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EINA ANTRADIENIAIS, IR 
PENKTADIENIAIS

^ Karaliaus pokilyje 
13.000 svečių

TURĖJO DAUG SVEČIŲ
Anglijos karalius kėlė po- 

kilį Buckingham paloeiaus 
sode. Buvo pakviesta 13,000 
svečių ir visi buvo. Tarp tų 
svečių buvo 101 amerikonas. 
Tai buvo didžiausias pokilis 
už visus buvusius nuo pat 
karūnacijos laikų. Svečiai 
suėjo į sodą, kurs užima še
šis akerius. Iš amerikiečių 
buvo Oswald Garrison Vili
ami, “The Nation” redakto
rius. Jis buvo su žmona. Bu
vo Komercijos Departmento 
Herbert Ilooverio sūnus. 
Pokilis tęsėsi tris valandas. 
Nebuvo jokių ypatingų for
malumų. Tik kai karalius su 
karaliene pasirodė, sutrukdė 
svečių neforinališkumą.Tarp 
svečių buvo asmenų visokių 
luomų ir tautų.

LENKTYNĖS SU GANDRU
TOWNSEND, Mass.—Mrs.

Jonet Clarke Bush vidur
naktyje pajuto, kad bus gan
dras. O ji vieną namie. Ne- 
budydama kaimynų ji sėdo 
savo automobiliun ir pasilei
do į ligoninę. Reikėjo va
žiuoti 14 mylių. Truko va
landa laiko. 3:30 vai. ryte 
jau buvojigoninėj ir už kele- 
tos miliutų ligoninės gyven
tojų skaičius padidėjo astuo
nių svarų vaikeliu.

SĄMOKSLAS PRIEŠ 
LENKIJĄ

Lenkijos vyriausybė skel
bia, kad Galicijoj susekus 
sąmokslą, kurs veikęs Rusi
jos ir Vokietijos naudai. Są
mokslas buvęs labai didelis ir 
plačiai išsišakojęs.Vien Kro
kuvoj suareštuota 100 są
mokslininkų. Sąmokslinin
kai daugiausia studentai ir 
kareiviai. Jie esą ukrainie
čiai. Smulkmenos neskelbia-

mos, nes
ti.
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Yra galima si daiktas, kad 
tai tik lenkų pramanytas są
mokslas, kad galėtų smar
kiau smaugti Ukrainiečių ir 
kitų mažumų tšutinį judėji
mą. ; • , . .
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Ekonominis, ne politinis 
krizis gręsia Europai

PALEIDO ĮTARTUS SĄ
MOKSLININKUS

Ispanijos vyriausybė pa
leido iš kalėjimo du genero
lu, kurie buvo intarti daryme 
sąmokslo nuversti dabartine 
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valdžią.

IŠKRITO PRO LANGĄ
AVOONSOCKET, R. I. — 

Henry Saveau, 49 m. am
žiaus, iškrito pro langą nuo 
antrojo namų augščio ir liko 
be žado. Daktarai apžiūrė
jo, kad nei vienas kaulas ne-
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( > r IŠGELBĖJO 60 ŽMONIŲ

Laivas Portą Kembla ne
toli Kubos salos užėjo ant uo
lu. Prakiuręs ėmė skėsti. 
Radiogramos buvo išsiunti
nėtos į visas puses. Suv. Val
stijų laivas Maravi suspėjo 
atplaukti pagelbon ir išgelbė
jo 60 jūreivių.

NESĄ NAUJO KARO 
PAVOJAUS

Italijos premieras Musso- 
lini laikraščių koresponden
tams pareiškė, kad dabar ka
ro pavojaus nesą. Tarptau
tiniai santikiai esą neblogi, 
lx“t viduriniuose reikaluose 
tautos turinčios daug visokių 
bedu. Tos, bėdos p esančios 

ga^Fi7*Ualų ^le Europa iš- 
brisianti iš bėdų.

Toliau premieras pareiš
kė, kad Italija parodžius pa
sauliui naują valdymo būdą. 
Sakė, kad liberališaki-demo
kratinis valdymas jau pra
ėjęs ir tik aklieji to negalį

matyti. Fašizmas parodęs 
naują būdą kraštą valdyti ir 
tvarkyti. Valdžia turinti 
imti kontrolėn ekonomini gy
venimą. Italija tą padarius. 
Dabar streikai taip nepa
kenčiami, kaip maištas.

SUSTREIKAVO
FAIRMONT, W. Va. —

streikas. Tie angliakasiai 
buvo neorganizuoti. Anglia
kasių unija vedė tarp jų uo
lią agitaciją ir galop pavyko 
juos suorganizuoti. Anglia
kasiai dabar sustreikavo rei
kalaudami unijos pripažini
mo ir unijinių;aĮgų.

Nauja valdžia Francijoj
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SUDEGĖ VISA ŠEIMYNA
MUSKEGON, Mieli.—Di

džiausias šio miesto biznie
rius Paul Christie sutiko bai- 
šia nelaime. Jis su visa savo 
šeimyna — pačia ir dviem 
vaikais vasarojų prie ežero 
Bear. Naktį iŠ nežinomos 
priežasties užsidegė vasarna
mis ir visi jame sudegė.

LDKS. Conn. Ąįskričio 
kuopoms

LDKS. Conn. Apskričio 
ekstra susirinkimas įvyks 
Rugpiūčio (August) 2‘2-trą 
dieną, 1926 m. Šv. Kazimie
ro parapijinėj vfvefainėj ant 
St. John St., New Ilaven, Ct.

Lai kiekviena kuopa iš
renka delegatus lx'i delegates 
į šį svarbų suvažiavimą. 
Kiekvienas iš mūs žinom 
kad mūsų seimas yra neper- 
toliausia ir prie jo turim ge
rai prisirengti.

Tikuosi kad kiekviena kuo
pa stropiai griebsis už darbo 
kad ką nors gero įnešimais 
arba patarimais galėtum or- 
ga n i zaci j ą pageri n t i.

Kuopos neužmirškite, su
važiavimas bus rugpiūčio 22 
d.. No\v Haven, Conn.

LDKS. Conn. Apskr. Rast.
M. Blažausliaitė

PAKĖLĖ ALGAS
SO. BENĮ), Ind.—Latlie- 

riams algos pakeltos dviem 
doleriais dienoj. Tie darbi
ninkai turi uniją, kurion vi
si priklauso.

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

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

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

Skaitlingam delegatu nuvažiavimui 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 Alergijos Darbininkų Sąjungai ir jos organui “Dar
bininkui” rinkti. ■

A. VAISIAUSKAS,
L. D. K. S. Centro Pirmininką# 
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PERKŪNIJA TRENKĖ Į 
DINAMITĄ

STRASBURG, Va.—Ak
menų skaldykloj perkūnija 
trenkė į dinamitą. Eksplio- 
zijai ištikus žuvo penki dar
bininkai. Ypatinga tas, kad 
dinamitas buvo jisai užmirš 
toj vietoj. Pasirodė, kad tas 
dinamitas savo skylėj buvo 
15 metų.

ATNAUJINO STREIKĄ
New Yorko požeminiu ge

ležinkeliu darbininkai buvo 
atšaukę streiką. Bet susimis- 
liję atnaujino streiką.

Streikininku vadas "VValsli 
prieš streiką pareiškė, kad 
nekirpdys plauku, nei skus- 
dins barzdos kol pasibaigs 
streikas. Paskelbus streikui 
galą vadas nuėjo pas barbe- 
rį ir už 18 dienų neskustą 
barzdą užmokėjo 90c. Ir po 
to tuoj išgirdo, kad streikas 
atnaujytas. Tai vadas iš nau
jo prisiekė, kad nesiskusdins 
tol, kol streikas tęsis.

MEKSIKOS VYSKUPŲ ... 
PASKELBIMAS

Meksikos dvasinė hierarki- 
ja paskelbė bendrą raštą, kur 
sakoma, kad su liepos 31 d. 
"psibaigs visokios pamaldos 
tfsoje Meksikoje. Tamerei-* 
kale Meksikos episkopatas^ 
išleido ganytojišką laiškąka-* 
tulikams. .3

Tą laišką pasirašė Meksi-/ 
kos arcivyskupas Morą y dėl: 
Rio, setptyni kiti arcivyskuAĮ 
pai ir 9 vyskupai. Šitas.-pa-?* 
maldų suspendavimas y 
protestui išreikšti prieš val-ę

Meksikos valdžiaĄIGALŲMIRIMAI NUO
NEW <YO

\/e

psfnrj 
draudelių. Kompanija sekė 
“mūnšaino” intaką i žmonių 
sveikatą nuo pat prohibicijos 
įvedimo. Pasirodo, kati mi
rimai nuo mūnšaino pasibai
sėtinai augo. šiemet nuo 
mūnšaino mirimai yra 600 
nuoš. didesni, negu pilniais 
prohibicijos metais. O aply
ginus šiuos metus ir pereitus 
(1925 metus), tai mirimai 
padaugėjo ant 25 nuoš.

r-rias apeigas, nes žino, kad 
nuo rugpj. 1 d. jau jos bus 
uždarytos.

NUSILEIDIMŲ KATALI
KAMS NEBUS

Meksikos vyriausybė eina 
su savo programo galutinu i- 
vykinimu nuo rugpj. 1 d. A- 
pie Įstatymų pakeitimą ir 
katalikams palengvinimą nė
ra jokių užsiminimų.

Valdžios sferose pareikšta, 
kad žinia apie mobilizacijos 
paskelbimą nesanti teisinga, 
bet iki tos dienos toks įsaky
mas galėsiąs būti. Valdžia 
turės karinių jėgų parengus 
veikimui paskutinėje dieno
je.

Meksikos prezident 
leido papil 
drausti tikybos mokyipą pri
vatinėse mokyklose. /Įsako
ma, kad jokis kunigas negali 
būti nei direktorius, nei mo
kytojas privatinėse mokyk
lose. Privatinėse mokyklose 
neturi būti nei koplytėlių, nei 
maMų, nei kryžiui, nei tiky
binių paveikslų, nei tikybi
nių daiktų.

Katalikus varžantieji įsta
tymai vykinami jau ir dabar, 
*bet iki rugpj. I d. turi būti 
viskas įvykinta.

Privatinės sektų mokyklos 
persikelia į Suv. Valstijas 
Meksikos parabeliuose. Ten 
tos mokvklos veiks ir meksi- 
kiečiai galės savo vaikus jo
se auklėti. Tą žinoma įstengs 
daryti tik turtingesnieji.

Padėtis Meksikoj aštryn 
eina kasdien. Katalikų įstai
gų ir .organizacijų kasdien 
uždarinėjama.

Bažnyčios tilo tarpu kupi
nos žmonių. Atlikinėja įvai-

DAUG JAPONŲ ŠVENI 
LŲ BUS PANAIKINTA '
J ap< >n i ,f< >s vy ri ausybes^

šventviečių biuras išleido 
sakymą panaikinti tam tik 
ros rūšies šventyklas. Japb 
nai, būdami pagoniško tikę-*; 
jinio. nuo senovės garbiu 
daug gyvulių ir statė jieiriš' 
šventyklas, 
tykių 
pėms. 
nėms 
mums, 
džia uždraudė 
kyti už šventus sutvėrimus ir 
uždraudė juos garbinti. Įsa
ke teipgi tų gyvulių šventyk-j 
las išnaikinti. Visoj 
nijoje tokių šventyklų buvę 
tūkstančiai.

MOBILIZACIJA MEKSIKOJ.
Iš Meksikos sostinės atėjo 

pusiau .ificijalė žinia apie 
tai, kad karo ministeris pa
skelbęs mobilizaciją. Įsakė, 
kad federalė kariuomenė bū
tų gatava ir po ginklu rugpj. 
1 d. š. m. Tą dieną ineina ga
leli katalikus varžantieji iš
statymai. Visos katalikų baž
nyčios. mokyklos ir kitokios 
katalikų įstaigos pereis val
džios rankosna. Katalikams 
bus tomis bažnyčiomis leista 
naudotis tik tam tikromis 
taisyklėmis. Katalikai nepa
siduoda toms taisyklėms ir 
katalikiškoji hierarkija įsa
kė nuo rugpj. 1 d. bažnyčias 
uždaryti ir jomis nesinaudos 
tol, kol valdžia savo istatv- 
mų neatšauks.

Rugpj. 1 d. pagal popie
žiaus pąliepimą visame pa- 
sauĮvje^bus pamaldos už 
Meksikos jiersekiojamus ka
talikus.

Jie turėjo šven- 
jų ga i bi narnoms l&j 

gyvatėms, bez 
ir kitokiems sutveri 
Dabar JajMinijos vai 

gyvulius lai-

FRANCUOS NAUJI MINIS- 
TERIAI

Poinearė, Francijos nau
jas ministeris pirmininkas, 
sudarė kabinetą. Įtraukė į 
ji daug senų politikierių. 
Ineina keletas buvusių pre
mjerų. Pats premieras yra 
kartu ir finansų ministeris. 
Buvęs premieras Briand yra 
užsienio nukalu ministeris, 
buvęs premieras Painleve y- 
ra karo ministeris, o buvęs 
premieras Herriot yra švieti
mo ministeris.

Visuomenė rodo naujai vy
riausybei pasitikčjimo.Fran- 
kas tuoj pakilo.

Poineare karo metu buvo 
prezidentas, o po karo buvo 
premieras.

Frankas buvo nupuolęs iki 
to, kad už dolerį buvo duo
dama 50 frankų. Dabar už 
dolerį teduodama 43 frankų.

kiek pernai. Didžiuma jų at
sidurs Londone ir Paryžiuje.

SUSPENDAVO LAIKRAŠTĮ
Vokietijos vyriausybė su

spendavo leidimą komunistų 
laikraščio “Rote Faline,” 
“Raudonoji Vėliava.” Tas 
laikraštis indėjo prezidentą 
niekinančias eiles. Jose pre
zidentas pavadintas “monar- 
kistų bulldogu.”

IŠKEPĖ KIAUŠINĮ ANT 
STOGO

L0WELL, Mass. — Ket
vergi' per kaitras laikraščio 
“Sun” štabas suėjo ant sto
go to laikraščio namo ir ant 
stogo plytų iškepė kiaušinį 
per 4 m. i r 46 sekundų. Ter
mometras tada rodė 119 
laipsnių. Namas turi lOaug- 
ščių.

is prezidentas iš- 
Idanti isakvma už-

mą pri- 
/ Įsako-

Kronprincas išgelbėtas
KUR DAUGIAU PAG

NEAV VDR K.—Indust 
Conference Board tyrinę 
darbininkų našumą gam 
didelėse ir mažesnėse dirb 
vėso. Pasirodė, kad did 
dirbtuvėse darbininkas 
48 nuoš. naš< snis dariu;, negUt

J

SUGRĮŽO DARBAN
PRAŠYMAS

Gerbiami L. D. K. S. nariai, 
“D-ko” skaitytojai, agentai ir 
prieteliai, maloniai prašome at
siųsti mums sekančius “Darbi
ninko” numerius: 1,2,3,4,5,6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 32, 66, 
67, 101, 104, 1923 metų ir 57, 
1924. Kas turite, tai labai pra
šom atsiųsti, o mes užmokėsim 
po 10c. už vieną. Malonėkite 
pasiskubinti.

“D-KO.” ADMINISTRACIJA
366 West Broadway 

So. Boston, Mass.

■. r

mažose dirbtuvėse^.,,. ,
PASIUTĘS ŠUO APRIJO 

KRONPRINCĄ
Rumunijos karalienė su sa

vo 5-kių ni. sūnumi, sosto į- 
pėdiniu, leido vakacijas va
sarnamyje. Vaikas turėjo šu
nį, su kuriuo bovijosi. Neti
kėtai šuo vaikui krimstelėjo 
ir pasirodė, kad šuo jau pa
siutęs. Kronprincas kuo- 
greičiausia išgabentas sosti- 
nėn pas daktarus.

Pagellm kronprincui su- 
s|M_*ta laiku suteikti ir pavo
jaus nėra.

Apvirto busas
f

PYPKĖS IR CIGARNY 
EINA Iš MADOS

AVASllINGTON. —1 
zas pypkių ir eigamyčUĮ 
dirbysčiii žymiai sti 
Pernai (1925 m.) pypkių 
eiga myrių išdirbta už 
284 463 o 1923 iii. tų gėrybi 
buvo išdirbta ant 24.9♦ 
daugiau.

APVIRTO BUSAS, ŽUVO 10 
ŽMONIŲ

NYACK, N. J.—Busas su 
49 žmonėms grįžo iš kalnų į 
Brooklyną. Buše važiavu
sieji buvo piknikieriai. Ne
tikėtai busas apvirto ir vietoj- 
žuvo 10 žmonių. 9 moterys ir 
vienas vaikas. Kiti visi bu
vo sužeisti.

Strei- 
darban 
Streiko

NEATBOJA RIAUŠIŲ
Nors Francijoj ameriko* 

nai nekenčiami, nors Angli
joj angliakasių streikas, bet. 
amerikonai to neatlioja ir 
vyktsa jų daug į abi sali. Iš 
viso per gegužio ir birželio 
mėnesius turistų pasų išduo
ta 57,376. Tai veik tiek pat,

New Yorko požeminių ge
ležinkelių darbininkų strei
kas pasibaigė. Jų streikas 
prasidėjo liepos 6 d. 
kininkai nubalsavo 
grįžti liepos 23 d.
vadai kaltina miesto majorą 
ir nesilaikymu streikininkų. 
Majoras nesikišęs į jų reika
lą, o daugelis streikininkų 
ėmę grįžti darlian ir taip Lau
žyti vienybę.

LĮTM
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:CJTA TRIM LIAUDĮ- ikrityjė Želvos policijos. Kvo-
-»• *

__ KABINETĄ
- DIDĖJA

deriką ’ patirti, kad tauti- 
ir ūkininkų partija 

pasi pereiti iš neitralite- 
Opoziciją. Juos stumia 

daryti iŠ vienos pusės 
tiiiiikų politienavimas 

nesvarstant jokių 
nių Įstatymų ir nieko 

fiieidarant krašto pade j imo 
^gerinimui, o iŠ antros pu- 

Š6Š pilnas liaudininkų atsida- 
kViinaą žydų ir vokiečių ita- 

Nepatenkinti jie yra ir 
naujo Kabineto deklaracija,:] 
kurioje visiems,1 pradedant 

^tautinėmis mažumomis, daug 
kas žadama, o krašto kamie- 
iitii— ūkininkams tik lazda 
parodoma.

Skerdyklų Katine dtidary- 
lflas ir kiti tolygūs žygiai pa- 

feitinėmis dienomis pagrei7 
Opozicijos eilių padidTP

* -

įme

čiamas prie liūdiniiikų iškart 
nenorėjo prisipažiiiti, bet 
pastatytas akis į ak| sli savo 
‘‘drauge” pamatė, kad jis iš
dubtas.

Grinius prisipažino eilę; 
kalcių ir atidavė vogtus iš ki'-' 
senės pinigus. Pasisakė, kad 
vienam žmogui jis ištraukęs 
37 litus, kitai moteriai 17 li
tų. Pinigai grąžinti nuken
tėjusioms. Abudu aferistai 
pasodinti Ukmergės kalėji
mam

m
yy-'-

Laidotuvės Korėjos imperatoriaus Yl Velionis nešamas ant katafalko 
Gedėjų minios pasirėdžiusios b altai, nes rytų kraštuose baltas, ne juodas, 
ženklas.

į mauzoleumą. 
yra gedėjimo

LEDAI BULVES DIDUMO
KŽAhLACKAI (Degučių v,

ŽlŲtlSų ap.). urvu,

k 26 d. per Zablackų, Trilikuš- 
į kių ir Aštrakalnio kaimus 

Gijelė audra su ledais.
■iiedai sieke vidutinės bulvės 

f BidUttio. Vietos rugiai taip 
į šlififiikiljti, .jog kirsti jų ne- 
? teks. Vasarojus ir daržovės 
h jAip pat sunaikinti. Ūkinin- 
Ukdins nuostoliai didžiausi.

Birželio mėn.

DAUŽOS PERKŪNAS
GIEDRAIČIAI. Ona Va- 

lentinavičaite 22 m. amžiaus, 
iš Suieilių kaimo Giedraičių 
vai. ėjo iš bažnyčios namon. 
Kelji e kilo mažas debesys su 
griausmu. Nelaimingoji ėjo 
žema vieta, iš šalių buvo 
Aukšti krantai; vis dėlto per
kūnas trenkė, pataikė galvon 
ir nuėjo dešiniu šonu žemyn, 
nuplėšdamas galvos plaukus, 
sudraskęs drabužius, nuplė
šęs batą nuo kojos, perplėšęs 
kojų pirštus, mirštamai už
mušęs. Tą atsitikimą matė 
per langą jos kaimynai.

kiekvienam malonaus įspū
džio. Ar neverta ir aplinki
niams miesteliams imtis iš 
Salako pavyzdžio, nes pridė
jus triūso ir prakaito ir kitur 
to galima atsiekti, o be to, 
reikia atsiminti, kad ir Sala
ko miestelis prieš karą nebu
vo toks gražus.

