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Amerikon.
netęstai prieš 
dus už bažny-

VISŲ ŠAUIŲ KATALIKAI 

DARBININKAI VIENYKITĖS!
EINA ANTRADIENIAIS, IR 

PENKTADIENIAIS

j
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pertrauktos.
- v ----------

SAKRAMENTŲ NETEI
KIAMA

Nuo pereitos nedėlios, rug
pjūčio 1 d. Meksikoj per
trauktos visose bažnyčiose 
tikybinės apeigos. Nuo tos 
dienos visos bažnyčios perėjo 
į valdžios rankas, o bažnyti
niai turtai konfiskuoti. Ku
nigu, vyskupu, arcivyskupu 
namai užantspauduoti. Jei 
kurie iš dvasiškiu turėjo pri
vatinių namų, tai tuose galė
jo liktis. Tie kurie tokių ne
turėjo, tapo išmesti gatvėn.

Sostinės arcivyskupas pas
kutinėmis dienomis per ilgas 
valandas katedroje dirbo ir 
teikė sakramentus. Tai su
katoj veik visai spėkų nete
kęs išvažiavo į priemystį į 
savo rezidenciją. Kai valdi
ninkai atėjo uždaryti jo ofi- 
cijalio palociaus ir užant
spauduoti jį, tai arcivyskupo 
jame nerado.

Bažnyčių uždarymas ne
apsėjo be žiaurumų ir be 
kraujo praliejimo. Sostinė
je riaušių metu žuvo trys 
žmonės, sužeista 16. Ir kitur 

. buvo panašių riaušių ir žiau- 
‘ valdžiaj bažny-

$

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO

sitraukiantieji asmenys areš
tuojami. Viename ofise vie
na mašinistė pažvelgė pro 
langą į prezidento rūmus. 
Šnipas tą pamatė ir ją su
areštavo.

IŠVARĖ POPIEŽIAUS 
DELEGATĄ

Meksiko svvriausvbė išva-v v

rė popiežiaus delegatą Mek
sikai Monsignorą Crespi. Y- 
ra spėjama, kad jis išvarytas 
už tai, kad popiežiui pataręs 
paskelbti Meksikai interdik
tą. Popiežius nelinkęs skelb
ti Meksikai interdiktą, nes 
tas gali daugiau blėdies, ne
gu gero atnešti.

PROTESTANTAI UŽ KATA
LIKUS

Suv. Valstijų kaikurių 
protestantų bažnyčios reiškė 
užuojautos ir kitos kartu pe
reitą nedėlią savo ' maldas 
jungė su katalikų maldomis 
už persekiojamus Meksikos 
katalikus. Episkopalų bažny
čiose visoje Naujoje Angli
joje buvo meldžiamasi už ka
talikus.

<i tus i savo rankas.
Pereitą nedėlią viso pasau- 

lio katalikų bažnyčiose buvo 
pamaldos už Meksikos kata
likus, o pačioje Meksikoje tą 
dieną bažnyčios liko be kuni
gų. Kunigai sakramentų ne
dalija, viešų mišių ir pamal
dų nelaiko.

Arci vyskupas savo ganyto- 
jiškame laiške tikintiesiems 
pranešė, kad jie į bažnyčias 
gali rinktis ir melstis. Gali 
giesmes giedoti, rožančius 
kalbėti, stacijas eiti, bet ku
nigai tose pamaldose nedaly
vaus ir sakramentų nedalys. 
Yra arcivyskupo pavelyta 
krikštus pasauliečiams atlik
ti. Teipgi pavelyta pasaulie
čiams šliūbus duoti. Vietoj 
išpažinties reika turėti tobu
la atgaila ir vietoj komunijos 
priimti dvasišką komuniją.

Valdžios įsakymu Meksi
kos darbininkai ir visokie 
valdininkai pereitą nedėlią 
turėjo kelti manifestacijas ir 
demonstraei jas ir reikšti pri
tarimą valdžiai jos kovoje 
prieš Bažnyčią. Areivysku- 
pas uždraudė katalikams 
rengti kontr-demonstracijas. 
Mat tada būt galėjęs išeiti di
delis kraujo praliejimas.

Visoje Meksikoje bažnyčių 
yra apie 12,000, o kunigu a- 
pie 25,000.

Meksikos valdžia iš savo pu
sės prisirengė išankstn prie 
visko. Sostinėje kariuome
nė jau nuo ketvergo buvo 
taip sutvarkyta, kad bile mi
nutėje dieną ir naktį būti) 
gatava veikti.

Prezidentas Gailės saugo
jamas su didžiausiu budru
mu. Mažiausią nuožiūrą už-
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ANGLIAKASIAI BALSUOS 
AR TAIKINTIS

Anglijos visų sektų Bažny
čios išdirbo angliakasiu su
taikymo pieną. Tą pieną pa
vedė angliakasių vadams ap
svarstyti. Vadams tas pie
nas pasirodė neblogas ir jie 
sutiko angliakasiams leisti 
balsuoti ar tą pieną priimti 
ar atmesti. Balsavimui pa
skirta rugp j. 7 d. Bet iš ra- 
dikališkosios pusės kilo pasi-
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priesimmai ir 
angliakasių v; 
tinio plenopii mimą balsavi
mui. Iš valdą os-pusės teip- 

' •vi .O’ 
tenkinimą*.

/ 

to pieno niek
Anglijos 

skyrė delegai 
Valstijas rink 
tiems anglia 
Tas rodo, kr 
nesitiki greito;

•i reiškiamai lenui nepasi- 
odel 
įsitikima.
Ūkusiai pa
vykti į Suv. 

įĮštreikuojan- 
ams auku. .z.

angliakasiai 
teikui galo.

v-

NEPRIĖMĖ ITALŲ

Tarp Franci jos ir Italijos 
vyriausybių gali kilti piktu
mų. Atsitiko taip, kad Ita
lijos du karo laivu užsuko į 
Francijos uostą B ręst. Tų 
Ląivų viršininkai aplankė 
Francijos vietos laivyno sto
tį ir po to norėjo aplankyti 
majorą. Gi to miesto majo
ras yra socijalistas. Tai ma
joras pareiškė Mussolinio 
karininkų jis neprisileisiąs.

Kalinių sukiliįnas
RIAUŠĖS LENKŲ KALĖ- pubežyee

JIME jnias.
buvo nukauti, 
imi, kad smar 
rys perėjo Į 
pradėjo šaudyi^bsri įĘet kai 
prieš juos stipresnė, jėga pa
siusta, tai jie te£te^/£tgal.

'■ • —<'
GERIAU UŽDERĖJO

Lenkijoj. Graudenzo mies
te, kaliniai buvo sukėlę maiš
tą. Sukilo 300 kalinių. Su
kilėliai susikibo su sargais ir 
norėjo prasimušti i laisvę. 
Bet sargams atsiskubino tal
kon policfetii ir jiems pavyko 
įveikti kalinius. Iš abiejų 
pusių buvo sužeistų ir 
muštų.

ištikę susišaudy- 
Trys ser tų žandarmai 

/Yra škelbia- 
iLi&bulgaru bū- 

žęmę ir

3--------------------------------

TURI DAUGIAU TABOKOS
AVASHINGTON. — Ko

mercijos Departmentas skel
bia, kad Amerikos tabokos 
apdirbimo dirbtuvės turi 
šiuo laiku apie du bilijonu 
svarų tabokos. Tai dviem 
milijonais svarų daugiau, ne
gu buvo pernai šiuo laiku.

MOKYSIS IŠ AMERIKOS
Australijos vyriausybė pa

siryžo atsiųsti Į Suv. Valst. 
delegaciją ištirti Amerikos 
darbdavių šauti kius su dar
bininkais. Australijoj tie 
santikiai yra aštrūs ir iš to 
visokių priklasčių kįla. Tuo 
tarpu Suv. Valstijose to aš
trumo nėra. Todėl Australi
ją ketiBa tame pasimokinti iš 
Amerikos ir amerikoniškus 
būdus įvesti pramonėse ir 
darbuose.
Austrai i jospremierasBruce 

skelbdamas apie siuntimą de
legacijos Į Suv. Valstijas sa
ko, kad nesantaika darbda
vių su darbininkais esąs di
džiausias piktas ekonominia
me Austrai i jos gyvenime.

PERTEKLINIŲ DARB 
KŲ STREIKAS

Tanžiro mieste, Afrikoj 
frmicūzų valdomoj koloniją 
sustreikavo taip sakant 
tekliniai darbininkai. _ 
streikavo tabokos darbiniiH 
kai. niauku šukuotojai irka** 
vinių \(iu*riai. Reikalavą 
algų pakėlimo.

Streikininkai buvo surėn^ 
gę demonstraciją ir vidurį 
miestyje laikė dviejų valant 
dų masmitiugą. Pasirodęs 
kad be tų perteklinių darbiu 
ninkij nebuvo galima ilgais 
apseiti ir jiems greitai algos^ 
pakelta ir streikas greit pa-/ 
sibaigė. Žinoma yra, kad rūrį 
Rytojui lengviau kentėti vai-/?• ’■ 
gio stoką, negu tabokos.
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Nelaimes

u
tos kvietė visus Amerikos 
protestantus melstis už per
sekiojamą Meksikos Bažny
čią.

MAJORAS NEBUVO 
NULINČIUOTAS

Meksikos vyriausybe pa
skelbė, kad Nochistano mies
te nebuvo majoras nulinčiuo- 
as. Pereitą savaitę buvo 
pranešta, kad kunigas atėjės 
rotušėn užsiregistruoti su 
majoru susiginčijęs. Tai ma
joras kunigą nušovęs, o pas
kui minia majorą nubučia
vus. Vyriau^ 
aip neatsitik^

usLbe skelbia, kad
til&

ORINIAI AMBULANSAI

Vokietijoj pagamintas ta- 
x> pirmas oro ambulansas. 

Vietos turi septypiems pasa- 
žieriams. _ . 
tinka ypač j£a 
jos agentai tą 
lansą pamatę, palakė, kad jų 
valdžia užsakysianti be ati
dėliojimo mažiausia šešis to
kius oro ambulansus.

Tokis/ambulansas 
etų. Rusi- 

hdąivį-ambu-

JUODIEJI NESTOVI ŽE
MIAU BALTŲJŲ

CAPET0WN, P. Afrika. 
'— Prof. Brookes tyrinėjęs 
Afrikos tautas pripažino, 
kad Afrikos juodieji žmonės 

v uz

Rusijos vyt
ina, kad šienu 
geresni, negu 
Šiemet ar

už-

ropiečiai įsivaizdina aug- 
ščiau už negrus stovi. Neg
ras duodasi išmokslinti taip, 
kaip ir europietis.

skel
dėjimai

Tarp bulgaru ir serbų pa- Į nai tebuvo 59,000,000 tonų.

FEDERACIJOS XVI-JO KONGRESO, L. D. K. S. XI-JO 
IR LIETUVOS VYČIŲ XIV-JO, SEIMU PROGRAMO 

INFORMACIJOS

PRAŠYMAS
Gerbiami L. D. K. S. nariai, 

“D-ko” skaitytojai, agentai ir 
prieteliai, maloniai prašome at
siųsti mums sekančius “Darbi
ninko”, numerius: 1,2,3,4,6,6, 
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 vienų. Malonėkite 
pasiskubinti.
“D KO.” ADMINISTRACIJA

366 West Broadway
So. Boston, Mass.
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Minėtų organizacijų seimai, šįmet įvyksta rugpiūčio 24, 25 
ir 26 dd. šv. Jurgio parap. naujos mokyklos Auditorium, Water- 
bury, Connecticut.

1. Seimai prasidės Antradieny, rugp. 24 d. 9 vaL ryte, iš
kilmingomis šv. Mišiomis, kurias atlaikys Fed. pirm. gerb. Kun. 
Ignas Albavičius. Pamokslą sakys L. Vyčių Dvasios Vadas 
gerb. Kun. Dr. J. Navickas. Vad. muz. Aleksiui giedos Vyčių 
7-tos kp. choras ir gros orkestrą. Lygiai 8 vai. vakare bus pra
kalbos ir koncertas. Kalbės Prof. Dr. Juozas Eretas ir Fed,, 
LDKS. bei L. Vyčių žymūs darbuotojai. Muzikalę dali išpildys 
New Haven parap. choras vad. p. Vincui Burduliui, dainuos p-lė 
M. Blažauskaitė iš New Britain, Conn. ir daugel kitų žymių so- 
listų-čių.

2. Trečiadieny rugp. 25 d. 9 vai. ryte, pontifikalines šv. 
Mišias laikys Jo Ekscelencija Arkivyskupas Jurgis Matulevi
čius, pamokslą sakys gerb. kun. Prof. Dr. Pranas Bučys. Da
lyvaus Jo Eksc. Hartfordo vyskupas Jonas Nilan, D. D. Laike 
šv. Mišių Seimų dalyviai “in corpore” priims šv. Komuniją. 
Lygiai 8:15 vai. vakale L. Vyčių 7-tos kp. skaitlingas (70 asme
nų) choras, stato scenoje dviejų aktų muzikali kurinį “Į TĖ
VYNĘ.” žodžiai L. šimučio,' muzika A. Aleksiajsolistams ir 

chorui akompanuos Di Vito orkestrą.
3. Ketvirtadieny, rugp. 26 d. 7:30 vai. ryte, iškilmingos pa

maldos už seimuojančių organizacijų mirusius narius. Tuojaus 
po pietų, Hamilton darže, L. Vyčių 7-tos kp. su atvykusiais sve- 
čiais-viešnioms Base Bali, Tennis ir kitoki žaidimai. Apie 9 
vai. vakare, Seimų dalyvių pagerbimo delei, šaunus bankietas- 
vakarienė. Programą išpildys Seimų atstovai, kalbėtojai, ar
tistai muzikai ir dainininkai.

Gerb. Seimų dalyviams-vėms rekomenduojame šiuos vieš
bučius: Kingsbury, Palace, Warburton ir Elton.

Norintieji apsigyventi privačiai, lai kreipiasi pas p-lę Liut- 
kiutę, 129 Cbngress Avenue.

Muzikai bei dainininkai pasiryžę seimuose dalyvauti, nuo
širdžiai yra kviečiami savo talentais papuošti mūsų vakarų (pir
mojo ir trečiojo) programos, šiame reikale meldžiame adresuo
ti: A. Aleksis, P. O. Box 332.

Visus laiškus ir telegramas Seimams reikia siųsti: 46 Con- 
gress Avė., Care of Rev. J. Valantiejus, Waterbnry, Conn.

SEIMO RENGIMO KOMISIJA

BAISI AUDRA
Ant Bahamos salų siautė 

neišpasakyta audra. Po au
dros dabar jau surasta 126 
lavonai žmonių. Dar neži-
nomas likimas 400 žmonių.

DĖL PIENO KVORTOS ANT 
KARTUVIŲ

SAN FRANCISGO, Gal. 
— Isaac AVolfang dėl pieno 
kvortos eis ant kartuvių rug
sėjo 10 d. Jis vogė pieno 
tvortą ir buvo policisto su
čiuptas. Norėjo iš policisto 
pasprukti šovė Į jį, gerai pa
taikė ir polieistas vietoj mi
rė.

ryta už apie $8,000,000.

JŪRĖ IŠMETĖ 54 LA V

Ant Saonos salos jure iš^Į 
metė 54 lavonus. Tai lavonai" 
žuvusiųjų nuo trijų nedjd 
Jių laivų, kurie aųdn

SUDEGĖ DAUG ŽIBALO

lovos valstijoj sudegė 
Monarch Manufacturing 
kompanijos žibalo šuliniai. 
Sudegė apie 1,000,000 galio
nų. Nuostolių apie $700,000. 
Netoli gaisro buvo gazaunės. 
Bet gasirininkų nepaprasto
mis pastangomis gazaunės 
buvo išgelbėtos.

NUBAUDĖ UŽ DVIKOVĄ
Vokietijoj nuteista kalėji

mai! 23 studentai už dalyva
vimą dvikovoj. Jie turės ka- 
ėti 3 mėnesius. Laike dvi

kovos vienas studentas buvo1 
nušautas ir keletas sužeista.

PEIKIA AMERIKĄ PEI
KIANČIUS

Italijos laikraštis Popolo 
di Roma peikia Europos ne
dėkingumą Amerikai. Rašo, 
kad Europos skolininkės ne
privalo prikaišioti Amerikai 
noro neteisingai elgtis su sko
lininkėmis. Todėl europiečių 
demonstracijos prieš Ameri
ką esančios labai peiktinos. 
Teeinu laikraštis pripažįsta, 
kad. Amerika del savo gero ir 
dėl Europos skolingų valsty
bių gero turėti! nusileisti ir 
palengvinti skolų mokėjimą, 
bent dalies skolų atsižadant. 
Dėl skolų naštos europiečiai 
negali plačios prekybos vesti 
su Amerika ir tas atsiliepia 
ant Amerikos ekonominio 
gyvenimo.

KĖSINOSI NUŽUDYTI 
PREMIERĄ

Anarkistas kėsinosi nužu
dyti Ispanijos premjerą Pri- 
mo de R i vora. Premjeras au- 
tomobiliuje važiavo Barcelo- 
noj Į stoti. Anarkistas svie
dė durklą Į premierą, bet ne
pataikė. Paskui premierą 
važiavęs automobilius vijosi 

Ipiktadarį ir ant jo užvažiavo 
ir sutriuškino jam koją. Pik
tadarys besąs toks, kurs jau 
yra sėdėjęs kalėjime.

I

rti. Saoneh 
innej Amerikoj

ŽUVO DU LAKŪNU
LYNCHBURG, Va.—Du 

lakūnu, iškilę, i padanges, su
tiko nelaimę. Jų orlaivis už
sidegė ir abu sudegė.

PRIGĖRĖ 30 ŽMONIŲ
.Japonijoj. N iiga t e valsti

joj, už 120 mailių nuo Tokid 
buvo didelis potvinis. Prigė
rė 30 žmonių. Nugriauta 350

• namu ių32 tiltu.
‘ ___________

SUVAŽINĖJO PENKIAS 
MERGAITES

GARTONI A. N. C.—Trau
kinys suvažinėjo automobi
liui. kuriami' buvo penkios 
merginos. Visos merginos 
vietoj žuvo.

Ne\v York’o majoras 
AValker išvažiavo Į New 
llampshire valstijos Baltuo
sius Kalnus vakacijų praleis
ti. Ten išbus 10 dienu.

DIDIS IŠPARDAVIMAS
South Boston’e

SUBATOJ, LIEPOS 31-MOS 
iki

SUBATAI, RUGPIUČIO 7 D.
... . -n f

Pirkite viską So. Boston’o krautuvėse kur tau 
iškabinta trikampės vėliavukės. Stebėtini pirlfi- 
niai liaukia jus kiekvienoj krautuvėj. Nepamirš 
kit šio milžiniško išpardavimo South Boston’e ______ . _____ -.M _ ___ _ . • _
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dau-

Iib men. 26 dieną Alek

piane- priimtas ligonių kasu pakel

4,000,000 NAUJŲ IŠLAIDŲ
• Seime dviem skaitymais

SAVIVALDYBIŲ ATSTOVŲ 
SŪVAŽIAVIMAE

IMA VARTOTI TRAK
TORIUS

MOCKŲ PI AI (Sintautų 
, Šakių apsk.). Mūsų kai- 

ūkininkas

RekordšĮvnd&s veršių augimo per fotografijas. Veršis pa

statomas prie braižinio ir fotngra.fTinja.mAs. po tam tikro laiko 

vėl statomas ir vėl fotografuojamas. Taip fotografijomis augi

mas ir užrekorduojamas.

ALEKSOTAS. 1926 m.

