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LIEPOS-JULY 23 D., 1926, PE

Užginčijo gandus apie puo
limą Lietuvos

KOOPERATYVĖS SĄJUNGOS ORGANAS

LENKIJA APSIRAMINA
VARŠAVA. — Lenkijos 

Seime pirmu sykiu po Pil- 
sudskinės revoliucijos pre
mieras Bal tei skaitė deklara
ciją. Išdėstė valdžios pro
gramą. Tas įvykis rokuoja- 
mas Lenkijoj grįžimą į nor
mali stovi. Valdžia ir Sei
mas ineina į normalius san- 
tikius. Ikšiol valdžia savo 
pienus skelbdavo tik spau
doje. Seime nepasirodyda- 
v,)- • , . ;

I’remieras pareiškė, kad 
finansų srityje būsią veikia
ma taip, kad ingi jus viduje 
ir užsienyje pasitikėjimą.

Užsienio reikaluose pa
reiškė, kad valdžia stovinti 
už taika su kaimvnais ir už- v 
ginčijo gandus apie puolimą' 
kaimynų. Premieras ypač 
jiabriežė gandus apie Pilsud
skio pasiryžimą pulti Lietu
vą. Premieras tvirtino, kad 
Pilsudskis tokio žygio nema
nąs daryti. Premieras žadė
jo laisvės mažumoms. Sakė, 

. kad taip darysianti dėl kraš- 
bo,_ojie derybomis su

>44 SUDEGĖ DIRBTUVĖ
HAVERHILL, Mass. — 

Sudegė Island Box kompa
nijos dirbtuvė. Nuostolių už 
apie $50,<MM).

“HOLD UP’AI” NEUŽSI
MOKA

WORCESTER, Mass. — 
. Nuo šių meti] pradžios ikšiol 

padaryta 30 “hold up’ų.” IŠ 
viso tie plėšikai gavo $1330.- 
35. Tai apie $190 mėnesyje. 
Žinant kokį riziką plėšikai, 
daro, tai jiems iš hold up’ų 
ne koks gešeftas.

VOKIEČIAI BIJO FRANCŪ- 
ZŲ KONKURENCIJOS

Vokiečiai reiškia baimes, 
kad dabar nupigus Francijos 
frankui nupigST francūzu 
prekes. Bijo, kad pasaulinė
je rinkoje vokiečių prekėms 
stos konkurencijon francūzu 
prekės. Kai Vokietijos mar
kė slinko žemyn ir jos prekės 
pigo, tai jos išdirbiniai už
kariavo pasaulinę rinką. Da
bar Francija tą gali paverž
ti. ’ ‘ i.

MIRĖ DZIERŽINSKI
MASKVA. — Staiga mirė 

Dizeržinski, garsiomis čekos 
jM*rdėtinis. Jis tebuvo su
laukęs 49 m. amžiaus. So- 

r*~4Ūjetij valdžia jį labai apgai
lestauja, nes jis be galo žiau
rus buvo kovoje su neprita
riančiais sovietu valdžiai. <’’e- 

*. ka yra tai baisiausias lapas 
bolševizmo istorijoj ir čekos 
viršininkas buvo dabar rniru- 
sis Dzieržinskis.
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atsimenate, 
Anglijos lie-
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LĖKĖ ORLAIVIU '
Rusijos amliasndorius Fran
ci jai iš Paryžiaus grįžo f. 
Maskvą orlaiviu.
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SUAREŠTAVO 400 STREI
KININKŲ

Ne\v Yorko streikuojantie
ji rūbsiuviai buvo surengę 
didžiulę demonstraciją. Jon 
buvo susirinkę 20,000 žmo
nių. Bet leidimo demonstra
cijai nebuvo gauta. Supran
tama policija vaikė demons
trantus. Bevaikant demon
strantus suareštuota 4(M) 
žmonių. Jiems pabaudos pa
skirtos nuo $3 iki $5.

KONFISKAVO GINKLUS
Iš Havanos norėta į Mek

siką įšmugeliuoti 2,000 revol
verių ir daug patronų, 
me sąryšyje1 suareštuota 
turi žmonės.

Ta- 
ke-

. 4t

15,000 “ŠPYKYŽIŲ”
New Yorke, kaip prohiįi- 

cijos administratorius apro- 
kavo, “špykyžių” esą dau
giau, negu buvo legallŠkų sa- 
liūnų. Dabar “špykyžių,” 
kur svaigalai nelegaliai par
duodami, yra 15,000, o lega- 
1 ių. sąliūnų ęprieš.proįhbici- 
nius laikus buvo 13,005.

' -■ - *J. '

Tautai diktuoti lengviau,

SUVALDO TAUTĄ, NESU
VALDO SŪNAUS

sunui

Graikijos diktatorius Pan- 
galos turi sūnų, kurs ketino 
vesti merginą. Bet toji mer
gina tėvui nepatinka ir jis 
sūnui liepė ją mesti. Bet sū
nus atsisakė tą daryti ir tė
vui nepatinkamą merginą ve
dė. Už tai tėvas ji ištrėmė 
ant vienos salos. Sūnus, iš
važiuodamas į salą pareiškė:

“Jei graikai sutinka pasi
duoti mano tėvo diktatūrai, 
tai jų dalykas. Aš nesutin
ku. Aš vedžiau merginą, ku
ri man patiko.”

Kartais tautai, diktuoti 
lengviau, negu sūnui.

GALIMAS LIETUVOS VYRIAUSYBĖS KRIZIS?!
GREIT BUS PALEISTAS SEIMAS

Birželio 27, socialdemokratu 
atstovai savo suruoštame mi
tinge Kybartuose viešai pareiš
kė, kad šitoji valdžia tuoj su
grius, nes socialdemokratai 
greitai išeisią iš Kabineto. 
Plvečkaitis gi važiuodamas 
traukiniu pareiškė vienam ki
tam, kad šio Kabineto padėji
mas yra toks, kad po 4 dienų 
to Kabineto gali jau nebūti.

Išeiti iš valdžios socialdemo-

Prezidentas Coolidge tarpe 25 vaikų ir merginų/ kurie Washingtone turėjo “spellinge” 
kontesta. šalę prezidento stov inčios mergelės lainfcėjo pirmą ir trečią dovanas.

----------------------------- ----- z

Francijoj griuvo tik ką susi
daręs kabinetas

, 4.------  . - —p.

Bet vos pradėjo 
kai jau ėmė judėti ir 
Yra spėjama, kad llerriotas neišgelbė

Į

NESITIKI NIEKO GERO
Francijoj llerriotas jau 

sudarė naują ministeriu ka
binetą, 
dirbti, 
svirti,
kabinetas neilgai tegyvilos. 
Spėliojama, kad ILerriotą 
seks Poinearė, karo laikų 
prezidentas ir po karo buvęs 
premieras. Tai buvo Poin- 
car^knrę.nuyędč francūzuslL 

' vokiečių Rhūrą.

PERPJAUTA MOTERIS 
GYVENO 3 VALANDAS)

MORRISTOAVN, Tenn.— 
Rubbie Henson, 28 m. am
žiaus moteris, atsigulė ant 
geležinkelio bėgių ir trauki
nio tekiniai ją perpjovė per
pus. Po to ji išgyveno dar 
tris valandas. Sakė, kad* 
prie patžudystės ją privedė 
vyro neištikimybė. Vyras ė- 
męs eiti su kitomis moterimis 
ir ji to nepakėlus. Ji pasi
šaukė vaikus — dvynukus ir 
mirė juos apglėbus.

ŽUVO 60 ŽMONIŲ
Jugoslavijoj, Cetinje mies

te*, žuvo nuo potvinio 60 žmo
nių. Cetinje1 yra buvusi se
nosios Černogorijos sostinė.

kratus verčią jų “komsomol- 
cai.” Valstiečiai liaudininkai, 
kad išvengtų taip skubaus ka-, 
bineto krizio esą pasiryžę dar 
šių savaitę paleisti Seimą atos
togoms neribotam laikui.

Reikia pastebėti, kad dabar
tinės koalicijos krizis ir Seime 
jau aiškiai jaučiamas. Tai ro
do ir birželio 30 d prezidiumo 
l>errinkiniai, kur liaudininkas 
Staugaitis vos 39 balsus tesu
graibė. — “Rytas”

AVash i 11 gtono vyri ausy be 
nieko gero nesitiki i^Herrio- 
to kabineto. Iždo departmen- 
to sekretoriaus pareigas ei
nąs AVinston pareiškė, kad 

— — • • *-* —- . ptran- 
ko. Kad išgelbėjuš| franką, 
tai Franci ja turinti jgąuti pa
skolą. Gi kol Fra 
pradės mokėti Am 
ro skolų, tai toįp

NEKENČIA AMERIKONŲ
Francijoj amerikonų iie-

vt

PRADĖJO NERIMAUTI
Francijos visuomenė ik

šiol mažai teatbojo franko 
puolimą. Neatbojo todėl, 
kad pramonė ir prekyba ėjo 
gerai, nedarbo veik visai ne
buvo. Bet kai frankas nesu
stodamas smuko žemyn, tai 
Francijos visuomenė jau su
sinervavo. Pajuto, kad jų 
luitas mažėja ir kad frankui 
artinasi toks galas, kokio su
laukė rublis ir markė.

Vienas iš akyvųjų apsi
reiškimų yra tai netaupymas 
popierinių frankų. Kaip tik 
kas gauna popierinių fran
kų, tai stengiasi tuč tuojau 
juos išleisti. Žino, kad po 
dienos kitos jų vertė bus ma
žesnė ir mažiau tenusipirks. 
Todėl perkama ir nereikalin
gi daiktai. Miestuose per 
norą atsikratyti smunkančio 
franko prasidėjo išdykavi
mas.

Kadangi žmonės norėdami 
nusikratyti smunkančio 
franko pirkosi visokių daik
tų, tai didėjo išdirbvstė ir 
prekyba. Bet dabar jau ir 
pramonininkai pajuto, kad 
iš tokio gešefto gaili gale ne 
kokis pelnas teta, o kitiems 
jau ymė darytis nuostoliai, 
nes už gautus pinigus biznie
riai jau negali |>npildyti savo 
krautuvių, o pramonininkai 
negali nusipirkti žabos me
džiagos. Dėlto biznis sukie
tėjo.

šitas apsireiškimas labiau, 
negu bile kas kitkas atidarė 
visuomenei akis ir surūpino 
padėtimi. Paryžiuje visuo
menė jau kitokio ūpo. Kai 
ištikdavo ministeriu kabine
to krizini seniau, tai minios 

* J

susirinkdavo apie parlamen
to rūmus ir juokaudavo. IŠ 
to būdavo savo rūšies 
“show.” Bet daba susiren
kančių minių ūpas kitoks, 
žmonės rodo nekantrumą, 
priseina jau sargybą didinti. 
Tas žmonių ūpo pakitėjimas 
pakeitė ir valdiškų sferų Ti
pą. Tą pakitėjimą iš abiejų 

siahti nmčlauies
. Žmones . skubiai perkasi 

reikmenų žiemai — perkasi 
drabužius, kurą ir negenda- 
mų valgomųjų daiktų.. Bet 
biznieriai ėmė gudravoti — 
neparduoda po daug ir nuo
lat kelia kainas. Anglių tiv 
na Paryžiuje kainuoja 100 
frankui. Net vyno pardavė
jai sumažino pardavimą. Ne
parduoda daugiau, kaip po 
vieną buteli asmeniui.

♦

Valgvklos daro didžiausia 
bizni — niekuomet neturėda
vo tiek kostumerių kaip da
bar. Žmonės mat popierinių 
frankų nebrangina, tai valgo 
ir geria. Prie pinigų mainy
mo biurų langų nuolatai sto
vi minios žmonių ir skaito pi
nigų kursą.

Dabar Francijoj dedasi ly-

Visi paremkime 
svarbų darbą

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
PIKNIKAS

Nutarimu Naujosios Ang
lijos Katalikų Seimo Visuo
tinas Naujosios Anglijos 
piknikas 
1926, Romuvos 
tello, Mass.

Visi turbūt 
kad Naujosios 
tuvių katalikų seimas buvęs 
So. Bostone nutarė remti 
Vilniaus lietuvius ir tam 
tikslui surengti visuotiną 
pikniką. Taigi tasai pikni
kas ir Įvyks, kaip aukščiau 
minėta.

Todėl visi visų lietuvių ko-

Naujosios
Įvyks rugpj. 8, 

Parko. Mon-

Kaina 5 centai

L D. K. S. Xl-tas Seimas
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 
organizacijoj Seime. Kviečiu visas kuopas daryti savo susirin- 
kimuose Seimui įnešimus ir sumanymus organizacijos labui. 

Skaitlingam delegatu 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

giai tas, kas dėjosi Vokieti
joj markia puolant.

HERRIOTAS NEGAVO 
PASITIKĖJIMO

Francijos naujasis minis- 
terių kabinetas tik vieną die- 
ną teviešpatavo. Premieras- 
llerriotas perskaitė parla
mente dekleraeiją ir negavo 
pasitikėjimo. Už jo deklera
ciją balsavo 237, prieš ji 290. 
Negavęs pasitikėjimo kabi
netas rezignavo.

Jo pienai nepatiko par- sipratimas amerikonų tunš^ ’ 
•_ ---- - ųtii sn francūzais. Paryžiuje

suareštuota du amėrtkofiar, 
iki(r1e?buyo užvedę karštas > 
ginčus su francūzais.

sus. <
Ramentui ir turi trauktis.'

Dabar prezidentas pašau
kė Poi nearę sudaryti naują 
kabinetą. Tasai apsiėmė.

llerriotas gavo nepasitikė
jimą ne tik parlamente, bet 
ir visuomenėje. Jam vyks
tant Į parlamentą minios ji 
lydėjo švilpimais ir pasity
čiojimais. Jis Į parlamentą 
vyko su didele sargyba. A- 
pie parlamentą buvo daug 
policistų miniai tvarkyti. A- 
pie parlamentą buvo susirin
kę apie 5.(MM) žmonių. Tai ne
paprastai daug.
kasieji aplink parlamentą 
žmonės nebuvo kokie prole
tarai. bet gerai, švariai pa
sirėdę vyrai, tvarkūs ir poli
cijos parėdymų klausė. Jie 
buvo susirinkę pademons- 

Tie susirin-

lonijų veikėjai, dvasiškiai ir 
svietiŠkiai,- tnrėkitė sau itž 
pareigą paremti šį didelį ir 
svarbų darką. Kiekvienoj ko
lonijoj lai būna pasidarbuo
ta, kad surengti kuodidžiau- 
sius būrius vykti Į tą pramo-

Rengimo komisija iš savo 
pusės darbuojasi, kaet viskas 
būtu kuogvriausia surengta. 
Be kitko bus didelis ir gTažus 
programas. Apie tai bus vė
liau paskelbta. .Tau yra pa
sižadėję prie ptogTnmn pri
sidėti gerb. vargonininkai 
Olšauskas ir Banys.

Fen (finto Komiai ja

į

t

UĮ
t

t mot i prieš naują kabinetą ir 
parodyti parlamentui savo 
susirūpinimą krašto likimu. 
Kai iš parlamento pranešta, 
kad ministeriu kabinetas nu
verstas, tai nudžiugus minia 
išsiskirstė.

Bernoto kabinetas buvo iš------
radikalų. Dabar Poinearė 
sudarys kabinetą iš dešines
nių. • £.
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46 FRANKAI UŽ $1.00
Francijos frankas nupuolė 

iki tokio laipsnio iki kokio 
jis nebuvo nupuolęs. Dabar 
už $1 duodama 46 frankai. 
Per vienus metus frankas’ 
nupuolė ant 50'7.
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POPIEŽIAUS DARBININ
KAI KETINA STREI

KUOTI
RYMAS.—Kardinolai bu

vo pritarę, kad Vatikano 
darbininkams būtu pakeltos 
algos. Bet popiežius nesi
skubino išleisti tam tikrą Įsa
kymą apie algų pakėlimą. 
Tai darbininkai ima neri
mauti ir šneka apie streiką.

Jei streikas Į vykt »t. tai bū
tu keista padėtis. Mussolini 
yra išleidęs Įstatymą, drau
džianti streiką. Bet Vatika
nas nėra Mussolinio juris
dikcijoj. Todėl susidarytų 
keista padėtis.

Darbininkų Vatikane yra’ 
40. Jiems pažadėta pakelti 
algos ant 10'7.

•—*«
VAGYSTĖ VATIKANE

RYMAS.—Popiežiaus pa-* 
ločiau* ofise iš stalčiaus pa
vogtą $7(M). Apie vagystę • 
pranešta jmlieijai ir praaidi“ 
jo tyrinėjimai. Popiežius la- • 
bar susi negera vo iš tokio at* a 
sitikimo.

♦
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kareiviai, tik. gaila,, kad jie?

< / s «;

a

lįuįj .J. Čižauskui, peilį į krū mas '~

d.‘ Bažnyčios g. N. 31 įlindęs 
per langą vagis, rado guliu -

Qras Pal 
dienas’geri^, 
dieni/ 'lijo ;ir 
neriniastaudami

U n
) .MARIAMPOLĖi Birž. 2Cf.

slopiausiai.
Gyvuliai liovėsi sirgę.

t*
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> KOMŪjHĮBTAI
'akarykščiame Seinie pri4š 
Hrauką pradėjus p. Pleč- 

haičiui kalbėti nesąmones dėl 
Įpikščionių demokratų, atst. 
^rppaViciflš K vietos garsiąi 
atsakė: “As tiiirthiii. kaĄ p. 
p. Ę.airįįs \i/' ^lečkaitis yra 

iti Aš tai są-
Kyįsieįįs ghįįnt.*';Jeigu 
indfe, i kad skelbiu net iesą, 

.patraukitemane teisman.”

tinę, birželio d. Nelaimįn- 
vos^vas nuvežtas į|i- 

’ Labai iua|a vįlties, 
kad pagytų. ! i

♦ Pablūdėlis, matyt pats nu- 
pįgąndęs, šoko į šulinį; tėt 
_____ - L * _ 1 J • TA 1 L* •

laįko surištą. -Policijai išty- 
' ląis dalyką, jis gęąifiaujfta-

ui
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' SEIMO PIRMININKO 
ŠALIŠKUMAS

' Seimo Pirmininkas nelei
do atst. Mikšiui cituoti Sei
me konfiskuoto laikraščio iš
traukas. Tuo tarpu tasai 
pats Pirmininkas leido cituoA 
ii konfiskuoto fašistu atsi- * *■ . 
Šaukimo ištraukas secialde*' 
įįt _

Diokratams atst. Plečkaičiui 
>r atst. Vigoniui. Gražus 
P teisėtumas” ir “nešališku- 
?las-” . . i ..i. J ...

* KOMENDANTAS SAUVA- 
£ LIAUJA (?) \

Atst. Plečkaitis Seimo ple- 
" pume liepos 2 d. pasakė: 

< f|Komepdantas pats uždaro 
laikraščius, o ministeris ne
turi teisės jam drausti.” Iš 
tikro “Komendantas sauva
liauja” ir “tikrosios demo
kratijos” vyriausybė jo neša- 
lina iš vietos.
? Deja, Plečkaitis ir jo 

; i&augai užsimiršta, kad da
bartinis Kr. Aps. Ministeris 
Tie tik kad žino, kaip “ko- 

bėt
,ts tvirtina jo laikraštėlį, 
ifiskavimo • aktus, kada 
i : . . - ? • i L

U
cuLhL *
r
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b
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\ ;>rimendantas sauvaliauja,”
XI. 1 J_ t • J* • 1*1 ' 1Z K*lipai — ■ —

• 
saugotų (nes' įįek prarėkus 
dėl spaudos ‘belaisves’.’ ne- 
patogu 'seną įstaty mą paliki 
ti> ir neatsisakytų nuo taijjfajasisekė ištraukti. Dabartį 
soęiąlUt blokui malpnau^ 
laįkraščnj konfiskavimo.

a
SEKO v«3 įDOKŲMENTAS t
Ka,ųnq < apygardos teismo 

didžiuliame archyve nęsemįį 
užtikta didele geležinė dėžė/ 
kurioje rąstą senoviškų rusų 
pinigų ir odiniuose aptaisuo
se didoka knyga. Tai didžio
jo Liet. kun. ir lenkų kara
liaus Stanislovo Augusto lėli

ukų kalba rašytas aktas, ku
riuo suteikiamos Plungei 
laisvojo miesto teisės. Prie 
akto yra aaškįnė antspauda.

KUOPININKU RYLA DAR 
Į NEPASIBAIGĖ

Kariuomenės teismo gegu
žės 17 d. — birželio 12 d. 
sprendimu išteisintųjų kuo
pininkų .byloje valstybės gy
nėjas teikia Vyriausiam Tri
bunolui protestą dėl svar
biausiųjų tos bylos dalyviu 
išteisinimo. Teismo byla 
bus peržiūrėta dar kartą a- 
peliacinėje tvarkoje.