L i- ŠUGAUTI AFERISTAI
: ' ŽELVA, Ukmergės apsk. 

į? 1926 m. birželio 19 d. paste- 
L teta ant ‘Želvos katalikų ką- 
'i piį nežinoma moteris. Už- 
R klausta, ką ji ten dirba, nie- 

neatsakė ir leidosi bėgti! 
v buluikyta rugiuose apie pusę 
fc kil. nilo Želvos pasisakė, kad 
K ji Viską pasipasakosianti 
K taip, kaip buvo. Parvesta 
e j kapus parodė ten pa- 
Be'idČptą Želvos Iražnyčios 
K—škąrbonką” (aukų dėžę) 
K5 itttii buvo dar nesulaužyta. 
B ČTdliau parodė dilgėlėse pa- 
R fdėptus vyriškus batus. Tai 
B jtee Čamauskaitė, 17 metų 
Bfttažiaus, Zarasų apskrities, 
B 2Vntaliepčio vai., Šilinių kai- 
R ftk). Ji mi savo draugu Al-

DIDELIS GAISRAS
Liejies 4 d. sudegė Drebu

linės viensėdija, Garliavos 
valsčiaus į iš šešių trobesiui li
ko tik arklidė ir svirnas.

Visi trobesiai priklauso 
turtingam miškų pirkliui A- 
beliui Solskiui.

Pirmiausia gaisras kilo 
kluone. Spėjama kad ten vai
kai berūkydami galėję už
krėsti. Sudegė suvežtas šie-, 
nas, dobilai ir daug malkų; 
Iššaukti iš Katino gaištimi!-' 
kai gaisrą likvidayo ir jiem 
pasisekė išgelbėti tik auk
ščiauminėtus du trobesius. .

Namai apdrausti — 38,000 
litų sumoje. Nuostolių gais
ras padarė apie 30,000 litų.
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AGITACIJĄ BULVIŲ KOŠES 
PAGALBA

Pereitų metų spalių 17 die
ną į Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimą su kitais piliečiais 
atėjo Chaja Ginsburgienė ir j 
jos duktė Leja Ginsburgaitė, I 
kurios atnešė politinėms ka
linėms Esterkai ir Mirai. 
Ginsburgaitėms maisto: mo
liniam puode šutintų bulvių, 
įėjus į pasimatymo kambarį, 
kalėjimo prižiūrėtojas, ly
giai kaip ir kitų piliečių no
rėjo patikrinti, ar nėra ko į- 
dėta į maistą, ir su peiliu 
pradėjo badyti bulves. Leja 
Ginsburgaitė užprotestavo, 
kad tai esą “nekošer” ir puo
dą su bulvėm paslėpė po sta
lu. Toks Lejos Girisbūrgai- 
tes elgesys pasirodė įtartinas. 
Bulvės buvo paimtos, išvers
tos ir puodo dugne pasirodė 
komunistinė literatūra: du 
egzemplioriai rusų “Ptav- 
dos,” “Trud,” žydiškų laik
raščių ir Lietuvos komunistų 
partijos atsišaukimų “Brau-

gūs Draugai kaliniai,’” laiš
kas, kuriame prašoma, kai]) 
nors slaptu būdu išsiųsti ka
lėjimo kanicri] planą kuriam 
tai tikslui komunistams buvo 
reikalinga, nežinia. “Gins
burgaitė pamačiusi kad 
“kontrabanda" sugauta pa
sileido bėgti, bet buvo sulai
kyta. Kariuomenės teismas 
Chają Ginsbui gaitę išteisino, 
o Leją Ginsburgaitę už pla
tinimą komunistų literatūros 
nuteisė ketveriais metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

i i

ROKIŠKIO PAVASARININ
KŲ KONGRESAS

Liepos m. 3 ir 4 d. Rokiš
ky Įvyko gausingas rajono 
pavasarininku kongresas. 
Dalyvavo per 2000 atstovu] ir 
daug svečių. Laike kongre
so Įvyko pavasarininkų dar
bų paroda, kurioje buvo la
bai dailių rankdarbių ekspo
natų, taip pat sporto ir dai
nų šventėj

Abi dienas dalyvių ūpas 
.buvo kuo geriausias.

partaiuelito vice-di rektorium 
ir, pagaliau, to, jpat Depyto 
Direktorium. Žmogus didžiai 
sąžiningas, darbštus ir jokio 
nusižengimo nepapildęs.

I’. Ministerio ne pėr daug 
jautri sąžinė neleido padary- 
1 i I 1 • • • • e ‘

ti tokio negarbingo žygio 
esant p. Vainauskui Kaune. 
I)el to jis paleido pirmiau jį 
atostogų — o p. Vainauskui 
išvažiavus į kelintą dieną jį 
atleido. Didesnio pasityčio
jimo iš tokių žmonių ir vi
sos valstybingumo idėjos ne
gali būti. Tai]) gali elgtis 
tik tokie žmonės, kurie šian
dien sėdi valdžioje. Juk ne
vienas jų nė pirštu nepajudi
no giliant Lietuvos nejni- 
klausomybę, o kiti net tą ne
priklausomybę norėjo nu
smaugti, tarnaudami bolše
vikų komisarais. Bene bus 
bus čia kerštas mūsų kariams 
savanoriams, kurių neleido 
Lietuvos pagrobti bolševi
kams ?

anksti rytą pro Skuedą atva
žiuota. dvi «Ąmerikos studen
čių ekskursijos iš Mount 
Ilolyoke ir Ohio universite
tų.. Ekskursijoje dalyvauja 
2 Sstudentės. Ekskursija at
vyksta per Skandinaviją ir 
Pabaltijį. Iš Lietuvos i Vo
kietiją ji išvažiuos 1 rugpjū
čio mėn.

Mūsų iin-to studentų atsto
vybė ruošiasi šią ekskursiją 
priimti. Didžiausias sunku
mas surasti rei karną skaičių 
gerai angliškai kalbančių 
mūsų studentų ekskursijai 
lydėti, nes Lietuvoje daugiau 
mokama vokiečių ir prancū
zų kalbų, bet ne anglų. Be 
to, mūsų studentų dauguma 
dabar yra atostogose, todėl 
likusiems atstovybės nariams 
yra labai daug rūpesčių.

Apie rugpjūčio mėn. 10 d. 
atvažiuoja vvru studentu 
ekskursija iš Amerikos ir 
Švedijos.

KATALIKU VALDININKU ATLEIDIMAS EINA PLAČIA 
VAGA

J

i 
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Socialistų valdžia šluoja 
katalikus valdininkus tikrai 
“Liet. Žinių” paskelbta gele
žine šluota. Paskutinėmis 
dienomis ypač daug uolumo 
parodė Žemės Ūkio Ministe- 
ris p. Krikščiūnas. Žemės 
Reformos Valdybos Valdyto- 
pjas p. Daniliauskas atleis
tas iš užimamos vietos ir pa
skirtas Žertos Reformos De
partamento Direktorium. Že
mės Reformos Departamen
to Direktorius p. Vainauskas 
iš užimamos vietos tai]) pat 
atleistas ir paskirtas Seinų 
apskrities Žemės Tvarkyto
ju. Atleista ir pažeminta ei

lė kiti] valdininkų. Trumpu 
laiku numatoma atleisti eilė 
nauji] valdininkų. Ir už ką? 
Kokios jų kaltės t Kalte vie
na — jie nėra socialistai. •

Kas yra atleistieji žmo
nes P. Daniliauskas—Lie
tuvos armijos karininkas 
prieš karą dirbęs žemės tvar
kymo darbą, rimčiausis šios 
srities-darbo žinovas Lietu
voje. Rimtas, atsidėjęs, są
žiningas, mandagus valdi
ninkas.

P. Vainauskas 4- Lietuvos 
armijos karininkas savano
ris, — turis nemažą prityri
mą savo -darbe; buvo Kauno
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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 su lietuvių 
tautos vadais. J”ei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

L1ETUV0SAL
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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fepso Grinium, iš Musui kų 
Įtiiėstelio 20 meti] amžiaus, 

pardavinėdami saldainius į- 
iriuose turguose Ukmor- 

fcesapskr. Įvairiai vagiliau- 
Jahvę. Prisipažino, kad Žel- 

-bažnyčią ji pati apvogu- 
’K, bet Grinius ją buvo siun- 

s iš vakaro, pasitikrinti ar 
idara, sakydamas: “Pa- 
sgsim atikų dėžę, nusinešim 
frrišką ir sudaužę pasidaly- 
itti.pinigus.” Jų nelaimei 
Eita tnaža aukų, ties poli c i jo- 
! stĮskaičiils rasta tik 25 li
ti 90c. Paskiau prisipaži- 
0, :kad ji esanti pavogusi 
lafetų m. nuo tvoros baltus 
fotteriškus tuflius ir rausva 
lillBką. Būdama, Skudutiš- 

atlaiduose iš bažny- 
Sostaip pat pavogusi kamšą 
Iš klek aukų nuo stalo. Visi 
■fe daiktai pas ją surasti.

Išduodama savo bendra- 
ywrbį Grinių ji paaiškino, 
fSld-Grinius Želvoje turguj 
Hnržtflio 9 d. dviem asmenim 
gytAukė iš kišenių pinigus, 
lenkta teisybė, nes policijoje 
r.WVo jau užregistruoti tieat- 
f •reikimai. N ors Grinius jau 

ftvO pabėgęs, lx’t vis dėlto 
■flpvo sugautas Utenos aps-
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GAISRAS BIRŠTONE
Birštone 4 d. liepos sudegė 
gyvenamosios, keletas ne

gyvenamųjų trobų. Atvykę
Prienų ugniagesiai gaisrą 
likvidavo. Nuostolių apie už 
30,000 litų. Gaisras sako, 
kilęs iš neatsargumo su pri
musu.

AUTOMOBILIO KATA
STROFA

Liepos 5 d. rytą iš Kauno į 
Uteną važiavo automobilis 
su 4 keleiviais. Ar G-tarn kilo
metre nuo Kauno šoferis pa
juto, kad sugedo automobi-i 
lio vairas. Jis sumanė išsuk
ti automobili iš kelio ir kaip 
nors sumažinti greitumą.Tito 
tarpu jis ir užlėkė visu grei
tumu ant telegrafo stulpo. 
Automobilis sudaužytas. Vi
si keturi keleiviai, kurie ten 
važiavo sužeisti ir net i nkus 
pašauktu sanitarijos auto
mobiliu atvežti į ligoninę. T 
katastrofos vietą buvo nuvy
kęs apskrities policijos vadas 
p. .Janušonis, Jonavos Į><»li- 
vijos viršininko pavaduoto
jas.—Automobilins^pri klau
sė Ukmergės gyventojui Liu- 
bičili. •

z

GRAŽUS MIESTELIS
SALAKAS ( Ežrėnų a p.). 

Salako miestelio gatves iš
grįstos. medeliais apsodintas, 
švariai išlaikomos. daro 
. • / '* ’ f *

(Novele) 
(Tęsinys)

— Pasisakyki, vaike, ką turi širdyje. Jei 
«matysiu, kad tavo pusėje yra tiesa, aš pirmas ją 
pripažinsiu. Bet atsimink, kad tu esi jauna. 
Pasaulį labai mažai tepažįsti. Gali vėliau gailė
tis, jei nustosi dėl vaikiško galvojimo savo 
laimės. >

Ji permetė greitu lyg ir priverstinu žvilgs
niu jaunikaitį, kuris sėdėjo užpakalyje ir stro
piai varė valtį į priekį. Vilnonė kepurė buvo už
traukta ant j<> kaktos. Jis žiūrėjo į šalį įbedęs 
akis į jūrą. Atrodė paskendęs svajonėse. Kuni
gas pastebėjo jos žvilgsnį ir palenkė savo ausį 
prie jos.

— Jūs mano tėvo nepažinojote? — sušnabž- 
įdėjo ji. Jos akys buvo apsiniaukusios.

— Tavo tėvą l Jis mirė, kaip aš manau, kai 
tu galėjai būti kokių dešimtų moti]. Bet ką gali 
daryti tavo tėvas, kurio siela, galbūt, rojuje, su 
tavo atkaklumu?

— Jūs jo gerai nepažįstate, padre. Jūs ne
žinote, kad tik jis vienas yra kaltas dėl motinos 
ligos.

— Kaip lai ?
Jis ją visaip užgauliodavo,’ mušdavo it spar

dydavo kojomis. Aš atsimenu daug tokių naktų, 
kai jis įpykęs sugrįždavo namo. Ji nepratarda
vo jam nė vieno žodžio. Darydavo visa, ko tik 
jis panorėdavo. Nežiūrint to. jis ją taip mušda
vo, kad net mano širdis drebėdavo. Ax užsideng
davau tada galvą užtiesalu- ir nuduodavau mlr- 
tokia, kad ji uždaro lūpas ten. kur reikėtų šauk
tis pagalbos ir žmogų padaro beginkliu prieš ki-

— Jei galėsiu, — atsakė mergaitė taisydama 
sij(|ną. *

— Tu žinai, kad aš šiandien grįšiu atgal — 
tarė Antonino, kai]) jam atrodė, alx‘jingu tonu, 
gančią. Bet verkdavau per visą naktį. O ki 
motina parkrisdavo ant žemės, staiga jis pasi
keisdavo — pakeldavo ją ir bučiuodavo. Ji tada 
šaukdavo jis norįs ją pasmaugti. Arli, kai]) baj- 
su tai prisiminus. Motina uždraudė kada nors 
ir kam nors b(*nt puse žodžio prasitarti. Ir šian
dien pasekme to yra, kad ilga meti] eilė, kai ji 
nemiršta, bet ir nesveiksta. Jei ji būtų tada, ka
da nors, apsaugok Dieve, mirusi, būčiau gerai ži
nojusi, kas ją yra užmušęs.

Mažasis kunigas palingavo galva. Svyravo, 
ką jis gali ]>atarti savo nenitentei. Pagaliau tarė:

— Atleisk jam, kaip yra jam atleidusi tavo 
• motina. Nemanyk apie tokius liūdnus vaizdus, 
Laurella. Ateis tau geresni laikai. Pamirši ta
da visa, kas buvo.

— Ne. niekada aš to neužmiršiu, — atsakė 
ji ir visa sudrebėjo. — Ir žinok, padre, aš ne
noriu tekėti t<Mlel, kad nebūčiau priklausoma ki
to, kuris mane kankins, o vėliau glamonės. Jei 
kas nori mane mušti arba bučiuoti dabar, aš ga
liu apsiginti. Mano motina negalėjo. Ji negalė
jo apsiginti nuo mušimo ir bučiavimo, nes ji jį 
mylėjo. O aš nenoriu taip mylėti ne vieno, kad 
nereikėtų vėliau sirgti ir kentėti.

— Nesi mažas vrtikas, o kalbi taip, lyg bū
tum juo, kurio ūpo ir geidulių vedami, b|ogai ap
sieina su savo: žmonomis, koks buvo tavo varg
šas tėvas ! Ar gi tu nesi mačiusi mūsų Apylinkė
je daug tokių vvni ir moterį], kurie vienybėje ir 
taikoj gyvena.

— Kaip gyveno mano tėvas su motina, taip 
pat niekas nežinojo. Motina geriau norėjo mir
ti nekaip kam nors pasisakyti ar pasiskųsti. Ir 
tai dėl to, kad ji mylėjo jį. O jei meilė yra

to pyktį ir įnirtimą, tad aš nenoriu pririšti sa
vosios širdies nė prie vieno vyro.

— Aš tau sakau, kad-tu esi vaikas ir neži
nai pati ką kalbi. Daug klausiesi savo širdies, 
ar tu nori mylėti ar ne. Kai ateis laikas, tada 
nepadės niekas. Net ir tai. ką dabar esi įsika
lusi galvon (Vėl po valandėlės). J r tu esi Įsiti
kinusi, kad tasai dailininkas būti] žiauriai elgę
sis su tavimi !

— Jo akys buvo lygiai tokios, kai]) mano tė
vo. kada jis atsiprašinėdavo motiną ir norėdavo 
ją apsikabinti, kad pratartų vėl meilų žodį. To
kias akis aš pažįstu. Josios lygiai tokios būna 
pas tą žmogų, kuris muša žmoną, nors ši jam nie
ko bloga nėra padariusi. Aš visa sudrebu, kai 
pamatau tokias akis.

Ji nutilo. Tylėjo taip pat ir kunigas. Jis 
galvojo, kas atsakyti mergaitei. Bet esimas jau
no jūrininko, kuris prieš pabaigą kalbos ta[>o 
kažko neramus, uždarė jam burną.

Pagaliau po dviejų valandų kelionės valtis 
Įplaukė į mažą Capri uostą. Antonino išnešė ku
nigą per mažas, ant kranto užšokančias, bangas 
ir atsargiai pastatė ant kranto. Laurrella nelau 
kė, kol jis sugrįš ir ją išneš. Ji susiėmė savo si
jonėlį, medines kur])es paėmė į dešinę ranką, 
pundelį į kitą, ir greitai, laikydamosi, išlx“go į 
krantą.

— šiandien (’apryj užtmksiu ilgai. — tArė 
padn\ — Tu nelauki manęs.
gal būt, tik n toj. O tu, Lauridla, sugrįžusi na
mo pasveikink motiną, šią savaitę aš ateisiu'pas 
jus. Ar tu šiandiiti grįši atgal ?
— Lauksiu tavęs ligi Avė Maria. Jei iki tam 
laikui neateisi, grįšiu vienas.*

■ Tu turi ateiti. L.aurella. — Įsikišo kuni- 
- Tu neprivalai palikti nakčiai vieną m<»» 
Ar toli, kur dabar eisi?

Namo aš grįšiu.

I

Į
4 z

I

i
; At? žr.

- •-__ ju '

gas. 
tina.

r

jSSajĘ-^

. i*
'K.



h .'St *4

Vienybė—Galybe

• J

katalikus

važinėda- 
sakydavo

1

Buvo laikai, kuomet kata- sas darbas, 
likai darbo žmonės pajutę keli pavyzdžiai 
apsiausti bedievybės šmėkla, Anglijos gyvenimo, 
neturėdami kuo gintis, sutvė
rė LDKS. (tuomet vadinosi 
LDS.) ir įsteigė laikraštį 
“Darbininką.” Nekalbėsiu 
apie organizacijos istoriją, 
tik priminsiu kokia tuomet 
buvo vienybė pas 
darbininkus.

Būdavo žmonės 
vo savo lėšomis,
prakalbas, tverdavo kuopas, 
žodžiu kas kaip mokėjo taip 
dirbo, kad tik prasimušti pro 
bedievių užtrauktą skraistę. 
Buvo šventa sūklausa, pasi
tikėjimas vienų kitais ir or- 
ganizatyvis darbas ėjo labai 
smarkiai. Kiekvienas kata
likas jautėsi nudžiugęs susi
laukęs “Darbininko.” Visi 
tik skaito, gėrisi ir didžiuo
jasi, jog sugebėjo sueiti į vie
nybę, sukurti organizaciją ir 
išleisti laikraštį.

Po daugelio politinių ir e- 
konominių krizių vienybė 
mažu-pamažu ėmė nykti, kol 
vos. neišnyko. Dabar jau ne
lošia jokios rolės bedieviai 
organizacijos viduje. Jų vie
tas užėmė vienas kitas karje
ristas, kurių dėka tapo suer
zinti viens prieš kitą bruzdel- 
ninkai. kurie buvo tikra 
energija. Kaip generolas be 
armijos mažai tegali, taip ir 
armija be generolo. Tokioj 
padėty atsirado ir mūsų or
ganizacija. Inteligentai at
sitraukė, bruzdelninkai nu
leidę rankas žiūri kas čia de- 

į dasi o darbininkai dar vis į- 
^sSryžį
Taikei ii šių dienų. Ačiū dar
bo žmonių ištvermei, laukia
me LDKS. vienuolikto sei
mo, kurs įvyks rugpjūčio 24, 
25 ir 26 dd. š. m., Waterbury, 
Conn.

Minėtam seimui teks su
rasti būdą atsteigt vienybę. 
Jei to nepajėgs, tai veltui vi-

Mūsų organizaeijos ęentro 
pirmininkas “Darbininko” 
55 numeryje paskelbė dieną 
ir vietą, kur mūsų organiza
cijos seimas įvyks ir ragina 
visas kuopas prie to seimo 
ruoštis, renkant" detegatus, 
darant įvairius ^manymus, 
įnešimus orgajųzacijos page
rinamu!,j mūsų veikimas

•_•
]
atrodyti/ šųipiri^Ans <v’ganas 
įdomesni??/ kAd visi turėtų 
daugiau noro veikti organi
zacijos ir organo “Darbinin
ko” pagerinimui. Tad nau
dodamos proga ir aš norėčiau 
savo trigrašį pridėt, kaip 
mes turėtume prie šio seimo 
ruoštis ir su kokiomis rezo-

Ir kodėl ? Štai 
iš Naujos 

Senes
nių laikų buyę veikėjai nusi
statė, kad viskas eitų šita o 
ne ta vaga. Jaunesniam ne 
visur tinka. Ir kas pasiro
dė ? Senesni nepajėgė priei
ti prie žmonių dėl jų nusista
tymo, o jauni nusiskundžia, 
kad juos trukdą. Vieni ma
no, jog jų būdas geresnis dėl 
palaikymo organizacijos, o 
antri mano jog jų. Kaip vie
ni taip ir kiti siekia to paties 
tikslo, tik kitu keliu ir žino
ma vežimui tenka eiti grabe- liucijomis ir sumanymais do
mis ir pylimais, kas yra pa
vojinga sveikatai.

