
leisti saulės spinduliams kai-! 
tinti tiesiog ant jo.

Kitas pavojus kurio la-1 
blausia reikia bijoti tai tas, 
kuris kila nuo maisto. Jei 
vaikas yra maitinamas bon- 
kute, yra persivalgymo vajo- 
jus pačiuose karščio likuose. 
Tuomet reikia sumažinti 
valgį bent ant puses ir duoti 
daugiau vandens.

Reikia, irtnniįti indėnė tik 
kad noras valgyti sumažėja 
bet’ ir vaiko virškinimo jėga 
„sumažėja. Ta atmaiųa įkar
tais yra’1 maisto surūgimo 
priežastimi. Sustabdo veiki-

t
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KAS GIRDĖTI L1ETUVIĮĮ KOLONIJOSE
'j<Mh

PHILADELPHIA, PA.
Liepos 11 d. Moterų Sąjun

gos lt) kuopa turėjo lajiai pa
sekmingą pikniką. O tai labai 
svarbu, nes kuopai lėšų reikia, 
Moterų Sąjungos Seimas bus 
pas mus. Piknike buvo gražu, 
vieta patogi, kur medžių ir žo
lynų apsčiai yra. Žmonės tu
rėjo kur pasislėpti nuo kaitrios 
saulutės.

Daug piknike pasidarbavo E. 
Vidnonienė, L', ttiriauškienė, O. 
Balčiūnienė ir O. Unguraitė.

Senas parapijonas

BROOKLYNr N- Y.
-i

Iš i.DKŠ< lŽpęu^ęos inėn susi
rinkimo atsibuvusio 12 liepos

BAąiriskimau..atsįįankė gana 
bsJhatą-

o siųsti
;. Atš

aliausias 
az. Kru-

tu pradeda daug 
totis. Patartina, diioti gerti 
apelsinus skystimo, gerai ji 
persunkus. Jei tinkamas 
maistas bus duodantis, ,tai 
apelsinas skystimas greitai 
sureguliuos vidurius, Pra
dėk su vienu šaukštuku vieno 
mėnesio senumo vaikui, ir 
kas karta daugiau kol kada 
pasieks šeštą mėnesį galės iš
gerti čielos apelsinas Skysti
mų. Reikia saūgofiįįlad vai
kas vasaros laiku nemažėtu• ' ■- *■ 
svarume, nežiūrint :to, • kad 
tuo laiku jo augimas bent 
kiek susi stabdo.'(F. L. I. S.)

1 EDI 
tovu*’ 
mūsų gėrb> 
šinskas. d

» T —
Įnešta ant Sermo, kad dau

giausiai rū
kalų ir borrę

Nutarė re
Forest 
renginiui koniuiį 
gerb.4 V. Daubai®

- T
Korespondentu 

Montvilą.
Sulig šio kuopos susirinkimo 

tai reik tikėtis peilyje gyves- 
nio veikliuos (pavieniuose 
nariuose rodo^i^ĮBUg energijos 

veikimui. 4
Korespondentas. 

» '

*is_agitącijos rel
ių.

žiavimą į 
park'fe.ži? Išvažiavimo 

'apsiėmė iš 
ir Jakaičio.

Įiasiskyrė P.

5

Dievas baudžia mūsų lietuvius 
ir baus jei nemylės savo baž
nyčios, neturės namuos 
bės.-.

r

K

Romu-
Mass,

NASHUA, N. H.

Laiiųėjo

Nedėlioj, livpos 11 d. 
vos D aižė. Montviloj,
Našliuos Vyčių 20-tos kuopos 
basebolininlva? supleškino Mon
tvilų 1-nios kuopos base-balli- 
ninkus 7 ir 2. Našliuos vyčiai 
smarkiai veikė ir manau paims 
Naujos Anglijos vyčių čampijo- 
natą. Dar lieka vienas lojimas 
Nashuos kuopai. Tai yra su 
Cambridge’io komanda, kuri 
taipgi mano pasisėvinti Naujos

Buvęs
4

MAŽIAU TEUŽDERĖJO
Yra aprokuota, kad Kana

doj šiemet kviečių užderėjo 
17,000.000 bušelių mažiau, 
negu pernai.