&-4 ' v.»

» • * X * i < .

pA*. Šiais ineiais 
bežinos vizos 
dauguma vą-

tv į kurortą ne 
j^tPalang^kJau 

ors oras neperge- 
tačiąu’ piivaT 
^ąžaį^yę-: 

piiva^ 
ąvo iK, dar valgioji: f Pa; 

angiškiai piais merais, iškiši 
sulaukti daugiaus nęguf bū
tais laikais-sveeių. NėijiaŽhĮ 
jie laukia kariško . orkestro.

r» - - ~ ' 7 "
bus išvežtas į Tauragės 
noselių riąrnusi 7^ *

: APVOGĖ MOKJlfę ^įjpra-

i KAČER£f|&l 
tosinf 
viri Va

atoitįęą ^pėjėją). « Jau kole
tą ’ £avu(Čių,< Telšiuose 
gyvena poųja, kuri •* sakosi 
parvažiavusi iš Indijos (*!), 
mokąptį iš kortų pasakyti 
kiekvieno žmogaus ateitį h* 
praeitį; — esanti “patentuo
ta” gydytoja. Ji pasakoja 
višai keistus dalykus. Pav.: 
Birželio 20 d. tūla Telšių po
nia nuėjo pas tą “ittdiėtę” 
pasiklausti savo ateities. 
“Žinovė” iš kortų jai paša-

«*♦ mokinę kūnai nieko blo- £wiškilJ paž stwii tik; it 
go nepadaręs, paėmė apie kada a’tvyks ir at
litu >r Pabalino. Uyiem orkestras. Mat.su-
dienoms pirmiau Kriaučiūno lygHų.lluomonCs kurorto sc.
butan taip pat Įlindęs; gal Uis 
pats pilietis, išėmė 12 litųir 
įvairius dokumentus. Nak
ties metu žmones, sako matė 
vieną vyruką vaikštinėjant 
aplink trobesius. Policijai 
pranešta, kuri gal suims va
gili ir nuskaustiems atlygins.

» . ** . . I

VAGILIAI
KIŽIAI (Mariamp.

Jevaravo valsč.). Čia 
dėjo vogti žmonių ;

zonas- tuomet tik prasideda, 
kuomet‘pradeda groti kariš
kas orkestras. Kariška sana
torija ir šiais metais Įrengta, 
kaip praeitu laiku. Yra at
vykę keliolika karininku. 
Šiomis dienomis laukiama 
dar daugiau atvykstant. A- 
pie sanatoriją rūpestingai

1 takelius ii klombutes tvarko gi to pageidauja.

vįiht pįę^f^kį^^Uos, ki
ti' p|įė yąĮsč. Tas
mątgwąas i^Įdfenąi pa
siliko.' Kaįipngyvppa gryni 
liętuyįai, todėl lęąiikurie ne- 
jianoi-ėjo dętfeč į^F^P&ško 
Vendžiogąlos; valse, ir prisi
rašė prie Josvainių nežiū
rint, kad į Vendžiogalą daug 
arčiau. Toks kaimo “išpar- 
celiavimas” yra labai nepa
togus visokiais atžvilgiais. 
Reikėtų jį'Visą priskirti prie 
Vendžiogalos valsč., kad čia 
sustiprinus lietuviškąjį ele
mentą. Patys gyventojai ir-

}

Š

daromųjų konfiškavL

»Ponai valdovai, kur jūs ei- 
Per keletą jūsų val- 

ūdymą. dienų, jau suskubote 
Baugiau laikraščių konfis
kuoti, negu buvusioji vy
riausybė per visą valdymo 
laiką. Jūs tik erzinate .vi- 

toteRę — skelbiate laisves, 
: Jkonfiskuoti laikraščius 

ir administratyvių būdu so- 
;■ •' ' flihti žmones kalėjimam

« I -

; KADA GI BUS NUIMTAS 
KARO STOVIS•

‘ Socialistinis blokas zovada 
pravedė Seime karo stovio 
panaikinimo įstatymą, kuris 
birželio mėn. 17 d. buvo pri- 

,imtas visais trimis skaity
čiais. Bet jau liepos mėn. 3

k
,1

ų.
/T .
3 j; ?<|. turime, o priimtasis įstaty- 

£ • fiias dar neskelbiamas. Oko- 
Į 3el? Mat įstatymas priimto- 
į- ije redakcijoje veikia nuo pa- 
I ękelbimo dienos.
• Socialistai, ka 
į, įkalba, o kihj 
į» «r^.t N?
I
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OKUPANTŲ ŽVĖRIŠKUMAI
Kreivėną kaime, Punsko 

valsč. lenką pasienio apsau
gos korpuso keli kareiviai į- 
sibriovė į ūkininko Moliušio 
namą ir žvėrišku Įniršimu 
puolė mušti, bepypkiavusius 
ramius kaimynus, kurie buvo 
atėję šventadienio pavakarį 
beUšmeknhųojant praleisti. 
Ok^pa^r itai Tiėlaimihgiiosius

jo, paskiau visus nuvilko 
tŽar |‘kitą j<anną^šį sargybos 
būstą, kur-dar daugiau susi
rinkę kareivių daužė nekal
tus žmones šautuvų buožė
mis, kojomis spardė. Keliems 
vyrams ir Moliušio žmonai 
sulaužyta krūtinė ir šonkau
liai. Iš sargybos būsto kai 
kuriuos išmetė lauk, o kitus, 
stipresnius,nusivarė i Suval
kus. Koks nelaimingųjų li
kimas ten — nežinoma.

aps., 
i pra- 
antis.

Griūtų laiku pavogė virš 20 
ančių. Žmonės, kalba kad va
giliai esą kur nors arti. Nes 
pirm i aus aplinkinių kaimy
nų pavogdavo lašinius, mėsą, 
duoną, o dabar Įsidrąsinę 
pradėjo ir antis “čiupinėti.”

Nežinia, ar jiems taip ilgai 
seksis.

LENKŲ SKANDALAS KAUNO ŠV. TREJYBĖS 
BAŽNYČIOJE

ti daug meilužių, neužilgo 
būsiančios vestuvės... “Ži
novės” išpranašautoji “pa
nelė” papasakojo tokius dy- 
vus p. L., kuris norėdamas 
girdėti ką jam “išprana
šaus” ta “zagranična žino
vė,” apsivilkęs dekoltuotu 
švarku, užsimovęs skribelę... 
21 birželio nuėjo pas tą “ži
novę—indietę.” Ji sako, kad 
esąs ponas jau vedęs; jo žmo
na pamilusi kitą jaunikį ir 
išvažiavusi nuo jo, bet dabar 
labai gailintis ir neužilgo sū- 
grįšianti... Taip ji pripasa
kojo visokių nebūtų dalykų, 
nežiūrint, kad jis buvo jau
nas vaikinas — mokinvs; tas 
visas sensacijas aš pats gir
dėjau. Už patarnavimą ima 
vis po 2 litu.

Senatorius Lee S. Ovennan 
iš North Carolina. Jis senato- 
riauja nuo 1903 m.

1 •

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

Pasiūlome visiems gerų raštų mėgė
jams įsigyti dvi geras knygas: pirmų ir 
antrų tomų

APMĄSTYMAI 
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7*/. colių, dailiais kietais ap
darais, f>o 500 suviršum puslapių. Šimu
li a aiški. Tikrai naudingi skaitymai, 
ypač dievotiem žmonėm. Kaina abiejų 
tomų $3.00. Išpilkite pašte “Money 
Order” ir siųskite:

“Darbininkas”
366 W. Broadvay, So. Boston, Matre.

-- Į

AMNESTIJA VISIEMS—TIK 
NE LIETUVIAMS

Lenku vyriausybė ruošia 
amnestijos Įstatymo projek
tą, kuriuo numatoma amnes
tija politiniams nusikaltė
liams. Lietuviu amnestijos 
projektas neliečia.

Liepos 2 d. rytą, šv. Tre
jybės bažnyčioj, susirinkę 
maldininkai Į Žemaičiu Kal
variją pradėjo rengti insig
nijas- kelionei. Tuo metu, 
nors bažnyčioj ėjo pamaldos, 
lenkės * pakėlė • didžiausį 
“gvoltą” šūkaudamos ne
duosiančios “litviakams” sa
vu insignijų, pravardžiuo- 

■ damos lietuvaites “zTodzįej- 
komis,” “chamkomis? ir ki
tais le 
džiai
Vieną altoriuką ir užrakino 
ji bažnyčios koplyčioje išsi
nešdamas raktą. Triukšmo 
malšinti buvo atvykęs maldi
ninku kelionės vadas,, kurs 
švelniais žodžiais norėjo pa
veikti lenkes, kad šios bent 
jam nemalonumo nedarytų, 
bet įniršusios lenkės užmir-

I

LENA, Taujėnų vai., Uk
mergės apskr. Mūsų ūkinin
kus ištiko nelaimė. Apie vi
durį birželio pradėjo gyvu
liai silpti juodlige. Šį ligą 
nžfašsciįįąi iiyUbąį payogin- 
ga. Per kelias dienas krito 
20 raguočių ir 1 arklys. Li
ga tiek staigi, kad pa v. varo
mas gyvulys ganyklon kely 
krinta ir jau negyvas. Arba 
vakare Į tvartą Įvaromas' 
sveikas, o ryte jau guli su
stingęs. Skubiai iššauktas 
apskr. veterinarijos gydyto
jas atsilankė ir patarė žmo- šo ankstybesnes geradarybes 
nėms kaip saugoti gyvulius, i 
kad neužsikrėstų. Patari-

įškąs^gražbilystės žo-
jėga ateinė

ir išvadino ji “zdrajca.” Vė
liau, atvykusi policija vieną

d i dž i ausi ą j <ą t r i ukšm ada rę 
suėmė ir nusigabeno Į nuova
dą.

Tai naujos kregždės šv. 
Trejybės bažnyčioj: vaisius 
tų, kurie jį baendino po prie
danga skriaudžiamųjų ‘apie- 
kos.”

Minėdami ši lenku skauda- «. «.
lą, turime Įsidėmėti, kad tai 
nepripuolainas jų triukšnia- 
vimas, bet eilinis. Išniekinę 
savo buvūsį ganytoją ir per 

’ " * " “ o 
dabar, naujos valdžios palan
kumu pasitikėdami, jie siste- 
matingai varo negarbingą 
darbą. Argi šis lietuvių gar
bės Įžeidimas nėra vaisius 
valdžios kokietavimo su ma
žumomis ? JJar palūkėsime: 
greit bus amnestuoti Liausai, 
Savickiui, Paccvičiai, Ma- 
ciejovskiai... Argi tam tau
tos sąmonę ukdėme, kad iš
gamos ją tramdytų ?

. Jr»y.
• i*? ■
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" SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

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

•. Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus S|i lietuvių 
tautas vadais. . J ei taip nedaroma, įtai reikia 
nustoti, kalbėjus apie lietuviu isli

APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS
YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LT ETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.
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klausė mergaitė. — Ar vietiniai žmonės neturi 
kunigo, jei skolinasi mūsiškį ?

— Nebūk tokia neišmanėlė, — atsakė. — Jie 
turi pakankamai ir gražiausių bažnyčių ir net 
vieną vienuolį, kurio mes neturime. Bet ten gy
vena viena visų gerbiama ponia, kuri ilgai gyve
no mūsų Sorrente ir sunkiai sirgo. Kada ji jaus
davosi labai blogai, manydama nebeišgyvensian
ti per naktį, tada padre eidavo pas ją su švem 
čiusiuoju. Dabar, dėkų Švenčiausiai Panelei, 
jau ji sveika. Gali vėl maudytis ištisas dienas jū
roje. . Kai pasveikusi grįžo atgal į Capri, ji 
jmdovanojo bažnyčiai ir varguomenei krūvą du
katų, bet sakė ji, tada tik išvažiuosianti, kada 
padre neprižadės ją atlankyti išpažinties išklau
syti. Mes turime tik džiaugtis, vaikeli, kad ji 
turime klebenu. Jis bemaž tiek pat ką ir arki
vyskupas. / Švenčiuasioji Motina neajdeiski jo. 
— Ji parodė į valtį, kuri jau rengėsi palikti 
krantą. ••

— Mano sūnau! Ar šiandien bus gražus 
oras ? — paklausė kunigas ir galvojančiai pažiū
rėjo link Neapolio.

— Dar saule neužtekėjo, — atsake jaunikai
tis. — Bet neužilgo mes ją pamatysime.

— Tai važiuok, kad išvengtumėme kaitros.
Antonino paėmė už ilgų irklų, norėdamas 

Išleisti valtį i laisvę, bet greitai jis juos vėl pa
leido iš ranki/ Jis žiūrėjo į statų aukštumos ke
lią, kuriuo sorrentiečiai pasiekdavo laivyną.

Ant kalno pasirodė laiba mergaitės stovyla. 
Ji f>er akmenis skubinosi žemyn ię mojavo skel
ta. Rankoje laikė pundelį. Aprengusi buvo 
vargingai. Bet atrodė rimta, net žiauri. Galvą 
laikė aukštai. Juodos kasos sudętos ant galvos 
atrodė lyg vainikas.

— Ko laukiame ? — paklausė kunigas.
— Štai čia. kažin kas ateina. Matyt, nori 

plaukti į (’apri. Manau, kad Jūs, padre, ne
prieštarausite. Plauksime nė* kiek ne lėčiau, nes 
tai asmuo gal būt kokios aštuoniolikos metų.

Iš už namu pasirodė mergaitė.
— Laurella ? — tarė kunigas. — Ko ji va

žiuoja i (’apri ?
Antonino pat raukė pečiais. Mergaite grei

tais žingsniais prisiartino prie juodviejų.
— Labą-dieną, 1’AiTabbiata ! — pašaukė ją 

kažin kas iš jaunųjų jūrininkų. J ie būtų pasakę 
ką nors ir daugiau, nes mergaitės elgesys, su ko
kiu priėmėju sveikinimą, atrodė, puikuolius į- 
žeidė. Bet jie varžėsi čia pat esančio Curato, ku
lį jie visi geriiė. •

— Labą dieną, Laurella.—pasveikino ją taip 
pat ir kunigas. — Kaip sekasi ? Ar nori 
su mumis į Capri važiuoti ?

— Jei bus galima, padre.
— Klausk! Antonino. Jisai valties šeimi

ninkas. Kiekvienas yra savo tūrio ponas, o Vieš/ 
pats Dievas mūsų visų pinas.

— štai puse kailiuos*)),—tarė Lmivlla ne- p 
pažiūrėjusi Į jauną jūrininką. — Jei nž tiek ga
lima.

— Tau ji labiau reikalinga, ne kaip man. — 
sumurmėjo jaunikaitis ir pastūmė dėžę su apel
sinais daryliams mergaitei vietą. Apdsinus jis 
vežė įiarduoti j (’apri. nes uolotoje saloje per- 
maža jų užaugdavo, kad būtų galima patenkinti 
visų reikalavimus.

— Aš nenoriu dovanai^— atsakė mergaite ir 
sutraukė savo ju<xlus antakius.

(Novele)

Saulė dar netekėjo. Viršuj Vezuvijaus ka
bėjo platus pilkas sluoksnis rūku, kurie tęsėsi 
link Neapolio, užklodami mažus-pajūrio mieste
lius. Jūra buvo rami. Bet prie laivyno^ kuris 
stovėjo užtakoję, prie aukšto Sorrentiner uolu 
kranto, jau trūsinėjo žvejai su žmonomis. Vie
ni traukė Į krantą luotus su tinklais, kurie nak
čiai buvo užmesti, kiti taisėsi savo valtis, tiesė 
būręs, nešiojo irklus ir buriu stiebus iš giliai į 
uolas Įsidavusiu štangomis aptvertu landynių, 
kur nakčiai buvo sunešami plaukiojimo Įrankiai. 
Nė vienas nevaikštinėjo l>e darbo. Net ir seniai, 
kurie jau nebeplaukiojo jūrėse, ir tie vingiavo 
tinklu grandinius. Vienur kitur ant paplokščių 
namu stogu verpė močiutė arba triūsėsi drauge 
su anūkais, o jos duktė padėjo savo vyrui.

— Ar matai, Rachela t — paklaušc ir mote
riškė dešimties metu mergaites, kuri šalia jos su
ko savo veideli. — Tai rusu padre (’urato.*) Štai 
jisai lipa Į valtį. Antonino vež jį Į Caf>ri. Šven
čiausioji Marija, kaip mūsų gerasis tėvas šian
dien mieguistas!—Kalliedama ranka įiatodė ma
žą malonu kunigą, kuris rūpestingai pasikėlęs su
taną. atsisėdo valtyje. Ant kranto žmones nu
stojo dirbę. Kiekvienas norėjo pamatyti išva
žiuojantį savo dvasios tėvą, kuris visus sveikino, 
meiliai linksėdamas Į visas šalis.

— Ko ji važiuoja į Capri, močiute?

i

VILNIJOJE KOMUNISTŲ 
LIZDAI

Vilnijoje Lapų miesto ta
ryba iki šiol buvo komunistu 
veikimo centras. Miesto bur
mistras K. Sviatkovskis ir 
du tarylms nariai varė komu
nistų agitaciją miesto pini
gais. Dabar visi sėdi kalėji
me.

Vadinasi, 
kaip visada, vieną 

i daro.
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SPAUDOS ĮSTATYMO 
SVARSTYMAS ATI

DEDAMAS
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įrašytas, bet,' deja, sočiaiis- 
titiis blųka^ jo nepajėgia 
Migti svarstyti. Teko' suži
noti, kad tas "Užtęsimas nėra 
priįftiolamas, nes sociabstL 
nio bloko tarpe kilo didelio 

’ iioro pasilikti sau priemonių 
aldyti nepatinkamą jiems

II
K Spaudą.
II Pabarti r

n

Dabartiniu metu eina tarp 
I socialistų pasitarimai, ku- 
s riuirie dalyvauja ir ministe- 

riai, kur svarstoma kaip pą- 
Ndarfiis, kad ir nekhhyb^ -U-

r.-'v:.
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ATVYKO ARKTY. KAREVI
ČIUS

MariainpnlčiiHfcrželio 25 d. 
parvvko iš užsienio- f rampai 
pasigydęs J5 Ukse/ arki v. P. 
K a re vič i u«ų Atty Jo/fa i»t į gar
bi ngą j į Ganytoją pasitiko 
stotyje keletas kunigų. Jo 
Eksi-elencija, kaip jau buvo 
rašyta, apt^yvyns nuolatos 
Kun. Mariirhh vienuolyne.

BROLUĮ^ROLl MUDŪRĖ
DY&UpiU. (Ma 

tįampoleh / Ysiiklai-
^ęs vyrūkas sįvm?ė»savo bro-
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Jei skaitysi “ Darbini) 
Tavo laikas neis už dyl

šešiolikos mėnesių smuikininkas su savo tėvu. 
Baltimorės smuikininkas Weiner sako, kad kiekvieną normalų 
vaiką ar mergaitę gali padaryti pasauliniu muzikantu, jei iš 
nz&žatvės pradėti lavinti ir nesustoti Jo lavinamas vaikelis 
tiek žino apie smuiką, kiek žinojo Kreisler šešių metų amžyje.

KŪDIKIŲ 
geroves skyriui

į I
■ -* a

DARB INPENKTiDlBNTS. LIEPOS 23 D., 1826

Cleveland-Columbus, Ohio
t —____________________  _____ *

Gal ši mano kelionė nebus 
taip svarbi, kaip kun. Pauliu
ko, bet lai būna man leista pa
sidalinti ja su “Darb.” skaity
tojais, dėlto kad ji man buvo 
labai įdomi, nes pamačiau 
Ohio valstijos valdžios ir įsta
tymų miestą, Columbus.

Da iš vakaro užsistačiau lai
krodį, kad pažadintų lygiai ant 
šešių ryte, nes traukinys turė
jo išeiti iš Clevelando lygiai 
7:15 ryte. Nereikėjo laikro
džio. Palindau da prieš šešias. 
Apsirengiau ir jau traukinyje.

Atėjus paskirtam laikui lo
komotyvas sustenėjo, nelygi
nant, kaip Lietuvos zb-gas su
žvengia, suprunkščia išjojant Į 
karą. Kelionė buvo įdomi ir 
interesinga. .Ii tęsėsi apie ke
turias valandas į vieną pusę ir 
tiek pat atgal. Pasitaikė labai 
graži liepos diena. Lytus buvo 
vakarykščiai išplovęs orą. Nė 
peršilta, nė peršalta. Važiuok 
ir gėrėkis gamtos gražumu.