Daug galima būtų pasakyt 
ir išvedžioti tame reikale, bet 
gal bus liereikalinga. Mano 
noras tai priminti visom kuo
pom, kad rinktų delegatus Į 
seimą labai giliai įsitikinu
sius Į vienybę. Ko sukalba
mesnis bus delegatų sąstatas, 
to pasekmingsenis bus L. D. 
K. S. (‘imas. Be vienybės nė
ra kito kelio pataisyti ir pa
didinti visą organizaciją. 
Karjeristai neturėti] žaisti 
organizacijos sąskaitom Tas 
stato pavojun abelną katali
kų visuomenę.

Jei kada reikėjo katali
kams vienybės, tai dabar la
biausia yra reikalinga — net 
būtina. Kitados ūpu buvo 
galima šis-tas nuveikti, da
bar to nėra. Dabar atlikimui 
rimtesnių darbų, reikalinga 
šaltas protas — taktas 
šventa vienybė?

. J. Čer vokas,
t.- . .f ' - - v - •

E. centro sekr. pareigas.

ir

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

legatai turėtu i ta seimą vvk- 
ti, kad tas seimas būtų pa
sekmingas ir atnešti] naudą 
mūsų darbininkiškai organi
zacijai.

Su šiuomi seimu mūsų or
ganizacija įžengė vieną žing
snį į antro dešimtmečio savo 
gyvavimo. Pirmą dešimtme
tį mes beveik praleidome 
vien tik darydami planus, 
svarstydami kokias idėjas 
mūsų organizacijai geriau
siai tiktų pasirinkt, kokį vei
kimo tikslą mes turėtume dė
ti savo pamatau. Ir galu
tinai mes tą idėją ir tikslą, 
kurie mum darbo žmonėms 
labiausia tinka suradome ir 
juos padėjome savo veikimo 
pamatau, ant kurio manome 
statyt visuomeniniai kultūri
nį namą. Tas pamatas ant 
kurio mes sumanėme statyt 
savo kultūrinį namą yra ko- 
operavimas, arba bendravi
mas ekonominiai materialio 
gyvenimo srytyje sulig Dievo 
prisakymų ir krikščionybės 
principų. Kadangi materi- 
jaliai ekonominio gyvenimo 
srityje dažniausiai yra laužo
mi Dievo prisakymai ir pa
minami po kojų krikščiony
bės principai, tad mes krik
ščionys darbininkai ir pasi
rinkome šią idėją ir padėjo
me savo veikimo pamatau,

lai ir reikalai yra nesupran
tami, tai ir tas žinoma nepa- 

kad siekti prie tokio materi- darys seimo pasekmingu. Ne
jaugi mes krikščionys darbi
ninkai jaučiamės esą lig ko
kie kūdikiai, kad nei minutės 
negalėjome apseiti be kieno 
nors globos, kad mamytei ant 
minutos nuo mūs pasitrau
kus mes verktume, aimanuo
tume. Arba nejaugi mes iš- 
tikro esame lig kokis avelių 
pulkas, kad piemeniui pa
vargus ir apsnūdus, mes tuoj 
iškriktume, išsiblaškytume, 
arba kad kelių colių ilgio Šu
nelis įsisukęs į mūs jnilką 
mus išblaškytų, o mes išsi
gandę, išbėgioję į visas pu
ses žiūrėtume iš tolo kas čia 
atsitiko.

Pažvelgkimę mes į kitų ša
lių ir tautų darbininkus pa
vyzdžiui Anglijos, patirinė- 
kime jų judėjimo istoriją, o 
mes pamatysime, kaip jie 
pradėjo savo veikimą ekono
minėj srityje, be jokių vadų, 
be jokiu inteligentų pagelbos 
ir kaip jie pasiekė aukščiau
sio galybės laipsnio. Metuo
se (1844) nedideliame Angli
jos miestelyje Rochdalyje su
sirinkę 2 Baudėjai ir sudėję 
28 svarų sterlingų atidarė 
mažą kooperatyvę krautuvė
lę. Jų tarpe nesirado nei 
vieno inteligento, bet visi 
buvo paprasti darbininkėliai. 
Tečiaus, kuomet jie su tvirtu 
pasiryžimu dirbo savo pasi
rinktai idėjai jie išaugo į 
milžinišką pajėgą. Jiem ne
reikėjo ieškot vadų, inteli
gentų; jie patys pasisiūlė 
darbininkams į pagelbą. 
Šiandien kooopeartyvis dar
bininku veikimas sudaro di
džiausią pajėgą, visoje Ang
lijoje, iš kurio ima pavyzdį 
viso pasaulio darbininkai. 
Apie tai būtų galima daug 
kas pasakyti, bot aš neturiu 
tiks! r šiome rašiny j < ^Skinti 

■ kooperatyvio judėjimo isto
rijos, tik prisiminiau delio, 

.•ai parodyti pavyzdį, ko ga
lima pasiekt, žengiant livr
ai prie užsibriožto tikslo. 

Kas nori apie tai plačiaus su-

jalio gyvenimo sutvarkymo, 
kad Dievo prisakymai ir kri
kščionybės principai negalė
ti] būti laužomu Mes tary
tum pasiryžom pastatyt tokį 
kultūrinį namą, kuris būtų 
lig kokia tvirtove, kuri ne
prileistų laužyti teisingumo 
principų materijalėj gyveni
mo srityje. Toji idėja, tai 
kooperacija, ir mes tą idėją 
padėjome, kaip kokį kampi
nį akmenį savo organizuoto 
darbo pamatau, tad mūsų 

i veikimo pamatas ir tikslas y- 
ra geras, prakilnus. Tečiaus 
vieno pamato pastatyti nepa
kanka, ir'pastačius vien pa
matą, o toliaus namo nebe- 
statyti, tai būtų lig vaikiškas 
žaislas, kuriuomi nei kiek 
nebūtų galima pasigirt. Tad 
ar mes turime pasiryžimo šį 
namo statymą toliaus tęsti, 
tai parodys šis XI seimas ir 
jame dalyvaujanti delegatai. 
Gal šiame seime apsireikš no
ro ir vėl pamatą mainyti, nes 
kaip kam gal pasirodys, kad 
ši kooperacijos idėja mūsų 
organizacijai uebetinka. Gal 
ir vėl ieškosime naujų idėjų, 
darysime naujus planus, sta
tysime naują pamatą? Jei
gu taip, tai i šaukšto galima 
pasakyt, kad šis seimas ne
atneš tinkamų rezultatų ir 
mūsų veikimo nesustiprins, 
ir mes pradėsime kitą de
šimtmetį, ir nei nepasijusi- 
me, kaip praleisime kitą de
šimtmetį bedarydami planus, 
beieškodami naujų idėjų, 
nieko konkrečiu nenuveikda
mi. Iš kitos- pusės seimas 
nebus pasekmingas, jeigu 
dalyviai arba delegatai vyks 
į jį vien su tiksiu, kad pa
stebėti kieno nors klaidas ir 
jas iškalbingai išrodyti, o sa
vąsias paslėpt. Jeigu L. D. 
K. S. kuopų delegatai vyks į 
seimą su tikslu, kad pakri- 
tiknot vadus, inteligentus, 
kurie kai]) nekuria išsireiš- 
kia mus darbininkus apleido, 
o vadai žinoma teisinsis, jog

I

ji pamylėtų. Nors neg 
pasakyti kad visai n 
pasišventusių orgąn

— Į Anaeapri. Į vienuogyną.
— Aš eisiu link Capri. Dieve padėk, vaike

li, ir tau, mano sūnau.
Laurella pabučiavo jam ranką ir pasakė bal

siai abiem sudiev. Antonino nesiskubino atsa
kyti. Jis prieš kunigą pakėlė kepurę, o į Lau- 
rellą nė nepažiūrėjo.

— Bet kai abu apsisuko eiti, Antonino paly
dėjo valandėlę akimis dvasiškį, kuris sunkiai 
žingsniavo per akmenis, o paskui pridengęs del
nu akis nuo aštrių saulės spindulių sekė mergai
tę, kuri lipo dešinėje į kalną. Ir kada kelias ties 
mūrais pasuko atgal, ji sustojo lyg norėdama at
sikvėpti. Apsidairė aplink. Laivynas gulėjo po 
jos kojų. Aplink riogsojo aštrios uolos. Jūra 
gražiai mėlynavo. — Vaizdas, kuriam visada ver
ta sustoti. Josios aklys užkliudydamos Antonino 
valtį susitiko su jo akimis, įsmeigtomis į ją. Juo
du abu sujudėjo lyg žmonės, kruie nori vienas 
kito atsiprašyti. Šis susitikimas padarė tai, kad 
mergaitė tęsė kelionę apsiniaukusiu veidu.

♦ ♦

Buvo valanda laiko po pietų. Jau dvi va
landas Antonino sėdėjo ant suolo prieš žvejų 
smuklę. Jis kažin ką galvojo. Kas penkios 

. minutės pakildavo nuo suolo ir išėjęs į saulę rū
pestingai apžiūrėdavo kelius, kurie vienas kai
rėje, kitas dešinėje ėjo į du salos miestelius. Oras 
atrodęs abejotinai, tarė jis osterijos šeimininkei. 
Dabar jis esąs giedras. Bet jis žinąs tą dangaus 
ir jūrų spalvą. Kiek atmenąs viskas taip atrodė 
prieš paskutinę didžiąją audrą. Tada viena ang
lų šeimyna tik su dideliu vargu pasiekė krantą. 
.Ii turinti atsiminti.

— Ne, — atsakė moteriške.
— Bet jūs mane paminėsite, jei dar prieš 

naktį oras pasikeis.

piasi į “Darbininko” redak
ciją, ji apie tai paaiškins ir 
nurodys knygų, kuriose gali
ma rast pakankamai žinių a- narių, bet jų randasi nepįS] 
pie kooperatyvį judėjimą. I

Tad ant galo su kokiais su-I 
manymais, su kokiomis rezo
liucijomis, mes privalome va
žiuoti į busimąjį darbininkų 
seimą, kuris įvyks 24, 25 ir 
26 dieną rugpjūčio Waterbu- 
ry, Conn.? Pirmiausia pa
darykime tvirtą pasiryžimą, 
kad mes L. D. K. Sąjunga 
tvirtai laikysimės ir sieksime 
prie kooperatyvas idėjos, 
pirmiaus susipažindami su 
ja, o paskui bandysime vvk- 
dinti gyvenimam Antra, jei
gu mūsų veikimas šiais me- 
tais kiek susilpnėjo, kad mes 
tų susilpnėjimo priežasčių 
ieškosime ne pas kitus, tai y- 
ra pas centro valdybos na
rius, organo redakcijoje, ad
ministracijoje, ar pas ką ki
tą, bet pažiūrėsime į save, ar 
tik mes patys nariai nesame 
apsileidę savo pareigų pildy
me, ir ar tas mūsų apsileidi
mas nekenkia centrui ir visai 
mūsų organizacijai. Mes 
kuopų susirinkimuose dažnai 
parūgojame ant centro, kad 
centras yra apsileidęs,, kad 
neatlieka gerai, savo darbo, 
kad administratorius neduo
da greitai atsakymo ant ko
kio nors biznio reikalo, kad 
redaktorius neprirašo daug 
straipsnių į laikraštį ir nepa
daro laikraščio turiningu vi
siems patinkamu ir taip pri
sikrovę čielus maišus įvairių 
nepasitenkinimų vežamos 
juos seiman. Tenai misive
žę juos iškratome, dėl kurių 
praleidžiame daug laiko gi n-- 
čąms, barniams ir tokiu bū
du vietoj kad grįžti iš seimo 
su atnaujinta energija, su 
pasiryžimu daugiaus veikti, 
grįžtame susinervavę be ūpo.

Jeigu mūsų organizacijos 
kuopose atsirastų nors* po 
vieną narį, kurie su pasiry
žimu sektų organizacijos rei
kalus ir dažifai parašytų į or
ganą, studijuotų kooperaty
vas idėjos principus ir juos 
perstatytų kitiem nariams 
kuopos susirinkimuose, tada 
mūsų organas “Darbinin-1

daugiausia ir jų galėtų 
daugiaus.

Jeigu kolonijų kor 
dentai pasirūpinti], pram 
geriaus ir taisyklingi 
syti, o tas būti] nesunku;^ 
daryti ypatingai ilgais 
mos, vakarais, tada re 
riui nereiktu kiekvieną žint£ 
tę išnaujo perrašinėti ir ręv 
daktorius turėtų daugiaųą 
laiko šį tą parašyti ir tuomi 
pagerinti laikraščio , turinį 
tada nereiks rfigoti, kad lai
kraščio turinys silpnas. Jei
gu važiuosime seiman su tvir
tais pasiryžimais dirbti or
ganizacijos labui, o ne vien 
pakritikuoti vieni kitus, jei? 
gu kiekvienas organizaeijos 
narys persiims ir rūpinsi? 
pažinti organizacijos tikslu^ 
tada mūsų L. D. K. S. orga
nizacija išaugs į milžinišką 
pajėgą ir galės nuveikt dide
lį darbą mūsų išeivijos labui. 
Su tokiomis ir panašiomis‘re-7 
zoliucijomis vykime seiman, 
o tada seimas bus pasekmin
gas ir įneš naujos energijos į 
mūsų organizacijos veikimą.

S. B—ti&
JJ

DĖL BLOGO MIEGO, NER
VIŠKUMO NUVARGUSIO ‘ 

IŠ PERSIDIRBIMO 
JAUTIMO

Pagalios štai yra nauja gyduo
lė, kuri duoda tūkstančiams 
nuostabų palengvinimą ir ūži 
ganėdinimą į kelias dienas.

Jei Jūsų miegas nėra ištisus ir į&-‘. 
viliantis ir Jųu jaučiatės nervuotu ir 
uagargusiu rytmetyje, tai eik pas Jūsų 
įPiekoriŲ ir nusipirk tų naujų gyduo
lių. Nuga-Tone. .lisdaugiau negu hu- 
stebins Jumis, kaip greitai jisai veikių 
Jis sutelkia gaivinantį jntegų, Stiprins, 
patvarias servus, gerųkąprtltį, 
žlebčiojlmą, reguliari vidurių veikimų^ 
gausiai entuziazmo, gyvumo ir! vėikm&V 
Si nauja gyduolė. Nuga-Tone stebėtinai 
veikia vidurių užkietėjimo ligose, išpū
timuose, vidurių skaudėjimuose, galvos 
skaudėjime, pikiuine ir t. t. Jei Jus 
]«ęix£Hite nuo tų blogumų. Jus būtinai* 
privalote išlnčgiiui šių gyduolę, taip, 
kaip daro (ūksiančiai kitų žmonių ka.? 
mėnuo. Jums nieko nekainuos joks*. 
Jums nepagelliėtų. Jis yra malonus fo.' 
ti ir Jųs-tuojaus pradėsit goriau janš-z 
lis. Imk jį nors |>or koletų dienų Ir jei 
Jus nesijausi! geriau ir nentrodysit ge
riau. nunešk likusių pakinko įlalj pas. 
Jūsų aptiekorin ir jis sugrąžins Jums 
.Tusu pinigus. Niiga-Tone išdirbėjai- 
taip gerai žinodami, ką jis padarys <ljl' 
Jūsų. Įsako visiems aptiekoriams garan*- 
•.imti ji :ir sugrąžinti Jūsų pinigus jei-, 
gu neužganėdintas. Rekomenduojamas,* 

I garantuojamas ir panlmslamas per 
sus aptiekorius.

-A
• >
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— Ar daug dabar pas jus yra suvažiavusių 
ponų ? — paklausė po valandėlės šeimininkė.

— Jau pradeda atvažiuoti. Iki šiol sunkūs 
mums buvo laikai. Kol ateina maudymosi laikas, 
tenka palūkėti.

— Vėlybas pavasaris.. . Ar jūs daugiau už
dirbate, kaip mes čia Capry?

— Ka čia. Būčiau neištekęs du kartu i sa- 
vaite pavalgyti makaronų, jei būčiau tiktai bu
vęs prie valties. Pasitaikydavo nuvežti j Neapolį 
ir atgal vieną laišką arba pairkluoti po jūrą po
ną, kuris panorėdavo meškerioti — tai ir visa. 
Bet jūs žinote mano dėdę, kuris turi didelius 
apelsinų sodus ir yra turtingas žmogus. Tonino, 
sako jis kartą, kol aš gyvas, tu neturi kęsti var
go. Tavimi bus pasirūpinta. Taip, Dievui pa
dedant. praleidau žiemą.

— Ar jusi j dėdė turi vaikų?
— Ne. Jis nevedęs. Dabar jis užima pla

čią žuklystę. Mane nori padaryti viso šio darbo 
šeimininku.

— Tai jūs esate visai aprūpinti, Antonino.
Jaunas jūriniknas patraukė pečiais.
— Kiekvienas turi nešti savo kryželį.• • • • • **■jisai ir pašokęs iš vietos vėl pažiuręjT’TItairėn ir 

dešinėn į orą.
— Aš jums atnešiu dar vieną buteli. Jūsų 

dėdė užmokės — tąrė šeimininkė.
— Pakaks stiklo. Jūsų vynas labai stip

rus. Jau ir taip man karšta galvoj.
— Nieko nekenks. Nuo jo griūt praeina, 

štai ir mano vyras.' Galėsite dar valandėlę su 
juo pasėdėti ir pasikalbėti.

Nuo kalvos nusileido šeimininkas. Jis atro
dė gražus. Ant garbiniuotų plaukų buvo užsi
dėjęs raudoną kepurę. Per pečius laike persi- 
kabinęs.tinklą. Grįžo iš miesto nunešęs žuvis, 
kurias buvo užsakiusi viena ponia. Jomis tu-

rojo būti vaišinamas Sorrento kunigas. -Tuodu 
pasisveikino. Šeimininkas atsisėdo greta jo ant 
suolo, ir pradėjo pasakoti bei klausinėti. Žmona 
atnešė antrą tyro Capri vyno bonką. Kairėje pa
sigirdo žingsniai. Keliu nuo Anaeapri atėjo Lau
rai la. Ji visus pasveikino palenkdama galvą ir 
abejodama tylėjo. Antonino atsistojo.

— Aš turiu važiuoti — tarė jisai. — Tai 
mergaitė iš Sorrento. šiandien anksti ji nori 
grįžti atgal pas savo sergančią motiną.

— Palauk, nesiskubink. Iki nakties dar 
daug laiko. — tarė šeimininkas. — Dar suspės ir 
ji išgerti vyno. Ei. žmona, atneški dar vieną 
stiklą.

— Labai dėkų. Aš negeriu, — atsakė Lau- 
rella.

— Paduok, paduok, — kreipėsi šeimininkas 
i žmoną. — Vynas bus labai pravartu.

— Palikite jūs ją ramybėje, — tarė jauni
kaitis. — Ji jau tokia, kad ko nenori, tai jai ne- 
ikallx"s nė pats kunigas. Jis atsisveikino ir nusi
skubino prie valties. Atrišo ją nuo kranto. Lau
kė mergaitės. Ši atsisveikinusi su šeimininke 
lėtai žingsniavo prie valties. Dairėsi ar nepama
tys norinčio keliauti drauge. Nesimatė nieko. 
Žvejai arba miegojo arba buvo išplaukinėję į jū
rą su vilktomis ir tinklais. Kelios moteriškės su 
vaikais sėdėjo prie namų durų. Vienos verpė, 
kitos miegojo. Atvažiavusieji rytą, grįžti laukė 
vėsesnio laiko. Jai, tačiau, neteko ilgai žvalgy
tis. Antonino sugriebė ją į glėbį ir įnešė, kaip 
vaiką j valtį. Įšoko ir pats. Keliais irklų užsi
mojimais juodu atsidūrė avtiroje jūroje.

Ji atsisėdo pryšakvje valties, šonu, į jį. Bu
vo dar rimtesnė, kaip paprastai. Per žemą jod 
kaktą kabėjo plaukai. Veido bruožai rodė jos 
atkaklumą., Tautos buvo sučiauptos. 
1 ėdami.

tarė

Plaukė ty- 
(B. D.)