ŽINIOS Iš LIETUVOS

Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvyį-71 
kių. kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne--4 
gaištant visa kas dedasi mūsų krašte1 ir visame pasauly j 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.” J

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš- 1 

tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lies Į 
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve- į 
mine) klausiniais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy-2,1 
niiųjų Lietuvos žmonių gyveninio aprašymų ir t. t., o be j 
to, elar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie- ! 
fcivos veikėjo paveikslų. -j

Užsisakę “TRIMITĄ” melams arba pusei mėtų, j 
ma priedo įdomią 160 pusi, knygą “špionažo paslap- i 
” užsisukę; trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin- j 
“Vakaro kaukės.” d

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku- •,] 
šiam įlenkiąs naujus prenumeratojjįus ir prisiuntusįųm j 
už juos prenumeratos pinigus. A

“TRIMITO” kaina Lietuvoje; metams 13 litų, pusei 
metų 7 lt. 50<*. ir trims mėnesiams 3 lt. 75c, Užsieny dvi-'. j 
gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lię-;g 
tuvoje. i L

“TRIMITO”, adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr? .'
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JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI: į 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ!‘ ' 
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mus. Bet tik gaila jog ji 
jjrrmainą ^praleidžia vffi 

. ir ne ant lauko.
* Raštininkai ir dilbai^ 
vvrai ir me rgaitės, kuriė^is!
lanko įvairius lošimus’Ant 
lauko, jau geriau daro. iPir- 
iniaiisia praleidžia laikA ant 
šviežio o. anfrfl, tos Jįvai- 

aismės jiems duodu• pa
ilginimo. Kitoon pusefi* ū- 

kininkas, kuris dirba penkio
lika vaalndų į dieną, nuo pa- 

, ypsario iki rudens, gali gra-

Senatvės laimė, tai saldus 
atsiminimas gerai.-praleistų 
j aunu j ii dienų.

Dąyal Order of Moose turSjo suvažiavimų Chicagoj.. Po 
dešine naujas organizacijos prezidentas Norman G. Heytt iš 

| Toronto, Ca. Po kaire yra senasis pprdėtinis. ,

BALTIMORE, MD.
' Mylėkite ? yačil 1>a£nyčią. o 
Dievas pamyl?i«Įįjfisn’ 'namus. 
Taip yrą BalCiižirėj .lietuvių 
tarpi*, l&id savw4w.iy^ią aplei
džia. Tokie nusideda piieš 
Dievo valią. Pasirinko tokį ne
geistiną pobūdį, kad nekreipia 
domės ir šinlies į savo bažny
čią. kurią Dievas skyrė dėl lie
tuvių kad čia. Kaikurie |>vr vi
są metą tik kelis >vk atlanko, 
savo bažnyčią. Mat jie kur už
bėga į airišių bažnyčią arba vi
sai niekur, o visą dieną pralei
džia ant jiasivažinčjiino ir prie 
svaigalui. Iš to kyla suirutė 
namuose savo šeimynoj. Tai ir 
]>olicijai atitenka dolerių už pa
darymą tvarkos šeimynose. 
Štai pas J. Bliūdžiu baisi tra- 
gedija atsitiko. SusirajM'avo 
SII savo (įfič-ia peršovė |M'-
tĮ. o jis pats per?iso\/e sau gal
vų. Liepos 10 <| nuyežtas J. 
Btrndžiuieį 'llgi*Mnę įnirę, o 
Bliūdžiuvienė gAl pasveiks.

RICIELIAT. Liškevos v., 
Alytaus apskr. * Gegužės 29 
Rieielių ir apylinkes kainui 
gyventojai šventė labai links
mą, senai laukiamą dieną. 
Tą dieną buvo naujai pasta
tytų kaime prad. mokyklos 
namų iškilmingas atidary
mas. Iškilmėse, be gausiai 
susi rinkusių apylinkės žmo
nių mokinių, dalyvavo šau
lių būrys ir buvo attažiavę 
iš Kauno aukšti svečiai: p. 
švietimo ministeris K. Jo
kantas. prad. mokslo tarėjas 
p. J. Vokietaitis ir dar keli. 
Gerbiamuosius svečius sutik
ti kelias buvo papuoštas apie 
4 kilom, tautin. vėliavomis. 
Kelias ii-takai i mokyklą bu
vo apkaišytas berželiais ir iš
barstytas gėlėmis.