Trūkis bėga, pūškuoja. Aby'- 
pusiai kelio vielų stulpai, ro
dos, bėga atgal, šėnys, visaip 
išsirangiusios žiba kaip gyva
tės. Vienas kaimelis liekasi už 
kito. Laukų panorama, kaip 
klėtkuotas aštuonnvtis audi- 
mas marguoja. Čia motiejukai 
ir dobilai žaliuoja, čia jau pa
pjauti ir į kupečius sukrauti 
stūkso. Čia kviečiai prinokę, 
kaip auksas geltonuoja, čia vėl 
mašinų pakirsti ir į mandulius 
sustatyti džiūsta kviečiai. Pa
žvelgus toliau, čia avižos gar
biniuotos, kaip verba, žaliuoja. 
0 ten į glitą susodyti, kaip 
Lietuvos kareiviai, lapais ap-

* L ** A
'šarvoti, auga kornai. Vosilkos 
aplinkui. km šeinis
frakus. Saulė savo spinduliais 
viską maudo.

Štai ir Columbus.
Vieta iš kurios išeina teisės 

visai Oliio valstijai. Jau vien 
nuo vardo Columbus sudreba 
kriminalis prasikaltėlis, nes čia 
jo laukia geležimis iškrvžiavo- 
ti langučiai, kurie atskirs jį 
nuo šio gražiojo pasaulio ant 
ilgų metų, o gal amžinai. Čia 
ne vienas žmogžudys gauna sau 
užmokestį elektros kedėje.

4
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Stotyje, kuri yra ruiminga 
ir moderniška, pasitiko gerb. 
draugas J.’ Ruika su savo kitų 
draugu. Sėdom j mašiną ir ap
lėkėme svarbesnes vietas. Pa
mačiau antrą didžiausią Ame
rikos stadium. Užvažiavome į 
garsųjį Oliio Statė Universite
tą, kuris, man priminė mano 
mokyklos dienas, o kuri lanko 
medicinos studentas Antanas 
Kalvaitis. Pamatėme penktą 
iš Amerikos aukščiausių namų. 
Paskui p. J. Ruika parodė kele
tą savo statytų namų, visus 
gražiai pavaišino savo draugo 
namuose ir pradėjome šneku
čiuotis.

Iš kalbos columbiečių teko 
patirti, kad ten lietuvių yra ma
žai ir tie patys išsimėtę įk> vi
są miestą. Žymesnio tarp jų 
tautiško ar draugijinio susiri
šimo nėra. Apie parapiją — 
nė kalbos.

kupsteli priminė tuos Nemuno 
lankos kupečius, kur naktį ark
lius ganydamas pirmą kart iš
girdau “Ant kalno karklai siū- 
bavo” ir tas rasas sidabrines, 
kurias ne kartą braukiau ieško
damas po krūmus arkliu. Ko
kis kontrastas! Čia laukai ir 
kaimeliai girdi v5en trūkio dun
dėjimą, lokomotyvo ratu pūš- 
kavimą ir geria jo' dūmus.
tuvoj jie girdi dainas ir mau
dosi dobilu, šieno ir i vairiu žie- 

4 . * *■

Žodis po žodžio, šeimyninkė 
užklausė apie vakarienę ir jau 
buvo betaisanti, bet žiūrime 
kad jau šešta vakare — laikas 
grįžti atgal į Clevelandą. Ap
kalbėjome reikalus ir leidausi 
namo. Važiuojant ant stoties 
užsukome į valstijos kalėjimą. 
Vienas ant tos įstaigos žvilgs
nis visą sukrato ir šiurpuliais 
perima. Neduok Dieve nė vie
nam priešui patekti Į tuos pra
garinius mūrus! Ant septynių:
vakare trūkis dideliais šuoliais, aromato kvapsnyje, 
tarsi išalkęs žirgas, pasispardy-' 
damas bėga. Bet saulė da 
greičiau ritasi vakaruosna. 
Trūkis lekia, saulė skęsta ir 
grimsta dangaus pakraštyje, 
tarsi,
krašto, išnyko.

Dabar tik beliko 
panoramos mintys, 
bežaizdamas skrydau
Ta kelionė priminė man kelio
nę, kurią turėjau dvidešimt 
du metai atgal, kuomet atva
žiavau į Ameriką. Tie fiiandu- 
liai kviečių nunešė mane ten, 
kur aš mažas tokiuose pat ru
gių manduliuose slėpiausi nuo 
saulės kaitros ir gydžiau rugie
nų subadytas ir suskirdusias 
kojas.

Lie-

lemputė už lietsargio 
j 
i ;

rytmečio 
kuriomis 
į namus.

Ir taip bežaizdamas tokiais 
minčių sulyginimais ir besi
klausydamas trūkio dunclėjimo 
ir lokomotyvo švilpimo ąč jtiste 
nepajutau, kaip.kundukforius 
suriko: Cleveland. Tuoj bai
giau rašyti. f .Šitą,. piešinėlį!: .ir 
linksmas apie vidurnaktį sugrį
žau prie savo šeimynėlės.

Post Scriptum: Berašant iš
sibaigė mano plunksnoj atra- 
mentas (rašalas), todid užbai
giau piešuku, kųyfpasiskolinau 
nuo vieno pryšakyje sėdinčio 
juoduko. Pažiūrėjęs ant jo pa- 
mislinau: plati Adomo žemė ir 
įvairi ir didelė jo šidmyna.

V. Greičius

Motiejukų ir dobmr-y—H 26.

DĖL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ *

KŪDIKIŲ SVEIKATOS, TVienatinis 
ir tikras 

ittvaduotoįas 
ntlmapieiiomria: 
mįahpetgtikudi- 
luusaitohutimis

TRUMPI :
SKAITYMELIA 

i NAUJA KNYGA 
:Joje telpa daugiau kai 
| 1QO trumpų pasakaičii 

į 150 pusi. 45 centai
DdRBININlAS

:J 366 Broaivay, Bmian 27, Ma.
i e l • < •

TRAUKINYJ
Ratai birliia. dūmai rūksta, 
Trūkis klega, bėga, dūksta; 
Alano ausys nesiklauso 
Nė to triukšmo, nė to balso, 
Vieton to, jos mūs auksinę 
Girdi dainą sutartinę.

Norint laikas dainą tildo, 
Bet minčių jis neišdildė.

V. Greičius

Su kūdikiu dažna! yra Įierdaiifr 
ilžiatmt ir alio ■<> jie tampa iicrvimn 
lieianiiH. .Jaunas Kūdikis reikalauja 
<lauu' pailsiu ir ramumo. Nors snmuu 
yra matyti jį klykiau! ir šypsantis ka
ita kuteni ar mėtai, ltei atsiliepimas y- 
ra bloįias ir Mali jį padaryti nuvargu
siu ir piktu vėliaus.

Kūdikio rupimas, kratymas karietu- 
kės. glaudintas įpratina jį to visados 
laukti. Suprantama, kad visi kūdi
kiai turi imti šiek dek "lelojami." Iš
balins reikia jį paimti tint ranku ir 
palaikyti tai vienaip, tai kitaip, kad 
Vitui muskulai neįvairių |terdau;x. Mo
lina sunaudoja dautr nervų energijos 
"pridabojimi" kūdikį, todėl reikia "jį į- 
pralinti iš jaunystės mislyti. kad yra 
kas nors daugiau ant šio pasattilo nei 
jis vienas. Kūdikis su kuriuo Įterdau;; 
lepinimų dasihdtlžiama vėliau karčiai 
apsiv ilsta, paskui kada patiria, kati mė
nulio negali už tik paprūsės gauti.

Žaislai

7—11 —26.

MOKESČIAI LAZDELĖMS
Holandijos vyriausybė laz

deles pa vokavo už pertek
liaus dalyką ir uždėjo mokes
čius.

Malovoti. plaukuoti ir gauruoti žais
lai nėra saugus. kadangi kmlikis dažnai 
viską <li*da burnoti. .Jo žaislai turi bū
ti plaujami. be aštrių kampų. Mažy
čiai žaislai, kuriuos galima Imtų prary
ti nereikia duoti.

f.inje niekaniško tobulumo gadynėje 
nėra tralo žaislų įvairybei. Paprastas 
kūdikis turi jų tiek daug. kad jo flo
tilė išmėtoma. Jis bus geriau patenkin- 
itts. jei galis f ik vienų, ar dvi dėl žai
dimo. ir tokie paprasti virtuvės daly
kai. kaip drapanų gnybtukal. mediniai 
šaukštai, arba karoliai iš špūlių, tiek 
pat jam ims malonus, žaislus reikia 
dažnai plauti. kadangi jie Susipurvina, 
o kūdikis juos kiša burnoti.

EAGLE BRAND
CONDENSED MILU

Ui 3t 
kuponu 

gausite 
dykai lietu

viškai pamoka 
kaip prižiūrėti 

ir peneti save ir 
jūsų kūdiki- Išklrp- 

_jte i r prlšlųskite 
šiandie su jūsų vardu 

ir adresu.
THE BORDEN COMPANT 

Borden Bldg. New York

l IR IŠ 

LIETUVOS 
PER BREMEN’Ą

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokiečių garlaiviu 

arba kitais šios linijos laivai 
Tik 8 Dienos Vandenii 
Hatogtjs Skis klesos kambariu 

I ABI PUSI NUMAŽINTA 
IzAlVOKARčlV KAINA 

Dėl informacijų kreipkite# pa 
N O R T H G E R M A h 

L L 0 Y D 
15 Water St., Cor. Devonshir<

St., Boston, Mass, 
arba pas bile vietini afeent;
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Retoį lietuvių šeimynoj ne
rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuviŲ šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, 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 Broadway, So. Boston, Mass

.Tusų ktulikis tinkamai tarps Ir augs 
nuolatos iliilyn l>ei stipryn jei duosi jam 
geriausios priežiūros ir geriausi maiš
ią. Vikrią ir stiprią sveikatą gavo 
tūkstančiai vaikų, kurie buvo, penimi 
Eagle Pienu, kaip sako jų dėkingos mo
linos. šioms motinoms nėra maišto la
biau vartojamo su tokiomis geromis 
pasekmėmis, kaip Eagle Pienas. Sau
gu sakyti, kad daugiau kūdikių lai
mingai išaugo ant Eagle Pieno negu ant 
visų kitų dirbtinų penų sykiu sudėtų.

N(>eksj>erimontuok su 
teikiant jam |H>nų 
Borden’s Eagle Pienas 
maistas kndikiams. 
k<> kito, 
cukrus, 
grynumų.

■ lydytojai rekomendavo 
įtiksiant iems ir įtiksiantiems 
gūsių ir menkti kūdikių.
yra lengvai snvirškomas. saugus 
tikėtinas kūdikiams įienėti.

Tiesiog į
KLAIPĖDA
Laivu ĖST ONIA
Ragsėjo-Sept. 21,1926

Be Jokio Persėdimo

tavo kūdikiu 
apie kurį aliejuj:, 

yni gamtiškas 
lame nėra nie- 

tik grynas pienas ir grynas 
Nėra jokių abejonių apie jo 
arba jo puikias pasekmes.

Eagle Pienų 
nodaau-

Engle Pienas 
pa-

Skriitiik šit/fiK kJrnipsniu* k<in 
te ii' Įtti.fiih'k ateičiai.

ir

.w ra i-

— Eikš, eikš, vaike, — tarė kunigas. Tai 
yra kilnus jaunikaitis. Jis nenori pralobti iš ta
vęs neturtingos. Eikš, lipk pas mus. — Jis iš
tiesė jai savo ranką. — Sėsk, štai, greta manęs. 
Žiūrėk, jis padėjo savo drabužius, kad tau būtų 
minkščiau sėdėti. Aš taip nebūčiau padaręs. Bet 
jaunieji jau visada toki. Mažas moterų kamba
rėlis jiems daugiau rūpi, kaip dešimt dvasinin
kų. Na, bet eikš gi. Nebūk jau tokia. Vieš
paties Dievo tokia valia, kad vienas kitą šąli ly
giu laikytumėme.

Laurella įlipo į valtį. Atsisėdo, niu 
i šalį padėtus drabužius. Tvlėjo. Jaunasis jū
rininkas nepaėmė drabužių, tik ką tai sumurmė
jo per dantis. Pagaliau pasistūmė jisai galin
gai nuo kranto ir valtis pasileido vilnimis.

Jie plaukė. Jūra jau blizgėjo nuo pirmųjų 
saulės spindulių. Kunigas paklausė mergaitės:

— Ką tu ten turi pundely?
— Šilkui, jūūlų ir duonos, padre! šilkus 

Caj>ryj parduosiu vienai moteriškei, kuri audžia 
juostas. Siūlus kitai.

— Ar tu pati juos suverpei ?
— Taip, padre.
— Jei aš nešlystu, rodos, ir tu mokeisi austi 

juostas.
— Taip, mokiausi. Dabar, sumenkėjus mo

tinos sveikatai, aš jau neįgaliu atsitraukti iš 
namų, o nuosavių staklių įsigyti neįstengiame.

— Sakai, sumenkėjo. Kai per Velykas aš 
buvau pas jus, ji jau galėjo sėdėti.

— Pavasaris jai visada pikčiausias laikas. 
Kada mūsų krašte buvo didelės audros ir dre
bėjo žemė, ji buvo priversta <le lskaudėjimų nuo
lat gulėti lovoje.

Neapsileisk maldoje, mano vaikeli. Būk] Antra, tu galėjai pat r pastebėti, kad jis norėjo

idama

gera ir darbšti, kad butu tavo malda išklausyta.< <_ 7 *•

(Kiek patylėjęs). Tau einant piro kranto jūri
ninkai tave šaukė “L’Arrabbiata.” Kodėl jie ta
ve taip vadina ? Toks vardas krikščionei nepri
tinka. .Ji turi būti kukli ir nuolanki.

Mergaitės įdegtas saulės veidas paraudo ir 
akys žibėjo.

— .Jie juokiasi išrinanęs^nes aš nešoku, ne
dainuoju ir daug neplepu, kaip kitos. Tepalieka 
jie mane ramybėje — aš jiems nieku nekliūvu.

— Bet tu galėtum būti su kiekvienu draugiš
ka. Šokti ir dainuoti gali kitos, kuriu gyveni
mas lengvesnis, bet gerą žodi tarti gali kiekvie
nas, nors ir nuliūdęs.

Ji sutraukė antakius, lyg norėdama paslėpti 
iki jais savo juodas akis, ir žiūrėjo žemyn. Va
landėlę plauke tylėdami. Puiki saulė išlindo iš 
užu kalnų. Vezuvijaus viršūnė kyšojo viršum 
debesų, kurie laikė apglobę jo apačįą. Sorrento 
lygumos ųamai baltavo žaliuose apelsinų soduose.

— Apie neapolietį dailininką norėjusi tave* 
vesti nieko negirdėjai ( — paklausė kunigas.

Ji papurtė galvą.
Jis buvo atėjęs nutapyti tavo atvaizdą. Kam 

Iii atsisakei ?
— Nežino pats ko jisai panorėjo. Yra daug 

už mane gražesnių. Antra, kas žino, ką jis no
rėjo padaryti, (lalėjo mane užkerėti ir pražu
dyti mano sielą. Arba, kaip sakė motina, galė
jo mane tiesiog užmušti.

— Nemanyk apie tokius nuodėmingus daik
tus, — tarė rimtai kunigas. — Argi tavęs nesau
go Dievas, l>e kurio valios jokis plaukas nenu
krinta nuo galvos ? Ar žmogus su tokiu paveiks
lu rankoje galėjo būti galingesnis už Visagalį?

tau gera. Kitaip, i—-jis būtų norėjęs tave
vesti ?

Ji tylėjo.
— Ir kam tu jį atstūmei ? Jis buvo žmogus 

rimtas ir visų žinomas. .Jis būtų galėjęs išmai
tinti,tave ir tavo motiną kur kas geriau, nė kaip 
tu sū savo verpimu ir šilkų vyniojimu.

— Mes esam neturtingi žmonės, — atsakė ji 
greit. — Mano mitina jau senai serga. Mes jam 
būtume buvusios tik našta. Taip pat ne man bū
ti ponia. Susirinkus pas jį jo draugams, jis bū
tų gėdyjęsis manęs.

— Ką tu kalbi ? Aš tau jau sakiau, kad jis 
buvo rimtas vyras. Jis net manė persikelti Į 
Sorrentą. Toks kitas kaip jisai greit nepasitai
kys. Jis buvo tikrai siųstas iš dangaus, kad jums 
padėtų.

— Aą nii'kada netekėsiu — atsakė lyg ir sau 
atkakliai.

— Ar tu esi padariusi įžadus netekėti? O 
gal nori stoti į vienuolynąT-

Ji pakratė galvą.
— Žmonės tiesą kalba, sakydami, kad tu esi 

atkakli. Ar tau ateina kada nors galvon mintis, 
kad tu nesi psaulvje viena, kad tu savo elgesiu 
trumpini motinai gyvenimą ir sunkini ligą. Kuo 
tu remiesi atmesdama tą ranką, kuri nori padė
ti tau ir tavo motinai. Pasakyk man, Laurella!

— Aš turiu pagrindo taip dalyti, 
ji tyliai ir pratęsdama. 
sakyti.

— Negali pasakyti? Negali ir man? Juk 
aš tavo nuodėmklausis. Jis tau linkėjo visada ge
ra.

Lietuviai, kurte mano atlankyti savo 
gimtąją šalį arba mano grįžti namo pri
sidėkite prie šios ekskursijos ir važiuo
kite iš Nc\v Yoi’k .i tii'siai j Klai|>č<!ą.

Geriausias ir Parankiausias 
Kelias į Lietuvą

Suprantamas dalykas, jog parankiausiu 
keliu bus visada tas. kuriuo važiuojant 
išvengsit visų liepa ra tikumų Ir tiesina* 
gumų surišti! su keliom* i>er svetimas 
šalis.

Baltijos Amerikos Linija
yra tai vienatinė linija, kttri dabar 
leidžia laivus iš New York’o tiesiai į

KLAIPĖDĄ

Važiuojant tiesiai į Klaipėdą Išvengsite 
kitų visų valstybių ir sumažinsite iš
laidas ir vargą. Ypač šeimynoms su bu
riu vaikų ir su didesniais bagažais yra 
labai paranku važiuoti l>e jokių persė
dimų tiesini į Klaipėdą.

Kainos Laivakorčių į Klaipėdą

:!-čia kli.asa $107.J. . ...
Turist.—3 kllasa' $117.

»• ■ • •

2-tra klinsn $I4:_\5O.

I abi pusi tik $1X1 
Sutaupysit $44.50.

J abi pusi ?I9C> 
Sutaupysit $44.50.

| abi imsi $270 
Sutaupysit $30.00, 

••Rovmiue Ta\” ir "Head Tas" 
atskirai

Sekanti* išplaukimo* laivų:

Laivas “EST0NIA” Rugp. 10

Laivas ‘LITUANIA’ Rugp. 31

Informacijų kreipkitės j vietos agentus 
arba stačiai J kompanijų

BALTIC AMERICA LINE
8—10 Bridge St., New York

CĄįhlARi 
Į LIETUVĄ 
(per Angliją) 

numažinta kaina 3 klesos sugrą? 
laivakorčių

| KAUNĄ IR ATGAL 
BERENGARIA ir 
MAURETANIA .. 
AQUITANIA ....
I LIEPOJĄ IR ATGAL K 

LAIVAIS — $18A 
Iš Bostono:

Transylvaaiia — Liepos 
Laconia Liep. 25, Rugp 
Samana, _ _____Rugpji
l Lietuvą greitu laiku. IBplauI 
kas seredą. Keleiviai nepUleči 

be* kvbtor viElnnrv 
itieboe keleiviai turi kam84rw 
prflygatamaa Svarintas. Pulkus 
stas. Krelpkitčs prie vietos a^ 
ar J 
CUNARD LINH 
12U Statė Street 
Boston. Masu

LIETUVON IR Iš
LIETUVOS

PER HAMBURGĄ
Msų 3 varyklių garlaivio
AI.BERT BAI.T.IN, HAMRUF 

BES0T.17TE. BEI.IANCE 
DF.UT8HLAND

CLEVEr.AND. WF.STPHAT.IA 
THIRINGIA 

Savaitiniai Išplaukimai
New York’o—garlaivais 

TnURTKUIA ib AVestphat.i 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamo 
Europinės kelionės

$203
ISNEWY0RK0f 

Kauną ir Atg&l 
(Karės taksai ekstra)

Išplaukia kožną savaitę 
Sugrįžimui leidimų ir kit 
informacijų kreipkite# pu* 

Onited American li» 
(KcfrfBMB LIm) Scrvicc w>

HambargAmericanli 
131 Statė St., Bostob, Ma.<« 

——S

atsakė
Bet jo aš negaliu pa-

Argi nesakvsi ? 
Ji|pasilenkė.

(Bus daugiau)

t.

„Plauk po Amerikon Vėliava** 
Nupiginta ten ir atgal kelione į 

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 

per Bremen ar Cherbottrg
Darykite pri«in>o*una« atlankyta tėvyne po ypatii- 

ka yaaUvįrate M r. J. Torele, įgaliotinio l.'nited Stataa 
ĮJaca, Ui ra

S. S. GBORGB WASHINGTON 
kuria ikplauka Rugpjūčio 4 

arba keliaukite ra tavo tautiečiai* laivu 
S. S. PRBąiDBNT ROOSEVELT 

kuris iiplauks Rugpjūčio 11 
įrengimai ant v4au Vnited Statės t J ne* laivų yra 

■arau, po pamauk. Rasite erdvius kambariu^ 
tisą deniu*, apatiai gero mauto.