$1.00 »
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Skaitytinos knygos
Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žmo

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

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerų 
knygių

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

Mylintiems literatūrą patartina 
BEN-HUR ____________________________

Ekonominio turinio įdomi knygute 
TURTO NORMA______________________

Politinio pobūdžio 
BOLfiEVIZMAS_______________________

Geografinių žinių mėgėjams tinka
KELIONĖ APLINK PASAULĮ___________ $1.00

Lengvo turinio skaitymiliai |
TRYS KELEIVIAI_______________________  .45
TRUMPI SKAITYMELIAI_______________  .45

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

Siųsdami užsakymus adresuokite T
“DARBININKA8”366 W. Broadway South Boston,



i

Lenkų Pletkai

kad

Greit Apsidirba

VYRIAUSYBĖS AMNESTI
JOS ĮSTATYMO PROJEK

TAS PRIIMTAS

Geologijos Departmentas Proncetono universiteto sumanė 
įsteigti keliaujančią klesą. Pasistatydino specijalų Pullmano 
vagoną ir važinės po šiaurinę Ameriką 22 studentu ir keletas 
profesorių. Per du mėnesiu tikisi padaryti 10,000 mailių. Jie 
tyrinės gamtiškus Amerikos turtus;

no buvęs atmestas, 
os urataiinka tikre- 
kadangi kalbamas

t i jos projekto visą eilę 
straipsniu.

Soči ai demok rat a i atvirk 
ščiai siūlė dar labiau praplės
ti amnestijos malones. Ne
pasitenkindami Seimo statu
to § 66 nustatyta tvarka (tre
čiajam skaitymui pataisos 
turi būti patiektos ne vėliau, 
kaip per 48 valandas prieš 
posėdį, kuriame Įstatymas 
svarstomas), jie amnestijos 
Įstatvmo svarstvmo diena i- 
nešė antrą liaują papildymą, 
siūlydami amnestuoti dar už 
abortus. Amnestijos įstaty
mas. kaip jau žinoma, ne
baigtas svarstyti, 1x4 svar
biausia jo dalis Seimo priim
ta trimis skaitymais. Ūki
ninkų sąjungos frakcijos |mi- 
siūlytos pataisos, už kurias 
balsavo krikščionys demo
kratai, ūkininkų sąjunga ir 
darbo federacija, daugumoj 
pozicijos bloko buvo atmes
tos, o likusiojo.) daly tos pa
taisos, priėmus visus social
demokratų siūlymus (patai
sa dėl abortų, kaip per vėlai

Liepos mėn. 2 d. Seimas 
pradėjo svarstyti amnestijos 
įstatymo sumanymą III 
skaitymu. Pataisų prie III 
skaitymo buvo patiekta ūki
ninkų sąjungos frakcijos, vy
riausybės, teisių komisijos 
ir socialdemokratų frakcijos. 
Ūkininkų sąjungos frakcija 
savo pataisas motyvavo raš
tu, nurodydama, kad šis 
amnestijos įstatymas nėra 
sukeltas kokio nors ypatin
go valstybės įvykio; kad šiuo 
įstatymu atleidžiami nuo 
teismo ir bausmės nusikaltę 
prieš Lietuvos nepriklauso
mybę. ir tuo būdu ardomi 
Lietuvos nepriklausomybės 
pagrindai ir, kad tokiom 
tankiom amnestijom mažina
ma bausmes baimė ir tuo bū
du dauginami nusikaltėliai, 
ardomas rainus žmonių gyve
nimas ir kenkiama šalies e- 
konominiain gyvenimui, ūki
ninkų sąjungos frakcija, kad 
nors dalinai sumažintų šio į- 
Rtatymo kenksmingus vai
sius, siūlė išbraukti iš amnes-

būti viršininku, 
arba mokytoju 

arba

Graikijos diktatorius Pangalos pasekė savo pirmtakūnų 
talijos Mussolini. Pastarasis įvedė įstatymą, draudžiantį strei- 
Hs. Tą pat tuoj padarė Graikijos Pangalos. Kaip tik Grac
ijoj kįla kur nors streikas, tai jo vadai suimami ir išgabena- 
ii į kurią nors salą Egėjaus jūroj. Su politiniais savo pireši- 
inkais Pangalos daro tą pat.

Salų toje jūroje yra visokių. Iš jų atgal ant kontinento 
žaikraustyti nėra jokios galimybės. Tie agitatoriai tose salo- 
e laikomi tol, kol pasižada sugrįžę neužsiimti agitacija

t

• Pastebėtinas yra daiktas, kad Passaic’o, N. J. audiminių 
^savininkai yra Vokietijos kapitalistai. Tų audiminių streikas
* jau visur pagarsėjo. Pripažyta, kad ten darbininkai perdaug 
i buvo išnaudojami.

Pusėtinai pagarsėjo American Thread kompanijos Will- 
Umantic’e, Ct. santikiai su darbininkais. Tos kompanijos bo- 
pAi ^ra Anglijos kapitalistai. Ji ergeliavosi su darbininkais pa- 
įįliašiai, kaip dabar Passaico audiminės su savo darbininkais.

Pernai .birželio mėnesį, American Thread kompanija bu- 
paskelbusi numušianti kainas ant 10 nuoš. Darbininkai su- 

felfcreikavo. Iš viso streikavo 2,500 darbininkų. Streikas buvo 
kdaug maž taip žiaurus, kaip Passaic’o audėjų. Streikininkai 

persekiojami nuo pat pradžios, o paskui mėtomi iš kom
panijų butų.

Išeina, kad svetimieji kapitalistai Amerikoj žiauresni, ne- 
E<u amerikoniški kapitalistai.

IvEri •
į. Pletkų ir gandų iš Lenkijos visuomet gausiai buvo leidžia- 
ma, bet dabar jų daugiau, negu bile kada pirmiau

Pastaruoju laiku buvo pilni Pilsudskiniai ir kitokie Len, 
bijos laikraščiai apie tai, kad Lenkijai gręsia pavojus iš kai- 
' įnynų, kad Lietuva esanti karo sutartyje su Vokietija ir kad 

sudskis pulsiąs Lietuvą. Tuč tuojau šituos gandus užgin- 
^ pįją Lenkijos premieras Seime, pareiškia, kad Pilsudskis nema- 
K nąs pulti kaimynų, ypač nieko nemanąs daryti'prieš Lietuvą.

Dabar vėl pranešama, kad apie Lenkijos taikingumą Šei
mine kalbėjęs ir Lenkijos užsienio reikalų ministeris Zalieski. Sa- 
r kė, kad Lenkija norinti tapti vidurinėj Europoj taikos tvirto- 
rvė. Kad tą savo pasiryžimą patvirtyti, tai atšauksianti^ už- 

sieninių atstovybių karinius atašius. Lenkijos inicijatyva bū- 
sianti sušaukta Pabaltjūrio valstybių konferencija taikos tiks- 

įlams.
K*?’
Efc--/
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raštininkas o Kinddris gavo 
įO b. Jis gavo daugiausia 
balsų, o jis yra vokietis. Tai
gi dabartiniame Lietuvos 
Seime didžiausią pasitikėji
mą turi Kinderis — vokie- 
txs! .......i
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vidurinės mokyklos
LIETUVOJ '

Kauno“ Lietuvis” paduo
da žinių apie Lietuvos vidu
rines mokyklas. Jų iš viso 
esą 100, iš jų 28 gimnazijos, 
71 progimnazija ir 1 komer
cinė mokykla. Bendras mo
kinių skaičius 22,823, tarp jų 
13,374 berniukai, 9,449 mer
gaitės. Jas kasmet baigia 
nuo 1,000 iki 1,300 mokinių, 
mokytojų esą 1,234;

Lietuvoj trūkstą profesi
nių mokyklų. Jų tesą dvi 
Seirijuos ir Kaišedoriuose. 
Pastarosios rūšies mokyklų 
būsią dauginama, o viršuje 
minėtų rūšių esą užtektinai.

Ministeris sake:
“Visokie kariniai gandai, turintieji ryšį su Lenkija, gali 

| būt tik jos priešininkų keliami. ’ ’
R Kaipir premieras, užsienio reikalų ministeris rado reikalą 
; pabriežti Lenkijos taikingą nusistatymą Lietuvai Jis. taip pa- 

reiškė:
p “Labai gailimės, kad dar vis neturime normalių santikių 
Nm Lietuva, yra, vienok, viltis, kad dabartinė situacija negali 
| perilgai tęstis.”

Savaimi šis pareiškimas Lietuvos link nėra aiškus. Ar tai 
/^pagrūmojimas Lietuvą pulti, ar bandymas ieškoti būdų taiky- 
ę tas. Bet atsimenant kas jo viršuje pasakyta apie Lenkijos norą

3S, išeitų, kad norima taikos keliu sunormuoti santykius su 
ava. ♦ U» - ■
Taigi rodos tik džiaugtis bereikėtų. Lenkiją Lietuvai prie. 
stę siūlu ir neruošia jokio puolimo. ,■F?"

K ' Nėra lietuvio, kurs imtų lenkų žodį be atsargumo. Juk ir 
BįSh? pastarųjų gandų sūkuryje tiek priplepėta apie Lietuvą, kad 
Į iš to išeina lyg ji būtų tokia, kurią reikia pasmaugti. Ir skel
bta©, kad ruošiamasi Lietuvą smaugti. Skelbiama buvo, 
č|am Lenkijos žygiui prieš Lietuvą pritarianti ir Anglija.

Iš kur šitoks staigūs atsimainymas?
r

Atsimename lenkų duoto žodžio laikymąsi. Atsimename 
;|8u valkų sutartį. Atsimename tą, kad vieną dieną lenkai palei- 
r do gandą, kad Vilniaus nepulsią, o ant rytojaus jau Želigovskis 
įjmvp Vilniuje. Tą lenkų kreivadūšystę visi gerai atsimename.

Lenkų nusistatymą lietuviams mes matome iš jų elgesio su 
^lietuviais Vilnijoje. Pilsudskiui pagrobus valdžią smaugimai 
^ lietuvystės ir pereidinėjimai demarkacijos linijos padidėjo. 
E -

i

^Svetimi Kapitalistai Aršesni
i “-------------------

GANDRO KLAJOJIMAI 
LIETUVOJ

Kauno ‘ ‘ Lietuvis ’’ paduo
da, kad pernai (1925 metais) 
nelegaliai gimusių vaikų bu7 
vę 3,854. Jie sudarą 6% 
■iendro gimusių skaičiaus. 
Taigi iš kas šimto gandro at
silankymų šešis sykius patai
kė jis pas paneles.

Ne visoje Lietuvoje gand
ras lygiai klaidžioja. Klai
pėdos krašte esą būdžiausia. 
Ten panelių vaikai sudarą 
13.4%. Paskui seka Ukmer
gės ir Telšių apskričiai, kur 
sudarą 9.7%.'

Paprastai gandras klaidi
namas ten, kur daug kariuo
menės sukoncentruojama. O 
Lietuvos kariuomenė nėra 
sukoncentruota nei Klaipė
dos, nei Telšių apskričiuose.

Išeina,' kad Lietuvos ka
riuomenė ir gandras nieko 
bendra neturi.

KAS LIETUVOS SEIME TU
RI DIDŽIAUSIĄ PASI

TIKĖJIMĄ
Lietuvos Seimo prezidiu

mas buvo perrinktas. Pasi
liko tie patys asmenys, bet 
negavo po tiek balsų, po kiek 
gavo pirmu sykiu renkant. 
Pirmininkas Dr. Staugaitis 
gavo anuo sykiu 55, o dabar 
tegavo 39.

Pastebėtina, kad Seimo

ATLEIDINĖJA NEPATIN
KAMUS VALDININKUS
Lietuvos naujoji vyriausy

be atleidnėja valdininkus, 
kurie nėra liaudininkai bei 
socijalistai. Be kitų atleido 
“Eltos” direktorę p-lę Avie- 
tinaitę ir Valstybės Teatro 
direktorių L. Girą.

Dėl spaudos laisvės pre
mieras Sleževičius Seime lie
pos 6 d., kaip “Rytas” pra
neša, pasakęs: “Spauda bu
vo ir bus varžoma.”

Nieko nėra baisaus, jei 
naujoji valdžia pasirenka ar- 
timesniuosius bendradarbius 
iš savo tarpo ir jei spauda 
varžoma. Bet keista, kad tą 
daro tie, kurie tokį ožišką 
riksmą kėlė, kuomet krik
ščionių demokratų valdžia 
taip darė. Kiek jie prirėka
vo dėl keletos mokytojų at
statymo ir kiek rėkavo dėl 
spaudos laisvės, kai valdė 
krikščionvs demokratai.

v

NEUŽMIRŠO VILEIŠIO
Kauno “Lietuvos Žiniose” 

minimas Jonas Vileišis, kai
po atstovas AVasliingtonan.

Jei sakytas asmuo būtų at
stovu paskirtas, tai iš to 
perdaug nusistebėti nerei
kės. Liaudininkų ir socijal- 
demokratų blokas nuo pra
džios pradėjo statyti į aug- 
ščįausiąsias^^ietas tokius as
menis, kuriems reikia pa
liaubas daryti. Jei Vileišis 
bus paskirtas Washingtonan, 
tai iš liaudininkų pusės bus 
labai logiška, bus rodoma 
tvirtybė savo nusistatvfne. 
Jei Lietuvoje erzinama kata
likiškoji visuomenė, tai ko
dėl to nedaryti Amerikoj. 
Tai vis bus palengvinimas 
visokiems svetimtaučiams 
smaugti lietuvius.

Amnestijos Įstatymo Suma 
nymo III Škaityinas

■ i 1 - ■ 'Y
tįtdkta, nebuvo duota hial- ; 
šauti), atkrito ~ ir nebuvo 
statomos balsuoti.

Taigi dabar visai jau pa
aiškėjo,/ kokie nusikaltėliai 
bus amnestuoti. Nors visų 
jų iš vaidinti šitam straipsny 
nėra galimumo, bet vis dėlto 
reikalinga nurodyti čia kaip 
pavyzdžius, kai kuriuos nu
sikalstamus darbus, už ku
riuos nusikaltėliai atleidžia
mi nuo teismo ir bausmės. 
Visiškai ^atleidžiama nuo 
teisino ir bausmes ir nuo visų 
padarinių, numatytų Baudž. 
st. 28, 29, 30 ir 34 straips
niais (minėti įstaytmo str. 
kalbza dėl teisių atėmimo ar 
ba susiaurinimo), išskyrus 
vedybines teises, už šiuos nu
sikalstamus darbus: už Die
vo niekinimą; niekinimą ar
ba biaurojimą šv. Sakramen
tų, šv. Kryžiaus ir pan.; 
biaurojimą krikščionių baž
nyčios arba aĮK'igų; kliudy
mą smurtu kunigui atlikti 
šventimą ar apeigą ar verti
mą smurtu jį atlikti šventi
mą ar apeigą neleidžiamų jo 
tikybos taisyklėms ir pan.; 
už ginkluotą sukilimą — nu
versti konstitucijos keliu į- 
vestai tvarkai ir valdžiai; už 
kėsinimąsi ir rengimąsi gili 
klųotu sukilimu atimti Lic- 
ti|jps nepriklausomybę, arba 
L^ėtuvos teritorijos daliai at 
pfę^ti; už priklausymą prie 
slaptų organizacijų, kurios 
tiĮįėį aukščiau paminėtą tiks 
lą£již priešvalstybinį kariuo- 
HĮtžęgs ir visuomenės kursty
mai; Už susisiekimo priemo
nių gadinimą, kaip pav., ge
ležinkelių, telegrafų, telefo
nų, tiltų, vandens Įvadų ir 
tt.; už naikinimą kariškos 
medžiagos, maisto, pašaro ir 
apskritai viso to, kas yrą pri
rengtą arba /rengiama ka
riuomenei; už* bolševistinę, 
priešvalstybinę agitaciją ka
riuomenės tarpe, už kursto
mąją agitaciją aktingai vals
tybės Įstatymų nevykdyti ar 
vyriausybei priešintis, aktin
gai prieš valstybės tvarką <t- 
ti, sukilti prieš vyriausybę, 
sudarvti bolševistiniu ir kituv *• *•

Lietuvos valdžiai priešingų 
organizacijų; už dalyvavimą 
sambūryje, kuris, susiteikus 
dalyviams, smurtu įiasiįirie- 
šino kariuomenei, pašauktai 
sambūriui išvaikyti, arba už
puolė kariuomenės sargybą, 
įiagriebė savo žinion, išplė
šė arba sugriovė ginklų ar 
karo reikmenų sandėlį, gele
žinkeli, telegrafa arba tele- 
foną, paleido sergstamus 
kalinius, padarė asmens
smurtą sargybai, pavartojo 
smurto darbams daryti
sprogstamąjį dalyką arba 
sprogini; už dalyvavimą są 
jungoje, kuri turėjo sprogs
tamų priemonių arba ginklų

vo nuversti esamas valstybė 
j e visuomenės sutvarkymas 
arba daryti didieji nusikalti
mai sprogstamais dalykais 
arba sproguliais; už viešą 
prakalbą — padaryti maišto 
arba išdavimo darbas; už 
platinimą mokslų arba nuo
monių, kruiomis kurstoma 
padalyti maišto arba išdavi
mo darbas; už platinimą ka
riuomenėje mokslų arba nuo
monių, kuriomis kareiviai 
yra kurstomi peržengti kari
nės tarnybos pareigas; už 
kurstymą kareivio karo me
tu pabėgti iš kariuomenės; už 
laikymą be tam tikroi leidimo 
karinių ginklų^ sprogstamo
sios medžiagos, amunicijos 
ar didelio skaičiaus paprastų 
ginklų; už kareivių sukilimą 
tiek taikos, tiek karo metu, 
kad pasipriešintų savo virši
ninkams; už kareivio pasi
priešinimą, pavartojant gin
klą, viršininko isakvmams; 
už sargybinio ar karo sargy
bos užpuolimą taikos metu, 
karo metu ir net priešininko 
akivaizdoje ir t. t.

Vadinasi, atleidžiami nuo 
teismo ir bausmes nusikaltė
liai, kurie vra didžiausi ir at- 
kukliausi priešai mūsų tiky
bos, Lietuvos nepriklauso
mybės, kariuomenės ir vi
suomenės sutvarkymo, kurs
tytojai padaryti’maišto ir iš- 

; davimo darbus ir pan. Jiems 
ne tiktai dovanojama baus
mė, bet grąžinamos ir teismo 
atimtos teisės: eiti valstybės, 
savivaldybių ir visuomenės 
tarnybą, eiti tarnybą kąri lie
menėje,

■ auklėtoju
; valstybės, visuomenės
■ šiaip kieno mokykloje, būti 

teisėju, prisiekusiuoju glo
bėju, prisiekusiuoju advoka-

, tu ir 1.1.
Nors socialdemokratai Sei

mo posėdžiuose tvirtino, kad 
ši amnestija palies tiktai nu-

■ sikaltėlius prieš tikybą ir po-
■ litinius, bet iš tikrųjų ji pa

liečia ir kai kuriuos krimina-
. listus. Kaip žinoma. Seimas 
II skaitymu atmetė socialde
mokratų pasiūlymą taikyti ši 
amnestija dalinai ir visiems 
kitiems nusikaltėliams, iš
skyrus žmogžudžius ir ark
liavagius, kurių nusikaltimai 
šio istatvmo 1 ir 2 SS nenu- ♦ * ~ • 
matyti. Vis tik dalis grynų 
kriminalistų pasinaudos šia 
amnestija ir bus visiškai at
leisti nuo teismo ir bausmes. 
Kaipo pavyzdžius galima nu
rodyti Į Baudž. St. str. str. 
274 ir 276. Pirmas straips
nis baudžia kalėjimu tą. kas 
nusikalto gyvenęs lx> nusta
tyto paso, neturėdamas. l>e 
to, nei tam tikros gyvenamos 
vietos, nei amato, net verslo, 
nei tam tikro darbo, nei lesu

gyventi, o antras tųf 
nusikalto prašęs išmaldos iŠ 
pajunkimo dykaduoniauti ir 
t. t., jei nusikaltęs elgetavęs 
turėjo su savim pritaikintą 
raktą, vitraktį, įrankį, ku- ' 
riuo galima įsilaužti, alini 
ginklą, — taip pat baudžia 
paprastuoju kalėjimu. Be 
to, iŠ aukščiau išvardintų nu
sikalstamų darbų, mos ma
tom, kad dauguma jų, jei 
ne grynai kriminaliniai nusi
kaltimai, tai, taip sakant, 
mišri nusikaltimai, kur kri
minalinis elementas nusveria 
politinį: asmens smurtas,pa
grobimas, išplėšimas, sveti
mo turto pagadinimas irt. t. 
(Baudž. St. 122, 123 str. 
str.), sunkios žaizdos, sumu
šimas, mirtis (Karo įst. 
N N11 k iiyg<>s 98 st r.) — vi
sos šitos žymės yra krimina
linių, o ne politinių nusikal
timų ypatybės. Taigi nega
lima sutikti su pozicijos tvjr- 
tinimu, kad amnestuojama 
tik nusikaltėliai prieš tikvba 
ir politiniai nusikaltėliai.