Veiverių g-ve 48 pas pil. 
y Int^f^ko Lietuvos soėialde- 

ffidkratų partijos Aleksoto 
skyriaus susirinkimas. Iš so- 

r fciaidemokrat ų ‘ ‘ cent ro ’ ’ bu
vo atst iųstas p. l’aulauskas 

kaž koks jaunas stu- 
sdėhtukas. Žmonių buvo suvis 
maža tik pono Into šeimyna 

^ir dar keletas buvo užėję pa- 
^siklausvti, ką gieda tie, ku- 

prieš rinkimus žadėjo 
i:“aukso kalnus” ir visokias 
^laisves. Bet gi ir neveltui 

HŽeita visi kurie buvo ar jie 
būtų “s-tų” lyderiai ir kiti 
išgirdo kaip soeialdemokra- 

U'tai žada dabar pildyti savo 
pažadus. P. P-kas pabrėžė, 

ękad girdi soicaldemokratai, 
y negalėsią jau nieko duoti, nes 

jų vos 15 atstovų esą, o bur- 
žttazijos 70 atstovų, tai dėl 
tęs priežasties ir negalėsią iš- 
laidyti savi pažadų. Oi jūs 

'^Ąocialdemokratėliai jūs taip 
?*Ąakote, bet sakydami nutyli- 

kad Seime viename* suole
ŠH'buržujais sėdite, k- val- 

• J kiečiais liaudininkais. Buvo 
J Įr priešingų kalbėtojų, kurie 

' č lengvai išaiškino socialdemo- 
’ y kratų melus nuo kurių visi 

||l tenfro atstovai išbėgo ir ga- 
į. lų gale liko ir salė be jokios 
f “dūšios.” Eina gandai, kad 
| kitąsyk eidami į Aleksotą at- 

šivesią ir Plečkaitį, nes čia 
^darbininkai esą jau juos su- 
| rpratę.

E tUŲpiS SOCIALISTAMS 
lt REIKALINGA TIK IKI;

ottAAuo uURŲJbfro?! f -

, PLATELIAI (Kretingos 
| |apękr.). Platelių miestelis
11 Triažas ir retai jame kokia ne- 
: l^aįlrasta “garsenybė” pasi- 
| ?±6do. Buvo Ginteliškės mies- 

Į litely “dideliai mokytas” pra- 
? J‘Užios mokytojas, kurs savo 
f 4‘dideliais žygiais” ir savo 
^ri^propesoriška” iškalba kar

totis nuo karto “džiugindavo” 
t

_ -

v 
r

..

J »

litais plateliškius, bet, deja, 
Iširtas šiandien ridai tepasi ro- 
Jj’do — mat per didelį vargą 

^pateko į Seimą ir atsisėdo 
X“įj01ių” suok*, šalę Lietuvos 
^valdovo, Ošerio Kinkei šteino.

* Birželio m. 20 d. ponas 
♦^pfofesorius” vėl mus ap- 
lankė. Buvo mitingas. Pa- 

į makojo labai daug, apgailes- 
|,tavo, kad negalįs dar sakyti 
X-mitingo ant bačkos, gyrėsi 

nuveiktais darbais. O 
♦įtie-darbai sulig pasakotojo 
f godžių yra tame, kad “ pažąn- 
f įgioji Seimo dauguma” (val- 
Z jstiečiai-liaudininkai, social- 
y Jleinokratai, žydai, lenkai ir 

♦vokiečiai) komunistus j>aleis, 
”karo stovį panaikins, mitin- 
2gus ant bačkų sakyti vėl leis, 
'gazietoins plepėti ką tik nori 
įleis ir t.J.” Svarbiatama mi- 

dalis buvo, tai kolioji-

Vadinaši mųsų . _ ,
gūnia nė kiek ’nesitriinrėjo ir 
tis koliotis tebnori. O laikas 
jau rimtus darbus pradėti 
dirbti, nes turite tam galią, 
j ne ant bačkų niekus pliauš
kėti. ‘

ADRESŲ KNYGA
Rengiama spaudai Kauno 

miesto valstybinių, savival
dybės, visuomenės, prekybos 
;bei pramonės Įstaigų Įžymes
niųjų asmenų adresų Įmyga 
lietuvių ir vokiečių kalbomis. 
Be to joje bus Kauno miesto 
planas, Įvairūs naudingi pa
aiškinimai, kai kurie svar
besnieji Įstatymai ir t. t. 
Knyga bus pavadinta “1926- 
1927 met. Kaunas.”

mo stambiausias
Mot i jus Dumčius turi 100 su 
viršum margų lauko. Jo tro
besiai geriausi visoje apvlin- 
kėje.

Nesenai parvažiavęs iš A- 
nierikos šeimininko brolis 
jiupirko traktorių. Birželio 
ni. 28 d. pats šeimininkas- iš
važiavo į Kaimą pasimokyt 
jį valdyti, ir netrukus grįš 
dirbti laukų stipresniais į- 
raūkiais. ' .. ’ (

Mūsų apyliiikeje dar nebu
vo traktorių, tųi žmonėsjau- 
kia pažiūrėti, kai}) be arklių 
gali arti ir akėti. Tur būt 
ūkininkai pamatę, kaip pui
kiai traktorius atlidka viso
kius darbus, ir patys steng
sis jį Įsigyti.

» * .

ti

TEISĖTUMO IR NEITRĄ- 
LUMO REIŠKINIAI

“Soc-demokratas” 
ša, kad veikiai bus paleista
visa reilė apskrities viršiipn- 
kų, kurie, anot “Soc-to” ėjo 
netik vįrsitiinkų ’pn,,(‘igas. 
bet ir dešiniųjų agentais bu
vę. O tokie, reikia manyti, 
yra visi, kurie nėra įsirašę į 
soc-demokratus ar vai. liau
dininkus. Anot deklarucijos, 
tatai reiškia “teisėtumo 
neitralumo” politiką.

iu

AUTOMATAI LAISVĖS 
ALĖJOJE

Šiomis dienomis Laisvės 
Alėjoje atsirado keli auto
matai, kurie, įmetus 50c.. iš
šokdina šokolado plytelę ar 
saldainių.

Žiopsotojai. o ypač vaikai, 
naujuosius dyvus apgulę.

t imąs, kul'io visas svarbu
mas yrą tas, kad valstybė 
taip pat prisideda prie ligo
nių kasų lygiomis dalimis su 
darbdaviais ir darbininkais.

Soe. deni. pasiūlymai dėl 
gydytojų prol'sojusų atmesti.

Einant Šiu<> pakeitimu val- 
stybū^bjųęlž.e.tą^,. apsunkina
mas mažiausia 2—4 milijo
nais litų..

Kfižin iš kuriu šaltinių bus 
padengtos šios naujos išlai
dos ?!

ILGUVA, Šakių apskrit. 
Netoli garsios savo bažnyčia 
ir aukštais kaljiądę Veliuonoj 
yra Ilguva, taip pat pagar
sėjusi senovės padavimais ir 
žymi apylinkėmis. Aukšta
jame kalnelyje čia auga se
nas ąžuolas Ilgu vadinamas. 
Kaij) sako padavimas, po 
šiuo ąžuolu senovėje kūreno
si šventoji ugnis ir čią'lietu- 
viai savo dievams aukas de
gindavę.

Tar}> Ilguvos ir Veliuonos 
yra didelis draugiškumas. Jį 
ypač jialaiko abiejų mieste-’ 
lių būrių šauliai. Birželio 23 
Joninių naktį Ilguvos ir Ve
liuonos šauliai tose vietosi*, 
kur senovėje traškėjo seno
vės lietuvių šventa ugnis, su
kūrė didelius, jilačiai lieps
nojančius laužus ir po kelis 
kartus iššovė. Laužui žiūrė
ti buvo prisirūkę labai daug 
žmonių. Buvo ir žibi senelių, 
kurie paprastai nemėgsta at- 

— ........ .v_ sitraukti toli nuo pečiaus,
suvažiavimas. kalbų, prisiminimų su-
, * numatoma į jiems ši Joninių naktis.

Rugpjūčio mėli, pabaigoje 
ar rugsėjo pradžioje numato
ma šaukti Kaune savivaldy
bių atstovų : 
Darbų tvarkoje 
savivaldybių Įstatymo pakei
timo projekto svarstymas, 
privalomųjų savivaldybėms 
išlaidų klausimas, kelių tai
symas ir 1.1.

tMOM*ePĄTKHĘIMTI.
Ž. KALVARIJA (Mažei

kių ąpskr.).sČia plaukia upė 
Varduva, kurios vaga yra 
užslinkusi, vanduo dažnai 
liejasi Į ūkininkų laukus ir 
daro jiems daug žalos. Šie
nui ši uj>ė yra gilinama. 
Dirba keli šimtai darbininkų 
ir turi nemažą uždarbi. Žmo
nės'džiaugiasi. kad katalikų 
valdžios nutarimu -ateita į 
pagalbą. ' * •-1 >

ŽARUOJU DV., Pabaisko 
valse.‘ ' Šio' 'dvaro kilikuose, 
l<abai gražioje vietoje, yra se
nos kapinės. Dabar jos tai}) 
apleistos, kad praeiviams net 
baisu jiažiūrčti: koplytėlė 
baigia griūti, kryžiai pūva iš- 
gąriuvę. Kapinėse tai}) pat 
i r gyvulių gano. Nėra ramu
mo prosenelių kaulams.

VELIUONA, Kauno aps. 
Birželio 29 d. vietos šaulių 
būrys savo metinėms sukak
tuvėms suruošė didelę gegu
žinę. Tvarka buvo pavyzdin
ga, tikrai Šauliška. Publikos 
buvo daug. Prieš gegužinę 
būrys, žmonėms lydint, or
kestrui grojant apsilankė į 
kapines, kur ilsisi kritę ko
vose ir šiaip mirę būrio šau
liai.

Veliuonos būrys metai iš 
metų vis labiau auga, tvarko
si ir turtėja. Didelis nuopel
nas tame yra ir būrio vado p. 
K. Kirmono.

TIKISI GERO DERLIAUS

Ž. KALVARIJA (Mažei
kių apskr.). Dėl vėlybo ir 
šlapio pavasario ūkininkai 
tepalėli ge sė-ją tiktai pa bai
goje gegužės men. Rugiai 
gražiai atrodo tie, kurie buvo 
sėti su trąšomis. Dobilai gra
žūs. Galima laukti gero der
liaus. .
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KOMUNISTAI DARBUO
JASI

Naktį iš birželio 8 Į 9 d. 
Vilkaviškyje ir Kybartuose 
gausiai paskleista komunistė 
nes literatūros, 
tebeieškomi. ■ ; ? ■ ' ' '.

- ; ■ u r u-
AKLŲJŲ SĄJUNGA d.;

- ‘ '5 - j i l D ' -
Kaune nutarta orgūinžubtf 

aklųjų s<ąjung<i< ;kurios na
riais gali būti visi aklieji inio 
17 metų amžiaus. Aklieji gi 
nuo 8 ligi 17: .#netų aiiižiaus 
bus tįkyįą^Ų|goje registruo-.’ 
jamOl^n^. stei^iiūnyts 

Imii suvžtzna vihiaSęMu. M

• S/

UŽTARS IR SUGRĄŽINS
Paskutinėmis dienomis ke

letą kartų iŠ eilės Lenkų 
Frakcija Seime per savo lai
kraštį “Dzien Kouienski” 
prašo atsiliepti pašalintus 
dėl neturėjimo reikiamo 
mokslo cenzo lenkus mokyto
jus. Matyt. Lenkų Frakcija 
juos suregistravusi ir vietas 
jiems suteiks. Tai}) juk tu
rėtų būti, nes pažadėjus

rVlvJL As. _ . .

Skleiduškįi _

• J

MPAžINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS7
y* i' • < dKei viena tauta negali kilti kultūroje ir 
\ : 'gėrovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie- 
3i ' *4
> ■*:
* • i 
j ’ ’

T
i >| > 5

, taMos vadųs. Kiekvienas Amerikos lietuvis

f 
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NEVYKUSI SAUŽUDYSTĖ
TITKON1AI (Vaškų v.. 

Biržų ap.). Nesenai šiame 
kaime pasikartojo vėl toks 
pat įvykis,/kaip^ ir pirma.. f J * > • ■ *

f‘Tr * "’t T < q
Tarnaująs' pas tą pa t į ūki
ninką A. A. vyras vėl mėgi
no kartis. Taipogi. nesant 
šeimininkams namuose, nu
ėjo į klojimą ir buvo jau pa
sikabinęs. Vaikai bėgiodami 
tai pamatė ir, žinoma, nema
žai nusigandę parbėgo i gli
čią ir pranešė apie tai sene
liui. Šis tuojau nuėjo į klo
jimą ir atjialaidojo paka
ruoklį nuo virvės. Kaimo 
vyrai užtai, žinoma, jam ne
pagailėjo diržo. Priežastis, 
dėl kurios kartasi. nežinoma.

Tai neišmanėlis!

-

KAUNE * ■

Liepos 2 d. 8 vai. vakaro iš 
Rygos į Kamiu atskrido če- 
koslovakų lakūnas Stanovs- 
kis su mechanišku. Jie če- 
koslovakų fabrikuose pada
rytu orlaiviu aplėkė toli
miausias viso pasaulio vie
tas. tuo norėdami parodyti, 
kad ir čekoslovakų orlaivių 
fabrikai yra ne tik ne bloges
ni, bet gal geresni negu kitų 
valstybių.

Svečius ore-pasitiko mūsų 
lakūnai, o aerodrome aviaci
jos viršininkas gen. Krauce- 
vičius, Čekoslovakijos atst. 
ir būtys publikos.

f 
t

įei 5

l

kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy- 
i rtLS ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
i turi būti.
. į' Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo

»
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SOCIALISTINIS BLOKAS 
NEPALAIKO SAVO VY
RIAUSYBĖS PATAISŲ

Bes varstant Seime sjiau- 
dos Įstatymą socialistinė 
dauguma atmetė valdžios pa
siūlytą j>ataisą.

Tai jau nebe pirmą kartą 
atsitinka. Išeina, kad socia
listiniam blokui ir savo val
džia negera. Tur būt tokiu 
vienu nepasitikėjimu p. Sle
ževičiaus Kabinetas ir savo 
amžių baigs.

[akL . .
mas š. m. liepos 24?c 
Liaudies namudsėd

Kaune^l

KEISTA MIRTIS

ROTINĖNAI (Alsėdžių 
vai., Telšių apskr,). Šiame 
kaime Sekminių laike rastas 
negyvas vietos ūkininkas L. 
Čekauskas kokioj tai mažoj 
baloj (purvyne). L. Čekaus
kas keistos mirties sulaukė 
turėdamas apie 80 m. am
žiaus ir būdamas geras kata

likas.

s v

i
I

-i

r

kn __

tautos Vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

. -----
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L’ARRABBIATA
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jie

Pa ui Ileyse

I

ilsią, nieko neat- 
bakėj tik teisinasi, kttd mo 

| kesnių sumažinti nebegalį ir 
♦ t. t. Koliojosi, pliauškėjo 
S piemeniškai (pav. pasaky

mas, kad krikščionys demo
kratai norėję žydų rabinus 

įkukatalikinti ir panašiai) ir 
kitus jM*ikc, o savo gyrė.

ATSARGIAU SU ŽULIKAIS
TAUROGĖNA1 (Tryškių 

vai.). Šiame kaime stovėjo 
j>as vieną neturtingą našlę 
ant “kvateros” 3 Amalių— 
Telšių geležinkelio darbinin
kai: 1) Brylius Bonifacas. 
2) Kairioms Juozas ir 3) 
Martiukus Rajadas. Visi, 
rodosi, v ra kilę mm Šiaulių.' ♦ *■ v

šie darbininkai įsiskolinę 
šeimininkei jx> 80 su viršum 
litų ir nė sudiev nesakę, išsi
dangino. Ta neturtinga varg- 
šęšęrc juos pirktais produk
tais, o jie taip negražiai at- 
sid|"koj<>! Dabar turima ži- 
nm, kad jie dirba apie Že- 

ničių Kalvariją. Todėl į- 
ėju šeimininkus su-tokiaiš 

paukščiais elgtis atsargiau.
- i

ORO PASTAS
Nuo liepos 7 d. įvedamas 

paprastos ir registruotos ko
respondencijos siuntimas 
oru. Tarifas lieka toks pat. 
kaip jaunai vasarą.

(Novelė) 

(1 *a baiga)
Nieko daugiau nebuvo dviejuose kambariuo

se kai j> tik jis vienas. Vaikščiojo iš kambario i 
kambarį, iš vienos vietos Į kitą. P-*r atdarą lan
gutį. uždaromą medinėmis langinėmis pūtė vi
dun gaivinantis vėjelis, lygiai toks, kaip viršuj 
ramios jūros. Savo vienatve jis buvo patenkin
tas. Ilgai stovėjo j>rieš mažą Dievo Motinos pa
veikslą. Užsimąstęs žiūrėjo viršuj jos galvos 
žvaigždes padarytas iš sidabrinės |>nj>ivros ir žy
minčias jos garbę. Melstis nenorėjo. Bot kam 
jam melstis. Jis nieko nelaukė ir nieko nesiti

kėjo!
Prailgo šiandien jam diena. Ilgėjosi tamsu

mos. Ėuvo labai nuvargęs. Plūdimas kraujo iš 
žaizdos ji labiau išsekino, negu jis manė. Jautė 
didelį rankos skaudėjimą. Atsisėdo ant kėdės ir 
atleido raįkščuis. Susitvenkęs krau jas vėl pra
dėjo tekėt i. Ranka aj)ie žaizdą ištinusi. Rūprs- 
tingai ją nuplovė. Stengėsi sumažinti karštį. 
Ant rankos aiškiai buvo matoma Laurellos dantų 
žymės. • v £

— “Ji pasielgė teisingai,” — mąstė jisai. — 
Aš buvau žvėris. Už tai man gerai. Rvto j Giu- 
sej)jn* nuneš josios skepetą ir jiadžiovė ją prieš 
saulę. Ranką apsirišo, kiek galėjo kairiąja ran
ka ir dantimis. Atsigulė ant lovos ir užmigo.

Šviesus mėnulis ir skausmas pabudino jį iš 
piisiaumiegio. Atsikėlęs, kad nutildytų vande
niu kraujo mušimą, išgirdo kažin ką lieldžiantis 
į jo kambario duris. — Kas čia ? — jiaklausė jisai 
ir atsidarė duris. Prieš jį stovėjo Kaurella.

Daug neklausinėdama įėjo vidun. Pasidė
jo skejietą. kuria buvo apsiskleidusi galvą ir ant 
stalo padėjo pintinėlę. Giliai atsiduso.

— Atėjai atsiimti savo skepetos. — tarė ji
sai. — Būtumei galėjusi nesivarginti. Aš jira- 
šiau Ginsej)j>e —jis būtų tau rytą anksti atnešęs.

— Ne tame dalykas. — atsakė ji greitai. — 
Buvau ant kalno. Parinkau žolių, kurios labai 
gera uždėti ant žaizdos. Sustalido plūdimą krau
jo. štai jos. —Ji atidarė jiintinėlės dangtį.

— Kam tiek vargo, — atsakė jisai. — Žaiz
da eina g(»rvn. Žymiai geryn. O jei ir jiablogė- 
tų, tai būtų man nžmokesniu. Bet sakyk, ko tu 
nori šiuo laiku i Kas būtų, jei kas nors tave Čia 
užtiktų! Tu žinai, kaij) jie jilepn, visai nežino
dami ką. '

— Man nerfų»i nė vienas, — atsakė ji grei
tai. Aš noriu aj)žiūrėti ranką irajnlėti žaizdą žo
lėmis. Su viena kairiąja tu m'galėsi tai j»adarvti.

— Aš tau sakau, kad tas nereikalinga.
— Pirm duok man jiažiūrėti, paskui tikėsiu, tavo skejivta — jį gali jKisiimti.
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Be ilgų kalbu sugriebė ji jo ranką, nors jis 
ir nenorėjo duoti, ir nurišo mm josios skarmalus, 
kuriais buvo aprišta žaizda. Pamačiusi ištinusią 
ranką visa pastiro ir suriko: ".Jėzau. Marija!”

— Patino truputį.—tarė jis. Bet rytoj va- \ 
kart* jau būsiu sveikas.

Ji pakratė galvą: “Mažiausia savaitę tu ne-
galėsi leistis Į jūrą.”

— Aš manau užporyt.. . Ką tu nori daryti ?
Tuo tarpu ji atsinešė su vandeniu indą. IŠ 

naujo nuplovė žaizdą. J is kentė kaip vaikas. Nu
plovusi uždėjo ant žaizdos gydomųjų žolių lajui. 
Jie greitai sumažino karšti. Ranką aprišo (Iro- 
lx“s juostomis, kurias ji buvo taip pat atsinešusi. 
Pabaigus jai rišti, jis tarė:

— Dūku tau. Klausyk, jei norėsi man darką 
nors gero padaryti. atleisk man. kad aš taip kvai
lai padariau. Aš prašau — užmirški visa, ką as 
tau kalbėjau ir esu padaręs. Aš jiats nešinu, 
kaip tas viskas Įvyko. Tu nebuvai man to leidu
si. Tu neprivalai daugiau nieko apie mane gir
dėti. nes tave tas tik kankinti galėtų.