Po mokyklos pašventimo 
aukštieji svečiai gražiose j 
kalbose papasakojo apie 
mokslo reikalingumą, apie 
skirtumą, kokiu tikslu buvo 
Statomos mokyklos prieš ka
rą irdabar. Iš žmonių taiųm 
išrinktas asmuo širdingai pa
dėkojo svečiams už rūpini
mąsi mokyklomis ir už atsi
lankymą dzūkų krašte? Mo- 
kvklųs pamatuose buvo Įmū
ryti -mokyklos statymo doku- 

’ meutaL

Jono Rinito

Eiles
Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

joje yra Visokių
įvairių — patriotingų, 
juokingų, rimtų, bet 
visiems visos supran
tamos.. Veik visos yra .

originalūs
$150, be apdarų $1.00

DARBININKAS
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ROIBURY ELMHILL -

Pnncetono univer siteto baigusių mokslus studentų parodavimas.

iri
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SOUTH BOSTON, MASS
AN'f i’AJįDAVIMO 0 3-jų Šeimynų na
mui. Indigų $.302.00 į mėuesj. Kaina 
<18.500, niažas Įnešimas. Tol. I.lliertv 
T22X (Jly25)

Pardavimui ar apmainymui naujas 0 
gyvenimų muro namas, po ,5 ir G kam
barius, atskiri šildytuvai, vėliausi įtai
symai. Kreipkitės: MR. KOSĖK, JO 
Lowell st, Bystpn, Mass. Tel. Bovvdoin 
3557-W. (L13.1G.2O)

SOUTH BOSTON, MASS
\NT RENDOS 3-4 kambariai $3.50 ir 
$4.00 ant savaitės. 50 B St., So. Boston, 
arba Tel. I.iberty 7222. (Jly25)

I ■■ ■ -

PARSIDUODA NAMAS
DČHU'HESTERY—3 Šeimynų 15 kam
barių. deras nunijis dėl gyveninio arba 
liz.nio, rendil neAa j mėnesį $105. Kal
ia $f).Soo. r. A. ZA LUCKAS. 1 Statė 
st., Boston, Ruoni 40$, Tel. Main 0S45.

(L.10.23)

TeL So. Boston 0828
UVTUVIS DANTISTAS

DR. M. y. CASPER 
(KASPARAVI0nJ8y

426 Broadway, Sonth Boeton 
O/iso valandos: 

nuo 9 m 12:00 ryte ir nuo 1:80 
iki 5 ir nuo 0:00 8 vaL vakare.
Ofisas uždarytas sųbato* vakarais 
Ir nedėldlenlais, taip-gi eeredomis 
nuo 12 dienų uždarytas.

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
{GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 23C0 

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 po plet ir nuo 7 
iki 9 vakare. Šventų dienų pagal su
sitarimų.

ŠI FARMA 225 AKERIŲ,
Pažangus kaimelis, puikiausi triobėsiai. 
12 kambarių grinėia. ūkės Įrankiai, ja
vai, 100 vaismedžių..300 cukrinių klevų 
20 karvių. 4 arkliai. 200 vištų. 30 kur
kiu. 3 kiaulės. 5 spiečiai bičių. Kaina 
SS.iMMt. įiiešt $2.500. Liekana išmokinė- 
,i ]H> $200 i metus. MK. 1>O1"<;U\S.

12, lierkimer. N. Y. (i,.20.23)

♦

USIA VIESULĄ 
ledelių Naujojo 

iftnglijoj buvo smarkiausia 
Po kait- 
il. vakare 
Lesiai su 

įbais ir griaustiniu. Net ra- 
ėmė lyti. Lytus buvo su 
is ir nepaprastai gausus, 
ats smarkumas buvo apie 

^pringfield’ą. Ten viesulą 
ekė tornado smarkumo. 

Juostolių pridarė už pusę 
milijono dolerių ir žuvo 3

VISKAS IŠSIAIŠKINO
Utaminko rytą, liepos 13 

d-, New Calvary kapinėse 
prie Harvard gat. rasta dvi 
^popierinės dėžės, kuriose' be- 
ištančios supjaustyto merginos 
kūno dalys. Jokių pėdsakui 

.'piktadarių nesusekta. Dak
tarai lavoną ištyrę rado, kad 

įtinerginai daryta nelegalė 
'Operacija.
ė'1 Tečiau baisios piktadary- 
Ctiės paslaptis netrukus išsi- 
- aiškino. Pasirodė, kad ji y- 
ra Edith Greime, dirbusi pas
kutiniu laiku Bostono psi- 