Kaip jau buvo minėta, so
cialdemokratų įneštos patai
sos, praplatinančios amnes
tijos teikimą, visos priimtos. 
Tiesa, dėl kaikurių jų patai
sų valstiečiai kailininkai bal
savo prieš, bet jie buvo nu
galėti socialdemokratų ir 
mažumų balsais, ir tuo būdu 
amnsetijos įstatymas, priim
tas trims skaitymais galuti
nėj formoj, pasidarė toks 
platus ir turiningas, kad pa
našaus nebuvo dar ne tiktai 
pasmils, bet ir kitose valsty
bėse. Jis pasidarė visiškai 
nepriimtinas ne tik “dešinie
siems,” bet ir valstiečiams 
liaudininkams. Kad surastų 
kokį nors išėjimą iš susida
riusio padėjimo, valstiečiai 
liaųdjjuukui. ■ tųr. J?ūk __ Ž
siūlo nutraukti 
truputį anksčiau jie balsavo 
už posėdžio tęsimą. Galima 
sakvti, liko tik viena išeitis. 
Jei valstiečiams liaudinin
kams valstybės reikalai iš 
tikrųjų brangesni už ,jujų 
siaurus ]>artinius reikalus, 
jiems belieka tik balsuoti už 
atmetimą viso amnestijos Į- 
statvmo sumanvmo.

(“Rytas”)
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Kiekvienam sveiku protu 
besivadovaujančiam žmogui 
yra aišku, kad visi, kurie ko
voja prieš Bažnyčią, nesi
skaito Bažnyčios nariais. 
Kadangi mūsų laisvamaniai- 
tautininkai, ir įvairaus ats
pindžio socijalistai Bažny
čios mokslui priešinasi, Jos 
principų nesilaiko, Jos vei
kimą varžo, po Jos pamatais 
stengiasi pasikasti su tikslu 
Ją sugriauti, — tai juk kiek
vienam aišku, — kad visa ta 
neva “pažangioji” šaika ne
siskaito Bažnyčios nariais... 
Tiesa,, — tie “garbingi vy
rai,” kuomet juos tikru var
du bedievybės pažymima už
sigina savo nedorybes ir tuo 
atveju pabriežią savo “kata
likybę,” pasiremdami pri
imtu krikštu bažnyčioje... 
Bet juk tas klausimą neišri- 
ša jų garbei,—atvirkščiai pa
stato juos dar žemesniame 
laipsnyje doros, — kaipo at
siskyrėlius, renegatus, išsigi
mėlius.

Tariaus keistas dalykėlis... 
Kuomet kuris nors iš jų tar
po užbaigia savo pasigailėji
mo vertą gyvavimą šiame 
margame pasaulyje, tuomet 
braunasi į Bažnyčią visa be
dievių govėda ir primigtinai 
reikalauja nuo Bažnyčios, 
kad toji palaidotų jų narį 
savo kapuose, su visomis sa
vo apeigomis. Kuomet Baž
nyčia jų užgaidų negalėdama 
patenkinti griežtai atsisako 
bedievį laidoti savo kapuose, 
tuomet iš visų kampų kįla 
įnirusio laisvamanio sėbrų 
riksmas: “Bažnyčia skriau
džia žmones... Bažnyčia 

» niekina liaudį... ” 
) Ar ta^ri bedievių skundas, 
'pamatuotas ? Panagrinėki
me.

Būtų begalo neprotinga, 
jei kunigai bartų socijalistus 
už tai, kad jie mirusio kuni
go laidotuvėse nedalyvauja 
su savo raudonomis vėliavo
mis. Taip pat ir dar labinus 
yra neprotinga reikalauti 
nuo Bažnyčios, kad toji siųs-

»•

tų savo kunigus iškilmingai 
laidoti socijalistus, kurie ko
voj o kryžių, pajuokė maldas 
ir apeigas, niekino šventeny
bes. Tiesa, — socijalistai są- 
ko, būk katalikai gali būti 
socijalistais, — bet juk Baž
nyčia visuomet buvo kitokios 
nuomonės, — gi tame klau
sime, — kas katalikui leisti- 
na ir kas jam draudžiama,| 
Bažnyčia o ne kas kitas turi Į 
teisę spręsti.

Beabejo socijalistai klys
dami daugely dalykų, klysta 
ir tame klausime. Užuot rū- 
goti prieš katalikus, geriaus 
pairiokytų savo viemninčius,ų savo viemninčius, 
kad socijalistui katalikškos 
laidotuvės yra ‘‘paniekini
mu. .. ” Kad dangaus kara
lystė socijalistams nereika- 

o pašvęstas kapinynas 
Bet 

Mat, 
žino, 

kad atviru keliu eidami ne
tektų daugelio nesusipratė
lių, kurie šiandieną juos re
mia ir už juos galvą guldo. 
Tas mums nurodo, kad mū
sų liaudis dar giliai yra ti
kinti ir tas socijalistus verčia 
veidmainiauti.

Katalkų Bažnyčia turi pil
ną teisę globoti savo tikin
čiuosius ne vien gyvuosius, 
bet ir numirusius. Tame 
pastarajame atvejuje pasi
reiškia nepaprastas Bažny
čios rūpestingumas apie savo 
narius. Bažnyčia, matome, 
mirusiųjų katalikų kūnų ne
skaito lygiais su gabalu 
“stoiko,” bet kaipo laikinai 
sustingusią priemonę sielos 
veikimo, stengiasi tinkamai 
palaidoti atatinkamoje kri
kščioniui vietoje, iš kurios 
su laiku (iš numirusių prisi
kėlimo valandoje) vėl kils, 
kad amžinai susijungus ant
rą kart su siela. Iš tos prie
žasties Bažnyčia šventina ka
pinynus ir saugoja juos nuo 
išniekinimo. Nieks negali 
priveisti Bažnyčią savo ka
pinynuose laidoti atskalūnus 
ir bedievius; nes kas gyvas

lingu,
lygus patvorio vietai.. . 
kodėl to jie nedaro?.. 
jie gudrūs: jie gerai

•ys. - x r.J

DAINA
Jau rytų Šone -
Skaisti, maloni
Rasuže prausta 
Aušrele rausta. •

Dangus nublanko... 
Po žalią lauką 
Rūkai pasklidę 
Aušrelę lydi.

Visur taip tylų,
• Dar miegą gilų 

Nieks nenubaido 
Nuo aušros veido.i

Pro žalią kerą 
Tylutę šnera 
Ir mirga ryte 
Srauni upytė.

Ten tame krūme, 
Lyg savo rūme
Jau jau sučiulbo, 
Lakštute ulba.

Jurgįuk, jau rytas, 
Miegas nuvytas. 
Mesk savo landą, 
Gink gink jau bandą;

Imk, imk žagrelę, 
Plak, plak dalgelę;
Gana kirmyti:
Aušra matyti.

Lakštutė čiulba, 
Lakštute ulba, 
Kelkis, miegali, 
Stok į darbelį!

Jau rytų šone
Skaisti, maloni 
Rasuže prausta

, Aušrelė aušta.
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būdamas niekais laike Jos 
globą ir nepaisė Jos nurody
mų, kaip gali reikalauti, kad 
jam mirus, jo kūną Bažny
čia globotų ?..

Tūlas vokietis prašė kitų 
žmonių, kad jam parodytų 
mišką, nes jis jo niekad sa
vo gyvenime nematęs. Tūlas 
žmogelis nuvedė vokietį į pat 
girios vidurį ir parodė dide
lį tankumyną. Gi vokietis 
sako: “Kur yra miškas ? Ąš 
matau vien daug medžių, bet 
miško nematau.” Taip ly
giai ir mūsų “laisviečiai“ 
patys neišmano, ko jie nori. 
Katalikų Bažnyčios neap
kenčia, ją kovoja, — gi tuo 
tarpu prie Jos šaukiasi. Baž
nyčia geidžia dėl jų amžinos 
gyvybės, o jie nori iš Jos gra- 
boriaus patarnavimo...

Ziutis

X-

Baltimoriečiai dalyvauja Amerikos Įdetuvią Pįenos iškilmėse 
PbiladeĮphia: (a) Jų koras dalyvauja jungtiniame korė;

(b) BaUamores .Lietuviu Motęrų Pilietiškas KĮįubas 
turės savo Rotą; (c) Jąmrimas šoks tautiškus 

šokius •

Garbę baltimoriečįąjns lie
tuviams, kurie pirmutiniai 
pareiškė Sesąui-Centennial 
Lietuvių Dienok Komitetui 
savo prielankuirią ir norą da
lyvauti “Amerikos Lietuvių 
Dienos” iškilmėse. Apie juos 
Presos Komisija iki šiol ma
žai rašė^ nes Organizacinė 
KomisijA skaitė reikalinkiau 
atsižvelgti į tas artymiausias 
vietas, kuriose nematyta bu
vo tokio aktyvumo kai balti- 
moriečių tarpe. Jie ir be pa
raginimo patįs įdomavosi ar
tinančiomis iškilmėmis ir jo
se manė dalyvauti.

Liepos 11 d. atlankyta ir 
Baltimorės lietuviai. Komi
teto atstovas atsilankė šioje 
dienoje dviejuose čia įvyku
siuose piknikuose: Baltimo
rės Lietuvių Moterų Pilietiš
ko Kliubo ir Šv. Alfonso Pa
rapijos koro.

Baltimorės Lį M. P. Kliu
bo, kuriam pirmininkauja 
ponia O. Lukoševičienė, jau 
pirmiaus manė ar negalėtų 
kaip nors dalyvauti beprisi
artinančiame Amerikos Lie
tuvių ir visos Lietuvių tautos 
svarbiame įvykyje, “Ameri
kos Lietuvių Dienos” iškil
mėse. Ir štai atėjo valanda, 
kurioje paaiškėjo, kad jų 
manymai nesunkiausiai įgy
vendinami: B. L. M. Kliubo
vadovaujančios narės pareiš
kė S. C. L. K. atstovui, kun. 
J. Draugelirių^kad. jos akty
viai dalyvaus Amerikos Lie
tuvių Dienos iškilmėse ir 
prašė nurodymų kaip galėtų 
dalyvauti.

Po to atlankyta gražiausio 
Baltimorės jaunuomenės žie
do — koristų suruošto pikni
ko dalyvius. Kilnus Balti
morės jaunimas mokėjo dai
liai pasirodyti. Pirmiausiai

r

A. Jakštas

Lietuvos Santykiai su Apaš
tališkuoju Sostu

18. Galop š. m. balandžo 4 d. Pijus XI išleidžia savo j 
bulę “Lituanorum geide,” įkurdama* atskirą Apašt. Sos
to vien tepriklauosmą, Lietuvos provinciją, susidedančią 
iš Kauno arkivyskupijos, ir Vilkaviškio, Kaišedariu, Pa
nevėžio ir Telšių vyskupijų su Klaipėdos prelatūra. Lie
tuvos bažnyčia grįžta nūn tokion pat garbinu padėt i ti, ko
kioj ji yr buvus pačioj pradžioj Mindaugo laikais, Jogėlos 
ir kitų Liedavos valdovų padarytos klaidos lieka atitaisy- 1 
tos. Naujų jaunų, energingų vyskupų vedama, naujai su
kurtoji Lietuvos bažnytinė provincija galės pradėti nūn 
naują savo gyvavimo laikotarpį, kuris, reikia tikėtis, duos 
pasauliui dar aukštesnių šventumo ir krikščioniškos tobu- 
lyliės pavyzdžių.

Be Lietuvos bažnytinės provincijos Įkūrimo Pijus XI 
yr padaręs drauge dar ir kitą mums palankų žingsnį, at
palaiduodamas Lietuvą iš po valdžios Apašt,. Delegato ar
kivyskupo Zecchinio. .Mat, pakeldamas šį Latvijos inter- 
nuncijum, šv. Tėvas nebepaliko jam Apašt. Delegato tei
sių Lietuvai. Tuo būdu kilusio tarp mūsų valdžios ir Apašt. 
Sosto kivirčio priežastis lieka pašalinta. Nuo mūsų val
džios pareis nūn užmegsti vėl santykius su šv. Tėvu ir pa
prašyti iŠ jo sau naujo delegato ar net iiiternuncijaus Lie
tuvai. Koma šiuos prašymus mielai sutiks išpildyti. Ir ne 
tik santykiai su Koma reiktų atnauijnti, liet ir derybos dėl 
konkordato reiklų pradėti.

19. .Arkivvsk. Matulevičiaus paskyrimas Apaštališ
kuoju Vizitatorium Lietuvai kaip tik duoda tam geriausios 
progos. Jo įgaliojimai, kad ir liečia vien saurą bažnytinę 
sritį, lengvai gali būti Apašt. Sosto praplėsti. Tegu tik 
mūsų valdžia parodo rimto noro turėti arkivvsk. Matulevi
čių šv. Tėvo atstovu dervbose dėl konkordato, Vatikanas,

pąsveikino savo skamban
čiais balsais sudainuodami: 
“Sveikas.” Po to atstovas 
sveikino jaunimą ir čia esan
čius dalyvius. Pareiškė 
džiaugsmo ir dėkingumo kad 
patįs parodė taip kilnius sa
vo norus dalyvauti taip bran
giose Aiherikos Suv. Valsti
jų iškilmėse, o mūsų Tautai 
garbingame įvykyje. Nuro
dyta tos pareigos, kurios lie
pia mums dalyvauti ir nau
dą, kurią iš to turėsime. 
Taip buvo jaunimo pakeltas 
ūpas, kad aplodismentais nu
traukdavo kalbėtojo žodžius.

Po prakalbos vienbalsiai 
pareiškė, kad dalyvaus Jung
tiniame Korė; mergaitės pa
sirengs tautiškais rūbais ir 
išpildys tautiškus šokius. Po 
to sudainavo keletą dainelių.

Vietos katalikiškosios vi
suomenės vadai remia “Lie
tuvių Dieną” ir Liepos 7 d., 
1926, Federacijos susirinki
me buvo nutarta šaukti ant 
Liepos 25 d. specijaliai visų 
Draugijų susirinkimą ir už
kviesti Sesųui-Centennial 
Lietuvių Dienos Komiteto 
attsovą.

Gaila kad S. C. L. D. K. 
atstovas negalėjo susinešti su 
komp. M. Petrausku pasitar
ti dainų orkestracijos delei; 
tautininkais bei jų korais, 
kuriais jisai vadovauja. Bet 
18 d. Liepos .tikimės susi
laukti p., jį. Petrausko, Phi- 
ladelphijoje, ir tuos .reikalus 
aptarti. Galima pasidžiaug
ti, kad Baltimorės tautinin
kai nusistatę yra dalyvauti 

“Lietuvių Dienos” iškilmė
se. Geistina kad ir kiti sky
riai lietuvių jų pavyzdį pa
sektų.

N e teark iečiai taipgi daly-
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(Palšvai padarytos ištraukus Iš prof.

Pr. Dovydaičio atr. ^PrlealBtorlnio iria> 
gi»us javai ir naminiai gyvuliai.” “Ęw>- 
nios” 4-5 ur.) •

Javų sėja yra, palyginti ne 
labai senas žmogoųs laimėji
mas jo dvasiai kovojant su 
gamta ir ją nugalipt. Visi 
žmogaus ūkinio darbo pažy
miai, ko^iy. turime iš seno
sios akmens gadynės, rodo-to 
įlieto žmogų gyvenusį vy
riausiai iš medžioklės: tie pa
žymiai tai gyvulių likučiai, 
sviedžiamieji ginklai, gyvu
lių paveikslai. Paskutinių 
laiku tyrimai rodo, kad men
kiausios materialinės kultū
ros žmonės yra buvę rankio- 
tojai. Jie mito daugiausia 
rankiodami valgomus auga
lus ir smulkius gyvulius. Ša
lia to vyrai medžiodavę ir 
žūklavę. Didesnės reikšmes 
medžioklė įgauna tuomet, 
kai išgalvo jama geresnių Į ir plikagrūdžiai — jau buvo 
ginklų. Pačios žinomos se-lSėjami 4-jo tūkstančio metą 
iriausios tautos nei žemės ne- pi.ie§ Kristų pabaigoje (a-

nyt, jqg pradžioj tam $ 
irimui buvo išdirbami tijp 
ži žemės sklypeliai piją. 
Žiu gyvenamųjų trobų ijp.^ 
šitokiuose pirminiuose dtfti 
buose buvo auginami šąmį 
vienas kito įvairūs javai,

Seniausias tokių kultai 
nių javų yra kviečiai. 
gelis radinių rodo, kad • 
ropoj vėlybesnėj akmens ga 
dynėj kultivuoti jau riėtįvį 
rios rūšies kviečių, ir 
tuotų ir plikagrūdžių. Kviė* 
čių auginimo čia stovėta ant 
tokio aukšto laipsnio, jog ga-* 
Įima manyti, kad tai buvo 
daroma jau nuo labai senai iu 
kad šie javai negalėjo kilti 
Europoj, kadangi jų augiu* 
tojai yra buvę neabejotini 
aukštesnės kultūros žmones* 
Egipte abidvi didžiosios 
kviečių rūšys — akuotuotieji

dirbo, nei gyvulių neaugino.
Ilgainiui moteris iš auga

lų rinkėjos patapo augalų 
augintoja ir žemės darbo, 
rauge ir sėslumo pagrindėja; 
o vyras nuo primityvaus gy
vulių medžiojimo perėjo ar
ba prie aukštesniųjų medžio
klės pavidalų arba ėmė au
gintis prisijaukintų ganomų
jų gyvulių. Iš rankiojimo į 
gaminamąjį ūkį perėjimo |fasp 
pėdsakų randama vėlybesnėj 
akmens gadynėj ir anksty- haįkus sįekiąs Europos javąs 
bosniais metalų laikotar-1faį avižos. Kaip rodo Švei- 
Piais- Icarijos pelinių šaltinių liku-

Javai auginta dirbant že- čiai, avižų jau būta brcgjzos 
mę kauptuvu. Reikia ma- laikotarpy. Ir šiaurinės Eu- 
__________________________  ropos kraštuose avižos pat

Į variai kultivuotos jau nųt

v •

pie 3200 m.).
Ir miežiai Europoj auginį* 

ti jau vėlybesnio akmens ga
dynėj. Tiktai pradžioj šie 
javai, tur būt, nebus buvę 
naudojami duonai. Tikrasis 
duoninis javas tuomet buvo 
kviečiai, o nunokusius mie
žius valgydavo apsvilinę ar 
Išsivirę. Gal būt, kad ir ge- 
Įrimo (alaus) iš miežių dary-
. ...
Į Trečiasis priešistorinius

reikia tikėtis, nedarys jokių kliūčių ir mielai įgalios arki- ' 
vyskupą Jurgį tose derybose atstovauti Apašt. Sostui, kaip 
pernai tam pačiam tikslui buvo įgaliojęs savo atstovą arki- i 
vyskupą Zecchinį. To konkordato sudarymas būtų mūsų 
santykių su Vatikanu tinkamiausias vainikas. Nuo to kon
kordato mūsų bažnyčios istorijoj prasidėtu naujas laiko
tarpis. Be konkordato net ir arkivysk. Jurgiui pavestas 
bažnytinės provincijos Lietuvoj sudarymas nelengva bus 
įvykinti.

Vaizduote paremtoj teorijoj galima skirti valstybė nuo 
bažnyčios, bet protingoj praktikoj valstybė visuinet bus 
suinteresuota Bažnyčios dalykais. Valstyliei toli gražu bus 
ne vis tiek pat, kaip mūsų bažnytinis gyvenimas bus tvar
domas, kas vyskupais bus skiriamas ir t. t. Todėl mūsų 
valdžia, jei ji liks krikščioniška, anksčiau ai’ vėliau turės 
sudaryti konkordatą su Vatikanu. Ji yra padarius nema
žą klaidą nesudarydama to konkordato prieš ketverius me
tus. Ši klaida bus dar didesnė, jei mūsų valdžia tą svar
bų dalyką atidėlios dar ilgesniam laikui. Mat. lx* konkor
dato, mūsų valstybė svarbesniuose Bažnyčios klausimuose, 
kaip vyskupų įkyrimas ir kituose neturės jokio balso. To
dėl konkordatas svarini ne tiktai Lietuvos Bažnyčiai, bet 
ir pačiai mūsų valstyliek Kam brangi mūsų valstybė, tam 
turi rūpėti ir gerų santykių su Vatikanu palaikymas, aj>- 
vainikuotas konkordatu!

20. šiuo aš ir baigiu savo apžvalgą Lietuvos santykių 
su Apašt Sostu. Ji toli gražu nepilna. Didelė daugyln“ 
Lietuvos susinėsimų su Komos popiežiais čia apleista. Mat, 
kiek mūsų krašte yra buvę naujų vyskupų, kiek kartų mū
sų kaimynai vokiečiai, lenkai, rusai pridirlidavo mums di
desnių nuoskaudų, tiek kartų tekdavo mums į Romą kreip
tis ir ten užtarymo ieškoti. Tr Roma, kaip anksčiau esami' 
matę, nesykį mums yra padėjusi. Mūsų proseniai tai ge
rai buvo supratę, t<»del ir Apašt. Sostą labai aukštai geriu", 
(įražiausj to gerbimo pavyzdi yra mums palijęs Vytautas 
Didysis, siųsdamas į Konstanciją rinktų žemaičių būrį. Da-

vauja Lietuvių Į)ienos” iš-1 priešistorinių laikų. 
kilmėse: Į Svarbiausias mūšy.