— Aš tau atleidžiu. — tarė ji. — Aš turėjau 
tave geriau suprasti ir neužgauti įtrtmo aklu j>a- 
sielgimu. O dabar toji žaizda —

— Tai buvo savęs gynimas ir geriausia j>a- 
nfoka. kad būčiau vėl žmogus. Ką tu dabar kal
bi. tas neturi reikšmės. Nekalbėk apie atleidimą. 
Tu kaij» reikiant pasielgei su manimi. Už tai 
dėkoju aš tau. Dabar eiki miegoti. O čia. Štai,
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Ėstų saulių šventė.
- ■ e
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M ■ *7; L*

. a T, t. . .»$ rišąidar jau-ilzuojasi, k«c 
iHrtė organiąącija, labai <val-71ęus atremtų prie 

r-1 „ Zikaro aka<tem
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Birželio 20 dieną Estijos i 
sostinėje Taline buvo estų ' 
šaulių (kaitseliidų) šventė, 
suderinta su jaunimo švente, i 
Tą diena į Talina suvažiavo 
svečių ne tik iš visos Estijos, i 
bet ir iš užsienių: Lietuvos, 
Švedijos, Danijos, Suomijos 
ir iš kitur.

Talinas—senas uostamies
tis. Gatvės siaurokos, tvar
kingos, namai daugiausiai se
noviško tipo, nors kai kur di
deliais langais blizga ir mo
derniški keli aukštų mūriniai 
namai. Visų atvažiavusių 
akis, tuoj išėjus iš stoties, 
kreipia netoliese kalnelyje 
stovį dideli, niūrūs vidurinių 
amžių pilies rūmai, naujai 
pataisyti, kur dabar posė
džiauja estų parlamentas ir 
turi būstų kelios įstaigos.

Šventė prasidėjo birželio 
19 vakare. Buvo estų šaulių 
sportiški žaidimai, rungty
nės ir t. t. Birželio 20 d. jau 
iš ryto judėjimas mieste 
šventadieniškas. Gatvėse pil
na žmonių, skubančių į pa
rado aikštę. Tuoj mieste pra
skambėjo garsūs armotų šū
viai ir nuaidėjo sirenų kauki
mas — pavojaus ženklas, ža
dinąs šaulius susirinkti į pa
skirtąją vietą. Labai greit 
po to 500 estų šaulių, visi

< melsvoje uniformoje, pasi
pylė gatvėse, skubindami i 
Laisvės aikštę.

Čia gražiai išsirikiavo.
Uniformą estų šauliai įsi

taisė savo lėšomis, o ginklus 
jiems davė valdžia.

Raitųjų šaulių grupė buvo 
mažoka — apie penkiasde- 

v 5 šimt žmonių; nors estai sa- 
v Z '•■kad jlfsauTių — ratelių 

' ' yra daug, tik jie parade, bū
dami ūkininkai, dalyvauti 

’ negalėjo. Taip pat buvo ir 
dvi lauko patrankos, trakto
riaus vežamos.

Parodą atidarė Estijos 
prezidentas p. Telmant. Pa
sisveikinęs su šauliais, jis pa
sakė prakalbą, sukėlusią gar
sių ovacijų. Po jo kalbėjo 
vyr. estų kariuomenės vadas. 
Paskui ceremonialiniu mar
šu praėjo visos ginkluotos 
šaulių jėgos: pėstininkai, 
ginkluoti japonų ir rusų šau-

tuvais, raiteliai ir traktorfe- 
koji artilerija.

Vakare estų tautos namuo
se, pastatytuose estų patrio
tų aukomis dar prieš karg, 
buvo iškilmingas vakaras — 
koncertas.

Čia buvo šaulių sveikini
mai ir pasižymėjusiems spor
te ir žaidimuose dovanų tei
kimas.

Namuose buvo iškabintos 
estų ir kitų valstybių vėlia
vos; jų tarpe ir lenkų. Ne
buvo tik Lietuvos vėliavos. 
Estai suskubo mūsiškius pa
informuoti, kad tai yra todėl, 
jog lietuviai neatsiuntę nei 
savo atstovo, nei sveikinimo.

Estai savo šaulių atsiradi
mą riša su 1904 metų revo
liucionieriais, tai vėl su 1918 
metų kariais — savanoriais, 
kovojusiais dėl nepriklauso
mybės. Iš tikrųjų gi, estų 
šauliai atsirado tik 1924 m. 
gruodžio 1 dieną, komunisti
nių neramumų Estijoje me
tu.

’ 7-BTf nr ; _
d^ioš remiama, jah gana ge
rai susitvarkįusi,; .šauliams 
išlaikyti gaunami: pinigai iš 
tam t-kro įstatymo keliu įves
to mokesnio nuo gryno pelno. 
Estų šaulų organizacijos iš- 
laikymas gula ne ant vargin
gųjų darbininkų arba vals
tiečių, bet ant. turtingosios 
visuomenes dalies — pramo- 
ninikji, prekybininkų ir ki- 
tokiū';inteligentiškų profesi
jų žmonių.

Vyriausias estų šaulių šta
bas yra krašto apsaugos mi
nisterijos žinioje. Karo ar 
sumišimo midų estų šauliai 
pereina vyriausiojo kariuo
menės štabo žinion ir sudaro 
atskirą kariuomenės dalį.

Rikiuotės ginkluotų šaulių 
Estijoje yra apie 25,000. kas 
yra geroka parama 15,000 
nuolatinės kariuomenės.

Be karinės mankštos, estų 
šaulių programoje gana 'žy
mią vietą užima ir tautiniai 
— kultūrinis veikimas.

Gyvendami pašonėje Rusi
jos, estai sistemingai milita-

reikalui išti
esus. jie tu

ri karo akademiją karinin
kams, ‘ kuriąišeiti turi ^kiek
vienas karininkas, o kiekvie
nas, baigęs aukštesnę mokvk- 
ą jaunuoliu turi būti jei ne 

tikrosios tarnybos, tai atsar
gos karininkas. Išimčių dėl 
carinės prievolės atlikimo 
jokių nėra. Visose mokyk- 
ose mokoma karo veiksmų.

Agytis 
Talinas, 1926 m. VI-26.

(“Trimitas”)

Visi nepasisekimai organi

zuotam darbe, paeina nuo ne
veiklumo.

T*>

SBLAIVU
/

Pilnųjų Blaivininkų sei
mas įvyks Rugsėjo 6,1926. S. 
Boston'e, Mass. šv. Petro lie
tuvių parapijos salėj. Pra
sidės iškilndngomis švento
mis mišiomis. Visi raginami 
skaitlingai šiame seime daly
vauti. Kuopos teikitės kuo- 
daugiausia delegatų atsiųsti. 
Vieta privažiavimui paran
ki. Seimas bus išklimingas, 
didelis ir svarbus. Blaivinin
kai prašomi daryti naudingi) 
i nešimų seimui. Kuopos ne
galinčios delegatų atsiųsti, 
teatsiunčia savo įnešimų.

J. Svirskas,
Piln. BĮ. Centro Pirm.

•
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Pradžia lū-tą valanda ryte "Ai?;j -r
Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės:— <

Šis piknikas tai bus puikiausias Naujoj Anglijoj, nes ja 
dalyvaus daug chorų iš ilcįu kolonijų, nes yra užprašytu\ 
Naujos Anglijos Chorai, Solistai ir Solistės. Iš tų jau p» 
žadėjo dalyvauti su muzikališku programų šv. Juozapo Chor 
iš Loveli, Mass. po vadovyste gerb. R. Ainoriaus, šv. Cecili 
choras, iš Lavrence, Mass. po vadovyste gerb. Banio ir daug 
u, o prie to bus tikra lietuviška orkestrą prie kurios linksr 
aiką prabusite. Taip pat bus visokių sportų, kaip tai: lenk 

nes, aukštai šokimas, ir daug kitų nepaprastų pamarginii 
Taigi meldžiam visus Naujosios Anglijos lietuvius ir lietukai 
atsilankyt' ant šio išvažiavimo o užtikrinant kad būsite pili 
užganėdinti.

Širdingai kviečia “NEMUNO” CHOR 
KELRODIS: — Važiuojant iš Bostono, davažiavus Br 

Ford, Mass. reikia imti Salėm St. ir važiuoti kol davažju 
Brookside Avė. ir reikia imti po dešine ir važiuoti kol davaži 
site kėmpę. (Rp.10,

SU-

SI

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus
Jei jums reikalinga pienas Ir tukr us kartu tai nėra geresnio pieno kaip 

Standard ar Challenge pienas parduo damas kiekvienoj grosernėj. Be to. iųs 
galit taupyti leibelius ir gauti brangias dovanas.

RODYKLĖ No. 40

Turi Gauti

Jei

dykai
Taupydami lewc-

cento.

dingo
mams.

40 Aborn Street arti NVaahincton 8t

ši Lowell’io lakštute čiulbės savo imponuojančiu balseliu Labor 
Day LDKS. Naujos Anglijos Apskričio išvažiavime D. L. K. Vy
tauto Parke, Lowell, Mass.

Jis padavė ją mergaitei. Ji stovėjo. Atrodė 
kovojanti su savimi. Pagaliau tarė:

— Per mane netekai savo švarko. Aš žinau, 
kad jame buvo pinigai, kuriuos gavai pardavęs 
apelsinus, ši mintis man atėjo galvon einant pas 
tave. Aš negaliu tau jų grąžinti, nes mes jų ne
turime. o jei ir turėtume, jie priklauso motinai. 
Bet aš turiu sidabrinį kryželi. Jį paliko ant sta
lo dailininkas, kai buvo pas mus paskutini kar
tą. Aš nesu į jį nuo to laiko žiūrėjusi. Aš ne
noriu jo turėti pas tave dėžutėje. Tu jį parda
vęs — jis vertas dvejetą piastrų, kaip sakė tada 
motina, — atlyginsi sau padarytą skriaudą. O 
kiek dar štokuos, uždirbsiu naktimis verpdama, 
motinai miegant.

— Aš nepriimsiu nieko. — atsakė jis trum
pai ir atstūmė baltą kryželį, kurį ji buvo išsiėmu
si iš kišeniaus.

— Tu turi imti. Kas žino, kaip ilgai tu ne
galėsi užsidirbti, štai jis. Nenoriu niekad aš jo 
dangau matyti.

— Tai įmeski į jūrą.
— Nemanyk, kad aš noriu tau jį padovano

ti. Tai nėra jokia dovana. Tai daugiau kaip ta
vo teisė. Jis tau priklauso.

— Teisė ? Aš neturiu jokių teisiu į tą. kas 
yra tavo. Tr jei kada nors pasitaikytų mudviem 
susitikti, nepažiūrėk j mane. Padaryk man tą 
malonumą. Kitaip aš manysiu, kad tu man pri
meni tai. kuo aš tau esu kaltas. O dabar laba
nakt. Lai ši naktis būna paskutinė — mes dau
giau nesimatysim.

/

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

rie bus Lndomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptas
Daržovė kuri reikalinga prie virimo 

yru niurką. Daagidis šeimininkių nie
kad nenaudoja morkų orie naisto vie- 

<i.i kini daržovią. Morkos yru maistin
gos ir itiri įpie lo nuoš. i-tikraus. Jau
nos morkos yra geriausios prie virinio. 
Jūsų šeimyna ; urėtų valgyt daugiau 
morkų negu valgio. Sekantis receptas 
gaminamas su kortomis.

MORKOS SV ŽALIAIS ŽIRNIAIS
:,/į puoduko evaporated pieno
2 puodukai kaĮiotų morkų
2 šaukštukai sviesto
2 šaukštukai miltų
2 puodukai žirnių
% puoduko vandens
Druskos ir pipirų dėl skonio.

Numazgok. nuskusk morkas ir
pjaustyk keturkampiais šmoteliais. Vi- 
■ink sūdytam vandenyj iki suminkštės. 
Nukošk ir sumaišyk su dviem puodu
kais žalių žirnių kurie irgi buvo išyirti. 
Ant to užpilk sudarytų Iš pieno ir mil
tų sosą. . Ji

Virtuvės Reikaluose
I’<> išniazgojimo arbatinio ir kavinio 

puodų, leisk jiem pastovėti su atkeltais 
uždangalais kad oras galėtų ineili j 
vidų ir gražiai išvėdintų vidujinį kVSI- 
Į'l}.

Lemenai duos du syk tiek skystimo 
k:««k gauni paprastai jeigu pirm jų 
'paudiino sudėsi juos ant šilto |>ečiaus 
ir palaikysi 15 ar 20 miliutų laiko.

Nuvalymui lipšnių kepamų skarvadų. 
'link jas lygiai su smyrio popierių, pas
kui naudok taukus ir druskų ir galinus 
nuplauk sn karštu vandeniu.

Pirm virinio vištos mėsų, ištrink ją 
iš viršaus su riekute lemeno. Tas pa
darys paukštienų miuktša ir pilna skys
timo.

Naminiai Pasigelbčjimai
Nuvalymui paprastų patiesalų nau

dok anioniji) ir šaltą vandenį, visai ma
žai muilo dadedant. ITašalinimui nuo 
patnetalų plėtinus, apibarstyk sausu 
krakmolu arba kreidos miltais ant plėt
oto.

Jeigu skurinė valiza sušlampa ištepk 
ją visą aliejum. Tas sulaikys odą nuo 
sut tukimo.

Nuvalymui imnlžiu nudažytą geleži
nį dalyką naudok horakso muilo putas. 
kn<l vanduo daikto nepaliestų, irk irint 
muiluotą nugręžt;) skarulį. Paskui nu
šluostyk flanelių padažytp kerositie.

Ištyriniinui oro kambariuose kad net 
perimtų drapanas ir viską, paimk puo
duką vandens ir dadėk kelis lašus la- 
vender aliejaus ir pastatyk ant stalo 
kambaryje.

Grožės Patarimai
Muilą naudojamą veidui nekeitinėk 

nuolat. Kaip tik randi muilą kuris tin
ka odai .nenaudok kitų. Perfumas lieda
mas į muilą veikia kaipo antiseptikas 
ir mri galės sunaikinti mins ligų pe
rus. deras muilas taipgi būna pagal 
jo švelnumo ir putojimo galimybių. Ki
tais žodžiais, geras muilas yra tai ty. 
ras. švarus ir priimnus. Stebėtina kaip 
atsargiai daroma geri muilai, beveik 
kaip prigaminant valgius.

Ypatiška Sveikata .
Geriausias būdas gydyt šaltį tai to

limu >r nedraugišku bildu. Neprisipra- 
;ink prie žalčių -- nes jie tikrai pasi- 
mtidos .avimi, Nekurie i i k ir šneka .1- 

p;e pagav.mą šalčio—<> šaltis juos pa
gauna. Jis užklumpa kada jie yra įh>i-- 
vargę. irb.a įiersivalgę. arba su ūžkit- 
.ėjusiais viduriais. Skaitlinės parodo 
kr.d paprasti šalčiai padaro daugiau
sia nuostolių r.egn kokia kita liga, šal
tis yra užkrečiamas — jį galima |x>r- 
duoti kitam ir kitam. .Tel turi šaltį, sau
gokis neužkrėsk kito. Kosint nr čiau- 
dant užsidengk burnų skepetaite. Su
teptas skei>etaites nemaišyk su kitais 
skalbiniais, jas reikia skalbti ir sterili- 
r.tioti paskirai.

Maistas, Kurį Jūsų
Vaikai Visuomet

Atvykus jūsų vaikams j pasaulį, pirmuoj’u mais
tu jūs davėte pieną. Pieną valgė kasdieną. Todėl
ir dabar nieko geresnio nėra, kaip duoti tą pati
maistą. Standard ar Challenge Kondensuotas
pienas yra tik grynas pienas ir cukrus, o suteiks •
jūsų vaikams tą sottuną, kuris jiems rmTfeJingflrf

brangus maistas subudavojimui vaiku sveikatos

Duokite jiems tą pieną pudinguose, košelėse,

skystimuose, keiksuose ir pyragaičiuose.

mėgsta šokoladą ar koko, vartokit Standard ar

Challenge Pieną. Tepkite ant duonos. Duoki

te kaip jie mėgsta. Jei mėgsti kavą, vartok tą

pieną. Bus kitoks skonis.

Jis Įdėjo jai skepetą ir kryželį į pintinę ir už
darė dangtį. Pažiūrėjo į jos veidą ir išsigando. 
Dideli sunkūs ašarų lašai riedėjo per jos skruos
tus. Ji verkė.

— švenčiausioji Marija! Kastan! Tu sergi ? 
Tu visa nuo galvos iki kojų drebi.

— Tai niekis. Aš noriu grįžti namo. — J» 
pasuko prie durų. Priglaudė prie ad veri jos gal
vą. Nustojo verkusi, tik stipriai šniukšėtojo. Jis 
jau buvo beeinąs prie jos, norėdamas ją atgal su
grąžinti. kai ji staiga atsisuko ir puolė jam ant 
kaklo.

— Aš negaliu iškęsti — sušuko ji ir prisi
spaudė prie jo. kaip mirštantis ieškąs gyvybės. 
—‘Aš negaliu klausyti, kai tu su manim gražiai 
kalbi. — Man išeiti — reikštų išeiti su apsunki- 
ta sąžine. Mušk mane, mindyk kojomis, prakeik 
mane! — arba, jei tu mane myli — veski mane 
ir darvk su manimi, ką nori. Tik neatstumk ma
nęs nuo savęs! — Tr vėl graudžiai pravirko.

Jis laikė valandėlę ją rainkose ir tylėjo.
— Ar aš tave myliu i — tarė. — Švenčiau

sioji Dievo Motina! Tu manai, kad per mažą 
žaizdelę ištekėjo visas kraujas išmano širdies? 
Nejaugi tu nejauti, kaip muša mano krūtinėj 
širdis, tartum, norėdama mane ištirti arba, kad 
su manimi susitaikintumei. —eik nuo manęs. Ta
da nieko nenoriu apie tave girdėti. Taip pat tu 
neprivalai manyti esanti man kalta. Tu gerai 
žinai, kiek aš dėl tavęs kenčiu.

— Ne, — atsakė ji. tvirtai žiūrėdama ašaro
tomis akimis į jo veidą. — aš myliu tave.. . Ka

aš dabai* sakau, ankščiau aš bijojau pasakyti ir 
todėl priešinaus. Dabar aš noriu būti kitokia. 
Aš negaliu ilgiau ištverti, nežiūrėjusi Į tave, kai 
tu pro mane eini. Aš noriu dabar ir pabučiuoti 
tave. Kai kils tavo galvoj abejonė dėl mano mei
lės. tu galėsi sau pasakyti: “Ji mane pabučiavo. 
O Laurella nebučiuoja nė vieno, o tik tą, kun 
myli ir nori gauti už vyrą.”

Ji pabučiavo trissyk Antonino ir atsitrauku- 
i a re:

— Dabar labanakt, mano mielasai. Eiki mie
goti ir gydyk savo ranką. Nelydėki manęs. Aš 
nieko daugiau nesibijau, tik tavęs vieno.

Ji išėjo pro duris ir pranyko namų šešėliuose. 
Jis dar ilgai užsimąstęs žiūrėjo pro langą j jūrą, 
kurios paviršiuj mirgėjo tūkstančiai žvaigždžių.

*
* X *

Kada kartą mažasis padre Curato grįžo iš 
klausyklos, prie kurios ilgai klūpojo Laurella, 
nunusišypsojo vienas sau. Kas galėjo manyti, 
kalbėjo sau. kad Dievas taip greitai būtų pasigai
lėjęs šios įstabios širdies. Aš sau išmėtinėjau ne
galėdamas pašalint tąjį demonišką jos atkaklu
mą.! Bet mūsų akys perdaug trumparegės, kad 
galėtų įžiūrėti dangaus kelius. Palaiminki ją, 
Viešpatie, ir duok dar man susilaukti, kad Lau- 
relln| sūnus užvaduodamas tėvą, vežtų mane jti- 

i, ei, ei, FArrabbiata.

liūs Mėsiniu, gau
nate brangiu dova
nu. Pavyzdžiui, ga
lite gauti 8 Šmotu
setu peiliu virtu
vei, kokį matot ant 
paveikslo už 250 
leibeliu- Tas setas
jnms nekainuos nė 

Viską, ku
Jus turite daryt y-
rn taupyti leibe
lius nuo MėSinlu.
Atsilankykite j ar
čiausią d o v n n u
krautuvę ir apžiū
rėkite daugybę ten
išstatytų dovanu.
Ten rasite ka nau

Jusu na

Tanpyltit Leibelius
Dėl Brangių Dovan

Mūsų Boston Premijų Krantuvi Bandas! Prie
89 Friend Bt, arti Haymarioet Sq.