Anie Ukdankimus laivu 
iŠ. LKVIATHAN

IX GKOROK WA8NINOTON—$1 R«FV*X.iC 
i B. PRBS. KARDINO—AA PRKS. ROOSKVU.T 
Maukite t it Sos agentu arba raiykitc paa



'AblENiS, LIĖPOS 23 D.
T
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begiu būsiančios 
Bus po £6 ($30) 

Dabartines kainos

vintą valumįą-be atlyginimo. 
Nors tai buvo silpnos organi
zacijos balsas, bet Mussolini 
pajuto, kad pertoli eina ir 
naujojo įstatymo vykininią 
atidėjo.

KADA BUS AMŽINA 
TAIKA?

“Įsivyravęs Lietuvoje šab
loniškas ranku bučiavimas 
turi būt išgyvendintas.

“Daugumai moterų dabar 
Įsivyravęs rankų bučiavimas 
malonumo nesudaro.”

PRENUMERATOS KAINA
Metams ..............................................$4.50
Bosten’e ir apyliukčse.................$4.50
Užsieny...............................................$5.50

VIS GI PABIJOJO
Italijos diktatorius Musso- 

lini daug jeibių darė be jo
kios baimės. J is karštu savo 
šalininkų remiamas sutrem
pė visokią sau opoziciją. Ko
kius tik įstatymus norėjo, to
kius pravedė.

Nauj ausy šis jo įstatymas 
buvo tai įvedimas vienos 
darbo valandos be atlygini
mo. Italijoj darbo diena y- 
ra iš 8 valandų. Mussolini į- 
sakė, kad būt dirbama 9 va
landos ir už devintą nebūtų 
mokama. Šitokiu būdu norė
ta pragyvenimą nupiginti.

Italijoj darbininkų unijos, 
nepaklusnios fašistams buvo 
išdraskytos. Pristeigta fa
šistinių unijų. Įstatymo ke
liu reikalaujama, kad darbi
ninkai stotų į fašistines uni
jas. Bet balsą turi jose tik 
fašistai. .Jei nesi fašistas, 
tai tik moki mėnesines ir tu
ri tylėti.

(leneralė Darbo Konfede
racija, kuri seniau apėmė vi
sas unijas, dabar beliko silp
nutė. Bet ji išdrįso užprotes
tuoti prieš Mussolinio Įstaty
mą reikalaujanti* dirbti de-
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Moterys daro dar vieną 
žingsnį pirmyn. Jos sako, 
kad

“Kriketų išgyvendinti ir 
šablonišką rankos padavimo 
paprotį sveikinantis.”

Šitokius pareiškimus pa
darė moterų-gydytoj ų grupė.

Taigi progresuojama Lie
tuvoje.

BUČIAVIMĄ
Nesenai Lietuvoje grupe 

gydytojų išleido pareiškimą 
prieš paprotį rankas bučiuo
ti moterims. Tą paprotį gy
dytojai papeikė ir kvietė vi-

BANDYS SUSKALDYTI 
ANGLIAKASIUS

Anglijos parlamentas per- 
Jcido istatvma, kuriuo iveda- 
ma augiiaksiams 8 vietoj 7 
darbo valandos. Prieš tą į- 
statymą Darbo Partijos ats
tovai kovojo iš visų išgalių.

Šitas Įstatymas Įvedamas 
penkiems metams.

Be t<> šis Įstatymas leidžia 
daryti atskirus kontraktus su 
angliakasiais arba su anglia
kasių grupėmis. Seniau susi
tarimas būdavo visuotinas, 
Imndras visiems angliaka
siams.

MOTERYS PRIEŠ RANKŲ jbūt. Tas sakinys turėjo 
baigtis šitaip: “kurias mėgo 
vartoti liaudininkai būdami 
opozicijoje.”

TURI GAUTI GERESNIUS 
ZECERIUS

Kauno “Lietuvos Žinios” 
turi gauti geresnius z<*cerius. 
Dabartiniai jų zeceriai daro 
nežmoniškas klaidas. Pa
vyzdžiui to laikraščio nulh. 
150 tašoma:

“Krikščionys demokratai, 
patekę o]x>zicijon, naudojasi 
tomis ]mčiomis žmonoms, 

j akių dūmimo priemonėmis, 
Į kurias jio mėgo vartoti bū<la- 
Į m i valdžioje.”
'i •

Aišku, kad čia sakinio ga
las visai ne toks, koks turėjo pačius mvn. ,

I
■ t. .į
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“DARBININKAS”L 366 West Broadway South Boston, Mass.
E’■ Telephone South Boston 0620

! KĄ DABAR PASAKYS?
p' “Raudonojo Sekmadienio” įspūdžiai Lietuvoje ir Ameri- Isuomenę jį atmesti.
į:; kos lietuvių tarpe dar nebuvo išnykę, kai atėjo žinia apie kitą Sakytą pareiškimą pasira- 
jį chuliganų-bolševikų darbą Petrašiūnuose ties Šiauliais. šė tik vyrai gydytojai. O

Apie “Raudonąjį Sekmadienį” “Darbininko” skaitytojai šiame klausime einasi ne vien 
plačiai painformuoti, o apie atsitikimą Petrašiūnuose žinia vyrus liečiantis dalykas, o 

t “Darbininke” tilpo visai nesenai. liečiamos ir moterys. Todėl
Dėl “Raudonojo Sekmadienio” įvykių Kaune naujoji vai- Lietuvos moterys neatsiliko 

Įt džia nusiplovė rankas ir pareiškė, kad už tai dar atsakominga viešai prabilo. Ką jūs ma- 
B sęnoji valdžia. uote? Ar moterys stojo už
ly Įvykį Petrašiūnuose Kauno “Lietuvos žinios” užginčijo ir |ar prieš joms rankų bučiavi- 

pareiškė, kad girdi tai buvę tik girtų žmonių pasistumdymas Į m*‘l • J os sako: 
k ir jokios politikos nebuvę įvelta.
( Dabar “Rytas’ ’ paduoda pasakojimą artisto*, visiems ame- 
/ rikiečiams gerai pažįstamo dzimdzio Viktoro Dineikos. Kaip 
p visi žinome artistas Dineika nėra jokis klerikalas ir net artimes- 
L nis liaudininkams, negu klerikalams. Tad jo įvykio nušvieti- 
|N mas “Lietuvos žinių” pranešimą galėjo tikpatvirtyti. Bet taip 
| nėra.’ Matyt ten buvo rimtas dalykas neleidžiąs dailinti dėl 

partijos labo. Artistas V. Dineika atvirai nušviečia dalyką.
Artisto V. Dineikos pasakojimas, kaip jį “Rytas” paduo

da yra šitoks:
“ ‘Rytas’ Nr. 141 paskelbė paimtą iš ‘Echo’ žinią dėl or

ganizuotos minios ekscesų Petrašūnuose prieš „mūsą kariškius. 
‘Liet. Žin.’ Nr. 146 šitą ‘Echo’ žinią pavadino ‘Ryto’ (t!) kurs
tymu ir provokacija ir Petrašiūnų Įvykius apraše visiškai iš
kraipę faktus. | ■ ; . j į fgj

“Dėl šių Petrašūnų įvykių pilnesnio nušvietimo teko kreip
tis pas artistui p.«Viktorą Dineiką, kuris buvo tų reginių daly
viu. Ponas Dineika maloniai paaiškino, kaip iš tikrųjų buvo. 
U&fc Bi^ai Kirkyr-: -------- . ~

■ • • /.- • 
t '*■'*• K ' ' f

Dabar, kaip matome, atsi- Į 
daro kelias angliakasiams su- Į 
skaldytu 11
Angliakasiai Anglijoj streL 

kuoja nuo gegužio mėn. pra
džios. Darbininkų vadai sto-1 
vi už tęsimą streiko. Kitų 
pramonių darbininkų unijos Į 
remia angliakasius.

Ar pavyks angliakasius su
skaldyti, ar sugrius dabartį-1 
nis streikas, tai dar nežinia.

Darbininkai turi gerą pa
matą griežtai nesutikti su 
siūlomomis išlygomis. Dar
bininkų ^algos menkos, o jos 
menkos ne dėlto, kad anglia- 
kasyklų kompanijos turtus 
krautus. Tos kompanijos] 
turtų nesukrauna. v taip 
dedasi dėlto, kad kasyklos 
nėra jų, o visokių didikų- 
dvarininkų. Kasyklų kom
panijos turi dideles randas 
mokėti savininkams tų že
mių, kur randasi angliai. Tie 
didikai niekuo neprisidėda
mi prie pramonės ima di
džiausius pinigus.

Taip dalykams esant tei
singumo jausmas skaudžiai į- 
žeidžiamas ir kįla griežtas 
pasipriešinimas dabartiniam 
anglių kasyklų sutvarkymui. 
Kad darbininkains-angliaka- 
siams būtų galima mokėti 
prideramos algos, tai Angli
jos darbininkai stovi už ka- 

, sykių atėmimą iš lordų ir jų 
suvalstybinimą.

• sJt : *

PAMATĖ, KAD LAZDA 
TURI DU GALU

Lietuvos liaudininkai, jau 
pamatė, kad lazda turi du 
galu. “Lietuvos Žinios,” 
liaudininkų laikraštis, aima
nuoja dėl dabartinės opozici
jos aštrumo. To laikraščio 
num. 141 rašoma;

“Tuo tarpu ‘Rytas’ savo 
opoz ic i n i a i s prasimanymais 
peržengia visokias ribas, ner- 
damos iš kailio, kad kaip 
nors išprovokuot i konfiska
vimą ir pabaudą ir tuo keliu 
nusipelnytą reikalingą rekla
mai vainiką.”

Visai nesenas laikas, nie
kas neužmiršo, kai]) “Lietu
vos Žinios” perženginėjo vi
sokias ribas savo opozici
niais prasimanymais, nerda- 

hnos iš kailio, kad tik išpro
vokavus konfiskavimą ir pa
baudą ir pasipuošus reklami
niais vainikais.

Patirkite ant savo kailio ir 
jūs ašt rios opozicijos saldu- 

jmą. Jei nesate tokie*, kurie 
ir po “skodze glupi” ])asilie- 
ka, tai šis patyrimas nenueis 
l)c naudos.

TARPTAUTINIS PLIENO 
TRUSTAS

Iš Paryžiaus telegrama 
praneša, kad ten esąs suda
rytas milžiniškas tarptauti
nis plieno trustas. Susitarė 
dėl gaminimo bėgių. Susita
rė po kiek kiekviena tauta 
-bėgių gamins. Konkurenci
ja tuo būdu pašalinta.

Iš paskelbimo matosi, kad 
į trustą ineina Anglija, Vo
kietija, Francija bndrai su 
Belgija ir Lu.vemburgu.Ang
lija išdirbs 40'/ , Francija su 
Belgija ir Luxemburgu 43*/», 
p Vokietija 17%. Yra spėja
ma, kad su Anglijos plieno 
gamintojais yra ir Amerikos 
plieno magnatai. Naujoji 
firma vadinsis “Ernia” — 
tai yra European Rail 

plakers Association.
Kainos 

pakeltos, 
už toną, 
esančios pigesnės.

Susitarusieji užsakymus 
pasidalins pagal nutartą 
nuošimtį.

Panašūs tarptautiniai trus- 
tai susidarihėja ir kitų pra
monių srityse.

~ v v . v. . - I
mo tribūnos Vyties Kryžiaus karžygius vadina žmogžudžiais. | 
‘Buržujai/ ‘kraugeriai/ ‘buožės’ ir visi kiti panašūs Maskvos 
kilimo epitetai, kuriais pyškina į karininkus kieno tai sufana
tizuota minia, yra paimti iš mūsą kairiąją leksikono. •

“Iš visą ko aiškiai matyti, kad Petrašūną įvykiai yra Kau
no biri. 12—13 dieną įvykių tęsinys. Tą pat, reikia laukti, 
konstatuos ir šią Į vykią daromas tardymas.” -
— -■ ~~ T ' ~i—— ■. - x-. i y— " ' ~~

BESIŽVALGANT

‘ KUR JŲ PROTAS
Brooklyno “Vienybė” pa

minėjo Amerikos katalikiš
kosios spaudos pasibaisėjimą 
chuliganiška bolševikų de
monstracija Kaune ir po to 
šitaip pastebi:

“Na, o kada bolševikai čia 
pat ją panosėje bandė už
valdyti chuliganišku riksmu 
SLA. seimą, tai ta pati kata
likų spauda su pasigerėjmu 

Įjuos rėme.”

Kur jūsų protas, kad tokių 
|daiktų nesuprantate? Kai 
lLietuvoje krikščionių demo
kratų valdžia be ceremonijų 
Įkalinėjo vienminčius tų, ku
rie norėjo ir tebenori užval
dyti SLA., tai laisvamanių 
spauda ir ypač “Tėvynė” be 
paliovos šlykštybes pyle ant 
Lietuvos krikščionių demo
kratu vyriausvbės ir užtara- 
vo politinius kalinius. J ūsų 
vienminčiai Lietuvoje liaudi
ninkai dirba su socijaldemo- 
kratais, kurių vadas Kaijys 
teisme gynė bolševikus ir sa
kė, kad esmėje tarp soči j a- 
lizmo ir įcjfeiunizmo skirtu
mo nesą. Tai ko jūs purto^- 
tes nuo bolševikų diktatūros 
jūsų suisivenijime?

Tai mat iš ko kilo mūsų 
“pasigerėjimas” cirku S. L. 
A. seime.

< _______ .

Kirktai ir až lakdami tankinio esapt Šiltam 
am orui, nuėjome šalia'stoties ant pievelės ir susėdę kai-1 

gĮJbiejomės. Tik staiga, mums ramiai bešnekučiuojant, prisiartino | 
p kažkoks girtas darbininkas ir ėmė mus visokiais žodžiais plūsti I 
pj.ir keikti, vadindamas buožėmis, buržujais ir t. t. Jisai rėkė, I 
t&kad dabar atėję laikai, kuomet proletarai savo rankose turi | 
k- valdžią ir jie esą šeimininkai. Mes paklausėm, ko jam nuo mū-1 
L sų reikia. Ir kai jisai vieloj atsakymo dar biauriau ėmė plūsti, I 
|į vienas Kirkvlą išsitraukė revolverį ir šovė į orą. Girtuoklis Į 
B4uomet puolė prie jo muštis, bet šovusiojo brolis jį nustūmė. 
E- Tada skandalistas keikdamas ir grasindamas nubėgo atsivesti Į 

daugiau savo draugą, kurie tą dieną visi gerai buvo Įkaušę, j 
P nes apvaikščiojo darbininką vyresnio varduves. [

K “Kas sužeidė į veidą tą darbininką?

|č, — Aš labai gerai mačiau, — kalbėjo p. Dineika — kad Kir-1
r kyla iššovė į orą ir kad bėgdamas nuo jų pas savo draugus dar- 
F išninkąs ant veido jokią sužeidimo ženklą neturėjo. Tik kada I 
F/5*s pasikvietęs savo ‘tavoriščius’ antrą sykį puolė mūsą kom- Į 
Ispaniją, jau jo veidas buvo nubrėžtas. Matyti, kad bėgdamas Į 
Erinis kur nors parvirtęs ir susižeidęs, ar gal ir tyčia susižeidė.

— Nenorėdami, kad Įvyktu koks didelis nesusipratimas, I 
Epines pasitraukėme* iš išos vietos ir nuėjome į stotį. Paskui mus 
H.sekė ir minia apie* 2<> žm. Tuo tarpu atėjo traukinys ir mano] 
j|_kolegįos susėdo į traukinį, o aš, matydamas, kad sufanatizuo- 
W ti darbininkai eina į traukinį ir nori užpulti susėdusius kari- Į 
K Įlinkus, įlx"*gęs Į>a]>rašiau stoties viršininko, kad jis imtūsi ap- 
g^Baugos priemonių. Viršininkas numojęs ranka ir pasakė netu- 
Kįrjs laiko. Kada s(š, išėjęs pro duris, pamačiau, kad darbinin- 
Bį'kai su]wy vagdha ir ima ieškoti Kirkylą aš antrą sykį įbėgęs pa- 
Rieikalavau, kad įklotą apsaugai kokį nors valdininką, nes į- 
Bksiutusi minia gali nulinčiuoti nekaltą žmogų. Tai]) pat pešly- 
Khems išvengti prašiau paleisti greičiau iš stoties traukinį. Bet 
KStoties viršininkas ir čia numojo ranka ir visai nekreipė dėme- 
■-'Kso. Išėjęs pamačiau ant žemės parmuštą vieną karininką ir jo 
Eįįšeserį, kuriuos darbininkai užpuolę daužė ir kojomis spardė. 
KBe to, buvo spardomas visai ne tas. kuris šovė. Pribėgęs ė-1 
^taihu aiškinti, kad čia visai nekalti žmonės yra mušami. / Tuo 
-Ejąfrčiu metu mušeikas ėmė ramdyti ir atvykęs ruožo viršininkas. 

lįMušanius pavyko išgelbrti. >
' • • •g « “Išėjus traukiniui, darbininkas, kuris ]>ačioje pradžioje 

(lūs puolė, sušuko savo kolegoms, kad išvažiavusią tarjn* to 
Kirkylos, kurio jiems reikia, nėra — ir kad reikia jis būtinai 
pttrasti ir sumušti. Suieškoti Kirkylai jis pasiuntė į visas pu- 
iMpod u žmones. Man čia atrodė, kad ši stropi kompanija yra 
pnorganizuotai v<*dama. Bet ištisas dvi valandas ieškoję dar
bininkai grįžo Kirkylos niekur nesuradę. Tuo^arpu Kirkyla, 
kįpp aš paskiau patyriau, išgirdęs, kad jam yra grasoma, sku
bini pasitraukė į netoli esamą Melngailio dvarą.
h “Taip tai atrodo visas įvykis, kurį atpasakojo p. ,V. Di- 
beika. čia niekas neiia.sakys, kad tai esanti Karininką kaltė, 
kaip tvirtina ‘Lietuvos Žinios.’ Čia kaltė tą poną, kupė iš Sei-

Per didįjį Karą buvo sa
kyta, kad šiuo karu būsiąs 
padarytas galas karams. A- 
merikos karo metų preziden-x 
as Wilson sakė, kad paskel

bęs “war to end \var.”

Kai Didysis Karas forma
liai baigėsi, tai greit visi pa
matėme, kad tas karas nebu
vo paskutinis.

Ne vienas sunkinusi ir ai
manuoja, kad tautoje tarp 
partijų nėra taikos, o vis ne
tolios ir erzeliai.

Kad nebūtu apsivvlimo,*. 1 e- 7
tai nereikia turėti perdidelės 
vilties. Žymus vokiečiu miu- 
tytojas Leibnicas pasakė:

“A ni tina (diLa gali- būt lik 
kalniose.”

Santikiai tarp tanių, su
gyvenimas tarp Įtart i jų. žino
ma gali pagerėti ir reikia, 
veikti toje linkmėje. Bet ti
kėtis, kad įvyks kada nors 
amžina taika, tai būt apsiri
kimas.

Daugelis gerų tautiečiui pa
dejuoja, kad lietuvių srovės 
labai erzeliuojasi. Žinoma 
erzeliai gali pamažėti, sugy
venimas gali tapti kultūrin
gesnių, bet panaikinti erzelių 
nėra galima.

ALRK. Federacijos 20 m. sukaktuves
(1906—1926)

1906 m., balandžio 17 ir 18 
dienomis Wilkes Bario,-Pa. 
įvyko pirmasis Am. lietuvių 
katalikų Kongresas, kuris 
davė pradžią Am. Lietuvių 
R. K. Federacijai.

Pirmuoju Federacijos pir
mininku buvo išrinktas gerb. 
kun. J. Kuras, dabartinis 
Scrantono lietuvių par. kle
bonas. Sekretoriumi a.» a. 
kun. A. Kaupas ir iždininku 
taipgi jau mirę a. a. B. Vaiš
noras.

Pirmuoju ir svarbiausiu 
pirmojo Kongreso uždaviniu 
buvo užgėrimas a. a. kun. Dr. 
A. Staniukyno sumanymo 
[kurti Lietuvaičių Seserų 
Kongregaciją. Štai po 20 
luotų pirmojo Federacijos 
Kongreso dalyviai turi pro
gos pasidžiaugti, kad jų už- 
girtasai sumanymas, a. a. i )r. 
kun. A. Staniukyno dėka šv. 
Kazimiero Lietuvaičiu. Kon
gregacija, turi puikius moti
niškus namus Cliicagoje. ke
liolika jų vedamų mokyklų 
su Mergaičių Kolegija prie
šakyje. kur auklėjama lietu
vaitės inteligentės.