(a) Dainos programoje; Irių'(duoninis javas — rugm 
(b) Mergaitės išpildys tau-1—yra daug jaunesnis kųltū 
t iškils šokius; (c) Turės sa- rinis augalas, nekaip kvie 
vo f lotą. I čiai, miežiai ir avižos. Ru

Pattersoiiiečiai dalyvaupriešistorinių likučii 
J u n g tintame Korė, o Phila-1 šiol terasta, tfl
delphijos priemiesčio ‘PoiMt-\^ilezyoj Ž1 .^01av^oJ. * 
bryziečiai” aktyviai ims da- ank^iaushHaitik6 Išimt 
lyvumą Manifestacijoje. Iniečio prieš Kristų. Fmt 

Pt 'esos Komisija, p^ivių ir lietuvių tautas ru 
giai pasiekė iš vakarinės Ay 
jos, kame jie, gal būt, ku 
Turkestane pradėti kultivuc 
ti.

Seniausiai tokis javų aug 
nimo darbas buvo atliekama 
daugiausia kauptuvais (m: 
tikais). Šiaip dar ir šiandie 
žeme dirbama nuošaliuose’/ 
nierikos ir Afrikos kraštu* 
se, o taip pat Azijos bei Aų 
tralijos salose.—“Lietuva’

/
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bortine mūsų valdžia kurį laiką visai nclaikj’djma savo ats- Idytii! (Iš “Tiesos Kelias”)

tovo prie Vatikano, vėliau paskirdama ten atstovu studen 
tą ir pernai pagaliau net visai su Apašt. Sostu santykius 
sutraukdama, yni pasielgus nevytautiškai, užmiršus gar 
bingas mūsų tautos tradicijas ir tuomi blogai mūsų vals-1 
lybei patarnavusi. Ti ne mano prasimanymas, bet išvada 
iš mūsų istorijos, kuri nebereikto vadinama gyvenimo mo
kytoja. •

21. Jei aš čia šį mūsų valdžios apsirikimą paliečiu, 
tai, žinoma, lietam, kad ją pašiepčiau, liet tam, kad pri
minčiau, jog visų mūsų, kaipo Lietuvos piliečių, yra šven
ta pareiga visomis jėgomis padėti mūsų valdžiai padarytąjį 
apsirikimą atitaisyti, santykius su Vatikanu išnaujo už
megsti ir juos konkordatu apvainikuoti. Mat, jei, bloga, 
kai parapijietis susipyksta su savo klebonu, jei nesveika 
parapijai, kai ji pasišiaušia prieš savo vyskupą, tai dar 
nesveikiau tautai, kai jos vldžia susikivirčija su šv. Tėvu. 
Ar šiokia bus mūsų valdžios politika su juo, ar tokia, mums 
katalikams, nenorintiems likti atskalūnais, Romos popie- Ivaizdai'ir'jŲ gyvenimu apruĖ 
žilis yra ir bus aukščiausias mūsų dvasiškas Ganytojas ir mat Kiekvienas laikąs * 
vientinis aukščiausias tikybos srity vadovas. Todėl ir šven- tikru lietuviu, patriotu prix 
čiausia mūsų pari'iga yra rodyti jam aukščiausią meilę ir h0 turėti tą Lietuvos 
pagarbą, nes jis yra mums aukščiausias dvasios Tėvas, o Kaina $3 50 i
mes jam vaikai. Vaikų pareiga savo tėvą gerbti ir mylėti, nritmuiugaro 
o ne su juo bartis ir pyktis. Kur reikia, ginkim teisėtu ke- 
liu savo reikalus, 1x4 aukščiausiam autoritetui stenkimės 
parodyti aukščiausį mandagumą. Tuomi mes draug paro
dysime ne tik tikybišką. lu't ir politišką subrendimą. Aš 
būsiu labai laimingas, jei šis mano įsitikinimas taps ir visų 
lietuvių Įsitiknmu. Būdami geruoju su Apašt. Sostu, mes 
galim susilaukti dar didesnių iš jo malonių. Jei Griga- 
limi Kili galėjo Vilniaus vyskupą Jurgį Radvilą padaryti 
kanlinolu, taį galės ir Pijus XI, jei panorės, pakelti į 
kardinolus ir antrąjį buv. Vilniaus vyskupą Jurgį Matule
vičių. Aš negaliu pasakyti, kad taip bus, liet labai gerai 
žinau, kad toks yra visų lietuvių noras. Duok gi. Dievo, 
kad šis visti mūsų piutn desiderinm kuoveikiausiai išsipil-

(Valmiga); n

ALBUMAS
Retoj lietuvių šeimynoj t 

rasi kokio nors albumo. Bet I 
toj lietuvių šeimynoj ten 
LietUVo^Albumų, kuriamo y 
Lietuvos’didžiųjų veikėjų l

VERACKAIRVItlNSKA
LIETUVIAI ADVOKAtA

PRAKTIKUOJA DVTUUOfll
OFISUOSE .
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K i Dažnai būva man daromi 
|r priekaištai, būk aš nepasa- 
K kęs nei vieno pamokslo, nei 
| prakalbos nepaminėjęs apie 
K blaivybę ar alkoholį, ir tokiu 
|į; elgesiu darąs daugiau žalos, 
Įb negu gero pačiai blaivybei, 
f.. nes žmonės nei klausyti neno- 
t n, nei skaityti apie tai 

straipsnių.

| Teko susidurti su tokiais, 
£ kurie skaito mano straips- 
l^.nius. Jie išsireiškia, kad 
|L- jiems patinka, o daugiausia 

daro priekaištus tie, kurie 
neskaito nei tų, nei kitokių 
straipsnių, arba kad ir skai- 

r. to kiek kaip prabėgdami, tai 
B : jiems toksai skaitymas vis 
I5 tiek neatneš naudos. Argi 
|r galima tikėtis daugiau blai- 
I, vininkų, jei nieks nieko nera- 
F šytų ir nesakytų apie blaivy- 
B bę? Išreikštoji tiesa niekam 
g nedaro žalos ar tinka bijotis 
fc. išreikšti tikrą tiesą? “Jei aš 
K netiesą kalbėjau, įrodyk, kad 
| tai netiesa; jeigu gi tiesą, 
|į kam mane muši ?” Jo. 18,23. 
F “Te niekuomet neliauja šau

kę priešais girtybę ir priešais 
£ visas girtybės progas tvirtai 
B pasistengdami.” Balt. Treč. 

Piln. Sąt. Ar gali kas rašv- 
£ idamas apie kitas mokslo ša- 
t kas išdėstyti tiesą Abstinen- 
| cijos naudingumo ir alkoho-

■ ’lio blėdingumo? Kaip ten 
s nebūtu, bet tikrai tikiuos se- 
f »
^.kantysis straipsnis įrodys 
į tikrą tiesą.
p t
į Nors pora metų atgal šitas 
^dalykas jau buvo aiškinamas, 
y Juk tik nei pats aršiausias 
^girtuoklis nebandys užginčy- 
ti, kad per svaigalus darosi 

į pasaulyje daugiausia papik- 
| tinimų, ir įai dažnai net vėl

ųjų, ir kad per juos visi 
septyni -nedorybių šaltiniai

■ su kaupu būva pripildomi, t. 
septynios didėsės nuodė

mes. Nuodėmės gi vienu sa
kiniu išreiškiama: Liuosno- 
ris laužymas Dievo ir Bažny
čios įsakymų, tai svaigalai 
dažnai sunaudojami priveda

’ žmogų prie tankaus laužymo 
tDievo ir Bažnyčios įsakymų.

i. __
Pilnoji gi Abstinencija, 

^visai atvirkščiai, labai pa
gelbsti žmogui lavintis visose 
graorybėse, kurių be prisima- 

imo negalima įsivaizduo- 
O kaip malonus kaip sal- 

dus yra tas prisimarinimo 
s susilaikantiems nuo 
svaigiųjų gėralų! Kurs 
is tikrai paliuosuoja 

smogų iš baisausios vergijos 
orojo įpročio prie kiek- 

ieno, susiėjimo neva vaišin- 
svečius, ar būti vaišinamu 

svečiuose! Kad ne tas nelai- 
uždavimas sau 

usimo: “Ką apie mane 
mano giminės, draugai 

r pažįstamieji, jei aš atsiža- 
siu to vaišinimo ? Jau dau- 

|6ma būtų buvę seniai pada- 
pibtosios abstinencijos į- 
us! Bet mes Amerikos 

lietuviai turėtume gėdytis 
jįąsilygindami su mūsų Tė- 
Bes Blaivininkais, ją skai- 

ni naujų narių, ją blai- 
lybes brošiūrų išleidžiamų 
Vaičium i, kaip jie rūpinasi 
■pie auklėjimą blaivios jau- 
puomenės! Tai ne taip kaip 
pa tėvai patys išdirbdami 

Ipta svaigalus ir šlykščiau- 
būdu tvirkindami savo 

ir mergaites! Net nu
tirpsta beklausant ži au

torių jauni 
kurie

J

,

!

I
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o elgesių gir- 
isur nešiojasi

kišeniuose ir dėžu- 
pasigerdami šlyk

ščiausiu būdu elgiasi! Moti
nos kurios dirba tuos svai
galus ir taip tvirkina savo ir 
kitų vaikus nū už nuodėmę to 
nelaiko! ! Kokios jų sąži
nės? Štai Kaune yra nese
niai Blaivininkų Draugijos 
išleista knygutė: “Kodėl
Mūsų Vaikai Neprivalo Ger
ti Vyno ir Alaus.” Versta iš 
vokiečių kalbos. Nors toje 
pačioje knygutėje yra įkal
bami gimdytojai kad patys 
negertų ir nedarytų svaigalų, 
tariaus, jei motinos. geria 
svaigalus būdamos nėščiomis 
ir žindančiomis, tai ir jų 
vaikai jau geria, nes jų pie
nas yra atmiežtas alkoholiu. 
O tie vaikai visuomet būna 
girtuokliai, nesveiki ir liguis
ti, ir tankiausia jauni mirš
ta.

Čia reikia užduoti klausi
mą : Kodėl mūsų tėvai nepri
valo gerti jokių svaigalų? 
Jei tėvai negers jokių svai
galų. tai ir jų vaikai niekad 
negers; jei tėvai nepaliaus 
gėrę, tai tuščias pasistengi
mas drausti vaikus kad ne
gertų ! Tėvų netikęs pavyz- 
dis vaikams visuomet arti- 
miausis. Kas pasakys: “Ko
de! jokių svaigalų negerti, 
juk tik nuosaikiai geriant 
nėra nuodėmės? Kad tan
kiai gerdamas žmogus kad ir 
nepasigeria, tampa alkoholi
ku, ir nusižengia prieš gam
tos dėsnį, ir užnuodija krau
ją savo vaiku ir vaiku vaiku. 
Dar dauginus įgija įprotį, o 
gerdamas negali išvengti pa
sigėrimo, kad svaigalai nėra 
žmogui reikalingi nė kaipo 
vaistas, nė kaipo maistas, nes 
jie nėra jokiu maistu, tik 
maistą gadina; kad tėvai pri
valo duoti gerą pavyzdį savo 
vaikams, anot šv. Pauliaus: 
“Gera yra... negerti vyno ir 
nedaryti nieko kita, kuo tavo 
brolis pasižeidžia, ar pikti
nasi, ar silpnėja.” Rom. 14. 
21. Žinoma, įpratusiam ne- 
engva, bet tik iš pradžios 

sunku, o juo tolinus juo leng
vinus kasdien darosi, nuga- 
ėjus įprotį neapsakomas 

džiaugsmas ir linksmybe, ir 
sąžinės ramybė gaunama. 
Žmogus jaučiasi pilnai liue
sas nevaržomas vergija įpro
čio visai netikusio nenaudin
gi, ir visiškai nereikalingo!

Kitkart bus paeiliu aiški
nami šaltiniai gerųjų ir ne
tikusiųjų pavyzdžių.

Pilu asai Blaivia i n kas

svaigalų 
tėse, ir

Palijumi (palium) seno
vėje buvo vadinamas labai 
dažnai vartojamas ketur
kampis apsiaustas, padary
tas iš baltos vilnonės medžia
gos. Romos ciesorių laikais 
jį dėvėdavo paprastai filoso
fai. Krikščionijos dailėje 
Kristus ir apaštalai kuo ne 
visuomet atvaizduojami ap
vilkti tokiu apsiaustu — pa
lijumi.

Katalikų Bažnyčioje pali
jumi vadinasi bažnytinis ap
daras, tikriau sakant, pečių 
papuošalas, arkivyskupiškos 
valdžios ženklas. Todėl pa
lijus yra suteikiamas pat
riarchams, primatams, met
ropolitams arba arkivysku
pams.

Arkivyskupų palijus yra 
baltos sniego spalvos trijų 
pirštų platumo vilnonis kas
pinas, apvaliai ar į ratą su
lenktas ir apjuosia pečius; 
dviejose dalyse turi kaspinė
lius, kurių vienas nusileidžia 
ant krūtinės, antrasis ant 
pečiu. Visame palijaus kas
pine yra įausti šeši juodos 
spalvos šilkiniai kryžiai. Jis 
yra papuoštas trimis bran
giomis sagutėmis.

• f c

* *

Vilnos palijams imamos 
nuo baltų avinėlių, kurie šv. 
Agnetės šventėje (vienuoly
ne prie šv. Agnetės bažnyčios 
už Romos sienų) yra iškil
mingai pašventinami. Iš tų 
vilnų padaryti Palijai šv. 
Petro ir Povylo vigilijoje po 
vakarinės (mišparų) šv. Tė
vo ar jo įgalioto asmens šven
tinami ir paskui laikomi prie 
Apaštalų kunigaikščio kapo.

Palijų suteikia šventasis 
Tėvas. Palijaus įteikimas ir 
jo antdėjimas (impozicija) 
įvyksta tam tikromis apeigo
mis. Negalint naujam Arki
vyskupui Metropolitui asme
niškai nuvykti Romon, pali
jus gali būti priimtas per ki
tą tam reikalui įgaliotą as
menį, turintį aukštesnį baž 
nytinį laipsni.

Naujai paskirtieji Metro
politai ar Patriarchai ligi 
palijaus negavę neturi pil
nos valdžios ir negali vykdy
ti savo jurisdikcijos be ypa
tingo Apaštalo Sosto indul
io. Įvykus palijaus auklėji
mui. Arkivyskupas įgauna 
aukštesnę ant vyskupiškąją 
valdžią.

Palijų gali vartoti tik tas

Arkivyskupas, kuriam jis y- 
ra suteiktas, ir tat tik savo 
arkivyskupijos ar metropoli
jos bažnyčiose.

Palijus yra vartojamas 
pontifikalinėse Miišose, ku
nigų šventinimuose ir kitose 
bažnyčios pamaldose apribo- 

f didesnėse 
iėse, kurios 

vyskupų knygose yra įsak
miai pažymėtos.

■ > t

Jei arfęvyskupo palijus 
kokiu jionf būdu pražūtų, tai 
reikia gauti iš šv. Tėvo kitas 
palijus. Arkivyskupas per
keltas iš vienos arkivyskupi
jos į kitą, turi gauti naują 
palijų. Mirus arkivyskupui, 
visi jo gautieji palijai palai
dojami drauge su juo.

(“Rytas”)

tą sykių skaičių^ 
švcįfcsę ar iškilmt

SUVARTOJIMAS ŠALTA-
* KOŠĖS

k _ _

Suv. Valstijų Žemdirbys
tės De])artamentas rokuoja, 
kad pereitais metais 322,7*29,- 
000 galionai šaltakošės su
vartota šioj šaly.

1910 m., 95.450,000 galio
nai suvartoti, bot jau 1915 
m. suvartojimas žymiai didė
jo iki 175.2*24.(X)O galionų ir 
1920 m. 260,000,000 galionų 
suvartota.

Šveidojaj ir Olandijoj 
šiandie plinta toksai obalsis: 
“Pirm daugelio šimtmečių 
Švedijos katalikai iš Vokie
tijos priėmė liuteraniznią; 
dabar iš Vokietijos turi pa
kilti katalikų tikėjimo grąži
nimas Švedijoj.” Kitais žo
džiais tariant, jei Vokietija 
,kituomet Švediją ir kitas ša
lis suklaidino, tegul šiandie 
tas klaidas ir atitaiso.

Šį obalsį Švedų tarpan ne
ša tituliaris Lorea vyskupas 
Mueller, Apaštalinis Vikaras 
Švedijai. Jo Malonybė ten 
pamokslais ir prakalbomis 
atlieka didelius darbus Baž
nyčios naudai. Apvažiuojant 
šalį jis visur dideliu entu
ziazmu sutinkamas. Visur 
jam teikiama dorinė ir finan
sinė parama tikslu atgaivin
ti katalikybę Švedijoj.

Anot žinių, vyskupas Mu
eller dalyvavo misijų konfe
rencijoje Wuerzburge, Vo
kietijoj. Po konferencijos 
jis aplankė daugelį Vokieti
jos miestų. Ir visur jis gar
bingai buvo sutinkamas ir 
sveikinamas. Visur klausy
tojams jis nurodė į du daly
ku: Jo, kaipo Apaštalinio 
Vikaro misija Švedijoj yra 
pilna sunkenybių; antra, to
se sunkenybėse: jam turi gel
bėti vokiečiai katalikai. Be. 
pastarųjįi jiaramos vikarija- 
tas Švedijoj negali ilgai gy
vuoti ir plėstis.

Vyskupas Mueller aplankė 
ir kai-kuriuos Olandijos 
miestus. Ir tenai katalikai 
skaitlingiausiais būriais 
rinkdavosi į paskirtas vietas 
jį pamatyti ir jo sakomų pra
kalbą paklausyti. Jis ap
lankė HeYtogenbosch vysku
pą Diepen, kuris daug domi
si misijomis Skandinavijoj. 
Vyskupo Diepen pagelba 
daugely vietą atlaikyta kon
ferencijos tikslu paremti 
Skandinavijos katalikus. 
Tam tikslui surinkta graži 
pinigų suma.

Olandijoj protestantai 
bendrai su katalikais vysku
pą Mueller karštai sveikino. 
Nekataliką spauda dėjo apie 
jį ir Kataliką Bažnyčią Šve
dijoj straipsnius.

Hagos mieste
Mueller priėmime 
buvo ir Vokietijos 
dorins Olandijai, 
von Lucius.
vyskupą sveikino 

’generalis konsulis. 
daine vienam 
vyskupas Mueller pasakojo.

4

su vokiečiais kunigais.
Vyskupas Mueller pakvie

tė Švedijon nemažai vokiečių 
kunigų. Sakė, jis jiems pa
rodysiąs Švedijos įdomybes 
ir gražybes. 4061

Gal ateity Vokietija ir ati
taisys padarytą klaidą pas 
save ir kaimininėse šalyse.

(“Draugas”)

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, po 500 suviršum puslapių. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai, 
ypač dievotiem žmonėm. Kaina abiejų 
tomų $3.00. Išpirklte pašte “Money 
Order” ir siųskite:

“Darbininkas”
366 W. Broadway, So. Boston, Mara.

fiOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas.

514 E. Broadvvay, So. Boston, Mara 
Vlce-Pfrmlninkas — Povilas Ruka,

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

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

906 E. Broadvvay, So. Boston, Mara 
Kasierius •— Andriejus Zalieckas,

611 E. Fifth St., So. Boston. Mara 
Maršalka — Kazimieras Mlkalionls,

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

mėnesinius susirinkimus kas pirmi} 
nedčldienj kiekvieno mčnesio. po nu
meriu 694 JVashington St., Boston, 
Mass. 1:30 vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

SPAUDA NEBUS VARŽOMA

Naujas ir geresnis cigaretas *

... oeeccooccooooooti«i

Mara.

Mara.

Mara.

vyskupo 
be kitų 
ambasa- 
ba runas

Amsterdame 
vokiečių 
Amster- 

susi rinkime

Aušra

Lietuvos Duktem Draugystės

Pirmininke — Tekle AšmensklenB,
98 O Street. So. Boeton, Mara.

Tel. South Boston 4474-M. %
Vice-Pirm. — Zofija KSfilenfi.

59 Gatės St.. So. Boeton. Mara. 
Prot. Raštininke — Ona Siaurfene.

443 E. 7th St., So. Boston. Marai 
Telephone South Boeton 8422-R.

*ln. Raštininke — Bronisiava CiuntenS,
29 Gonld St.. W. Ros būry, Mara 

Iždininke — Ona Stanluliutfi,
105 IV. 6th St.. So. Boeton, Mass. 

Tvarkdare — Ona MIzgiralenC.
1512 Colnmbia R<L. So. Boeton. Mara. 

Draugija Baro susirinkimus laiko kas 
antrų utaminką kiekvienų menes] 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės | pro-” 
tokolų raštininkę laišku ar telefono. 
Xl30 vakare, pobažnytločj svetainėj, 
Flfth St.. So. Boston, Mara

i

I

Geresnis
cigaretas, 
vyručiai!v*

ŠV. JONO EV. BL PAŽELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI 
rirmlnlnkas — M. žloha.