KITO8 PRKMUŲ KRAUTUVAS
FALL RIVKR, MASS.

1+—8rd Street. arti Bedford St
NK\V HAVBN. CONN.

105 Temple Street. arti Crown Streat
BRIDGRPORT. CONN.

106 Congrera Streat arti Main 8trt«<
PROVIDBNCS. R. L

Vertė stud. Shtd. Barzdttka^ 
(“Ateitis”)
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• Dėl skaudžių įvykių Meksikoj.
Kas tik skaito laikraščius, tas žino, kad dabar Meksika 

ena labai opų laiką. Jau daugiau kai per pusmetį laik- 
pranešinėjo žinių apie prisiartinantį didelį susikirtimą 
os katalikų dvasiškuos .su Meksikos valdžia.

Meksikos valdžia, patekusi į karingų laisvamanių rankas, 
manė taip sakant atskirti Bažnyčią nuo Valstybės. Bet sky- 

> skyrimui nelygus. Suv. Valstijose teipg-gi Bažnyčia nuo 
ybės atskirta ir dėl to čia nebuvo ir nėra nei mažiausio su- 
imo tarp Bažnyčios ir Valstybės. O Meksikoj dedasi vi- 

kas kita. Ten tas atskyrimas lemia didelių kraštui suiru
tę, didelių žmonėms susierzinimų, bėdų, o galų gale gali ir na- 

karas ten įvykti.
Prie tokios padėties Meksikoj prieita todėl, kad Meksikos 

ilgieji laisvamaniai, įsibrukę valdžion, panoro taip su Baž- 
yčia elgtis, kaip Rusijoj bolševikai. Meksikoj valdžia konfis- 

bažnyčias ir jų visus turtus. Katalikiškiems laikraščiams 
usta kritikuoti valdžia. Uždaryta vienuolynai, katalikiš- 

mokyklos, ištremta visi ateiviai kunigai ir vienuolės.
Iš tų Meksikos laisvamanių parėdymų matosi kokiu neap- 

sąkomu fanatizmu dega laisvamaniai ir kaip jie nekenčia Baž
nyčios. Ir lietuvių laisvamaniai jau nesislapsto su savo neapy
kanta Bažnyčiai. Dr. šliupas, lietuvių laisvamanių tėvas, Kau
po “Lietuvos žiniose,” liepos 11 d. š. m. laidoje savo straips-; 
pyje apie laisvamanybės siekinius be kitko parašė:

“LAISVAMANIAI BAŽNYČIOS LABIAU NEKENČIA 
NEGU TIKINTIEJI SAVO VELNIO.”

Laisvamaniai pasisako, kad jie katalikams piktesni, negu 
velniai. Lietuvoje laisvamaniai liaudininkai ir laisvamaniai so- 
įnjalistai yra ne kokie draugai. Bet jų bendra Bažnyčios ne- 
ąpiykanta suvedė juos Į krūvą sudaryti valdžią. Meksikos lais- 
yamaniai dar griežčiau yra pasidalinę, negu Lietuvoj. Mek
sikos dabartinis prezidentas Calles yra socijalistas ir valdžia so- 

.. Bet Calles turi tarpe kitų srovių aitrių priešinin- 
į.- Kai Calles buvo išrinktas prezidentu, tai jis jautėsi, kad 
^kadis Meksikoj nesaugus. Kadangi Meksikoj, kaipir Suty. 
trijose, naujai išrinktas prezidentas ne tuoj užima savo vie- 

tą tai Calles dėl savo kailio saugumo tuoj atvyko į Suv. Val- 
į Stijas. Paskui jis išvyko Europon. Kai artinosi laikas užimti 
| vietą, tai Calles nevyko tiesiog i Meksiką, bet vėl atvyko į Suv. 
t Valstijas. Iš Suv. Valstijų nevyko tiesiog i Meksiką o nuvyko 
į | Havaną, ant Kubos salos. Iš ten plaukė į Vera Cruz, Meksi- 
= koj. Į Vera Cruz atvykęs, su savo prieteliais tarėsi ar saugiau 
| j sostinę vykti traukiniu ar lėkti orlaiviu. Priėjo prie išvados, 
| kąd abu būdu lygiai rizikingu. Tai vyko traukiniu. Viskas 
į* laimingai baigėsi ir jo oponentai neatsiuntė jam kulkos ir neper- 

vėrė šono durklu. Calles užėmė prezidento vietą. Kad prie- 
| šininkus nuildyti, _tai jis užvedė karą prieš visiems laisvama- 
I piams nekenčiamą Bažnyčią šitame darbe visokios rūšies lais- 
I vąmanito uoliai remia Callesą.

. Įvykiai Meksikoj negali nebūti pamoka katalikams ir kito- 
k se šalyse. Meksikoj prie tokių dalykų priėjo dėl katalikų nesu- 

gjprgąnizavimo. dęl menko rėmimo ir platinimo savo spaudos^ 
Į Ten katalikai, kaip ir lietuviai katalikai, mažai paisydami sa- 
kvo spaudos, skaitė laisvamanių laikraščius, leido jiems įsigalė- 
| ti, sustiprėti iki patapo jų vergais, šitokiuose atsitikimuose 

nereikia kaltinti vien laisvamanius, o reikia pakaltinti ir ka- 
| talikus už apsileidimą. Kad tarp lietuvių to neatsitiktų, kas 
fc; dėdasi Meksikoj, tai lietuviams katalikams reikia daugiau vi- 
k sųomeniniame darbe veikti, negu ikšiol.

AMERIKOS GRANITO DARBININKŲ PROTESTAS
Suv. Valstijų vyriausybė Italijoj užsakė marmurinių pa- 

p mįnklų paženklint Amerikos kareivų, Europoj palaidotų, kapus. 
| Tą užsakymą valdžia darė Italijoj todėl, kad tas atseis daug 
L pigiau, negu jų dirbdymas Amerikoj ir gabenimas Francijon. 
f y Nei viena iš Amerikos patriotinių organizacijų neužprotes- 
| tąvo prieš tą valdžios darbą. Dabar protestus ėmė reikšti dar- 
| išninku organizacijos. Darbininkai protestuoja dėl dviejų prie- 
| Įąsčių: kad Amerikos granito darbininkams nepavedama labai 
Į didelis darbas ir kad užsakymu paminklų Italijoj daroma reika. 
F® su fašistais.

% Protestą prieš teikimą paminklų kontrakto Italijoj inteikė 
Amerikos Darbo Federacija,

Amerikos granito darbininkų laikraštis dar keletą svarbių 
| tame sąryšyje punktų nurodė. Sakytas laikraštis išvedžiojau 
(loki piliečio jausmai priešinasi prieš užsakymą paminklų svtf 
y Urnoje šalyje ir jų dirbimo iš svetimos medžiagos. Toliau nu- 
| Itdo, kad marmuras paminklams netinkąs. Marmuras nėra ii- 
to tverianti medžiaga. Marmuras ant oro išstatytas greit mai-I 
Į ntsi ir trūnija. Greit netenka savo gražumo ir po keletos metų 
Į jąu išmuštų parašų negalima perskaityti. Geriausia pamink- 
į lama medžiaga esanti Amerikos granitas.

_xį

priešakyje paskelbėJatvirą 
kovą prieš katalikų, dvasiški-

' TINTI NELAIMĖJE
- Lietuvos Šaulių organas 
“Trimitas” pastarajame sa
vo leidinyje, žadindamas 
drąsą ir norą dirbti dėl tau
tos, rašo šitaip:

“Mes lietuviai daug kal
bame ir rašome apie Vil
niaus vadavimą ir mūsą ne
priklausomos valstybės gyni
mą

“Mes šimtus protestą reiš
kiame prieš lenkus dėl daro
mų vilniečiams — lietuviams 
skriaudų ir nežmoniškų per
sekiojimų.

“Alės pripratome sau rei
kalauti daug privilegijų ir 
teisių.
musų nepasisekimuose vien 
tik priešus kaltinti.

“Labai gerai, kad neuž
mirštame savo tautos kilnių 
uždavinių tuo tarpu nors žo
džiais ir raštais.

“Labai gerai, kad mes už
jaučiame mūsų brolius vil
niečius, nors užuojauta ir 
protestais.

“Bet neužtenka gerų norų 
ir protestų rezoliucijų svar
biems tautos uždaviniams 
vykdyti. Laikas nusikratyti 
pražūtingąją pažiūrą, kad 
kažin kas iš šalies mums pa
dės išlaikyti mūsų nepriklau
somybę ir atgauti Vilniaus 
kraštą. Laikas sustoti kalti
nus vien priešus savo nepa
sisekimais. Tik vergai ir 
dvasios elgetos kaltina kilus 
savo nelaimėje. Šių dienų 
gyvenimas moko, kad tik tas 
žmogus arba organizacija 
sėkmingai žengia pirmyn, 
kas dirba organizuotai, kas 

r pirmon galvon stato parei
gas. Tik ta tauta ar valsty- 
l>ė gali išlikti nepriklausoma 
ir stipri, kurios piliečiai bus 
visumet pasirengę aukoti sa
ve jai apginti ir josios stip
rėjimui. Visa tai gali pada
ryti mūsų tautos kilnesnioji 
visuomenė, kurios nemaža 
dalis yra susibūrusi Šaulių 
Sąjungos organizacijoje.’’

Šie vyriški išsireiškimai 
lai randa atbalsio ir Ameri
kos lietuviuose. įsidomėki
me išsireiškimą: “Tik ver
gai ir dvasios elgetos kaltiua 
kitus savo nelaimėje1.” Dau
gelis savo nelaimėje kaltina 
tie vien kitus, bet ir aplinky
bes. Girdi aplinkybės nelei
džia žmogui arba žmonių kle- 
sai, arba tautai iškilti. Ki
ti ir aplinkybės gali trukdyti 
kilimą,bet drąsiems ir drūtie
siems kliūtys yra it kopėčios 
lipti augštyn. Baltgudžiai ir 
ukrainiečiai yra skaitlinges- 
ni už lietuvius ir jiems aplin
kybės tautiškai kilti nebuvo 
blogesnės negu 
Bet ką matome l 
prigulminga, o 
Ukraina ne.

w • • - S * ’

nekvaršina utopiją! Širdis 
atšalusi, smegenys sustingę 
ar suirę.”

Toliau eina visokių kitokių 
negerovių išeiliavimas. Ka
me išganymas ? Šliupas apie 
tai štai ką pareiškia:

“Jeigu Kristus senovės 
vergams skelbė laisvę per 
meilę augščiausiu idealu, tai 
šios dienos vargšams ir nu
skriaustiems tą laisvę, gero- 

• ve, šviesą, pasitenkinimą siū- 
i lo laisvamanybė.”

Bet tie Lietuvos inteligen
tai, kurie anot Šliupo yra į- 
migę, atbukę, supintėję, ne
turintys ateities matymo, vi- 
limės bėra kokie “klerika
lai,” o' pilni laisvamaniai. 
Jei taip, tai kaip galima dė
ti viltį laisvamanybėn.

Šliupas uoliai darbavosi 
per apie trejetą desėtkų me
tų Amerikoj. Uoliai skleidė 
savo mėgiamąją laisvamany- 
bę tarp lietuvių darbininkų. 
Reikia pripažinti, kad tame 
:urėjo nemažą pasisekimą ir 
pridarė daug laisvamanių. O 
kur vaisiai tos Šliupo plačiai 
paskleistos laisvamanybės A- 
merikoj l Kur visų nuo tiky
bos atsimetėlių darbai ? 
nei prisikišęs nematai.

Matyt, Šliupas mirs ir ne
matys, kad laisvamanybė nė
ra koki žmones gaivinanti ir 
j-uos kelianti jėga.

KAS KAM KOVĄ PA
SKELBĖ

Chicagos “Naujienos” lie
pos 27 d. laidoje, editoriale 

v * •** •rašo:
“Meksikos katalikų dva

siškąja paskelbė atvirą kovą 
krimto valdžiai ir prezidentui 
Calles.”

------^6
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lietuviams. 
Lietuva ne
rūdija su

LAISVAMANYBĖ IŠGANY
SIANTI LIETUVĄ 

Kauno “Lietuvos Žinios” 
indėjo A^taro' J. Šliupo 
straipsnį, ^urs prasideda ši
taip:

“Lietuvos žmonės, nors ir 
karės sudrebintus pergyveno, 
o ypačiai inteligentai savo 
dvasėje yra vieni įmigę, kiti 
atbukę, dar kiti supintėję. 
Dauguma neturi jokios atei
ties matymo, jokio idealo; jų

TURNūTra!355F™ 
LENGVIAU

Kauno “Lietuvos Žinios” 
aprašydamos apie naujai pa
skirti! “Eltos” vedėją, žino
ma, turį jį girti, nors nei 
krislu neužsipelniusį pagyri
mo žmogelį. Girdi nau j asai 
“Eltos” vedėjas J. Beleckas, 
gimęs 1899 m. Telšiuose, pra
dėjęs darbuotis 1917 m. lietu
vių draugijose, buvęs “Ry
gos Balso” redaktorius, įkū
ręs pažangiojo jaunimo 
draugiją “Rūtą,” redagavo 
“Naują Žodį.” O kokius 
mokslus yra išėjęs tas “did
vyris ?” Į tai Kauno “L. Ži
nios” rašo > “jau turi viduri
nio (gimnazijos) mokslo cen
zą ir eina toliau.

Į tą viską žiūrint išrądo, 
kad Lietuvos “pažangie
siems” nelengviau savo Pe- 
leckius girti, negu pelėdai sa
vo vaikus.

Ligšiol visi kalbėjo ir rašė 
apie ’Azijos tautų galimų at
gimimu bet 'šiandienų tenka 
konstatuoti jau patį atgimi
mo faktą.* Europos kritinga 
finansinė padėtis yra taip di
di, kad paminėtas 
tarpe subrendtimas plačiai 
nepastebimas.

Didžiausias žemės
lio kontinentas, gi mūsų visų 
lopšinė bei šaltinis pasauli
nės kultūros ir skaitlingiau
siu susibūrimo žmonių vieta 
— Azija, jau, rodos, pratry
nė savo mieguistas blakstie
nas ir atbudo iš ilgų amžių 
ilsėjimosi, bei iš nusistebėji
mo fazės, regint medžiaginės 
kultūros Europoje pasek
mės, pereina i visiško nesi
skaitymo su tos kultūros 
“nešėjais” (skleidėjais), 
taip kad net jau pareiškia 
panieką ne vien europie
čiams, bet ir visiems “bal
tiems.”

Dr. John E. Reese. Jis pasi
žymėjo tuo, kad palengvina 
kaulų skaudėjimų baseballinin- 
ktt. Youngstowne, Ohio jam 
suteikta Druidų laipsnis, velšų 
vartojamas nuo senų laikų. Ta
sai daktaras yra velšas, jaunas 
Amerikon atvykęs.

Nuo Tifliso ligi Tokio, ir 
nuo pietinių Indiją ligi šiau
rės tundrų, — reiškia, - • per 
visą platų Azijos kontinentą 
karts nuo kurto pereina dru
giai pasipiktinimo iš to viso, 
ką yra padariusi materi.jaiis- 
tinė šių dienų “baltųjų” ci
vilizacija. Mieguisti ir aptin
gę protai pradeda jau mąsty
mo darbą, — gi praeitis aiš
kiai mus itikrina, kad tie 
kartą išjudinti protai kįla 
begalo aukštai ir pasiekia 
paprastai nepasiekiamų auk
štybių.

Nuo Azijos krašto kila 
tamsus, audringas debesys 
gailesties bei rūstybės kupi
nas. šiandieną dar' šis debe
sys atrodo lyg vietoje stovin
tis, bet gal trumpoj ateityj 
jis sujudės ir tuo atveju kils 
pasaulinė audra. Gi tuomet...

Lygiai kaip kad mes “bal
tieji” nesistengiame atskirti 
azijatų tautas vieną nuo ki
tos, taip irgi “geltonieji” ne
daro skirtumo tarp “baltų
jų.” Jie žino vien'“baltuo
sius,” visą mūsų rasę, — ir 
visus mus laiko lygiai nusi
kaltusius delei visų jųjų tar- 

, pe įvykusių nelaimių. Gal 
tas dėl mūsų rasės tautų bus 
naudinga, nes pamokys visas 

. Europos bei Amerikos tautas 
solidarumo. — tariaus mane 
ima baimė, kad toji pamoka 
neateitų mums visiems per 
vėlai lygiai, kaip kad šaukš- 
tas po pietų, nes Azijoje ivy- 
kiai bėga labai smarkiu tem-

»

pu. Per pastaruosius 8 me
tus po pasauliniam karui 
azijatų susipratimas daugiau 
pirmyn nužengė negu kad 
mūsų tarne kas nors buvo at-
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siekta per porą šimtmečių. 
Beabejo. daug susidėjo tam 
prielankių aplinkybių, bet ir 
“baltųjų” elgimasis jų susi
pratimą dideliai pagreitino. 
Aplinkybės, kurios pastūmė
jo pirmyn azijatų susiprati
mą yra sekančios: Japonų 
Valsfi/bės po karui poli likos 
pasikeitimas; patsai pasauli
nis karas ir jo likridarimas; 
f/alop balšerikų propapanda.

Anglosaksai, kurie labinus 
už kitus suinteresuoti azijatų 
judėjimu, kiekvieną apsirei- 
kimą. kiekvieną faktą aty- 
džiai tėmija. į vairūs skait
lingi autoriai, keleiviai, laik
raštininkai. pirkliai ir politi
kai stropiai viską registruoja 
i r komentuoja nuomones azi- 
jutinių tautų. Iš to pasida- . 
re jau labai plati- 
Ir visi jie tos pačios 
nes, kad baltosios rasės kon
kurentu liko geltonoji rasė, 
turinti tuos pačius medžiagi-

Apie Meksiką ir jos gyventojus
Meksika dabar užkariavo domę viso pasaulio.
Kadangi tas taip yra, tai, žinoma, kiekvienam indomu su

žinoti apie tą kraštą ir jos gyventojus. Eile straipsnių supa
žindinsime “Darbininko” skaitytojus su tuo kraštu ir jos gy
ventojais.

Meksika guli į pietus nuo Suv. Valstijų. Kaip Kanada y- 
ra šiaurinis Suv. Valstijų kaimynas, tai taip Meksika yra Suv. 
Valstijų pietinis kaimynas.

Prie Meksiko parubežių prieina šios valstijos: Texas, New 
Mexico ir Kalifornija.

Kaip Italija yra prilyginama prie bato, tai taip Meksika 
yra prilyginama prie rago. Italija, pažvelgus į jos žemlapį, iš
rodo, kaip batas, o Meksika, pažvelgus į jos žemlapį, išrodo, 
kaip ragas. Kadangi Meksika yra neišpasakytų turtų kraštas, 
tai ji vadinasi “gausybės ragu.”

Rubežius tarp Meksiko ir Suv. Valstijų yra 1,900 mylių il
gio. Nuo to rubežiaus Meksiko kontinentas greit smailėja ir 
nusmailėja iki 134 mylių. Paskui vėl ima platyn eiti, kur iš- 
sišauja didelis Jukatano pusiausalis. Po to pietuose Meksika 
rubežiuojasi su Britanijos Hondurasu ir Guatemalos respubli
ka. žemiau tų respublikų seka mažytės respublikos Salvador, 
Hondūras, Nikaragua, Kosta Rika, Panama ir garsusis Pa
namos kanalas.

Meksika Užima 767,055 ketv. mylių. Tai mažiau, negu treč
dalis Suv. Valstijų.