Antruoju svarbiu uždavi
niu buvo remti Lietuvos kul
tūrinimo darbą, šelpiant tas 
organizacijas, kurios užsi
ima Lietuvos švietimo darbu, 
patarti ir padėti Įkurti lietu
viškas gimnazijas. Ameri
koje kurti parapijų mokyk
las.

Amerikos lietuviu katalikų 
vienyjimo reikalai vienbal
siai nutarta: būtinai suvieny
ti ir naują organizaciją pa
vadinti Liet ariu Kataliku I * •
Federacija.

I Moksleivių šelpimo klau
simu nutarta šelpti “Motinė
lę” — moksleivius šelpiančią 

I Draugiją.
šie buvo svarbiausieji 

svarbiuosius, kurie davė pra
džią tolimesniam Federaci
jos veikimui.

Pasidūkoj ant p ode racijoj 
vadovavimui Auį, lietuviai 
katalikai p^r iauto» 
surinko šimtus tūkstančiu v 
dolerių kovai už Lietuvos ne
priklausomybę.

Tautos Fondo aukų dėka 
apmokėta ]>argabcnimas 
Prancūzijoj užpirktų Lietu
vos savanoriams kareiviškų 
drapanų. Apmokėta Lietu
vos delegatų prie Taikos 
Konferencijos Paryžiuje iš
laikymas. Pirmieji Lietuvos 
atstovai Amerikon — 
nansi nė M i sija” atvyko 'Kau
tos Fondo lėšomis. Wasli- 
ingtoiie išlaikėme keletą me
tu Inf<»rma<ijos Biurą, vė
liau Ekzekuly\Į Komitetą, 
per kurį galėjome susisieki į 
su Jungi. Valstybių valdžia.

Švietimo srityje suŠelpėm 
keliasdešimtis lie tuviu moks
leivių. kurių tarpe moksli
ninką prof. S. Šalkauską, 
poetą Putiną — Mykolaitį. 
Visuomenininkus Dr. L. Bis
trą. Dr. K. Ambrozaitį. Dr. 
K. Pakštą. Menininką J. 
Bendorių ir p. A. Vanagaitis 
yra mūs ]»ašal]><»s gavęs, ir 
daugybė kitu įvairių profesi
jų žmonės.

Nors per tą 20 ties metu 
laikotarjiį esame labai daug 
padarę, bet da daug ir ti la li- 
ko padaryti, nes pirmojo 
F<*deraci jos Kongr<*so pa
tiesti planai toli gražu ne pil. 
nai Įkūnyti. to<lel <la didelis 
darbas mums reikės atlikti. 
1x4 npi<* tai pakallw"siine kitą 
kartą.

T<xlel visi Am. lietuviai ka
talikai,, kam rūpi lietuvių ka - 
talikii g(*rovė. kas jaučia ka
talikų vienybės reikalingu
mą. rnoškiinės į 20 ties metu 
F«*<Ieravijos Jubiliejini Knn-

Kongre^i uždaviniai, nors jų girs;), pirmojo Kongreso 
buvo daug daugiau, bet jčia pradėtąjį darlią varyti pir- 
norėjom pabrėžti

X,
Fcd. Sekretoriatai
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J. Aleksandravičius
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Vai, atplauks baltoji gulbė 
Ir liepsnų sparnais sumos, — 
Aš išeisiu šviesiais rūbais
Iš užburtos sutemos.

Du laivu išplaukia iš Wišcasset, Me. į šiaurės jūres. Jie tyrinės žemes, gulinčias už 
Greenlandijos. Ekspedicijai vadovauja McMillan.

Salomėja Neris

RYŽKELY

Prudential Life Inšuran- 
ce Kompanija paduoda labai 
įdomią statistiką apie mir
ties skaičių. Jungtinėse Val
stijose. Prie tos statistikos 
prijungta ir užmušimų skait
lines. Tos skaitlinės pasi
baisėtinos, ypatingai mies
tuose ir dar ypatingiau pa
saulinėje lietuvių sostinėje 
Chicagoje, galva kurios ne
senai gyrėsi tuo, kad jam 
viešpataujant visi prasižen
gėliai pranyko, teisingiau iš
sislapstė.

Beveik dvvlik«v tūkstančiu 
užmušimų pernai įvyko viso
se Jungt. Valstybėse. Mato
mai baisi jėga stumia žmo
nes prie tos baisios nedory
bės. Vardas tai jėgai — pi
nigų troškimas. Gyvenimas 
matomas aukse; žmogaus 

. siela perdaug su mat e liulėjo 
ir todėl slidžiausias užmuši
mų skaičius papildyta dėl pi
nigų.’

Milžiniškiausiam Jungtinių 
Valstijų mieste NevvY'orke 
pernai papildyta 374 krimi- 
nališki užmušimai, reiškia 
kiek mažiau negu užpernai.

Vžtad Chicago neimsilen- 
kia Nevv Yorkui; Chicagoje 
tuo pat laiku pasiųsta pas 
Abraomą 563 gyvybės. O 
Chicago du kart mažesnis 
miestas už Ne\v Yorką. Chi
cagoje užmušimų nuošimtis 
pašoko nuo 17,5 iki 18,8. Va
dinasi, progresuojama! Žmo
gaus prasižengimai vis didė
ja. Aukso blizgėjimas apa
kina žmogų ir veda prie bai- 

. šių, kruvinų darbų.
I New Yorkas gali girtis į- 

*5'^Į|airįais HCTTkffsfAiš” darbai si 
bet užmušimu sritv pirmenv- 
bę atiduoda Chicagai.

Politikai ir valdžios žmo
nės kriminalistikos skaitli- 

X

nes prikergia ateiviams, to
dėl ateivius varžo. į juos 
šnairuoja. Bet negi ateivių 
vienu tai daroma. Prasižen
gimų skaičius pašokėjo ne 
vien Jungt. Valstijose, bet 
visose šalyse, net ir Lietuvo- 

- je. PrasiženginiirTkaitlines 
padidino karas. Anglijoje 
taip pat rūpinas užmušimų 
bei kriminalių prasižengimu 
daugėjimu; ten kriminalis

tai Užpildė visus kalėjimus. 
Ir Jungt. Valstijose kalėji
mų stoka; jų pakanka tik 
antraeiliems prasižengė
liams, o ne pirmaeiliams: ka
lėjimas pinigų reikalingiems, 
bet ne piniguočiams. Ne atei
viai kriminalistikoje prdgr^. 
šuo j a, bet šalių bei valdžitT 
kova, troškimas prisipini- 
gauti didina užmuštųjų eiles.

■Mūsų amžius — liguistas 
amžius. Liguistas nenorma
liais pergyvenimais. Li
guistas socialėmis neteisybė
mis. Liguistas visomis nedo- 
rvbiu ligomis.

Jungt. Valstjose — gero
vės ir turto šaly, kaip tvirti
na prekybos sekretorius, kas
dien esama po 2,300,000 ser
gančių žmonių iš 116^00,000 
gyVentojų. Nu<>stoliai. gyvy
bėmis. Piniginiai nuostoliai: 
po šešis dolerius į dieną nuo 
kiekvieno sergančio. Ligos 
trumpina gyvenimą ir silpni
na liaudies pajėgumą ir tur
tų produkavimą.

Žmonės miršta kai muse
lės : jie įniršta todėl, kad vie
ni jų valgo perdaug, o kiti 
badauja. Miršta nuo nesusi
pratimo, iš apsileidimo, dėl 
madų gainiojimo, smaguria
vimo, o ne dėl savo sveikatos.■

Mirtis godžiai praryja juos.
Kinuose •užsilikęs papro

tys : daktaras gauna atlygini
mą už tai, kad prižiūri žmo
gaus sveikatą ir nieko negau
na, kai jis suserga. Dakta
ras pirvalo rūpintis žmogaus 
sveikumu, bet ne jo liga. Jis 
reikalingas sergantiems, bet 
(lar daigiau sveikiems. Jei
gu nekultūringos kinų tautos 
samprotavimą pasektų kul
tūringos tautos, tai anksty
vųjų kapui kalvos sumažėtų. 
O mums, lietuviams, tas Įsi
dėmėtina, nes im s tankiau
siai. kreipiamės į gydytojus 
tada, kai jau mirštame, arba 
numirę esame. Tad geriau
sias gydytojas — mokslas, 
susipratimas. Bet tokio gy
dytojo nei Jungt. Valstijose, 
nei kitur, nei pas mus lietu
vius nėra. Kai žmonija su
lauks susipratimo šviesos, 
kai doros ir teisybės mokslas 
prasiskverbs i žmogaus sielą,
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tai tuomet išsilygins neteisė
tas turto normos padalinimas 
ir žmonės nustos buvę kitų ir 
savęs žmogžudžiais. Žmonių 
palaidumas, prie kurio val
stybių valdžios žmoniją karo 
metu įpratino, stumia silpna
valius i prasižengimų bedug
nę. Ir Chicago šiuom tarpu 
paėmė žmogžudybės rekordą.

J. D iltinis

N. A. Federacijos Apskri
čio suvažiavimas įvyks 1 d. 
rugpjūčio, nedėlioj, tuoj po 
pamaldi], Montello, Mass. 
Skyriai išrinkite ir prisiųs
kite apsčiai delegatų, nes tu
rime aptart nemažai įvairių 
reikalų. Taipgi parūpinkite 
geni 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 prisfun- 
čiant delegatus.

zl. Vaisiausltas,

N. A. Fed. Apsk. pirm.
♦

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

Balti rūmai vienuolyno 
Ir alėjos, kaip naktis, — 
Mano širdžiai atrakino 
Amžių kurtas paslaptis.

Ilgisi ant kalno pušys. 
Meldžias vakaro tyla. 
Sutemose verkia smuikas — 
Verkia alpstanti siela. — 
Ak,. iškelk mane į saulę, 
Ar nutrenki į gelmes! — 
Vai, klaiku man, kur gyvates 
Vien bešliaužo po žemes.

(Iš “Ateitis”)

BALADE 
r •« a >? - - >

Paupy, 
mėnesienoj 
džiiksta varžai, 
o upely varlės kvarkia. 
Ein’ dvi šmėklos pro padaržes 
ir viena, jaunoji, verkia.

Fina bernas 
jai širdis iš skausmo plyšta, 
vos laikydamos ant kojų, 
laukia, kad sugrįžtų.

. • Vakaruos’ mėnulis leidžias. 
Vis upely varlės kvarkia.
Žvaigždes žydi, žvaigždes žaidžia — ' 
būt’ gražu.. .
Merga dar verkia.

(IŠ “Ateitis”)’

Kaip kiekvienoj pąrlamen-l 
tarinė j valstybėj, taip iride- ' 
tuvoj šiais rinkimais į III i 
seimą pasikeitė valstybę 
tvarkančios sroves — buvusi 
pozicija pralaimėjo ir atsi
dūrė opozicijoj, o buvusi opo
zicija paėmė kraštą į savo 
rankas. Tai visai normalus 
reiškinys ir jei Lietuvoj da
bar tas nebūtų atsitikę, tai 
tik dėka didelio liaudies pri
sirišimo prie religijos, o tuo 
pačių prie ją ginančių arba 
už ją užstojančių politinių 
partijų, kurios ligi šiol val
dė kraštą. Bet ir Lietuvoj 
materialiai ekonominiai rei
kalai, pasirodo, užima per 
svarbią vietą, kad tas būtų 
galėję atsitikti.

Taigi valstybės prišaky at
sistojo naujos srovės su ki
tokiais įsitikinimais ir sie
kiais ir nauji žmonės. Val
džią į savo rankas jau paėmė. 
Dabar laukiam pasireiškiant 
darbais. Dar prieš sudary
mą valdžios, ministerių ka
bineto, buvo pasiskubinta 
pravesti pora žymesnių įsta- 
tvniu, tai būtent: karo sto- 
vio panaikinimo įstatymas ir 
susirinkimų laisvės įst. Ko
dėl nuo, šitokių įstatymų pra
dėjo, aišku—“demokratija” 
laimėjo ir turi gauti sau lais
vių. To “didelio” “demokra
tijos’’ laimėjimo dėka jau tu
rime Kauno valkatų—komu
nistų ekscesus. Kai “demo
kratija” padarys .dar vieną 
smarkų žingsnį — išleis, lai
kinai už kaž ko užsikabinusį, 
amnestijos įstatymą (amnes
tiją- visiem politiniam • nusi
kaltėliams, tai daugumoj ko
munistai ir peoviakai), tai 
gal ir provincija turės laimės 
matyti tokių pat gražių sce
nų, kaip matė Kaunas.

Nauja valdžia su p. Sleže
vičium prišaky jau yra ir, 
ačiū Dievui, ilgai tęsusi vis 
dėl to jau perskaitė savo de
klaraciją. Bet ir ta deklara
cija nieko' naujo nesako. 
Daugumoj yra tik žodžių 
žaislas arba išskaičiavimas to 
kas jau daroma. Pagaliau iš 
šitos vldžios nieko ir negali
ma laukti. Nebent Vidaus 
Reikalų Ministerijoj, admi-

VALDZIl
nistracijoj ir ypač Šviet 
Ministerijoj pridirbs 
bių. Ar galės ši valdžia tič 
karnai dirbti nežinia. Ir: 
kia labai abejoti, nes 
daug mišrus blokas 
skirtingais interesais ją 
mia. Valstiečių baudi 
socialdemokratų, voki 
žydų, lenkų, tautininkų, 
jungos ir ūkininkų pai 
interesai tarpusavy vis: 
skiriasi ir bendro teturi vien 
buvusios pozicijos neapy 
ta. Dabar jiems visieiūs rū* 
pi būtinai neprileisti prie
valdžios nei vienos iš ka 
kų partijų. Kai tas kai 
atslūgs, tai greičiausia nu-^ 
truks ir bloko ryšiai. T< 
dar galima laukti viso 
kombinacijų ir blokų.

Provincija pasistačius® 
naują valdžią dabar laukia 
ką ji duos, laukia apmokė*] 
jinio per rinkimus duotų: 
vekseliu, o valdžia visko mo-i

■ **7 ; j

keti ir ne nemano, bent iš de* 
klaracijos to nesimato. TaM 
gi reikia laukti tokio pat ne
pasitenkinimo valdžia kaip ’ 
ir seniau buvo.

Joseph S. McGrath iš Pintoj 
delphijos. Jis paskirtas 
siu perdėtiniu mneralų di
; os Komercijos Departmente.
------------------------------------------- „

NUOSTABI NAUJA ŠIRDIES^
IR VIDURIŲ GYDUOLĘ f

Gydytojai yra nustebinti 
ūmai ir puikiai šios naujos 

gyduolės veikia šitokiuose j 
atvejuose

l»:iiiu’ tnksimiviti ima šitas gy 
kas mėnesi ir ramia nuostabų 
vinimą. Jei Jiimi širdis nctvnr 
kia. mažai miurit dvasios, nei 
m:i. :aiki<-iė.įima viduriu. išjHiti 
silpnus nervus, blo^:, "Ittiegų ir 
jausmų. t.-Įi pats dėl savo lnbo p 
išbamlvti šių naujų ;ryd1iolę Nuga- 
Jutns bus nuostabu kas link Ihf" 
jis atstei^s Jumis. Nusti-Tone 
stiprius nervus ir stel*ėtinai didina S 
tvermės pajėgų, teikia tinkamų 
jimų. gerų a|>eiitų ir reguliarj 
veiikinų. suteikia gerų, gaivina 
gą. gausiai entuziazmo, ambicijos 
vumo. Jei Jus nesijauėiat kai 
kiant pamėginkit jj. Jums* nieko' 
nuos jeigu nepagelltėtų. Jis yra 
ims imti ir Jus tuojau pradėsit 
geriau. Imk jj įht keletu ilienų ttj 
Jus nesijausi! goriau ir ncat 
rimt, nuneškit atlikusių |«akiuta>'*d 
ims Jūsų riptiekorių ir jis 
linus Jūsų (dalgu*. Nugn-Tone 

I.M'jal taip gerai žinodami kų ' 
rysdėl Jūsų, Jie (sako visiems 
rialus garantuoti jį ar sugrųžintt taM 
pinigus Jei neužganėdintas. 1 
duojitmns. garantuojamas lt 
tnas j»er visus apt ickorlus.

- ' ■

II.

*

T

laiminta ir atminimais apdovanota.

T<m|< I jam užėmus popiežių sostą nieks iš 
. k.id jis bus mūsų valstybei tėviškai palan- 

mūs neapvylė. Po devynių mėnesiu savo 
XT 1922 m. lapkričio 18 d. pripažįs- 
Tuo pripažinimo aktu buvo parodyta,

PRAKTIKUOJA D 
OFISUOS!
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Lietuvos* Santykiai su Apaš 
tališkuoju Sostu

Bet Lietuvos santykiai su Apašt. Sostu nepasi
liauja ir per didįjį karą. Pas Benediktą XV Romoj viens 
po kito lankosi mūsų veikėjai: Martynas Yčas, kliu. Bal
tuška, prel. Olšauskis. Sis pastarasis savo energija ir su
manumu yra padėjęs Benediktui XV padaryti Lietuvos 
naudai du svarbiu žygiu:

1) paskelbti visam kat. pasauly rinkliavą nukentėju
siai nuo karo Lietuvai ir

2) parašyti laišką Lietuvos vyskupams (ad episeopos 
Lituaniae).

šiame pastarame įvardijime jau impl'cile glūdėjo at- 
sl./irimus Ličiu ros bažn/įčios nuo ba'.n //I tnės Lenkijos pro
vincijos.

Padaliau prieš pat mirtį Benediktas X V'skiria Lietu
vai apaštališkąjį vizitatorių. Dėl tų t riju maloniu Bene
dikto XV vardas Lietuvos istorijoj bus amžinai irašvtas.

15. Pagaliau prieinam prie dabartinio šv. Tėvo Pi
jaus XI. • Jo asmeny turim vienatinį popiežių, kurs pats 
Lietuvoj via buvęs, Kauną ir Vilniti aplankęs ir ne tik 
visus Lietuvos vyskupus. lx*t ir aukščiausius mūsų valdžios 
atstovus pažino, 
mūsų neabejojo 
k lis. 11* ta \ ii t is 
popiežiavimo I’ijus 
ta Lietuvą dc jure.
kad kaip Pijus X, taip ir Pijus XI lietuvius “lygiai myli

=1 "■ — —■ ■ ■ Į ■ Į.> , 1 . ■ - ■ ' g-**

ir kad vis jių tėvynes reikalai yra artimi jo širdžiai,” o 
drauge tuoini iš lenkti rankų ištrenktas ginklas, kuri jie 
mielai yra lig tam laikui vartoję kovoje prieš mūsų valstv- • 
be. skelbdami visur, kad šv. Tėvas yra pripažinęs de jure 1 
vien Lenkiją, o Lietuvos nepri pažinsiąs niekuniet. Pijus 
XI tiems melams padarė galą.

16. Tie taip gražiai užsimezgę Lietuvos santykiai su 
dabartiniu šv. Tėvu, pernai, vasariui baigiantis, buvo, de
ja, netikėtai suirę. Pradžią šiam liūdnam įvykiui yra da
vęs pernykštis Lenkti konkordatas, kuriuo Vilniaus vysku
pija tapo inkorporuota į Lenkų bažnytinę provinciją. Lie
tuvių norėta, kad Vatikanas būtų pasiėmęs tą vyskupiją 
tiesioginėn savo jurisdikcijom išimdamas ją tuomi iš po 
lenkti dvasiškos valdžios. Norai, lieabejo, gražūs, tik. de
ja. juos reiškiant, užmiršta, kad gyvenime vienas daly
kas norėti, o vėl kitas galėti.

Ar Pi jus X T, dalydamas konkordatą su lenkais, galė
jo išskirti Vilniaus vyskupiją ir paimti ją sato tiesioginėn 
globoti l Jei žiūrėsime į šį klausimą ne teoriškai, bet prak
tiškai. tai turėsime pripažinti, kad Pijus XI šiame daly
ke ir negalėjo kitaip pasielgti, kaip vrū pasielgęs. Kaipo 
Bažnyčios galvai jam riijivjo kanoniškai sutvarkyti Len
kijos bažnyčią. Todėl jis norėjo konkordato su lenkais. 
Bet Pijui. Vilniaus vyskupiją savo jurisdikcijon paėmus, 
Lenkų valdžia nieku gyvu nebūtų sutikusi konkordato pasi
rašyti. Iš šiandie jau paaiškėjusių derybų dėl konkordato, 
žinom, kad Pijus.X I toli gražu nėra sutikęs su visais len
kų reikalavimais. Pa v., lenkai reiknlavoj kad Vilniaus 
vyskupija būtų priskirta Varšuvos bažnytinei provincijai; 
kanoniškai jie turėjo pamato to reikalauti, nes Vilniaus 
vyskupija seniau yra buvusi priskirta Gniezdo metropoli
jai. Bet Pijus XI to reikalavimo nepriėmė ir privertė 

V

enktis sutikti, kad iš Vilniaus ir aplinkinių vyskupijų bū
tų sudaryta atskira, nuo Varšuvos visai nepriklausoma Vil
niaus batu ulinė provincija, su arkivyskupu Vilniuje. Už- 
ai Pijui X I vi lta yra karštai padėkoti, o pe smerkti.