539 E. Seventh St.. So. Boeton. Marai 
Teleplione South Boeton 8552-R.

Vice-Plrmtnlnkas — J. Petrauskas,
17 Vale St.. South Boeton. Mase. 

Trot. Raštininkas — J. Ollneckfs.
5 Thomas Pk.. South Boeton, 

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

Kaslertus — A. Naudžlunas.
885 E. Broadtvay. So. Boeton, 

Tvarkdarys — J. Zaikls,
7 IVinfield St.. So. Boston. Mara 

, • a i i-i • • Draugija laiko susirinkimus kas trečiųkai]) septyni olandai kunigai nedMdlenf kiekvieno menesio. 2-rų vn- 

Švedijoj darbuojasi bendrai s?^*bS!ŽT 402 a

Kai kuriuose opozicijos 
laikraščiuose skelbiama, būk 
Ministeris Pirmininkas p. 
AI. Sleževičius Seimo plenu
me š. m. liepos 6 d. yra pa
reiškęs. kad spauda buvo ir 
bus varžoma. Tuo tarpu sa
vo kalboj. Seime liepos G d. 
dėl spaudos įstatymo p. Mi
nisteris Pirmininkas kaip 
tik yra griežtai pasisakęs 
prieš liet kurį spaudos varžy
mą ad ministrai yriu būdu, 
kaip tai buvo veikiant IT-jo 
Seimo priimtam spaudos į- 
statymui.

Valstybiniais sumetimais 
pripažinti būtinais spaudos 
laisvės suvaržymai gali būti 
vykdomi tiktai teismo keliu.

(“Lietuva”)

tVesesniš cigaretas! Rankomis išrinkti mažesni, 
lapai, vartojami vietoj didelių, stambių lapų, reikalauja mažiau 
įkvėpimo ir nedaneša tiek šilumos prie lupų.

lengvesni

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

lYra labiau KVEPIANTIS ir PATENKINANTIS cigaretas. 
OLD GOLD cigaretuose vartojami turkiški ir naminiai 
tabakai, moksliškai sudaryti, kad teiktų kvepiančiu rūkymo 
-kokybę.

Pabandykit vieną, Jum patiks!

i

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ.

. TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“Saulutė”

OLD GOLD
20 už 15c

SKARB1NIS RŪKYMAS
išdirbinis P. Lorillard Co., įsteigt0® 17W’

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

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas: “Saulutes” Administracija Jurbarke
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T. Linksmutė

K-
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wood’o įžymi darb 
automobiliaus sti

Kiek jūs jam metų duodate? 
Turbūt neatspėsite. Jis yra 
kanadietis, iš Quebeco. Jis ne
senai atšventė savo 109-tas su
kaktuves.

Jis bulletine

i

vyrų, v 
persiskyruifti 
siu 13.

Šios žuvies skil- 
sugautos netoli 
buvo rasti du

27 sau-

£ vo visokių žaidimų ir fonių.

ELIZABETH, N. J.
Liepos 11 d. buvo parapijos 

piknikas. Nusisekė labai ge
rai. Biznis ėjo puikiai. Išval
gyta'21 galionų šaltakošės. Bu-

_____ _ “Cli^ 
Heąlth,,” paiĮucgĮa kelis!

Į IBTVIRKELIS TARP 80 
GARBINGŲ ŽMONIŲ 

Horaraeo krašte, Turkijoj 
ištvirko labai turtingų tėvų 

•vaikas ir ėmė lošti. Jo šei
ma pradėjo jo gėdytis, ir tė
vas labai ritinosi, kad jį at
verstų į gerą kelią. Pagaliau 
jis paklausė vieną išminčiau- 
sių, kuris jam patarė surasti 
savo krašte 80 gerų, dievo
baimingų.vyrų ir uždatytL 
juos kartu su jo sūjų.umį yie- 
nus niūrius ir laikyti jtioš už
darytus tam tikru laika.V v • - t ,

i

Tų garbingų žmonių pa
vyzdys ir doros kalbos tik
riausiai paveiksiančios jo sū
nų, ir jis tapsiąs geru žmo- 
Lunl- . . <

Tėvas dėjo daug pastangų, 
kad surastų minėtą skaičių 
siūlydamas užtai aukštą at
lyginimą. Suradęs uždarė 
juos vienuose namuose. Val
giai ir gėrimai jiems buvo tik 
per langą paduoti. Pašali
niai nežengė ten nė kojos.

l*o astuonių dešimtų dielių 
buvo atidarytos tų namų du
rys, ir visi spietėsi, kad pa
matytų perdirbtą jaunuolį. 
Bet staiga visi nustoki pa
matę, kad visų 80 vyrų geru
mas visiškai jo nepaveikė, 
bet atvirkščiai: jo vieno pa- 
uwdys paveikė juos visus 80, 
taip kad jie gėrė, lošė ir dai
navo ištvirkėlių dainas.

plaukakirpiu i ’ ’ 4 ‘ Taip ’ ’ at
sako kaltinamasis. ‘4 Ar il
gai? “For couple t of 
montlis,” (apie porą mėne
sių). “Kuo gi dabar tamsta 
vertiesi?” vėl klausia šeri
fas. “Esu stalius,” atsako 
kaltinamasis.1 Salėje girdėti 
juokas.

Pagaliau šerifas baigia to
kį teisinimesi -ir uždeda p. 
Dįrvąičįui 5 sv. terl. sumokė
ki nukentėjusiai už neprašy
tą plaukų kirpimą |r sumo
kėti visas teismo Išlaidas. 
“Jei aš,” sako šerifas, “bū
čiau kirpęs plaukus, tat bū
čiau pirma juos paleidęs, 
gražiai juos sušukavęs, o tuo
met tik juos kirpęs, o ne su 
visa kasa kaip dabar kad pa
daryta.’’ (“Iš. Draugas”)

IjfelKŲ VEDYBOS AUSTRA
LIJOJ

Oficialios statistikos paro
do, kad 1925 m. Australijoj 
483 jaunosios ištekėdamos 
turėjo mažiau, kaip 17 me
tų. Jauniausia jų buvo net 
13 metų^ 1925 šešios moters 

r tik jĮ3; Mietų ai^ipi^
motinomis.;’/ Rekordą l&iiiie- 
jo 12 metų motina. Pažymė
tina, kad šiltuose kraštuose 
žmonės greičiau suauga ir ly
tiškai subręsta.

ŠKOTIJOS LIETUVIŲ 
“BARBERIS”

Birželio 7 d. Glasgovc įvy
ko teismas dviejų lietuvių, 
kuris sukėlė daug juoko. 
Teisman buvo patrauktas J. 
Dievaitis už nukirpimą plau
kų M- Davidonienės.

Minėtas Dievaitis šių metų 
kovo 18 d. apsilankė pas I)a- 
vidonius, matyti gerai įsi
smaginęs, sumanė nukirpti 
p. Davidonienės plaukus. 
Sumanyta — padaryta. Pa
ėmęs nuo sienos ilgas žirkles, 
čiukšterėjo į plaukus ir di
desniąją dalį nukirpo. P. 
Davidonienė, pamačiusi, kas 
padaryta, pakėlė didelį 
triukšmą. Pagaliau visas tas 
dalykas atsidūrė pas šerifą.

Teismo salėti buvo atga- 
l>enti visi nusikaltimą į ro
dantieji daiktai: stikliukas, 
iš kurio gerta, žirklės, kurio
mis plaukus kirpta ir paga
liau patys plaukai.

Ik Davidonienės ir jos 
liudininkų rodymų Čia nemi
nėsime, juos galima į vięiią 
sutraukti, jog p. Dievaitis, 
neprašomas ir nematant, nu
kirpti minėtajai moteriškei 
plaukus. P. Dievaičio ir jo 
liudininko p. Simonaičio tei- 
sinimosi išrodė gan juokin
gas. Pirma iicni<»kedamu | 
tinkamai anglų kalinis, ten
kinosi lie vertėjo ir tuo sukė
lė nemaža juoko, šerifas 
klausia p. Dievaičio; “Ar 
Tamsta Lietuvoje buvai

ŽUVIS, GAUDANTI 
PAUKŠČIUS

Kad paukščiai dažnai gau
do žuvis — tai šita visi žino, 
bet nesenai profesorius Le- 
žanilr, kuris yra College de 
France jūrų laboratorijos 
užveizdėtoju, pranešė moks
lo akademijai apie žuvį, kuri 
gaudo paukščius. Žuvis va
dinama jūrų velnias. Jos il
gis siekia iki dviejų metrų. 
J i gyvena didelioje gilumoje 
ir, priplaukdama paviršių, 
iškiša savo smailaus snuku
čio galiuką viršun vandens. 
Paukščiai manydami, kad 
tai koks valgomasis augalas 
arba gyvis, puola šitą žuvies 
juką. Tilo laiku jūrų velnias 
išsižioja ir praryja neatsar
gų paukštį, 
vv, nesenai 
Kankarno,
paukščiai — vienas 
•tinaetrų ilgio ir antras — 44 
SaAtimetrų, kurie, matyt, ne
senai buvo praryti.

__________
GYVENIMAS ANT MARSO

Padaryti paskutiniais lai
kais stebėjimai į Marso pla
netą patvirtina hipotezes, 
kurios sako, kad ant Marso 
auga augalai. Kas liečia bu
vimą ant jo kitų gyvūnų, tai 
apie tą slinku ką nors pasa
kyti. Marsas apgaubtas, kaip 
ir mūsų žemė, atmosfera, su
sidarančia tikriausiai iš de
guonies ir vandens garų, ku
rie sudaro debesis ir amži
nuosius sniegus. Marso, pa
našiai kaip žemės atmosfera, 
turi 200 kini, storio, bet dau
giau retesnė, kaip mūsų kal
nuose. Ant Marso labai ma
ža vandens. Didesnė jo da
lis — tai tyrumos be .jokios 
gyvybės. Marso vandenynai, 
kadaise buvę gilūs, bet da
bar išdžiūvę. Jo paviršius 
— gelsvai oranžinis. Todėl 

. manoma, kad jo paviršius 

. padengtas yra geležies rūdos 
dulkėmis,kurias nuolat sklai
do baisūs vejai. Marso pa
viršiuje yra ilgi ir siauri vin
giai, kurie keičiasi atsižvel- 

; gaut į metų laikus. Mano- ‘ ■ ■ ■■ < >■ ,■ ■

ma, kad tas įvyksta dėl aug
menų) priežasties, kurie vasa
lą žaliuoja, o žiemą nuvysta. 
Žiūrint iš žemės matome, kad 
Marso paviršius padalytas į 
spalvuotus ruožus po 30-40 
kliu. pločio. Tamsesnių ruo
žų spalva ir forma mainosi 
besikeičiant metu laikams.-
Atėjus vasarai, ruožo spalva 
darosi tai žalsvai mėlyna, tai 
rausva.. . ir t. t., kas duoda 
pagrindo tvirtinti, kad Marr 
se yra augalų. Šiaurės Mar
so kraštuose temperatūra la
bai žema — 60-70 laipsnių. 
Daug minkštesnis klimatas C’
esti tamsesniuose ruožuose. 
Manoma, kad jų temperatū
ra maždaug tokia, kaip že
mes vidutinėje srityje.

Kas liečia tuos “kanalus,” 
kuriuos surado Marse italų 
astronomas Schiaparelli, tai 
jų linijos tikrai egzistuoja ir 
nėra optinė iliuzija. Beitai 
nėra kanalai tikroj to-ža(^io 
piasmėj, bet gilios ir arėgnos 
žemumos su augmenimis. Jų 
platumas siekia keliui dešim
čių kilometrų, kontūrai nely
gūs, ir bendrai jie neveda 
prie kokio tai centro—oazės. 
Jau bemąž nagrinėjamas 
faktas, kad Marse yra teri
torijos su minkštu klimatu, 
lietaus laistomos ir apaugu
sios augmenimis. Sunku ma
nyti, kad čia nebūtų ir šiaip 
gyvūnui. Bet įrodyti tai sun
kiui. Marsas — tai merdė- 
jančioji planeta. Seniau ji 
turėjo kalnus, vandenynus ir 
joje, tur būt, buvo turtin
gas ir įvairus gyvenimas. 
Bet jūros išdžiūvo, kalnai, 
veikiant vandenims, sugriu
vo. vanduo išgaravo, liko t ik 
ežerai ir smulkūs vandens ba
seinai, paviršius nupliko, vis 
daugiau ir danginu virsdavo 
tyruma. Pamažu išnyks it 
išmirs kas dabai- yra ir Mar
se užviešpataus tamsioji mir
tis. Toksai numatomas liki
mas. kuris laukia ir mūsų 
žemę.

I

Pelno padaryta $265.
Rtigpj. 1 d. čia lankysis J. E. 

arcivyskupas Matulevičius. Iš
kilmingai rengiamasi pasitikti.

Liepos 1 d, buvo di-jų atsto
vų pasitarimas dėl parudavimo 
iškilmėse liepos 5 dienoje. Neo 
Litliuanios klubo du puriai iš
aiškino reikalą. Kai K. Jurgė- 
la pabaigė aiškinimą,, tai atsi
stojo M. Budreckas ir užtraukė 
raudoną nieliodiją, tempdamas 
į Maskvą. Girdi jūs negalite 
turėti gero pasisekimo dėlto, 
kad jūs rašote savo korespon
dencijas į “Darbininką.” Jur- 
gėla jam paaiškino, kad čia y- 
ra lietuviai kviečiami dalyvau
ti amerikoniškose iškilmėse, o 
m; bolševikai Leniną pagerbti. 
Žinoma susirinkusieji parodė 
užuojautą Jurgėlai. o Budrec- 
ką pasiuntė pas Trockį.

Vietinis

18 d. nupyškėjo troku į Salis- 
būry Beach. Šios ekskursijos 
komisija susidėjo iš M. Juod
kos, M. Gabio, abu L1)KS. na
riai.

Viešėjo pas kun. Vinnaūskį 
, r j

getb. kun. Daniūnas. Taipgi 
vieši pJė Biruta ViruinuskiutČ 
iš Broėktori’o. Sako buk t isas 
dainas ij moka ką varg. J. Ba
nys mokina mūsų mažąjį chorą, 
nes jos mokytoju buvo.

Stasė Adomaiti* rašo laišką 
būk parvažiavo Lietuvon. Ten 
esą neapsakomai gerai ir velija 
bil kuriam lietuviui važiuoti 
jier agentūrą K. A. Venčiaus. 
Taipgi sako So. Bostono jauni
kaičiai Povilaitis ir Bendorai- 
tis buvo jai dideli prieteliai. 
Kartu su jais važiavo ir varg. 
Antanas Visminas.

Rengiasi važiuoti šv_ Kazi
miero vienuolvnan p-lc Bronė 
Gelevičiutė. ir kitos. Išleistu
ves įvyks 29 d. liepos jos ėve- 
lių namuose.

*
N0RW00D; MASS.

Jonas Jasionis laimėjo “New 
Engiami lligliboard Diving” 
čampijonatą. Tai .jau .‘antras 
Jono titulas, kiek laiko atgal 
jis laimėjo “Schoollioy Div- 
ing” čampijonatą, <

Petras Klimavičius yra kapi
tonas “Nonvood. S\vimming 
Club.” .

Gerb. kun.. Kuras iŠ Peninsyl- 
vaniavvieši Nor\vood'e pas sa
vo brolį Praną Kurą ir mūsą 
kleb. kim. Taškūną.

Barbora Adomaitienė, Nor
ia, tapo

“Nantasket Beach.” Linkėt&ią 

greito pasveikimo! >
Šv. Cecilijos choras jau ilsisi 

po savo išvažiavimo “Nan
tasket Beach.”

LAWRENCE, MASS.

Nauji užmanymai

Šv. Cecilijos chorasįinokinasi 
gražią giesmių “Avė Maria,” 
“Vertas esi Kristuje',” kurias 
giedos kada atsilankys J. E. 
arcivyskupas Matulevičius su
teikti dirmavonės sakramentą.

Susirinkime šv. Cecilijos cho
ro mūsų varg. J. Banys kalbė
jo apie kompozitorių Sosnaus- 
kį. Sukako 20 metų nuo jo 
mirties. Matė reikalą apvaik
ščioti jo mirties dieną ir tuom 
tarpu nutarė 22 d. rugįiiūčio tu
rėti iškilmes.

Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

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

originalės
Apdaruose $150, be apdarų $1.00

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass

Kodėl vedę vyrai 1 i
L 1

ilgiaus gyvena
u

|Dabar Ne Seniau
t
i|

Tūlas jtiokdaris užklausė: 
“Kodėl vedę vyrai ilginus 
gyvena i'* “Ne,” atsakė iš-
niintiiiga šeimininke, “jiems 
tik atrodo kad ilginus.”

I)r. Bundesen, Chįcagos 
Sveikatos Departamento;k<>- 
inisijoniorius sako, . kad 
“daug teisybių Įiasakyt.-i juo
kais.”

------- .ęte- 
šitą 

Ifilausiirią'. -Mis šąkfy. kad ve
dusių vyrų, mirties į^la yra 
žemesnė, negu nevėliųjų, na
šlių arba persiskyrusių VVrų.

1. Iš kiekvieno 1,000 persi
skyrusių vyrų, tarpe Ž5;ir 34 
metų, penkiolika miršta; iš 
kiekvieno 1.000 nevedusių 
vyrų, sakyto amžiaus, penki 
miršta; kuomet iš kiekvieno 
1,000 vedusių vyrų, sakyto 
amžiaus tik keturi miršta.

2. Iš kiekvieno 1,(MM) persi
skyrusi ii vyrų, tarpe 35 i r 41 
metų, aštuoniolika miršta: 
iš kiekvieno I,(MK) nevedusių 
sakyto amžiaus, keturiolika 
įniršta: kuomet is kiekvieno 
1,(MM) vedusių tik septyni

z .

miršta.
3. Iš kiekvieno 1.000 persi

skyrusių vyri], tarpi' 45 ir 51 
metui. Irisdi'šimts septyni 
miršta : iš kiekvieno 1 .(MM) ne
vedusiu vyrų dvidešimts trys 
miršta: kuomet iš kiekvieno 
1,(MM) nevedusiu veju tik ke-* • * 
turiolika miršta.

4. Iš kiekvieno 1 .(MM) persi
skyrusių vyrų tarpe 55 ir 61 
metų, penkiasdešimts šeši 
miršta: iš l.(MM) nevedusių 
keturiasdešimts devyni mirš
ta: kuomet iŠ 1,(M)0 vedusių 
lik dvidešimts devyni miršta.

5. Iš kiekvieno l.(MM) persi
skyrusių vyru suvirs 65 me
tų, liti miršta; iš .1,000 neve
dusių. 112 miršta, kuomet ve
dusių tik 80 miršta.

Kuo žemesnė rMn. lity il
ginus gyvensi. 1925 nugaiš 
bltvoJl.OOO apsivedimų. per
siskyrimų S.7(M), kitai.1* go
džiais. dėl kiekvi(’n<»*'f.<M)O 
apstvedimų. buvo 200 įh isi-

Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy
kiu, 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 šauliu laikraš
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve
nimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy- 

.niiųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir t. t., o be 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie- 
^hvos veikėjo paveikslą. i . '

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metą, 
ytuna priedo įdomią 160 pusi, knyg.ą “Špionažo paslap
tys,” užsisakę (rims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin
kinį “Vakaro kaukės.”

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku
siam ]M*nkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam 
už juos prenumeratos pinigutį.

“TKIAI ITf)” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei 
metų 7 lt. 50c. ir trims mėnesiams 3 lt. 75c. Užsieny dvi
gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie
tuvoje.

“TRIM1T()” adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr.
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Senatvės laimė, tai saldus 
atsiminimas gerai praleistų 
jaunu,j u dienų.

Neapleiskite Savo Galvos
. I Odos

„Grąžo* Veidas, bet o. kokia Kalva I“ V 
* ’ ‘t nugirdote k« nors taip u*

Nagam* ’ palitora. pudra, tapom* it
* visa tai randa vieta ant

dnimo stalelio. O kaip ra y

Z A
* 

jtii ivonia tunu —K „ ...—j

todcl ka<1 f>1ei»k*n<H nrsiilcpi*. ■
iffki paaitlbė* jam* atsikratyti pleiskanų j savaite M'1 deJtatpitaRiii ‘ 
>. PamėKinkitc jį. , r

9C/» •***«•»j j I *

t? AM OfCMTffD A m *

Ar kuotrtrt 
kant apie jn»’ 

V~.-r.~-— . , 
rėkiami iLšai... 
jo*« paridabinin

Pleiskanų mirtina* prieiaf _
_ Lytrim tiek pat rriikia torlti ncirarq veidą, kaip ir nešvaria galvon 

oda. todtl kad fJeiskanm nesislepia. •• •_ •
Knffles 

laiko.
įš 65c. vaistinėse, arba prisiųskite 7Sc. tiesiai | laboratorija. ]

P. AD RICHTER & CO. *
' BERRT * 80. Sth 8TS. BKOOKLYM. N. T.

I

DARBININKU” GALIMA UŽSIRAŠYTI ŠIOSE 
VIETOSE:

KUN. J. BAKŠYS
4G CongTess Avenue Waterbury, Conn.

iiaArir

Mūsų studentai
Parvažiavo vakari jų p-lė .1. 