MEKSIKOS GYVENTOJAI

Yra rokuojama, kad Mekiska turi apie 16,000,000 gyvento
jų. Tikro gyventojų skaičiaus negalima susekti. Taip yra dėl
to, kad gyventojų surašinėtojams nėra sakoma teisingas šeimy
nos narių . Žmonės yra neapsakomai neapsišvietę ir vi
sokių nebū įsivaizduoją kai gyventojai surašinėjama,
žmonės misliją kad gal tuomi norima pakelti mokesčius arba 
kittis apsunk us padaryti.

Apskritį Meksike kultūringos tautos gyvenimu didžiuma 
meksikiečių negyvena. Tas nėra labai nuostabu. Meksi
kos gyven

daro 19 nuoš. Kiti gryni indijonai arba maišyti su baltaisiais. 
Tokie yra pilnai paveldėję savo senoviškus papročius ir prie
tarus.

Meksikos indijonai visai nepanašūs Į Suv. Valstijų indi- 
jonus. *

Suv. Valstijų indijonai jokiu būdu nepasidavė vergauti bal
tiesiems. Jie bevelijo kautynėse žūti, negu baltiesiems dirbti 
ir su jais lietis. Meksiko indijonai tuomi žvilgsniu visai kito
kie. Jie ramūs, nekaringi, nerūpestingi, myli tinginėti ir bo- 
vytis. Jie po mažai teuždirba, bet ir tą uždarbį išleidžia ne- 
išmintingiausiu būdu. Jie visiškai nepaiso, kas bus rytoj.

Visas meksikiečių blogas ypatybes vainikuoja girtavimas. 
Meksikiečiai savo berūpestingumu panašūs į rusus. Ru

sai visada vėlinasi, o meksikiečių posakis “hasta manana” — 
iki rytojaus priežodin inėjo. Todėl Meksika kartais ir vadina
ma “Rytojaus šalimi.’’ -

Kaip Rusijoj prieš revoliuciją buvo moderniškų miestų su 
augšta aristokratija ir apleistu sodžium, tai taip ir Meksike di
dieji miestai yra pilnai modemiški su augšta aristokratija ir ap
leistu sodžium ir apleista darbininkija.

Meksiko biednuomenė, kaip augščiau sakyta, yra indijo
nai. Indijonai nepriėmė ispaniškos kalbos, o pasiliko prie sa
vosios kalbos, kuri skirstosi į įvairias tarmes. Iš vario visi 
indijonai katalikai, bet pas juos daugiau senoviško stabmeldiš
ko tikėjimo ir prietarų, negu katalikystės. Tų indijonų Mek
sike padėtis dabar yra blogesnė, negu buvo keletas šimtų me
tų tam atgal, kuomet ispanai į tą šalį atkeliavo.

Ispanai patys nėra kokie pažangūs žmonės, tai ne kuo te- 
pagelbėjo ir indi jonams kilti. Bet tokių indijonų, kaip Mek
sikos indijonai, kėlimas ant civilizacijos laipsnio yra milžiniš
ka užduotis. Indijonų negalima nei priversti, nei įkalbėti ge
ruoju leisti vaikų į mokyklą Jiems nieku negalima įrodyti 
mokslo ir švietimo vertės.

MEKSIKOS GAMTIŠKI TURTAI
• • 1 » •

* Nedaug pasaulyje tėra taip turtingų Šalių kaip Meksika. 
Ispanijos avantiūristai, atvykę užkariauti Meksiką sapnavo a- 
pię didžius , turtus. Ir jų sapnai pilnai išsipildė — jie turtų ra
do daugiau, negu sapne jiems sapnavosi.

Meksika turi savo kalnuose visokių turtų. Turi didžius 
depozitus aukso, sidabro, vario, švino, anglių. Turi milžiniš-

4

didfiumoj yra indijonai. Grynai baltieji tesu- kas žibalo versmes.
*
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Chicagiečiai Dalyvaują Amerikos Lietuvių Dienos Iškilmėse. 
Gražus Jų Pavytdyą. Pirmutinės iš Provincijos Aukos

tinkamai
Plačiau apie tai 

“Garse” ir 
“Darbininke’’ ir iš tų laik- 

kad Rytinių

liais turtais.
Moralinės priemonės azi

jatų susitelkia dviejuose 
punktuose: Tokia ir Maskva. 
Japonija turėdama didelį 
prieauglį gyventojų privers
ta yra ieškoti naujų vietų 
ekspansijai. Japonija pa
sauliniam karuo pasibaigus 
liko apleista ir užvilta iš pu
sės savo sąjungininkės Ang
lijos. Japonija liko privers
ta stoti į varžytines su Jung
tinėmis Amerikos Valstybė
mis. Tat jos politika nusi- 
vilusi “baltais” begalo dide
lį domesį atkreipė savo kon
tinento “geltonųjų” link, or
ganizuodama Azijos tautas 
vienon didžiulėn sąjungon 
geltonosios rases,—prieš pa
statydama ją baltajai rasei.

Bolševikai carų agresivinę 
politiką Azijoje pakeitė irgi 
pagrindiniai, — užuot paver
gimo azijatų jie eina prie jų, 
kaipo Užtarėjai skriaudžia
mųjų, — teikia globą išnau
dojamiems. Lenino progra
ma Azijoje yra visų svar
biausia ir visurimčiausia jo 
proto mintis: jis gudriai pa
slėpė imperijalistinius cariz
mo nagus ir bolševistinį pa
saulinės revoliucijos silkinių 
po priedanga paminėtų pra
kilnių obalsių.

Tokio ir Maskva šiandiena 
lenktiniuojasi tarp savęs ta
me. kuriai teks pirmenybė 
visame tame judėjime. Bet 
įvykstantieji “šposai” taip 
Furopiejiško. taip Ameriko
niško erzinančio politikavi
mo verčia Japonus prie susi
tarimo su Rusijos bolševi
kais: tie abu režisieriai Azi
joje ruošiamos dramos “bal
tiesiems” pasidalys savo į- 
tekmes teritorijomis ir tuo
met eis sutartinas dtirbas.

kai 1920 metais 
Baku mieste buvo sušauktas 
visų Azijos tautų kongresas. 
Dalyvavo 27 tautos. Tai be
galo reikšmingas įvykis, nes 
Azijos tautos tuomet pasiro
dė pasauliui, kaipo viena, 
skirtinga rasė. Bolševikai 
tuo laik atvirai apie tai rašė. 
Dabar iri/ksla jau antrasis 
azijatų kongresas Tokijas 
mieste ir jam vadovauja Ja
ponai. Programas to Kon
greso begalo platus, nes ap
ima taip kultūrinius, taip po
litinius. — lygiai kaip i r eko
nominius klausimus. Vienok 
pirmoj eilėj svarstomi politi
niai klausimai.

.\lcinunl[ riolt iii Įvyks 
trečias Azijatų kongresas. 
Tai jau tikybinis jų kongre
sas, — buddistų. To kongre
so uždavinys prieš pastatyti 
jį Katalikų Fucharistiniam 
Kongresui. Viso pasaulio 
bnddistai susirinks aptari
mui begalo svarbaus klausi
mo. kaip buddizmą pritaiki
nus prie šių dienų gyvenimo. 
Tikyba azijatui dabartiniame 
judėjime turi nepaprastai 
didelės reikšmės. Taip lat 
bruzda Azijos skruzdėlynas.

Bet ar kreipia reikiamo 
domesio Į šį faktą tie, kurių 
rankose sudėta yra ne vien 
mūsų, bet ir visos rasės liki
mas ?

I I

I

I $1.00

$1.50

Ziutis

• 'O>5 9xvyz

<
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Senatvės laimė, tai saldus 
atsiminimas gerai praleistų 
jaunųjų dienų.

Mūsų laikais daugiau reika
linga tiesos gynėjų plunksna, 
negu jos skell>ėjų iš sakyklos.

Popiežius Pijus IX

Ten Lietuvos
Brangios, laisvos 
Didvyrių kūnai ir dvasia.
Srauni Neris,
Prie jos pilis

Sena, graži, kaip Lietuva.

į Skaitytinos knygos
Z

*

20, 21 ir 22 liepos Organi
zacinės ir Presos Komisijų 
pirmininkas, Kun. S. Drau
gelis, atlankė didžiausią A» 
merikos lietuvių koloniją, 
Chicagą. Per šias tris die
nas Komiteto atstovas paty
rė didelio Chicagiečių prie- 
’ankumo link ruošiamos “A- 
merikos .Lietuvių Dienos” 
28-VIII. Nors Chicagiečiai 
toli gyvena, vienok kaipo 
kilnūs' savo Tautos ir Tėvy
nės Sūnūs, gražiai susiorga
nizavę Įvairiose draugijose 
parodė kaip didei atjaučia 
tautos reikalus ir kad net 
turtingai gyvenanti asmens 
nepaskandino kilnių tautos 
idealų Amerikos doleriuose 
ir Amerikonizmo bangose; 
parodė kad didelė tėvynės 
meiles ugnis žėruoja jų šir
dyse ; ] >a r< >dė graži i pa vyzdį 
visoms Amerikos lietuvių ko
lonijoms. Negalėdami jie ma
siniai dalyvauti iškilmingoje 
manifestacijoje. negalėdami 
padėti nešti sunkios iškilmių 
organizacines naštos; jie pa
darė tai ko nesitikėjo net pa
ties S. C. L. K. nariai:

dalyvaus iš- 
pasiųsdami 

Philadelphi-

C. L. K-tą, 
ginusiai pa
ikius tautos

1. Aktyviai
kilmių dienoje
savo atstovus
jon ;

2. Rems S.
kad kuosekmin
vyktų atlikti k
da rbas.

3. To delei susitvėrė or
ganizacine S. C. L. K. Cliaca- 
go skyriaus komisija į kurią 
įėjo įžymiausi Chicagos dar
buotojai :

Pirmininkas p. J. Flias 
— prezidentas šių organiza
cijų: Universal Stato Bank; 
Litliuanian American Cham- 
ber of Commerce; Lithua- 
nian 
Commerce: 
publiean 
lllinois.

Nariai: 
čius. pirm 
Federacijos

Commerce;
American Chambcr of 

Litliuanian Re- 
State League of

Kun. J. Albavi- 
ininkas A. L. R. K.

; ponia A. Nau
sėdienė — Įžymiausia moterų 
veikėjui tarpe; ponia S. Sa- 
kalienė, “Moterų Dirvos” 
redaktorė ir ponas J. Varka- 
a — prisiekęs buhalteris.

z

1. I *i mintiniai iš provin
cijos padare pradžią taip 
stambiomis aukomis:

(a) Ponas .J. Flias aukojo 
$100 ir užlikrino savo lėšo
mis aprūpint i poną Babravi
čių. kad dalyvauti Amerikos 
Lietuviu Dienos dainos pro
gramoje ir tuo reikalu S. C. 
L. K. vardu susižinoti.

*t
d*'

čia parodoma geriaus i pasaulyje’šauliai. Jie yra su rinkti iš viso paša'

(b) Metropolitan Statė 
Bank prezidentas, p. Brenza, 
$100.00. :

fc) Bridgeport Furniture 
Co. Y. Yanelumis, $50.

(d) Fotografas VI. Stan
kūnas $25- ii’ kitus $25. pa
siųs per 8. C. L. K. Chicagos 
skyrių.•z *■

Iš pasikalbėjimo su Chica
gos biznieriais ir vietos dar
buotojais paaiškėjo, kad jei 
toki rimti žmonės malonėjo 
įeiti Komitetan ir kad neap
lenkta Chicagiečiai biznie
riai ir skaitlingiausia visos 
Amerikos lietuvių kolonija— 
jie daug pasitarnaus taip 
sunkiame tautos darbe, dau
gelis noriai sutiks papuošti 
Amerikos Lietuvių Dienos 
iškilmių knygos lapus ar tai 
gražiomis savo organizacijų, 
ar pavienių asmenų ir jų re
zidencijų bei įvairių savo fir
mų įstaigų fotografijomis.

Gražaus Chicagiečių ūpo 
dvasia it malonus pavasario 
vėjelis nupūs nuo pat vaka
ri] iki tolimų rytų per visą 
plačią Amerikos lietuvių vi
suomenę.

23 liepos atlankyta skait
linga Pittsburgli’o kolonija 
ir Braddock’as. Turėta pasi
kalbėjimas su vietos veikė
jais ir ypač iš pusės Kun. 
Vaišnoros ir Kun. Dr. Gar
maus patirta daug prielan
kumo ir nuoširdumo. Šis 
tolimas rajonas pasiryžo irgi 
aktyviai prisidėti prie suruo
šimo Amerikos Lietuvių Die
nos iškilmių. Tuo tkslu čia 
sustvėrė Komisija iš šių as
menų: pirmininko, Kun.
Vaišnoros, narių: Kun. P.- 
Garmaus, paųelės O. Pikuty- 
tės, vargonininkų J. Pranc- 
kiečio ir ,J. Senulio. Pitts- 
burgh’o su Braddock’o rajo
nu choras arti 100 asmenų 
dalyvaus jungtiniame chore 
ir jungtiniam chorų konkur
se.

Presas Kom isija

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ 
CENTRO VALDYBOS 

ANTRAŠAI
1 >v;is. VikIiis — Kun. P. P. Stiurusti iI is. 

So. <>;ikley Avė.. I'4iic:mo; III.
Jnrbės Pirm. — Kun. A. Petraitis,

I < >.“» Mulu St.. \tln>|. Mttss.
Pirminitik:i< - .1. Svirsk.-ss.

|«i| I».ii elH-<ier St.. \\'<>r< <‘<ler. Mass.
I Viee Pirmininkas — A. Zaveekas.

177 Win<|s.ir st.. (’aniliriil^e. Mass.
II \ i<i‘-Pirmininkas -- .1. Tatlllis.

II P.arclity St.. \Vnr<-es|er, Mass.
Iždininkė — 11. Sidabrienė, 

l> <'<inim<»n\vealt h Avė..
\\'<>rces(er. Mass.

Iždo globėjas ■ - Kun. I-’. Strakanskas. 
7>o \V. litli St.. S<>. Boston. Mass.

Iž<I<> !'lobė.j:t — Mitrii'lr l’akšiutė. 
!*S <'orai Street. \Voreester, Mass.

Kast ininkas — V. .T. Bla vaektis. 
liti I lorcsesler St.. \Voreester. Mass.

Prieš seiliuj su <\arbiais reikalais teik- 
silės kraitis sekančiais antrašais.

n. s. c. imat.

“Draugo” ltff iir. straips
ny “Keno kaltė?” p. “Vaį- 
tutis” nusiskundžia, kad 
“Lietuvių Dienos” Pliiladel- 
phijoje jungtiniam chorui 
vadovauti nėra išrinktas tin
kantis žmogus. Korespon
dentas reiškia nepasitenkini
mo konip. A. Vanagaičio pa
kvietimu ir iš savo pusės sta
to p. Pociaus kandidatūrą. 
Bendrai, tuo klausimu mūsų 
spaudoje jau pasitaikė kele
tas rašinių ir dalykas, pasi
rodo, yra ganėtinai rinitas ir 
reikalaująs tinkamai ap
svarstyti, 
buvo rašoma
k »

raščiu matvt,
Valstijų lietuviai šiuo atve
ju jau turi gan aiškią nuo
monę: jie yra labiau linkę už 
p. Vanagaičio asmenį, o mes 
gi gyvenantieji daugiau Į va
karus. iki šiol galutinos savo 
nuomones kaip ir neturime.

Be p. Vanagaičio, laikraš
čių skiltyse buvo minimi 
kandidatais į jungtinio cho
ro vedėjus dar kelių muzikų- 
vargonininkų vardai, k. t. p. 
p. Aleksio. Čižatisko, Pociaus 
ir kitų. Kas iš jų yra “ver
tesnis,” kas iš ui vyrų dau
giau gero yra padaręs Lietu- 
vso naudai l Tą dalyką, ma
no manymu, reikia visai be
šališkai aptarti. P. Vanagai
tis yra labai populiarus: jo 
dainos ne tik Lietuvoje, bet 
ir pas mus Amerikoj plačiai 
žinomos ir visur dainuoja
mos.

Vanagaičio “Vilnius,” 
“Leiskit į tėvynę5” (liaudies 
daina), “Ar tu žinai mano 
brol i ? ”, “ Laisvos- Lietuvos 
muzika ir dainos, na, ir viso
kie “Fordukai,” “Doleriai,” 
“Litai” etc.—juk tas dainas 
visur išgirsi, visur jas dai
nuoja su didžiausiu pamėgi
mu. P. Vanagaitis yra ge
ras lietuvis — patriotas ir jo 
veikimas yra itin svarbus, 
ypač, kada jisai su “Dzim- 
dzi-Drimdzi” gastroliavo. 
Drįstu manyti, kad nei vie
nas iš mūsų muzikų neteikė 
tiek naudos lietuviškai išeivi
jai, kiek, pavyzdžiui, p. Va
nagaitis. Seniau. tiesa, pa
naši] darbą'dirbo p. M. Pet
rauskas, bet šiandien, kada 
ištautčjimo banga baigia mus 
skandyti. p. Vanagaičio dai- 

■ nos ir “Dzimdziu” vaidini
mai mus lig ir prižadino ir 
pridavė mums siipryliės.

•J ilk šiandien ne tik seniai, 
bet ir jaunimas griebėsi dai
nuoti beveik jau pamirštą 
lietuviška dainą, o jaunimas 
ypač pamilo romantiškas p. 
Vanagaičio dainas (“Muzi- 
ka-muzika” “Naktis svajo
nėms” i r kt.).

P. Vanagaičio, kaipo mu
ziko yra didelis darbas pada
rytas, todėl tą žmogų mums 
reikėtų kiek rimčiau įvertin
ti, nekaišiojant “variago” ir 
kitų netinkamų išsireiškimų. 
Šiais laikais p. Vanagaitis y- 
ra mums būtinai reikalingas 
ir vertas visokeriopos mūsų 
paramos.

Gi p. “ Vaitutis” ir “I mu
zikas (“Garse”) ar tik nera
šo vienodu pavydo išsišoki
mu ! Aš atiduodu kreditą p. 
p. Aleksiui, Čižauskui, Po
ciui, Jankui, Niekui ir ki
tiems, nes ir jie dirba taip 
pat naudingą darbą, ypatin
gai gal p. Aleksis. Nors kai 
dėl p. Pociaus ir jo nuopel
nu aš nevisai sutinku su p. 
“Vaitučiu.” P. Pociui lie
tuviškas darbas, atrodo, ma
žiau terūpi: ar tai neliūdi ja 
jo vargninkavimas airiams, 
ar “Dainos” choro, kurio jis 
yra vedėju, pirmojo koncerto 
programa, kur tik trims liau
dies dainelėms vieta atsira
do, o visos kitos dainos buvo 
angliškos ?

/

Kai dėl Pliiladelphijos 
“Lietuvių Dienos” jungtinio 
choro dirigento, aš numaty- 
čiau p. Vanagaičio 
arba p. Aleksį.
kiek yra žinoma, tai vienas iš 
rimčiausių muzikų-kompozi- 
torių pas mus Amerikoje. Jo 
dainos ne tik gražios, bet ir 
lietuviškos dvasios. P. Alek
sio kandidatūra, atsisakius 
p. Vanagaičiui, yra viena iš 
reikalingiausių paremti.

Cliicayictis

Prierašas. Gaila, kad gerb. 
muzikų tarpe iškilo tokie už
sipuldinėjimai ir prikaišioji
mai. Gaila, kad “Lietuvių 
Dienos” jungtinio choro di
rigento išrinkimas .neišėjo 
sklandžiai. Vilimės, kad iš to 
kilusieji nesmagumai išnyks, 
pėdsako nepalikę.

asmenį,
P. Aleksis,

St. Zaviša
RYTŲ ŠALY

Budėk šauly!
Rytų šaly
Vien graudžios ašaros, 
Temai dangus 
Tamsus, baisus: 
Saulutė pažvelgia retai.

skaus- 
[mai!!

Tuojau nudžiugs brangi tėvynė. 
Nudžiugs ten Vytauto dvasia! 
Aukštai j bokštą Gedimino 
Pakils trispalvė vėliava!