17. Tiesa, lenkai nesutiko, kad mūsų tautietis Vysk. 
Matulevičius liktų Vilniaus arkivyskupu. Jie darė jam 
visokių nemalonumų ir kliudė jam ganytojauti. Iš jų pu
sės buvo tai labai nekultūringas ir nekrikščioniškas pasi
elgimas, kurį pašalinti Vatikanas neturėjo galios. I)el to, 
matydamas, kad negalės Vilniuj tinkamai eiti savo vysku
piškų pareigų, vysk. Matulevičius pats pasišalina iš Vil
niaus, sulig evangelijos žodžių: “Kai jie persekios jus vie
name mieste. Įlėkite į kitą” (Mat. X. 23). Tat apleidęs 
Vilnių, jis vyksta į Romą, ir lenkų neleistas būti Vilniaus 
arkivyskupu, lieka paties šv. Tėvo arkivyskupu pakeltas. 
Apsigyvenęs Romoj, jis, kur gali, gina mūšy tautos ir 
įžnyčios reikalus ir sėkmingai griauna lenkų Vatikane 
skleidžiamus aĮiie Lietuvą melus. Pagaliau šv. Tėvo Pi
jaus XI pasiųstas, jiernai gruodžio 14 d. atvyksta i Kau
ną, kaipo Apašt. Sosto Vizitatorius su aukšta misija — 
sudaryti atskirą Lietuvos bažnytinę provinciją.

Kitur tokiais vizitatoriais paprastai siunčiami ne to 
krašto ir ne tos tautos vyrai. Lietuvai Pijus XI yra pada
ręs ypatingą malonę, atsiųsdamas jai vizitatorium mūsų 
tautietį. Tuo Apašt. Sostas parodė noro turėti su Lietuva 
kuo geriausių santykių.

Iš lietuvių pusės Į tai atsakyta gan diplomatiškai — 
pasiuntimu j šv. Tėvą socialinės delegacijoj su vysk. Skvi
recku priešakyje. 1926 m. gruodžio 23 d. ši delegacija yra 
gavusi audienciją ir labai maloniai Pijaus XI priimta, jM-

i

;(Bub daugiau): AA.AjI

VERACKAIRVI
LIETUVIAI ADVO
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Atsakymas į “Vienybes” Nr. SI š. n». straipsni 
“Vadinamoji Lietuviu Diena”

■Centennial Lietuvių Komi 
teto Organizacijos padangės

“KAS KALTAS?”
Šiuo savo straipsniu neno

riu ką nors kaltinti bei už
gaulioti, vienok gyvenimas 

■Verčia mane tikroje šviesoje 
atskleisti prieš visuomenės 

, akis tą senai jau praėjusį į- 
vykį, apie kurį “Vienybė’’ 
No. 81 š. m. liepos mėn. 8 d. 
rašo: “Philadelphijos lietu
viams nepavyko susitarti 
prie dviejų didelių darbų...’’ 

' ir autorius darydamas iš to 
išvadą, sako: “Kuomet baž
nytininkai nenorėjo dėti pa
stangų pritraukus visų Ame
rikos lietuvių prie “Lietu
vių Dienos,’’ tai mes ir nega
lime jos visa burna pavadin
ti visų lietuvių iškilmėmis.” 
Taigi jo nuomone: — “Lie- 

'• tuvių Diena, tik taip sau lie
tuvių diena.”

Taigi: L Ar kvietė bažny
tininkai visus Amerikos lie
tuvius ? 2. Ar “Lietuvių Die- 

« na” tik taip sau lietuvių die
na.

1. Pats komiteto organiza
vimas ir pirmi jo žygiai liu
dija, kad “Vienybės” auto
riaus vadinami “bažnytinin- 

L kai” neatstūmė kitų Ameri- 
t- kos lietuvių srovių, bet prie 
p to ėjo nuolaidumo ir teisin- 
į gumo keliais. Kad ypač S. 
i? L. A. buvo kviestas prie to, 
įtvirtina ir jų pačių raštas iš 
y 9-VI š. m. rašytas poniai Gri- 
hgaliūnienei, Sesųui-Centen- 
Lnial Lietuvųj. Komiteto sek- 

-četorei.
(a) Komiteto Organizavi- 

| Pirmasai susirinkimas
^Pasaulinėje Parodoje Lietu- 
t Vių dalyvavimo reikalu Phi- 
l^ladelphijos veikėjui turėjo į- 
L vykti 29 X1-1925 m. Iš 20 
f/asmenų užkviestųjų atvyko 
K vos apie 2 tautininku tarpo 
I ir 10 katalikiškųjų organiza- 

vijų, kas mane labai nustebi- 
no. Pasitarę visi vienbal- 

| .šiai priėmė mano pasiūlymą: 
| “kadangi rimčiausia Phila- 
rįdelphijoje organizacija yra 
<|Krikščion iškų j ų Draugijų
Sąryšis ir jo susirinkimas į- 

.įSyks sekančiame sekmadie
nyje, taigi per sekančią sa
rtaitę paragyti vietos veikė- 
įfusužsiidomauti šiuo reikalu 

Sąryšio susirinkiman už- 
iblįviesti tautiški] organizacijų 
f^Mtstovus bei visus vietos in- 
Kfeligentus.”

Atėjo lauktasis sekmadie- 
»®is. Krikščioniškojo Sąry- 

susirinkiman atvyko Są- 
t^fyšio nariai, 3 tautininkų ir 
jiJHenas jų kokios tai organi- 
skcijos atstovas, l>e įgalioji- 
^no, tik informacijiniais 
mokslais. Kilo ginčai: vieni 
Hfinkti komitetą, kiti nežinojo 
Išdaryti. Aš gi manydamas, 

■Kad tautininkai nenori eiti į 
Platai iki] organizacijas ir gal 

^įtartais ignoravo pakvietimą 
pftel tam tikros priežasties; 
■filtrą vertus, turėdamas o- 
Klenyje, kad: L tinkamas 

^Pasaulinėje Parodoj*4 daly- 
■avimo pasiruošimas reika- 
Bkuja inteligentiški] pajėgi], 

fiynonių nusimanančių tą dar- 
mbų dirbti; 2. šis darbas yra 
gtendras tautos darbas ir visi 
■ame privalo dalyvauti; 3. 
Mfik vienybėje dirbant galima 

■budtiketi nugalėti Amerikos 
lietuvių užslopintą ūpą ir

7*

rasti reikalingos paramos, ir 
galutinai, 4. nors Krikščio
nių Sąryšis yra rimčiausia 
organizacija, vienok kadan
gi čia einasi apie piniginį rei
kalą visos Amerikos lietuvių, 
taigi ši organizacija negali 
būti juridinis asmuo ne tik 
atstovauti Amerikos lietuvių 
visuomenę, bet net Philadel
phijos, o tatai belieka du ke
liu: ar mass-mitinge rinkti 
komitetą ar sudaryti iš drau
gijų attsovų (koalicijinį) ir 
gauti Amerikos visuomenės 
pritarimą. Pasirinkta leng
viausias ir teisingiausias — 
sušaukti mass-mitingą ir ja
me išrinkti. O kad visus i- 
traukti darban aš sutikau at
lankyti visus be skirtumo 
man nurodytus veikėjus ir 
asmeniniai užkviesti.
Geresniam mass-mitingo su

ruošimui išrinkta organizaci
jinė komisija iš 5 asmenų, 
kuri ir rūpinosi jai pavestą 
darbą tinkamai atlikti. (.Ton 
pateko ir abudu atvykę tau
tininkai).

Kas tarta—išpildyta. Nu
jaučiant kad mass-mitingan 
ateis Trockio ir kitų “ickių” 
bernų, organizacijinė komi
sija padėjo visas pastangas, 
kad nors katalikai ir tauti
ninkai eitų išvien ir to dėlei 
iš anksto nužiūrėjo tinka
miausius žmones komitetan 
ir susitarė su srovių lyde
riais. Iš tautininkų tarpo 
Philadelphijoje rimčiausiu 
vadu skaitomas ponas Dr. 
Klimas. Taigi net du kartu 
atlankiau jį ir i parodytą 
jam komitetą sąstatą pasakė: 
“Mano nuomone tai yra ge
riausi žmones, kuriuos galė
jote* gauti. Jis pats atsisakė 
įeiti komitetan ir tatai jam 
buvo pasiūlyta net garbės 
pirmininko vieta, o kad ne
įžeisti katalikų ir tautininkų, 
komiteto pirmininku buvo 
numatytas ir išrinktas be- 
partyvis žmogus, ponas Dr. 
Dambrauskas.

O rgan izac i j i ne kom i si j a 
ant numatyto sąstato: 6 ka
talikų ir 5 tautininkų bei 
bepartyviii ir revizijos komi
sijos pirmininko pono Dr. 
Stankaus (tautininko) vien
balsiai sutiko ir 20 gruodžio 
įvykęs mass-mitingas en 
block komitetą priėmė, tik 3 
asmenims pasipriešinus būk

tai panašus komisijos pasiū
lymas yra neteisėtas. Bet 
paprašyti statyti kitus kan
didatus — nestatė. Taigi pa
siūlymas liko priimtas ir ko
mitetas sutartinai su tauti
ninkais beveik vienbalsiai 
mass-mitinge išrinktas.

(Čia turiu priminti kad 
‘ ‘ Vienybės ’ ’ korespondenci- 
ja iš Sausio š. m. autoriaus 
“Mitinge buvęs” yra grynas 
melas, šmeižtas, ką atsako 
pats komiteto sąstatas ir ta
tai mes ją ignoravom.)

(b) Pasaulines Parodos 
Lietuviu Skyriaus Laikinojo 
Komiteto Taktika.

Vos tik paaiškėjo, kad šį
met paroda įvyksianti pir
miausiai komitetas rūpinosi 
sudaryti ^nuolatinį juridinį 
asmenį, kuris turėdamas vi-, 
sos Amerikos lietuvių pasiti
kę jimą imtųsi darbo. To dė
lei atsišaukta į visas Ameri
kos liet, organizacijas, laik
raščius ir įžymesnius pavie
nius asmenis. Nurodyta du 
keliu: konferencija arba esa
mojo komiteto papildymas. 
Visos katalikiškos organiza

cijos prisiuntė savo atstovus 
— legalizavo Laikinį Komi
tetą. Tautininkai per poną 
Dr. Klimą pasireiškė už kon
ferenciją.

Taigi jie užkvietimą gavo; 
.jį svarstė ir savo nuomonę 
tarė. Kodėl .tad “Vienybė” 
sako, kad nebuvo kviesti?.. 
man keista.

(c) Konferencija ar papil
dymas. Kiekviena organiza
cija privalo vaduotis daugu
ma balsų. Taigi ir Laikinis 
Komitetas viena, turėdamas 
nemažiau Amerikos Lie
tuvių visuomenės pritarimą; 
antra aišikai matydamas 
(ant ko ir ponas Dr. Klimas 
sutiko) kad Konferencijos 
sušaukimui permaža laiko — 
tas būti] buvęs aiškus darbo 
suardymas, negalėjo kitaip 
pasielgti, kaip tik kviesti 
Tautininkus nusistatyti už 
komiteto papildymą ir pri
siųsti savo atstovus.

Kreiptasi prie jų atstovo 
pono Dr. Klimo ir prašyta, 
kad tuoini pasirūpintų ir 
paskui Vėl 7>ats Komitetas 
kreipėsi raštu ir 12-VI š. m. 
susilaukė neigiamą atsaky
mą. Skaitant šį atsišaukimą 
ir prisimenant, ką ponasDr. 
Klimas kalbėjo man. ponui 
Dr. Dambrauskui ir poniai 
M. Grigaliūnienei rodosi 
keista: .Jis buvo pareiškęs 
kad yra įgaliotas atstovauti 
Amerikos visuomeninėje 
konferencijoje, o raštas 
skamba: “Dr. E. G. Klimas

Condenfed ; 
ijx Muk

(PASALDYTAS) 

Padaro 
nepaprast ai 
skanu my ši 

nį.

Ii

buvo įgaliotas S. L. A. Pildo
mosios Tarvbos dalyvauti• *■ 
PJiiladelphijos lietuvių drau
gijų susirinkime.. . ”

Kitos organizacijos nesi
teikė nei atsakyti. Taigi Ko
mitetui beliko eiti užsibriež- 
tu keliu.

Lietuvių gi Seimo rengėjai 
pasielgė suvis kitaip. Jie ži
nojo apie esamąjį Pasaulinės 
parodos Lietuvių Komitetą; 
jie žinojo, kad Amerikos lie
tuvių visuomenės daugumą 
sudaro katalikai, o vienok 
sau vieni nei žodelio netarė 
parodos komitetui ėmėsi dar
bo.

2. Ar “Amerikos Lietuvių 
Diena” yra tik “taip sau’’ 
Lietuvių Diena. Šis klausi
mas yra juridinio pobūdžio, 
taigi, kad tinkamai ji su
prasti reikia pažvelgti Į ji ju- 
ridiniaakia. Ir taip.

L Pati “Amerikos Lietu
vių Diena.” kaip ir panašios 
kitų tautų dienos yra tautos 
reikalas, o ne vienos antros 
srovelės. .Tą švęsdamos tau
tos dalyvauja istoriškame A- 
merikos Suvienytųjų Valsti
jų Įvykyje ir pati “Amerikos 
Lietuvių Dienos’’ programa 
atatinka savo tikslui. Šioji 
diena bus rimčiausias, di- 
džiausiąs ir iškilmingiausias 
Amerikos Lietuvių gvveni-

mo Įvykis sujungtas ne vien 
su savo tautos garbe ir jos re
klama. bet ir sąryšyje su A- 
merikos Suvienytųjų Valsti
jų gyvenimu.

2. šiam darbui buvo 
kviestos visos srovės taip pa
čioje Philadel pili joje. kaip 
ir visoje Amerikoje. Jeigu 
kurios nenori dalyvauti, tas 
nekeičia dalyko esmės, tik jį 
dalinai silpnina.

3. Atsisakius arba kol kas 
neprisidėjus nekiltiems A- 
merikos Lietuviu srovėms 
reikalas vis tik yra vedamas 
žymios Amerikos lietuviu 
daugumos, Taigi ir “Vieny
bės” autorius tvirtindamas, 
kad “Amerikos Lietuvių 
Diena” yra tik “taip sau” 
Lietuvių Diena turėtų prisi
minti filasofinę taisyklę: “a 
patiori fit denominatio.” 
.Jeigu katalikiškieji vadai su
sitarė su savi visuomene su
vis vieni ruošė šias iškilmes 
ir suvis prie to nebūtų kvietę 
tautininkų ir 1.1, vis tik daug 
daugiau turėtų teisės vadin
tis visos “Amerikos Lietuviu 
Diena” negu ruošiamasai 
“Lietuvių Seimas” kuriam 
net A. L. S. savo seime skau
džiai kirto per veidą.

Baigdamas ši straipsni 
Sesųui-Centeniial Lietuviu

R,
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Didžiausia pasaulyje statinė, talpinanti 21,000 galionų, 16 
pėdų augščio. Ji randasi miškelyje prie Grand Sable Lake, 
Michigan valstijoj. Statinė vartojama, kaipo vasarnamis.

Komiteto vardu pareiškiu, 
kad ir Šiandie komitetas sto
vi ne vien ant teisėtumo pa
grindo, bet ir demokratingu- 
mobei nuolaidumo. To dėlėj 
jei kam neaiški buvo mūsų 
komiteto susikūrimo pradžia 
ir dabar paaiškėjus — “Kas 
Kaltas” pajus nors dalyvau
ti kilniam mūsų Amerikos 
lietuviu visuomeniniam dar
be, prašome priskirti savo 
atstovus Sesųui-Centemiial 
Lietuviu komitetam

Kun. S. J)raupelis

I

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

Neveiklumas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos.

K.i 7.07’0 1/X /’ 1G 1/7/>/.V7.W.1X 
% arbatinio šniikštuko druskos 
’į nrbnilnlo šniikštnko jmprlkos 
’<_• arbatinio šiuikšniko niuėtanlos 
2 šaukštu BordctiM <’ondcwšl plono 

puoduko nlyvų aliejaus
’/i puoduko neto

Kaip patlaupli Saloti 
I)rcx*in0

Gerui stiimilšyk sau
sus dulktus. Pridėk 
kontlenstiofi) pient) ir 
vėl gerai Išmaišyk. 
Po blskj dėk nlyvų 
nllcjų minint nmišant 
Kiti košelė tirštėja, 
pridėk arbatini šauk
štukų neto arba le
meno sulčių. Maišyk 
kol aliejus mumIIIcs su 
košidr. Tadu iitvė- 
ditik.

Geresnio Cigarėto
A _

Ii

Z

BOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 
. BOSTON, MASS.

Pirmininkas — V. Zalieckas,
514 E. Bronthvay, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — Povilas Buka,
95 C Street, So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Antanas Macejunas,
450 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 

Fin. Rašt. — Juozapas Vinkevičius,
906 E. Broathvay. So. Boston. Mass. 

Kasierius — Andriejus Zalieckas.
611 E. Flfth St.. So. Boston. Mass. 

Maršalka — Kazimieras Mikalionis,
906 E. Broadvvay. So. Boston. Mass. 

D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 
mėnesinius susirinkimus kas pirm* 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio, po na- 
merln 694 Washington St, Bostoet 
Hast 1:30 vai.
ant susirinkimo atsiveskite W jinTna 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

^■^fi A. .

i
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Lietuvos Duktem Draugystes 
Po Globa Motinos Švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė Ašmenskienė,

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

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

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

’in. Raštininkė — Bronislava Ciunlenė,
29 Gould St.. W. Rosbnry, Mass. 

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

Tvarkdarė — Ona Mlzglroienė.
1512 Columbia R<t. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų utarnlnkų kiekvienų mėnesi 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės Į pro
tokolų raštininke laišku nr telefonu. 
1:3O vakare, pobažnytinėj svetainėj, 
Fifth St., So. Boston. Mass.

A
ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 

DRAUGIJOS VALDYBOS 
ANTRAŠAI

pypkių tai 
geriausis cigaretas, 
prie kurio bile vyras 
gali pridėt lupas” - -

k

♦

1V3
y

Pirmininkas — M. žiobs.
539 E. Seventh St.. So. Boston. Mgss. 
Telephone South Boston S552-R.

Vlce-P1rmln!nkns — J. Petrauskas.
17 Vale St.. South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — J. Glfneckts.
5 Thornas Pk„ South Boston, Mass. 

Fin, Raštininkas — M. Seiki*.
46 Marine Road. So. Roston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžlunas,
885 E. Broadway. So. Boston, Mass. 

I Tvarkdarys — J. Zuikis.
7 Winfield St., So. Boston. Mass.

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

a.

Lietuvos
ženklai

•O.
IiiOLD GOLD41

R
’4

Llibvniaa

Pabandykit vieną, 
Jum patiks! o

oNaujas ir geresnis cigaretas
20 už 15c

SKARBIN1S RŪKYMAS 
Iidirbinis P. Lorillard Co.. {steigto* 1760.

<4

\ t
1* » i

4

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra lndomu su Jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame susiu
vi ny J o. išviso yra 40 ženklų.

Kaina įO centų.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway 
S. Boston, Mass.
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lietuvių kolonijas. | Jo Ekscelencija iškilmingoje

dienas iš komisijos
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kaipo didžiausias

t-- •*» K 
t? 
r r 
V ’

1

‘•’v.Z
-« S-

J. V

didelis skandalas į 
metus: “Laisvės” 

’agentai ]x*r prie-’ 
•, kati turi prigulėta

ir
Vyčių 25

’* VčT.Savičkas.

Ękšcelencuja < aręiyyšfcapąs . J.1 
Jis atvyko iš 

ir apsistojo pas.
4

$1.00

$1.50

.15♦

$1.00

Politinio pobūdžio

ei.»• M -. '

DARBININKAS”

knygų:
“Darbintnkas

r u knvgu
DANGAUS KARALIENĖ
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teitos. S Itįai liejeą 
arėrvyskiĄĮ^ 
įspijding;/ frtundkslų.

Qei|). kun. Jonaitis savo aii- 
tomobiliuje brangų svečių pa- 
vųžruųjo po svarilesneslas mies
to dalis ir 1

Visi Detrbito lietuviai ap
gailauja, kad brangiam sve
čiui nebuvo surengta prakalbų.

Rep.

ziaoJdek
JksėėTerici jųž.|rd pasidarba

vęs lietuvystei ir kųtažikystei, 
tas nesigailės Tcelių centų-pie
tums ir čikjį' galima bus maty- 

s^tibri pamatyti prakil- 
(Jefetėrio lietuvius 

atomu?į "tuos pietus ir čia 
^no§ vjiĮdš’-jjamatys. 'Tikietai 
pietums pardavinėjami tik 
Ugi ri^aučio 8į dienai.