1 chopatiškoje ligoninėje. Ją 
pažino tos ligoninės slaugė,

> su kuria ji dirbo. Tolimes- 
į iiis susekimas buvo lengvas. 
' Susekta, kur ji gyveno ir ten
> fcušekta kas jos sužiedotinin 
r buvo. Pasirodė, kad juo bu- 
~vb So. Bostono berniokas 
kJames Vincent Ford. Pas- 
įtarasis prie visko prisipaži
no ir išdavė daktarą, atliku
sį kriminališką darbą. Nu- 

•iodė,, kad juo buvo Dr. 
^Valįh. lE§ai\tapb suareŠ-

^^aofas ir paleistas po katiei- 
žj£ $15,000. Į tą darbą įvelta 
įditr du daktarai.
y1 Nelaimingoji mergina gi- 
inus 1907 m. Winch(‘steryj(‘.

e Liko ašlaite nuo 7 m. am- ' 
ržiaus. Motina mirė, o tėvas 
^kažin kur dingo. Ji baigė So.
Bostone parapinę mokyklą 
buvo valdžios prieglaudoje 
ftėn užauginta.■. - '

5 VASARINĖ MOKYKLA
i Vasarinė mokykla antrą 
^savaitę tęsia mokslą. Moki
niu yra arti 500. Mokvto- 
'jauja: Ant. Kneižys, Mamer- 
štas Karbauskas, Pro f. Ant. 
•Židanavičius, Jonas Plevo- 
'kas, Jonas Mėšlis. Dijako- 
3ttas Kneižys, Feliksas Nor- 
Jbutas, J. Skalandas. P-lės 
ŠA1. Kibu rintė, Magd. Duo- 
biūtė, Mar. Vervečkiutė, M.

ireijutė, Mar. Lukoševičių-I
z

nu berniukų Base Bali rate
lis lošė su Nocross Rateliu. 
Žaidimas buvo gan gyvas. 
Šv. Petro ratelis laimėjo 
gaudami 7 bėgimus, Nocross 
ratelis gavo 3.

GAUS UNIFORMAS
Lietuvos Vyčių 17-tos kuo- 

po.š*l)ase bąli ratelis turi savo 
uniformas. Pirmiau, kuomet 
žaizda vo su kitais rateliais, 
nebuvo galima atskirti jų 
nuo kitų žaidėju. Tikimės 
kad mūsų nauji sporto mėgė
jai pasirodys.

IŠVAŽIAVIMAS
Marijos Vaikelių Draugi

jos metinis išvažiavimas bus 
Liepos 28-tą dieną. Visi vai
keliai laukia tos dienos, kuo
met galės išvažiuoti i tyrus 
laukus pakvėpuoti tyru oru.

IŠVAŽIAVO
Sekmadienį Dijakonas Ste

ponas Kneižys išvažiavo i Šv. 
Villo K-nvi 

randasi Mereditli, N. H.

ir
ir

CHORO IŠVAŽIAVIMAS
Sekmadieių Codman Ūkė- 

je Milton, Mass. buvo šv. 
Petro parapijos Choro išva 
žiavimas. Žmonių suvažiavo 
nemaža. Ūpas visų malonus. 
Maži, dideli, jauni ir seni 
linksminos. Apie 6-tą valan
dą užėjo didelis lietus ir 
griaustinys. Žmonės išsi
blaškė.

f BLAIVININKAI

Naujosios Anglijos Blaivi
ninkų Apskritys rengiasi 
prie savo suvažiavimo Rug
sėjo 6 ( Labo r Dav).

NAUJAS LAIKRAŠTĖLIS
Kiekvienas lietuvis turėtu 

perskaityti naują vaikučių 
laikraštėli ‘‘Bijūnėli.'’ kuri 
leidžia So. Bostono Vasari
nės Mokyklos mokiniai, 
lite gauti nuo vaikeliu, 
rie lankosi i vasarinę 
kyklą.

Ten randasi pik-
r

Kviečia visus

Rengimo K o misi ja
(J.20,23) '

Jei jūsų gyvenimas jau 
dabar saldus, tai jį verta dar 
saldesnį padaryti. O tų ga
lima padaryti lietuviškais 
saldainiais. r .; ?. j.

Jei jūsų gyvenūnas karinį, 
tai pasaldykite lietuviškąją 
saldainiais. ė

- Dar turime iš Lietuvos a|- 
gabentų “Bėrutes” saldai
nių.