(“Trimitas”)

VERACKA IR VIŠINSKIS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOS! 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
<14 W. Broadvay 

Tel. S. B. 0048

BROCKTON MASS.: 
683 No. Main Street

T»L Brockton H80

Kalifornija pagarsėjus ne 
tik vaisių auginimu, bet ir si
dabru, auksu ir aliejumi. 
1923 m. valstybė produkavo 
263,729,000 bačkų aliejaus. 
Kalifornijos gelžkelių loko
motyvai vartoja žalią aliejų. 
Medžių kirtimo, miltų, vilno
nių daiktų, tabako, cigarų, 
cemento, mašinerijų ir meta
linių tavorų išdirbystės yra 
svarbiausios.

Paskutinis automobilių 
cenzas parodė kad Kaliforni
joj randasi beveik tiek daug 
automobilių kiek 
Yorke, nepaisant 
York’as turi tris 
giaus gyventojų.

Miestai

Los Angeles. Yra skait
lingiausiai apgyventas mies
tas šioj valstybėj. 480 mylių 
į pietryčius nuo San Fran
cisco. Yra pietinės Kalifor
nijos vaizbiskas metropolis. 
Šitas miestas per visą pasau
li pagarsėjęs kaipo krutamų- 
jų paveikslų industrijos cen
tras. Čionais randasi 250 
krutamųjų paveikslų kompa
nijos su 58 “studios,” kur 
samdoma iki 20.000 žmonių.

Sacramento, yra Kafifor- 
jos svarbiausias vaizbiskas 
miestas. Užima trečią vietą 
tarpe Suv. Valstybių vaizbiš- 
kų miestų. Randasi ant San 
Francisco Bay. kurios kran
to linija yra 300 mylių ilgu
mo. Vien tik Sydney, Aus
tralijoj, pralenkia šitą mies
tą kaipo pasaulio geriausią 
uostą. Yra neišpasakytai 
gražus miestas. Čion yra cuk
raus, cigarų, čebatų, kurpių, 
drabužių, miltų, vaisių kon
servavimo, kabelių ir mašinų 
šapui šdirbystes.

•Oaklaud. Kalifornijos tre
čias miestas. Ant San Fran
cisco Bay. Septynios mylios 
iš San Francisco miesto. 
Tarpe išdirbysčių yra—plie
no ir geležies dirbtuvės, laivų 
vietos, konservavimo vietos 
ir baldų fabrikai.

Cacramento, yra Kalifor
nijos sostinė. 78 mylios į 
šiairr-rytus nuo San Francis
co ant Sacramento upės. Ši

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

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerų 
knygų:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
rų knygų:
DANGAUS KARALIENE

15

$1.00

Mylintiems literatūrą patartina
J BEN-HUR ___________________________

Ekonominio tarinio įdomi knygutė 
TURTO NORMA :_______________

Politinio pobūdžio 
BOLŠEVIZMAS_______________________

Geografinių žinių mėgėjams tinka 
KELIONE APLINK PASAULĮ________

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI__________ ■.____________  .45
TRUMPI SKAITYMRLIAI_______________ .45

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

Siųsdami užsakymus adresuokite!

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

ta upė tinkama laivams 
kioti. Miestas pristato; 
kius reikmenis kasyklų 
triktams ir žemdirbystės y 
toms. Iš čia išsiunčiama 11 
bai daug citrinų, šviežių 
džiovintų vaisių, riešutų, 1 
žiu ir naminių gyvulių. £ 
dirbvstės •>
vimas, ryžių, miltų, 
dirbimas, puodinyčios, 
džių kirtimas, pakinkių^ 
pos ir vežimų fabrikai.

Tarpe kitų gana si 
miešti] yra San Diego, pieti-< 
nė j Californijoj (gyventoj 
— 74,683). Čionais yra daiR 
gelis svarbių išsiuntinėjinMLj 
vietų. Daugiausia išsiuntirį^-y 
ta citrinų, alyvų, alyvų allėn 
jaus, razinkų, džiovintų vMi J 
siu, medaus, žuvų (blekutė^ 
se) ir kailių. Yra turistų cėnšd 
tras ir Suv. Valstybių laitį l 
centras.

Berkeley (gyventojų 
56,036) taipgi ant San Fran
cisco Bav.v

San Francisco miesto. Čįo- 
nais randasi Kalifornijos 
niversitetas. Tarpe išdirbys- 
čių yra dideli muilo fabrikai^ > 
sėmenų aliejaus gaminimas,- 
krekmolo, angliarūgštįes 
vargonų, vėlinių vinių, juo
dytes, baldų, traukiamų in- 
žilių ir elevatorių išdirbystės* 

Lony Beach (55,593 gy
ventojai). 20 mylių iš Los 
Angeles turi laivų statymo: 
vietas, aliejaus šulinius, na-_k< 
turalį gazą. vilnonių daiktų: 
fabrikus, mašinerijų šapas ii 
konservavimo vietas. ‘ >?^l.

Pasadena (45,345 gyven
tojais). 10 mylių į šiaur-ry- 
tus nuo Los Angeles vidury
je vaisingo vaisiu auginimo, 
distrikto, ypatingai a; 
iT citrinų. '

Fresno (45,086 gyvento
jais) 206 mylios į piet-rytus-L 
iš San Francisco. Apielinkėi 
labai vaisinga, ir žemė pla
čiai išdirbta.

Iš viso Kalifornijos gyven
tojų skaičiaus, 1920 metais* 
757,625 buvo svetimšaliai* - 
Buvo 88,504 italai. 67,185 vo
kiečiai. 31,926 švedai, 27,485 
rusai ir lietuviai. 18,721 dar
nas. 16,097 šveicarai, ll,460Į

—
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Vilniaus

pa-

Ona

krašto pramonė.

norvegų, 7,279 jugoslavai, 
7,083 lenkai, 7,053 finai ir 
5,252 vengrai. Taipgi buvo 
51,191 japonas ir 19,564 chi- 
nai. Su savo vaikais, svetim
šaliai sudarė 1,586,756, be
veik pusė viso Kalifornijos 
gyventojų skaičiaus.

Los Angeles svetimšalių 
daugiausia yra vokiečių, ru
sų, italų ir švedų; San Fran- 
eįsco, vokiečių, italų, rusų ir 
francūzų; Oakland, vokiečių, 
portugalų, italų ir švedų. 
Berkeley, yra finų, švedų ir 
Kresno yra daugelis rusų.

Kalifornijoj’ ateivis negali 
būti viešas rokundų vedėjas 

^ar advokatas, negali tarnauti

prie prisiegdintųjų sūdžios 
(jury), negali tarnauti prie 
valstybės policijos. Ateivis 
negali būti mokytoju, tik val
stybės kolegijoj ar universi
tete. Bet pirmųjų popierų sa
vininkai gali būti viešų ro
kundų vedėju, ir mokytoju 
miestų mokykloj. Vaikai nuo 
8 iki 16 metų turi lankyti mo
kyklas. Neturintieji 18 me
tų turi lankyti “continua- 
tion” mokyklas keturias va
landas į savaitę, ir tarpe 18 ir 
21 metų kurie nemoka anglų 
kalbos, nemoka skaityti ir ra
šyti turi lankyti vakarines 
mokyklas nors keturias va
landas į savaitę. (F. L. I. S.)

BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjai gavo pakelti algas po 
$2.000—$1.00 savaitėj

Liepos 26 d. buvo sustoję 
dirbti.vyriškų drabužių siuvė
jai, priklausantys Anialgamat- 
ed C. W. of A. unijai. Sustojo 
tik kontraktiniu siuvykla shj- 
vėjai, reikalaudami pakelti po 
$2.00 o merginos jx> $1.00 dau
ginus savaitinės mokesties.

Kontraktą jau pasirašė 115 
firmų priklausančių į firmų są
jungą ir 40 nepriklausančių, 
dar 5(X) nesutiko pasirašyti ir 
prieš jas streikuojama.

Lietuvių 54-to skyriaus lai
komuose susirinkimuose
aiškėjo, kad apie 20 siuvyklų 
galės su 29 d. šio mėnesio grįžti 
i darba.A C

Yra ir naiviškų dalykų. Pa
vyzdžiui, 27 d. laikant susirin
kimą Įtarę vieną siuvyklos 
tvarkos dabotoją Petrošką būk 
jisai agitavęs, kad siuvėjai ei
tų dirbti ir už šitą niekam neži
nomą “agitaciją” nutarę nuim
ti nuo tvarkos vedėjo toje siu
vykloje. Rugienius buvo Įne
šęs, kad visai iš darbo išmesti
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stambūs, bravūrai.
Stiklo fabrikai prieš karą 

buvo 2; dabar neveikia. Alie
jaus fabrikai užsidarė rude
nį, o vienintelė plytnyčia šį 
pavasarį.

Malūnų Vilnijoj dabar yra 
tik apie 50. Jie dirba labai 
nenormaliai, nes žmones grū- 

Į dus daugiausia mala namie, o 
dvarų grūdai išvežami į Len
kiją.

Statybos pramonė visai 
žlugus. Šiokius tokius staty
bos darbus vykdo tik lenkų 
kariškos įstaigos. Tai dau
giausia būtiniausi kareivinių 
remonto ir fortifikacijos 
darbai.

Patys lenkai jau viešai 
{pripažino nepaprastą Vil
niaus krašto ūkišką nusmu- 
kimą ir mėgina įvairius bū- 

Įdus būklei gerinti. Bet visos 
Ljiijų pastangos nueina nie- 
| kais. Ir ar gali klestėti pra- 
|monč ir prekyba Vilniaus 
| krašte, dabar lenkams men
kame krese ?

Vilnius, atkirstas nuo Lie- 
eina ne pirmyn, bet atgal. Ituvos kamieno, kaip ta me- 
Kur seniau rūko dešimčiai džio viršūnė sudžius, sunyks 
fabrikų kaminų, ūžė mašinosl ir ūkiškai, ir kultūriškai, jei 
ir tūkstančiai darbininkų greitu laiku nebus prijung- 
turėjo nuolatinį darbą, šian-1 tas prie Lietuvos. Didelis 
dieną, kaip po gaisro, riogso {prekylms ir pramones cent- 
pusiau sugriuvusios, išdau-jras, su aukšta, savotiška lie- 
žvtais langais apleistos, tuš-Pnv’^a kultūra, gali virsti 
čios fabrikų sienos. |

Dabar Vilnijoje1 veikia 401 
lentpjūvių su 800 darbiniu-Į 
kn, trys medžio audinių ga-Į 
minimo fabrikai su apie 10001 
darbininkų, ‘2 bravūrai su 50 
darbininkų ir dar kelios ma
žutės dirbtuvėlės, gal su 100 
darbininkų.

Svarbiausia šių dienų Vil
niaus krašto pramonės šaka| 
— tai tos 40 lentpjūvių. Jos 
turi labai daug darbo, nes 
skubotai apdirba parduotą 
užsieniams Vilniaus krašto 
mišką. Pasibaigus miško 
eksportui, jos turės būtinai 
užsidaryti, nes be galo skur-| 
džiai gyvenąs k rastos miško 
medžiagos apdirbimo savo 
reikalams beveik visai nerei-Į 
kalingas.

Medžio audinių apdirbimo 
fabrikai — vienas Vilniaus 
mieste ir elu Vileikoje, pa
brangus įve*žamajai iš užsie
nių žaliajai mcelžiagai, steivi 
banknito slenkstyje ir. kaip 
patys lenkai rašei, galima 
laukti, kael jie' užsidarys šio-' 
mis dienesnis.

Veikia dabar Vilnijoje1 du 
bravorai dirba ne> pilnu dar
bininkų sąstatu. Apie jų 
būkles gerumą galima spręs
ti jau tik iš te>. kad vien tik 
šį pavasarį liūdnai baigė" sa
vo dienas net 7, kadaise

t

Prieš didįjį karą dabar 
lenkų okupuotame Vilniaus 1 
krašte buvo apie 2000 pramo
nės įstaigų su maždaug 16 
tūkstančių darbininkų, gami
nusiu kasmet ivairiu dirbiniu k. k K Al
20 milijonų aukso rublių. Iš I 
jų maisto apdirbimo fabrikų 
buvo apie 1400, mineralų, 
apdirbimo apie 190, metalų 
9, popieriaus apie 50. Di
džiojo karo metu Vilniaus 
krašto pramone buvo gerokai 
susmukusi ir pradėjo atsi
gauti tik 1920 metais. Bet 
kaip tik tuo laiku lenkai 
smurtu ir apgaule išplėšė 
Vilnių iš lietuvių rankų, ir 
vaduodamiesi vien imerialis- 
tiniais sumetimais, ne tik 
kad nepadėjo Vilniaus pra
monei atgimti, bet dar ją slo
pino didžiule mokesčiui naš
ta. Jų tikslas yra gauti kuo 
daugiausia pelno iš užgrob
tojo krašto.

Todėl, kai kituose kraš
tuose po karo dar labiau pra
dėjo klestėti pramonė, Vil
niaus krašte metai iš metų ji
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ant gatvės, tai mintys tų, kuri<‘ 
darbininkams vėlina “rojų,” 
tai mintys tikro bolševiko, ku
ris eina prie kitų pavergimo.

Čion išrodon^kas dalykas, 

kad su Petrošku taip pasiolgė 
jam nesant ant susirinkimo, bet 
čion gludi bolševikiškas tiks
las. Jeigu jų būtų valia šalies 
tvarkyme kaip jie elgtūsi su ne 
jiems pritariančiais asmenimis, 
l’ž mažiausi minties išsireiški
mą tuoj atims šeimynai pelnija- 
mą duonos kąsnį. O jau tuomet 
aišku, kaili tas jų nepaklusnusis 
ateis prašytis dovanojimo ir 
atsiklaups ant kelių prieš val
donus it tas senovės vergas ir 
išsižadės savo visko.

Su šitokiais būdais anie val
do Rusijos liaudį, su šitokiais 
būdais šiandie Meksikos auto
kratai atima katalikų bažny
čias. Tokia pas anuos neapy
kanta yra prieš kitus žmones, 
kur jau sunku ir įsivaizduoti.

Žėdname atsitikme tave iš
juoks. pašieps, kaip Įmanydami 
įkąs. Tai vis reiškia kovoja 
prieš kapitalizmą.

L0WELL, MASS.
Vasaros laikas tai didelių 

piknikų laikas. Vytauto dar
žas vis užimtas.

Liepos 17 ir 18 dienose buvo 
surengus L. D. K. S. vietinė 
kuopa. Suimtoj buvo jaunimui 
šokiai, o nedalioj bendras vi
siems piknikas. Per abi dieni 
žmonių buvo pusėtinai. Šo
kiams muzika buvo iš Bostono 
ir ji savo grojimu jaunimą la
bai patenkino.

Dabar Lowellyje yra mada 
nedaliomis piknike ir programą 
turėti. Tai ir sakytame pikni
ke programas buvo geras. Dai
navo p-lė N. IJaudeliūnaitė, lak
štingalų iš Brigbtono. Antra 
buvo soliste J. Narinkaitė, vie
tinė. Abi gražiai publiką pa
linksmino. Pianą skambino p. 
R. Ainoris. Kulius sekė vietos 
cboro dainavimas. Tas labai 
gerai sekėsi, ('bore matėsi vi
sas jaunimas. Garbė jaunimui 
už dainų mėgimą ir už uolumą. 
Po dainų sekė adv. Kalinausko 
prakalba, šis kalbėtojas yra iš 
So. Bostono. Jis ragino lietu
vių jaunimą prie lietuvystės ir 
savo tautystės niekur nesisar- 
matyti. Ragini) tėvus leisti jau
nimą prie gerų organizacijų. Jo 
kalba sekė Dr. Bandžiaus pra
kalba. Jis pasveikino ir pasi
džiaugė iš Lenvellio lietuvių to
kio atbudimo ir tokio uolumo.

ĮfrfHUc
Drąsino ir toliau taip pat veik
ti ir darbuotis.

Programui pagelbėjo lytus. 
Mat kaip tik atėjo progrjmo 
laikas, tai ūžtelėjo smarkus lie
tus. Žmonės iš visų pakrūmių 
bėgo salėn, kur buvo jau prasi
dėjęs programas. Jei ne lytus, 
tai kai kurių nei su gražiausiu 
programų nebūtum iš krūmų į 
salę priviliojęs. Tečiau lytus 
bizniui atsiliepė nepalankiai. 
Tai daug jielno nebus.

Reikia pažymėti, kad Lowe- 
llio katalikų susipratimas au
ga. Remia vienas kitą. Dar
buose padeda vienas kitam.

Sakytame piknike daug dir
bo J. Karsokas, jo moteris, J. 
P. Karsokas, A. Dzidulionis, J. 
švaičiūnas. D. Tareiliūtė, Ig. 
Bomilas, Jurgis Bomilas, K. Vi
lioką, J. N. Norkūnas.

šitame piknike buvo nauja- 
nybė. Tai lietuviškos kendės. 
Lo\velliečiai jas labai pamėgo. 
Tų kendžių pargabeno iš L. 
Prekybos B-vės mūsų biznie
rius Paulauskas. Tas lietuviš
kas kendes taip pamėgo, kad į 
kitokias nei pažiūrėti nenori.

Pikniko surengime pasidar
bavo kun. S. Kučas, varg. R. 

. Ainoris, A. Dzidulionis ir V. 
Paulauskas.

Mirė jauna lietuvaitė
Liepos 4 d. mirė duktė žino

mo veikėjo J. N. Norkūno. Ji

teturėjo 12 m. Staiga susirgo 
ant apenidko. Buvo nugaben
ta į šv. Jono ligoninę. Pada
ryta operacija, bet nepasveiko. 
Paliko nuliūdime dvi sesutes, 
vieną broliuką ir tėveliūs. !

Ideposll d. buvo čliūbas 
p-lės St. Kašėtaitės, tai sesutė 
garsiųjų lainininkių. šliūbą su
teikė gerb. kun. Kučas.

Korespondentas

PHILADELPHIA, PA.

Garnio atsilankymas

Paskiausiu laiku nepermal
daujama giltinė iš tarpo gyvų
jų išplėšė Kazį Čiurlionį. Bet 
giltinės pirešas, ilgakojis gar
nys, matyt ant “zlasties” gil 
tinei, liejios 17 d. gerb. Jonui 
Čiurlioniui, nariui A. L. D. K 
Są-gos atnešė gražų berniuką 
Na, tai 24 d. liepos gerb. kun 
I. Zimblys, šv. J urgio parapijoj- 
kleb. priimdamas tą naują pi 
lietį į skaitlių ištikimųjų kata 
likų laike krikšto jam davė vai 
dus: Jonas-Kazys. Suprantate 
Kazys, tai irgi matyt giltine 
buvo “zlastis” daroma. Mat 
jai tuomi nekaipo buvo sakyta 
Tu, nepermaldaujama giltine 
išplėšei iš gyvųjų tarpo Kaz 
Čiurlionį, bet jis vis-vien vr 
tės prie LDKS.

Garnio dranga
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EASTON, PA.

Liepos 18 d. buvo mūsų ŠA 
Mikolo parapijos susirinkimą 
Klebonas Norbuta paaiškino ; 
pie parapijos stovį. Nors m< 
žinojome savo klebono uolun 
ir rūpestingumą, bet buvo ir t- 
kių, kurie skleidė abejones, š 
susirinkimas tas abejones i 
blaškė ir pilnas nutarimas a 
gimė. Buvo visokių patais} 
imi bažnyčioj daryta ir sko 
neužtraukta. Todėl rudeni* 
nutarta- reagtY b^zgr^su 

j pakilimu. , ---
i M.

NORWOOD, MASS.

Išleistuvės

menku šablonišku miesčiuku.
Trokšta Vilnijos pramonė 

lenkų glėbyje. Jai reikia ty
ro, sveiko nepriklausomos 
Lietuvos oro ir tikrojo šeimi
ninko — lietuvio.

(“Trimitas’’)

y

Vilniaus kankinių ir našlaičių naudai

Nėra kilnesnės misijos už 
laikraštininko misiją. Laimi
nu šį tavojo pašaukimo ženklą. 
Mano pirmtakūnai laimindavo 
krikščionių karžygių kardus ir 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vą palaimos katalikiškojo rašy- 
toio plunksnai. — Pijus X
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K. Woodbridge išrinktasC.
prezidentu organizacijos vadi
namos Associated Advertising 
Clubs of the World.
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Rengiamas
Nutarimu N. Anglijos Lietuvių Katalikų 

Seimo

Įvyks Rugpjūčio 8 d., 1926
ARKI

MONTELLO, MASS.
Kadangi piknikas rengiamas svarbiam tautos reikalui, tai ra visų lietuvių pa

reiga jį remti iš visų išgalių. Visu Naujosios Anglijos svietiški/ii veikėjai ir dvasiš

 

kiai pasidarbuokite ir išjudinkite savo kolonijų lietuvius, kad kįiodidžiausiais būriais 

 

suvažiuotų vaduoti Vilniaus, šis piknikas teesfie Naujosios Anglijos lietuvių štur
mas atgauti Lietuvai Vilnių.