Ant rytojaus, sekmadienyje, 
rugpiūčioje 8 dienų 10«30 ryte

CLEVELAND, OHIO
Šiuomi pranešame Cleve

lando lietuviams Amerikos pi
liečiams, kad viešas piliečiui su
sirinkimas bus 28 d. liepos 7:30 
vakare, Lietuvių Svetainėj, 
6835 Sperior Avė. Tadgi visi 
piliečiai, esate prašomi atsilan
kyti į šį susirinkimų, nes yra 
svarbus reikalas, kuris rišusi 
su kiekvienu Amerikos piliečiu 
turi būti aptarta šiame susirin
kime.

Komisija: A .Padegimas, M. 
Ruseckas, P. V. česnulis, J. P. 
Kvedaras, J. Urbšaitis.

čiams, jis tik paduos vietines 
žinias. Čia, jau eina panašus 
apelis, bet jis katalikų visųo- 
meneiinetarnauja. Jis tik tar
nauja trims ypatybėms: “Bal
am Vanagui,” “Aptemusiam 
Mėnuliui” ir “Užgesusiai Žvai
gždei.”

procesijoje, r kurioje dalyvaus 
draugijų atstovai ir vaikučiai, 
bus atlydimas bažnyčion, kur 
laikys iškilmingas šv. mišias ir 
pasakys pamokslų. Prie mišių 
dalyvaus svečių kunigų, bažny
čia bus papuošta kiek galint 
gražiausiai. Visi laukiame tos 
dienos su didžiausiu džiaugsmu 
ir kviečiame visus atsilankyti j 
tas iškilmes, net ir iš toliau, 
kad pasidalinti su mumis tuo 
nepaprastu Įvykiu ir džiaugs
mu. i

Visi Skaitykite

Jono Kmito
Dar naujiena

Ponas M. Ruseckas atidarė 
spaudos biurų, kur bus užraši
nėjama visi katalikiški laikraš
čiai ir priimami visokio spau
dos darbai. Antrašas: 7416 
CorneHa Avė. Lietuviai nerei- 
kalaujat eiti prie laisvamanių 
su panašiais reikalais, duokit 
savam žmogui.

Pranešimas

LDKS. 51 kuopos susirinki
mas Įvyks rugpiūčio 12 d. Na
riai kviečianti atsilankyti i su
sirinkimų. Reikėtų aptarti a- 
pie ateinantį seimų, gal galėsi
me pasiųsti nors vienų delega
tų Į seimų. Podraug- primenam 
kad debatai (diskusijos) per 
kokį laika yra pertraukta iš 
priežasties vasaros laiko. Ru
deniop vėl pradėsim debatuoti.

Pasinaudokit proga

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas yra nutaręs per tris 
mėnesius puse kainos įstojimų. 
Būtų dabar pareiga kiekvieno 
piliečio pasinaudot šia proga ir 
prisirašyt.

Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

EILIŲ JOJE YRA VISOKIŲ
įvairių — patriotmgų,

Roman C. \Varcen padarė vieną iš drąsiausiu -tiikstj" 
Jis jierlėkė pro tilto apačią. Tas iiltas yra Kiverside. t'al 
pločio Jr tik !iih> vandens.

SU 
ir

: nvo orlaiviu, 
tėra 75 prtlų

juokingu, rimtų, bet
visiems visos supran
tamos. Veik visos yra.’^<e—!J 

griebęs, jis metės j kTPj Raibų 
ir pradėjo manęs klausinėti ar 
aš matau kokia permainų šia
me mieste, Dės Moines, la. Aš 
jam atsakiau: Taip ir didelę 
permainų matau. Tai jis sako: 
“Tai aš čia pasidarbavau, tai 
mano darbas.” Aš jam sakau: 
“Tai nėra kuo girtis, bet reikė
tų apgailestauti, nes tavo dar
bas užtraukė šio miesto lietu
viam nelaimę ir skurdų ir gėdų. 
Praplatinai girtuoklystę, pa
leistuvystę, suardei šeimynų 
gyveninių, nes to pirmiau čia 
nebuvo. Jau dabar vaikai tė
vų negerbia ir nuo jų pabėga ir 
ištvirksta. Taip ir paties vai
kai jau negerbia, nes tavo duk
tė pabėgo ir grįžti jau ne vie
na. ”Tuoinet vyras ir vėl parau
do kaip vėžys ir sako: “Jūs 
tamsūnai,” ir šalinasi nuo ma
nęs sakydamas: “Jei turėsi lai
ko, užeik pus mane į šluba.

Sunku viską aprašyti, gal lai
da sugrįšiu, tai daugiau papa
sakosiu.

ęm.ejjb A

originalūsgaudinėja ir jie nemato. Bet. 
kunigus, tai jie mato, kad jie 
iš žmonių pinigus traukia, nors 
jie jų jiems neduoda. Čia jų 
yra vadas-V. Kasakaitis, visai 
nemokytas, labai sunkiai gali 
slebizuoti, nes kaip jis paima 
[skaityti laikraštį, tai kad bū
tum už sienos ir klausytum, tai 
sakytum, kad vaikas mokinasi 

[slebizuoti. O jau visokių šu
nybių tiek yra pridirbęs, kad 
sunku aprašyti, tad man ir te
ko su tuom komunistų vadu su
sikirsti. Bet vargšas pasijuto, 
kad karšta, nes jam čia niekas 
iki šiol niekame nesipriešino. 
Todėl bepigu buvo statytis 
|“didvyriu.”
Į Kaip tik aš su juo susitikau, 
Itai jis man pasisakė, kad jis 
I galis būti So. Bostono klebonu.
Aš jam atsakiau, kad mes tu- 

Įrim du kunigu ir mums užten
ka, o jums vietos neturim, nes 
So. Bostone kiaulių nelaikom 

Įtai nei piemenų rfere^<ia. Tai 
ttos^^kihkunistų jhilaš it vėžys 
Įparalido ir a leis pastatė. Jo kai-1 
I ba. staigiai- nuliuko. Bet susi-^I

Apdaruose $150, be apdaru $1.00

366 Broadway, So. Boston, Mass.

CLEVELAND, OHIO
Liepos 11 d. L. R. 1\. Moterų 

Sąjungos 26 kuopos buvo šei
myniškas išvažiavimas. Tai 
pirmas įvykis, kuris niekad pa-, 
našiai negalėjo būti Clevelando 
lietuvių istorijoj.

Nors daug buvo panašių iš
važiavimų, bet lygaus šiam 
niekad nebuvo buvę. Mūsų sa- 
jungietes tikrai Dievas laimi
no, nes tikiętas suaugusiems 
buvo $|JH) d jaupamečiaųis- 50 
centų už-kurf veže į abi pftAeS' 
veik 65 mailes ir dar davė du 
sy soiai ir skaniai pavalgyt. 
(Iiįdėjau nuo rengėjų, kad dar 
liko pelno keli doleriai. įspū
džiai išvažiavimo buvo kojpųi- 
kiausi. Be sąjungiečių buvo 
daug pašaliniui žmonių. Ma
tyt visi pilni užsigąpėdinimo 
išvažiavimu. Mačiau vienų lie
tuvių astronomijos žinovų, ku
ris darė tyrinėjimus. Man jo 
užklausus kų čia veikia, jis, 
man atsakė, kad matęs laikra
ščiuose, kad Clevelando lietu
vių padangėje yra net kelios 
“žvaigždės.” bet čia jų nema
tyt. Sako: “Mano mokslas pa
rojo, kad tos “žvaigždės” tik 
tuomet pasirodo Clęvelando lie
tuvių padangėje, kuomet, žino, 
kad gaus gėlių bukietus.”

Išvažiavimas

WORCESTER, MASS.
Sujudo, sukruto visas AV 

cesteris. Na ir kas atsitiko? 
Štai rugpiūčio 7 dienų atvyksta 
čionai Jo Ekscelencija Arki
vyskupas J. Matulevičius. AVor- 
cesteriečiai gerai žino kas jis y- 
ra, kokia tai jiems garbė bus 

(laukti tokį svečių ir Uų tai

Jo Eksc., už tai dabar 
tik ir kalbama apie Jo Eksce
lencija ir mesta vis darbai į ša
lį, kad tik geriausiai prisiren
gus priimti Jo Ekscelenciją Ar
kivyskupų.

Jo Ekscelencijos Ark. J. Ala- 
tulevičiaus priėmimui ir viso 
ko prirengimui yra išrinktos į- 
vairios komisijos, ir taip: Pri
ėmimo komisijoje, kun. K. A. 
Vasys, kun. J. Čaplikas ir p. 
adv. A. Mileris. Spaudos ko
misijoje, kun. J. Čaplikas, j>-lė 
M. Leonaitė ir Mrs. Rebolli. Pa- 
gražinimų komisijoje, kūn. A. 
Daugis, V. Bačys ir p-nia O. 
Pakštienė. Iškilmingų pietų 
surengimo komisijoje, M. ŠČ-iu- 
kienė, O. Landžienė, 1). Raga- 
bauskienč, Alavošienė, A’. Ba
čys ir J. Bakanas. Programo 
komisijoje, kun. K. A. Vasys, J. 
Žemaitis ir O. Pakštienė. Drau
gijų sukvietimo ir sutvarkymo 
komisijoje, J. Vaitkus, J. Ben- 
doraitis ir Mikutaitis. Visos 
tos komisijos smarkiai rengia
si. darbuojasi ir manoma bus 
tokios iškilmės kokių mes dar 
nematėme. j

Jo Eksc. Ark. J. Matulevi
čius atvyks Worcesterin rug
piūčio 7 dienų. Jį patiks stoty
je priėmimo komisija. Iš sto
ties nuvyks miesto salėn, kur 
bus miesto oficialr^-firiėmii----
Iš ten vyks prie Šv. Kaziinh ., 
Bažnyčios, kur jratiks daugybė 
žmonių ir visų katalikižki; 
•draugijų atstovai. Toj pat ^ie
noje, vakare 8JM) valandų. Baž
nyčios salėje yra renginiui'iš
kilmingi pietūs Jo Ekscelenci
jos pagerbimui. Pietūs bus iš
kilmingiausi >u gražiausiu pro- 
grmou. Pietuose dalyvaus visi 
prakilniausi AVorcestcrio lietu
viai. Kąs tik myli lietuvystę ir kenks mūsų didiesiems laikraš-

LDKS. 51 kuopa rengia išva
žiavimų sykiu susidėję su L. 
Vyčiui 25 kuopa. Išvažiavimas 
bus panašus srtjungiečin mote
rų išvažiavimui, nes toje pat 
vietoji* ir maž kiek tomis pa
čiomis išlygomis. Išvažiavimas 
bus 8 d. rugpiūčio.

Nariai abiejų kuopų pasi
stengiate iškalno gauti tikietus 
pas rengimo komisijų. L. I). K. 
S. 51. kuoposa komisija: A. 
Vyšniauskas, M. Ruseckas 
A. Padegimas. L.
kuopos komisija: P. Bortnika?, 

. (leižutis ir B. Kapalinskas, 
y Naujiena

Eina gimdas, būk ketina iš
eiti mažas laikraštukas, kuris 
skelbs tik vietines žinias, ypač 
iš katalikų reikimo liei judėji
mo. Vardas ketina būt Cleve- 
lando Lietuvių Katalikų Žinios. 
Aš patapiau, kad verčiau va
dintųsi C. L. K. Laimė. Toks 
laikraštukas niekuoni neuž-

DĖS MOINES, I0WA
Jau aš praliejau ilgėtis savoj 

draugų So. Bostoniečijj, nes čia 
viskč^'J<itoiP’<unąsi^.ae taip , • ' k : ■s.r'- •> ' , *kaip as maniau.

Man čia yra labai -gerai, ma
nim nėpasidalina ne tik įsimi
nės,; ale į? svetimiį tVjsuf-esul 
febai svetingai priimtas, nes 
pirmiau su visais buvau geruo
ju, tai ir dabar randu draugų. 
Ale juose yra didelė^iermaitiaj 
nes "jie yr^ nžsiitoūtd 
be iUgirtuoljdyštė. č'Tįe, kurie 
pirma buvo geri draugai^ tai! 
dabar aš jau su .jais neguliu su- j 
tikti, tuojaus jįe pradeda kla
joti girdami komunizmų ir bol
ševizmų. Tai man tenka gero
kai susikirst, bet vargšai yra 
labai silpni, lengvai gali jiems 
užčiaupt žiotis. Bedievių ir 
jolševikų laikraščiai čia vieš
patauja. “Darbininko” bijo, 
<aip kokio baisiausio daikto, 
neš jiems “ 
ĮMTstatytas 
priešas.

Čia buvo 
prieš apie 4 
ir ‘‘Balso’ 
vartų spyrė, 
prie komunistų, nės sake, kad 
mums yra kiliai jūs gaila, nesi 
girdi jau katalikams artinasi 
galas, jau už poros savaičių 
pradėsiu visus katalikus pinu
ti ir karti ir jau daugiau nebū
sią katalikų, girdi dar jums y- 
ra proga išsigelbėti nuo tos 
baisios mirties. Tai surašė la
bai daug lietuvių. Po to vie
nas atsirado drąsuolis ir prane, 
šė valdžiai ir nurodė, kur jie 
gyvena. Tai juos visus suėmė, 
ir kurie tik buvo surašyti su
kimšo’ kalėjiman. Su tuom 
prasidėjo jų vargai. Teismas 
tęsėsi labai ilgai ir jei nebūtų 
primelavę savo priešui kMnigui 
airiui ir jei tas nebūt užsistojęs, 
tai visus būtų išvarę iš šios ša
lies. Dabar tik turėjo pabau
das ir išlaidas užsimokėti nuo 
$50.00 iki $500.00. Tai matot, 
kų padarė komunizmas. Ir vis- 
tiek kaikurie negali įsitikint, 
kad komunizmas blogas daik-

Čia juos skriaudžia, ap- kun. V. Matulaitis iš St. Claia

s' ČR. Liepos 1 L d.fflfc, 
po ]>ietų Šv. Jnlgl 
choro kžmbari^ės 
Cit y, Pa. įvykojU 

ki!

i
£
t

•s Lietuvių Dienos 
? Reikalai
r

įU26 m. 3 vai. Pa. Laike mišią giedos 
Jio parapijos 
įso Mahanoy 
--tos Lietuvių 

Dienos Sidiuylkill Apskričio 
rengimo komiteto > usirinkimas. 

Atidarius susirinkimą rašt. 
j^lč S. Rutkauskaite ]>erskaitč 
praėjusio susirinkimo protoko
lų, kurs buvo priimtas vienbal
siai. Po tam iš eilės išklausy
ta Įvairių komijujų raportai. 
Pirmiausia parkčęsaindymo ko
misija pranešė, kad jau vieta y- 
įra paimta Lakevvood Park. su
daryta visi formalumai ir kon
traktas jau padarytas raštu su 
parko savininku.

Tautiškų ženklelių ir včlevė- 
lių užsakymo komisija pranešė, 
kad teiravosi nekuriose firmo
se, tad minėtoji, komisija Įga
liota juos parūpinti ne vėliaus 
kaip iki 31 d. li<‘}M»s.

Traukinių samdymo komisi
ja pranešė, kad ekskui/ijos 
traukiniui jau užsakyta iš tų 
pat vietų kaip ir kitais metais 
ir sustos Lakevvood stot v.

Toliau svaMfa. palios die
nos tai yra 16 d. rug 
mas. Šiais metaūvdrii 
ga į parkų p1 1 
tautiškuUmklelį. tai 
visų vartų stovės pas 
bininkai rinkti įžan^, 
t Į. Už autonu>|itti 
mokėti mTcikės? iik už juose 
(•sančius žmones. Dienos iškil-
*

mes, prasidės su šv. mišiomis. 
kurios bus laikomos didelėj sa
lėj 10:30 ryte. Mišias laikys

irogra- 
a jžan- 
uodrtnt 
ad prie 

irti dar
os niokos

iu* ir t rokus

S

i
y.-?*
I s

suvie
nyti lietuvių chorai Scliuylkil! 
apskričio. Pamokslą >akvs 
kun. J. A. Karalius iŠ Miners- 
ville. I’a. 12:31) po pietų toje 
pat salėje bus koncertas, kuria
me dalyvaus !) chorai, (pirmiau 
rengsi tik 4 o paskutiniais lai
kais pasižadėjo dar 5 nauji. 
Kiekvienas choras dainuos at
skirai, o užbaigoj suvienyti 
chorai dainuos bendrai sekan
čias dainas: 1) Užtrauksime 
naują giesmę broliai. L') Lietu
va brangi. 3 Vilnius ir užbai
goj “Tautos Himnas. Suvie- 
nytieins chorams diriguos varg. 
K. Žalnieraitis iš Mahanoy 
(’ity. Pa. Koncerto pert rankoj 
bus prakallms. Angliškai kal
bės Juilge•Bonyvvell iš Phila- 
delpliijos ir jei aplinkybės leis, 
lietuviškai. Dr. Eretas, svetys, 
atvykęs iš IJetuvos; Koneer- 
tan įžanga 25c. 3 vai. po pie
tų ir 8 vai. vakare toj pat vie
toj bus šokiai.

Tautiškus ženklclitts arba Į- 
žangą į parką, litdchis į kon
certą ir šokius bps galiom gaiw 
t i nuo Linos d. rugp. |>as koini- 
tet.o nariu/, apskr, vargon. ir 
choru, narius kieki ienoj koloni
joj: v

Kugp. 1 <1. •“> vai. |m> pietį Mm-. 
banoy (’ity vėl Įvyks dekųl^nfj 
suvažiavimas |m» 5 delegatus
nuo kiekvienos parapijos. R -į. 
kėt^visiems dalyvauti, n^fdaė- 
dai^ dalykų reikės aptaffS. 

fįfrsos Komisijos nary!

fe • J- !~tis

Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy-p 
kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne- < 
gaištant visa kas-dedasi mūsų krašte ir visame pasauly,; 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš-,, 
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie
tuvos'ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve-.; 
nimo klausimais; belo, deda Įdomių apysakų, eilių, įžy 
miųjų Lietuvos žmonių gyveninio aprašymų ir t. t., o be ji 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams dųoda įžymaus Lie-.

os veikėjo paveiksi^.* " ■ i.i ' 7 - ' - > «

UžsisukęhTBIYtlTĄnartams arba p 
na priedo įdomių 160 pusi, knygų “Špionažo paslap-^| 
” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin-i 

Į “Vakaro kaukės.” .
“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku* 

šiam jienkins naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam7^ 
už juos prenumeratos pinigus.

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei 
metu 7 it. 5Uc. ir trims mėnesiams 3 lt. 75c. Užsieny dvi-' 
.gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie- : 
tavoje. ’

TRIM IT()” adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr. •’

Skaitytinos knygos
Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Zmo-

gus privalo būt žmogum. Kad tokiuo išlikt, tai
reikia skaitvt geras knygas.

Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerų

pasiūlo sekančio turimo ge-

Ekonominio Virinio įdomi knygutė

zinm mėgėjams tinka
PASAULĮ

TRYS KELEIVIAIS
mio skaitymėliai

TRUMPI- SĘĄ.ITYM3LIAI

Kns užSisakys visas čia paminėtas knygas
-tint syk ir atsiųs money ordor'į, čekį

praustame laiško penkinę, tas ir gaus
Ru visas knvgas tik už $5.00. Galima užsisa- <

*«yti ir po vienų.

Siųsdami užsakvmus adresuokite:

366 W» Broadwav
“DARBININKAS

South Boston, Mao>



M et/T ja s

BOSTON’E u
$600.00------ inešti-------$600.00

3 fseimynų namas. Remiu neša $.552.00 i 
metus. S3SOO. Kreipkitės pas A. .1. 
KIRSTIS, !k»2 Broadvvuv, S<». Boston. 

(L.23.27)

PARSIDUODA NAMAS
1 n >R(’11 ES'i'ER-Y šeimynų 1.5 kam
barių. Geras namas dėl gyvenimo arba 
biznio, remiu neša į mėnesi $10.5. Kai
na 8U.SOO. F. A. ŽALEI KAS. 1 Stale 
St., Boston, Rooin los, 'l’el. Main 0SI5.

(I..1G.23)

ANT RENDOS G AR ADŽIUS
Nuo rugiu. I d. š. m. ims liuosa vieta 
vienam automobiliui mano guradžiuje. 
Garadžius geras, patogus įvažiavimus. 
Remia ■ $10 mėnesyje. M. ŽIORA. 539
E. Seventh St., S. Boston, Mass. (L.30)

SOUTH BOSTON, MASS
ANT RENDOS 3-4 kainlmrfal $3.50 Jr 
$4-00 aut savaitės. 50 B St., So. Boston, 
arba Tel. Llberty 7222 (Jly25>.