Dėžės, sveriančios 2^ sva
rų 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.•

Albert J. Kobe, gryno indi 
joniško kraujo vyras. Jis išvy
ko į Suomijos sostinę Helsin- 
kus atstovauti Amerikos Y. M 
C. A. tos organizacijos tarptau 
tiniame suvažiavime. Tame su 
važiavime jis taip bus pasirė 
dęs, kaip čia parodytas.

IŠ PHILADELPHIJOS
Šeštadieni So. Bostone ap

silankė Gerb. Kun. Drauge
lis iš Pbiladelpliijos rengia
mosios Lietuviu Dienos rei
kale. Džiaugėsi, kad lietu
viai graižai rengiasi prie iš
kilmių. Choras, susidedan
tis iš 1 ,(X)0 dainininku, daly
vaus parodoje.

LAIMĖJO
Pereitos savaitės tTi'čiadii*- 

nį 6v. Petro Parapijos jau-

* 
I

Jj

.y-

I

I

1

I

Waterbury, Conn,

f

L

JAKAS
Cambridge 41, Mass.

V.
37 Hartford Avenue

KUN.
2521 Chicago Avenue

G. M. ČĖSNA
Sioux City, Iowa

J.
The Lithuanian Store

GAILIŪNAS
Athol, Massachusetts

VLADAS
877 Cambridge Street,

KUN J BAKŠYS
‘ 46 Congress Avenue

“DARBININKĄ” GALIMA UŽSIRAŠYTI ŠIOSE
VIETOSE:

GILEVIČIUS
New Britain, Conn.

i

f

»

JP

K. A. VENCIUS
90A Lawrence Street Lavrrence, Massachusette

L. ŠIRVAITIS
9258 Cardoni Avenue Detroit, Michigan

TRUMPI 
! SKAITYMELI AI 
g NAUJA KNYGA 
g Joje telpa daugiau kaip 
f 1QO trumpų pasakaičių 
| 150 pusi. 45 centai
I: DARBININKAS
g' 366 Broadvay, Bosto* 2 7, Mass

kas
na. 
tų.

DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS
Rengia Draugyste Lietu.- 

vos Dukterų po globa Moti
nos švč., įK’dėlioj. liepos 25 
d.. 1926, Codman farmoj. kur 

įicdėldieni piknikai bū- 
Pradžia 1’2 vai. po pie- 
Malončkit visi atsilan

kyti iš So. Bostono ir iš apie- 
linkių, nes bus visokių nepa
prasti] valgių ir gėrimų, lie
tuvišku sūriu ir gardžių sal
dainių . Ypač jaunimui bus 
gera proga jiažaisti ir pašok
ti, nes gera orkestrą grieš vi
sokius šokius.

Pusė pelno skiriama para
pijai. Užtad kviečiame vi
sus koskaitlingiaiisia suva
žiuoti.

Karą reikia paimti nuo 
Andrew Sq., Woshington-

JOHN RAGALIAUSKAS
5 Aetna Street Worcester, Mass.

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

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

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

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

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

344 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

NAUJAS LIETUVIŠKAS GELEŽINIS ŠTORAS
102 W. BROADWAY PAT.El B STREET

atidarėme So. Boston'e naujų lietuvtAkų geležini Storų. Dabar visi 
kaip Boston'o. taip ir aplellnkPs turės progų gauti visokių geležinių 
reikmenų nž pigiausių kulnų.
parduodam, ygųtus, varnlšius po $1.50. $2.25 ir $3.05 už galionų. Tr 
maudynes. Itollerlus, skalbyklas, guzo pečius. visokius vamzdžius

Mes 
lietuviai 
namams

Mes
namams
(plpes), aijukus. Vienu žodžiu, ko tik reikia <lel namo, tai mes tuojau* parūpin
sime ir musų 1 rokus atvež J namus. 
Kreipkitės: ____

Tnli»gi atliekame visų piūmltcrio darbų.

GEO. LAUKAITIS & C0MPANY
162 Broadway, South Boston, Mass. Tel. So. Boston 2373-M

■ A
,1

i

|
Ęrancijos prezidentas atsilankęs Metzo mieste bučiuoja to 

miesto gražuolę,, kuri buvo išrinkta pasveikinti augštą svečiu. !