Programas bus platus, įvairus, indomus. Bus visokių žaidimų.

Cambridge’o pagarsėję baseballininkai remsis su montelliečių teamu. Montellie
čiai stengsis paveržti iš Cambridg<‘’icčių čampionatą ir kautynės bus tokios, kad žemė 
dreliūs.
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Visi j šaunu pikniką.
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Liepos 25 d. Nonvooel’o K 
talikų Vienybė surengė bažn 
tinėj salėj išeisi tuvių vakar 
p-niai Onai Keršienei, jos du 
terei Elenai ir sūnui Antani 
kurie išvyko liepos 26 d. ap 
gyventi pas savo sūnų ir br< 
Petrą. Detroit, Mieli. Tai bu 
gana įspūdingas ir draugišk 
mo meilės išreiškimo vakarei 
Pokilyje buvo ir mūsų gei 
klebonas kun. Taškūnas 
gerb. svečias kun. Kuras 
Seranton. Pa. Jis teikėsi po
kyti labai gražią prakalbę 
kurios susirinkusieji gana ilj. 
neužmirš.

P-nia Ona Keršienė buvo n 
sų šv. Jurgio parapijos į, 
miausia darbuotoja. Nebuvo 
parapijos įvykio prie kurio 
nebūtų buvus prisidėjus, 
kaip viena ypata iš susirinl 
šiųjų pareiškė, tai kada tik 
mūsų bažnyčios varpai skc 
bes. visados minėsime Kers 
ne. Mat ji yra daugiausia p 
.ridėjus prie tą varpų. Apg 
lestauja Norvvood’o parap 
netekus ištikimos hažnvč 
darbuotojos, bet kartu linki 
ir ant tolians darbuotis sa 
naujoj parapijoj, Dotroi 
P-nia J. Tvaskiem" inte; 
p-niai Keršienei prideramą < 
vaną nuo Katalikų Vienybė*

P-lė Elena Keršiutė tai be 
pavyzdingiausia Nonvom 
lietuvaitė. Ji nuo mažens | 
gulėjo prie L. Vyčių 27 kp. 
šv. Cecilijos choro. Tai In 
Nonvood’o geriausia solo 
[soprano. Pasiges Norwoo<
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A. VAISIAUSKAS,
L. D. K. S. Centro Pirmininkas
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Lietuvos Duktem Draugyste 
Po Globa Motinos Švenčiatiaic 

Valdybos Antraiai
y Vim^iduktasis Lietuvių Dąrbiniiikų Kooperatyvės Sąjungos 

Seimas žteraet įvyks karta su A L. R. K. Federacija t
o 24, 25 ir 26 dd. 

Water|>ury, Conn.
Visas L. D. K. Sj kaopas turiu garbės pakviesti dalyvauti mūsų 
organisadjoB Seime.' Kviečiu visas kuopas daryti savo susirin- 

> l&todss Sei&ui įnešimus ir į sumanymui organizacijos labui. 
SkmttmgaBK'^elegatų suvažiavimui vieta ir laikas pato- 

gcfis!- didžiųjų plačiosios Amerikos lietuvių centrų ga-
lėsip^tlU^tį>4ęlęgųtų jr todėl galėsime organizacijos ir jos or
gano reikalus taip apsvarstyti, kad visi-galės būt patenkinti ir 
įgfs noro ir energijos Darbininkų Sąjungai ir jos organui “Dar
bininkui” veikti.

Akunevičius kaipo čia daug tu
rintis pažįstamų pasižadėjo rei
kale pagelbėti.’ , X \

Nuliūdę liko moteris Marijo
na, duktė Ona ir žentas Juozas 
Skirkevičius. Lai Viešpats jam 
atlygina amžina laime.

Svečias
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nebuvo to

jaunimas ir visa visuomenė jos 
balso per sumą ir kitas bažny
tines apeigas; pasiges jos skam
bančio balso mūsų koncertuo
janti publika, nes
koncerto, kuriame ji nebūtų 
maloniai dalyvavus; bet dau
giausia pasiges jos choras ir 
mūsų jaunimas. Viršminėtose 
jaunimo grupėse ji visados už
imdavo valdybos vietas, buvo

ligoninėj. Vienas rankos kau- 
Įlas lūžo, kitas įtrūko. Irgi ti
kimasi kad išgis.

29 1. liepos tapo palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse Jurgis 
Miseviče. Sirgo gan ilgai, pa
liko našlę Oną, tris sūnus ir vie
ną dukterį. Laidotuvės buvo 
iškilmingos. Dalyvavo jų namo 
prietelis kun. Pr. Zabiela iš 
Utieą, N. Y., brolis įnirusio —

choro pirmininke iki liepos 25 ‘Kąroji*; su visa šeimyna, našles
1. š. m. Elena užbaigė Nonvood 
lligh School birželio menes. Ji 
buvo gabi “basket bąli” žaidė
ja. Ir ištiktųjų peiktini yra 
mūsų berniukai kad nesugebė
jo Eleną užlaikyti mūsų kolo
nijoj kaip išsitarė vienas iš mū
sų jaunikaičių. Kazys Navikas 
suteikė Elenai dovaną nuo Šri 
Cecilijos Choro, Kazys Viesulą /
nuo L. Vyčių 27 kp., o Alekas 
Mėdveckas nuo mūsų “boysF 
suteikė gražų glėbį gėlių. Vi-' 
sas mūsų jaunimas tiki, kad Ę- 
lena bus taip pat populerė Det
roite, kaip kad pas mus būvą.;

Antanas Keršis buvo žiną-į 
mas pas mus kaipo gėriau^iąš: 
ietiivis atletas. Jis pabaigę’ 

0o Higii1
nv, kur atsižymėjo ant “footk 
bąli, basketball, ir baseball 
teaųi’y.” Antanas taip-gi pri-' 
gulėjo prie šv. Cecilijos Choro. 
Nuvykęs į “ vakarus’’ Antanas 
mano lankyti “University of 
Tllinois,” tad-gi mes jam linki
me geriausio pasisekimo moks
le.

Jie išvyko, bet dvasia ir dar
bais pasiliks pas mus. Taipgi 
jų mintys gal neretai skriis pas 
mus, nes Nonvood’o kapinyne 
ilsisi jų vyras — tėvelis ir sū
nus— brolis.

Per vakaro programą bene 
visi dalyviai išreiškė savo atsi
sveikinimo žodžius. Solo pa
dainavo Alekas Medveckas; 
duetą: p-nia Paulina Stasevi- 
čirnė ir Alekas Medveckas; 
piano solo: Cecilija Staševičiti- 
tė. Taipgi ir j>-lė Elena Ker- 
šiutė padainavo solo, kaipo at
sisveikinimą. Ant pabaigos 
choras po vadovyste* varg. V. J. 
Stasevičiaus sudainavo “My
liu” ir “Lietuva Tėvynė Mū
sų.” Vakaro vedėjas buvz» V; 
Kudifka.

sesuo Barbora Radzevičiūte ir 
pažįstami iš Amsterdamo.

Tš linksmų atsitikimų. — 13 
dieną rugpjūčio turėsime nepa
prastą svetį Jo Ekse. Arkivys
kupą Matulevičių. Tas atsitiks 
pėtnvčios vakarė. Subatoj di
džiai gerbiamas .svetys iške
liaus f Skrentus. Ten iškilmin
gai bus apvaikščiojama Tautos 
Šventė — prie kurios dalyvaus 
14 aplinkinių parapijų.
Mūsų Federacijos skyrius sta

tys didelį namą — vien lotas 
atsiėjo $26,500 —- ant loto buvo 
senas mūrinis namas, kurį na
riai jau baigia griauti. Jį iš
griovus prasidės kasimas skie
po. Geriausio pasisekimo. Tu 
rime piknikamaflStiai patogi 
parką. Neseftiąi b'tiVb* gręžia
mas šulinys. Tarp laimingai at
sitiko, kad nors parkas ant kal
no, vienok vanduo iš šulinio 
pats bėga. Gręžta buvo vos a- 
pie 30 pėdų ir atsiejo 90 dol.

Darbai taiossi. Tikimasi kad 
netrukus visi dirbs pilną laiką.

Netoli nuo mūsų bažnyčios 
užpirko miestas žicTeTĮplotą že
mės. Jau daromas parkas.

Tuom tarpu užteks!..
Parapijonas

Stella Maris :
■ i a.* 1

Pas mus į trumpą laiką dąūgį ! 
liūdnų ii linksmų buVcratūtiUT-’.•«.. ■ dSĮ

22 d.. Ijcįios 4 vai., pp, pvA 1 
štųrųms iiridarė daug |)įė^i<lS I 
— Iš išgąsčio apsirgo gan 
vojingar J ieva Petruškevičienė 
tikimasi kad pasveiks. FarmdP 

. rio i'učio sugriovė kluoną. ,
24 <1. liepos biauriai sųsižep 

do kun. B. Moloikaitis — gelhė* 
damas savo virtuvės stogą nn$ 
prisloginusio ją medžio nukri
to nuo stogo ir dabar Albany’ų

AMSTERDAM, N. Y.

CLEVELAND, OHIO ,
Moterų Sąjungos 26-ta kuo

pa laikė savo pusmetinį susi
rinkimą šv. Jurgio parapijos 
mokyklos kambary. Susirinki
mą atidarė vice-pirm. Ona Du
rusevičienė su malda. Sekė ra
portai iš įvairių draugijų. Pri
imta raportas sąjungiečių šei
myniško išvažiavimo, kurį pa
teikė p-lė E. Žitkiutė ir p-nį Ad. 
Kančienė. Piknikas buvo su
rengtas labai gražiai ir viskas 
gražiai pavyko. Raportą patie
kė 10 metų jubiliejaus buvusio 
vakaro komisija P. štaupienė, 
M. Jankauskienė, V. Marozit**- 
nė. Atskaita yra padaryta ir 
pirm, p-nia Ona Mihaličienė pa
sirašė. Lieka pelno kuopai 
$189.79. Buvo rengiamas leis
ti laimėjimas dvi dovanas —
labai puikus mezginis aukotas Išrinkta komisija dėl pagami- 
sąjungietės M. Murauskienės irnimo inešimu seimui — M. Či- 
rašomą plunksną E. Žitkiutės. žauskienė, O. Stapulionienč. P. 
Tik reikia, kad narės išplatin-Štaupienė, K. Pavilonienė, M. 
tų tikietus. Priešpusmetiniame Jankauskienė. Raštininkė K.

t!

Karo' sekretorius Dwight Filley Davis, sulaukęs 47 metu 
amžiaus. Jo padėjėjai inteikė jam čia parodomą, bukietą.

susirinkime, rezignavo pirm. O. 
AJilraličienč ir vice-pirni. Ona 
Durusevičienė. Liko išrinkta į 
pirm. V. Šukienė, vice-pirm. 
E. Žitkiutė. Pu-inetiniaiiie su
sirinkime užėmė vietą E. Žit
kiutė. Pirm, nesirado. Buvo 
pageidavimas, kad rinkti atsto
vę j seimą. Didžiuma balsų 
paliko sekančiam susirinkimui.

Pavilonienė patiekė finansišką 
atskaitą.

Koresp. P. Glugodienė

kuopoms
LDitS. Conn. Apskričio 

ekstra susirinkimus įvyks 
Rugpiūčio (August) 22-trą 
dieną, 1926 n i. Šv. Kazimie
ro parapijinėj svetainėj ant 
išt- Jolui St., Nc\v Ilaven, Ct.

Lai kiekviena kuopa iš
renka delegatus bei delegates 
į šį svarbu 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
ganizaciją pagerinti.

Kuopos neužmirškite, su- 
važįavipias bus rugpiūčio 22 
d., Ne\v Ilaven, Conn.

LDKS. Conn. Apskr. Rašt. 
M. lilažauskaitč

, ’i • 
« • *. . . .. 1. « 

Pirminiukė — Teklė Ašmenskteni. •
98 G Street, So. Boston. MaM. 

Tel. South Boaton 4474-M. 
Vlce-Plrm. Z- Zofija KMlėnft,

59 G u tęs Su So. Boston. Mass. 
l’rot RaStluinkė — Ona SlaurlenS,

443 E. 7th St., So. Boston, MaM. 
Telephone South Boston 3422-R.

’in. Raštininkė — Brunislava CluoJeo 
29 Gould St. W. Roibury, M&hk. 

Iždininkė — Opa StanlullutĄ , .
195 XV; Gth St., So. Boston, MaM. 

Trarkdarė — Ona Mizgiruienė,-, ,
1512 Coiumbla R<k. So. Boston, Mas 

Draugija Bato susfrlnklmas lalkb- k> 
antrų, utarnlnkų kiekvieną , mąne 

Visais dr-Jos reikalais kreipkitės j pr 
tokolų raštininkę laišku ar te|efon' 
*T^0 vakare, pobažnytlnėj svetainė 
Fifth St., So. Boston, Mass. • •*

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELT 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI

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

BOSTON’O DRAUGIU)
VALDYBŲ ADRESAI

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

BOSTON, MASS.

l’irrplniiikas — M. žiobti,
' 539 E. Seventh St., So. Boston, Mas 

Telephone South Boston 8552-R.
Vice-I’trniininkas — J. Petrauskas, 

17 Vale St., South Boston, Mass.
Prot. Raštininkas — J. Olineekis, 

5 Thomas Pk., South Boston,
Ein. Raštininkas — M. želkis, 

40 Marine Roa<l, So. Boston,
Kasierius — A. Naudžiūnas,

8S5 E. Broadvvay, So. Boston, 
Tvarkdarys — J. Zaikis,

7 VViufield St., So. Boston) Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas treči 

ncifSldienj kiekvieno mCnesfo, 2-rą V- 
ląndą po pietų, parapijos salčj, 492 J 
Seventh St.. So. Boston, Masa.

Mas

Mat

Mas

Sutemus, bedievis tampa 

pusiau tikinčiu. — Young.
■III M————1

Veltui statysite bažnyčia* 
veltui rengsite misijas, kursit 
mokyklas, darysite visokio 
rūšies gerus darbus — visi ji 
sų rūpesčiai eis niekais, jei n< 
mokėsite vartoti apsiginamoj 
ir puolamojo ginklo — gero 
katalikiškos spaudos.—Pijus 2

Saugok savo mintis, m 
jos girdimos danguje.

NASHUA, N. H.
Idepos 20<1. netikėtai pasimi

rė Jonas (htina. Priežastis jo 
mirties buvo ta. kad nelaimės 
dienoje lyg kas jį traukte trau
kė Į kapines aplaistyti savo lo
tą. ir grįždamas nuo kapinių 
sustojo pas pažįstamą farinėrį, 

•'K * * e
kame jis nuo antro pagyvenimo 
nukrito ir jio 4 d. pasimirė.

A. a. Jonas išgyveno Kasimoj 
. • .vf * X/• virš 20 metu; paėjo iš Onuškio• « 

par., Trakų apskr.
Velionis buvo visų mylimas, 

nes tai buvo gana ramus ir tei
singas žmogus, taigi visi seni 
nashuašeeiai ir jauni apgailes
tauja jo neteko, nors jau buvo 
sulaukęs 61 metų...

Laidotuvės nors buvo šiokią 
dieną, bet žmonių priėjo pilni 
bažnyčia. Vienu sykiu buvo 
laikomos trejos šv. mišios, buvo 
iš Lawrence atvykęs į pagelhą 
kun. P. Juras o kitas vietinis 
kunigas.

’ Pas mus dar tokių iškilmin
gų laidotuvių nebuvo.

Daug pagelbėjo p. Dainienei 
seniau Nashua’oj gyvenęs p. I’.
Akunevičius — Bostono grabo- 
rius. Daug lietuvių gėrėjosi

. • ■ »- • > ’ i (• ’ •.:
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Pirmininkas — V. Zalieckas,
514 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Vice-I'irniiuinkas — Povilas Ruka,
95 C Street, So. Boston. Mass.

Prot. Rast. — Antanas Macejuuas,
450 E. Seventh St.. So. Boston. Mass.

Ein. Rašt. — Juozapas Vlnkevičlusį
!M>6 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Kasierius •— Andriejus Zalieckas,
611 E. Fifth St., So. Boston, Mass.

Maršalka — Kazimieras Mlkalionls,
906 E. P.roadvvay. So. Boston, Mass.

D. I,. K. Keistučio Draugija laiko savo 
mėnesinius susirinkimus kas pirmą 
nedėldieuį kiekvieno mėnesio, po nu- rf''“ lę*“““"" 
merin 694 IVasliington St., Boston, tCUKinimU. IT UZlaUgSmU/

Geresnio Cigareto
VIETOSE:

r

I

New Britain, Conn.

JAKAS
Cambridge 41, Mass.

’ i i '■ i ’ <

BAKŠYS
Waterbury, Conn.

M. ČŽSNA
Sioux City, Iowa

' v *.

vieną,

k

4

VLADAS
877 Cambridge Street,

“DARBININKU” GALIMA UŽSIRAŠYTI ŠIOSE ,

J. GAILIŪNAS
The Lithuanian Store Athol, Massachusetts

KUN. J. 
: 46 Cęngress Avenue

> -7;

KUN. G.
2521 Chicago Avenue

P. LUKŠIS
190 Van Buren Street Newark, New Jersey

V. GILEVIČIUS
37 Hartford Avenue

JOHN RAGALIAUSKAS
5 Aetna Street Worcester, Mass.

L. ŠIRVAITIS
9258 Cardoni Avenue Detroit, Michigan

K. A. VENCIUS
90A Lawrence Street Lawrence, Massachusetts

Jum
Pamėgimas iš
pirmo sykio!

OLD GOLD
■ • 1

Naujas ir geresnis cigaretas * * 20 UŽ 15c
SKARB1NIS RŪKYMAS

Išdirbinis P. Lorillard Co.» įsteigtos 1760.

JEIGU NEDORI, KAD TAMSTOS VAIKAI t 
PAMIRŠTI? GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. ; 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS "
’ ' ; * f GRAžU^Sl VAIKŲ LAIKRAŠTĮ >

iu t ė” i
ašakos, apsakymėliai, eilėfrašČiai,’ I 
teatrur. Žinutės iš gimtojo kraš*^ <; 
. į'iĮvctirtimeliai. Uždaviniai 

s, priežodžiai, mįslės. Darbeliai ' i 
kitokį, taikančio kaina: metams < ■ 

dol. Eina 2 kartus per mėnesį* 
. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei- * d 

” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.
ienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke
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ANT RENDOS

ženklai

4

I

-■ u darytus dr 
\K mui, išvalo

x.>-

NAUJAS LIETUVIŠKAS GELEŽINIS STORAS

SIUVĖJA

Didžiausia Dievo bažnyčia 
žemėje vra žmogaus siela.

Neveiklumas ir stoka inicia- 
i tyvos, dideli priešai pažangos.

DR. BALABAN
GYDYTOJAS IŠ RUSUOS 

Chirurgas ir prie Gimdymo 
351 Dorchester St., So. Boston 
arti Amlrevv Sq. Tol. S. B. 47GS

“Darbininko” skaitymas ir 
rėmimas, tai darbininko susi-

Dorchesteryje ant rendos. 
Bučernės biznis labai rei
kalingas šioj vietoj. Renda 
$45.00 mėnesiui. Kreipki
tės • pas namo savininką, 

VINCENT A. JENKINS 
One Statė Street 

Boston, Mass.
Telephone Main 0845

Kiekvieno kataliko Šventa 
pareiga remti katalikų spauda 

Leonas XIII

AMERIKONIŠKI  AUSI 
MIESTAI

Mes 
lietuviai 
namams

Mes
namams
(pipee), Pijokus. Vieno žodžiu. ko tik reikia (Jei namo, tnf mes tnojnus puruplo- 
Hliue Ir musų trakos atvufl j namus. 
Kreipki tas:

Naujas šokis vadinamas Valencia. Šokių mokytojų sąjunga Waldorf Astorijcs viešbuty
je turėjo suvažiavimą ir tas šokis buvo patinkamiausias.