Pauliukoniutė, kuri kitą metą 
užbaigs nursės kursus.

Taipgi jaunikaičiai iš Tėvų 
Marijonų .Juozas l’auliukonis. 
Jonas Jančius. Jonaš Ihivido- 
nis šv. Mykolo mokyklos.

N. P. merginų soilalicijos va
sarnamyje įvyko neperseniai 
jMikylis, kur dalyvavo d r-jos 
narės, jų pirm. O. D. Sideravi- 
č iutė, kuri at kalbėjo maldą lai
ke pietų. Be merginu dalyva
vo varg. J. Banys. P. Jeskele- 
vieius, F. F rankoms. Leonas 
Akstinas.

Apgailaujamu, kad šis poky
lis įvyko suimtoje, nes kunigai 
negalėjo dalyvauti.

šv. Cecilijos chorai: po vad. 
varg. J. Banio netiri toje liepos

KUN.
2521 CIiicago Avenue

J.
The Lithuanian Store

V.
37 Hartford Avenue

G. M. CĖSNA
Sioux City, Iowa

GAILIŪNAS
Athol, Massachusetts

GILEVICIUS
New Britain, Conn.

VLADAS
877 Cambridge Street,

JAKAS
Cambridge 41, Mass.

P. LUKŠIS
190 Van Buren Street Newark, JIęw Jersey

JOHN RAGALIAUSKAS
5 Aetna Street Worcester, Mass.

L. ŠIRVAITIS
9258 Cardoni Avenue Detroit, Michigan

K. A. VENCIUS
90A Lawrcncc Street Lawrcnce, Massachusetts
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ra

ivinio maisto už savo pi
nigus jąs <lar gaunate, brangią 
dovaną nž leilielius nuo bloki
niu. Taupios šeimininkės tati- 
po leilielius ir išmaino ant 
brangią dovaną dykai. Matote' 
ant paveikslo rankšluosti. Ga
lite* gauti tokį už 55 leibelitis. 
Pradėkite šiandien taupyti lei- 
lielins ir nuneškite j arčiausią 
dovaną krautuvę sulyg adresų 
žemiau.

Vienus i? 
tų reikalingų 
pauderis. 
ti trijose 
pauderis. 
pundelis, 
dol kepalai) pmiderį kadangi jis 
si i padaryt maistą lengvesniu 
gelbsti vidurinius virškinimui, 
nta pamleri reikia laikyt 
drė 
tie 
ge

Rašo ISABELLE KAY
Lietuvė šoirtdninkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atlikliiėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir molina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bies tildomus kvžnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptas
svarbiausią maisto produk- 

kasdien yra kepamas 
Kepamą patnlerį galima pirk- 
skirlingose rūšyse. tatrato 
ribinio pundelis ir idiosphato 
Prie k“pinio reikalinga •>an- 

pagelb- 
ir pa- 
Kepa- 

nisai. nes 
ėgnitnias naikina jo stiprumą, Recep- 
s apačioj pamokins kaip pasidaryti 
n’žriis arbatinius biskvitus.

SUSIRINKIMAS
LDKS. 1-os kuoĮios 

rinkimas įvyks 29 d. liepos 
parapijos svetainėj, 492 E. 
Sėventh St. Susirinkimas 
^prasidės lygiai 7:30 vai. va
kare. Visi nąriai-ės esa
te kviečiami skaitlingai atsi
lankyti, nes seimas jau čia 
pat, turim išrinkti delegatus 
ir pagamint seimui naudin
gus įnešimus dėl organizaci
jos labo.

GAUSIAUSIAS LYTUS
Pereitą savaitę buvty kait

riausios vasaros dienos, o su
katoje kaitras sekė gausiau
sias siu metu lvtus. Ta d i e- 
na buvo pusėtinai tamsu, o 
vienu tarpu taip sutemo, kad 
buvo kaip naktį. Ir tąsyk 
užėjo toks lytus, kad gatves 
pavertė Į upes.

Aprokuota, kad per pus
valandi ant ,Bostono nukrito 
281,023 tonos vandens. Per 
18 metų nėra Imvę tokio ly
taus Bostone. Per tą pusva
landi daugiau prilijo negu 
per visą birželio mėn.

—

Namuose prie D ir Bavter 
gatvių per pereitos savaitės 
kaitras buvo toks atsitiki
mas. Jauna airišė turinti 
keturis vaikus savo “beibę,” 
keturių mėnesių, taip mylė
jo kad ir per kaitras nešykš
tėjo jam šiltų drabužių. Va
kare kai “svetelyje” ant po- 
duŠkų paguldė ir gerai ap
klojo vežimėlyje, dar šydą 
nuo musių ant vežimėlio už
tiesė, tai ryte kūdikį ir rado 
negyvą.

PRIGĖRĖ LIETUVIS
Jonas Vaičaitis prigėrė pe

reitą ketvergę. Jo lavonas 
rastas beplūduriuojant prie 
Mosipiito Yacht Klubo na
mų. Bus laidojamas utarnin- 
ke liepos 27 d.

PIKNIKAS PAVYKO
Lietuvos Dukterų po Glo

ba Motinos Švč. So. Boston, 
Mass. turėjo pikniką

KYBURYS VYKSTA 
LIETUVON

Petras Kyburys us savo 
dukterimi Domicėlė vyks 
Lietuvon. Iš Ne\v Vorko iš
plauks rngpj. 4 d. laivu 
George AVashington. Ketina 
Lietuvoj išbūti apie keturis 
mėnesius, o jei patiks, tai gal 
sumanys ten apsigyventi.

LINKSMAS PIKNIKAS
Pagalios turėsime jaunimo 

pikniką. Jaunimas tai jau
nimas, visuomet jis gyves
nis ir linksmesnis todėl; jų ir 

’aiikaš bus visai skir/ingbs- 
L iiis nuo pirmiau buvusių. 

Tas jaunimo piknikas įvyks 
nedėlioj Rugpjūčio 1 d. ant 
Codman fanuos. Jį ren
gia Liet. Vyčių 17 kuopa. 
Yra dedamos visos pastangos 
kad šį pikniką padarius 1 ik
rai smagiu. Žaislų komisija 
smarkiai veikia. Gaspado- 
rius su gaspadine irgi ne
snaudžia.

Kviečiame netik vietos vi
suomenę bet ir kitų kolonijų 
jaunimą atvykti kitą nedėl- 
dienį į Codman farnią ir 
drauge su mumis pasilinks
minti.

mas davė progos suvažiavu
siems piknikieriams pasige
rėti tyru oru. lietuviškom 
dešrom, o jau šaltai košei ir 
tonikai 
Kas iš 
valgė.
mielu noru dalino visiem, tik 
už bilietėlius. Buvo ir smui- 
korius su dūdoriais.

Žmonių neperdaug buvo. 
Mat didžiuma dailiosios ly
ties (sodalįečių) turėjo nuo
savą išvažiavimą dėl ko ma
tomai ir spintelių nebuvo.

Pelnas bus pusiau su para- 
Xja.

tai tikra nelaimė, 
kur ištrūkęs gėrė ir 
Dukteris, žinoma su

■e^s-e 
PRANEŠIMAS

Vaizbos Butas perkėlė 
Pikniko dieną ant Sept. 12. 
Piknikas įvyks ant Chapliko 
l’kės. Kadangi Vaizbos Bu
tas nenori rengti Pikniką tą 
pačią dieną kada kitos orga
nizacijos rengia, todėl mes 
prašomi1 kitų nerengti Pik
niko ant tos dienos. Progra
mą paskelbsime vėliau.

ai z bos Bufths
(L.27,30)

<1■ T ‘ '

Sutemus, bedievis tampa 
pusiau tikinčiu. Young.

ADVOKATAS

JUOZAS CUNFS
LIETUVIS

414 WEST BR0ADWAY
Room 3, kampas F Street 
SOUTH BOSTON, MASS.
Ros. Tel. Parkway 1864-W

Padauža

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.

SEIMININKĖMS KELRODIS

Norite Būti Svieki 
ir Laimingi. ;

1 > f ..
Tat turite apsaugoti save nuo M-
gų’valgydami sočius valgius. Dėl 
stokos maisto ir sotumo visas kū
nas nyksta. Nereikia rizikos im
ti. Tinkamas maistas ir tinkamas 
gyvenimas padarys jus ir jūsų
vaikus sveikais ir laimingais. 
Daktarai rado, darydami bandy
mus, kad kondensuotas pienas v- 
ra vertės maistas budavojimui 
vaikų sveikatos.

Pagaminkite savo" šeimynai įvairių valgių, ku
riuos žinote jie mėgsta, vartodami Challenge ar 
Standard Condensed Pieną, pavyzdžiui, pudingu, 
keiksu, kepsnių, košelių, pasigardžiavimų ir t. t., 
ir kitur kur reilda pieno ir cukraus sykiu. Paban
dykite kavoje, šokolade ar su koko. Apsimokės 
blešinę laikyti ar.t ledu visados po ranka. Nepa
ges ir tuoj galii

PARSIDUODA-RANDOLPH
$200 inešti

7 lotai žemės ir 3 ruimą va
(netoli nedidelio ežero)

Kreipkitės pas A
.'2{2 Broadvvay, So. Boston.

D R. B A L A B A N
urna mis 

ai forničinin. 
KUPSTIS. 

(L.23.27 l

GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS
Chirurgas ir prie Gimdymo
351 Dorchester St., So. Boston
arti Andrevv S<|. Tel. S. B. 47C8

PARSIDUODA-SOSJTH
BOSTON’E

$600.00------ inešti------ $600.00
.”> šeimyną mumis. Itendą neša j-'552.;x> 
melus, s.'ism. Kreipkitės pas A.
KCrSTIS. Br<>a<lvvav, S<>. Bosimi.

(L.23.27 I

i 
j.

PARSIDUODA CASH 
REGISTERIS

Į LIETUVIS DENTISTAS
I DR. ST. A. G ALVARISKI

(GAUNAUSKAS)
I 414 Broadway, So. Boston

Telephono So. Boston 2300
| Ofisas atdaras nuo 10 Iki P2 ryto.
| nuo 1:45 iki 5:20 po plet Ir nuo 7 
| Iki I) vakare, šventą dienų pagaišo* 

sitarlmą.

TeL So. Boston 0828 
LDFTUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GIS PER
(KASPARAVIČIUS)’

425 Broadwayt South Bortoa 
Ofiso valandot: 

nno 9 iki 12:00 ryte Ir nuo 1:80 
iki S ir nuo <3:00 iki 8 t&L vakare. 
Ofisas uždarytas šokate* yaksrais 
ir ueddldleniais, taijy-gl Beredomis 
nuo 12 dienų uždarytas.

■■ ■- ------- -—■ "a

PARSIDUODA PONIŠKAS 
ŠUNIUKAS DR. J. C. LANDŽIOS1

(SEYMOUR)
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

i
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A. POTEMBERG
877 Cambridge Street Cambridge, Mass.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
šiandien pra.lėkite taupyti loil>eli n< Stiindard ir < ’lmlleiige l’i--n<> dol 

brangių dovanų. Jus gausiu- gi-riansj pasaldintą pieną ir apari Uk.lar bran
gias premijas. Paprašy kite pas bile gr osei-nieką ir ganspe \iršminėta pieną.

Arbatai Biskvitai
puodukas evaporated pieno 
miešto su <Ą puoduko validolis 
šaukėt ūkai kepamo panderio 
paminkai miltą 
?:>lll.št ::ka< druskos 
šaukštui i viesto pavaduotojo

Sumaišyk sausus. dalykus ir persijok 
dr, sykiu. Riebalus perstumk pirštu 
galais ; • d-idėl; p<> biskj pieną, maišant 
: n ĮM'ili’n kad butą minkšta iešla. Su
ploti vk ir siikiffiok lengvai iki pusės «••»- 
!io storiu. Sudaryk su fortnnke. padėk 
a’H >' iesimdos skarvados ir k"pk k 
tanu- pe’iuje apie 15 milinių.

Virtuvės Reikaluose

lOENSEDįįį..

LAIMINGIAUSIS ŽMOGUS
yra tas, kuris turi nuosavą namą Ir gy
venimo vfetą. Mes greitu laiku ir pi
giai parduodam savo namą — 3 kamba
riai ir virtuvė, skiepas, miesto vanduo 
ir savas šulinys—vanduo gardus. 3 lo
tai žemės ir banč. Nuo Linvrence kal- 
uuoja tik vienas dešimtukas gatveka- 
riu. Nuo gatvekario eiti yra tik trys 
mfnutos. I žiba i dailioj vietoj. Priežas
tis pardavimo—noria važiuoti Lietuvon. 
A. BUDRNAS, 13 Bradley Avė., l’lea- 
sant Valley, Methuen, Mass. (L.1G.27)
-   —- — - -

I $ I
SIUVĖJA

įsiuvu visokias drapiuias. teip-gi kas 
nuori pasimokinti sinti—pamokinu, 
5 Ir penimis nukerpti.
| P. STANCELAITĖ
»2S2 \V. TIIIRD ST., SO BOSTON 

I’rie F Street

VISŲ ŽINIAI
Ateinančioj pėtnyčioj. lie

pos 30 d., 8val. vakare. Lie
tuvių svetainėje įvyks susi
rinkimas, su tikslu pasitarti 
apie važiavimą į Philapdel- 
phią. Visi, kurie manote va
žiuoti su ekskursija, arba tu
rite gerų ]>atarimų tame rei
kale, ateikite į šį susirinki
mą. Tai bus galutinas nuta
rimas kaip važiuoti: laivu, 
bucais ar automobiliais.

Taipgi bus apkalbėti ir ki
ti svarbūs klausimai, kurie ? . ...rišasi su “ Lietuvių Diena” ir 
.Visuotinu Seimu Pbiladel- 
phijoje. Yra p. Jenkinso su
manymas, kad taisyti Bosto
no lietuvių arba Naujosios 
Anglijos lietnviii flootą, pa
sirodymui “Lietuviu Dieno
jo.” Sis klausimas reikėti] 
apkalbėti. Pariaigi kviečia
me visus skaitlingai dalyvau
ti susirinkime.

Vardan Komisijos,
D. P i II. a

Naminiai Pasigelbejimai
Nuvalymui ž>dė< plotinų nuo drapa

nų reikia naudoj biski denatiiriioto al
koholio. Trink visai lengvai.

Pečiaus niiką galima nušveisti jei pa- 
juoduoja nuo .luinų išėmus lauk ir nu
mazgojus su ac'u ir paskui |M>rmirkius 
šabam vandenyj.

Kad pečius labiau žibėtu kada Iiu- 
šveiti. dadėk į švaksą biskj neto su
maišyto su eiikrum. švaksas nuo to il
ginu laikys.

Nuvalymui maiiavojnino šiąiečio, rei
kia pamerkti jj j terputiną arba l>en- 
siną, paskui numazgoti! minkštame van
denyj ir muile, po to nušluostyti ska
ruliu. Paskui fieimti reikia suvyniot Į 
popierj Ir taip laiky t Iki sekančio nau
dojimo.

Grožės Patarimai
Veido maliavoj efektas priguli nuo to 

kaip jų uždedi. Maliava nereikia dėti 
anl odos irinant mažu rateliu, be užlri- 
imiii V-pavidnle. Taip d.-irnnt. 1. yra 
pradedant nuo paakių ir trinant linkui 
nosie.- žemyn vedant. Nuo nosies vesk 
žemyn link žemyninio kaulo arba smak
ro. Tas sudarys V-pavidalą. Dalis vei
do arti ausų pasiliks nepaliesta. Ir iš- 
rodys veidas tiktai natūraliai rausvas. 
Keikia uždėti biski pauderio praskaid- 
rininiui maliavos. .Jeigu taip dėsi ma
liavą ant veido, nusistebėsi kaip dik- 
čiai pasigerins tavo išvaizda.

Ypatiška Sveikata
Kas tai yra išsireiškęs kad dauguma 

kasa sau duobę dantimis, 'lai yra vie
nas laidas išreiškimui jog nevisi pro. 
liūgai apsirenka sau maistų. Keikalin- 
;m Įvairių valgių — Ir reikia juos at
sargia ipasirinki i. Tie kurie turi dar
žus su daug daržovių Aiogyvena gry nai 
ant daržovių. .1 iems feHįia javinių val
gių. pieno, mėsot ir vaisių. Javini.-ii i ti
rėtų sudaryt svarbią dalį maisto kas
dien. Javiniai maišiai y ra duona, spa- 
glieiii. makaronai, nvižieiiė. farina ir 
daugelis gatavų valgių, kaip tai kukii- 
rtlZIJ flakai. sėlenos, pusti ryžiai ir tr. 
Lai kožmis jūsų šeimynoje priima pa
protį naudoti javą valgius ir nereikės 
.iusą namuose vaisių.

PARSIDUODA DIDELĖ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ
877 CAMBRIDGE ST., CAMBRIDGE, MASS.

Toji krautuvė visiems lietuviams labai gerai žinoma, nes nuo 
senų laiku lietuviai laiko ir biznis išdirbtas geras. Priežastį 
pardavimo paaiškins savininkas. Malonėkit kreiptis šiuo ad
resu:

DR. L. GOLDEN
Kalini licturlikai. nmiSkai ir

lenk ii kai
BOSTON O OFISAS

99 GREENJSTRBET 
TeL Udymar 

81k!4lr?Ud8v 
sekmadieniais 8 iki 4

ROKBURY’IO OFISAS
10 CKAIVFORI) STREET

(arti Marren St.) 
Tel. Rx)Xbury <'131

R iki 9 ryte. 1 iki 2 Ir 9 Iki ]0 vakare. 
Išskiriant penktadienio Ir sekmadie
nio vakarus.

I 
I

Rezidencijos Telephonas: 0779-11 K. 
Oflzo Telefonas 80. Boston 0779Ws. umw

Ofiso TelefunasTniversIty S881-WI
Beztdeucljos Tei. Universlty 8S31-K

D. A. ZALETSKAS I
Graborius ir Balsamuotoįas

Gyvenimo Antrašas!
448 Cambridge St., Cambridge, Mass.

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

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

(Kampas Broml Street)

NAUJAS LIETUVIŠKAS GELEŽINIS ŠTORAS
102 W. BROADWAY PALEI B STREET

ntidarėmo S<>. B.wt<»n’e nnują lietuviuką geležini Storą. Dnbnr vinį 
knlp Boeton'o. taip Ir nplcllnkft* turėM progą gauti visokią geležlnlą 
reikmenų už piginusią kalną.
parduodam jientus. vamlfliuf jw> $1.50, $2.25 Ir $3.05 nž galioną. Ir 
mnu'lynes. Ix>ll<>rltis, skalbykla*, srnzo |>očhis. visokius vamzdžius

Taipgi Mlleknnio visą plnmberlo daria).

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

Mes
lietuviai
namam*

Mes
nnmnins
(plĮM's). slinktis. Vienu žodžiu. ko tik reikia dėl ruimo, tai ntee tuojniis imnipln- 
tdmo Ir musų t rokas ntvaž | namus. 
Kreipkitės: ___

Taupykit Leibelius 

Brangių Dovanų!
Mūsų Boston’o Premijų Krautuvė Randasi Prie 

89 Friend St., arti Haymarket Sq.
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS

FALE RIVER, MASS.
14—3rd Street, artį Bedford St.

NEAV IIATEN, CONN.
105 Temple Street, arti Croivn Street

BRIDGEI’ORT, CONN.
105 Congress Street, arti Main Street

PROVIDENCE, R. I.
49 Abom Street. arti WashlnKton St.

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

Apie gerumą klauskite mano kostumorių, kurio jau dėvi mano 
darytus drabužius. Prieg tam priimam senus siūtus pataisy
mui, išvalom ir suprosimun už labai prieinamą preke.

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

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

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

344 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

f

LIETUVIS GRABORIUS

P. J. Akuneviciiis
Suteikia genausj paskutinį patarnavimą. todėl verta 

pas jį kreiptis

OFISO IK GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E» Sixth St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 4486

Lietuvos

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

Kaina įO centų.

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

TRUMPI 
SKAITYMEUAI 

NAUJA KNYGA 
Joje telpa daugiai kaip 
1QO tranpų pasakaičių 

150 pust 45 centai
DARBININKAS

' S44 AmTmi 21, Mm*

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

; TKL. 80. Bostoa 0606—W.
LIETU VYS DANTISTAS j

A. L. KAPOČIUS 1
251 Broadway, So. Boston j 

TTCetelrlo” narni
Onno Vaulrdoc: nuo 9 Iki 12, nw J 
140 M «ir nuoS^O m 9 vata r*. $ 
Semtomis nuo 9 Iki 12 vaL dlen% v 
Suimtomis nuo 9 iki 6 nik. NetM I 
d<Mia nuo 0 Iki 12 (pagal autartll 1:
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