SOUTH BOSTON, MASS
ANT PARDAVIMO 6 3-Jų Šeimynų na
mai. Inoitnj $302.00 Į mėnesį. Kaina 
SIS.500. mažas fneSiinus. Tel. l.iliertv 
7222. (.Hy25)

• * / * - 
X*

■ i <

PARSlDUODA-RANDOLPH
$200 inešti

v
7 lotai žemės ir 3 ruimų vasarnamis 
t netoli nedidelio. ežero i ;.u foruičiuni. 
elitai. Kreipkitės pas A. J. KI RSTIS, 
332 Broad\vay. So. BosTon. (I..23.27) "

f UŽĖJO KAITROS
iriomis dienomis 'Bostone 

os kaitros. Užėjo kait
inusios šių metų dienos.Ter- 

įmetras pereitą seredą ro- 
98 laipsnius. Tą dieną 

iuo kaitrų mirė 8 žmonės ir 
uyo apalpę,.

&IS. VYČIŲ SUSIRINKIMO 
gy- Liepos 15 d. Įvyko Lietu- 
-Tos Vyčių 17-tos kuopos pus- 

;;metinis susirinkimas. Narių 
^prisirinko labai skaitlingai.
:Ūpąs buvo smagus. Susi
rinki me dalyvavo be kun. 
Strakausko klierikai ir mok

sleiviai parvyko vakaeijoms.
Daly ’vavo taipgi ir vienas iš 
Vyčių organizacijos sumany
tojų, pirmutinis jos centro 

įifiekretorius Steponas Bug- 
naitis.
y Iš raportų paaiškėjo, kad 
tennis £ourt jau pilnai Įreng
siąs, ačiū kaikurių pasišven- 
rjtimui. Jaunimas juomi nau
dojasi.

Iš privatinio pikniko ]-cn- 
| gimo komisijos pasiūlytų t ri-
> jų vietų beveik vienbalsiai
- visi apsirinko Palangą — 

? Laivrence. Tas privatinis 
[ Skuopos piknikas Įvyks <8 d. 
š rugpjūčio.

Viešas piknikas rengiamas 
t- ant Codnmn farmos rugpjū- 
^-čio 1 d. šis piknikas nutar- 

ta padaryti daug indomesniu 
■_ negu ]>irmiau buvusieji. Iš
trinkta Mikalauskas ir Mark-> •«. •

ĮĮ. sas žaislu programui sudary- 
Įyti. Gaspadoriais gi yra A . 
į Tamulirinas ir šulčiutė.

Delegatų į Vyčių 14-tąjį 
= seimą išrinkta apie tuzinas.
- B-le Stašaite iš Norvvood’o 
y^ąreiške, kad ji važiuodama į

L»ur p-lc šlužiute savoj 
^‘limosinoje” galės ir keletą 
Šo. Bostoniečių delegatij nu- 
Vežti.

Išrinkta komisija iš Pet- 
rausko, Červoko ir Tvaškos 
pagaminti seimui i nešimu, 

ykurie dar turės būti priimti 
Liekančiame kuopos susirin- 
ykime.
L Nutarta kuopoje iv<‘sli ser“ 

E gančių nariij lankymą. Su- 
K.sirgusius narius lankyti taip 
ĮTcaip pašaipiuose draugijose 
t daroma.
Įt Prie kuopos prisirašė šeši 
g veiki ūs n a r i a i - n a l ės.

R

Bet gali būt kad ir Mon
tvilų gana smagus, t odelei, 
pamatysime kurie tikrai 
gaus viršų. Paprastai, prie 
lošėjų susigrupuoja simpati- 
zantai su rėksmu, erzindami 
antros pusės lošėjus — kad 
sunervuoti. Tokiu būdu nu
silpninti iv palengvinti saviš
kiams išlošti.

Bostoniečiai kaip tik Mon
tviloj to susilauks. Ten susi
rinks jaunimas ir šūkaus. 
Bostoniečiams prisieis pasi
rodyt i vyrais 
sunervuoti ir 
temperamentą iki pabaigai ir 
tapti laimėtojais.

kad nesidimt 
išlaikyti gerą

SUSIRINKIMAS
LDKS. 1-os kuopos susi

rinkimas Įvyks 29 d. liepos 
parapijos svetainėj. 4!)2 K. 
J^Tventh St. Susirinkimas 
prasidės lygiai 7:30 vai. va
kare. Tadgi gerbiamieji na- 
riai-ės esate kviečiami skait
lingai atsilankyti, nes sei
mas jaučia pat, turim išrink
ti delegatus ir pagamint Sid
niui naudingus įnešimus (lel 
organizacijos labo. Taipos- 
gi šiame susirinkime bus lei
džiamas laikrodėlis. Nariai, 
kurie esate paėmę tikietų, tai 
malonėsit sugrąžinti toms y- 
patoms iš kurių esate paėmę 
nevėliau 27 d. liepos.

Visus kviečia

K II    III     I III W*fW*lBfc*l r ff W

šitoje karietoje iš Washington’o jie važiuoja į Kaliforniją.. 
Karietą tempia tik vienas mulas. Jie tikisi iš tos kelionės turė
ti gerą “good time.”

sv.

BRIGHT0N, MASS.
Išvažiavimas

-Jurgio dr-ja rongia ne
paprastą išvažiavimą, kuris i-
vyks nedėlioj. liepos 25 d., ant 
Petro Alasavieko ūkės (Imv. 
Kabošiaus), Spring lload. Bed- 
ford, Mass.

Kadangi vieta yra visiems 
žinoma, todėl prašome vietinius 
ir apielinkės lietuvius dalyvau
ti.

Bus visokiu pamarginimu ir 
virvės traukimas. Briglitonas 
susikibs su So. Bostonu, kad iš
bandžius pajėgas. Laimėjusie
ji gaus dovanas.

Trokai-džitni.ii išeis iš Brigb- 
tono nuo Lietuviu Svetainės 
10:30 ryti'.

Nuo llarvard skvero eina 
džitniai iki vietos. Draugystės 
narys pasitiks jumis arba pla
katą pamatysit pii(> stulpo į';'.- 
kabintą.

Kviečia Valdyba

Aš Marijona Garmienė {įaieškau savo 
vyro Jurgio Garmaus, kruis pabėgo su 
A* gEupiųiVarRTJ ars^ij,■- v v J < ; ■ -«»- y w V flk IT
10 metų ir mašinų (’hevrolet Touring. 
Jis i>aeina iš Lietuvos, Piliuonos kai
mo. Pakuonio pa ra p., Panemunės va U' 
Kauno apskr. Paliko mane su dviem 
mergaitėm. Ir Ona Puzinienė paliko 
vyrų su 3 vaikais. Ola jų paveikslai.-’

PARSIDUODA CASH 
REGISTERIS

3 niėtiesins vsirtotas. Parsl.liKMla 
veik irZ prekės. Kreipkitės; 123 N

Boston. ’i'el. Rarksvay 1134.
' (i ..2:1.27 )

IS

»
♦
I
♦
♦
♦

ll/irtfi
z- •.

VAŽIUOJA RUNGTYS
So. Boston’o L. V. I7 kp. 

į Base Bali itelis maiikština- 
rsi lošime visą šią savaitę p<> 
•priežiūra kapitono Dr. St. A. 
Oalinausko, mat sekmadie- 

‘Py, liepos 25. važiuos i M<>n- 
ifeljo, M ss. išmėginti .jėgas, 
kurie stipresni. Pastebėtas 
gana žymus miklumas. Pa
klausiau vieno iš loščjll 
kaip ie gali taip 
ŠPFaidyfi ir mikliai 

Kbolę. A tsa kė, “visa i 
Erliai, nejučiomis."

kj’

F

4

s 
smagiai 
gani lyti 
natura-

Na. jei jau 
turalis toks miklumas pas 

bstonierius. tai labai gali- 
daiktas. jog Mmildlo ne- 
kys.

pirmas praneš. gaus SIO.oo ilova- 
MARIJONA GARMIENE. 1421 E. 

; Si., (’leveland, Ohio.

ANT GREITO PARDAVIMO
buvome ir grosernč ir Dodge trekas. 
Geroj vietoj .turtuolių apgy vent-oj. Ga
li oirkti ir nebuvęs bizny. mes apsitm.am 
išlavini. Priežastis pardavimo — ne
sutikimas partnerių. Eroiioinii Publir 
Mark<t. 4O7S M'ashinglon St.. Roslin- 
dale. Mass. Tel. Parkvvay 4134. I L.23.7 >

PARSIDUODA PONIŠKAS 
ŠUNIUKAS

labai tinkamas visiems. Parduosiu pi- 
;riai. 123 N St.. So. Boston, Mass. Tel. 
i’ark\vay 4134. (L.23.27 t

8SBHB!lllMl(n®®!WiMW®l!!:ilillllfflOT

I
 LIETUVIS DENTISTAS |
DR. ST. A. G ALVARISKI i

(GALINAUSKAS)
414 Broadway, So. Bostong 

Telephone So. Boston 2300
Ofisus atdaras nuo 10 iki 12 ryto, I 

g nuo 1:45 iki 5:20 po piet Ir nuo 7* 
S iki 9 vakare, šventų dienų pagal hu- ■ 
8 sitariinų.

mes perkam Lietuvos bonus
Nuo tu. kurie pirks pas mus Player Pianą arba Gramafoną 

tad priimam Ponus kaipo dali mokosties

1 l 
I 
♦♦

Valtį aba

Pasitikę

7SG76 •

Vaičkų*78675 • d

7868 f

78lt»3

Mes parduodame geriausius Pianus, Gramafonus ir užlai
kome didžiausį pasirinkimą Lietuvišku Rekordų ir Gerų

Piano Rolių

.A'. Saboniu 

.K. Sabonį* 
Jo*
Jo* Vaičkų*

Kast. Sabonis 
........Ka*t. Sabonis
.. .Justa* Kudirka 

. . . .Justa* Kudirka 
75c.

Reikalaudami Mašinų. Rekordų arba Rolių Ktilaliogo. prisiųskit už du 
centu štampų.

J\ rr ipkilč* ppali*l;ai arba per 1aixkq

GEORGE MASILIONIS
233 West -Broadway South Boston, Mass.

VĖLIAUSI VICTORO REKORDAI
(PA&ĄatrĖlJ THYft MERGELES.....'.
{J HM O TĖVELIS I M t AK 4........................
(7’.H (b.s .<?I^RKTE............................. ..
(MES liE VII.M.Al S SEMK IMSIM ...
( \H 7.IK \-V.ALC.\S....................■.*....
(l-.Al KščlĘ 1 ES EII.E. .................<...•
(KAITIVK š\ IESl S\l EI TE: .............
( 1.1/ Altu II TE .1/ 1 \ O.................................

Vlfl'OR REKORDAI lo COLIl.

ŠI FARMA 225 AKERIŲ,
Pažangus kaimelis, puikiausi triobėsiai. 
12 kambarių griuvia, ūkės įrankiai, ja
vai. 1<M> vaismedžių. 3»M) i-ukrinių klevų. 
2<> karvių. 4 irkliai. ?<m> vištų. 3<» kur
kiu. I! kiaulės. .5 spiečiai bičių. Kaina 
SS.'MMi. inešt S2.5OO. Liekana išniekinė
ti po $2OO į metus. MR. llOUGI.AS, 
F.ox 12. Herkimer.’ N. V. (I..2O.23I

Laimingiausia “ ja 11 n a v< -d ž i u 
porelė, [spėkit kas?

j

* J

DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS
Rungia Draugyste Lietu

vos Dukterį] po globa Moti
nos Švč., nodūlioj. liepos 25 
d.. 192G, (’odman farmoj. kur 
kas nedrddieni piknikai bū
na.
Iii.

j imas
Laike 45 metų mes įgijom pa

sitikėjimą, iš daugelio mūsų pir-

ir'atatinkamą kainą.
Mes trokštame įsigyti dau

giau pasitikėjimo iš naujų pir
kėjų tuo pačiu būdu.

šioj krautuvėj gausite pre
kes už pilną pinigo vertę. Nėr 
kliūčių parodyt daiktus ir pa- 
siteiraut kainos.

Užeikit ir susipažinkit.

THE JAMES ELLIS 
FŪRN1TURE CO.

405 WEST BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

i------------ 1 1 >ri i —

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

414 Broadivay. South Boston 
811—812 Ohl South Bldg., Boston

Gyvenimo vieta
308 E. N INTU ST., SO. BOSTON
-----------------'-------------------------- '

t
i

i
I
I

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

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

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

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

Valandos kasdien nuo 8 vai. ryte iki 8 vai. vakare
344 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

LAIMINGIAUSIS ŽMOGUS
yra tas. kuris turi nuosavų namų ir gv 
veninio vietų. Mes greitu laiku ir pi
giai parduodam savo namų — 3 kamba
riai ir virtuvė, skiepas, miesto vamlm; 
ir savas šulinys—vanduo gardus. 3 lo
tai žemės ir l>anė. Nuo Laivrence kai
nuoja tik vienas dešimtukas galvoku- 
riu. Nuo gatvakario eiti yra tik trys 
mitintos. Labai dailioj vietoj. Priežas
tis pardavimo—noriu važiuoti Lietuvon. 
A. P.UnRNAS, 13 Bradle? Avė., riea- 
sant Valley, Methuen, Mass. (L.10.27)

Sutemus, bedievis tampa 
pusiau tikinčiu. — Young.

. TeL S. B. 2805—R.

LIETUVIS

; OPTOMETRISTAS

i

ISegzamlnnojn akis, priskirtu aki
nius, kreivas akis atitiesinu ir 
amblijoniškose (aklose) akyse au- 
grųžinu šviesų tinkamu laiku.

J. L. Palakantis, O. D. 
447 Broadvay, So. Boston.

H

DR. B AL A B AN
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS

Chirurgas ir prie Gimdymo
351 Dorchester St., So. Boston
arti Andrevv Sq. Tel. S. R. -1768

I»L So. Boetou 0828 
uyruvis dantistas

DR. M. y, CASPER
(KASPARAVIČIUS)'426 Broadway( South Borto* 

OJito valandot: 
pno 9 Lki 12:00 ryta |r nao 1:80 
Iki S Ir puo 0XX) Iki 8 yaL vakare. 
Ofisas uždarytas substo* yakarais 
Ir nedSldieolais, talp-gi seredomls 
puo 12 dienų uždarytas.

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS
381 W. Broadway, S, Boston
VAR 9 iki 9 TEL. S. IJ. 4000

DR. L GDLDEN
.....

BOSTON’O OTTKH
.99 GREEN STREET

TeL Eaymarket 2288
8 iki 4 Ir 7 iki 8 valandų vakare

Rekmndieniiiis 3 iki 4 
į R0XBURY’I0 OFISAS 

16 CRAVVFORI) STREET 
(arti \Varren St.) 
Tel. Roxlntry 0131

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

Ofiso Telefonas l’nlverslty 883l-\V I
Rezidencijos Tei. Unlyerslty 8831-R|

D. A. ZALETSKAS J

Graborius ir Balsainuotojas I
Gyvenimo Antrašas:

448 Cambridge St., Cambridge, M^kJ

ISIUVĖJA
Siuvu visokias drapanas. telp-gl ;< 
nori pasimokinti sluti -p.imokinu 
ir Į>etrlmiM Mtkerpu.

P. stanoelaitėSį
282 w. THIRD ST.. SO BOSTON 

Prie E Street

1B MBTV SOUTH BOSTONU 
DR H. S- SIAME 

AKIŲ SPECIALISTAS 
199a W. Broadvay, 8a Boato* 
VALANDOS: Nua 9 r. Ud 7 ▼. vak.

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

Sekmadieniais po pietų
J705 Main St., Montello, Mass

(Kampas Broad Street)

®©©©®®®®ffi®®ffi©@©®©©©©^?©<5*©8 
I CHORO REPERTUARAS I

Mėnesinis Muzikos leidinys. Me- ® 
tams $2.00. Už tų pačių kalnų S 
siunčiam ir Lietuvon. A. RAMU- « 
LIS, 421 Oth St, S. Boston, Mare S

NAUJAS LIETUVIŠKAS GELEŽINIS ŠTORAS
I 162 W. BROATUVAY PALEI B STREET

atidarėme So. Boston'e naujų lletuvIRkų geležini Storų. Dabar visi 
kaip Boston’i). taip ir apielinkės turės progų gimti visokių geležinių 
reikmenų ttž pigiausių kainų.
parduodam pentua, vnrniSius po .$1.50, $2.25 Ir $3.65 už galionų. Tr 
maudynes, boilerius, skalbyklas. gnzx> pečius. visokius vamzdžius

Pradžia 12 vai. po pie- 
Mnlonėkit visi atsilan

kyti iš So. Bostono ir iš npi<y 
linkių, nes bus visokiu nepa
prastu valgių ir gėrimu, lie
tuvišku sūrių ii- gardžiu sal
dainių . Ypač jaunimui bus 
gera proga pažaisti ir pašok
ti, nes gera orkestrą grieš vi
sokius šokius.

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

Karų reikia paimli nuo 
Andrew Sq., Woslnngton- 
I)orrlies1er ir važiuoti koliai 
karas veš. Ten randasi pik
nikas.

Kviečia visus
lfcnui m o Komiai ja

Y

RODOS DAUGIAU NEI 
GALVOS SKAUSMAS 
.Teigti Jus kamuoja galvos skau

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

Išrišimui klausinio Išegziimlntio- 
kfte gavo akis.
Gerui akiniai Jf\l reikia, gerai pa

tarimas Jei Ir nereikta.

JAMES J. KELLEHER 
AK iv GYDYTOJAS

03 Mnfn Street. Rlrhmond Rldg.. 
BR0CKT0N, MASS.

Mos 
liet u via I 
muminis

Mes 
nnmnms 
(pIjH's). slinktis. Vienu žodžiu, ko tik reiklu dėl nnmo, tnl mos tuojnus parūpiu- 
slmo'lr musų t rokus ntvež Į namus. Tnlpgf atliekame visų plumborio darbų. 
Kreipkitės:

GE0. LAUKAITIS & COMPANY
162 Broadway, South Boston, Mass. Tel. So. Boston 2373-M

» 1 į —. —'. - ' — - r r i' s=j=.~ —i—i. >

Rcelctencljo* Telepbonas: 0TT9-R. K. 
Ofleo Telefonas 8<x Boston 0779-W

■^*' -

i »

LIETUVIS GRABORIUS
So. Boston 3520*

A 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS 

F-
Rnlgęs du Universitetu 
CI.L FNTVERSITY su A. R

TCASIIINGTON UNIV. nu L1.15
*• D n r b I n 1 n k o " N n m e 

(nntr<e< htlw>s)
Broadway, So. Bosto?

II e z I d e n c i J n
Hnrvnrd St.. ('nmbri<lge. Mnss.

Tel. Unlversily 1 H2l

— — —----------- </■ ’ ■

I Llberty 7296. |

GEORGE H. SH1ELDS 
ADVOKATAS 

811-812 01d South Building |

294 Wasliington Street <į 
Boston, Mass. X

Valandos/ 9 A. M. Iki 5 «0 P. M. L
GYVENIMO VIETA V

37 Gorham Avė., Brookline;;
Telephone Regent 6568 <

ANTANAS F. KNEIŽYS y 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk-1 į 
lų ir užsiimu Reni Estnto pnrdnvl-J 1 
nėjlmn. Inmn mano ofise kasdiene 
mint 3 Iki 5 vnhindos ]«> pietų lšsky-1 
ma Sventndlenlus. Lietuviai, knd 1r^> 
mnžn! auknlbimtlojl angliškai galis 
kreiptis Jvnlrlals reikalais pas ma-X 

gne. A. F. KnelŽIo n<ln*sas yra toks: '■ 
N E. Nlnth St.. Tel. S. B. IffiMk \

* R J. Akunevičius
1

Suteikia geriausi paskutinį patarnavimu todėl verta 
pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

820 E. Sixth St., So. Boston, Mass. TeL S. B. 4486

ADVOKATAS 

JUOZAS CUNYS 
LIETUVIS 

414 WEST BR0ADWAY 
Room 3, kampas F Street 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Ros. Tel. Parkway 18G4-W

TEL. So. Boeton 0fiO6—W.
LIETUVYS DANTISTAS j

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

< ■Keleivio’’ name)'
Oneo Vauu<do« ; nuo 9 LM 12, n»je I 
1 no M e ir 8 30 nu 9 vakaA
Seredomls nuo 9 iki 12 vaL dienų į
Bubatomte «uo 9 iki 6 vak. NetH į 

fc-Mjofl iki 1£ (M«al mitartt? į 
*SSCX9aDCSSSS9aSXKSKS36K9C3GK3BS

S. BARUSEVK
Ltotvrlika* Graborfu, balaumto- 
M. RM1 Drtate ir PubUe Notaru.258 W. Broadvay South Boston. Mass.
ReatdencIJa 838 Dnrrneatrr Arena*