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 ženklą.

Kaina Ą0 centų.

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

162 W. BROADWAY PALEI B STREET
atidarėme So. Boeton'e naujų lletuvlAkų geležini Storų. Dabar viri 
knip BoHton'o, taip Ir aplellnkėe tnrės progų guutl visokių geležinių 
reikmenų už pigiausių kainų.
parduodam įientus, varniftlus po $1.50. $2.25 Ir $3.65 už galionų. Tr 
maudynes, boilerius, skalbyklas, gnao pečius, visokius vamzdžius 

‘ ”......................................... . ‘ •
Taipgi atliekame visų plnmberlo darbų.

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

Aš Teklė l'.uržiiiiė. u>> vyru <;ierdžiu- 
liielii-. neieškau sav<> brolio Jono Bar
žos. Pirmiau yyveiio Ernos!. P;i. Buvo 
už bosą miglią kasyklose. .Ils pats ar 
kas kits meldžiu duoti žinią ant žemiau 
paduoto adreso. Turiu svarbu reikalą.

1.ITHI AN1A. Kiaulių ap-kr.. Žeime
lio paštas. Teklė Gierdžitlliionė. (?)'

rengimo komitetą 
i įjiip rugpjūčio 10 d. 
sjnki 12 m. pusė* kai-

teįRįelkite pus nptiekarių r 
bitfalj Al<> naujo prireugi- 

Jis rmltnari. Nptm-Tone.

LIETUVIS DENTISTAS Į

DR. ST. A. GALVARISKI
(OALUiAUSKAS)

414 Bro&dvay, So. Boston
Telephone So. Doston 2300 

Ofisas atdaros nuo 10 Iki 12 ryto.
Į nuo 1:45 Iki 5:20 po piet Ir nuo T
i iki 9 vakare, šventa illeuų pagal si> 
i eltarlmų.

DR. J. G. LANDŽIUS
(SBYMOUR)

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

■■■■■■■■■■■■■■■■I HM
Ofls<> Telefonas Unlverstty 8S8l-\v| 
Rezidencijos Tel. Unlierslty 8831-E

D. A. ZAifTSKAS I
Gyvenimo Antrašas:

448 Cambrldge SL, Ounbrlelfio, Mass.

JSInvu rlonklR* drapana*, tclp-jrl kn.< X 
Jpiorl pnrimaktntl riutl—pamokinu. £
* Ir petrlnn* mikarpn.

<r" aekmadleriJold
R0XBURY*I0

10 ORAWFORD STREET 
(.•irti Varnai St.) 
Tel. Roxbury 01.31

8 iki 9 ryte. 1 iki 2 Ir 9 iki 10 vakare. 
Išskiriant penktiullenlo Ir sekmadie
nio vakarus.

ReuldėncUoe Tetaptoms: OTTO-R. K. 
OCtoo Telefonas So. Boston <y>TO-W

S, UBUSEMS

TeLSo. Boston 0828 
UBTUVIS DANTISTAS

DR, M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS )’

435 Broadwayt South Boctoa 
OfiM vojaattas: 

nuo 9 Iki 12:00 ryte ir dm ldW 
iki 5 Ir nuo 6:00 ljii 8 vaL vakaro.

uždarytas subatoa yakarata 
Ir uedSldienlals, taiq>gl seredomls 
nuo 12 dienų uždarytas.

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) 

Sekmadieniais po pietų 

705 Main St., Montello, Mass. 
(Kampas Brnad Street)

DR, L. GOLDEN
Kalba lletut'i.ikai. rnelSkai ir 

lenkiškai
BOSTON’O OFISAS

99 GREEN’ STREET ( 
Tel. Huymarket 2288

3 Ud 4 ir £.lkl R. vakar

16 METU 8OUTH BQST0NB

DR,M4,SIflNE 
AKTŲ SPECIALISTAS 

S99» W. Broadvay, 8a BosBob 
yąjJkMDOS: Moa 9 c ftį T v, vafc.

C v ■'<

.ta.

F. VIRAKO STRAIPSNIS
Kitame “Darbininko” nu

meryje bus indėtas visiems 
gerai žinomo ir mėgiamo ra
šytojo F. Virako straipsnis 
iš Lietuvos. Straipsnis ilgas 
ir indomus.

ANTRAS DARBININKŲ 
PIKNIKAS

Naujosios Anglijos L. D. 
K. S. kuopų apskritys pir
mąjį šių metų pikniką rengė 
Vainikų Dienoje. Tą pikni
ką pusėtinai pagadino lytus.

Apskritys rengia antrą 
pikniką—Lo wcl Iv j e, Vytau
to Darže, rugpj. 28 ir 29 die
nomis š. m. Subatoje pirmo
je pikniko dienoje bus šokiai 
visiems, kurie juos mėgsta. 
Paimta gera muzika iš South 
Bostono. Ant rytojaus nedč- 
lioj bus bendras visiems pik
nikas.

Visos LDKS. kuopos iš- 
anksto rengkitcs į tas pramo
gas.

UŽ PARODAVIMĄ DARBO 
DIENOJE

Bostono Centrai Labor 
unija pereitą nedėlią savo 
susirinkime svarstė paruda
vimą Darbo Dienoje. Susi
rinkimas pripažino, kad dar
bininkai permažai domės te
kreipia i Darbo Dieną. Cen- 
tralės Unijos prezidentas sa
kė, kad per šešis pastaruo
sius metus darbininkai visai 
šaltai teminėje Darbo Diena. 
Šiemet, sake jis, reikia su
rengti dideles deniontsraci- 
jas.

ATLĖKS LOS ANGELES
Utarninke, rugpj. 3 d. į 

Bostoną atlėks milžiniškasis 
dirižablis Los Angeles. Tai 

-<tas pat, kurs Vokietijoj buvo 
padirbdytas ir atlėkė iš Vo
kietijos į Suv. Valstijas.

Pereitą savaitę “Darbi
ninke” lankėsi iš tolimų va
karų atvykę svečiai adv. K. 

nimas Vaičiūnas. Cicero, III. 
lietuvių klebonas. Pastara
sis svečias pasipirko lietuviš
kų rankų darbų staltiesių, 
kaklaryšių ir kitokių lietu
viškų išdirbinių. Savo nau
jos puikios klebonijos stalus 
Išpuoš lietuviškomis puikip- 
nias staltiesėmis.

s-

Apsigyvenau Naujos Angli
jos- metropolyje. (didmie>4yjy> 
Bostone. Bostonas tai N. A. 
pramonės centras, užtad jis ir 
išaugo į tokį milžiną. Čionai y- 
ra portas, ixu- kuri pristatoma 
žalioji medžiaga, ne vien iš į-> 
vairių Suv. Valstijų dalių, bet 
net iš viso pasaulio. Toji įvai
ri ūietj 
išdirb

EKSKURSIJA Į PHILADEL- 
PHIĄ

Laivas “Nantucket” iš
plauks iš Bostono Rugpjūčio 
26 d., 4 vai. vakare. Plauks 2 
naktis ir 1 dieną. Pasieks 
Philadelphia subatos ryte 7 
valandą. Kelionė su ruimu 
ir valgiu i abu galu kainuos 
$30.00 y patai. Kūne norite 
vykti Lietuvių Dienos paro
doj dalyvauti užsiregistruo
kite pas 
nevėliau 
Vaikąms 
uos.

Vardan Komisijos
D. Pilka

ATYDA SOUTH BOSTONIE
ČIAMS

Visi žmonės gyvenantieji 
South Boston> privalei su
prasti rt'ikalingunią palaiky
ti So. Bostono krautuves, kas 
duos progos šiam distriktui 
augt ir gerėti. So. Boston’o 
pirklių sąjungos krautuvės 
iškabys trikampius ženklus. 
Susijungę kartu varo dide
lius išpardavimus, demons
truodami žmonėms faktą jog 
So. Bostono pirkliai gali 
eilioti geresnės vertės prekes 
negu kitur.

Pirkinėkite South Bos
ton ’e.—Skelb.

KUOPOS SUSIRINKIMAS
Pereitą ketvergą Įvyko L. 

D. K. S. 1-mosios kuopos su
sirinkimas. Nariu prisirin-’ 
ko nepaprastai daug. Labai) 
smagu buvo taip skaitlinga
me susirinkime dalyvauti.

Šiame1 susirinkime išduota 
pikniko komisijos raportas. 
Pelno liko $53.00. Išrinkta 
komisija rengti trukus vykti 
į Lmvellyje rengiamą ! 
K. S. N. Anglijos kuopų 
skričio pikniką.

Išrinkta delegatai Į St^j6i:; 
Išrinkti šit1: Tamoliūnai 
latka, Kiškis ir uoli veikėja 
p. Šiaul ienė.

Kadangi kuopos įnešimai 
apskričio suvažiavime nebu
vo pripažyti, tai jie nutarta 
įteikt Seimui. Kuopa išreiš
kė didžio pasigerėjimo iš in- 
domių ir svarbių raštų gerb. 
kun. F. Kemėšio ir p. F. Vi
rako. Išreikšta pageidavi
mas, kad jų raštų bfthi daž
niau ir kad Seimas tame da
lyke irgi prielankumą paro
dytų.

Šiame susirinkime turėjo 
pasiaišiknti J. Jaroša, kodėl 
jis neprideramai elgėsi su 
mūsų kuopos delegatais ir 
įnešimais apskričio suvažia
vime. Tame reikale J. Ja- 
rošai ir laiškas buvo pasiųs
tas. Teč-iau Jaroša ir šiuo 
kartu kuopos susirinkinian 
neatėjo. Tai 
nutarė viešai pareikšti, kad 
T.. D. K. S. 1-tnoji kuopa su 
J. Jarošii nieko bendra ne
turi. p<»> l( rix

įąfca^apelirbtąį visokius 
iiuš Naujos Anglijos 

dirbtuvėse vėl grįžta į Bostoną, 
iš kurio vėl išvežiojama i visas 
pasaulio dalis. Užtat! Bostonas, 
ypatingai paprastomis dieno
mis yra gana trukšmingas. 
Žmonių minios užsikimšusios 
nekuriose gatvėse, kad net sun
ku prasimušti, jeigu kartais 
prisieina kur su kokiu reikalu 
vykt. Visi skubina, bėga tai 
vienur, tai kitur su įvairiais 
biznio, ar pirklybos reikalais. 
Neelėldienyjt1 tas trukšmas ir 
bildesys aprimsta ir Bostonas 
atroelo ramus. Katalikai susi
renka bažnyčiosna, kati pagar
binti savo Sutvėrėją ir tinka
mai praleist sekmadienį. Neka- 
talikai irgi suranda įvairias ki
tokias priemones nedėldieniui 
jiraleust. Aš kaipo katalikas 
irgi nuvykau į lietuvių bažny
čią. kad sumezgąs vieną kitą 
poterėlį, pasiust Sutvėrėjui, 
kaipo padėką už suteiktą svTl" 

katą ir kitokias gerybes. Įt‘jos 
į bažnyčią likau pagautas ma
lonaus Įspūdžio. Bažnyčia gra
žiai išdabinta, išpuošta, žmo
nės nesutelpa, kas liudija apie1 
žmonių susipratimą dvasiniu 
žvilgsniu. Koras gieda daug 
gražiau, negu gitnlodavo keli 
metai atgal, kuomet man teko 
Bostone būti. O tie1 vargonai 
kai suūžia įvairiais balsais, tai 
žavėto žuvėja širdį ir jausmus. 
Žmogus jautiesi lig būtum ko
kiame dvasios pagavime, širdis 
pradeda plasnoti ir tarytum lig 
kokis karvelis norėtų sykiu su 
gražios muzikos akordais kilti Į 
aukštą ir skristi prie1 Sutvėrėjo 
sosto, ir atiduoti Jam garbę. 
Pasibaigus pamaltlom, Bostono 
lietuvių parapijos jaunas vika-

ras kunigas pasakė gražų, Įspū
dingą pamokslą apie artimo 
meilę, kaip reikia artimą mylė
ti, kaip reikia saugotis, kadi ko 
nors neapkalbėti ir nenuplėšus 
šlovės, neęagadint gero vardo 
ir tt.

Išėjęs iš bažnyčios susitinku 
savo seną pažįstamulį Petrą ir 
šnekučiuodami traukiame abu 
namų link. Beeidami prieina-! 
me restoraną, tai sakau savo 
draugui eime išgersime jm) puo
duką kavos ir begerdami pasi
šnekučiuosime plačiaus apie į- 
vairius dalykus. Mano drau
gas pasiūlymą priėmė ir užėję 
valgyklon pasiėmėm vienas 
puoduką kavos, kitas arbatos ir 
begerdami pradėjome apie šį 
bei tą šnekučiuotis. Bostonie
čiai dabar turite gana iškalbin
gą vikarą kunigą, kuris suge
ba pasakyti įspūdingus pa
mokslus ir suteikt gerų pamo
kinimų, sakau savo draugui. 
Taip, sako mano draugas, mes 
tuomi žvilgsniu esame laimingi, 
nes kas nedėldienis girdžiame 
gerų pamokinimų ir patarimų, 
bet nelaimė yra tame, kati mes 
nemokame ar nestengiame tų 
pamokinimų ir patarimų užlai- 
kyt ir sulig, jų gyventi. Jeigu 
paimsime kad ir šios dienos pa
mokinimą, neapkalbėt artimo, 
negailint jo gero vardo. Ar dau
gelis iš mūs užlaiko šitą pamo
kinimą? A!(‘s dažnai suėję vie
nas su kitu tuoj pradedam kal
bas apie savo pažįstamus, tas 
tokis, tas kitokis, lig tarytum 
neturėtume1 ką dauginus šnekė
ti ir nei nepasijuntame, kaip 
vieni kitus apšnekame, vieni ki
tiem gerą vardą pagadiname. 
Iš to kįla nesątaikos, barniai 
tarpe pavienių asmenų, tarpe 
šeimynų, kurios užkrečia visą 
tautą nek^taikos dvasia. Nuo 
tautų užsikrečia * valstybės ir 
pasidaro vielas nesątaikos oke-

t

anas.”

t į u žs i karščiavos mano draugas
‘ . i

Petras. Tai kaip matau ir tu. 
drauge* priklausai prie tos rū
šies žmonių, kurie nieko nepro
tauja ir nesigilina į gyvenimo 
klausimus. Tik nesikarščiuok, 
o aš tau papasakosiu, kaip visa 
žmonija yra lig viena draugija, 
lig, viena didelė šeimyna, kuri 
bendrai veikia, dirba, kad vi
su reikalai būtų aprūpinti, ir 
kaip vieni be kitų pagelbos ne
gali apsieiti. Bet mudu jau 
perilgai šnekamės ir laikas jau 
eiti, tad kitą sykį apie tai pa
sikalbėsime.

“Ar žinai ką Stasy, ateik ki
tą nedėldienį į mano namus ir 
savo pradėtą kalbą užbaigsi, — 
tarė mano draugas. Tai gerai 

į užeisiu, o tam sykiui sudie1.
S. B—tis

SUSTREIKAVO 5,000 RŪB-
SIUVIŲ

MONTREAL. — Iš 6,000 
Montrealio rūbsiuviu 5,000

A c. 7

iše“jo streikam Derybos ve
damos su darbdaviais apie1 
susitaikymą.

r

Lietuvos

K. V. ŽIURINSKAS
Kostumeriškas Krlaučius, Vien Tik Vyriškų Drabužių

Apie gerumą klauskite mano kostųnierių, kurie jau d5vi mano 
drabužius. Prleg tam priimam genus siūtus pataisy- 

>m ir suprosinam už labai prieinamą prekę.
Taipgi priimam ir moterų rūbus plauti, prosvti ir taisyti, o 

ypatingai šilkines moterų sukneles padarom kai naujas.
Todėl lietuviai ir lietuvaites ateikite pas mane o Įsitikįsit, 

kad šis apgarsinimas yra teisingas.

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

344 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Tas sakau yra tiesa, kad žmo
nės mėgsta vieni kitus apkal- 
bėt ir tarytum jog dauginus 
nieko neturi apie ką kalbėt, 
kaip tik ąpįe vienas kitą. Tas 
liežuvavimas dažninus apsireiš
kia tarpe tamsių žmonių, kurie 
nesugeba protaut, nesigilina į 
jokius gyvenimo klausimus, ne
žino nieko nei apie paprasčiau
sius daiktus, kuriuos savo kas
dieniniame gyvenome vartoja; 
pagalios nežino nei kas jo arti
mas. .Jeigu žmonės pradėtų 
labiau protauti, jeigu žmones 
pradėtu labinus gilintis į gyve
nimą, i Įvairius daiktus, be k u-

IŠSUNKIA GAZOLINĄ Iš 
ANGLIŲ

Vokietijos mokslo vyrai 
išrado būdą i saugiiu sunkti 
gazoliną. Kaip gazas iš ang
lių išgaunamas, tai panašiai 
ir žibalas iš angį iii išsunkia
mas. Bet pasirodo, kati kol 
kas tai tas iš anglių išsunkia
mas gazolinas perbrangiai 
atseina.

LONDON. — Presbite
ri jonų kunigas .Toliu McNeill 
iš Philadelphijos, atvykęs 
Anglijon, pareiškė, kad Phi
ladelphia, Bostonas ir Chi- 
cago esą amerikoniškiausi 
miestai. Ne\v Yorkas esąs 
mišinys iš Senosios Europos 
ir ivairaspalvių rasių. New 
Yorkas esąs kiečiausias mies
tas pasaulyje senos mados 
protetantiškam kunigui.

LIETUVIS GRABORIUS

P. J. Akunevičius

susirinkimas

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta 
pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

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

rių jie negali savo kasditminia- 
me gyvenime aiisie'iti. tada I 
žmonės susiėję turėtų apie1 ką Į 
kalbėti ir pralietų vieni kitus 
labinus mylėti, tada gerinus su
prastų, kas jų artimi, nes pa
matytų kad visų žmonių reika-1 
lai yra bendri, ir kati dabarti
niuose1 laikuose žmogus negalė
tų vienos dienos pragyventi be 
kitų žmonių pagelbos, ir kad 
visa žmonija yra lig viena šei
myna, lig viena kooperatyve 
draugija, kuri pasiskirsčius 
sau įvairius darbus, veikia iš
vien, |<ad visų reikalai būtų 
aprūpinti.

Jau tn Stasy praeledi įsileist 
į kokią tai man nesuprantamą 
filosofiją, kad visa žmonija yra 
lig viena kooperatyve" draugija, 
kati žmones 1h1 vieni kitų nega
lėtų nei dienos apsieiti, o aš tu
riu savo namus, savo šeimyną, 
elirbu dirbtuvėj, uždirbu gerai 
ir nei kiemo jokios pagelbos ne1- 
reikalauju, jmsnkt" lig trupu-

SENI ŽMONĖS GALI RASTI 
PALENGVINIMĄ NUO 

DAUGELIO LIGŲ

Tūkstančiai vartoja naują pri- 
rengimą ir sako, kad suteikia 
jiems puikų palengvinimą į 
keletą dienų.

Jei Jiihų 
kęs jums, ii' 
nusipirkite 
tn«». Jis vtnltnn-*l Npfm-Tnne. Varto
kite Jj k»'lrh|<.<Uvi>1, x«T Jei jus nęiAro-' 
•lysti goriau fr nesljuhsltc gerjnu, n.'- 
kiilnuoa Jums nieko.-Mlisų Mtnlfytojat 
suras, kini Nugit-Tone yra nekenkianti. 
iBah.nl ir gera gyduolė, kuri (also npe- 

įth). nervus, krauju Ir kūnų preltnl. fu- 
[telk:* .-midų Ir maloni) miegi). Fflmn- 
lltK.Jn kejienla Ir inkstus Ir ivgulltiojn 
skllvj ir tarnas. Tedirbėjai tino laimi 
gerai, kad Nugn-Tone sutelks Jums dek 
in*ro ir Jie (sakė visiems aptlekorlntns 
duoti jums inirnntlj:) arba pinigus grų- 
žinti. jei jums nepaįjells's. ?.hm*kilo jni- 

į ratili Ją ntd'pakelio. Uekomendnojnnui. 
I garantuojama Ir imrduodanm pus visus 

npt iekotlus.

Graborins Ir Balsainuotojas
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