J 1

y
i

i

t

I ’ . '
LIETUVIS GRABORIUS

P. J. Akunevičius

n
V

■I

Vi

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta 
pas jį kreiptis V,

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS: V
» 

820 E. Surth St., So. Boston, Mass. Tek 8. B. 4486 V

PRANEŠIMAS
Vaizbos Butas rengia me

tini pikniką 8 d. Rugp.-Aug. 
ant p. Chapliko ūkės, Ilud- 
son, Mass. Tėmvkite laikra
ščiuose pranešimus apie pik
niko programą. (LIG,20)

Vaizbos Butas

LAIMINGIAUSIS ŽMOGUS
yra tas, kuris turi nuosavų namą Ir gy
venimo vietų. Mes greitu laiku ir pi
giai parduodam savo namų — 3 kamba
riai ir virtuvė, skiepas, miesto vanduo 

. tr «nv«« šulinys—vanduo, garbus. 3.1O-. 
fai žemės ir banė. Nuo I>awrence kai
nuoja tik vienas dešimtukas gatveka- 
riu. Nuo gatvekarlo eiti yra tik trys 
minutes. laibai dailioj vietoj. Priežas
tis pardavimo—noriu važiuoti Lietuvon, 
A. yiLDENAS. 13 Bradle.v Avė., Plea- 
sant Valley, Methuen, Mass. (I,.1G.27>

•»

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

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

DR. L. GOLDENll
Kalba Ucfaivltkai, rugišlai ir W

daroma tarp SSOO ir $(X)0 Į sa- 
Apeyventa visokių tautų žmo- 

T'arduosiu pigiai, nes einu į kitų 
Kreipkitės j "Darbininko"’ A<1- 

aciji). (L.1G.2O)

DR. BALABAN
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS

Chirurgas ir prie Gimdymo
351 Dorchester St., So. Boston
.■irti Andrevv Sq. Tel. S. B. 47GS

I SIUVĖJA 1
Siuvu visokias drapanas, teip-gi kas X 
nori pasimokinti siūti—pamokinu, y 
ir |>etTinas sukerjui.

P. STANOELAITĖ^
282 W. THIRD ST., SO BOSTON

Prie F Street

RODOS DAUGIAU NEI 
GALVOS SKAUSMAS 
Jeigu jus .-kamuoja gnlvna skaip 

Uftjtmas, taijktal galimus daiktas, 
kud akys yra fjrtežastlmf. <

Išrišimui klausimo IšoRzatnlnuo- 
klte savo ski».
Gerai akiniai Jei reikta, gerai pa

barimas Jei Ir. naretjda. ■ ,
: JijMES X MELLEHĖR

G akiu nyrtrrnjAs 
jtt Main St” BR0~ cbmon.l Rhlg.,

*

ADVOKATAS ;
JUOZAS CUNYS

LIETUVIS j 
414 WE8T BR0ADWAY į 
Room 3, kampas F Street j 

SOUTH BOSTON, MASS. J
Res. Tel. Parkvav 1864-W <

t ■•j. tenkt^Kav .
BOSTON’O OFIS^~

99 GREEN ŠTREĖT ’ 
Tel. Haymarket 2288

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

R0XBURY’I0 OFISAS
16 CRAtVFORD STREET 

(arti AVarren St.) 
Tel. Roxbury 0131

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

Ofiso Telefonas University 883l-WB
Rezidencijas Tel. Unlverslty 8831-RB

D. A. ZALET8KAS Į
Graborlus Ir Balsamuotojas I

Gyvenimo Antrašas)
44S Cambridge St., Cambridge, Mass.H

Tel. Brockton 5112
i DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) 

Sekmadieniais pietų
705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad Street>

X3S3OC3»3»3«5«»£X3»3S3S3£3l363£X3SJ 
ITEL. So. Boeton 0606—W.

LIETU VYS DANTISTAS J

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

(“Keleivio" name)'
Onao Valakdos: nuo 9 UU 12, 1
1:80 M 6 ir nw 6:30 Iki 9 vakare.
Stredamte m» riki l^tal. dieno g
Šbbatomte nuo 9 iki 6 tak. Nedt 8 
dumta boo 0 iki 12 (pagal atitarti? ?

3OC36S9aC3CSCS9S9aS3aEKn0O^^
a. i. ■ ■ i

RealdencIJoa Telephonas: 0779-R. K.
Oflao Telefonas So. Boston 0779-W

S. BARUSEYtĖlUS
Lletavtlkaa Grabortaa, balaaaraoto- 
fra. Reti Datata ir PobUe Notaras.258 W. Broadvay South
Reafdenctja


